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W. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” Adlı Eseri ve Eserde Geçen 

Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin İncelenmesi  

 

 

Özet 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’, Türklük bilimiyle ilgilenen hemen herkesin 

yakından tanıdığı Wilhelm Radloff’un ‘Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi’dir. Bu 

sözlüğü diğer lehçe sözlüklerinden önemli kılan birçok özellik bulunmaktadır.  

 

Radloff, Çağatay Türkçesine ait kelimeleri hazırlarken çok sayıda eser ve 

sözlükten yararlanmıştır. Bu yüzden onun sözlüğünde yer alan Çağatayca kelimeler, bu 

konu ile ilgilenen araştırmacılar için önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Wilhelm 

Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ adlı eserinde yer alan Çağatay 

Türkçesine ait kelimeler üzerinde durulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Wilhelm Radloff, ‘Versuch Eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte’, Çağatay Türkçesi, ‘Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy’. 
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Wilhelm Radloff’s Dictionary Named ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ and The 

Research of The Words Belong to Chagatay Turkish in This Dictionary 

 

Abstract 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ is essay of Turkish dialect dictionary of 

Wilhelm Radloff who was knowed closely by everybody interested in Turkology. This 

dictionary have had many peculiarity which depart from other Turkish dialect 

dictionary.  

 

When Radloff prepared the words belong to Chagatay Turkish, he used many 

works and dictionaries. Therefore, the words in his dictionary is important for 

researcher who is interested in this subjects. In this study, it have been dwelled on the 

words belong to Chagatay Turkish in Wilhelm Radloff’s dictionary named ‘Opıt 

Slovarya Tyurkskih Nareçiy’. 

 

Key Words: Wilhelm Radloff, ‘Versuch Eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte’, Chagatay Turkish, ‘Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy’. 
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SÖZ BAŞI 

 

Kuzey- Doğu Türkçesinin ikinci dönemi olan Çağatay Türkçesi, 15. yüzyılın 

başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar tüm Müslüman Doğu Türklüğünün yazı dili 

olarak kullanılmıştır. Bu süre içerisinde bu sahada birçok eser vücuda getirilmiş; Türk 

dili diğer diller içerisinde itibar kazanmıştır. 

 

Çağatay Türkçesi, Türk dili içerisinde sözlükçülüğüyle önemli bir yere sahiptir. 

Klasik dönemde Ali Şir Nevâyî ile birlikte Çağatay Türkçesi büyük itibar kazanmış; 

Nevâyî’yi anlamak için ondan sonra Çağatayca sözlükler vücuda getirilmeye 

başlanmıştır. Bu sözlükler, Hindistan’dan İran’a, Türkistan’dan Azerbaycan’a geniş bir 

coğrafyada ortaya konulmuştur. Sistemli, düzenli ve devamlı bu sözlükçülük anlayışını 

Caferoğlu ‘Çağatay Türkçesi Leksikografi Mektebi’ olarak da tanımlamıştır. 

 

İşte bu sözlükçülük geleneği içerisinde Abuşka sözlüğünden Senglâh’a, 

Fazlullah Han Lügati’nden Bedâyiü’l-Luga’ya birçok sözlük Çağatay Türkçesine 

armağan edilmiştir. Bu ilk sözlükçülük faaliyetinin ikinci merhalesini Borovkov, 

Vámbéry, Véliaminof-Zernof, Radloff gibi bilim adamlarının çalışmaları 

oluşturmaktadır. Kendilerinden önce yazılan bu Çağatayca sözlüklerden yararlandıkları 

kadar kendi dönemlerinde yapılan bilimsel çalışmalardan da istifade eden bu bilim 

adamları, Çağatay Türkçesine ve Çağatay Türkçesi sözlükçülük geleneğine büyük katkı 

sağlamışlardır.  

 

Yapılan bu sözlük çalışmalarının Almanca, Fransızca, Rusça, Macarca, Farsça 

gibi çok farklı dillerde ortaya konması araştırıcıların bu çalışmalardan yararlanmalarını 

güç bir hâle getirmiştir. Ancak sonraki zamanlarda da Çağatay Türkçesi ile ilgili birçok 

bilimsel çalışma Türkçeye kazandırılamamış; Türk araştırıcılarının hizmetine 

sunulamamıştır.   

 

 Bu bilimsel çalışmaların Türkçeye kazandırılması ve Türk araştırıcılarının 

hizmetine sunulması çalışmamızın amaçlarından biridir. Biz bu çalışmayı yaparken 

Wilhelm Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Versuch Eines Wörterbuches 
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der Türk-Dialecte)” adlı anıtsal sözlüğündeki Çağatay Türkçesine ait olan kelimeleri 

ortaya koymayı amaçladık. Bu konuda Radloff’un eserini seçmemizdeki sebep ise, o 

sözlüğünü hazırlarken kendisinden önce yapılan birçok çalışmayı sözlüğüne başarı ile 

aktarmış olmasıdır. Ayrıca OSTN üzerine yaptığımız bu çalışma, daha önce Tatar 

Türkçesi ile ilgili Mustafa Toker (Toker, 2003), Kazak ve Kırgız Türkçeleri ile ilgili 

Ufuk Deniz Aşçı (Aşçı, 2003) tarafından yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu 

anlamda çalışmanın, sözlüğün tamamının ortaya konmasında bir tuğla niteliği 

taşıyacağına inanmaktayız. 

 

 Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatayca kelimeler üzerine yaptığımız çalışma 

Giriş, Değerlendirme, Sözlük ve Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.  

 

 Yaptığımız çalışmanın Giriş kısmında Radloff’un hayatı ve çalışmalarından 

bahsedilmiştir. Yine bu bölümde “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Versuch Eines 

Wörterbuches der Türk-Dialecte)” tanıtılmış; Çağatay Türkçesi ve Çağatayca sözlükler 

hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Bu kısa bilgileri Çalışmayı Yaparken İzlediğimiz Yol 

başlığı takip etmektedir. Burada sözlük oluşturulurken uyduğumuz hususlar 

belirtilmiştir. Bu kısmı da Radloff’un Sözlüğünde Kullandığı Harfler ve Bu Harflerin 

Telaffuzları bölümü izlemektedir.  

 

 Sözlükte Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin Değerlendirilmesi başlığı 

altında OSTN’de yer alan Çağatayca kelimeler farklı yönlerden değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu bölümde Radloff’un Çağatayca kelimelerle ilgili hataları 

değerlendirilmiş; sözlükte yer alan Çağatayca kelimeler için genel değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. 

  

 Çalışmamızın Sözlük kısmında ise “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy”de yer 

alan kelimeler tespit edilerek diğer Çağatay Türkçesine ait sözük veya dizinlerde 

bulunup bulunmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

 Çalışmamıza önce OSTN’de yer alan Çağatayca kelimelerin fişlenmesiyle 

başlanmıştır. Bilindiği gibi OSTN Rusça ve Almanca olarak yazılmış bir eserdir. Eserin 
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bu şekilde iki dille yazılması sebebiyle kelimelerin tercüme edilmesinde ortaya 

çıkabilecek hataları en aza indirmek için dokuz bine yakın kelimenin anlamı Rusçadan 

Türkçeye tercüme edilmiş; daha sonra bu kelimelerin Almanca verilen anlamları kontrol 

edilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde bizi en fazla sıkıntıya sokan durum OSTN’nin 

eski Rusçayla yazılmasıdır. Bu bakımdan sözlükte yer alan, bugün kullanımdan düşmüş 

harf ve kelimeler çeviri işinde zorlanmamıza neden olmuştur. 

 

 Yaptığımız çalışmada çeviri hususunda büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle 

Çağatayca sözlük çalışmalarının Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca gibi çok farklı 

dillerle oluşturulması bu dillerle çeviri yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

çevirilerin yanında Budagov’un sözlüğü gibi bazı Çağatayca sözlük çalışmalarının, 

sözlük sırası bakımından bugün izlenilen yöntemlerden farklılıklar göstermesi işimizi 

bir kat daha zorlaştırmıştır. 

 

 Kelimelerin tercüme edilip başka sözlüklerde bulunup bulunmadığının tespit 

edilmesinden sonra OSTN’de yer alan Çağatayca kelimelerin incelemesine geçilmiştir. 

 

 Çalışmamız sırasında OSTN’de verilen simgelere uyulmaya çalışılmıştır. Ancak 

OSTN’de verilen bazı simgelerin çalışmamıza aktarılmadığı da olmuştur. Bunlarla ilgili 

geniş bilgiler inceleme kısmında verilmiştir. 

 

 Çalışmamızda Çağatayca sözlük ve dizinlerde rastlayamadığımız kelimeler de 

olmuştur. Ancak bizim sözlük ve dizinlerde bulamamamız, bu kelimelerin Çağatay 

Türkçesinde kullanılmamış olduğu anlamına gelmemektedir. Sözlük üzerinde daha 

sonra yapılacak araştırmalar, bizim tespit edemediğimiz kelimeleri belki de tespit 

edecektir. Bu sebeple bu hususta kesin bir yargıda bulunmaktan kaçınıyoruz.  

 

 Uzun ve yorucu olan bu çalışmanın bitirilmesinin mutluluğunu duymaktayız. Bu 

süre içerisinde bana sürekli destek olan, çalışma azmi veren eşim Filiz Erbay’a teşekkür 

etmeyi zevkli bir görev sayıyorum. 
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Yaptığımız çalışmada özellikle çevirilerde sıkıntı çektiğimizi belirtmiştik. 

Çalışmamızda karşılaştığımız tercüme sorunları için yardımlarını esirgemeyen Alman 

Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Yılmaz Koç ve Dr. Ali 

Baykan ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Almanca Okutmanı Fatih Çolak’a; Rus 

Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Jannet Meyermanova’ya; çalışmamız sırasında 

yardımlarıyla hep yanımızda olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 

Elemanlarından Dr. Erol Çöm ve Dr. Emel Kaya’ya teşekkür ederim. 

 

 Son olarak, Yüksek Lisans’tan Doktora tezimin son zamanlarına kadar 

danışmanlığımı yürüten, beni Yüksek Lisans’tan itibaren Çağataycaya yönlendiren, bu 

konuda destekleyen, bilimsel veya şahsi her sıkıntımda yanımda olan ve bu eser 

üzerinde çalışma imkânı sunan Prof. Dr. Yakup Karasoy’a, çalışmamızın başından 

itibaren karşılaştığımız her sıkıntıda görüşlerini paylaşan, yol gösteren, danışman hocam 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker’e derin şükranlarımı sunuyorum. 

 

Fatih Erbay 

Konya- 2008  
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1. GİRİŞ 

 

1. 1. Wilhelm Radloff’un Hayatı ve Çalışmaları 

 

 Friedrich Wilhelm Radloff (Rusça adı: Vasiliy Vasil’yeviç Radlov), 17 Ocak 

1837 tarihinde Berlin’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Berlin’de tamamladıktan 

sonra felsefe eğitimi için Berlin Üniversitesi Felsefe Bölümüne girmiş; ancak daha 

sonraları Berlin’in dilbilimi çalışmalarında bir merkez olması ve dünyanın önde gelen 

bilim adamlarının o dönemde Berlin’deki üniversitelerde çalışmalarından dolayı 

filolojiye merak salmıştır (Temir, 1991: 1).  

 

Radloff, bu dönemde İndo-german dillerinin gramerini yazan Franz Bopp ve Çin 

dili uzmanı Heimann Steinthal’in dilbilimi, Karl Ritter’in de coğrafya derslerine devam 

etmiştir. Eğitiminin büyük bölümünü Berlin’de görmesine rağmen iki dönem Halle’de 

bulunmuştur. Yine doktorasını da Jena’da tamamlamıştır. Radloff Jena’da da İndo-

german dillerinin etimolojik temellerini kuran August Pott’un dil derslerini takip eder. 

Bu dönemde özellikle M. A. Castren ve W. Schott’un etkisinde kalarak doğu dillerine 

ilgisi artmış; İbranî, Arap, Fars, Türk, Mançu ve Çin dilleri gibi derslere devam etmiştir. 

Devam ettiği bu derslerin yanında Radloff, diğer yandan da Rusça öğrenmeye 

başlamıştır (Eren, 1998: 262-264; Temir, 1991: 1-2). 

 

1858’de felsefe doktoru unvanı alan Radloff, bu tarihten kısa bir süre sonra 

Pauline Auguste Fromm ile nişanlanmış ve hocası W. Schott’un tavsiye mektubuyla 

Petersburg’a gitmiştir. Radloff’un Petersburg’a gidiş sebeplerinden biri burada açılmış 

olan Fakul’tet Vostoçnıy Yazıkov (Doğu Dilleri Fakültesi)’da kendini geliştirmek 

istemesidir. O dönemde bu fakültede A. Kasimoviç Kazem Bek (öl. 1870), Şeyh 

Muhammed Ayaz Tantavî (öl. 1861), İl’ya Nikolayeviç Berezin (öl. 1911), V. P. 

Vasilyev (öl. 1900) ve A. V. Popov gibi bilim adamları çalışmaktaydı (Temir, 1991: 8-

9). 
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Bu süre içerisinde Petersburg’da geçinebilmek için Almanca, Latince ve 

İtalyanca dersler veren Radloff, üniversitede sınava girerek lise öğretmenliği yapabilme 

hakkını elde etmiştir. Daha sonra Mançu-Tunguz dilleri üzerine çalışma yapmak için L. 

von Schrenk başkanlığında bilimsel bir heyetle yola çıkmaya karar vermiş; ancak bu 

heyetin işlerinin uzaması ve yola çıkamamasından dolayı tek başına Latince dersleri 

vermek üzere Barnaul’a gitmiştir. Radloff’un Barnaul’a gitmesindeki amaç sadece 

Latince  dersleri vermek değildi. O burada araştırmalar yapmak istemiş ve bu konuda 

Çarlık hükümetinden ek ücret talep ederek bu ücreti de almıştır (Temir, 1991: 10-12). 

Dolayısıyla Radloff’un Türkoloji çalışmaları Barnaul’da başlamıştır, diyebiliriz. O, 

burada kendine çalışma alanları belirlemiş; bu bölgelere seyahatler yaparak 

derlemelerde bulunmuştur.  

 

1859-1871 tarihleri arasında Sibirya’da yaşayan Radloff, kışın öğretmenlik 

yapmış; yazın ise Türk boylarının yaşadığı bu bakir bölgelerde derlemeler yapmaya 

başlamıştır. Radloff, burada daha önce planladığı konuları gerçekleştirme imkânı elde 

etmiştir. Radloff’un Sibirya’da kaldığı bu dönemde nişanlısı Pauline Auguste Fromm da 

yanına gelmiştir. Fromm (öl. 1899), onun buradaki tüm çalışmalarında ona destek 

olmuştur (Eren, 1998: 263). 

 

Radloff, 1860-1863 yıllarının yaz aylarında yapacağı Altay, Soyon, Kazak, 

Kırgız, İli ve Abakan gezilerinden önce Yakop adlı bir Altay Türkünden Altay 

Türkçesini öğrenmiştir. 1860’ta yaptığı ilk gezi sırasında, Ulalu misyonerliğinde Teleüt 

boyundan Çivalkov ile tanışmış; ondan Teleüt Türkçesini öğrenmiştir (Temir, 1991: 15-

16). Daha sonra bu bölgelerde derlemeler yapmış ve o dönemde gezdiği Türk coğrafyası 

ile ilgili önemli bilgiler edinmiştir.  

 

1864 yılına gelindiğinde Radloff’un araştırma ve derlemeleri için verilen ödenek 

durdurulmuştur. Bu ödeneğin tekrar verilmeye başlanması için girişimde bulunmak 

isteyen Radloff, Petersburg’a gider. Burada ödeneğin devam etmesini sağladıktan sonra 

Berlin ve Tirol’e geçer. Bu kısa turdan sonra Barnaul’a geri dönen Radloff 1865, 1866 

ve 1867 yıllarında Batı Sibirya’ya, 1868 yılında Yedisu bölgesi ve Semerkant’a 1869 

yılında İli vadisine, 1870 yılında Kobdo’ya kadar olan Çin hâkimiyetindeki bölgelere 
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geziler yapar.1 Radloff, her ne kadar Türk boyları arasında derlemeler yaparak gezdiği 

bu dönemde yayınlar yapamasa da bu gezilerini tamamladığı 1866 yılından sonra ciddi 

ve bilimsel çevrede kabul gören çalışmalarını kaleme almaya başlamıştır (Temir, 1991: 

16). 

 

Radloff 1871 yılında Petersburg’a gitmek üzere Barnaul’dan ayrılmış ve yol 

üzerindeki Kazan’a uğrayarak ünlü Rus misyoner İlminskiy’i ziyaret etmiştir. Burada 

kaldığı dönemde Müslüman Tatar okullarını kurup başına geçmesini teklif eden 

İlminskiy’e olumlu cevap vermiş ve kısa bir süreliğine Petersburg’a gitmiştir. 1872’de 

Tatar, Başkurt ve Kazak okulları müfettişi olarak Kazan’da göreve başlayan Radloff, 

Kazan’da kaldığı bu süre içerisinde hem Müslüman Türk okullarını idare etmiş, hem de 

bu okullarla ilgili merkezî yönetimi bilgilendirme işini üstlenmiştir. Radloff’un 

Kazan’da yaptığı bu görev misyonerlikti. O dönem içerisinde sorumluluğunda bulunan 

okullardaki tüm bilgileri raporlarla yönetime bildirmiş; Rus olmayanların 

etkisizleştirilmesi, Ruslaştırılması konusunda neler yapılması gerektiği hakkında görüş 

ve tavsiyelerde bulunmuştur.2 1872-1884 yılları arasında Kazan’da kalan Radloff, 

burada bulunduğu sırada müfettişlik göreviyle birlikte bilimsel çalışmalarına da devam 

etmiştir. Bu dönemde, Bilik (Kazan Türkçesinde okuma kitabı), Grammatika Russkogo 

Yazıka (Rus Dili Grameri), Uçebnik Nemetskogo Yazıka (Almanca Ders Kitabı) gibi 

kitaplarla Proben der Volkslitteratur adlı eserinin dördüncü bölümünü ve Phonetik der 

Nördlichen Türk Sprachen adlı çalışmalarını yayımlamıştır (Eren, 1998: 264; Temir, 

1991: 20-22). 

 

Radloff, 7 kasım 1884’te Rus Bilimler Akademisi’ne seçilir. Bu tarihten sonra 

Kazan’daki görevini bırakarak Petersburg’a gelir. Bu tarihten sonra o zamana kadar 

derlediği ve tasnif ettiği malzemeler üzerinde çalışmaya başlar. Ancak bu süre zarfında 

da Türk illerine geziler yapmayı ihmal etmez. 1886’da Kırım, 1887’de Batı Karayları 

ziyaret eder. 1891’de o zamana kadar henüz okunamamış olan Orhun abideleri üzerine 

                                                 
1 Radloff’un yapmış olduğu bu geziler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Ahmet Temir (1954); 

Sibirya’dan Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
2 Bu raporlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Ahmet Temir (1991); Türkoloji Tarihinde Wilhelm 

Radloff Devri / Hayatı-İlmî Kişiliği- Eserleri, Ankara: TDK Yayınları 
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araştırma yapmak için gönderilen heyete başkanlık eder. Petersburg’daki bu yıllarda 

belirtilen bu görevlerden başka araştırma kuruluşlarına üyelik - başkanlık ve çeşitli 

müze müdürlükleri gibi görevleri de yerine getirir. Radloff, Petersburg’da kaldığı bu 

yıllarda oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirir. Barnaul’daki görevi sırasında 

derlemeye başladığı mahsulleri Proben der Volkslitteratur adıyla (ilk dört cildini) 

Barnaul’da yayımlamaya başlayan Radloff, bu çalışmanın diğer bölümlerini ise ancak 

Petersburg’da tamamlayacak ve on cilt olarak yayımlayacaktır. Bu on ciltlik eserin ilk 

kitabı Altay Türkçesinden derlenen mahsulleri 1868’de, Abakan Türkçesinden 

derlenenleri 1868’de Kırgız (Kazak) Türkçesinden derlenenleri 1870’te yayımlar. 

Devamında Baraba, Tobol ve Tümen Tatarlarından toplanan halk mahsullerini 1872’de, 

Karakırgız Türkçesinden derlenenleri 1885’te ve Tarançi Türkçesinden derlenen 

mahsulleri de 1886’da yayımlar (Temir, 1991: 34-35). 

 

 Yine 1859’da Barnaul’da iken toplamaya başladığı derleme malzemeleriyle 

ikinci büyük eseri olan “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Versuch Eines 

Wörterbuches der Türk-Dialecte)” adlı sözlüğünün temellerini de Petersburg’da 

atmıştır. Ancak sık sık eklemeler yaptığı ve ‘Deneme’ adını koyduğu bu eserin basımını 

ancak 1911’de tamamlayabilmiştir (Eren, 1998: 264-265). 1887’de “Das Türkische 

Sprachmaterial des Codex Comanicus”u ve Kutadgu Bilig’in metin ve tercümelerini 

(1890-1910) yayımlar (Korkmaz, 1988: 322-326).  Radloff, Eski Türkçe alanına 

sonradan girmiş olsa da yaptığı çalışmaların sayısı bir hayli fazladır.3 

 

Radloff sadece Rusya’daki bilisel faaliyetlere katılmamış; kendi çağdaşı olan W. 

Schott, Ed. Chavannes, Á. Vámbéry gibi birçok bilim adamı ile görüş alışverişinde 

bulunmuştur. Kazan ve Petersburg’daki üniversitelerde dersler de veren Radloff, 

buralarda Türkolojiye ışık tutacak bilim adamları yetiştirmiştir. N. F. Katanov, P. M. 

Melioranskiy, S. E. Malov, A. N. Samoyloviç yetiştirdiği öğrencilerden sadece 

                                                 
3 Geniş bilgi için bakınız: Osman Fikri Sertkaya (1988); “Eski Türkçe (Göktürkçe- Uygurca) Araştırıcısı 

Olarak Wilhelm Radloff”, Türk Dili, Cilt: LVI, Sayı: 444, s. 303-317. 
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birkaçıdır (Eren, 1998: 264-265). Ömrünü Türkolojiye adamış olan Radloff 12 Mayıs 

1918’de Petersburg’da hayata gözlerini yummuştur (Temir, 1991: 65).4 

 

1. 2. Radloff’un Sözlüğü 

 

 1.2.1. Radloff’un Sözlüğüyle İlgili Genel Hususlar (Opıt Slovarya Tyurkskih 

Nareçiy- Versuch Eines Wörterbuches der Türk-Dialecte) 

 

Radloff, 1859 yılında Barnaul şehrine yerleşmeden önce yapmayı planladığı 

çalışmaları burada hayata geçirme fırsatı elde eder. Barnaul’a yerleştiği 1859 yılından 

1871 yılına kadar birçok gezi yapmış ve sözlüğünde kullanacağı kelimeleri derlemişti. 

Sözlüğünü yayımlamaya başlayacağı 1893 yılına kadar da bu kelimeler üzerinde çalışır. 

22 yıl süren bu çalışmadan sonra 1911 yılına kadar eserin basılması devam eder. İlk 

olarak 1893’te ünlülerin yer aldığı birinci cildi yayımlar. Daha sonra ünsüzlerin yer 

aldığı üç cildi sırasıyla 1899, 1905 ve 1911’de yayımlar (Temir, 1991: 97).  

 

Radloff’un sözlük denemesinde dikkati çeken ilk husus sözlüğün ilk cildini 29 

yılda vücuda getirilebilmesidir. 29 yıl süren bu ilk ciltten sonra diğer ciltlerin yayın 

sürelerilerinin altışar yıl sürdüğü görülmektedir. Sözlüğün yapılan bu ilk baskılarından 

sonra biri Hollanda’da (1960) ve diğeri Rusya’da (1963-1964) olmak üzere iki baskısı 

daha yapılır. Omeljan Pritsak 1960 yılında Hollanda’da yapılan baskıya geniş bir ön söz 

yazmıştır. Sözlük denemesinde dikkatimizi çeken bir diğer husus ise Radloff’un görevi 

gereği bulunduğu bölgelere ait kelimelerin diğer lehçelere oranla daha fazla oluşudur. 

Sözlükte özellikle Altay, Teleüt ve Kazan Tatarlarına ait kelimelerin yoğunluğu açıkça 

görülmektedir. 

 

Radloff önceleri sözlüğüne sadece Türk illerinden derlediği malzemeleri 

almıştır. Ancak daha sonra sürekli eklemeler ve düzeltmeler yaparak sözlüğünü 

genişletmiştir. Yazdığı bu sözlüğe “Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi” demesi de bu 

yüzdendir. O dönemde henüz yeni olan Eski Türkçe çalışmaları, yeni yeni bilim 

                                                 
4 Wilhelm Radloff’un eserlerinin toplu listesi için bakınız: Ahmet Temir (1991); Türkoloji Tarihinde 

Wilhelm Radloff Devri / Hayatı-İlmî Kişiliği- Eserleri, Ankara: TDK Yayınları. 
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dünyasına tanıtılan Osmanlı, Çağatay ve Harezm –Kıpçak Türkçesi ürünleri, Uygur dil 

yadigârları, Radloff’un sözlüğünde kendilerine yer bulmuştur.  

 

Radloff bununla birlikte kendisinden önce yapılan çalışmalardan da 

yararlanmıştır. Lazar Budagov, Pavet de Courteille, Şeyh Süleyman Efendi gibi birçok 

kişinin sözlüklerinden, İlminskiy’in çalışmasından5 faydalanmıştır. Radloff bu 

eserlerden başka çağdaş Türk lehçeleri için bu lehçelerin sözlüklerinden de 

yararlanmıştır. Aslında Radloff’un her kaynağı görme ve o kaynaktan yararlanma isteği 

kendi derlediği kelimeleri ikinci plana atmasına neden olmuştur. Bu yüzden Radloff’un 

Türk illerinde derlediği birçok kelime sözlüğüne girememiştir.  

 

Radloff, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi)’ 

adını verdiği eserine, sözlüğün ortaya konulması ve sözlüğün iç düzeninin anlatıldığı ön 

söz bölümüyle başlar. Burada sözlüğün oluşturulma aşamaları yıl yıl, dönem dönem 

anlatılmıştır. Sözlüğün bahsettiğimiz bu ön söz bölümünden anladığımız kadarıyla 

Radloff, 1864 yılında baskıya hazır hâle getirdiği sözlüğünü incelemesi için Schiefner’e 

vermiş; Schiefner de 1867’de sözlüğün harf sırasını değiştirerek kendisine geri 

göndermiştir. Radloff, bu süre zarfında derlediği yeni kelimeleri de sözlüğe eklemiştir. 

Bütün bu ekleme ve düzeltme çabaları yüzünden sözlüğün basılma süresi de uzamıştır 

(Temir, 1991: 98).  

 

Sözlüğün bu geniş ön söz bölümünden sonra transkripsiyon alfabesi verilmiştir. 

Bu kısımda ünlü ve ünsüz harfler ayrı ayrı gösterilmiş; bunun devamında ünlülerden 

başlamak üzere seslerin özellikleri, çıkış noktaları ve ses değerleri Rusça, Almanca 

örnek kelimeler de verilerek anlatılmıştır. Transkripsiyon alfabesi ayrıntılı olarak 

verilmeye çalışılsa da bazı ünlülerin ses değerleri hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. 

Burada dikkati çeken durum Radloff’un sözlükte kendine özgü bir alfabe sistemi 

kullanmasıdır. Alfabedeki harfler genellikle Kiril kökenli olsa da Latin kökenli harfler 

de bulunmaktadır. Radloff bu alfabede ünlüleri 17, ünsüzleri ise 35 harfle göstermiştir. 

 

                                                 
5 N. Ilminskiy (1857); Baber-nameh (Diagataica, Ad Fidem Codicis Petropolitani), Kazan. 
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Radloff’un sözlüğüne aldığı kelimeler ait oldukları dönemde hangi alfabe ile 

yazılmışsa, kelimenin madde başında bu alfabe ile yazılışı da verilmiştir. Bu bakımdan 

Arapça ve Farsça alıntı kelimeler ile Osmanlı ve Çağatay Türkçesine ait kelimeler, 

madde başındaki yazılışın yanında Arap harfleriyle de verilmiştir. Yine Uygur 

Türkçesine ait kelimeler Uygur harfleriyle, nadir olarak görülen Moğolca kelimeler de 

madde başındaki yazımlarının yanında Soğd alfabesiyle de yazılmışlardır. 

 

Transkripsiyon alfabesinin verildiği bölümü eser adları, kişi adları ve lehçe 

kısaltmalarının karışık bir şekilde verildiği kısaltmalar kısmı izler. Ancak bu kısımda 

Radloff’un sözlükte kullandığı, fakat kısaltmalar bölümüne almadığı şekiller tespit 

edilmiştir.6 Hatta bazen aynı eser için farklı kısaltmaların da kullanıldığı görülmüştür.7 

Bu ve bunun gibi hataları Radloff, bu kadar hacimli bir eseri hazırlarken gözden 

kaçırmış olmalıdır. 

 

Kısaltmalar bölümünden sonra sözlük kısmı gelmektedir. Sözlük kısmı her 

sayfası ikiye ayrılarak ve her sayfada iki ayrı sayfa numarası verilerek oluşturulmuştur. 

Radloff, ön sözünde bu durumu, aranılan kelimenin kolayca bulunması ve sözlük 

kullanımının kolaylaşması için yaptığını ifade etmiştir (Radloff; 1960-I: VII).  

 

1.2.2. Türkiye’de Radloff’un Sözlüğü Üzerine Yapılan Yayınlar 

 

Türkiye’de Wilhelm Radloff’un sözlüğünden Türkologlar geniş ölçüde 

yararlanmakla birlikte eser üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Hüseyin Kazım 

Kadri’yi burada anmak yerinde olacaktır (Hüseyin Kâzım Kadri; 1927-1945). Yine 

sözlük üzerine Mustafa Toker (Toker; 2003), Ufuk Deniz Aşçı (Aşçı; 2003) ve Serap 

Gürcün’ün (Gürcün; 2006) yaptığı çalışmalar dikkat çekicidir.  

 

                                                 
6 Radloff, (Ges., Kas. Tat.) gibi kısaltmaları bu bölümde hiç göstermemiştir. 
7 Sözlükte sıkça yararlanılan Lazar Budagov’un Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy adlı eseri 

kısaltmalar bölümünde ‘Bdg.’ şeklinde gösterilmişken sözlükte bazen ‘Bud.’ veya ‘Budg.’ şekillerine de 

rastlanmaktadır. 
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Mehmet Ölmez, sözlüğün yayımı hakkında “Radloff Sözlüğünün Yeni Bir 

Yayımı Nasıl Olmalıdır?” adlı bir bildiri sunmuş; bu bildirinin son bölümüne 

Bartold’un “Radlof’uñ Luġatini Yeñiden Neşir Mes’elesi” adlı yazısını da eklemiştir 

(Ölmez; 1997). Ölmez bu bildirisinde Radloff’un, Geza Kuun’un Codex Cumanicus 

yayınını, Altınordu yarlıklarını, kendi hazırladığı Kutadgu Bilig yayınlarını sözlüğüne 

katmasına rağmen yeterince işleyemediğini ve kendi derlediği Proben’lerdeki 

kelimelerin bile birçoğuna yer veremediğini belirtmiş; tarihî Türk lehçelerinden aldığı 

kelimelerde bazı okuyuş hatalarının bulunduğunu da göstermiştir (Ölmez; 1997: 372-

373). 

 

Hasan Eren, “Wilhelm Radloff ve Türk Diyalektleri Sözlüğü” adlı çalışmasında 

da Radloff’un Yakut ve Çuvaş lehçelerine sözlüğünde yer vermemesini anlayamadığını, 

daha ileri giderek Çuvaşçayı Türkleşmiş bir Fin-Ugor dili saymasının şaşılacak bir 

durum olduğunu belirtmiştir (Eren; 1988-I: 340). Hasan Eren, sözlükteki baġdu~ya�tu, 

oġuz~uġuz gibi bazı kelimelerde de yanlışlıklar olduğunu tespit etmiştir. Ancak bu gibi 

hatalara rağmen Türkoloji alanında Radloff’un “Versuch Eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte” adlı anıtsal sözlüğünün aşılamadığını da belirtmiştir (Eren; 1988-I: 336). 

 

1.2.3. Sözlüğün Düzeni 

 

Radloff, sözlüğünün düzenini şu şekilde oluşturmuştur: Madde başlarında 

kelimeler verildikten sonra kelime fiil ise hemen yanına (v) “verb-fiil” işareti 

konulmuş; kelime bir isim, sıfat, zarf vb. ise herhangi bir işaret konulmamıştır.8 Madde 

başı olarak verilen kelimeden hemen sonra [] içerisinde varsa kelimenin tahlili 

yapılmıştır. Radloff, kelimenin ek ve köklerini gösterdiği [] bu alan içerisinde ek ve 

kökleri sadece (+) işareti ile ayırmıştır. Sözlükteki genel bütünlüğü sağlamak amacıyla 

biz de kök ister isim, ister fiil olsun (+) bu işareti kullandık.  

 

                                                 
8 Madde başlarının aktarımlarında, kelimenin fiil olduğunu göstermek için, Radloff’un (v) işaretini 

kullandığı kelimelerde biz (-) işaretini kullandık. İsim veya diğer kelime çeşitlerinde biz de herhangi bir 

işaret kullanmadık. 
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Radloff’un sözlüğünde yukarıda belirttiğimiz kelimenin tahlilinden sonra 

kelimenin hangi lehçeye ait olduğu parantez içerisinde gösterilmiştir. Varsa kelimenin 

diğer lehçelerdeki farklı şekilleri de ayrıca buraya eklenmiştir. Kelimeler kullanıldığı 

lehçeye göre Arap, Uygur, İbranî, Ermeni ve Grek alfabesindeki şekilleriyle de 

gösterilmiştir. Kelime eğer alıntı ise alıntılandığı dil de yine parantez içerisinde 

verilmiştir. 

 

Sözlükte yer alan bazı kelimeler (=) işareti ile benzer olduğu başka bir şekle 

gönderilmiştir. Ancak ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki bu yöntemde büyük 

sorunlar görülmektedir. Bazen kelimenin açıklanan anlamı ile gönderme yapılan 

kelimenin anlamı arasında farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Hatta bazen gönderme 

yapılan kelime sözlükte bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda anlam diğer Çağatay 

sözlükleri dikkate alınarak verilmiş ve bu durumlar dipnotlarla belirtilmiştir. 

 

Yukarıdaki hususlar verildikten sonra alt satıra geçilerek kelimenin önce Rusça, 

daha sonra da Almanca karşılıkları gösterilmiştir. Kelimelerin farklı lehçelerdeki farklı 

anlamları numaralandırılmış ve kelimenin o anlamının hangi lehçede yer aldığı () 

parantez içerisinde gösterilmiştir. Ancak bu durumla ilgili de bazı sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Madde başında verilen kelimelerin bazen anlamlarının hangi lehçeye 

ait olduğu gösterilmemiştir. Kelime için verilen anlamı örnekler takip etmiş; verilen bu 

örneklerin önce Rusça, daha sonra Almanca açıklamaları madde içerisine eklenmiştir. 9 

 

                                                 
9 Özellikle Çağatay Türkçesine ait kelimeler için Bâbür-nâme’den alınan bu örnek metinlerin Almanca ve 

Rusça çevirileri bazen kelimenin anlamını karşılamamış, bazen de bu çevirilerde tamamen ilgisiz bir 

anlam verilmiştir. Bu durumlarda Reşit Rahmeti Arat’ın ‘Gazi Zahirüddin Muhammed Babur, Vekayi, 

Babur’un Hâtıratı’ adlı eserinden sıkça yararlanılmıştır.  
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2. ÇAĞATAY TÜRKÇESİ HAKKINDA KISA BİLGİ10 

 

 2.1. Çağatay Türkçesi ve Dönemleri 

 

Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci dönemine ‘Çağatay Türkçesi’ denilmektedir. 15. 

yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve 

Orta İran’ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan Kuzey ve Doğu Türklüğü 

Çağatay Türkçesini kullanmışlardır.  

 

Çağatay Türkçesini ifade etmek için kullanılan ‘Çağatay tili’ ve ‘Çağatay 

Türkîsi’ terimleri, Timurlular döneminde ortaya çıkan Türk dili anlamını kazanmıştır. 

Buna rağmen 15. ve 16. yüzyıla kadar yazar ve şairler, Çağatay kelimesini bu anlamda 

hemen hemen hiç kullanmamışlardır. Daha sonraları Çağatay kelimesini kullanacak 

olan Nevâyî, Muhakemetü’l-Lugateyn’de ‘Türkî’, ‘Türkçe’ ve ‘Türk tili’ terimlerini 

tercih ederken, Mîzânü’l-Evzân’da ‘Çagatay lafzı’ terimini kullanmıştır. 17. yüzyılda 

eser veren Ebu’l-gazi Bahadır Han, Şecere-i Terâkime ve Şecere-i Türk adlı eserlerinde 

‘Türkâne, Türkî ve Türk tili’ terimlerini kullanır (Ölmez; 2007: 176-177). 

                                                 
10 Günümüze kadar Çağatay Türkçesi ile ilgili onlarca çalışma yapılmıştır. Her ne kadar Çağatay  

Türkçesi çalışmamızın kapsamına giriyor olsa da bizim burada vereceğimiz bilgiler, bir tekrardan öteye 

geçmeyeceği için bu konuları ana hatlarıyla vermeyi uygun bulduk. Geniş bilgi için bk: Ahmet Caferoğlu 

(1948); “Çağatay Türkçesi ve Nevai”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt II, s. 141-154; Ahmet 

Caferoğlu (1994); Türk Dili Tarihi, İstanbul: Enderun Yayınları; Mustafa Canpolat (2002); “Çağatay Dili 

ve Edebiyatı”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt VIII, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 769-776; János 

Eckmann (1958); “Çağatay Dili Hakkında Notlar”, TDAY-Belleten, s. 115-126; János Eckmann (1959); 

“Das Chwarezmtürkische”, PhTF I, Wiesbaden, s. 113-137; János Eckmann (1959); “Das 

Tschagataische”, PhTF I, Wiesbaden, s. 138-160; János Eckmann (1996); Harezm, Kıpçak ve Çağatay 

Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Yay. hzl: Osman Fikri Sertkaya), Ankara: TDK Yayınları; János 

Eckmann (2003); Çağatayca El Kitabı, (çev: Günay Karağaç), İstanbul: Akçağ Yayınları; Kemal Eraslan 

(1986); “Çağatay Şiiri”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı: 415-416-417, s. 564-718; 

Ahmet Bican Ercilasun (2004); Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ 

Yayınları; Abdülkadir İnan (1992); “Çağatay Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: TKAE 

Yayınları, s. 80-102; Fuad Köprülü (1988); “Çağatay Edebiyatı”, İA., C.3, s. 270-323; Zühal Ölmez 

(2007); “Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, s. 173-219. 
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Çağatayca sözlüklerde ise daha çok ‘Çağatay Türkçesi’ terimi tercih edilmiştir. 

Mirzâ Mehdî Han’ın Senglâh adlı eserinin ön sözünde bazen ‘lügat-i Türk, lügat-i 

Türkî’, bazen de ‘lügat-i Çağatay’ terimleri kullanılır. Çağatay Türkçesi, Çağatay dili ve 

Çağatayca terimleri, daha sonraki zamanlarda da bu konu ile ilgilenen araştırıcılar 

tarafından tartışılmıştır. Bu konuda Ármin Vámbéry’nin 1867 yılında yayımlanan 

‘Cagataische Sprach-Studien’ adlı eseri Çağatay teriminin Batı ülkelerinde 

yaygınlaşması yolunda ilk adımlardan biri olmuştur.  

 

Ancak Rus Türkologlar, ‘Çağatayca’nın yerine ‘Eski Özbekçe’ terimini 

kullanmışlar; hatta bazen Çağatay öncesi devirleri de bu ‘Eski Özbekçe’ teriminin 

içinde ele almışlardır. Quatremere ve Pavet de Courteille gibi Fransız Türkologlar ise 

“Turk-Oriental” (Doğu Türkçesi) terimini tercih eder. Bu terim bugün Türkiye 

Türkolojisinde, Oğuz grubunu ifade eden “Batı Türkçesi” terimine karşı, 13. yüzyıldan 

bugüne kadar Oğuz grubu dışındaki Türklerin edebî dili için kullanılmaktadır 

(Ercilasun; 2004: 406-407). 

 

Samoyloviç, “Çağatayca” terimini yalnız 15. – 20. yüzyıllar Orta Asya edebî 

Türk dili için kullanır. Ona göre Çağatayca dört devreye ayırılmaktadır: 

1. Karahanlı Türkçesi veya Kâşgar Türkçesi (11.-12. yüzyıllar); 

2. Kıpçak-Oğuz Türkçesi (13.-14. yüzyıllar); 

3. Çağatayca (15.-19. yüzyıllar); 

4. Özbekçe (20. yüzyıl) (Eckmann; 2003: 15). 

 

Fuad Köprülü ise Çağatay Türkçesini şu dönemlere ayırır: 

1. İlk Çağatay devri 

2. Klasik Çağatay devrinin başlangıcı 

3. Klasik Çağatay devri 

4. Klasik devrin devamı 

5. Gerileme ve çökme devri (Köprülü; 1988: 270). 

 



 21 

M. A. Şçerbak, “Eski Özbekçe” terimini kullandığı “Çağatay Türkçesi”ni 10. 

yüzyıldan başlatmakta ve üç döneme ayırmaktadır: 

1. İlk devir (10.-13. yüzyıllar); 

2. İkinci devir (14.-17. yüzyıllar); 

3. Üçüncü devir (17.-18. yüzyıllar) (Eckmann; 2003: 16). 

 

J. Eckmann, İslâmî Orta Asya edebî Türk dilini üç döneme ayırmıştır: 

1. Karahanlı veya Hakaniye Türkçesi (11.-13. yüzyıllar) 

2. Harezm Türkçesi (14. yüzyıl) 

3. Çağatayca (15. yüzyıl- 20. yüzyılın başlangıcı). 

 

İslâmî Orta Asya edebî Türk dilini üç döneme ayıran Eckmann, beş yüzyılda 

bazı değişikliklere uğrayan Çağatay Türkçesini de üç döneme ayırır: 

1. Klâsik öncesi devir (15. yüzyıl başlarından Nevâyî’nin 1465’te ilk divanını 

tertbine kadar); 

2. Klâsik devir (1465-1600); 

3. Klâsik sonrası devir (1600-1921) (Eckmann; 2003: 17). 

 

Beş yüzyıl devam eden Çağatay Türkçesine yavaş yavaş mahalli unsurlar da 

girmiş ve 20. yüzyıldan sonra yerini Özbek Türkçesine bırakmıştır.  

 

2. 2. Çağatay Sözlükleri 

 

Ali Şir Nevâyî ile birlikte Çağatay Türkçesinin itibar kazanması, özellikle 

Nevâyî’nin eserlerini anlamak için Çağatay Türkçesi üzerine sözlükler düzenlenmesine 

yol açmıştır. Nevâyî’den  sonra Hindistan, İran, Türkistan, Azerbaycan gibi birçok 

coğrafyada Çağatayca ile ilgili sözlükler yazıldı (Ercilasun; 2004: 426).  Ahmet 

Caferoğlu, bu sözlüklerin ister Orta Asya’da, ister İran ve Hindistan’da yazılmış olsun, 

hep Timurlular devri Türk dilinin, imtiyazlı sözlükleri olmaları yönünden, daima hatırı 

sayılır birer dil yâdigarımız olarak kalacaklarını belirtmiştir. Hatta Ahmet Caferoğlu bu 

durumu ‘Çağatay Türkçesi Leksikografi Mektebi’ olarak da tanımlamaktadır 

(Caferoğlu; 1984: 223). 
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2.2.1. Abuşka Lügati 

 

16. yüzyılın başlarında Anadolu sınırları içerisinde yazılmıştır. Çeşitli, fakat 

birbirine yakın olan “Abuşka, Abuşka der Lügat-i Çagatay, lügat-i Mir Ali Şir Nevâyî” 

gibi adlarla anılmıştır. Yazarı bilinmeyen bu sözlüğün ilk maddesi ‘Abuşka’ (yaşlı 

kadın) olduğu için bu adla tanınmıştır. Farklı kaynaklarda 2000-2250 kelimeden 

oluştuğu belirtilse de Muharrem Güzeldir, bu sayının 3027 olduğunu ortaya koymuştur 

(Güzeldir; 2002: 10). Abuşka sözlüğünde Çağatayca kelimelerin doğru okunabilmesi 

için kelimeler ilk harflerine göre meftûha, meksûre ve mazmûme şeklinde birtakım 

bölümlerle sıraya konulmuştur. Abuşka sözlüğünün birçok yazması bulunmasına 

rağmen en eski yazması Paris, Bibliotheque Nationale’dedir. Bu nüsha 1542 yılında 

istinsah edilmiştir. 1868’de Á. Vámbéry tarafından örnekler konulmadan Macarcaya 

çevrilmiş; 1869 yılında Çağatay Türkçesi sözlükleri hakkında bir girişle beraber 

‘Dictionnaire Djaghatai-Turc’ adıyla Véliaminof-Zernof tarafından tıpkıbasımı 

yayımlanmıştır. Besim Atalay, 1970’te ‘Abuşka Lügati veya Çağatay Sözlüğü’ adıyla 

eserin ilmî neşrini yapar. Yine 2002’de, sözlük üzerinde Muharrem Güzeldir, ‘Abuşka 

Lügati (Giriş-Metin-İndeks)’ adlı doktora çalışması yapmıştır. 

 

2.2.2. Bedâyiü’l-Luga 

 

Çağatay Türkçesine ait sözlüklerin en eskilerinden biridir. Hüseyin Baykara’nın 

saltanatı sırasında İmanî mahlaslı Talî tarafından yazılmıştır. Fakat istinsah tarihi 1705-

1706 yıllarıdır. 1961’de Borovkov tarafından tıpkıbasımlarıyla birlikte yayımlanmıştır 

(Caferoğlu; 1984: 225). 

 

2.2.3. Kitâb-ı Zebân-ı Türkî 

 

Fazlullah Han’ın çağdaşlarından Muhammed Yakup Çingî tarafından 

yazılmıştır. Hem gramer hem sözlük bölümü bulunmaktadır. Eserin tek nüshası British 

Museum’dadır (Caferoğlu; 1984: 226). 
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2.2.4. Fazlullah Han Lügati 

 

17. yüzyılın başlarında Fazlullah Han tarafından yazılmıştır. Fazlullah Han 

yazdığı esere ‘Lügat-i Türkî’ adını verse de daha çok ‘Risâle-i Fazlullah Han’ adıyla 

tanınmaktadır. 1825 yılında Münşi Abdürrahim tarafından Kalküta’da 

yayımlandığından ‘Kalküta Sözlüğü’ adını da almıştır (Caferoğlu; 1984: 225). 

 

2.2.5. Senglâh 

 

Mirzâ Mehdî Han Esterabâdî tarafından vücuda getirilen değerli bir eserdir. 

Eserin dördü Londra’da, biri Paris ve biri de Tahran’da olmak üzere altı nüshası 

bulunmaktadır. Eserin sadece gramer kısmının biri Süleymaniye’de ve biri Tahran’da 

olmak üzere iki nüshası vardır (Caferoğlu; 1984: 226). Denison Ross 1910 yılında 

Senglâh’ın gramer kısmı olan ‘Mebâniü’l-Luga’yı Kalküta’da yayımlamıştır. Aynı 

bölümü Eckmann da 1942-47 tarihlerinde incelemiştir. Besim Atalay, 1950 yılında 

eserin Süleymaniye nüshasının tıpkı basımını yayımlamıştır. Eserin tam olarak neşri 

1960 yılında Sir Gerard Clauson tarafından A persian Guide to the Turkish Language by 

Muhammed Mahdî Xan adıyla Londra’da yapılmıştır. 

 

2.2.6. Hulâsa-i Abbasî 

 

19. yüzyılın ilk yarısında Mehmet Hoyî tarafından yazılarak İran şahı Fethali 

Kaçar’ın oğlu Abbas Mirza’ya ithaf edilmiştir. Eserde yazar hakkında hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. Eserin üç yazması bulunmakla birlikte, eserde yer alan büyük 

hatalardan dolayı hâlâ yayımlanmamıştır (Caferoğlu; 1984: 227). 

 

2.2.7. El-Tamga-yı Nâsırî 

 

19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış ve Nasirüddin Şah’a sunulmuş Farsça-

Türkçe bir sözlüktür. Eserin Senglâh’tan yararlanılarak yazıldığı anlaşılmaktadır 

(Caferoğlu; 1984: 227). 
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2.2.8. Fethali Kaçar Lügati 

 

İran sahasında ortaya konan Çağatay sözlüklerinin en hacimlisidir. 19. yüzyıla 

ait olan eserin tespit edilebilen iki nüshası bulunmaktadır. Thúry József  1903’te eseri 

“Behdset-ül-lugat, Czimü Csagatáj Szótár” adıyla yayımlasa da Romaskeviç, 1914 

yılında sözlüğün yeni bir nüshasını bularak eser hakkında yeni ve doyurucu bilgilere 

ulaşmıştır (Caferoğlu; 1984: 227-228). T. József’in 1903 yılında yayımladığı eserin 

çevirisi Hüseyin Namık Orkun tarafından yapılmış; ancak daktilo edilen bu metin yayın 

imkânı bulamamıştır. 

 

2.2.8. Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî 

 

Özbekler tekkesi şeyhi Süleyman Efendi tarafından yazılan eser 1882 yılında 

İstanbul’da yayımlanmıştır. Çağatayca- Osmanlı Türkçesi şeklinde hazırlanan sözlüğü 

1902 yılında Kunos Almancaya çevirerek yayımlamıştır (Eren; 1950: 146). Yine 

Mehmet Ölmez 2003’te eserin tıpkıbasımını yayımlamıştır. 

 

2.2.9. Üss-i Lisân-ı Türkî 

 

Mehmed Sadık tarafından hazırlanan eser, 1897-98 tarihinde İstanbul’da 

yayımlanır. Martin Hartmann 1902 yılında Almancaya çevirerek yayımlamıştır. Eserin 

bilimsel neşri Recep Toparlı ve Ali Ilgın tarafından 2006 yılında yapılmıştır: Mehmet 

Sadık, Üss-i Lisân-ı Türkî, Ankara: 2006. 
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ÇALIŞMAYI YAPARKEN İZLENİLEN YOL 

 

Çalışmamıza başlarken önce ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki tüm 

Çağatayca kelimeleri fişledik. Fişlediğimiz bu kelimelerin önce Rusça açıklamalarını 

Türkçeye çevirdik. Daha sonra çevrilen bu açıklamaları tekrar Almancasından kontrol 

ettik.   

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’den fişlediğimiz bu kelimeleri alfabetik 

sıraya koyduk. Taradığımız sözlük veya dizinlerdeki kelimeleri buraya ekledik. Sözlük 

ve dizinlerde rastlayamadığımız kelimeler için de (-) işaretini kullandık. Yapacağımız 

açıklamalar için *** işaretini kullandık ve bu işaretten sonra bulduğumuz kelimeleri 

çalışmamızda gösterdik. 

 

Sözlükteki uyguladığımız düzen aşağıdaki gibidir: 

 

Kelime Arap Harfli 

Yazılışı 

Köken Bilgisi 

Açıklamaları 

Kelimenin anlamı, kelime için verilen örnekler, 

OSTN’deki yeri ve açıklamalarımız 

uyu����-  قاو	
��   Kesilmek (süt için) I/1634. 

*** uyu����ma����: Kesilmek (süt için) (Vamb. 

229). 

ilekle- ك	آ�م�  .ilek+le- Bağlamak I/1479 ا

*** ileklemek: Bağlamak, iliklemek 

(Vamb. 237). 

 

Çeviri işleminden sonra fişlediğimiz kelimelerin karşılıklarını Çağatayca 

sözlüklerden veya Çağatayca eserlerin dizinlerinden bulduk ve bu açıklamaları 

fişlediğimiz kelimelerin devamına ekledik. Ancak burada dikkat ettiğimiz ilk husus 

Radloff’un kelimeyi aldığı bir eser veya sözlük varsa biz kelimenin Radloff’un belirttiği 

eserdeki yerini tespit edip anlamını bu eserden aldık. Bu bakımdan, örnek olarak, 

Radloff kelime için (V.) gibi bir not düşmüşse, biz de kelimeyi Ármin Vámbéry’nin 

‘Cagataische Sprach Studien’ adlı çalışmasından aldık. Eğer sözlükte kelimenin 

alındığı eser belirtilmemişse, biz ilk olarak Çağatay Türkçesine ait kelimeler için hem 
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kelimenin okunuşu hem de kelimeye verilen anlam yönünden diğerlerine göre daha 

düzenli bulduğumuz Pavet de Courteille’nin ‘Dictionnaire Turk-Oriental’ adlı 

sözlüğüne müracaat ettik. Kelime burada yoksa sırasıyla diğer Çağatayca sözlük ve 

dizinlere bakmaya çalıştık.  

 

Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ adlı sözlüğündeki Çağatay 

Türkçesine ait kelimelerde kullandığı bazı harfleri, çok sınırlı kelimelerde kullandığı 

görülmüştür. O özellikle ‘i’ harfinin yanında ‘�’; ‘ü’ harfinin yanında ‘�’ gibi veya ince 

sıradan kelimeler için ‘v’ sesinin karşılığı olarak yine çok nadir bulunan ‘�’ harfini 

kullanmıştır. Değerlendirme bölümünde bu konu ile ilgili geniş bilgi verilmiştir. 

 

Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatay Türkçesine ait bazı kelimelerin Arap 

harfli yazılışı ile madde başındaki yazılışlarında tutarsızlıklar gördük. Bu durumu da 

düzelterek dipnotlarda bildirdik. 

 

Radloff’un da sıkça yararlandığı Ármin Vámbéry’nin ‘Cagataische Sprach 

Studien’ adlı sözlüğünde Çağatayca kelimeler hem Arap harfleriyle hem de Latin 

harfleriyle verilmiştir. Ancak Radloff, Ármin Vámbéry’nin bu eserinden sözlüğüne 

aldığı kelimeleri buradaki Arap harfli şeklinden değil; Vámbéry’nin okuduğu şekliyle 

almıştır. Bu durum hatalı kelimeler ve okunuşlar ortaya çıkarsa da biz Radloff’un ve 

Vámbéry’nin okuyuşlarına müdahale etmedik. Ancak yararlandığımız diğer eserlerden 

olan Dictionnaire Turk Oriental’de kelimenin yalnız Arap harfli şekli verildiği için, 

çalışmamıza oradan aldığımız kelimeleri Çağatay Türkçesi ses hususiyetlerini göz 

önünde bulundurarak okuduk. Yine Budagov’un sözlüğünde de kelimelerin yalnız Arap 

harfli şekilleri verildiği için bu kelimelerin okunuşunda Dictionnaire Turk Oriental için 

kullandığımız usül takip edilmiştir.11 

 

Sözlüğe tarafımızdan yapılan bütün eklemeler için köşeli parantez [] 

kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak, Şeyh Süleyman Efendi-yi Buhârî’nin ‘Lügat-i 

Çağatay ve Türkî-i Osmanî’ adlı sözlüğündeki kelime açıklamalarının birçoğu Arapça 

                                                 
11 Budagov, madde başında yer verdiği bazı kelimelerin okunuşunu da vermiştir. 
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ve Farsça olduğundan bu kaynaktan aldığımız kelimelerin anlamı tarafımızdan 

bulunarak köşeli parantez [] içerisinde verilmiştir: 

 

aġrĭġu    �� .aġrĭ�’tan Hasta I/176 ا��

*** aġrıġu: Derd-nāk [dertli], ġam-nāk 

[gamlı], elemlü, āzārlu [üzüntülü] (LÇ 15). 
 

Radloff sözlüğünü oluştururken bu sözlüğe birçok Arapça ve Farsça kelime de 

almıştır. Bu kelimelerin hangi dilden alıntılandığını da yaptığı kısaltmalarla 

göstermiştir. Ancak alındığı dil gösterilmeyen bazı kelimeler Çağatayca 

zannedilebileceği için, alıntılanan bu kelimelerin alındığı dil ‘[] içinde’ gösterilmiştir: 

 

baġ II غ	� [F.] Bağ, bahçe IV/1446.  

*** bāġ: Bağ, bahçe (Bdg. I: 232). 

baha 	�� [F.] Paha, bedel, eder IV/1465. 

*** bahā: (F.) Baha, kıymet, bedel, değer 

(Bab. 60).  

haram ام�� [Ar.] Haram, dinen yasak olan şey II/1749.  

*** ����arām: Haram, yasak, dinen yasak olan 

şey (Bdg. I: 514). 
 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki Çağatayca kelimelerin bir kısmında, 

Budagov’un sözlüğündeki Çağatayca kelimelerde de görülen ve muhtemelen Radloff’un 

da Budagov’dan naklettiği, Kalküta sözlüğünden alınan Farsça açıklamalar da 

bulunmaktadır. Bu Farsça açıklamalar zaten Radloff’un madde başında verdiği 

kelimenin anlamı olduğu için biz Arap harfli şekliyle çalışmamıza aldık. Bu yüzden 

Farsça olan bu açıklamaları tercüme etme gereği duymadık: 

 

müçek I ك	م��  Sivri sinek  

(Calc. Wrtb. 	
� ) IV/2224. 

*** müçek: Sivri sinek (DTO 500). 

otaġ II غ	او�  Küçük kuşların tüyü, ince tüy 

(Calc. Wrtb. غ�  .I/1104 ( ر��ۀ �

*** otaġ: Küçük kuşların tüyü, ince tüy 

(Bdg. I: 110). 
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Radloff, bugün Harezm Türkçesi eserlerinden biri olarak gördüğümüz Kısasü’l-

Enbiyâ’yı Çağatay Türkçesi içerisinde değerlendirerek sözlüğündeki Çağatay 

Türkçesine ait kelimeler için bu eserden metinler almıştır. Bu yüzden Radloff’un 

Kısasü’l-Enbiyâ’dan aldığı metinleri göstermeyi uygun bulmayarak çalışmamıza dâhil 

etmedik. 

 

Sözlük’te Çağatay Türkçesine ait kelimelerin bir kısmının, Çağatay Türkçesine 

ait olduğu belirtilmemesine rağmen kelime için Lügat-i Çağatay veya Cagataische 

Sprach-Studien’den açıklama alınmıştır. Sözlük’teki böyle kelimeler de Çağatay 

Türkçesi kelimeleri içerisinde değerlendirilerek çalışmaya alınmış ve bu durumlar 

dipnotlarla gösterilmiştir. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan az sayıdaki Çağatay Türkçesine 

ait kelimede uzun ünlülerin kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan bu ünlüler sözlük 

kımında gösterilmiş ve ‘Sözlükte Kullanılan Uzun Ünlüler’ bölümünde ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Yine sözlükte yer alan çok az sayıdaki Çağatayca kelimede sad ‘ص’ ve tı ‘ط’ 

harflerinin kullandığını tespit ettik. Bu kelimelerin sayısının çok az olmasının yanında, 

bir çoğunda kelimenin aynı zamanda Osmanlıca olduğu da belirtildiği için bu 

kelimelerin Osmanlıca ile karıştırıldığı ve hatalı olarak bu şekilde yazıldığı 

düşünülmüştür. Bu  sebeple Çağatayca kelimelerde kullanılan sad (ص ) harfi sin (س ) ve 

tı ( ط ) harfi de te ( ت ) harfine dönüştürülmüştür. Ancak tespit edilen bu kelimeler yok 

sayılmamış; ‘Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerde Sad ( ص ) ve Tı ( ط ) Kullanılması’ 

başlığı altında daha geniş olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Radloff’un sözlüğünde Çağatay Türkçesine ait kelimelerde sık sık Bâbür-

nâme’den örnek metinler alınmıştır. Ancak Bâbür-nâme’den alınan bazı metinlerin 

Almanca ve Rusçasının anlamı tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Bu gibi ender 

durumlarda aktarım için Reşit Rahmeti Arat’ın ‘Vekayi, Babür’ün Hatıratı’ adlı eserine 

başvurulmuştur. Ayrıca Radloff’un Bâbür-nâme’nin Kazan nüshasından aldığı metinler 
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eserin diğer nüshalarıyla (Elphistone ve Haydarâbâd) da karşılaştırılmış; farklılıklar 

dipnotlarla belirtilmiştir. 

 

 Sözlük’te yanlış anlamlandırılan kelimeler de olmuştur. Yine çok az sayıda olan 

bu kelimelerle ilgili açıklamalar ve kelimelerin anlamları dipnotlarla gösterilmiştir. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de Çağatay Türkçesine ait kelimeler için sık 

sık Lügat-i Çağatay’dan yararlanılmıştır. Ancak Radloff’un eserinde, yararlanılan 

Lügat-i Çağatay’daki açıklamaların bazen sözlüğe hatalı aktarıldığı, bazen de  Lügat-i 

Çağatay’daki hatalı açıklamaların bu şekliyle sözlüğe alındığı tespit edilmiştir. Bu gibi 

durumlarda, kelimelerin doğru yazılışları esas alarak dipnotlarla belirtilmiştir.  

 

Radloff, sözlüğünde yer verdiği kelimelerin fiil olduğunu belirtmek için (v) 

‘verb – fiil’ kısaltmasını kullanmıştır. Ancak bu işaretin bazı Çağatay Türkçesine ait 

fiillerde kullanılmadığını tespit ettik. Bunun tam tersi bir durum olarak bazı kelimelerde 

de kelime isim olmasına rağmen bu işaretin kullanıldığını gördük. Baskı hatası olarak 

düşündüğümüz böyle hataları dipnotlarla belirterek bu kısaltmayı göstermedik.  

 

 Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatayca bazı kelimelere (?) konulmuştur. 

Radloff, bu kelimeleri sorunlu gördüğü için bu şekilde işaretlemiş olmalıdır. Bu 

bakımdan biz de bu kelimelerdeki (?)’ni muhafaza ettik. 

 

 ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan Çağatayca kelimeler için kapalı e 

‘é’ simgesi kullanılmamıştır. Bu simge yerine bu ses için ‘e’ simgesi veya harfi 

kullanılır. Bu yüzden Arap harfli şekli  ك	
!�"#$ا olan kelime, sözlüğün madde başında 

‘elçileş-’ ‘Birbirine elçiler göndermek’ şeklinde yer almıştır. Yine Arap harfli şekli 

%#	ك�)'&ا% olan kelime ‘erinçek’ ‘Çürük; tembel’, Arap harfli şekli ا  olan kelime 

‘e�se’ ‘Ense’ şeklinde yer alır. Radloff’un yararlandığı eserlerin başında gelen 

Cagataisch Sprache Studien’de de durum bu şekildedir. Bu eserde de ك	
!�"#$ şeklinde ا

gördüğümüz kelime, madde başında ‘elçileşmek’ olarak verilir. Cagataisch Sprache 

Studien’de yer alan diğer kelimelerde de kapalı e ‘é’ yerine ‘e’ harfi veya simgesi 

kullanılmıştır. 
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OSTN’DE ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE AİT KELİMELERDE KULLANILAN 

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

a. OSTN’deki Madde Başında Yer Alan Kelimeler için Kullanılan Transkripsiyon 

Alfabesi 

 

А a  A a 

Ā ā Ā ā 

Б б  B b 

Џ џ C c 

Ч ч Ç c 

Д д  D d 

����  ����  E e 

Ē ē Ē ē 

Ф ф F f 

Г г G g 

Һ һ H h, � � 

Х х  �   

Ы ы I ı 

I i Ĭ ĭ, İ i, !, !ı 

Ī ī Ī ī 

Ж ж J j 

К к K k 

K k � � 

Л л  $ % 

L l  L l 

М м M m 

Н н  N n 

Ң ң � 

О о  O o 

Ō ō Ō ō 

Ө ө  Ö ö 

 د خ دددد خخخخ

П п P p 

Р р R r 

С с S s 

Ш ш Ş ş 

Т т  T t 

У у U u, W w, uw, wu 

Ū ūŪ ūŪ ūŪ ū    Ū ū 

**** ���� Ü ü, W w, üw, wü 

Ǖ ǖ Ǖ ǖ 

В в  V v 

J j Y y 

İ i + ! 

З з Z z 

 OSTN’de  yukarıdaki harflerden başka simgeler de kullanmıştır. 12 

                                                 
12 Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy’de verdiği ancak bizim burada göstermediğimiz harfler de 

olmuştur. Bu harfleri burada göstermeyişimizin nedeni çalışmamızın sözlük bölümünde 

kullanmamamızdır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan bu harfler bizce tashih hatası ve / veya 

kelimelerin gözden kaçırılmış şekilleri olmalıdır. “Radloff’un Sözlüğünde Kullandığı Harfler ve Bu 

Harflerin Telaffuzu” başlıklı bölümümüzde bu harflerin üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 
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b. Arap Harfli Kelime ve Metinlerde Kullanılan Transkripsiyon Alfabesi 

 

 

 A a, E e, Ā ā ا 

f Ā ā 

 B b, P p ب

 P p پ

 T t ت

 - , ث

 C c, Ç ç ج

 Ç ç چ

� ح � 

   � خ

 D d د

 / . ذ

 R r ر

 Z z ز

 S s س

 Ş ş ش

 1 0 ص

 Ż ż ,3 2 ض

 5 4 ط

 7 6 ظ

 ‘ ع

 Ġ ġ غ

 F f ف

 � � ق

 K k, G g ك

 ñ ك

wx � 

 L l ل

 M m م

 N n ن

 V v, o, ō, ö, u, ū, ü و

{ H h, a, e 

| Y y, ı, i, ī 

 ’ ء
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RADLOFF’UN SÖZLÜĞÜNDE KULLANDIĞI HARFLER VE BU 

HARFLERİN TELAFFUZLARI 

 

I. ÜNLÜLER 

 

a ünlüsü  

 

 Radloff, harfleri açıklarken bu sesin Rusça ‘какъ’, ‘каменъ’; Almanca ‘abend’ 

kelimelerindeki ‘a’ sesi gibi olduğunu belirtir (Radloff; 1960-I: X). Aşağıda ‘Opıt 

Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan bazı kelimeler örnek olarak verilmiştir: 

 

arġış “Kervan”, artu�maç “Değerli eşya, kıymetli şey”, alanç “Ganimet, 

kazanç”, o şaş “Benzer”, uçma� I “Dik yamaç, sarp uçurum, sarp kayalık, uçurum”, 

tayaġ “Değnek, sopa, çubuk”... 

 

e ünlüsü 

 

Bu sesin telaffuzu Rusçadaki ‘бегат’, ‘мера’ kelimelerinde bulunan ‘e’ sesi 

gibidir (Radloff; 1960-I: X). Bu ünlüye aşağıdaki örnekleri verebiliriz: 

 

etük “Çizme”, eskir- “Eski olmak, eskimek, yıpranmak, çürümek”, çiren- 

“İstememek, tiksinti duymak”, sökleme “Yahni, suyla pişirilmiş et”, sürge- 

“Sürüklemek, çekmek”... 

 

Sözlük’te ‘ä’ simgesi ile gösterilen ünlü, çalışmamızda ‘e’ olarak gösterilmiştir. 

Ancak bundan ayrı olarak Radloff’un sözlüğünde ‘e’ simgesiyle gösterilen kelimeler de 

olmuştur. İlk hecelerinde ‘e’ sesinin kullanıldığı bu kelimelerin sayısı 3’tür. Bu yüzden 

kende, kendere- ve kence kelimelerinin ilk hecelerindeki bu ünlüler için çalışmada ‘e’ 

simgesi kullanılmıştır:  

 

kende ‘İğrenç, çirkin’, kendere- ‘Çürüyüp kokmak, kokuşmak, çürümek’, kence 

‘Küçük kız çocuğu’.  
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ı ünlüsü 

 

Bu sese Çağatay Türkçesine ait çok az sayıdaki kelimede rastlanmıştır. Çağatay 

Türkçesinde yer alan ‘ı’ sesi, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de genellikle 

Radloff’un ‘i’ olarak verdiği ve bizim çalışmamıza ‘ĭ’ olarak aldığımız ses ile 

karşılanmıştır. 

 

Radloff’a göre bu ses Türkçe ‘ı’ sesinden çok ‘a’ sesine daha yakın telaffuz 

edilir. Bu sesin oluşumu sırasında Rusçada yer alan ‘ı’ sesinde olduğu gibi dudaklar 

yanaklara doğru çekilmez ve dilin arka tarafı da fazla bastırılmaz (Radloff; 1960-I: XI). 

Bu sesin kullanımıyla ilgili örnekler şu şekildedir:  

 

sa!�a%cı “Parlatıcı”, sanġı “Şaşma, şaşırma”, ba!�ız “Baykuş”, baġış%a- 

“Armağan vermek, bahşetmek; bir şeyden dolayı affetmek, bağışlamak”... 

 

i – ĭĭĭĭ ünlüsü13 

 

Radoff bu ses hakkında ‘книга’ ve ‘милный’ kelimelerindeki Rusça ‘i’ sesinin 

tamamen aynısı olduğunu belirtmektedir (Radloff; 1960-I: XI).  

 

Ancak bizim çalışmamız sırasında ince veya kalın sıradan olan bütün Çağatayca 

kelimelerde ‘ı’ veya ‘i’ sesine karşılık sadece ‘i’ ünlüsünün kullanıldığını gördük. Bu 

durum ince sıradan kelimelerde her hangi bir sorun oluşturmasa da kalın sıradan 

kelimelerin neredeyse hepsinin ‘i’ sesiyle okunması uygun olmayacaktı ve Radloff, 

sözlüğünün hiçbir Çağatayca kelimesinde bu ayrımı yapmamıştı. Bu yüzden biz 

çalışmamızda Radloff’un ‘i’ sesini -ünlü olarak- ince sıradan kelimelerde ‘i’, kalın 

sıradan kelimelerde ‘ĭ’ şeklinde gösterdik. Radloff’un özellikle Çağatay Türkçesine ait 

kelimelerde böyle bir ayrıma gitmemesini Ármin Vámbéry ‘Cagataische Sprach 

                                                 
13 Radloff’un kullandığı bu harf, aynı zamanda ‘!’ ünsüzü olarak hece veya kelime sonunda 

kullanılmıştır. Ünsüzler bölümünde bu konu ile ilgili açıklama yapılacak ve örnekler verilecektir. 
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Studien’ine bağlayabiliriz. Radloff’un Çağatayca kelimelerde sıkça yararlandığı bu 

eserde de ‘ı’ veya ‘i’ sesiyle ilgili herhangi bir ayrım görülememiştir.  

 

Sonuç olarak, çalışmamızda karşılaşılan ‘i’ ve ‘ĭ’ ünlüleri ‘Opıt Slovarya 

Tyurkskih Nareçiy’de tek bir ‘i’ ünlüsüyle karşılanmaktadır. Kelimelerin incelik veya 

kalınlık konusunda ayrım yapabilmek için kelimelerin Arap harfli yazımlarından 

yararlandık. Dolayısıyla, Türkçe kelimelerde eğer  غ ve ق  harfleri varsa kelimeyi kalın 

sıradan olduğunu düşündük ve bu sesi ‘ĭ’ olarak gösterdik. Yine eğer kelimede ك harfi 

varsa kelimeyi ince sıradan olduğunu düşündük ve bu sesi ‘i’ olarak gösterdik. Özellikle 

fiillerdeki  ~م  ve   wم ekleri bize büyük kolaylık sağladı. Ancak bazı isimlerde kelimeyi 

ince sıradan mı kalın sıradan mı okuyacağımıza karar veremediğimiz durumlarda, diğer 

Çağatayca sözlük, dizinlerden yararlandık ve kelimeyi burada gördüğümüz şekillerde 

okuduk: 

 

ĭç�ĭn- “Şaşırmış olmak”, ĭç�ur “Kayış, uçkur; pantolon kemeri”, ĭlġa- “Önde 

gitmek; atak yapmak; saldırmak; sefer düzenlemek”, ĭl�ĭ “At, yılkı”, ĭnanç “İnanç, 

güven”... 

 

içim “Yudum”, içküle- “Çok içki içmek, ağır bir şekilde içki içmek; içki âlemi 

yapmak”, igirme “Yirmi sayısı”, ile! “Ön taraf”, ilgü! “Nazik ve şefkatli bir şekilde 

eğitilmiş”, ilin- “Bir şeye tutunmak, asılmak”...  

 

o ünlüsü 

  

 Bu ses için Radloff, dudakların hafifçe boğumlanarak çıkarıldığını ve ses 

çıkarılırken dilin arka tarafının arkaya çekildiğini belirtir (Radloff; 1960-I: XI). Türkçe 

kelimelerde bu sese ilk hece dışında rastlanmaz. 

 

 o şa- “Benzemek”, oġru “Düzenbaz, haylaz, hergele”, o�ar- “Doğru yapmak, 

düzeltmek, iyileştirmek; sonuna kadar götürmek; ayağa kaldırmak; mutlu etmek”, otar- 

“Otlatmak, hayvanları otlatmak”... 
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 ö ünlüsü  

 

 Radloff, bu sesin ince ‘o’ya karşılık geldiğini ve bu sesin dudakların hafifçe 

boğumlanmasıyla çıkarıldığını belirtir (Radloff; 1960-I: XI).  

  

 ö!kün- “Uymak, takip etmek, taklit etmek”, örtük “Örtü, peçe, yüz örtüsü”, 

ölümse “Ölümcül, öldürücü, ölüme sebep olan”, ölgün- “Derin uykuya dalmak”, ötrük 

“Yalan”, özen ‘Memeden yeni kesilen bebek’, öksür- ‘Öksürmek; gürültülü ses 

çıkarmak’... 

 

 u ünlüsü14 

 

 Radloff, ‘u’ ünlüsünü Rusça ‘буду’ ve ‘куры’ kelimelerindeki vurgulu ‘y (u)’ 

sesine benzetir (Radloff; 1960-I: XII). Aşağıda ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de 

yer alan bazı kelimeler örnek olarak verilmiştir: 

 

 uyatsĭz “Utanmaz, arsız; yüzsüz”, uyu�la- “Uyuklamak, uyumak”, uravut 

“Kadın, zevce, eş, hanım”, ulu�sĭn- “Kendini büyük görmek, kibirli olmak”, uç�an 

“Kuş”... 

 

 ü ünlüsü 

 

 Radloff, ‘ü’ ünlüsünün ince ‘u’ sesine karşılık geldiğini, bu sesin yumuşak 

olduğunu ve Rusçada bulunmadığını ifade eder. Bununla birlikte bu sesin Almanca 

‘küche’ kelimesindeki ‘ü’ sesine benzediğini belirtir (Radloff; 1960-I: XII). Bu ünlü ile 

ilgili örnekler şu şekildedir: 

 

 ün “Ses, seda”, ürkü “Ürküntü, korku”, ürküt- “Ürkütmek, korkutmak; 

endişelendirmek”, üle- “Parçalara bölmek, bölmek, paylamak, paylaşmak”, ülü� “Ok 

sapı, okun gövdesi, okun tahtadan olan gövdesi”, üzengü “Üzengi”... 

                                                 
14 Radloff’un kullandığı bu harf, aynı zamanda ‘w’ ünsüzü olarak  da kullanılmıştır. Ünsüzler bölümünde 

bu konu ile ilgili açıklama yapılacak ve örnekler verilecektir. 
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 Sözlükte Kullanılan Uzun Ünlüler 

 

 ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan Çağatay Türkçesine ait 

kelimelerde uzun ünlüler de kullanılmıştır. Ancak uzun ‘ā’ işaretinin kullanıldığı 

Arapça ve Farsça kelimelerin dışında Türkçe kelimelerde kullanılan uzun ‘ā’ işaretinin 

sayısı, kelimeler üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılamayacak kadar azdır. 

Dolayısıyla Radloff’un bu sesleri niçin uzun aldığı hususunda fikir beyan etme imkânı 

bulamıyoruz. Ancak bazı örneklerde, kelimenin Arap harfli yazılışından dolayı ünlünün 

uzun şekilde gösterildiğini düşünsek de Radloff’un Çağatayca kelimeler için verdiği 

Arap harfli şekiller bu konuda bize yardımcı olamamıştır: 

 

 yūr�an ن	�ور� “Yorġan”.15 

  

 Uzun a (ā) ünlüsü 

 

 Radloff, bu ses için ‘ā’ işaretini kullanır. Radloff’un sözlüğünde yer alan bu ses 

bazı Arapça ve Farsçadan alıntı kelimelerde bulunduğu gibi sınırlı sayıdaki Türkçe 

kelimede de görülmektedir.  

 

 ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de, Arapça ve Farsça kelimelerin büyük 

çoğunluğunda uzun sesler gösterilmemiştir:  

 

 divan ان� Kurul, kurul toplantısı; bakan, sekreter; türkü söylemek için‘ د

toplananlar’, divane  'xا� ;Yazı türü‘ د�اDeli, divane, aklını yitirmiş’, divani �x‘ د

bakanın sekreteri’... 

 

                                                 
15 Kelime ‘yorġan’ ن	�ور� şeklinde Budagov’un Sözlüğü’nde yer almaktadır (Budagov; 1871: 372). 

Radloff, muhtemelen kelimenin bu şeklini bu eserden almış; kelimenin okunuşu bu eserde verilmediği 

için ‘و’ harfinden hareketle sesi uzun okumuş olmalıdır. 
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 Sözlük’te madde başında yer alan bu kelimelerin yazımları düzeltilmemiş, ancak 

diğer sözlük ve dizinlerden aldığımız kelimelerde bu sesin uzunluğunun belirtilmesine 

özen gösterilmiştir. 

 

Bunun yanında bazı Türkçe kelimelerde de uzun ‘ā’ ile karşılaşırız. Ancak 

belirttiğimiz gibi uzun ‘ā’ sesi çok az sayıdaki Çağatayca ve Moğolcadan  Çağataycaya 

giren kelimelerde görülmektedir: 

 

 ārĭ- III ‘Ayırmak, yarmak, parçalara ayırmak’, yāl II ‘Yalın, çıplak, açık; alçak, 

adi, bayağı’,  āla- II ‘Arzu etmek, dilemek, istemek; uygun bulmak, hoşuna gitmek’, 

 ālat- ‘İstetmek; seçtirmek’, dālġa I ‘Miğfer, tolga’, arġāsun ‘Yakacak olarak 

kullanılan hayvan gübresi’, urān ‘Çığlık, haykırış; savaş çığlığı; anahtar kelime, parola’, 

urānlaş- ‘Birbirine kendi ‘uran’larını bağırmak’, �açār ‘Gözün alt kısmı, yanak; 

elmacık kemiği’, hār- ‘Yorulmak, zayıflamak, güç kaybetmek’,  ālaş- ‘Birbirini 

istemek, birbirinden hoşlanmak’,  ālat- ‘İstetmek; seçtirmek’, �āla- I ‘Beğenmek, 

tercih etmek, seçmek’. 

 

 Uzun e (ē) ünlüsü 

 

 Radloff, ünlülerin üzerine (–) işaretini koyarak bu ünlülerin uzun okunduğunu 

ifade etmiştir. Ancak ‘ē’ sesi için ayrı bir açıklama yapmamıştır. Sözlükte Çağatay 

Türkçesine ait olarak gösterilen altı kelimede rastlanmıştır: 

 

 kēn ‘Çok, bol, ziyade’, lēnet ‘Lanet; küfür; günah’, zēk ‘Zaç yağı, göztaşı, 

kezzap’, pēki ‘Çakı’,  ürgē ‘Kale, hisar, saray; yiğit çadırı’,  ēke II ‘Büyük kardeş’. 

 

 Uzun o (ōōōō) ünlüsü 

 

 Sözlükte ‘ē’ ünlüsü gibi ‘ō’ ünlüsü için de ayrı bir açıklama yapılmamıştır. 

Sözlükte sadece üç kelimede ‘ō’ ünlüsüne rastlamaktayız: 

 



 38 

sōzul- ‘Gerilmek (elastik bir madde veya örülmüş iplik için)’, bōlarġuçı 

‘Memur, ambar nöbetçisi, depo bekçisi’, ōla� ‘Oğlak’. 

 

 Uzun ö (دددد) ünlüsü 

 

 Eserde yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerden sadece birinde uzun ö (د) 

ünlüsü kullanılmıştır: 

 

   .’r II ‘Çılgın, cahil, aptalد

 

 Uzun ı-i (ī) ünlüsü 

 

 Sözlükte uzun ı-i sesi, ‘ī’ simgesiyle karşılanmıştır. Radloff, bu ses için Almanca 

‘lieben’ kelimesindeki ‘ie’ sesinde olduğu gibi ‘i’ sesinin uzatılmış şekli olduğunu 

belirtir (Radloff; 1960-I: XI). Ancak eserde yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerde 

kullanılan bu uzun ses hem uzun ‘i’ sesi için hem de uzun ‘ı’ sesi için kullanılmıştır. 

Daha önce Radloff’un ‘ı’ ve ‘i’ ünlüleri için tek simge kullandığını belirtmiştik (bk. i – ĭĭĭĭ 

ünlüsü bölümü). Yine bu seslerin uzun şekilleri için de tek simgenin kullanıldığını 

görüyoruz. Sözlükte Çağatayca olarak belirtilen kelimelerdeki bu uzun ses, 34 kelimede 

uzun ı (ī) sesi için, 11 kelimede de uzun i (ī) sesi için kullanılmıştır. Bu kelimeler 

çoğunlukla Türkçe kelimelerdir. Ancak Farsçadan alıntılanan bir kelimede uzun i (ī) 

ünlüsü olarak  īşan (F.)    ن	� ,Ermiş, şeyh’; Arapçadan alıntılanan sīla I  �"�  ‘Vatan’ ا

memleket, yurt’ ve �īmatçılı�  ~"$"#�	
"�  ‘Pahalılık’ kelimelerinde de uzun ı (ī) sesi için 

kullanılmıştır. Bunlardan başka ‘ī’ simgesi şu Türkçe kelimelerde uzun ı (ī) sesi için 

kullanılmıştır: 

 

�ī I ‘Tezek, gübre’, �ī- II ‘Kesmek, kesip koparmak, kesip biçmek; düşmanca 

davranmak, saldırmak; öldürmek’, �ī� I ‘Sinsi’, �ī� II ‘Tezek, gübre’, �ī� III ‘Kırkılmış 

olan, püskül, hurda şeyler’, īr ‘Yır, şarkı’, īlan ‘Yılan’, �īġaş ‘Gürültü, şamata; eğri, 

kavisli’, �īġat ‘Meşhur bir Çağatay kabilesi’, �īşĭ� ‘Eğik, bükük, eğri’,  arī ‘Evin 

kirişi, tavanı tutan en önemli dirsek’, �īġĭr ‘Kuyruk sokumu’, �īn II ‘İşkence, eziyet, 

azap’, �īna- ‘İşkence etmek, eziyet etmek, azap etmek’, �īna� ‘Güçlü, kuvvetli; 
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tanınmış, ünlü’, �īna%- ‘İşkence çekmek, eziyet çekmek, eziyete maruz kalmak’, 

�īnaldur- ‘İşkence çektirmek, zora sokmak; endişelendirmek’, �īnat- ‘İşkence ettirmek, 

eziyet çektirmek’, çīna� ‘Dirsek, sivri bir şeyin ucu’, çī I ‘Sık hasır’, çī II ‘Sık (orman 

için)’ çaġīr ‘Çaġīr �anat Bir tür ördek’, sīla- II ‘Ovmak, silmek; okşamak’,  sīpan- 

‘Kaymak’, şatī II ‘Basamak, el merdiveni’, şīdam ‘Dümdüz’, t=- ‘Mani olmak, 

alıkoymak, yasaklamak, uzak tutmak; tembih etmek’, t=l III ‘Esasen yaşanması için 

yurtluk olarak ihsan edilen bölge’, t=maġur ‘Merhametli, merhamet sahibi; zayıflatan, 

kuvvetten düşüren’, t=n III ‘Sincap’, t=ş II ‘Yakışan, uygun olan’. 

 

Yine şu Türkçe kelimelerde uzun i (ī) sesi kullanılmıştır:  

 

 kīk ‘Vahşi hayatta yaşayan, yabani; yabani dört ayaklı hayvan, geyik’, kīgüz- 

‘Giyinmek, giydirmek’, īsle- ‘Koklamak; kokmak’, īlat [el (il) + Ar. (çokluk)] ‘Oturan, 

sakin; halk, ahali’, īske- ‘Koklamak’, īs ‘Cenaze töreni için fırında pişirilen ekmek’, īk I 

‘İğ, eğirmen; çivi; damga; tapa, tıkaç’, sī- ‘İşemek’, bīke ‘Hanım, eş, karı’, bīm ‘Prenses 

(unvan)’; kimī (kilmī) ‘O gelmiyor.’. 

 

 Yukarıda verilen kelimelerden hareketle, OSTN’de kullanılan ‘ī’ simgesinin bazı 

kelimelerde ‘-ıy/ -iy’ sesini de karşıladığını düşünebiliriz: 

 

 �ī- II ‘�ıy-’, �īna- ‘�ıyna-’, kīk ‘kiyik’, kīgüz- ‘kiygüz-’, sī- ‘siy-’... 

 

 Uzun u (ūūūū) ünlüsü 

 

 Radloff, çalışmasında uzun u (ū) ünlüsünü de kullanmıştır. Radloff, bu ünlünün 

Rusçada kullanılmadığını belirterek sesin Almanca ‘buch’ ve ‘tuch’ kelimelerindeki 

gibi çıkartıldığını ifade etmiştir (Radloff; 1960-I: XII). 

 

 ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de az sayıdaki Çağatay Türkçesine ait 

kelimede uzun u (ū) ünlüsüne rastlanmıştır: 
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savū ‘Bağımsız’, sa!rū I ‘Bülbül’, canūç ‘Bileği taşı, bileği kayışı’, yalūsĭz 

‘Eksiksiz, tam’, oturū ‘Oturak, iskemle; durak yeri’, �arū ‘Cevap, karşılık, yanıt; bir 

şeyi başka bir şeyin yerine koyma; değiş-tokuş etme’, �açū ‘Kaçış’, çĭlġū ‘Ödül’, 

çĭġĭrġū ‘Ses; gürültü’, ça�ĭldū ‘Tepişme sesi’, ayĭrt�ū ‘Kötüyle iyi arasındaki farkı 

ayırma’, at�ūçĭ ‘Savaşçı, ateşçi; pamuk tarayan, pamuk diten’, çalġū ‘Çalgı’, sūru� I 

‘Sırık, direk’, yĭlma%ū ‘Duvarı parlatmak için kullanılan alet’, yabūlu� ‘Kapalı, 

örtülmüş’, yalçū ‘Alçı, sertleşmiş kireç’, pĭġū ‘Şahin türünden olan bir yırtıcı kuş’, busū 

‘Pusu’, zūla- ‘Lafı uzatarak söylemek; uzaktan bağırmak’, tartū ‘Ağırlık, tartı’... 

 

Uzun ü (ǖ) ünlüsü 

 

 Radloff, uzun ü (ǖ) sesini, Almanca ‘bücher’ ve ‘tücher’ kelimelerindeki “ü” 

sesine benzetmektedir (Radloff; 1960-I: XII). ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de 

Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilen 5 kelimede uzun ü (ǖ) ünlüsüne rastladık: 

 

yelpǖç ‘Yelpaze’, pǖle- ‘Üflemek’, pǖlen- ‘Şişmek’, pǖlet- ‘Şişirmek’, pǖleş- 

‘Birlikte şişirmek’.  

 

Bu kelimelerin üçünün de ‘Üflemek’ anlamına gelen püle- kelimesinden 

türetildiği düşünülürse sözlükte sadece pǖle- ve yelpǖç kelimelerinde bu ünlünün 

kullanıldığı görülecektir. 

 

 II. ÜNSÜZLER16 

 

 A. Dudak Ünsüzleri: b, p, m, w 

  

 b ünsüzü sedalı (tonlu) bir ünsüzdür. Sedasızı p ünsüzüdür. Türkçe kelimelerde 

kelime başında ve hece başında çok sık kullanılan bir sestir: 

 

ba!ru ‘Uzun süredir görevde olan kimse, eski hizmetli’, ba�a ‘Kurbağa, 

karakurbağası’, balçĭ� ‘Balçık’, bas�am ‘Demirci çekici’, bas�ĭç ‘Merdiven, el 
                                                 
16 ‘Ünsüzler’ bölümünün sınıflandırılmasında János Eckmann’ın ‘Çağatayca El Kitabı’ adlı eserinden 
yararlanılmıştır. 



 41 

merdiveni; merdiven basamağı’, başa�la- ‘Okun ucuna sivri uç takmak’, bilgüsiz 

‘Cahil, bilgisiz’, buġda� ‘Ağaç budağı’, bürçek ‘Kıvırcık saç, bukle, lüle’, abuş�a 

‘İhtiyar, yaşlı; ihtitar kadın; koca, eş’, çelbiş ‘Mahir, üstat, olgun kimse, maharetli 

kimse, bilgili’, çelbek ‘Çörek, yağda kızartılan bir tür ekmek’, yiber- ‘Göndermek, 

yollamak’. 

 

p ünsüzü, sedalı (tonlu) ünsüzlerdendir ve Çağatay Türkçesine ait kelimelerde 

kelime başında daha çok alıntı kelimelerde görülmektedir: 

 

paşa ‘Sivrisinek’,  pelüt ‘Pelit, meşe palamudu’, palçĭ� ‘Balçık, kil’, pas II ‘Pas, 

küf’, pörçük ‘Siyah boya elde etmek için kullanılan bitki’, pötege ‘Kuşların kursağı’, 

pĭzlavu� ‘Bir tür kabak’, piş- ‘Pişmek, pişmiş olmak; bir şeye alışmak’, pişik I ‘Kedi’, 

putra- ‘Kokmak, kokusu olmak’, püle- ‘Üflemek’, sa!pa- ‘Dağıtmak, harcamak; 

kaybetmek; yok etmek; silmek; sürmek’, sap I ‘Sap, kulp; sap, saman çöpü’, sap�un 

‘Zıpkın’, serp- ‘Serpmek, su serpmek, sulamak; saçmak’, çopuruş- ‘Koşuşmak’, 

yup�ala- ‘İnceltmek’, yopu� ‘Örtü, çul, yorgan’. 

 

m ünsüzü, yumuşak ve genizden çıkan bir dudak ünsüzüdür. Diğer dudak 

ünsüzlerinde olduğu gibi sesi çıkarılırken dudaklar yumuktur. Kelime başında, ortasında 

ve sonunda bulunabilir: 

 

ma�la! ‘Alın’, müşük ‘Kedi’, ma�ra- ‘Melemek; inlemek, ah çekmek’,  

yümri- II ‘Bozulmak, tadını kaybetmek’, yumru- ‘Kabarmak, şişmek, yumru olmak’, 

yumran ‘Köstebek’, yumalan- ‘Yuvarlanmak’, yu�um ‘Yumuşak’, yolum ‘Irmak veya 

nehri karşıdan karşıya geçmek için uygun olan yer’, urum ‘Vuruş; savaş sanatı’, umsun- 

‘Ummak, ümit etmek’, sĭġĭrtmaç ‘Çoban, sığır çobanı’. 

 

 w ünsüzü, Çağatay Türkçesine ait kelimelerde kelime başında görülmemektedir. 

Radloff, bu sesi göstermek için kalın sıradan kelimelerde ‘у’, ince sıradan kelimelerde 

‘>’ simgesini kullanmıştır. Kalın sıradan olan kelimeler için şu örnekleri verebiliriz: 
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awın- ‘Avunmak, bir iş ile ilgilenmek; vakit geçirmek’, aw I ‘Ağ, balık tutmak 

için kullanılan örgü; av, avcılık; balık tutma’, çalaw ‘Ahenk, ses, nağme; çalgı, saz; 

Hive’de bilinen ve pilava benzeyen bir tür yemek’, çĭlaw II ‘Dizgin’, �adaw ‘Çivi; 

kıymık, yonga’, �arawul ‘Güvenlik, koruma; düşmanı karşılamak için belli bir yerde 

konuşlandırılmış bölük; görevi, uzaktan avı gözetleyip sonra avı bölüştürmek olan 

avcı’, �awurma ‘Kavrulmuş arpa ya da buğday’, �awuş ‘Bele takılan ya da sarılan bir 

tür şal’, �ĭraw ‘Kırağı’. 

 

Ancak bu simge sözlükte aynı zamanda ‘u’ sesi için de kullanılmıştır. Biz bu 

kullanımların dışında bazı kelimelerde bu simgeye ‘wu’ ve ‘uw’ sesleri de verdik. 

Sözlükte ‘y’ simgesi ile gösterilen sese, çalışmamızda ‘wu’ değeri verdiğimiz 

kelimelere şu şekilde birkaç örnek verebiliriz:  

 

‘tau�’ ‘Tavuk’ şeklinde madde başında yer alan kelime ‘tawu�’; ‘yau�’ ‘Yakın’ 

kelimesi ‘yawu�’; ‘yauş’ ‘Düşmanca hareket eden; kavgacı, karşı koyan’ kelimesi 

‘yawuş’; ‘yo%auç’ ‘Elçi, peygamber’ kelimesi ‘yo%awuç’; ‘yalauç’ ‘Peygamber’ kelimesi 

‘yalawuç’; ‘yauştur-’ ‘Yakınlaştırmak’ kelimesi ‘yawuştur-’. 

 

 ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de ‘y’ simgesiyle gösterilen sese, 

çalışmamızda ‘uw’ ses değeri verdiğimiz kelimelere ise şu örnekleri verebiliriz:  

 

uwan- ‘Avunmak, sakinleşmek, ağlamayı kesmek (küçük çocuk)’, uwat- 

‘Çocuğu sakinleştirmek, avutmak’, �uwala- ‘Peşine düşmek, kovalamak, izlemek, 

kovmak’, �uwalaş- ‘Birbirini kovalamak, kovalaşmak’ 

 

 Çalışmamamızda kullandığımız ‘w’ sesinin ‘v’ sesinden farkının diş-dudak 

yardımıyla değil; iki dudağın yardımıyla telaffuz edilmesi olduğunu belirtmiştik. Ancak 

sözlükte yer alan Çağatayca kelimelerin Arap harfli yazılışlarında da farklılık 

görülmektedir. Çalışmamızda ‘w’ sesiyle gösterdiğimiz kelime  ‘Opıt Slovarya 

Tyurkskih Nareçiy’de tek ‘و’ ile ‘v’ sesiyle gösterdiğimiz kelime  ise çift ‘وو’ ile 

yazılmıştır: 
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�olawuz  وز���  ‘Kılavuz, yol gösteren’, �olavuz  ووز���  ‘Kılavuz, yol gösteren’; 

sawu� وق	�  ‘Soğuk’, savu�  ووق	�  ‘Soğuk’; sawu�lu�  �$�و	ق�   ‘Soğukluk’, savu�lu�  

 ,’Kadın, zevce, eş, hanım‘  اوراوت  Soğukluk; don, şiddetli soğuk’; urawut‘  �	وو�$~

uravut  اوراووت  ‘Kadın, zevce, eş, hanım’; to�savul وول	(��� ‘Karakol bekçisi’; çavun 

  �	وورم~  -Irmak, büyük nehir; çok kuvvetli yağan kar veya yağmur’; çavur‘ �	وون

‘Döndürmek, çevirmek’; pĭzlavu� ووق��"� ‘Bir tür kabak’; çavurma 'وورم	� ‘Duvarla 

çevrilmiş’; çavut  ووت	� ‘Duvarla çevrilmiş’; çavuş ووش	� ‘Bekçi, gözcü, izci’. 

 

Ancak çok nadir olarak Arap harfli yazılışı tek ‘و’ ile yapılan ama ‘v’ şeklinde 

gösterilen kelimeler de bulunmaktadır: 

 

savun  ون	� ‘Kımız; kımızla birlikte misafirleri yedirip içirme’. 

 

Radloff’un Çağatay Türkçesine ait kelimelerde kullandığı ‘y’ (w) ve ‘в’ (v) 

simgelerinden başka bir kaç kelimede ‘w’ simgesinin kullanıldığı tespit edilmiştir: 

 

yuwuş ‘Yazı kamışı, yazı yazmak için kullanılan kamış’; wu�ufsız 

‘Anlaşılmazlık, akıl ermezlik’, warsa�ı ‘Varsağı, bir nazım türü’. 

 

Bu simge, sözlükte yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerden sadece 

birkaçında kullanıldığı için ayrı bir değerlendirme yapmadık ve bu yüzden ‘OSTN’deki 

Madde Başında Yer Alan Kelimeler için Kullanılan Transkripsiyon Alfabesi’ 

bölümünde de göstermedik. 

 

Daha önce OSTN’de yer alan ince sıradan kelimelerde ‘w’ sesi için ‘>’ 

simgesinin kullanıldığı belirtilmiştir. OSTN’de Radloff, ‘>’ ünsüzün vurgulu olduğunu 

belirtir. Ayrıca bu simgenin ‘w’ ünsüzünü de karşıladığını ifade etmiştir (Radloff; 1960-

I: XII). OSTN’de yer alan Çağatayca kelimelerin 16’sında bu simge ‘w’ ünsüzü olarak 

karşımıza çıkmıştır. Bu ünsüz çalışmamızın sözlük kısmında ‘w’ olarak gösterilmiştir:  

 

ölçew ‘Ölçek’, indew ‘İşaretle çağırma, kabul ettiğini belirtmek için boyun 

eğme; yağ çıkarılan bir tür meyve’, kewle- ‘Eşelemek, karıştırmak, kazmak’, kewze 
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‘Kürek kemiği’, kewşe- ‘Geviş getirmek’, kewşek ‘Geviş getiren hayvan’, kewiş ‘Kadın 

ayakkabısı; Tatarların kullandığı ayakkabı’, kösew ‘Köz, yarı yanmış odun; ateş 

karıştırmak için kullanılan eşya’, çereẁ ‘Değerli taş, mücevher’, büteẁ ‘Bütün; 

dokunulmamış’, biteẁ ‘Deve’, şewkele ‘Kırgız kadınlarının kullandığı başlık’, ekew 

‘Her ikisi’, ekewlen ‘Her ikisi, ikisi birlikte’, newbet ‘Sıra, ard arda geliş; kez; nöbet’, 

yelew ‘Mızrağın ucundaki sancak’. 

 

 OSTN’de yer alan ‘y’ simgesine ‘wu’ ve ‘wü’ ses değerlerini verdiğimizi 

belirtmiştik. Sözlük’te yer alan ‘>’ simgesi için de ‘wü’ ve ‘üw’ ses değerleri verilmiştir. 

Sözlük’te bu simgeye ‘wü’ sesini verdiğimiz kelimeler şunlardır:  

 

Kewür ‘Bir zamanlar Türkistan’da yaşayan bilinmeyen bir halk’, kewürge 

‘Büyük davul’. 

 

Çalışmamızda ‘>’ simgesine ‘wü’ sesini verdiğimiz kelimeler ise şunlardır: 

 

kütewül ‘Erzak sorumlusu; askerî bir rütbe’, erewül ‘Öncü, ileri birlik, ileri 

karakol’. 

 

B. Diş- Dudak Ünsüzleri: v, f 

 

v ünsüzü, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de az sayıdaki kelimede 

görülmektedir. Bu kelimelerin bir kısmı alıntı kelimelerdir: 

 

va� ‘Türkistan’da Müslüman olan kaymakam’, varsa�ı ‘Varsağı, bir nazım 

türü’, veli ‘Fakat, ama, lakin’, vefat ‘Ölüm, vefat’, vu�ufsız ‘Anlaşılmazlık, akıl 

ermezlik’, arġav ‘Arka, sırt’, atav ‘Ada’, çav- ‘Meşhur olmak’, çavırıt�an ‘Çekirge’, 

çavlĭ ‘Atmaca, bir tür yırtıcı kuş’, çavçĭ ‘Tellal, halka bağırarak haber duyuran kişi’, 

davulġa ‘Miğfer, tolga’, çevrük ‘Çevrinti, hortum, girdap’. 

 

 f ünsüzü, v sesinin sedasızıdır. Bu yönüyle v sesinden ayrılır. Yansıma 

seslerden kaynaklanan kelimelerde ve tarihî süreç içerisinde p~f benzeşmesi yoluyla 
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kelime içerisinde kullanımları dışında Türkçe kelimelerde f sesi bulunmaz. ‘Opıt 

Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yedi kelimede f sesi bulunmaktadır: 

 

uftan- ‘Utanmak’, yufum ‘İnce, narin; yumuşak’, aftaba ‘Bakırdan yapılmış su 

ibriği, su kabı, güğüm’, aftabaçĭ ‘İbrikçi, ibrik tutan kimse’, aftabaçĭlĭ� ‘İbrikçilik 

görevi; mahkemede yapılan memurluk’, atraf ‘Taraf, yön’, çĭfta ‘Kamıştan yapılmış 

hasır’. 

 

C. Diş Ünsüzleri: d, t, z, s, l, %%%%, r, n 

 

d ünsüzü, alınma kelimelerde geniş bir kullanıma sahip olmasına karşın Türkçe 

kelimelerde kelime başında kullanımı azdır: 

 

dabaşur ‘Tebeşir’, dabġulĭ ‘Kan çıbanı’, dabulġa ‘Miğfer, tolga’, da� ‘Donma, 

donup kalma; uzuvların uyuşması’, daldaġa! ‘Kanadı kırık kuş’, dara! ‘Bir tür 

kıymetli ipek kumaş’, adun ‘At çiftliği, hara’, adunda! ‘Sürü’, çendewül ‘Sucu, su 

taşıyan kimse; gece bekçisi’, �ada I ‘Kürek’, �ada� I ‘Çivi; nal’. 

 
 

t ünsüzü, d ünsüzünün sedasızıdır. Türkçede çok geniş bir kullanım sahasına 

sahip olan t ünsüzü, kelime başı, ortası ve sonunda bulunabilir: 

 

tam- III ‘Damlamak, hafifçe yağmur yağmak’, tarttur- ‘Çektirmek’, taşĭ� I 

‘Taşkın, kıyıyı su basması’, tik I ‘Dik, sarp’, toġur II ‘Keçeden yapılmış oval çadır’, 

�altaġ ‘Eyerin ağaç kısmı, eyer kaltağı, eyer kaşı, kaltak’, �art ‘Kötü bir çıban’, �arta 

‘Bağırsak, kalın bağırsak, ince bağırsak’, �otaz II ‘Bir çeşit işaret’, �otur I ‘Yara 

kabuğu; uyuz, uyuz hastalığı; eğri büğrü, topal’, uravut ‘Kadın, zevce, eş, hanım’, çat I 

‘Filiz, budak, sürgün, dal; çit, kenar, duvar; çalı, çöp, kırıntı’. 

 

z ünsüzü, sızıcı olan bir diş ünsüzüdür. Türkçe kelimelerde kelime başında 

bulunmamasına karşın alıntı kelimelerde sıkça karşımıza çıkmaktadır: 
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zor ‘Zor; kuvvet, iktidar; zorbalık, saldırı’, zindan ‘Zindan’, aġĭz ‘Ağız’, a�ĭz 

‘Nadasa bırakılmış toprak; uzakta olan boş arazi’, az- II ‘Kaybolmak, yolunu 

kaybetmek; yoldan çıkmak, bozulmak’, emiz- ‘Çocuğa meme vermek, çocuğu 

emzirmek’, �awuz ‘Darının kabuğu’, �ĭzĭlda- ‘Islık çalmak (oklar için)’, �ĭz�a%- 

‘Pişmanlık duymak, dağınık olmak’, �ĭzmĭ� ‘Kazanın dibine yapışan yemek’. 

 

s ünsüzü, z sesinin sedasızıdır. Türkçede çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Türkçe ve alıntı kelimelerde kelime başı, ortası ve sonunda kullanılır: 

 

sa!ġa- ‘Saymak; ödemek, harcamak; bir şey yerine koymak’, sa!ġĭn ‘Düşünce, 

kanaat, zan, tasavvur’, solunġan ‘Astım hastalığı’, sö!le- ‘Söylemek, demek; 

bahsetmek’, sĭzġur- I ‘Sızdırmak, akıtmak; eritmek; belli etmek’, a�sa- ‘Topallamak, 

aksamak’, asra- ‘Beslemek; büyütmek; destek olmak’, ayas ‘Temiz, pürüzsüz; 

bulutsuz; soğuk, don, ayaz’, ças ‘Bronz, tunç’, çosur- ‘Taşlamak, bilemek, yontmak’. 

 

l ünsüzü, Türkçe kelimelerin başında sadece yansıma seslerde görülmektedir. 

Alıntı kelimelerde ise yaygın bir kullanımı vardır. ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de 

yer alan Çağatayca kelimelerde görülen l sesine şu örnekleri verebiliriz: 

 

la!la- ‘Çamura saplanmak’, laġla- ‘Yer tutmak, yerleşmek’, lāyĭ� ‘Uygun, 

layık, münasip’, labaşa� ‘Yer, kaide, ayak’, lurs ‘Ağır, hantal; kaba; çiğ, pişmemiş’, 

kötel I ‘Dizgin altındaki at; dik yokuş, dar dağ geçidi, dağ sırtı’, kül- II ‘Gülmek’, 

kö�ül ‘Gönül’, köl ‘Göl’, kilürtek ‘Zincir, pranga, köstek’; �ula I ‘Kula rengi, koyu sarı 

(kahverengi)’, �ulun ‘Bir yaşındaki tay; piliç, civciv’, umul I ‘Sakin, soğukkanlı’. 

 

r ünsüzü, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de kelime başında sadece iki 

kelimede bulunmaktadır. Kelime ortası ve sonunda ise nisbete daha fazla kullanılmıştır: 

 

rast ‘Doğru, düz; kusursuz, hatasız’; renci- ‘Çok sarhoş olmak’, o�ar II ‘Balıkçıl 

kuşu’, o�ra II ‘Liken, bir deri hastalığı’, oġur II ‘Ağaçtan yapılmış havan’; ur- 

‘Vurmak; koymak, yerleştirmek, yatırmak; birisine ad vermek; yöneltmek, çevirmek, 
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döndürmek; dökmek, boşaltmak’, uravut ‘Kadın, zevce, eş, hanım’, urum ‘Vuruş; savaş 

sanatı’, utru ‘Karşı, karşıdan, (bir şeye) doğru’, yar I ‘Dik kıyı, yar’, yarasĭ� ‘Yarasa’. 

 

n ünsüzü, de bir diş ünsüzüdür. Çağatayca kelimelerde kelime başında ender 

olarak bulunmaktadır. Bu sesin diğer diş ünsüzlerinden farkı, çıkarılırken geniz yolunun 

açık bulunmasıdır: 

 

na!za ‘Mızrak’, neme ‘Nesne, şey; herhangi bir şey’, noyan ‘Moğol asilzadesi, 

Moğol memuru’, çapan ‘Cübbe; yamalı eski elbise’, çekin ‘Yeşillik, ot, bir bitki türü; 

bir tür yün üzerine işleme’; çendek ‘Kuşun ödü, safrası’, çoġan ‘Sarı kayısı’, azna I 

‘Dar yol, patika’, ar�un ‘Geriye, geri tarafa; gerisin geriye’; andĭ� ‘Kurt ve sırtlandan 

türeyen hayvan’, ibin ‘Parlak’, igün ‘Omuz’, inir ‘Kıskaç, demirci kıskacı’, orun ‘Yer, 

mahal, makam, mevki’. 

 

Ç. Diş-Damak Ünsüzleri: c, ç, j, ş, y, !!!! 

 

c ünsüzü, sızıcı bir diş-damak ünsüzüdür. Bu ses, ç sesinin sedalı eşidir: 

 

cĭlaw ‘Dizgin’, cizilge ‘Çekirge’, cündük ‘Gaga, yırtıcı kışların gagası; dudak; 

burun; emzik’, cibe! ‘Çivi, küçük çivi, mıh; irin; göz boncuğu’, örümcek ‘Örümcek’, 

alcaş- ‘Değiştirmek, karıştırmak’, �abarcu� ‘Şiş, yumru, kabarcık, küçük kabarcık’, 

�açarca ‘İki yaşında inek (yani çiftleşme vakti gelen inek)’, küce ‘Dağ kekliği’. 

 

 ç ünsüzü, c ünsüzünün sedasızıdır:  

 

çaç ‘Balık yakalamak için kullanılan ağ’, çap- II ‘Sallamak, çalkalamak; hızlı 

gitmek, koşmak, dört nala gitmek’; çĭçĭġ ‘Koyun; kuyruk yağı’, çĭçla� ‘Küçük parmak’; 

çimçe ‘Çamurlu su birikintisi, bataklık bölge’, çüpçü- ‘Yığmak, istif etmek, 

biriktirmek’, �apçĭ- ‘Yukarıdan düşeni elle yakalamak; yakalamak, ulaşmak’, orçĭn 

‘Bölge, alan’, ögeç ‘Pişmanlık, nedamet’, öç I ‘Öç, düşmanlık, kızgınlık, nefret, 

intikam’. 
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j ünsüzü, Türkçe kelimelerde yansıma sesler dışında kullanılmaz. Alıntı 

kelimelerde karşımıza çıkmaktadır. ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan 

Çağatayca kelimelerden sadece birinde bu ses kullanılmıştır: 

 

�ĭjgĭn ‘Şaşı’. 

 

ş ünsüzü, kelime ortası ve kelime sonunda oldukça yaygın bir kulllanıma sahip 

olmasına rağmen kelime başında yansıma sesler dışında çoğunlukla alıntı kelimelerde 

kullanılır: 

 

şaġĭrda- ‘Şakırdamak’, şaġĭş- ‘Kötü olmak, şirret olmak; birisine iftira etmek’, 

şayĭ- II ‘İnce ince kesip parçalamak’, şar�a ‘Çıtırdama, çıtırtı’, şalla� ‘Süs, bezek’, şaşĭ 

‘Şaşı, gözleri şaşı olan’, şappaş ‘Kumaştan yapılmış başlık, kasket’, �ĭmşan- 

‘Kımıldamak, kıpırdamak; yavaşca hareket etmek’, �ĭrtĭş ‘Yüzey, satıh, üst; ince tüy’, 

�ĭş I ‘Kış mevsimi’, ozuş I ‘Yarış, bir şeyle gezme’, oşu�- ‘Acele etmek, aceleyle 

yapmak; bir şeyi özenmeden yapmak’. 

 

!!!! ünsüzü, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de ‘i’ simgesiyle gösterilmiştir. 

Daha önce Radloff’un eserinde hem ‘i’ sesi için hem de ‘ĭ’ sesi için ortak olarak ‘i’ 

simgesinin kullanıldığını belirtmiştik. Çalışmamızda bu simgenin (i) sözlükte 

belirttiğimiz seslere ek olarak ‘y’ ünsüzü yerine de kullanıldığını tespit ettik. Bu yüzden 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de kullanılan ‘i’ sesini üç farklı şekilde çalışmamıza 

almış olduk. 

 

Radloff’un sözlüğünde madde başında ‘atai’ ‘|	ا�’ (I/452) ‘Atma; hızlı akıntı; 

hücum, atak’ olarak verilen kelime, çalışmamıza ‘ata!’ olarak alınmıştır. Bu sesin 

sözlükte ‘J j’ simgesiyle belirtilen ‘y’ sesinden ayırmak için de ‘!’ simgesini tercih 

ettik. Bu ünsüz kelime ortası ve sonunda, ‘J j’ simgeleriyle verilen ‘y’ sesinden çok 

daha işlek bir şekilde kullanılmıştır. Muhtemelen bu durum, Radloff’un Arap harfli 

yazılı olan kelimede gördüğü bütün ‘|’ harflerini sözlüğüne ‘i’ olarak aktarmasından 

kaynaklanmış olmalıdır. Bu yüzden ‘|’ harflerinin transkripsiyonunda kullanılan bütün 

sesler ayrılamamış; tek harf gibi anlaşılmıştır:  
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ata! ‘Atma; hızlı akıntı; hücum, atak’, adunda! ‘Sürü’, açama! ‘İplik sarılan 

şey, makara’, kö!- ‘Yanmak’, ça! I ‘Küçük ırmak, çay, dere’, ça!na- ‘Çiğnemek, dişle 

çiğnemek’, tala! II ‘Yağma, soygun’, taraġa! ‘Atmaca, alaca doğan’, ta!ġaç I ‘Kaygan 

yer’, to!la- ‘Ziyafet vermek, düğün kurmak, eğlence düzenlemek’, kü!kenek ‘Fare 

avlayan bir kuş türü, fare ile avlanan akbaba’. 

 

Arap harflerinin Latin harflerine aktarılmasında yaşanan sıkıntılardan belki de 

ilk etkilenenlerden biri Ármin Vámbéry’dir. Radloff’tan daha önce Çağatay Türkçesine 

ait kelimeler üzerine çalışan Ármin Vámbéry, 1867 yılında yayımladığı ‘Cagataische 

Sprach-Studien’ adlı eserinde Arap harfli yazılmış olan kelimelerdeki ‘و’ harfini sadece 

‘u, ü, o, ö’ olarak aktarmıştır: 

  

tau  .At toynağı’ (Vámbéry; 1867: 257)‘ �	�	و Dağ’; ta�ao‘  �	و

 

Radloff’un da ‘|’ harfini bu şekilde düşündüğü ve çalışmasını da bu yöntemi 

izleyerek oluşturduğu görülebilir. ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de Çağatay 

Türkçesinde yer alan ‘y’ sesinin iki ayrı simgeyle belirtilmesi (j ‘y’ ve i ‘!’) mutlaka 

Radloff’un bu iki değer arasında gördüğü ses farkıyla ilgili olmalıdır. Muhtemelen 

Radloff, ( i ‘!’) simgesiyle hızlı geçilen ve ‘i’ sesine yakın bir yarı ünsüzü belirtmek 

istemiştir. Ancak ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’in giriş kısmında bu hususlar 

belirtilmediği için şimdilik bu ayrım hakkında daha geniş bilgi sahibi olamayacağız. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de kullanılan ‘i’ simgesinin ‘-yĭ’ sesini de 

karşıladığı tespit edilmiştir. Sayıca fazla olmayan bu kelimeler çalışmamızda ‘yĭ’ sesi 

verilerek gösterilmiştir: 

 

ayĭl     � ,’Eyer kolanı‘   ا

ayĭrt�ū     ���� ,’Kötüyle iyi arasındaki farkı ayırma‘  ا

ayĭrġuçĭ    ����� ,’Ayıran, bölen‘ ا

ayĭ�     ~f   ‘Ayık, aklı başında olan; temkinli, ihtiyatlı; iri, 

kocaman’, 
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ça!ı%ġan $�	ن�	   ‘Kongratların savaş nidası’, 

�oyĭn  ���    ‘Koyun, göğüs ile kolların birleştiği bölge’. 

 

y ünsüzünü ‘!’ sesiyle birlikte değerlendirmek yararlı olacaktır. Radloff’un 

Çağatayca kelimelerde gördüğü bütün ‘|’ harflerini sözlüğüne ‘i’ ünlüsü olarak 

aktarmadığını daha önce belirtmiştik. Radloff, Çağatay Türkçesine ait kelimelerde 

gördüğü ‘|’ harfini ‘i’ (!) olarak aktaramayacağı durumlarda ‘J j’ (y) simgesini tercih 

etmiştir. Özellikle kelime başında ‘|’ harfi ‘J j’ simgeleriyle karşılanır. Sözlükte yer 

alan örneklerden hareketle, hece sonunda ve tek heceli kelimelerde (ünlü+ünsüz+ünsüz 

‘a!t-’ gibi) ise ‘i’ (!) simgesini kullandığı görülmektedir: 

 

a!ru�   وق� ,’Ayrı olarak, teker teker; yabancı‘   ا

�a!ru   و�	�   ‘Topuk’, 

�a!nat- ق	
�	%	�   ‘Kaynatmak’, 

küyünç   �x� ,’Dert, gam, tasa, keder‘   آ�

küyegü  �آ	 ,’Güvey, damat‘   آ�

yaġĭlba! |	�$"�	   ‘Bir kuş türü’, 

aya� II  ق	f    ‘Ayak; kaide; son, nihayet; akibet’, 

ayĭġ  �" ,’Ayı‘    ا

a!t-  ~
�f   ‘Söylemek, konuşmak; belirtmek; iletmek’, 

yaġlaba! |	�$�	    ‘Bir kuş türü’. 

 

D. Damak Ünsüzleri: g, k 

 

g ünsüzü, ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de sekiz kelimede madde başında 

tespit edilmiştir. Bu kelimelerin altısının ‘Cagataische Sprach-Studien’den alındığı 

görülmektedir. Dolayısıyla Radloff bu kelimeleri Ármin Vámbéry’nin aldığı şekilde 

sözlüğüne almıştır: 

 

gecek ‘Bir tür yabani ördek’, geçe ‘Deli; salak’, gere� ‘Sağır’, gez I ‘Koltuk’, 

gez II ‘Uzunluk ölçüsü, arşın; ok’, çerge I ‘Çadır, küçük çadır’, çergelik ‘Küçük 
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çadırların bezi’, çörge- ‘Sarmak, bürümek’, çigin ‘Bir tür darı’, çigre- ‘Şaşırarak 

bakmak, aptal aptal bakmak’. 

 

k ünsüzü, Çağatay Türkçesinde kelime başında muhafaza edilir. Kelime 

sonundaki g sesinin k sesiyle yakınlığı sonucu ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de 

kelime sonundaki g ünsüzü çoğunlukla k ünsüzüyle gösterilmiştir: 

 

küçlük ‘Güçlü, kuvvetli’, körüklük ‘Güzel’, körklük ‘Güzel’, kö�üllük ‘Gönüllü, 

hazır, uygun, istekli’. 

 

Yine Oğuz grubu Türk lehçelerinde kelime başı g sesinin Çağatay Türkçesinde k 

sesiyle karşılandığı görülmektedir: 

 

küyegü ‘Güvey, damat’, küven- ‘Güvenmek, inanmak, itimat etmek’, körkem 

‘Güzel, görkemli’, küz ‘Güz, sonbahar’, kö�lek ‘Gömlek’. 

 

körke!- ‘Güzel olmak, güzelleşmek’, köterim ‘Ağır yük, ağırlık’, köterimlik 

‘Güç durumların geçmesi, serinkanlılık, soğukkanlılık’. 

 

E. Art Damak Ünsüzleri: ġ, ����, ����, ����    

 

ġ ünsüzü, sedalı ve açık olan bir art damak ünsüzüdür. ‘Opıt Slovarya 

Tyurkskih Nareçiy’de yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerde kelime başında bu 

ünsüze rastlanmamıştır: 

 

o!ġan- ‘Uyanmak’, o!ġanmaġur ‘Uyanmayan insan; dertsiz, kaygısız’, oġurla- 

‘Hırsızlık yapmak, çalmak’, oġrĭlĭ� ‘Hırsızlık’, uġ I ‘Göçebe çadırının tavanını 

oluşturan halkalar’, uġuş ‘Torun’ yaġĭlba! ‘Bir kuş türü’, yaġĭr ‘Atın sırtındaki eyerde 

aşınmış bölge’, yaġlaġu ‘Bir tür merhem (yağ)’, taġ I ‘Dağ’, tamaġ ‘Damak; boğaz’. 

 

���� ünsüzü, sedasız ve kapalı olan bir art damak ünsüzüdür. Çağatay Türkçesine 

ait kelimelerde kelime başı, ortası ve sonunda sıkça kullanılır: 
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�al�- ‘Kalkmak, birden bire kalkmak, fırlayıp ayağa kalkmak’, �a� I ‘Kuru, katı, 

kurutulmuş; kurak, çorak’, �aġun ‘Kavun’, tal�a- I ‘Yorulmak, gayret etmek’, tal�um 

‘Deniz dalgası; hava devinimi, hava akımı’, tar�a� ‘Dağınık’, taru�- ‘Darılmak, 

gücenmek, hüzünlü olmak’, to�um ‘At eyerinin altına yerleştirilen dokuma, keçe’, 

�asma� ‘Yemek piştikten sonra kazanın dibinde kalan artık, kalıntı; yaranın irini’. 

 

     ünsüzü, Çağatay Türkesine ait kelimelerde Arapça ve Farsçadan alıntı 

kelimelerde görülmektedir. Yansıma kelimeler dışında Türkçe kelimelerde bu ses 

yoktur: 

 

 aras ‘Hayvan gücüyle çalıştırılan değirmen’,  at ‘Yazı, hat’,  aber ‘Haber, 

havadis; söylenti’. 

 

Ancak tespit ettiğimiz bazı kelimelerde � sesinin   sesine dönüşmesi ile 

karşılaşırız: 

 

tama  ‘Damak; boğaz’, tawuş an ‘Tavşan’, to sa- ‘Durdurmak, birisini 

durdurmak’, to tat- ‘Durdurmak, bir yere bağlamak’, to tawu% ‘Bekçi, nöbetçi, gözcü’, 

a şam ‘Akşam, akşam namazı zamanı’, a tar- ‘Oraya buraya atmak’... 

 

� � � � ünsüzü, akıcı ve sedasız bir art damak ünsüzüdür ve sadece Türkçe 

kelimelerde bulunmaktadır:  

 

o�urġa ‘Bel kemiği, omurga’, o� ‘Sağdaki, sağ taraftaki; uygun, münasip; 

hoş’, o�ar- ‘Doğru yapmak, düzeltmek, iyileştirmek; sonuna kadar götürmek; ayağa 

kaldırmak; mutlu etmek’, kü� ‘Köle, hizmetçi’, uyu� ‘Okun ucundaki kuş tüyleri’, 

ta�la I ‘Sabah’, ta�la- III ‘Şaşırmak’, toġa� I ‘Doğan, bir çeşit yırtıcı kuş, bir tür 

atmaca’, ya�a� ‘Yanak’, yala� ‘Çıplak, yalın, açık; sadece, yalnız, tek’, �aşa� 

‘Gösterişsiz, zayıf, cılız; karanlık, siyah, zulmet’. 
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F. Gırtlak Ünsüzü: hhhh 

 

 h ünsüzü, açık ve sedasız bir gırtlak ünsüzüdür. Bu ses bazı Arapça ve Farsça 

alıntı kelimelerde ve yansıma kelimelerin dışında h protezi olarak Türkçe kelimelerde 

görülmektedir: 

 

he!bet ‘Heybet, korkunçluk, yükseklik; mükemmel, yetkin’, her ‘Her’; hār- 

‘Yorulmak, zayıflamak, güç kaybetmek’, hür- ‘Havlamak, ürümek’, hürkek ‘Ürkek, 

korkak’, hürük- III ‘Ürkmek, korkmak’. 

 

 III. SÖZLÜKTE VERİLEN DİĞER ÜNLÜLER 

 

 BBBB ünlüsü 

 

Bu ses ile ilgili sözlükte her hangi bir açıklama yapılmamıştır. Radloff, bu sesi 

ne çalışmasının giriş kısmında ne de ünlüleri anlattığı kısımda göstermiştir. Sözlükte yer 

alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerden 8’inde bu sese rastlanmıştır. Bu kelimelerden 

3’ünde kalın sıradan kelimelerde kullanıldığı için ‘ĭ’, 5’inde ince sıradan kelimelerde 

kullanıldığı için ‘i’ye dönüştürülerek çalışmaya aktarılmış; örnek kelimelerin azlığı 

sebebiyle çalışmamızın sözlük kısmında kullanılmamıştır. Çalışmamıza ‘ĭ’ olarak 

aktarılan kelimeler şunlardır: 

 

a�Br ‘Aptal, şapşal; ani, aniden, beklenilmeyen durum; altmĭşĭnçB ‘Altmışıncı’, 

alĭştBr- ‘Değiştirmek, kavgaya, tartışmaya davetiye çıkarmak, tahrik etmek’. 

 

Çalışmamızda ‘i’ ünlüsü olarak aldığımız kelimeler ise şunlardır: 

 

elçBlBk ‘Elçilik, elçi gönderme’, ezBl- ‘Ezilmek, ezilmiş olmak, ufalanmış olmak’, 

indB ‘Şimdi’, işkBn ‘Tırıs, atın bir tür yürüyüş biçimi; su akıntısı’, üpçBnlBk ‘Zırhlı’. 
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ĭĭĭĭ ünlüsü 

 

Radloff, bu ses için ayrı bir açıklama yapmamıştır. Ancak i, u ve ü ünlülerinin 

üzerinde yer alan ( ﬞ ) için genel olarak bu işaretin ünlüleri kısa okuttuğunu ifade etmiştir 

(Radloff; 1960-I: IX).  

 

Burada gösterdiğimiz sesin çalışmamızın sözlük kısmında kullandığımız (ĭ) 

ünlüsüyle karıştırılmaması gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Radloff’un 

sözlüğünde tek simgeyle karşılanan (‘I i’ simgesi) ı ve i ünlüleri, çalışmamıza ı (ĭ) ve i 

(i) ünlüleri olarak alınmıştı. Çalışmamızın sözlük kısmında ‘ı’ ünlüsüne karşılık ‘ı’ 

simgesini kullanmamamızın nedeni de OSTN’de belirttiğimiz seslerden ayrı bir ‘ı’ 

simgesinin daha kullanılmasıdır. 

 

Radloff’un eserinde kullandığı ‘ĭ’ simgesi Çağatay Türkçesine ait 19 kelimede 

kullanılmıştır. Bunların 3’ünde kalın sıradan kelimelerde geçtiği için ‘ĭ’, 16’sında ince 

sıradan kelimelerde geçtiği için ‘i’ simgesi kullanılmış; örnek kelimelerin azlığı 

sebebiyle çalışmamızın sözlük kısmında bu simgeler gösterilmemiştir. Çalışmamıza ‘ĭ’ 

olarak aktarılan kelimeler şunlardır: 

 

yĭrĭntĭ ‘Çatlak, yarık; geçit; yarıktan akan su’, Tazĭ II ‘Arapça’, ta ĭl ‘Tahıl, 

hububat’. 

 

Çalışmamızda ‘i’ ünlüsüyle aktardığımız kelimeler ise şunlardır: 

 

pişCm ‘Pişirme’, kemCr- I ‘Kemirmek, aşındırmak’, piştC ‘Dört yaşındaki at’, 

TacCklik ‘Taciklik, Taciklerin hareket tarzı, Tacik âdeti; hava atma, büyüklenme’, tünegC 

‘Dün; daha önce, daha evvel, önceki zamanlarda’, tigCş ‘Dikiş’, tizliklC ‘Dizlikli, dizlik 

sahibi’, tebCn- ‘Atı kamçılamak’, bügrekçC ‘Ordunun kanatlarındaki askerler’, bekCt- 

‘Sağlamlaştırmak, güçlendirmek’,  zirCk ‘Kızıl ağaç’, pekC ‘Çakı’, kirlCk ‘Kirli, pis; 

yastık kılıfı’, kirCş- III ‘Girişmek, birlikte girmek; başlamak, girişmek’, kelCş- ‘Uymak, 

uydurmak, uyarlamak, uygun olmak’, tüşçilCk ‘Yarım günlük yol’. 
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 ǔ ünlüsü 

 

 Radloff, bu ses için ayrı bir açıklama yapmamıştır. Çalışmamızın ‘ĭ ünlüsü’ 

bölümünde Radloff’un, ünlülerin üzerine konulan ( ﬞ ) işaretinin ünlüleri kısa 

okuttuğundan bahsedilmişti. Bu ünlü OSTN’de sadece 5 kelimede kullanılmıştır. Bu 

yüzden ‘ǔ’ ünlüsü, çalışmamıza ‘u’ olarak aktarılmış; çalışmamızın sözlük kısmında ‘ǔ’ 

ünlüsüne yer verilmemiştir: 

  

uçǔş ‘Uçuş, uçma’, urunǔş- ‘Karşılaşmak; biriyle itişmek’, tumuştǔr- ‘Üzmek, 

keder ve üzüntü içerisinde oturmak’, unuttǔr- ‘Unutturmak’, u!ġǔn ‘Uygun, kabul 

edilmiş, anlaşılmış; faydalı; uyum; müzik aleti’. 

 

ǚ ünlüsü 

 

 Sözlükte yer alan Çağatayca kelimelerden sadece 11’inde bu ünlüye 

rastlanmıştır. ‘Ü ünlüsü’ bahsinde sözü edilen husustan dolayı bu simge, çalışmamıza 

‘ü’ şeklinde aktarılmıştır: 

 

kö�üllǚk ‘Gönüllü, hazır, uygun, istekli’, tüşǚm ‘Tahsil, hasılat, gelir, kâr’, 

tüşǚmlik ‘Kazançlı, kârlı, yararlı’, tübürǚk ‘Odanın ortasında bulunan direk’, tüşürǚl- 

‘Düşürülmek’, süzdǚr- ‘Süzdürmek’, sǚzme ‘Süzülmüş; süzme işlemi; temiz, duru su’, 

özeg� ‘Özegü kün “Dünden önceki gün, evelki gün”’ sǚşkür- ‘Aksırmak, hapşırmak’, 

tüşǚndǚr- ‘Düşündürmek’, yü�lǚk ‘Yünlü, yünle kaplı’, öltǚr- ‘Öldürmek’. 

 

IV. SÖZLÜKTE VERİLEN DİĞER ÜNSÜZLER 

 

DDDD ünsüzü 

 

Radloff, bu ünsüzün yumuşak veya damaksıl ünsüzü göstermek için 

kullanıldığını belirtmiştir (Radloff; 1960-I: XVI). OSTN’de Çağatay Türkçesine ait 

olduğu belirtilen 8 kelimede D ünsüzü kullanılmıştır. Bu kelimelerin hemen hepsinin 

alıntı ve kâf-ı Fârisî ile yazılan kelimeler olduğu dikkat çekicidir: 
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zeDat ت	ذآ ‘Zekat; vergi’, derDar ر	درآ ‘Gerekli’, derDarlik wر�	درآ ‘Gereklilik’, 

Dahiş ه�	آ ‘Dert, hüzün; yoksulluk’, Dar ر	آ ‘İş, başarı’, Eaşġar ر	آ��  ‘Kaşgar şehri’. 

 

Bu kelimelerden başka Davşa- ك	م	و!	آ ‘Gevşemek’ ve Datawu% ول	�	آ ‘Kale 

nöbetçisi; garnizon komutanı; bir Özbek boyu’ kelimelerinde de (D) simgesi 

kullanılmıştır.  

 

%%%% ünsüzü, ses değeri bakımından Rusçadaki ‘l’ sesiyle aynıdır (Radloff; 1960-I: 

XIII). OSTN’de bu ses için ‘л’ simgesi kullanılmıştır: 

 

ab%aġ ‘Beyaz ve siyah benekli, ala, alaca’, aġĭmtu% ‘Beyazımsı’, a%- I ‘Almak’, 

a%tın ‘Altın; altınlı, sırmalı’, aza%- ‘Azalmak’, azġun%aş- ‘Namussuz olmak, ahlaksız 

olmak; bozulmak’, �ona%- ‘Geceyi geçirmek’, �uş%uġ ‘Kuşluk vakti’, ta%az%an- 

‘Dalgalanmak, şiddetli dalgalanmak (denizde)’, uza�%aş- ‘Uzaklaşmak’, ya% I ‘Yele; at, 

aslan gibi hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar’... 

 

V. SÖZLÜKTE KULLANILAN SİMGELER 

 

OSTN’de yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerde _‘_ işareti de 

kullanılmıştır. Radloff sözlüğünün giriş kısmında bu simgenin ‘Açıklık ve ünlü 

boşluğu’nu göstermesi için kullandığını belirtmiştir. Bu simgenin kullanıldığı bazı 

kelimeler şunlardır:  

 

su’a�ĭl �  ‘Büyük han�	fن Keklik’, �a’an‘ ا�	ون Bir tür meyve’, ĭta’un‘ ��ا�

ünvanı, Cengiz Han’ın soyundan gelen’, �a’an- ق	
xا	� ‘Yakıcı olmak, ateş almak’... 
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SÖZLÜKTE YER ALAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE AİT KELİMELERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Wilhelm Radloff tarafından Türkoloji dünyasına kazandırılan ‘Opıt Slovarya 

Tyurkskih Nareçiy’ adlı anıtsal sözlükteki Çağatayca kelimeler üzerine ilk ciddi 

incelemeleri Hasan Eren yapmıştır, diyebiliriz. Hasan Eren, “Çağatay Lûgatleri 

Hakkında Notlar” adlı çalışmasında Çağatay Türkçesine ait sözlükleri değerlendirmiş; 

bu sözlükler hakkında kısa bilgiler verdikten sonra bazı kelimeleri ele alarak bu 

kelimelerin Çağatay Türkçesine ait sözlüklerde hangi anlam ve şekillerde geçtiğini 

göstermiştir. Eren’in bu çalışmasında üzerinde durmak istediği en önemli husus, Arap 

harfli metinleri yanlış okumaktan kaynaklanan hataların Çağatayca sözlüklerde geniş 

yer almasıdır.  

 

Hasan Eren, Çağatayca sözlüklerde bu yanlış okuma ile şekillenmiş birçok 

kelimenin yer aldığını belirtmiştir. Bu konuda diz “Diz” kelimesinin “debr” veya 

“dabir”; ispir “Bir tür yırtıcı kuş” kelimesinin “isir”; ötrük “Yalan” kelimesinin “onzel”; 

şişek (Farsça) “Bir yaşındaki koyun” kelimesinin “şişal”; tumşuġ “Gaga” kelimesinin 

“�umşum” şeklinde yanlış olarak yazıldığını göstermiştir (Eren; 1950: 145-155). 

 

Radloff’un sözlüğünde Çağatay Türkçesine ait 8954 kelime bulunmaktadır. 

OSTN’deki Çağatay Türkçesine ait kelimeler dikkat çekici bir düzeydedir. Radloff’un 

sözlüğünde yer alan kelime sayısı önde gelen Çağatayca sözlüklerinden Abuşka 

Sözlüğü’nün neredeyse üç katıdır. Bu da bize Çağatayca kelime konusunda Radloff’un 

sözlüğünün bir kaynak durumunda olduğunu, Çağatayca üzerine yapılacak çalışmalarda 

dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Mustafa Toker, OSTN’deki Tatar 

Türkçesine ait kelimeler üzerine yaptığı çalışmada 9574 kelime tespit etmiştir (Toker; 

2003: 13). Ufuk Deniz Aşçı’da sözlük üzerine yaptığı çalışmasında 9870 Kazak 

Türkçesi, 1102 Kırgız Türkçesine ait kelime tespit etmiştir (Aşçı; 2003: 53-54). 

Kelimelerle ilgili busayılar dikkate alındığında Radloff’un meydana getirdiği sözlüğün 

Türk dili için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. 
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OSTN’deki Çağatay Türkçesine ait kelimelerin harflere göre adetleri şu 

şekildedir: 

 

Harf Çağatayca Kelime 

A 772 

B 682 

C 54 

Ç 555 

D 181 

E 273 

F 9 

G 8 

H 39 

���� 46 

ĬĬĬĬ 94 

İ 190 

KKKK    363 

���� 1078 

L 49 

M 218 

N 49 

O 272 

Ö 271 

P 213 

R 2 

S 750 

Ş 151 

T 1293 

U 207 

Ü 101 

V 5 

Y 976 

Z 53 

Toplam 8954 
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Çağatayca Kelimeler İçin Radloff’un Yararlandığı Eserler 

 

Wilhelm Radloff’un eserini vücuda getirdiği dönemde Türklük bilimi ve 

Çağatay Türkçesi ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıydı. Ancak Radloff’un o dönemde 

Çağatay Türkçesi ile ilgili  yayımlanmış birçok eseri gözden geçirdiği ve çalışmasına 

kattığı görülebilir. Hermann Vámbéry’nin Čagataische Sprach-Studien, Pavet de 

Cortaille’in Dictionaire Turc Oriental, Şeyh Süleyman Efendi’nin Lügat-i Çağatay, 

V. de Véliaminof-Zernof’un Dictionnaire DjaghataH-Turc, Zenker’in Dictionnaire 

Turc-Arab-Persan,  Budagov’un  Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy adlı 

eseri ile Calcuttaer Wörterbuch der Dschagataischen Sprach bunlardan birkaçıdır. 

 

Radloff, kelimelerin açıklama kısmında o kelime için hangi Çağatayca 

sözlükten yararlandığını da belirtmiştir. Radloff’un yararlandığı eserlerden aldığı 

kelimeler tarafımızdan sayılmış ve OSTN’deki yer alan 1013 kelime için Lügat-i 

Çağatay’dan, 807 kelime için Čagataische Sprach-Studien’den, 424 kelime için 

Calcuttaer Wörterbuch der Dschagataischen Sprach’tan, 199 kelime için Dictionaire 

Turc Oriental’den, 99 kelime için Dictionnaire Turc-Arab-Persan’dan, 27 kelime için 

Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy’den ve 9 kelime için de Dictionnaire 

DjaghataH-Turc’ten yararlandığı tespit edilmiştir.  

Čagataische 

Sprach-

Studien; 807

Calc. Wört. der 

Dschagataisch

en Sprach; 424

Dictionaire 

Turc Oriental; 

199

Dictionnaire 

Turc-Arab-

Persan; 99
Sravnitelnıy 

Slovar 

Turetsko-

Tatarskih 

Nareçiy; 27

Dictionnaire 

Djaghataȉ-Turc; 

9

Lügat-i 

Çağatay; 1013

Lügat-i Çağatay

Čagataische

Sprach-Studien

Calc. Wört. der

Dschagataischen

Sprach

Dictionaire Turc

Oriental

Dictionnaire Turc-

Arab-Persan

Sravnitelnıy Slovar

Turetsko-

Tatarskih Nareçiy
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Radloff’un, Çağatay Türkçesinin kelime hazinesini ortaya çıkarmak için 

yukarıda bahsettiğimiz eserlerden başka Muhâkemetü’l-Lugateyn, Bâbür-nâme, 

Şecere-i Türk, Fazlullah Han Lügati (Kalküta Sözlüğü), Sirâcü’l-Kulûb gibi 

eserlerden yararlandığı, Çağatayca kelimeler için verdiği örnek metinlerden 

anlaşılmaktadır. 

 

Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerde Karşılaşılan Genel Sorunlar 

 

Arap Harfli Yazımda Karşılaşılan Hatalar 

 

Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerde görülen 

hatalardan biri de kelimenin madde başındaki yazımı ile Arap harfli yazımının farklı 

olmasıdır. Sözlük’te bu konu ile ilgili birçok örnek vardır. Aşağıda bazıları 

görülmektedir: 

 

Latin Harfli 

Yazım 

Arap Harfli 

Yazım 

Anlam 

uç�alat- ق	
 ,’Arkadaşça geçinmek‘ او��	��

içkerigi #ا�&�&	ر  ‘İçerdeki’, 

özgelen- آاوز	
x	ك    ‘Değişmek, bir başka şekle girmek’, 

bĭştuġ ��"وغ�  ‘İyi pişmiş’, 

çat�a%   ل	��	� ‘Düz olmayan; tepe’, 

çap�ula- ~م����	� ‘Vurmak, vurarak koparmak, keskin kılıçla 

vurmak’. 

 

Ancak kelimenin madde başındaki yazımı ile Arap harfli yazımının farklı 

olması konusunda görülen hataların çoğu ‘n’ ve ‘�’ yazılışlarında görülmektedir. Bu 

konuda da aşağıdaki örnekleri verebiliriz: 

 

Latin Harfli 

Yazım 

Arap Harfli 

Yazım 

Anlam 

üze�ge '�xاوزا ‘Üzengi’, 
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çi�gile '$&%"� ‘Kıvırcık; buruşuk’, 

şa�ġur ر��x	! ‘Şangırtı, şakırtı’. 

 

 Sözlük’te karşılaştığımız böyle yazılışların sayısını arttırmamız mümkündür. 

Ancak, konunun değerlendirilmesi için burada verdiğimiz örneklerin yeterli olacağını 

düşünüyoruz. 

 

Gönderme Yapılan Kelimenin Sözlükte Bulunamaması 

 

Radloff’un sözlüğünde birbirine gönderme yapılan kelimelerin sözlükte 

bulunamamasına da rastlanmaktadır. Örnek olarak ĭsĭr- kelimesinin anlamı için 

gönderme yapılan ĭssĭr-, �o!turġa kelimesinin anlamı için gönderme yapılan 

�oyurt�a, �oyun�ĭ kelimesinin anlamı için gönderme yapılan �oyĭn�ĭ kelimesi 

sözlükte bulunamamıştır. Aynı şekilde, sözlükte �andaġ kelimesinin anlamı için 

�ada� kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak sözlükte yer alan �ada� (�ada� I: 

Çivi, nal; �ada� II: Boyayla boyama) kelimesinin anlamları �andaġ kelimesi için 

uygun değildir. Bu sebeple gönderme yapılan kelimenin yanlışlıkla �anda� yerine 

�ada� yazılmış olabileceğini düşünmekteyiz. 

 

Bu konuya bir başka örnek verecek olursak; �altaman kelimesinin karşılığı 

olarak sözlükte bulamadığımız �altabap kelimesine gönderme yapılmıştır. Sözlükte 

kaltabap kelimesine rastlanmadığı için bu kelimenin sehven �altaban kelimesinin 

yerine yazıldığı düşünülmüştür.  

 

Yukarıda belirtilen tüm durumlar çalışmamızda tespit edilmiş ve bu durumlar 

dipnotlarla gösterilmiştir. Ancak sözlükte gönderme yapılan bazı kelimelerin 

Budagov’un sözlüğünde de gönderme yapılan kelimelerden olduğunu tespit ettik. Bu 

bakımdan bizde, Radloff’un bu kelimeleri Budagov’un sözlüğünden kaynak 

belirtmeden aldığı ve bu sebeple de hataya düştüğü kanaati oluştu. Radloff bu 

kelimeleri oradan aynen aldığı için, kendi sözlüğünde olup olmadığını bilmediği, ama 

‘muhtemelen vardır.’ diye düşündüğü başka kelimelere göndermiştir. O kelimeler de 

kendi sözlüğünde bulunmayınca, böyle bir durum ortaya çıkmıştır. 
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Yukarıdakine benzer olarak sarek (IV/319) kelimesinin anlamı için şarek 

kelimesine gönderme yapılmış; ancak gönderme yapılan şarek  kelimesi sözlükte 

bulunamamıştır. Bu kelime için baktığımız Budagov’un sözlüğünde de ‘sārek’ 

kelimesinin ‘şarek’ kelimesine gönderildiği görülmektedir. 

 

Yararlanılan Metinlerden Kaynaklanan Hatalar 

 

Radloff’un Çağatay Türkçesinin yerini tespitte olduğu kadar sözlüğünde yer 

verdiği kelimeler için kullandığı örnek metinlerde de sıkıntılar bulunmaktadır. 

Radloff’un örnek metin için başvurduğu Bâbür’ün Bâbür-nâme’si (İlminskiy; 1857), 

Fazlullah Han Lügati (Münşî Abdürrahim, 1825), Nevâyî’nin Muhâkemetü’l-

Lugateyn’i (M. Quatremére, 1841), Şeyh Süleyman Efendi’nin Lügat-i Çağatay’ı gibi 

bazı eserlerin yayınları o yıllarda sağlam olarak hazırlanmış değildi. Dolayısıyla bu 

eserlerde yer alan hataların bir kısmı aynen Radloff’un sözlüğüne de girmiştir.  

 

Bu konu ile ilgili örnek verirsek; Radloff, Bâbür-nâme’nin basma olan ve dil-

imlâ bakımından yazma nüshalardan farklı özellikler gösteren, içerisinde birçok yazım 

yanlışı bulunan ve İlminskiy tarafından yayımlanan Kazan nüshasını kaynak olarak 

göstermiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi bu eserden alınan Çağatay Türkçesine ait 

metin ve kelimelerin okunuşunda büyük sorunlar görülmektedir: Radloff sözlüğünde 

Çağatayca ördek “ كاوردا ” kelimesi için “Bâbur-nâme’de “ ����	| كاورد ” şeklinde 

yazılan ibarenin ‘Kaz ayaklı ördek’ anlamına gelecek şekilde “|	��� كاورد ” olduğu 

düşünülebilir.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır (Radloff; 1960-I: 1237). Bizim 

incelememize göre; kelime Bâbur-nâme’nin Elphinstone nüshasında |	�x��  (ġarnpāy), 

Haydarâbad nüshasında  |	م���  (ġarmpāy) şeklinde yer almaktadır. Kelime, Bâbür-

nâme’nin derleme bir nüshadan elde edilmiş Kazan nüshasında ise |	����  şeklindedir. 

Her ne kadar Radloff kelimenin yanlış yazıldığını düşünerek bu kelimenin ‘Kaz ayaklı 

ördek’ anlamına gelecek şekilde “|	��� كاورد ” ‘ördek-i ġaz-pāy’ biçiminde okunması 

gerektiğini belirtse de metnin öncesi ve sonrası etraflı olarak düşünülmelidir. Bâbür-

nâme’nin Elphinstone ve Haydarâbad nüshasından alınan metin şu şekildedir: “Yana 

bir ördektür ġarmpāy dérler. Sona borçındın uluġra�dur...” (Şen; 1993: 199). Bâbür-

nâme’nin Hindistan’da bulunan kuşların anlatıldığı bu bölümünde Bâbür, önce kuşun 

bu coğrafyadaki adını verip daha sonra tarif etmektedir. Böyle olduğu düşünülürse 
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Radloff’un ġarmpāy kelimesini ‘ördek-i ġaz-pāy’ şeklinde düzeltme çabası içine 

girmesi anlaşılamamaktadır.  

 

Mesut Şen, çalışmasının dizin bölümünde ġarmpāy kelimesini “Bir ördek türü. 

Beveridge’ye göre spotted-billed duck -yani benekli gagalı ördek-” şeklinde 

açıklamıştır. Ancak Şen, bunun devamında Bâbür-nâme’deki “Sona borçındın 

uluġra�dur...” şeklindeki cümleyi “Sona borçın’dan büyük bir ördek” (Şen; 1993: 

236) şeklinde açıklayarak birçok Çağatay Türkçesine ait sözlüklerde yer alan sona 

“(<Moğ.) Erkek ördek”  ve borçın “(<Moğ.) Dişi ördek” kelimelerini  anlama dahil 

etmeyerek ayrı bir kuş ismi gibi göstermiştir. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de diğer sözlüklerden hatalı olarak aktarılan 

bir diğer kelime ‘Kıvılcım, ateşin kıvılcımı’ anlamına gelen ‘balĭn’ �"�	� kelimesidir. 

Hasan Eren, Radloff’un sözlüğünde karşılaşılan bu kelimenin sadece ‘Kalküta 

Sözlüğü’nde yer aldığını (ار} ا���!) ve Radloff’un da bu kelimeyi oradan tenkitsiz bir 

şekilde çalışmasına aktardığını belirtmiştir (Eren; 1950: 154). Ancak Radloff, ‘yalĭn 

II’ �"�	 maddesinde kelimeye ‘Ateş, alev, kıvılcım’ anlamı vermiştir. 

 

Hatalı Olarak Sözlüğe Aktarılan Alıntı Kelimeler 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan ve Çağatay Türkçesine ait 

olduğu belirtilen alıntı kelimelerden türetilen kelimelerin okunuşlarında da birtakım 

hatalar tespit edilmiştir. Bu kelimelerden ilki, anlamının verilmediği, ancak Lügat-i 

Çağatay’dan alındığı belirtilen ‘darlu�’ در��ق (III/1630) kelimesidir. Bu kelime için 

Lügat-i Çağatay’dan ‘İncüden ma‘mūl gerdānlı�, avīze-i nisā, ġafa-bend’ şeklindeki 

açıklama alınmıştır. Buradan anlaşılacağı gibi kelime aslında Farsça ‘İnci’ anlamına 

gelen ‘dürr’ در kelimesine, Türkçe ‘+lu�’ ekinin getirilmesiyle oluşmuştur. Bu hâliyle 

kelimenin ‘darlu�’ değil; ‘dürlu�’ şeklinde okunması daha uygun bulunmaktadır. 

 

Bu konuda Radloff’un diğer hatası ‘mevcūd’ kelimesini yanlış okumasıdır. 

Sözlük’te ‘Var olan, mevcut olan’ anlamları verilen kelime buraya ‘mucudlik’ wم���د�  

(IV/2201) şeklinde alınmıştır. Bu kelime Farsça ‘Var olan, mevcut’ anlamına gelen 

‘mevcūd’ م���د kelimesine Türkçe ‘+lik’ ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur. 
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Dolayısıyla, kelime Radloff’un okuduğu ‘mucudlik’ olarak değil; ‘mevcūdlik’ şeklinde 

değerlendirilmeliydi. 

 

Yanlış okunan bir diğer kelime, Radloff’un “Kırık, kırılmış; yaralı” 

anlamalarını verdiği ‘çeklik’ w"$آ	� kelimesidir. Kelime, Farsça ‘Yarık, çatlak’ 

anlamındaki ‘çāk’ ك	� kelimesine, Türkçe ‘+lik’ isimden isim yapma ekinin 

getirilmesiyle oluştuğu görülmektedir. Muhtemelen Radloff, bu kelimeyi Türkçe 

olarak düşünmüş ve ‘çeklik’ şeklinde okumuştur. 

 

Kaynak Olarak Alınan Eserlerden Hareketle Yapılan Hatalı Kullanımlar 

 

Radloff’un örnek aldığı metinlerdeki kelimelerin sözlüğe aktarılmasında da 

bazı dikkatsizlikler görülmektedir. Sözlükte Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilen 

kemir- “ 
�مآ"w ” fiiline “Devirmek, yıkmak” anlamları verilerek Rabguzî’den aşağıdaki 

metin örnek olarak verilmiştir: 

 

 �xر��	�"���ا ا�
	س ا�د|آ"
��	 اول "�	��ر�x آ")�| آ  اول   

‘Ol yıġaçlarnı kisdi kimerse ol yıġaçlarnı kötere almas irdi’  

‘O ağaçları kesti; kimse o ağaçları götüremezdi’ (Radloff; 1960-II: 1209). 

 

Ancak metinde de görüldüğü gibi Radloff, metnin tercümesinde ‘kim+erse’ 

kelimesini görmüş ve bu şekilde Almanca ve Rusçaya tercüme etmiştir. Fakat bu 

kelimeyi kemir- şeklinde madde başına alması ve “Devirmek, yıkmak” şeklinde 

anlamlandırması anlaşılamamıştır.  

 

Radloff’un sözlüğü için kaynak olarak kullandığı eserlerden Lügat-i 

Çağatay’da da bir takım hatalar bulunmaktadır. Çalışmamızda Lügat-i Çağatay’da 

gördüğümüz bu hatalara yer vermeyeceğiz. Fakat Lügat-i Çağatay’da görülen bu 

hataların bir kısmını Radloff’un sözlüğünde de gördüğümüzü söylemeliyiz. ‘Opıt 

Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki Çağatay Türkçesine ait ‘öpçinlik’ “ wاو�#"%$" ” 

kelimesine “Zırh kuşanmış, zırhlı” anlamı verilerek Lügat-i Çağatay’dan “ZırIlı, 

sāvet” (Lügat-i Çağatay: 23) açıklaması alınmıştır. Ancak burada verilen ‘sāvet’ 

kelimesi Arapça ‘sıkı elbise’ anlamına gelen ‘sāved’ olmalıdır. Lügat-i Çağatay’da 
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görülen bu ve bunun gibi hatalı şekiller aynı şekilde Radloff’un sözlüğüne de 

girmiştir.  

 

Bunun yanında, Lügat-i Çağatay’daki açıklamaların sözlüğe yanlış 

aktarılmasıyla da karşılaşılmıştır. Bu konuya ineşle- “ كا%	!�م	 ” kelimesini örnek 

olarak verebiliriz. Radloff’un sözlüğünde “Eğilmek, aşağı eğilmek” anlamlarını 

verdiği kelime için Lügat-i Çağatay’dan alınan örnek metin 
$�%wا 17 yerine sehven 

$�"%wا  şeklinde alınmıştır. Yine ‘ilgeri’ “ $	ر|&ا  ” kelimesinin açıklaması için Lügat-i 

Çağatay’dan alınan metinde18 ‘�abl’ - ��� 19 kelimesi hatalı olarak �� şeklinde 

yazılmıştır. Bu tür hataya “Arsız, asalak, uyuntu” anlamlarına gelen ‘uyundĭ’  

“|�x� kelimesinin açıklamasında da rastlanır. Kelimenin Lügat-i Çağatay’dan ”او

alınan kısmında yer alan20 ‘sümsük’- �(ك��م  kelimesi hatalı olarak 	
ك��م)  olarak 

yazılmıştır. 

 

Radloff, sözlüğünde yer alan ‘orunlĭġ’ 21 - �"$xاورو kelimesine örnek olarak 

Lügat-i Çağatay’dan ‘orunlı’ kelimesinin açıklamasını almıştır. Bununla birlikte 

Radloff, bazı kelimeler için Lügat-i Çağatay’dan açıklama almasına rağmen kelimeyi 

Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında göstermemiştir: ‘Örük I’ – كاورو ,  

‘�adaġan’- ن	دا�	�, ‘�apan II’,  ‘�opuz’– ز����, ‘�ıyı’-  �"�, ‘�ıraġ’– اغ��, ‘yanaşa’  	!	x	 

, ‘ötkün I’ ... Sözlükte bu kelimelerle ilgili dikkat çekici iki husus vardır: İlki bu 

kelimelerin bir çoğunun Arap harfli yazılışının sözlükte yer almamasıdır. Bir diğer 

husus ise sözlükte bu kelimelerin anlamı verilmeyerek sadece Lügat-i Çağatay’dan 

alınan metnin verilmesidir. 

 

Ancak Lügat-i Çağatay’daki bazı hatalar Radloff tarafından görülüp 

düzeltilmiş ve bu düzeltilmiş şekliyle sözlüğüne alınmıştır. Radloff’un sözlüğünde 

“Seçmek; kusurlu bulmak” anlamlarına gelen ‘üyürtle’-  ر��م�wاو  kelimesi, Lügat-i 

                                                 
17 İneşlemek: “İnişlemek, inişe temāyül itmek” (Lügat-i Çağatay: 62) 
18 “İlerü, �uddām [ön taraf, ileri taraf], �abl [evvel, önce], evvel, mu�addem [önde olan], pīş [ön, ileri 

taraf], nuIust [evvel, ilk], ibtidā [evvel, baş taraf]” (Lügat-i Çağatay: 59). 
19 �abl: “Evvel, önce”  
20 “Da‘vet olunmayara� żiyāfete giden sümsük, şal�ın, ‘ārsız” (Lügat-i Çağatay: 44). 
21 Orunlıġ: “1. Yer sahibi 2. Başkasının yerini alan 3. Önemli, değerli olan 4. Torun, evladın evladı”  

(Radloff; 1960-I: 1058). 
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Çağatay’da madde başında 	كاور��م  22 şeklinde yazılmıştır. Ancak kelimenin Lügat-i 

Çağatay’da sözlük sırası düşünüldüğünde bu kelimenin ‘üyürtlemek’ yerine hatalı 

olarak bu şekilde yazıldığı açıkça görülebilir. Radloff’un bu hatalı yazılışı fark ederek 

kelimenin yazılması gereken şekli esas aldığı görülmektedir.  

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de Lügat-i Çağatay’dan alınan ve her iki 

eserde de ‘�amur-�amu�’ م�ر	�م�ق-	�  şeklinde madde başı alınan kelime Ignas 

Kúnos’un Lügat-i Çağatay yayınında ‘�amu (�amu�)’ (Kúnos; 1902: 117) şeklinde 

değerlendirilmiştir. Çağatay Türkçesinin kelime hazinesi göz önünde tutularak Lügat-i 

Çağatay’da  م�ق	�م� و 	�  şeklinde olan kelimenin tashih hatası ile م�ر	�م�ق-	�23    

şeklinde yazıldığı ve bu yanlış hâliyle Radloff’un sözlüğüne girdiği düşünülebilir. 

Yine Radloff’ta yer alan ‘�o�oş’ kelimesi de dikkat çekicidir. Madde başında 

‘�o�oş’ şeklinde geçen kelimenin Arap harfli yazılışı ش��x�� olarak verilmiştir. 

Radloff’un da bu kelime için başvurduğu Lügat-i Çağatay’da ش��x�� 24 şeklinde 

yazılan kelimenin Türkçede ilk heceden sonra “o” ünlüsü bulunmayacağından 

hareketle Ignas Kúnos’un Lügat-i Çağatay yayınında olduğu gibi ‘�on�uş’ (Kúnos; 

1902: 134) şeklinde okunmasının doğru olacağını düşünüyoruz. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de Lügat-i Çağatay’dan hatalı olarak 

aktarılan bir diğer kelime ‘Bir tür Çağatay yazısı’ anlamı verilen ‘sĭġna� I’ ق	%�"�  

kelimesidir. Bu kelime, Lügat-i Çağatay’da ‘sıġna�ı’ şeklinde geçmektedir: ‘Sıġna�ı’: 

İnce yazu (Lügat-i Çağatay: 198). Yine kelime Dictionnaire Turk-Oriental’de de 

‘sıġna�ı’ şeklinde yer almış ve bu kelimeye ‘Güzel yazı’ anlamı verilmiştir 

(Courteille; 1870: 368). 

 

Radloff’un Pavet de Courteille’nin sözlüğünden aldığını belirttiği avalan- 


	قxاوا� kelimesi ‘Dictionnaire Turk-Oriental’de bulunamamıştır. Ancak bu sözlükteki 

‘avalatma�’ kelimesine bakıldığında bu kelimenin Radloff’un ‘avalan-‘ kelimesinde 

                                                 
22 “İntiIāb, güzīde, na1b itmek [seçmek], seçmek” (Lügat-i Çağatay: 44). 
23 “Hep, cümle, kāffeten [hepsi] ‘āmme [umumi], heme [cümle, hep, bütün], tamāmı, bütün, asru, cemi‘ 

[hep, bütün], mükemmel” (Lügat-i Çağatay: 222). 
24 “Kibir, mütekebbir olan [kibirli], 1ā�ib-i ġurūr ve naIvet [gururlu], gerden-keş [kibirli]” (Lügat-i 

Çağatay: 241). 
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verdiği anlamla aynı olduğu hatta Radloff’un verdiği örnek metnin de Courteille’nin 

sözlüğündeki kelimenin örnek metni olarak burada yer aldığını tespit ettik: 

  

‘ŞeyI İbrāhīm Ācurī  ki Iişt avalatıpdur ’(Courteille; 1870: 40) 

‘ŞeyI İbrāhīm Ācurī  ki Iişt avalanıpdur’ (Radloff; 1960-I: 68). 

 

Buradan hareketle Radloff’un ‘avalan-‘ kelimesini ‘Dictionnaire Turk-

Oriental’den alırken kelimeyi yanlış gördüğü ve bu şekliyle çalışmasına aldığı 

düşünülmektedir. 

 

Yine رو���� ‘boġuru’ (IV/1652) maddesinin örnek kısmında Cagataische 

Sprach-Studien’de ‘Bir tür boğaz halkası’ anlamına gelen ‘�ara boġra’ (Vámbéry; 

1867: 248) kelimesi ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de ‘Demirden yapılmış boğaz 

halkası’ anlamıyla ‘�ara boġuru’ şeklinde yer almaktadır. Sözlük’te her ne kadar 

kelimenin ‘Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtilse de kelime yanlış şekilde 

alınmıştır.  

 

Radloff’un sözlüğünde yer alan ‘�avdĭ’  |ود	� (II/475) kelimesinde de örnek 

olarak verilen metnin hatalı aktarıldığı tespit edilmiştir. Sözlük’te bu kelimenin Lügat-

i Çağatay’dan alındığı belirtilmiş ve herhangi bir anlam verilmemiştir. Ancak Lügat-i 

Çağatay’da |ود	� ‘�avdı’ şeklinde bir kelime tespit edilememiştir. Radloff’un ‘�avdĭ’ 

maddesi için örnek olarak verdiği beyit ise Lügat-i Çağatay’da ‘töketaş’ maddesinde 

geçmektedir:  

 

Hicr taşın yaġdurup kim ����ayda ölsem iy refī� 

�abrim üstide töketaşım ciz’ ol taş itmegil (Lügat-i Çağatay: 123). 

 

Radloff, beyitte geçen �ayda kelimesini yanlış okuduğu için sözlüğüne de bu 

beyti almış olmalıdır. Radloff’un bu maddede verdiği beyit ise şöyledir:  

 

Necr taş yaġdurup kim ����avdĭ olsam ey ra�īb 

�abrim üstide tökebaş ciz’ ol taş itmegil (Radloff; 1960-II: 475). 
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Sözlük’te örnek olarak verilen metinlerden yanlış okunarak çalışmaya dahil 

edilen bir başka kelime ‘Kalabalık, halk; yurt, karargâh’ anlamları verilen ‘tut I’ ت�� 

(III/1475) kelimesidir. Bu kelime, Radloff’un Bâbür-nâme’deki ‘yurt’ �رت\�ت   

kelimesini hatalı okuması neticesinde ortaya çıkmış bir kelime olmalıdır. Radloff’un 

Bâbür-nâme’nin Kazan nüshasından aldığını belirttiği metin, Şen tarafından şu şekilde 

alınmıştır:  

 

“Bılturġı yurtnı kim andın Conpūrġa barılıp édi – sayr �ıldım” (Şen, 1993: 

307). 

 

Bu metin ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de şu şekilde geçmektedir:  

 

“Bılturġı tutnı kim andın Conpūrġa barılıp idi seyr �ıldım” (Radloff; 1960-III: 

1475). 

 

Radloff’un, eserine aldığı ve ‘Beyaz ipek kumaş’ anlamını verdiği 

‘sa!ġur’ر��	� (IV/224) kelimesi de Farsça ‘seyfūr’ ر��"� kelimesinin yanlış okumuş 

şekli olmalıdır.  Muhtemelen Radloff, Abuşka Lügatinden yararlanmış; ancak 

buradaki ر��"� kelimesini ر��"� şeklinde görerek hataya düşmüştür. Steingass, ‘seyfūr’ 

kelimesine “Değerli ve ipekli kumaş” (Steingass; 1973: 716); Budagov “ipekli kumaş” 

(Budagov; 1869-I: 656);  Courteille, “İpekli beyaz kumaş” (Courteille; 1870: 346) 

anlamını vermişlerdir. Radloff, kelimede olduğu gibi örnek metinde de Abuşka 

Lügatinden yararlanmış ve buradaki Seb’a-i Seyyâre’den alınan beyti de hatalı 

okumuştur. Beyit, Abuşka Lügatinde şöyle yer almaktadır:  

 

Kefen iylep �arīr ile seyfūr 

Sipiben ol kefen ara kāfūr”  (Véliaminof-Zernof; 1869: 280). 

 

Yaptığımız çalışmada, Sözlük’te ‘Sivrisinek’ anlamı verilen ‘çens’ �%� 

(III/1965) kelimesi ile karşılaştık. Radloff, bu kelimeyi açıklarken Bâbür-nâme’den de 

örnek metin almış; burada da kelimeyi ‘çens’ olarak okumuştur: 
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Çensi kem bolur  (Radloff; 1960-III: 1965). 

 

Ancak anlaşılacağı üzere bu kelime ‘Sivrisinek’ anlamına gelen ‘çibin’ � �"�"  

kelimesinin hatalı okunmuş şeklidir. Radloff, Bâbür-nâme’de yer alan ‘çibin’ 

kelimesini yanlış okumuş ve çalışmasına bu yanlış şekliyle aktarmıştır.  Ancak Pavet 

de Courteille’nin de kelimeyi �%� şeklinde yanlış hâliyle alması Radloff’un kelimeyi 

buradan  çalışmasına kattığı izlenimini uyandırmaktadır (Courteille, 1870: 288). 

Sonuç olarak, bu yazılışın hatalı olduğu düşünülüp kelime ve kelime için verilen 

metin, Bâbür-nâme’nin diğer nüshaları da dikkate alınarak ‘çibin’ olarak 

düzeltilmiştir: 

 

Çibini kem bolur  (Şen, 1993-I: 13). 

 

Radloff’un sözlüğünde karşılaştığımız ‘Birlikte, yanında, beraber’ anlamı 

verilen ‘bileli’ ���"� (IV/1763) kelimesi de hatalı okuma olmalıdır. Çünkü Abuşka 

Lügati’nde de karşımıza çıkan ‘bileyi’ kelimesine “Yanınca ve bilesince dimektir...” 

şeklinde bir açıklama getirilmiş ve Radloff’un da örnek metin olarak eserine aldığı 

‘Seb’a-i Seyyâre’de yer alan beyit örnek olarak gösterilmiştir:  

 

Kim kilür tācir �ı5āyī-zād 

Bileyi bir �ız  ūb-nihād (Véliaminof-Zernof; 1869: 143 ve Atalay; 1970: 139). 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de ‘İçine alan’ anlamı verilen ‘sĭ�unça’ 

'#x��"� kelimesinin de  Bâbür-nâme’den  alınan  metin  dikkate  alınarak ‘sı�-’  fiiline  

‘-�unça’ zarf-fiil ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş bir şekil olduğu anlaşılmaktadır. 

Kelime Bâbür-nâme’de ‘sı��unça’ şeklinde geçmektedir: 

 

Bu kölni� içide kiçikkine kimeler bar üç tört kişi sı��unça (Şen, 1993-I: 268). 

 

Radloff’un çalışmasına ‘Dört nala, dolu dizgin’ anlamı vererek ‘çĭlawzĭr’ 

� �"�ور� ’şeklinde aldığı kelime, Dictionnaire Turk-Oriental’de ‘cılav-rīz ��وز

şeklindedir (Courteille; 1870: 308). Yine bu kelime için baktığımız Bâbür-nâme’de 

kelime ‘cılav-rīz’ (Moğ.+ Fars.) biçiminde yer alır (Şen; 1993-II: 154). Bu bakımdan 
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kelimenin, “Dizgin” anlamına gelen Moğolca ‘cılav’ kelimesine, “Döken, saçan, 

akıtan” anlamlarına gelen Farsça ‘rīz’ kelimesinin eklenmesiyle oluşturulduğu 

söylenebilir. Sözlük’te bu açıklama kısmını Bâbür-nâme’den alınan metin izler: 

 

Yigitlerni çĭlawzĭr ilgeri yiberip özüm hem tiz yürüdüm (Radloff; 1960-III: 

2135). 

 

Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı bu metin, Şen’in yayınında şu şekilde 

geçmektedir:  

 

Yigitlerni cılav-rīīīīz ilgeri yéberip özüm hem tiz yürüdüm (Şen; 1993-I: 145). 

 

Radloff’un sözlüğünde karşılaştığımız bir başka hatalı okuma ‘yab%ar- yab%ar’ 

kelimesidir. ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de bu kelimenin Arap harfli şekli 

verilmemiş; ancak ‘Teker teker; yavaş yavaş’ anlamı verilerek Bâbür-nâme’den 

aşağıdaki metin alınmıştır: 

 

Bu sözlerni yab%%%%ar yab%%%%ar anġa Oā5ır-nişān �ıla a�a munda� digil (Radloff; 

1960-III: 288) 

 

Bizim incelememize göre metin, Babür-nâme’nin Elphinstone nüshasında şu 

şekildedir:  

 

Bu sözlerni birer birer a�a Oā5ır-nişān �ıla ayt�ıl munda� dégil (Şen, 1993: 

171).  

Muhtemelen Radloff, Bâbür-nâme’de gördüğü ‘birer birer’ ار �"�ار�"� 

kelimesini yanlış okumuş ve eserine de bu yanlış hâliyle ‘yablar yablar’ �� ر ��ر 

şeklinde almıştır. 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de örnek metindeki kelimenin yanlış olarak 

okunmasına bir başka örnek tüne- II ‘Karanlık basmak’ (III/1549) kelimesidir. 

Radloff, ‘tüne-‘ kelimesini “Bir na7arda köz tüner.”  örneğine dayanarak Budagov’un 

sözlüğünden aldığını belirtmiştir. Budagov’un sözlüğünde ise Lutfî Divanı’ndan 
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alındığı belirtilen bu örnek yanlış olmalıdır. Çünkü bizim incelememize göre, Lutfî 

Divanı’nda beyit şu şekildedir:  

 

Bir na7arda köz ����anar bilmen yüzü� māhiyyetin 

Munça rūşen boldı kim oldur kö�ül cān örtegen (Karaağaç, 1997: 145). 

 

 OSTN’de ‘Timsah’ anlamı verilen ‘sĭpsar’ (IV/731) kelimesi de hatalı 

olmalıdır. Radloff’un sözlüğünde nereden alındığı belirtilmeyen ancak bizim Bâbür-

nâme’de karşılaştığımız bu kelime ‘sīsār’ şeklindedir. Bu kelimenin Lazar 

Budagov’un eserinde de ‘sıpsar’ olarak geçmesi (Budagov; 1869-I: 654), bizde 

Radloff’un bu kelime için Budagov’un sözlüğünden yararlandığı fikrini doğurmuştur. 

Kelime, Bâbür-nâme’de şu şekilde yer almaktadır: 

 

“Yana sīsārdur bu hem keles vaż‘lı�dur tamām Hındıstān daryālarıda bardur 

tutup kéltürüp édiler uzunluġı tört béş �arı yavşur édi yoġanlıġı �oyça bolġay mundın 

ulu�ra� hem bolur émiş yarım �arıdın uzunra� tumşuġı bar yo��arı tumşuġı ve �oyıġı 

tumşuġıġa inçke inçke �a5ār kiçik tişleri barsu ya�alarıda çı�ıp yatadur” (Şen; 1993-

I: 200). 

 

Sözlük’te kelimelerin kalın veya ince okunuşlarıyla da ilgili hatalarla 

karşılaşmaktayız. Sözlükte ‘Kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak’ anlamı verilerek 

‘se�irle-’ wم��&%� (IV/449) şeklinde ince sıradan gösterilen kelime Bâbür-nâme’den 

alınan örnek metin dikkate alınarak ‘sa�ırla-‘ م��&%�~  şeklinde değerlendirilmeliydi. 

Bu kelimeyle ilgili olarak, Bâbür-nâme’den alınan örnek metinde kalın sıradan ‘-ġan’ 

sıfat-fiil ekinin kullanıldığı görülmüştür. ‘Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’nde “Dağın ucu, 

burnu, çıkıntısı” anlamı verilen ‘sanır/sa�ır’ (Toparlı ve diğerleri, 2003: 226) 

kelimesinden hareketle kelime, ‘sa�ırla-‘ şeklinde alınmalıdır: 

 

Sa�ırlaġan yirni zorlap (Şen; 1993-I: 47). 
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Başka Sözlüklerden Düzeltme Yapılmadan Alınan Kelimeler 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan bazı Çağatayca kelimeler 

Radloff tarafından yanlış okunmuş veya diğer Çağatayca sözlüklerde hatalı okunan bu 

kelimeler sözlüğe bu hatalı şekilleriyle aktarılmıştır. Bu kelimelerden ilki ‘diz’ � د

‘Diz’ (III/1643)  kelimesinin د�� ‘dabır’ şeklinde  hatalı okunuşudur.  

 

Hasan Eren, Çağatay sözlüklerinde ‘diz’ kelimesinin hatalı okunuşu olan 

‘debr’- ‘dabır’ – ‘dabir’  د��  kelimesi ile ilgili geniş açıklamalarda bulunmuştur. Buna 

göre; Çağatayca ‘debr’ د��  kelimesi ilk defa Zenker’in sözlüğünde görülmüştür. Bu 

şekli Lügat-i Türkî’den aldığını kaydeden Zenker’den sonra Budagov da kelimeyi 

sözlüğüne ‘debr’ د�� olarak almış ve ‘Diz’ anlamını vermiştir (Eren, 1950: 148-149).  

Yine çalışma konumuz olan Radloff da kelimeyi ‘дабiр’ şeklinde alarak ‘Diz’ 

anlamını verir. Ancak Radloff, bu kelimeyi aldığı yeri belirtmemiştir (Radloff; 1960-I: 

1643). Şimdiye kadar yazılan Çağatayca metinlerde rastlanamayan ‘dabır, dabir, 

debr’ kelimesi, Hasan Eren’in dediği gibi ‘diz’  �د  kelimesinin hatalı okunuşu 

olmalıdır.  Eren, ‘dabir, debr, dabır’ kelimesine geniş yer ayırdığı çalışmasında bu 

hatalı okunan kelimenin bazı dilbilimcileri de hataya düşürdüğünü, hatta D. Pias’ın bu 

kelimeyi Türkçe ‘tap-‘ kelimesi ile açıklamaya çalıştığını belirtmiştir (Eren; 1950: 

149). 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki ‘isir’ �"( Bir tür yırtıcı kuş’ (I/1527)‘ ا

kelimesinde farklı bir durum söz konusudur. Radloff, sözlüğünde gösterdiği bu 

kelimeyi Vámbéry’den almıştır. Vámbéry’nin �( ;olarak yazdığı kelimeyi (Vámbéry ا

1867: 234) ‘isir’ şeklinde aynen alan Radloff, hatayı devam ettirmiştir. P. d. Courteille 

(Courteille; 1870: 110) ve Şeyh Süleyman Efendi’nin (Lügat-i Çağatay : 51) “Doğan, 

şahin” anlamlarını vererek bu kelimeyi eserlerine �"�( şeklinde almaları her ا

bakımdan doğrudur. Yine ‘ispir’ kelimesine Tarama Sözlüğü’nde “Şahinden sonra 

avcı kuşların en güçlüsü ve makbulu” anlamı verilmiştir (Tarama Sözlüğü; 1996: 

2104). Bu kelime, Hasan Eren’in ‘Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar’ adlı 

makalesinde de ele alınan kelimelerden biridir. Hasan Eren de kelimenin ‘ispir’ 

telaffuzu ile “Bir avcı kuş adı” anlamında Anadolu’nun birçok yerinde hâlâ 
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kullanıldığını ve Radloff’un ‘isir’ şeklinde Vámbéry’den aldığı kelimenin yanlış 

olduğunu belirtmiştir (Eren; 1950: 152). 

 

Radloff Sözlüğü’nde yer alan ‘şĭşal’ ل	�"! ‘İri koyun’ (IV/1083) kelimesi de 

hatalıdır. Radloff’un çalışmasına aldığı bu kelime Anadolu ağızlarında da karşımıza 

çıkan ve ‘İki yaşına girmiş dişi koyun’ anlamlarına gelen ‘şişek’ kelimesi olmalıdır. 

Radloff’un kelimeyi aldığını belirttiği Cagataische Sprache-Studien’de kelime, ‘şişal’ 

değil; ‘şişek’ şeklindedir. Radloff, bu kelimeyi yanlış okumuş ve kelimeyi 

Vámbéry’den aldığını belirterek ikinci bir hataya düşmüştür. Ancak Radloff, 

sözlükteki bir başka maddede ‘şişek’ ك	�"! ‘İki yaşındaki koyun’ (IV/1083) 

kelimesini doğru değerlendirmiştir. 

 

Daha önce Hasan Eren’in “Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar” adlı 

makalesinde Çağatayca sözlüklerde hatalı okunan kelimelerden bahsettiğini 

belirtmiştik. Bu kelimelerin bir kısmı sınırlı sayıdaki Çağatayca sözlüklerde 

görülürken bazı hatalı kullanımlar neredeyse tüm sözlüklerde görülmektedir. ‘Opıt 

Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de karşımıza çıkan ve ‘Gaga’ anlamı verilen ‘�umşum’ 

 .kelimesi, birçok Çağatayca sözlükte yanlış verilen kelimelerdendir (II/1052) ��م��م

Radloff, bu kelimeyi ‘Kalküta Sözlüğü’nden aldığını belirtmiştir. Lügat-i Çağatay’da 

yer alan ‘�umşum’ kelimesine ‘Tumşu�, 5uyūr ġaġası ve min�ārı [kuşların gagası], 

cūnk25 [gaga], nūl [gaga]’ anlamları verilir (Lügat-i Çağatay: 240). Yine Pavet de 

Courteille, çalışmasına aldığı ‘kumşum’ kelimesine ‘Kuş gagası’ anlamını verir 

(Courteille; 1870: 437). Budagov, kelimeyi sözlüğüne ‘�um-şum’ م !�م�� olarak 

almakta ve ‘Kalküta Sözlüğü’nde geçtiği şekli de vermektedir (Budagov; 1871: 93). 

Zenker’in de kelimeyi ‘�umşum’ م !�م��م��م ,�� şekillerinde verdiğini Eren’den 

öğrenmekteyiz (Eren; 1950: 154). 

 

Hasan Eren, bu yanlış şeklin G. J. Ramstedt’i de hataya düşürdüğünü ve onun 

‘�umşum’ kelimesini Moğolca ‘gongsiyar’ kelimesiyle açıklamaya çalıştığını 

belirtmiştir. Yine Eren, ‘�umşum’ kelimesinin Türkçe ‘Gaga’ anlamına gelen ‘tumşu� 

(tumşuġ)’ kelimesinin hatalı okunuşundan kaynaklandığını belirtmiştir (Eren; 1950: 

154). Bu konu ile ilgili gözden geçirdiğimiz Çağatayca sözlüklerden hareketle biz de 
                                                 
25 Lügat-i Çağatay’da ك�x��  şeklinde yazılmıştır. 
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Hasan Eren’in bu görüşüne katılmaktayız. Bununla birlikte Radloff’un sözlüğünde 

‘Gaga; burun’ anlamlarını verdiği ‘tumşu�’ م��ق�� ve yine aynı anlama gelen ve bu 

şekle dayanan ‘tumşuġ’ م��غ�� kelimeleri de yer almaktadır (Radloff; 1960-III: 1526).  

 

Diğer Hatalı Kelimeler 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’deki ‘Kazık, çivi’ anlamı verilen روق	� 

‘�aru�’ (II/188) kelimesi de زوق	� ‘�azu�’ kelimesinin hatalı okunmuş şekli olmalıdır. 

Her ne kadar Radloff, çalışmasında bu hatayı görerek kelimenin açıklama kısmına 

“Muhtemelen زوق	� “�azu�” kelimesinin hatalı yazımıdır.” şeklinde not düşse de bu 

kelimeyi çalışmasına almıştır. 

 

Radloff’un hatalı olduğunu görmesine rağmen çalışmasına aldığı bir diğer 

kelime ‘Damar’ anlamına gelen ‘mamur’ م�ر	م  kelimesidir. Sözlük’te bu kelime için 

‘Muhtemelen م�ر	� kelimesinin hatalı yazılışıdır.’ şeklinde bir açıklama bulunmaktadır 

(Radloff; 1960-IV: 2066).   Yine Sözlük’te ‘Manzum bir tür’ anlamı verilen ‘tuşu�’ 

�!�ق� ’�kelimesi de ‘�oşu ��!�ق  kelimesinin hatalı okunmasından kaynaklanmış 

olmalıdır. Radloff da bu hususu ‘�oşu�’un hatalı yazılışı olmalıdır.’ şeklinde bir 

açıklamayla belirtmiştir (Radloff; 1960-III: 1510).   

 

Sözlük’te karşılaştığımız bir başka hatalı kelime ‘söksül’ آ)�ل�� (IV/575) dür. 

Radloff, ‘söksül’ kelimesini Lügat-i Çağatay’dan aldığını belirtmiş; bir anlam 

vermeyerek Lügat-i Çağatay’daki verilen anlamı aynen çalışmasına almıştır. Ancak 

Lügat-i Çağatay’da Radloff’un çalışmasına aldığı kelime ‘آ)�ل��’ ‘söksül’ değil; 

 :süksük’tür‘ ’��آ)�ك‘

 

süksük: Sa�avul, bir nev‘, odun, saksavul (Lügat-i Çağatay: 192). 

 

Radloff, ‘آ)�ك��’ ‘süksük’ kelimesindeki ‘ك ’ harfini ‘ل’ olarak görerek 

kelimeyi ‘آ)�ل��’ ‘söksül’ şeklinde hatalı okumuş ve çalışmasına bu şekliyle almıştır. 

 

OSTN’de yanlış okunan kelimelerden başka yanlış anlamlandırılan kelimelerle 

de karşılaşılmıştır. Bu hususa da örnek verecek olursak; Radloff, ‘tabĭn’ �"�	� 
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kelimesinin Arapça ‘tāb‘īn’ �"��	� kelimesinden geldiğini belirterek ‘Hizmetçi, uşak’ 

anlamı verir. Ancak Radloff’un ‘tabĭn’ kelimesi için burada verdiği anlam, bu kelime 

için verdiği metinlerle uyuşmamaktadır: 

 

Bu ikki pāy-ta tnı� işige yarar yigitlerni  ā11a tabın �orāsān çuhra26 tabını 

ve Semer�and çuhra tabınıdur ikendür (Bb. 19-9). 

 

 Metinde yer alan kelime ‘ ā11a tabın’ dır ki bu ‘Ordunun merkezinde, 

hükümdarın yanında yer alan bölük’ anlamında askerî bir terimdir (Şen; 1993-II: 266). 

Zaten Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı ikinci metinde de Bâbür, ‘ ā11a tabın’ 

terimini açıklamaktadır: 

 

�ā11a tabın kim boy tigenidür Türkī laf7ıda mücerredni hem boy dirler bunda 

ol boy murād imesdür ya�ın murād bolurlar (Bb. 266-15)27. 

 

 Radloff, burada ‘ ā11a tabın’ terimini görememiş; bundan dolayı ‘tabın’ 

kelimesine çok farklı olarak ‘Hizmetçi, uşak’ anlamını vermiştir. Bu bakımdan 

çalışmamızda Bâbür-nâme’den alınan bu metinlerin anlamlandırılmasında Radloff’un 

değil; Arat’ın çalışması (Arat; 1943 I-II) dikkate alınmıştır. Yine Radloff’un 

kelimenin Arapçadan geldiğini belirtmesi de ilginçtir. Bununla birlikte ‘tabĭn’ 

kelimesine ikinci bir anlam vermiş ve burada Lügat-i Çağatay’dan şu açıklamayı 

almıştır: 

 

tabın: Bir bölük ‛asker,  ıdmet bölük,  ā11a bölügi, tabın ve tābi‛ [uyan, tabi 

olan] ve cüz’ [kısım, parça] ve mül�a� [eklenmiş olan] (Lügat-i Çağatay: 97). 

 

                                                 
26 Çuhra: (F.) Oğlan, iç oğlanı (Şen; 1993-II: 175). 
27 Radloff, Bâbür-nâme’den aldığı metnin geçtiği yeri 256-15 olarak göstermiştir. Ancak metin 266-
15’te yer almaktadır. 
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Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerde Sad ‘ص’ ve Tı ‘ط’ Kullanılması 

 

‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de yer alan bazı Çağatayca kelimelerde ‘ص’ 

ve ‘ط’ harflerinin kullanıldığını tespit ettik. Sözlükte madde başında yer alan her 

kelime birden fazla lehçe için geçerli olduğu için ‘ص’ ve ‘ط’ harflerinin kullanımı, 

kelimenin Çağatay Türkçesinden ayrı diğer lehçelerde Arap harfli yazımının farklılığı 

ile ilgili olmalıdır. Özellikle ‘ص’ ve ‘ط’ harflerinin kullanıldığı Çağatayca kelimelerin 

birçoğunun aynı zamanda Osmanlı Türkçesi kelimesinde de olduğunun belirtilmesi, 

bu kelimelerin en azından bir kısmının Arap harfli yazılışlarında ‘ص’ ve ‘ط’ 

harflerinin kullanılmasını açıklar niteliktedir. Muhtemelen sözlükte kelimenin Arap 

harfli yazılışlarında böyle bir karışıklık yaşanmış olmalıdır. 

 

 Sad ‘ص’ harfinin kullanıldığı Çağatayca kelime sayısı 16, tı ‘ط’ harfinin 

kullanıldığı Çağatayca kelime sayısı 29’dur. Çağatay Türkçesinde hem ince hem de 

kalın sıradan kelimeler için sin ‘س’ ve te ‘ت’ harfleri kullanıldığı için biz de 

çalışmamızda karşılaştığımız sad ‘ص’ harflerini sin ‘س’, tı ‘ط’ harflerini de te ‘ت’ 

olarak aldık.    

 

a. ‘ص’ Harfinin Kullanıldığı Kelimeler 

 

sanġı ��x	� ‘Şaşma, şaşırma’, sarġa- ~م	ر�	� ‘Sararmak; soluklaşmak’, saluġ 

 -Sap, kulp; sap, saman çöpü’, so�ran‘ �	پ Alım satım, alış veriş’, sap I‘ �	��غ

~
xا���� ‘Yakınmak, şikayette bulunmak, üzülmek, gözyaşı dökmek; homurdanmak, 

mırıldanmak’, so�man ن	
��� ‘Çıplak ayağı sarması için deri veya safyandan yapılmış 

yarım çizme’, so�uca '��&x�� ‘Sonuna kadar’, so�raġı ا���&x�� ‘Sonraki, 

sonundaki’, su �� ‘Su; nehir, dere, çay; ıslak, yaş; parlaklık, parıltı’, sūru� I روق�� 

‘Sırık, direk’, sı�a 	�� ‘Sulama kanalı, su arkı’, �ustur- ~رم���� ‘Kusturmak, 

tükürtmek; suda karıştırarak çözülmesini sağlamak; soldurmak (renk için)’, usan- II 

~
x	او� ‘Usanmak; tiksinmek, isteksizlik duymak’, �ısta�  ق	��"�  ‘Şiddet; sürat, hız; 

baskı’, yassı ��ّ	 ‘Yassı, basık’, çoġarsa 	ر�	��� ‘Kenevirin sarhoşluk veren 

tohumu’. 

 

b. ‘ط’ Harfinin Kullanıldığı Kelimeler 
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taġu� ق��	� ‘Tavuk’, ta�ça '#�	� ‘Raf, duvarda raf olarak kullanmak üzere 

açılmış oyuk; dolap’, ta�ĭr- ~م�"&x	� ‘Birisine hayran olmak’, ta�ĭrġa- ~م	��"&x	� 

‘Birisine hayran olmak’, tara- ~رام	� ‘Taramak; tırmıklamak; toprağı sürmek’, tara� 


~ -%Tarak’, taşa‘ ��اق�	!	� ‘Taşa çevrilmek, taşlaşmak, taş kesilmek; bir şeye şaşıp 

kalmak’, taşçĭ �#!	� ‘Çömlekçi, çömlek yapan kimse’, tat I د	ت، �	� ‘Tat, lezzet’, ta! 

I |	� ‘Tay, at yavrusu; bir yıllık tay’, ta!ran- ~
x�"� ،~
xا�"� ‘Kaymak, sürçmek’, 

ta!şĭ 	���  ‘Yazıcı; yazar’, Toġru% ُ�ل��� ‘Bir tür yırtıcı kuş; özel isim’, to�açı ��	��� 

‘Dokumacı, dokuma ustası’, To�tamĭş �"م	���� ‘Özel isim, Toktamış’, to�un- ~
%��� 

‘Birisine dokunmak, birisine çarpmak’, topa� ق	��� ‘Topak, külçe’, topra� اق���� 

‘Toprak; kara’, to! II |�� ‘Toy kuşu, toydan; cahil, bilgisiz, tecrübesiz’, turança 

'¢xرا�� ‘Bir çam ağacı türü’, tuta� ق	��� ‘Tutsak, esir’, tutaş ش	��� ‘Bitişik, komşu, 

yan yana, yakın, yapışık’, tün�atar ر	£�x�� ‘Gece bekçisi; geceden yakılıp sabaha kadar 

yanan ince ve uzun mum’, tut�un ن����� ‘Tutkun; sakin, hareketsiz; tutuklu, esir’, 

tutu� ق���� ‘Karanlık; tutulmuş (ay); perde’, tutu�%u� ~$����� ‘Durgunluk; ay 

tutulması’, atan ن	ا� ‘İğdiş edilmiş deve’, �arta% ���� ‘Kartal’, butur    ر���� ‘Utanmaz, 

arsız; eğlenceli, neşeli, şamatacı’. 

 

SÖZLÜKTE YER ALAN ALINTI KELİMELER 

 

 Radloff, Çağatay Türkçesine ait kelimeleri sözlüğüne alırken Çağatay 

Türkçesinde kullanılan bazı alıntı kelimeleri de sözlüğüne dâhil etmiştir. Bu 

kelimelerin hangi dilden alıntılandığını da yaptığı kısaltmalarla göstermiştir. Ancak 

bazı alıntı kelimelerin hangi dilden alıntılandığı belirtilmemiştir. Gözden kaçtığını 

düşündüğümüz bu  kelimelerin alındığı dil [] içerisinde tarafımızdan verilmiştir. 

Tarafımızdan belirtilen bu alıntı kelimelerin sayısı Farsça için 73, Arapça için 32’dir. 

Bu sayıları da ilave ederek OSTN’de 240 Arapça, 216 Farsça, 16 Moğolca, 7 Çince, 5 

Hintçe, 3 Rusça, 2 İtalyanca, 1 Yunanca ve 1 Tacikçe alıntı kelime bulunmaktadır. 

Arapça ve Farsça kelimeler için yapmaya çalıştığımız eklemeler hataya düşülebileceği 

endişesiyle diğer dillerden alınan kelimeler için yapılmamıştır. Özellikle Moğolca 

kelimelerin sayısının burada verilenden daha fazla olduğu görülebilmektedir. Kelime 

sayılarının azalacağı veya artacağını bir kenara bırakırsak, özellikle Arapça ve Farsça 
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kelimelerin sayısı dikkat çekicidir. Elimizdeki verilerden hareketle, aşağıdaki grafikte 

alıntı kelimelerin sayısı görülmektedir: 

 

 

Arapça 240

Hintçe 5 Rusça 3

Çince 7

İtalyanca 2

Farsça 216

 Moğolca 16

Yunanca 1

Tacikçe 1

 

  

 

 

OSTN’de yer alan alıntı kelimelerin toplam sayısı 491’dir. Bu sayı Sözlük’te 

Çağatay Türkçesine ait olarak gösterilmiş kelimelerin % 5,5’ini oluşturmaktadır: 

 

Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler % 94,5 Alıntı Kelimeler % 5,5
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SONUÇ 

1. Bu çalışmada, Türklük biliminin en önemli isimlerinden olan Wilhelm 

Radloff’un 29 yılda vücuda getirdiği büyük sözlüğü (Opıt Slovarya Tyurkskih 

Nareçiy- Versuch Eines Wörterbuches der Türk-Dialecte)’ndeki Çağatay Türkçesine 

ait kelimeler incelenmiştir. Sözlükte tespit edilen 8954 kelime önce Rusçadan tercüme 

edilmiş; daha sonra yapılan tercümeler, kelimelerin Almanca açıklamaları ışığında 

tekrar gözden geçirilmiştir. 

 

2. Radloff, Çağatayca kelimeler için, eserin yazıldığı dönem de göz önünde 

bulundurularak, birçok kaynaktan yararlanmıştır. Hermann Vámbéry’nin Čagataische 

Sprach-Studien, Pavet de Cortaille’in Dictionaire Turc Oriental, Şeyh Süleyman 

Efendi’nin Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî, V. de Véliaminof-Zernof’un 

Dictionnaire Djaghatai-Turc, Zenker’in Dictionnaire Turc-Arab-Persan,  

Budagov’un  Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy adlı eserleri ile 

Calcuttaer Wörterbuch der Dschagataischen Sprach bunlardan birkaçıdır. Radloff’un 

yararlandığı bu sözlüklerden aldığı kelime sayıları da farklıdır. Radloff, 1013 kelime 

için Lügat-i Çağatay’dan, 807 kelime için Čagataische Sprach-Studien’den, 424 

kelime için Calcuttaer Wörterbuch der Dschagataischen Sprach’tan, 199 kelime için 

Dictionaire Turc Oriental’den, 99 kelime için Dictionnaire Turc-Arab-Persan’dan, 27 

kelime için Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy’den ve 9 kelime için de 

Dictionnaire Djaghatai-Turc’ten yararlanmıştır: 

OSTN'de Nerden Alındığı Belirtilmeyen Kelimeler % 71 
Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî %11,5
Čagataische Sprach-Studien %9
Calcuttaer Wörterbuch der Dschagataischen Sprach %4.9
Dictionaire Turc Oriental %2
Dictionnaire Turc-Arab-Persan %1
Sravnitelnıy Slovar Turetsko-Tatarskih Nareçiy %0,5
Dictionnaire Djaghatai-Turc %0,1
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Radloff, yukarıda bahsettiğimiz eserlerden başka Muhâkemetü’l-Lugateyn, 

Bâbür-nâme, Şecere-i Türk, Sirâcü’l-Kulûb gibi eserlerden de yararlanmıştır.  

 

Radloff’un örnek metin için başvurduğu eserlerdeki hatalar da bazen onun 

sözlüğüne girmiştir. Onun yararlandığı Bâbür’ün Bâbür-nâme’si (İlminskiy; 1857), 

Fazlullah Han Lügati (Münşî Abdürrahim, 1825), Nevâyî’nin Muhâkemetü’l-

Lugateyn’i (M. Quatremére, 1841), Şeyh Süleyman Efendi’nin Lügat-i Çağatay’ı gibi 

bazı eserlerin yayınları o yıllarda sağlam olarak hazırlanmış değildi. Bu bakımdan 

çoğu kez bu eserlerdeki hatalar OSTN’ye de girmiştir. 

 

3. OSTN’de yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimelerin diğer Çağatayca 

sözlük ve dizinlerde bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Ancak bazı kelimelere 

Çağatayca sözlük ve dizinlerde rastlanamamıştır. Bu kelimelerin birçoğunun yapım 

ekleriyle genişletilmiş kelimeler olduğu görülebilir. Sözlük ve dizinlerde bulduğumuz 

kelimelerin sayısı 8320’dir. Sözlük ve dizinlerde rastlanmayan kelimelerin sayısı ise 

634’tür. Bu sayı OSTN’de Çağatayca olarak belirtilen 8954 kelimenin ortalama 

%7’sini oluşturmaktadır. 

Sözlük ve Dizinlerde Bulunan Kelimeler   %93

Sözlük ve Dizinlerde Bulamadığımız Kelimeler   %7

 

 

4. OSTN’de Çağatayca olarak belirtilen kelimelerin bir bölümü de alıntı 

kelimelerdir. Sözlükte, 240 Arapça, 216 Farsça, 16 Moğolca, 7 Çince, 5 Hintçe, 3 

Rusça, 2 İtalyanca, 1 Yunanca ve 1 Tacikçe alıntı kelime bulunmaktadır. Ancak 

Radloff bazı Moğolca kelimelerin Moğolcadan alıntılandığını belirtmemiştir. Yine 

Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı bazı Hintçe kelimeler için herhangi bir açıklama 

veya kısaltma kullanılmamıştır. Sonuç olarak, OSTN’deki Çağatayca kelimeler 
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içerisinde yer alan alıntı kelimelerin sayısı yukarıda verdiğimiz sayılardan biraz daha 

fazla olabilir. 

Çağatayca Kelimeler 8463 Alıntı Kelimeler 491

 

 

5. Wilhelm Radloff, sözlüğündeki Çağatayca kelimeler için en sık Bâbür-nâme 

(İlminskiy; 1857) ve Şecere-i Türk (Desmaison, Le Baron; 1871)’ten yararlanmıştır. 

Sözlükteki 462 kelimede Bâbür-nâme’den, 135 kelimede de Şecere-i Türk’ten örnek 

metin alınmıştır. 

 

6. Radloff’un, OSTN’deki Çağatayca kelimelerin okunuşları konusunda 

Hermann Vámbéry’nin Čagataische Sprach-Studien, adlı eserinden etkilendiği 

görülebilir. Özellikle kelimelerin okunuşunda karşılaştığımız hususların birçoğu 

Čagataische Sprach-Studien’de de tespit edilmiştir. Her iki sözlükte de ‘i’ ve ‘ı’ 

ayrımı yapılmamış; her ikisi de (i) simgesiyle gösterilmiştir. Yine her iki sözlükte de 

‘v’ ve ‘u’ sesleri için tek bir simge kullanılmıştır. Bu konuda, Hermann Vámbéry’nin 

 harfi için sadece ‘u, ü, o, ö’ seslerini vermesi Radloff’u da Çağatayca kelimelerin ’و‘

okunuşunda etkilemiş olmalıdır. Ancak hem Hermann Vámbéry’nin hem de Wilhelm 

Radloff’un ince ve kalın sıradan kelimelerde sadece (i) simgesini kullanmaları, 

Çağatay Türkçesinin devamı olan Özbek Türkçesindeki söyleyiş ile ilgili olmalıdır. 

Bilindiği gibi Özbek Türkçesinde de hem kalın hem de ince sıradan kelimelerde yalnız 

(i) simgesi kullanılmaktadır. 

 

7. OSTN’de Çağatayca kelimeler için  verilen örnek metinlerin birçoğunun 

nereden alındığı belirtilmemiştir. Bu metinlerin birkaçının hangi eserlerde olduğu 

tarafımızdan bulunmuş ve Radloff’un verdiği metin ile karşılaştırılarak dipnotla 

gösterilmiştir. 
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8. Diğer Çağatayca sözlüklerde olduğu gibi OSTN’de yer alan Çağatayca 

kelimelerde de bazı hatalar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Radloff’un yararlandığı 

eserlerde olan ve onun düzeltme yapmadan eserine aldığı kelimelerden, bir kısmı onun 

Çağatayca metinleri hatalı okuyuşundan, bir kısmı da Çağatayca kelimeleri tam olarak 

anlayamamasından kaynaklanmaktadır.  

 

9. Sonuç olarak, 30 yıla yakın bir sürede tamamlanan ve 9000’e yakın 

Çağatayca kelimeyi içinde barındıran Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy Çağatay 

Türkçesinin kelime hazinesini  görmemiz açısından değer taşımaktadır. Radloff’un 

onlarca yıl önce Çağatay Türkçesine ait eser ve sözlüklerden hareketle bu tarihî 

lehçenin sözlüğünü ortaya koymaya çalışması her türlü takdirin üzerindedir. Böyle 

hacimli bir çalışmada birtakım hataların bulunması zamanın teknik imkânlarının 

durumu da göz önünde bulundurulursa affedilebilir görünmektedir. 

 

Çağatay Türkçesi, sözlükçülüğüyle tarihî Türk lehçeleri içerisinde önemli bir 

yere sahiptir. Sistemli ve düzenli olan bu sözlükçülük geleneğini Ahmet Caferoğlu 

‘Çağatay Türkçesi Leksikografi Mektebi’ olarak da tanımlamıştır. Bu alanda ortaya 

konulmuş eserler hâlâ çalışılmayı ve araştırıcıların kullanımına sunulmayı 

beklemektedir. Yaptığımız çalışmanın oluşturulacak ‘Çağatay Türkçesi Sözlüğü’ne bir 

basamak olacağı kanaatindeyiz. 
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A 
aba I ���  1) Ata, ecdad 

Cedd, baba, büyük ‘amūca (S.S.)  
2) Amca I/620. 
*** aba: (LÇ 2). 

aba- II �����  İtiraz etmek, reddetmek, itaat etmemek 
Men‘ ve dirīġ itmek [yasaklamak], 
bıra�ma�, �açırma�, gürīzān itmek 
[kaçırtmak] (S.S.) I/620. 
*** abama����: (LÇ 2). 

abadan  F. 1 ���دان) İşlenmiş; kültürlü, terbiyeli 
2) İyi; üstün; yetenekli, becerikli 
Bir pāre abadan yigitler iligige tüşti “Bir 
kaç yetenekli yiğit eline düştü.” (Bb. 47-
2) I/624.  
*** ābādān- ābdān: Güzel, eyü, ma‘mūr, 
gösterişli, nīgū 
āl [iyi durum] (LÇ 2). 

abadançĭlĭ���� �����	ا��دا  bk. abadanlĭ� I/625.  
*** ābādānçılı����: Yerleşim, mamurluk, 
bayındırlık (Bdg. I: 2). 

abadanlĭ���� ���	ا��دا abadan+�ı� Yerleşim, mamurluk, bayındırlık I/625.  
*** ābādānlııııġġġġ: Ma‘mūriyet, güzellik, 
mevfū [tam olan şey] (LÇ 2). 

abaġa � aba+aġa Amca, babanın kardeşi ا��
‘Amūca, ‘amm [amca] (S.S.) I/622. 
*** abaġġġġa - aba����a: (LÇ 2). 

aba����a ا���� aba+�a 1) Babacık, baba 
2) Babanın kardeşi, amca 
‘Amūca, ‘amm [amca] (S.S.) 
3) Özel isim 
Hülāgū �anıñ büyük1 oġlınuñ  ismidir 
(S.S.) I/622. 
*** abaġġġġa - aba����a: (LÇ 2). 

abdan ا��ان F.   .Sağlam, berk; sert; güçlü; çok I/634  ���ان
*** ābādān- ābdān: Tüvānā [güçlü] (LÇ 
2). 

abdra- را�����  Korkmak, korku ve telaşa düşmek 
�or�ma�, �avf [korku] ve telāş ve �alecāna 

                                                           
1 OSTN’de LÇ’den alınan örnek ‘Hülāgū �anıñ oġlınuñ ismidir’ şeklindedir. Çalışmamıza LÇ’deki 
şekli almayı uygun bulduk. 
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düşmek, sendelemek (S.S.) I/635. 
*** abdırama����2: (LÇ 2); abdırama����: 
Korkmuş olmak (DTO 1). 

abdra���� ا��راق  Acele, acil I/635.  
*** ab����ıra����: Acele, acil, tez, hızlı (Bdg. I: 
5). 

abdraş I ا��راش  Utanma, utanç I/636. 
*** ab����ıraş: Mahcup olma utanma (Bdg. 
I: 5). 

abdraş- II ا��را���  Birlikte utanmak I/636. *** (-). 
abdraw ا��راو  bk. abdra�  I/635.  

*** abdırav: Acele, acil, tez, hızlı (Bdg. I: 
5). 

ab����aġ ا���  Beyaz ve siyah benekli, ala, alaca 
A�ı a� ve �arası �ara olan şey (S.S.); 
Ablaġġġġ at: Siyāh ve beyāż nişānlu at 
“Siyah- beyaz benekli at” (S.S.) I/634. 
*** ablaġġġġ---- abla abla abla abla����: (LÇ 2); ablaġġġġ at: (LÇ 2). 

abla���� ا���  bk. ab�aġ  I/634. 
*** abla����: Alaca, rengarenk; çil (Bdg. I: 
5). 

able ���� F. 	
��  1) Şişlik, şişkinlik, kabarcık 
�abarcı�, üfürleme (S.S) 
2) Çivi, mıh 
Mī�, çivi (S.S.) I/634. 
*** able: (LÇ 2). 

abū ا�� [Ar.] 1) Baba, ata 
Peder, vālid [baba], cedd (S.S.) 
2) Şaşma ve şaşırma ünlemi I/631. 
*** abu: (LÇ 2); abu: Nine; ata (Vámb. 
201). 

abuş����a �1  ا����) İhtiyar, yaşlı 
2) İhtitar kadın 
3) Koca, eş 
Er, zevc [koca], şevher [koca, eş] (S.S.) 
I/632. 

                                                                                                                                                                          
2 OSTN’de ‘abdra-‘ şeklinde madde başında yer alan kelimenin LÇ’deki şekli, Türkçenin genel 
özelliklerini göz önüne alarak ‘abdırama�’ şeklinde okunması uygun bulunmuştur. Çağdaş 
Türk lehçelerinde de kelimenin ‘aptıra-‘ şeklinde geçmesi bu okuyuşumuzu desteklemektedir. 
Ignaz Kúnos’un kelimeyi ‘abdara-‘ şeklinde okuyarak hataya düştüğü görülmektedir (Kúnos; 
1902: 3). 
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*** abuş����a: (LÇ 3); apuş����a- abuş����a: 
Babacık (Vámb. 201); abuş����a: Koca; 
yaşlı kadın (DTO 2). 

acĭġ ا���  Açık, delik I/525. *** bk. açĭ� I. 
acĭġlan- ��	��  .Kederli olmak I/525  ا��

*** acıġlanma����: Kederli olmak (DTO 7); 
aci����lanma����: Üzülmek, kederlenmek 
(Vámb. 205). 

acĭġlandur- ور��ق�	��  .Kederlendirmek I/525  ا��
*** acı����lanturma����: bk. açĭġlandur-. 

acĭġlĭ���� ����  .Kızgınlık, sinirlilik I/525  ا��
*** aci����li����: Kızgınlık, hiddet, öfke 
(Vámb. 205). 

acĭ���� ا���  Açık, delik I/525.  
*** açi����: bk. açĭ� I. 

acĭn �  .Bu dünya, bu alem; yeryüzü I/525  ا��
*** açun: bk. açun. 

aç- I ق��� .Açmak I/497  ا
*** açma����: Açmak (DTO 6). 

aç II 1  �چ) Aç, karnı aç olan, acıkmış 
2) Açlık 
3) Aç gözlü; hırslı I/501.  
*** aç: Yoksul, zavallı; aç (Vámb. 204). 

aça  �� Anne; ihtiyar kadın  ا
Vālide, māder [anne], müsinne �atun 
[yaşlı kadın] (S.S.) I/502. 
*** aça: (LÇ 5). 

aça���� ق�� aç- ’tan Kucak; kucaklama, sarılma ا
�uca�, āġūş, kenār (S.S.) I/502. 
*** aça����: (LÇ 6). 

aça����laş- ق������� Kucaklaşmak, birbirine sarılmak  ا
Olup rāhda birbirine dūçār 
Aça�laşdılar yıġlap ol iki yār 
“O iki sevgili yolda karşılaştıklarında 
ağlayarak birbirine sarıldılar.”3 I/502. *** 
(-). 

açama$$$$  ���� .İplik sarılan şey, makara I/503  ا
*** açamay: Makara (Bdg. I: 14). 

                                                           
3 OSTN’de beytin nereden alındığı gösterilmemiştir. Bizim incelememize göre bu beyit LÇ’de 
aça� maddesine verilen örnek metin içerisinde yer almaktadır  (LÇ: 6). Yine LÇ’de beytin Nakşî 
adlı bir şaire ait olduğu belirtilmiştir. 
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Açamlĭ !���� Turşu (1  ا
%ıyār turşısı (S.S.) 
2) Bir Özbek boyunun ismidir 
Asya-yı Vus�āda4 bir �abīle ismidir (S.S.) 
I/503. 
*** Açamlı: (LÇ 6). 

açar I ر�� Anahtar  ا
Miftā
 [anahtar], kilīd, ana�tar (S.S.) 
I/503. 
*** açar: (LÇ 6); açar: Anahtar (Vámb. 
204). 

açar II ر�� Turşu, sirke içine konulmuş sebze ve  ا
meyveler; ekşi sos 
Turşı, ekşiyle terbiye olmış meyve ve 
sebzevāt (S.S.) I/503. 
*** açar: (LÇ 6). 

açarçĭlĭ����  aç+ar+çĭ+lĭ� Pahalılık; açlık, kıtlık I/503.  
*** açarçili����: Kıtlık; pahalılık (Vámb. 
204). 

açĭ- I ق����  .Ekşimek; acılaşmak I/509  ا
*** acıma����: Acı olmak (DTO 8). 

açĭ II !� Büyük kardeş; ağabey (1  ا
2) Nine  
Māmā, büyük vālide (S.S.) I/509. 
*** açı: (LÇ 5). 

açĭġ  ��� bk. açĭ� II  ا
Acı, mürr [acı], sert, tel�-nāk [acılı], derd, 
keder, elem, vec‘a [acı, ağrı] (S.S.) I/510. 
*** acıġġġġ: (LÇ 5); acıġġġġ: Öfke, hiddet; iç 
çekme; canı sıkılmış, üzülmüş; acı (DTO 
7). 

açĭġlan- ق��	���� Kederli olmak; gücenmek  ا
Gücenmek, münfa‘il [kederli] ve rencīde 
olma� (S.S.) I/510. 
*** acıġġġġlanma����: (LÇ 5). 

açĭġlandur- ر��ق�"	���� Kızdırmak, öfkelendirmek, azdırmak  ا
Gücendirmek, iġżāb itmek [öfkelendirmek, 
hiddetlendirmek] (S.S.) I/510. 

                                                           
4 Örnek metin, OSTN’de ‘*avā’if-i Özbekiyyeden bir �abīle ismidir’ şeklinde iken Radloff’un da 
metni aldığını belirttiği LÇ’de ‘Asya-yı Vus�āda bir �abīle ismidir’ şeklindedir. Biz LÇ’deki şekli 
almayı uygun bulduk. 



 5 

*** acıġġġġlanturma����: (LÇ 5). 
açĭġ����ĭ���� ������ �bk. açĭ�lĭ  ا

Merāret [acılık, tatsızlık], sertlik, tel�ī, 
kedūret [gam, tasa], ġay+ [hiddet, kin, 
öfke], �ışm, ġażab (S.S.) I/510. 
*** acıġlıġ: (LÇ 5).  

açĭ���� I ���  .Açık, delik I/509  ا
*** açi����: Açık (Vámb. 205). 

açĭ���� II ��� açĭ+� 1) Acı; ekşi; yakıcı, yanan ا
2) Kızgın, sinirli, öfkeli 
Açĭ�ĭn basma� “Sinirini dindirmek” 
I/509.  
*** açıġ: bk. açĭġ II. 

açĭ����lĭ���� ������ا  açĭ�+lĭ� 1) Ekşilik, burukluk 
2) Öfke, hiddet, gazap, kızgınlık I/509. 
*** aci����li����: bk. acĭġlĭ�. 

açĭl- ق�����  .Açılmak I/511  ا
*** açılma����: Açılmak (ŞT 317). 

açĭr #��  Bir tür bitki  ا
,amām otı (S.S.) I/510. 
*** açır5: (LÇ 6). 

açĭraş- ا���ق#�� Ayrılmak, dağılmak  ا
Ayrılma�, cüdā düşmek, perākende olma� 
(S.S.) I/510. 
*** açıraşma����: (LÇ 6). 

açĭrġa �#�� Yabani turp  ا
Yaban turbı, fucul [turp], çır, açırı�6 (S.S.) 
I/510. 
*** acırġġġġa: (LÇ 5). 

açĭrġan- ق��	�#�� Öfkelenmek, hiddetlenmek, çılgına (1  ا
dönmek 
2) [Acıyıp merhamet etmek, insaf 
etmek]7 
Acıyup mer
amet ve in.āf itmek, 
imāyet 
ve .ıyānet itmek [korumak, himaye 
etmek] (S.S.) I/510. 
*** acırġġġġanma����: (LÇ 5). 

                                                           
5 Kelime LÇ’de madde başında  ��  .şeklinde yazılmıştır   ا�-ا
6 OSTN’deki metin ی��ا، ��� şeklinde iken metnin alıntılandığı yer olan LÇ’de ی��ا� ،�� 
şeklindedir. Biz LÇ’deki şekli almayı daha uygun bulduk. 
7 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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açĭrġĭn- ق��$�#��  .Kızmak, sinirlenmek I/511  ا
*** açırġınma����: Kızmak, sinirlenmek 
(DTO 7); acırġanma����: bk. açĭrġan-. 

açĭrĭġ �%#�� �bk. açĭrĭ  ا
Çayır, merc [hayvanların salındığı otlak], 
çemen-zār [otlak] (S.S.) I/510. 
*** açırıġġġġ8: (LÇ 6). 

açĭrĭ���� �%#�� (V.) Çayır, otlak, yoncayla ekilmiş tarla  ا
I/510.  
*** açiri����: Çayır, otlak (Vámb. 205). 

açĭş- ق��&�� ,Eziyet etmek, keder vermek; acıtmak  ا
incitmek 
Gidişüp �aşınma ile 
arāretlenmek (S.S.) 
I/511. 
*** acışma����: (LÇ 5). 

açĭt- ق��"�� Ekşitmek; hamuru mayalamak  ا
Tel�-nāk itmek [acıtmak], cānsuz ve 
merāretlü [acılı] ve şedīd [şiddetli] olma�, 
aġrıtma�, tefcī‘ itmek [canını yakma, 
acıtıp ağrıtma], cefā ve e/iyet virmek (S.S.) 
I/511. 
*** acıtma����: (LÇ 5). 

aç����ĭldĭm 9 '%�����  .Ekşimsi, ekşimtrak I/514  ا
*** açġıldım: Kekremsi (Bdg. I: 15). 

açmalĭ���� ��(��� açı (ekşitmek ا
anlamında)+
ma+lĭ� 

Sabun, potas 
7ābūn, kir ve pās açan şey’ler10 (S.S.) I/515. 
*** açmalı����: (LÇ 6). 

Açma$$$$lĭ !�%���  .Bir Özbek boyu I/515  ا
*** Açmayli: Bir Özbek boyunun adı 
(Vámb. 204). 

açrĭġ �%#� Çayır, çayırlık, otla örtülü tarla  ا
Çayır, merc [hayvanların salındığı otlak], 
çemen-zār [otlak] (S.S.)11 I/514. 

                                                           
8 Kelime LÇ’de madde başında ی�� ’şeklinde yazılmıştır. Ignaz Kúnos, bu kelimeyi ‘acrıġ  ا
şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 4). Vámbéry ve Radloff’un kelimeyi açırıġ- açırı� şeklillerinde 
almalarından dolayı biz de çalışmamıza bu şekliyle almayı uygun bulduk. 
9 OSTN’de kelime madde başında ‘aç�ĭldĭm-‘ şeklinde fiil olarak gösterilmiştir; kelimenin Arap 
harfli yazılışı ve anlamı dikkate alınarak düzetmeye gidilmiştir.  
10 OSTN’de LÇ’den alıntılanan metin farklı olarak aktarılmıştır. LÇ’de çalışmamıza aldığımız 
gibi آ�
��و ��س ا�ن ��  şeklinde iken OSTN’de آ�ن ��
���و ��س، ا  şeklinde sanki farklı iki 
açıklamalaymış gibi gösterilmiştir. 
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*** açrıġġġġ: (LÇ 6). 
açuġ����uġ غ���� .Delik, yarık, çatlak I/512  ا

*** açuġluġ: Delik, yarık, açıklık (Bdg. I: 
14). 

açu���� ق�� bk. açĭ� I  ا
Mekşūf [açık, belli], meftū
 [açılmış], 
güşāde [açık], āşikār, hüveydā [açık], bī-

ayā [utanmaz, hayasız] (S.S.) I/512. 
*** açu����: (LÇ 6). 

açun ن�� Bu dünya, bu alem, yeryüzü  ا
Bu ‘ālem, bu dünyā, dehr [dünya] (S.S.) 
I/512. 
*** açun: (LÇ 6). 

adā  Ar. ادا  Uygulama; tamamlama, bitiriş, sonuna 
kadar götürme  
Fedā, ifnā [tüketmek], �itām [son, 
nihāyet] ve tamām (S.S.) I/477. 
*** ada: Fedā, ifnā [tüketmek], �itām 
[son, nihāyet] ve tamām ma‘nāsınadır ki 
gerçi daha ço� ma‘nāsı varsa da  bu 
�adarla iktifā olundı (LÇ 7). 

ada- 1  ادا��ق) Adlandırmak, ad vermek 
2) Adamak, vakfetmek, tahsis etmek 
I/474.  
*** adama����: Ahdetmek, ant içmek; 
(törenle) kutsamak; armağan etmek, 
bağışlamak (Vámb. 205). 

adaġ I اداغ  (V.) Çocukların yürümeyi öğrenmesi 
için kullanılan eşya, yürüteç I/479.   
*** adaġġġġ: Çocukların yürümeyi 
öğrenmesi için kullanılan eşya, yürüteç 
(Vámb. 205). 

adaġ II اداغ  Ada I/479.  
*** adaġġġġ: A�a, cezīre [ada] (LÇ 7); ada����: 
bk. ada� III. 

adaġlĭġ ��� Nişanlanmış kız (1  ادا
Nāmzed olmış �ız (S.S.) 
2) Söz verilmiş; işaretlenmiş 

                                                                                                                                                                          
11 OSTN’deki açrīġ ve açĭrĭġ kelimelerine LÇ’den aynı örnek metin alınmıştır. Bununla birlikte 
kelimenin LÇ’de ی�� .şeklinde yazıldığını açĭrĭġ maddesinde belirtmiştik ا
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Nişānlı, men/ūr [adanmış, vadedilmiş], 
mev‘ūd [söz verilmiş] (S.S.) I/479. 
*** adaġġġġlıġġġġ: (LÇ 7). 

ada���� I 1  اداق) Ayak 
Adaġıġa tüşti idi “Ayağına düşmüştü.” 
(Bb. 134-10) 
2) Çocukların yürümeyi öğrenmesi için 
kullanılan eşya, yürüteç I/477.  
*** adaġġġġ: Çocukların yürümeyi 
öğrenmesi için kullanılan eşya, yürüteç 
(Vámb. 205). 

ada���� II اداق ada (f) +� 1) Adak; vaat 
Ada� etmek, adama� “Adamak” 
2) Belirlenen zaman 
3) Kısım, bölüm, parça, fasıl 
Fa.l (S.S.) I/478. 
*** adaġġġġ - ada����: (LÇ 7). 

ada���� III 1  اداق) Bitkilerle örtülü ada 
A�a, cezīre [ada] (S.S.) 
2) Endican şehrinin eski ismi 
Türkistānda vā�ı‘ Endicān şehriniñ ism-i 
�adīmidir (S.S.) I/479. 
*** ada����: (LÇ 7); ada����: Bitkilerle örtülü 
ada (Vámb. 205). 

adar- ادار��ق  Dönmek, döndürmek, çevirmek 
İçini adardĭ “İçini kaldırdı, tiksinti 
yarattı.” I/481.  
*** adarma����: Geri dönmek; döndürmek; 
ters çevirmek (Vámb. 205). 

adaş I اداش at (ad)+taş Adaş, aynı isme sahip olanlar I/484.  
*** adaş (addaş): Adaş, aynı isme sahip 
olanlar (Bdg. I: 7). 

adaş- II ادا���ق  Yolunu kaybetmek, şaşırmak  
Yol ġā’ib itmek, şaşırma�, sehv ve �a�ā 
itmek [hata yapmak] (S.S.) I/484. 
*** adaşma����: (LÇ 7). 

adaşçĭ !*ادا�  Yol gösteren, rehber, kılavuz 
�ulaġuz, delīl [kılavuz], reh-nümā [yol 
gösteren, kılavuz], rehber (S.S.) I/485. 
*** adaşçı: (LÇ 7). 

adĭm '%اد  Adım I/495.  
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*** adım: (DTO 10). 
adĭn  = آاوز�  Farklı, ayrı I/494. *** (-). 
adĭna  F. )اذی�	(ادی�	   Cuma günü I/494.  

*** adina: Cuma günü (Vámb. 205). 
adĭr #%1  اد) Tepe 

Yüksek yer, �opra� yıġındısı, bülendī  
[yükseklik] (S.S.) 
2) Düz olmayan, engebeli bölge  I/494. 
*** adır: (LÇ 7). 

adĭrġan ن� bk. adĭr�an  اد%#
Tel, püşte [tepe, yığın], tepe (S.S.) I/494. 
*** adırġġġġan: (LÇ 7); adırġġġġan: Küçük dağ, 
tepe (DTO 10). 

adĭr����an اد%#+�ن  Yüksek yer, tepe I/494.  
*** adir����an: Taht, makam (Vámb. 205); 
adırġan: bk. adĭrġan. 

adĭrlaw اد%#,و adĭr+laġu Adĭrlaw yer “Tepeli bölge” I/494.  
*** adırlav cir- töpelev cir “Tepeli yer” 
(Bdg. I: 20). 

adra I 1  ادرا) Geri, arkada, arkaya 
2) Boş, boşaltılmış, tenha, ıssız  
(Uygurca ‘adır-‘ fiiline zarf-fiil ekinin 
getirilmesiyle oluşturulmuştur.)  I/496.  
*** adra: Geri, geriye, arkada; ters 
(Vámb. 205). 

adra II ادرا  Engebeli arazi, dağlık bölge  
Āveh [kenar] yerde �oplanmış �opra�, ya..ı 
tepe (S.S.) I/496. 
*** adra: (LÇ 7). 

adun ادون  At çiftliği, hara 
Il�ı, �argele, reme12-i esb [at sürüsü] (S.S.) 
I/495. 
*** adun: (LÇ 7); adun: (Vámb. 205). 

adunçĭ !�	ادو adun+çĭ At bakıcısı 
Il�ıcı, ıl�ıyı13 meraya getüren rā‘ī  [çoban], 
reme-i esb [at sürüsü] (S.S.) I/495.  
*** adunçı: (LÇ 7). 

adunda$$$$   Sürü I/495. *** (-). 

                                                           
12 Kelime OSTN’de ر	ً  , LÇ’de ise !ً ر şeklinde yazılmıştır. 
13 Kelime OSTN’de  !" !#
 .şeklinde yazılmıştır ای
#! ی! LÇ’de ise , ای
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aftaba  F. 	��$%�  Bakırdan yapılmış su ibriği, su kabı, 
güğüm I/642.  
*** afdafa (aftabe): Madenden yapılmış 
ibrik (Vámb. 210). 

aftabaçĭ !�  .İbrikçi, ibrik tutan kimse I/642  ا."��� 
*** aftabaçı: İbrikçi, ibrik tutan kimse 
(Bdg. I: 64). 

aftabaçĭlĭ���� ����� İbrikçilik görevi; mahkemede yapılan  ا."��� 
memurluk I/642.  
*** aftabaçılı����: İbrikçilik görevi (Bdg. I: 
64). 

aġ- I ���  1) Yükselmek, çıkmak; uçmak 
2) Temayül göstermek, bir şeye meyilli 
olmak, bir yöne doğru kaymak I/142. 
*** aġġġġma����: *ayrān ve ‘urūc ve .u‘ūd  
itmek [yükselmek, yukarı çıkmak], her 
yana �ayup debelenmek, meyl [bir 
tarafa eğik olmak] (LÇ 15). 

aġ II اغ  Beyaz 
Aġġġġ bāāāāzargāāāān “Namuslu tüccar”: ,īle ve 
telbīsden �ālī kārvān [hile ve oyundan 
uzak tüccar] (S.S.); Aġġġġ başlıġġġġ “İhtiyar 
kadın”: İ�tiyār, müsinne �atun [yaşlı 
kadın]; 

a) Dışarıya kıvrık boynuzları olan 
bir cinsi yabani koyun, argali 
Aġġġġ buġġġġa- taġġġġ buġġġġa: Öküz ve camışa 
mānend bir nev‘ yabānī büyük �oyun14 
(S.S. 15)15;  

b) Cengiz Han’ın torunu 
Cengiz %anın a
fādından  birisiniñ ismidir 
[Cengiz Han’ın torunlarından birisinin 
ismidir] (S.S. 15)16; Aġ sa�al “Yaşlı 
adam”; Yüzi aġ “Masum; adaletli; 
dürüst”; Aġġġġ sü9999ek: I) “Dolunaylı gece” 

                                                           
14 OSTN’de LÇ’den alınan örnek yanlış olarak aktarılmıştır. Alıntının OSTN’deki şekli “Yabānī 
öküz ve camışa mānend bir nev‘ büyük �oyun” şeklinde iken biz LÇ’deki biçimi esas aldık. 
15 OSTN’de LÇ’den alınan örneğin 10. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim incelememize 
göre alıntı yapılan örnek 15. sayfadadır. 
16 OSTN’de LÇ’den alınan örneğin 10. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim incelememize 
göre alıntı yapılan örnek 15. sayfadadır. 
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Mehtāb giceleri17 II) “Bir tür oyun” 
Çocu�larıñ oynadı�ları bir oyundur, bir 
kemik pārçesini uza� atıyorlar ilk öñce kim 
bulur ise ar�adaşınıñ ar�asına binüp bir 
ma
all-i mu‘ayyineye [belirtilen yere 
kadar] �adar götürilür (S.S.) I/142. 
*** aġġġġ: A�, sefīd [beyaz, ak] (LÇ 14); aġġġġ 
bāāāāzargāāāān (LÇ 14); aġġġġ başlıġġġġ: (LÇ 14); aġġġġ 
buġġġġa- taġġġġ buġġġġa: (LÇ 15); aġġġġ sü9999ek: (LÇ 
15). 

aġa � Büyük kardeş; amca; dayı  ا
Aġa örge: Aġaç ve çöpden ma‘mūl bir nev‘ 
alaçu� �argāh “Kulübe, baraka” (S.S.) 
I/143. 
*** aġġġġa: Büyük efendi, büyük �arındaş, 
bir ma
all-i ma
.ū. bir cemā‘at ser-
āmedi [özel bir yerin veya topluluğun 
önde geleni] (LÇ 14); aġġġġa örge: (LÇ 14). 

aġaça ����  Kadın, hanım; evli kadın 
Aġaça �anım ve �atun ma‘nāsınadır, 
Kaşġar memleketinde ziyāde müste‘meldir 
(S.S. 15) I/150. 
*** aġaça: Lisān-ı Çaġatayīde ba‘żı 
‘unvānlara te’nī;inde [müennes 
yapmak] mim 
arfi ‘ilāve idilerek bu 
.ūretle beg �atunlarına bigim ve �an 
zevcelerine �anım dinildigi gibi ba‘żı 
‘unvānlara da�ı ‘çe’ 
arfi ‘ilāvesiyle 
‘aġa’dan ‘aġaça’ dinilmişdir, aġaça 
�anım ve �atun ma‘nāsınadır, Kaşġar 
memleketinde ziyāde müste‘meldir (LÇ 
15). 

aġa����ĭġ ��(� Ağalık, bir ağanın özelliklerine sahip  ا
olma I/148.  
*** aġalı����: bk. aġalĭ�. 

aġalĭ���� ��(� Ağalık, bir ağanın özelliklerine sahip  ا
olma I/148.   
*** aġalı����: Ağalık; ağabeylik (Bdg. I: 60). 

                                                                                                                                                                          
17 Kelime OSTN’de  	&آ� , LÇ’de 	&�آ şeklindedir. Biz Radloff’un da alıntı yaptığını belirttiği 
LÇ’deki şekli esas aldık. 
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aġar- ر��ق�� a�+ar- Ağarmak, solmak, beyazlaşmak 
Saçĭ9 sa�alĭ9 aġardĭ “Saçın sakalın 
ağardı.” I/145. 
*** aġġġġarma����: Beyāż ve sefīd olma� 
[beyaz olmak] (LÇ 14). 

aġart- ر/��ق�� aġar+t- Beyazlatmak, ağartmak; beyaza 
boyamak; temizlemek I/147.  
*** a����artma����: Beyazlatmak, ağartmak 
(Vámb. 211). 

aġa$$$$- ق��%�  .Beyazlaşmak, ağarmak I/145  ا
*** aġayma����: Ağarmak (Bdg. I: 66). 

aġa$$$$t- ق��"%�  .Beyazlatmak, ağartmak I/145  ا
*** aġaytma����: Ağartmak (Bdg. I: 66). 

aġır #�� ،# ,Ağır, ezici; kuvvetli, sağlam; yavaş  ا
hantal; mühim, önemli, nüfuzlu I/157.  
*** aġġġġır: <a�īl [ağır], girān [ağır; pahalı], 
;emīn [çok değerli, kıymetli] (LÇ 16). 

aġĭl 1� Ağıl, bahçe parmaklığı, çit; avlu (1  ا
2) Ay ve güneşin çevresindeki hâle 
I/171.  
*** aġġġġıl ve ayıl: Māndıra, �avar ve �oyun 
sürisi �oplanup yuvarla� �urduġı 
ālde 
e�rāfına çekilen mu
avva�a, �a�īre 
[tehlikeden dolayı çevrilmiş], 
avlı 
[avlu], �ur.-ı �amer [ayın çevresindeki 
halka] (LÇ 16). 

aġĭllan- ق��	��� aġĭl+lan- 1) Çitle çevirmek ا
2) Hâle ile çevrilmek (Ay için) I/171.  
*** aġġġġilanma����: Hâle ile çevrilmek (ay 
için); ağılı çitle çevirmek (Vámb. 210). 

aġĭmtu����  ل�"�� Beyazımsı  ا
A�a mā’il, a�lu, beñeklü18 (S.S. 16)19 I/171. 
*** aġımtul: (LÇ 15). 

aġĭr #� Ağır  ا
Aġĭr yaralĭġ “Ağır yaralı” I/170.  
*** aġır: bk. aġır. 

aġĭrla- ق��,#� aġĭr 1) Rahatsız etmek; ağırlık vermek ا

                                                           
18 Kelime hem LÇ’de hem OSTN’de '
(
(� şeklinde yazılmıştır. Kelimenin beñeklü biçiminde 
okunması daha uygun bulunmuştur. 
19 OSTN’de LÇ’den alınan açıklamanın 15. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim 
tespitimize göre açıklama 16. sayfadadır. 
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(ağır)+la- 2) Ağırlamak, iyi karşılamak, kabul 
etmek; ziyafet çektirmek; saygı duymak 
İkrām itmek, çīz virmek [bir şey vermek] 
(S.S. 16) I/170. 
*** aġġġġırlama����: Tev�īr ve ta‘+īm itmek 
[ikramda bulunmak], birini i‘rāz ve ve 
ikrām itmek, çīz virmek (LÇ 16). 

aġĭrlayĭş 3%,#�  .aġĭrla+yĭş Hürmet, derin saygı I/171 ا
*** aġġġġirlayiş: Onur, saygı, derin hürmet 
(Vámb. 210). 

aġĭrşa���� ق��#� Tavanda dumanın çıkması için (1  ا
açılmış delik  
2) Diz kapağı I/171.  
*** aġırşa����: Düğüm; bademcik; şiş, 
şişkinlik (Bdg. I: 62). 

aġĭş- ق��&� .aġ-’dan Kaybolmak, yolunu kaybetmek I/171 20 ا
*** aġġġġişma����: Kaybolmak, yolunu 
kaybetmek (Vámb. 210). 

aġĭz 4� Ağız  ا
Aġĭz sözĭ “Ağız sözü”; Aġĭz tolusĭ “Ağız 
dolusu”; Aġĭz açtĭ  “Ağız açtı.” I/171. 
*** aġġġġuz: Dehān [ağız], fem [ağız] (LÇ 
16); aġġġġız: Ağız (DTO 26). 

aġĭzlĭ����   Ağızlık; ağız I/171.  
*** aġızlı����: Ağızlık, gem (Bdg. I: 63). 

aġĭzlĭ����la-  aġĭzlĭ�+�a- Yular takmak, gem vurmak I/171.  
*** aġızlı����lama����: Yular takmak, gem 
vurmak (Bdg. I: 63). 

aġĭzlĭ����lĭġ �����(4� *** .aġĭzlĭ�+lĭġ Yular takılmış, gem vurulmuş I/171 ا
(-). 

aġlĭ���� ���  .Beyazlık, aklık; beyaz renk I/178  ا
*** aġġġġlıġġġġ: Beyāżlı�, bir nev‘ düzgün, 
ġāliye-yi sefīd [bir çeşit hoş kokulu 
beyaz madde], ġāze [kadınların 
yüzlerine sürdükleri düzgün, allık] (LÇ 
15). 

aġrĭ-  # .Ağrımak, hastalanmak I/175  ا
*** aġġġġrıma����: Acıma�, muż�arib olma� 

                                                           
20 Kelime OSTN’de )�*ا şeklinde yazılmıştır. Kelimenin madde başındaki yazılışı ve anlamı göz 
önüne alınarak ا*�-,�ق şeklinde yazılması uygun bulunmuştur. 
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[hasta olmak], derd ve renc [sıkıntı; 
ağrı] çekmek (LÇ 15). 

aġrĭġlĭġ ����%#  Ağrılı  ا
(Kelimenin S.S.’de geçen aġrıġlı (aġrıġ+lı) 
şekli Çağataycanın değil; Osmanlıcanın ses 
hususiyetlerine uymaktadır. Aġrĭġlĭġ veya 
aġrĭ�lĭġ şeklinin daha uygun olduğu 
görülmektedir.) I/176. 
*** aġġġġrıġġġġlı: (LÇ 15). 

aġrĭġu �%#�ا  aġrĭ�’tan Hasta I/176. 
*** aġġġġrıġġġġu: Derd-nāk [dertli], ġam-nāk 
[gamlı], elemlü, āzārlu [incinmiş] (LÇ 
15). 

aġrĭt- ق��"%# .Ağrıtmak, ağrıya sebep olmak I/176  ا
*** aġġġġrıtma����: Īcā‘ ve ilām itmek 
[ağrıtmak ve elem vermek] (LÇ 15). 

aġru���� وق# Yük, ağırlık (1  ا
2) Dirhem gibi bir ağırlık 
Dirhem gibi bir vezindir (S.S. 15) I/176. 
*** aġġġġru����: (LÇ 15). 

aġu �� ،� Zehir  ا
Aġu salıp birse kişi nān üstine “İnsan 
ekmek üstüne zehir koysa” (S.S. 16) 
I/172. 
*** aġġġġu: zehir, simm [zehir] (LÇ 16). 

aġulu���� ق�(� .(-) *** .Zehirli I/173  ا
aġunan- ق��	�	�  Zehirlenmek  ا

Mesmūm olma� [zehirlenmek], 
zehirlenmek (S.S. 16) I/172. 
*** aġġġġunanma����: (LÇ 16). 

aġuz ز� .Ağız sütü I/173  ا
*** aġġġġuz: Henūz �oġuran 
ayvānıñ ilk 
virdigi süti ve pelesi (LÇ 16). 

aġz 4�  Ağız 
Şişeni9 aġzĭ “Şişenin ağzı”; Taġnĭ9 aġzĭ 
“Dağın ağzı”; Aġzı9ız bir bolsa “Ağzınız 
bir olsa” (Abg. 25); Su aġzĭ “Nehrin 
ağzı”; Anı9 aġzına ba�mas irdiler “Onun 
emrine uymazlardı.” (Abg. 75); Aġzĭġa 
ba�tĭdĭ �arattĭ “Kendine tabi kıldı.”; 
Barçasını öz aġzıġa ba�turup müselmān 
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�ıldı “Hepsini kendine tabi kılıp 
Müslüman yaptı.” (Abg. 18) I/179.  
*** aġġġġiz: Ağız (Vámb. 210); aġız: bk. 
aġĭz. 

a���� اخ  Ah; acı, ıstırap I/131. 
,arf-i nidā, efsūs [eyvah!], derd, żecret 
[bağırma, çağırma], şūr [gürültü] ve 
figān, in�ıbāz [üzgün olma], ba‘żen aferīn 
ma‘nāsına müsta‘meldir (S.S. 6).  
*** a����: (LÇ 6). 

a



a����   Huy, karakter I/131.  
*** a



a����: Huy karakter (Bdg. I: 15). 

a����a���� 1+1  ا) Bir tür dil hastalığı  
Bir nev‘ dil �asteligi, dil �abarcıġı, no��a 
(S.S. 6) 
2) Teke Türkmenlerinin yaşadığı bölge 
Etrek ve Köregen �araflarında �abā’īl-i 
Türkmeniyeden Teke Türkmenleriñ 
oturdıġı yerdür ki �ızıl ve Gök tepe ve 
‘Aş�-ābād ta‘bīr olınur (S.S. 6) I/132. 
*** a����al: (LÇ 6). 

a����ar ر�+� Far.  ه�ر� (V.) 1) Beyaz; kula rengi 
2) Beyazlatma (çamaşırı), ağartma 
Bözni9 a�arını alma�  “Bezi ağartmak, 
bezin sarılığını almak” (V.)21 I/131.  
*** a����ar: Sarılık, solgunluk (Vámb. 205). 

a����ĭr   1) Sonradan, sonra; bundan sonra 
2) Sonuncu, son I/134.  
*** ā����ir: Son, sonuncu, sonra (Bdg. I: 18). 

a����lat ا+�ت  Çöp, süprüntü 
(A�lat kelimesi Arapça a�lā� kelimesinden 
“/
0” gelmektedir.); 
Mezbele [çöplük], �is ve �āşāk [süprüntü, 
yonga] süpründisi I/136. 
*** a����lat: (LÇ 6). 

a����or ر�+�  Daha sonra; sonraki, ileriki, ahir I/132. 
*** (-). 

a����sadurġa � (S.S.) Semerin arkasındaki kayış  ا+�8دور

                                                           
21 Vámbéry’den alındığı belirtilen metin, oradan farklı bir şekilde alınmıştır. OSTN’de Bözni9 
a�arĭnĭ aldĭ  “Bezi ağarttı.” şeklindeki metin Vámbéry’de Bözni9 a�arını alma�  “Bezi ağartmak, 
bezin sarılığını almak” şeklindedir. (Vámb. 205). 
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(Kelimenin Pavet de Courteille’nin 
sözlüğünde yer alan ‘a�sawurġa’ şeklini 
daha uygun bulmaktayız.) I/138. 
*** a����sadurġa: Egeriñ ar�asındaki baġ 
ve �o�ası, �ancuġa, tirkeş bendi, 
mın�ı�atü’l-kemān [yay kuşağı], .ada�ıñ 
baġı (LÇ 6). 

a����sawurġa � (P. d. C.) Semerin arkasındaki kayış  ا+�8وور
I/138.  
*** a����savurġa: Okluğun kemeri, sadak 
kayışı (DTO 8). 

a����sum ا+�8م  Çok sarhoş 
Ātīş [susamış], 
amle, ser-�ōş, mest (S.S. 
6) I/139. 
*** a����sum: (LÇ 6); a����sum: Sarhoş (DTO 
8). 

a����sumla- ا+�����8ق  Sarhoş oluncaya kadar içmek 
,amle ve .avlet itmek, ser-�ōş olma�, bed-
mestlik (S.S. 6) I/139. 
*** a����sumlama����: (LÇ 6). 

a����şam ا+&�م  Akşam, akşam namazı zamanı I/139.  
*** a����şam: Alacakaranlık, gecenin 
başlangıcı, akşam (Vámb. 211). 

a����ta �"+ا+"�، ا  Hadım, iğdiş  
A�ta at “İğdiş edilmiş at”; A�ta kĭşĭ 
“Hadım kişi” I/136. 
*** a����ta - a����ta22: İgdiş at, �ādım, �usye 
�av işi (LÇ 6). 

a����taçĭ !� a�ta+çı 1) Hadım edilmiş, iğdiş edilmiş ا+"�
2) Hayvan bakıcısı, çiftlik uşağı 
Bāġ ara çünki kirdi ol ma
zūn 
A�raçĭ  ilgide idi gül-gūn  
“O mahzun sevgili bağ içine girdiği için 
gül yanaklı yâr bahçıvanın eline 
düşmüştü.” (S.S. 6) I/137. 
*** a����taçı: Bay�ār, sā’īs [seyis, at bakıcısı] 
(LÇ 6). 

a����taçĭlĭ���� ����� .a�taçĭ+lĭ� Hayvan bakıcılığı, çiftlik uşaklığı I/137 ا+"�
*** (-). 

                                                           
22 Kelime LÇ’de 	$0ا0$�، ا şeklindedir.  
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a����tar- 1  ا+"�ر��ق) Oraya buraya atmak 
2) Arama yapmak, baştan sona taramak, 
araştırmak I/137. 
*** a����tarma����: A�tarma�, �aleb ve 
tecessüs [araştırmak] ve tefa��ud 
[arayıp sorma] itmek, arayup �arama� 
(LÇ 6). 

a����tarĭş- I ا+"�ر%&��ق  Karşılıklı araştırmak I/137.  
*** a����tarışma����: Tefa

us ve ta
arrī 
idinmek [bir şeyin, bir meselenin iç 
yüzünü dikkatle araştırmak; aramak], 
�araf �araf a�tarma� (LÇ 6). 

a����tarĭş II 3%ا+"�ر  İnceleme; dağıtma I/137. *** (-). 
a����tart- ا+"�ر/��ق a�tar+t-23 Harabe hâline getirmek, yıkmak; arama 

yaptırmak I/137.  
*** a����tartma����: Arama yaptırmak (Bdg. I: 
68). 

a����tat- ا+"�/��ق a�ta+t- Atı iğdiş etmek I/137.  
*** a����tatma����: İgdiş itmek, enetmek [atı 
iğdiş etmek] (LÇ 6). 

a����tĭ���� ��"+ا  Torun 
�ız a�tĭ� “Kız torun”24 I/138.  
*** a����tı����: *orun, nebīre [torun], hafīd 
[torun] (LÇ 6). 

a����und �	�+ا  En yüksek seyivedeki molla 
Efendi, �wāce, müderrisīn ve o�umuşlar, 
ma�.ū. ‘unvāndır (S.S. 6) I/135. 
*** a����und: (LÇ 6). 

a����ur ر�+�  Ahır, kümes I/135. 
*** a����ur: I.�abl [ahır], �avīle [tavla, ahır], 
sāyīs-�āne [at çiftliği] (LÇ 6). 

a����- I ا���ق  Akmak I/86.  
*** a����ma����: Akmak (DTO 28). 

a���� II 1  �ق) Beyaz, ak 
a) İnsanlar ve özellikleri: A� sa�a� 

“Ak sakal, ihtiyar kişi”; A� baş - اق ��ش 

                                                           
23 OSTN’de kelime “a�ta+t-“ şeklinde gösterilmiştir. A�tart- kelimesi ile ilgili bu açıklamanın 
dizgi hatasından kaynaklanmış olabileceği düşüncesi ile OSTN’de a�ta+t- şeklindeki ayrım, 
a�tar+t- şeklinde düzeltilmiştir. 
24 OSTN’de metnin nereden alındığı belirtilmemiştir. Bizim incelememize göre örnek metin 
Vámbéry’den alınmıştır: �ız a�tı� “Kız torun” (Vámb. 205). 
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“Çıplak baş, kel kafa”; A� bazargan 
“Alım satım yapan insanlar”; Sa�a� a�ı 
“Yaş” 

b) Memeli hayvanlar: A� köt 
“Köstebek” 

c) Bazı kuş türleri: A� saç “Bir tür 
kuş ismi” (S.S. 16) 

ç) Bitki türleri: A� terek “Akça 
kavak”; A� baş “Bir tür Mısır darısı”, 
mı.r darısı (S.S. 16) 

d) Madenler: A� cĭmşew “Güherçile, 
potasyum nitrat” 

e) Araç-gereçler: A� ra�t “Pamuklu 
kumaş”; A� Sara$ “Saray, hükümdar 
sarayı”, Sebz’de yapdıġı refī‘ bir binānıñ25 
ismidir “Sebz şehrinde yaptığı yüksek 
bir binanın ismidir.” (S.S. 16) 

f) Coğrafi isimler: A�-su “Doğu 
Türkistan’daki bir şehrin ismidir.”; A� 
tepe “Zerefşan’da bir şehir ismi”; A�-baş 
“Türkistan’da bir yer ismi”; A�-sara$ 
“Başkent, hükümet merkezi”; A�-saç 
“Buhara’ya bağlı bir yer”; A�-derya 
“Semerkant’ın aşağısındaki Zerefşan 
nehrinin bir bölgesi” 
2) Temiz, saf 
3) İyi kalpli, iyimser; günahsız 
Yüzü9 a� bolġa$ “Yüzün ak olacak, 
insanların saygısını kazanmış 
olacaksın.” I/88. 
*** a���� baş: (LÇ 16); a���� tepe: (LÇ 16); A����-
sarāāāāy: (LÇ 16); a���� ra����t: (LÇ 16); a���� saç: 
(LÇ 16); aġ: Beyaz, temiz, saf (DTO 24); 
a����: Beyaz, ak (Vámb. 210). 

a����a   Yaşça büyük erkek kardeş 
Eşĭk a�a “Saray ağası”; 
Munı işik a�a �ılıp idi “Bunu eşik ağası 
yapmıştı.” (Bb. 26) I/96.  

                                                                                                                                                                          
25 Kelime LÇ’den yanlış olarak aktarılmıştır. OSTN’de 23���  şeklinde yazılan kelime LÇ’de 2"���  
şeklindedir. Biz LÇ’deki doğru olan yazılışı almayı uygun bulduk. 
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*** a����a – aġa: Büyük erkek kardeş 
(Vámb. 209). 

A����ar I   Türklerde bir soy ismi I/97. 
*** A����ar ve Aġġġġar: *ā’ife-i Etrākden bir 
�abīle ismidir (LÇ 16). 

a����ar- II ا��ر��ق  Ağarmak, solmak, beyazlaşmak I/97.  
*** aġarma����: bk. aġar-. 

a����art- ا��ر/��ق  bk. aġart-  I/98.  
*** a����artma����: Beyazlatmak, beyaz 
yapmak (Vámb. 211). 

a����çĭl 11  ا���) Gri, beyazımsı 
2) Hâle, ayın çevresinde görülen ışık 
halkası, ayla I/124.  
*** aġġġġçıl: Beyāża mā’il [beyazımsı], a�lu 
(LÇ 15). 

a����çup ا���ب a�+çup (V.) İnce tahta; ahşap ev I/124. 
*** a����çup: Ahşaptan yapılmış ev (Vámb. 
211). 

a����ĭl  Ar. 4#5 Akıl I/108.  
*** ‘a����ıl: Akıl (Bdg. I: 69). 

a����ĭllan- ��$���;  Akıllanmak, akıllı olmak I/108.  
*** ‘a����ıllanma����: Akıllanmak (Bdg. I: 
764). 

a����ĭllĭ   Akıllı I/108.   
*** ‘a����ıllu: Akıllı (Bdg. I: 764). 

a����ĭllĭ����   1) Akıllı 
2) Bilgelik, anlayış, kavrama26 I/108. *** 
(-). 

a����ĭrĭn �  .Yavaş I/108  ا��#%
*** a����ırın: Yavaş, sakin (Bdg. I: 67). 

a����ĭş 3ا�� a�+ş 1) [Akış, akma, sel]27 
Cereyān [akış, akma] ve seylān ve rīg-i 
revān [kumun akması] (S.S.) 
2) Burnun akması, tükürüğün akması 
I/108. 
*** a����ış: Aġızdan tereşşu� iden .u 
[ağızdan sızan su], cereyān [akış, akma] 
ve seylān ve rīg-i revān [kumun akması] 

                                                           
26 Kelimenin anlamı için ‘a�ı��ı�’ kelimesine gönderme yapılmıştır; bu kelime sözlükte 
bulunamamıştır. Bu yüzden gönderme yapılacak kelimenin ‘a�ı��ı�ı�’ olduğu ve yanlışlıkla 
‘a�ı��ı�’ şeklinde yazıldığı düşünülmüş ve ‘a�ı��ı�ı�’ kelimesinin açıklaması buraya alınmıştır. 
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(LÇ 17). 
a����ĭz- ��4قا��   Akıtmak I/108.  

*** a����ızma����: A�ıtma�, cārī itmek, yaş 
a�ızma�, isāle-i dumū‘ itmek [göz yaşı 
akıtmak] (LÇ 17). 

a����lĭ���� ا����  Beyazlık; beyaz boya I/115.  
*** aġġġġlı����: bk. aġlĭ�. 

a����ma����  Ar. �,6ا Ahmak, aptal I/131.  
*** a����ma����: Ahmak (Bdg. I: 19). 

a����rĭn �  .Yavaş I/112  ا�#%
*** a����ıııırın: bk. a�ĭrĭn. 

a����sa- ���8��  Topallamak, aksamak I/124. 
*** a����sama����: *opallama�, aġsama�, bir 
ayaġı �ı.a olup da bir yana ziyāde 
temāyül iderek yürimek (LÇ 16). 

a����saġ ا��8غ  Aksak, topal I/125.  
*** a����sa����: bk. a�sa�.. 

a����sa���� �8ق�� a�sa+� Aksak, topal I/125. 
*** a����sa����: A�sa�, leng [topal, aksak], 
�opal, a‘rac [anadan doğma topal] (LÇ 
16); a����sa����: Topal, aksak, kötürüm 
(Vámb. 211). 

a����sa����lĭ���� �����8ا�  Aksaklık, topallama I/125.  
*** a����sa����li����: Aksaklık, topallık (Vámb. 
211). 

a����san����ar   Güneş; (Bdg.) bazı Türkistan hanlarının 
takma adı I/126.  
*** a����san����ar: Güneş (Vámb. 211); 
a����sun����ar (a�+sun�ar) Güneş; bazı 
Türkistan hanlarının takma adı (Bdg. I: 
69). 

a����sĭn � Askere ait at, devlete ait at; değerli at (1  ا��8
2) [Yaramaz, haşarı, utanmaz, pis 
adam]28 
Yaramaz, 
ayāsız, 
aşarı, bī-pāk adam (S.S. 
17) I/127.  
*** a����sın: (LÇ 17); a����sin: Yaramaz çocuk 
(Vámb. 211). 

                                                                                                                                                                          
27 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
28 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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a����sĭr- ا��8#��ق  Aksırmak I/127.  
*** a����sırma����: Ak.ırma�29, ‘a�sa urma� 
[aksırmak] (LÇ 16). 

a����sĭrĭ���� �%#�8ا�  Aksırık I/127.  
*** a����sırı����: Aksırık (Bdg. I: 69). 

a����sum 1  ا��8م) Pişman olmuş; pişmanlık 
2) (P. d. C.) Sarhoş 
Mey içse9 a�sum bolmaġıl “Şarap 
içiyorsan şarhoş olma” I/127.  
*** a����sum: A�sum [pişmanlık] (LÇ 16); 
a����sum: Pişmanlık, üzülme (Vámb. 211); 
a����sum: Pişmanlık; sarhoş (DTO 27). 

a����tar-  ،ا��ار��ق
 ا�"�ر��ق

 Bir şeyi bulmak veya çıkarmak için 
dağıtmak; incelemek, araştırmak I/116. 
*** a����tarma����: Aramak, çevresine 
bakmak (Vámb. 211). 

a����tur- ا�"�ر��ق  Akıtmak, akma işini yaptırmak I/121. 
*** (-). 

a����u����-   (P. d. C.) Yüksek sesle gülmek 
Bayılaca� derecede �ah�aha ile gülmek (S.S. 
17) I/108. 
*** a����u����ma����: (LÇ 17); a����u����ma����: Aklını 
kaybedecek şekilde gülmek (DTO 28). 

a����uşa���� ق�����  (P. d. C.) Kalbin ortası I/109. 
*** a����uşa����: Yüregiñ ortası (LÇ 17); 
a����uşa����: Kalbin ortası (DTO 28). 

a����- I  ا)��ق، �)��ق  Almak I/341. 
*** alma����: Almak, alıp götürmek, 
elinden kapmak (Vámb. 213). 

al- II ا)��ق  Almak I/349.  
*** alma����: bk. a�- I. 

al III ال  Ön, huzur 
,użūr, ‘ind [huzur, yan], nezd [yan, 
huzur] (S.S. 17) I/349. 
*** al: (LÇ 17). 

al IV ال  Aldatma, yalan, hile, düzen 
Firīb [aldatıcı], 
id‘a [hile] (S.S. 17) I/349. 
*** al: (LÇ 17). 

a���� V ال  Al, kırmızı I/349.  

                                                           
29 LÇ’de kelime � �7اآ  şeklinde yazılmıştır. 
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*** al: bk. al VI. 
al VI   Kırmızı renk 

�oyı penbe rengi (S.S. 17); 
Al tamġa “1) Hanlara ait olan kırmızı 
mühür 2) Yazılı evrak” I/350. 
*** al: (LÇ 17). 

ala I   Ala, karışık renkli; benekli, noktalı; 
çizgili; büyük lekeli I/351. 
*** ala ve ala 30: Nīm-reng [yarı renkli, 
ala] (LÇ 17); ala: Çok renkli, karışık, ala 
(Vámb. 212). 

ala II �(�  Ala çap����un : Döne döne esen yaġan boran, 
�ar ve yaġmur31 fur�ınası, bora “Kar ve 
yağmurlu rüzgar” (S.S. 18)32; Ala 
����urġġġġan: Herat şehriniñ bala 
i.ārına dinür 
“Herat’ta bir hisar” (S.S. 18) I/352. 
*** ala çap����un: (LÇ 18); Ala ����urġġġġan: (LÇ 
18). 

ala-bula ,�� ,ا  Rengarenk, farlı renkli 
Mu�telifü’l-levn [farklı renkli], �arışı�, ve 
bulaşı� (S.S.) I/353. 
*** ala- bula: (LÇ 17). 

alaça �� Asya’da kullanılan karışık renkli, çizgili  ا,
bir tür dokuma; iplik 
Pek �arışı� na�ışlu bir nev‘ iplik �umaş, 
iplik, ebra� [iki renkli, lekeli şey] (S.S. 
18); alaça serçe: Bir nev‘ çil renklü 33 serçe 
“Bir tür çil renkli serçe” (S.S.) I/362. 
*** alaça: (LÇ 18); alaça serçe: (LÇ 18). 

alaçu���� ق�� Yuvarlak çadır  ا,
Türkistānda ve Ana�olda �abā’iliñ mesken 
itti�ā/ ittikleri kibit�alar ve obalar 
[Türkistan ve Anadulu’da kabilelerin 
mesken edindikleri çadır ve obalar] (S.S. 

                                                           
30 Kelimenin LÇ’deki Arap harfli yazılışı 	3ا9 و أ  şeklindedir. 
31 OSTN’deki LÇ’den alınan bu örnek ‘�ar yaġmur fur�ınası’ şeklinde iken, LÇ dikkate alınarak 
‘�ar ve yaġmur fur�ınası’ olarak düzeltilmiştir. 
32 OSTN’de LÇ’den alınan örnek için 17. sayfa gösterilmesine rağmen alınan bu örneğin 18. 
sayfada olduğu tespit edilmiştir. 
33 Kelimeler OSTN’de  '�şeklinde yazılmıştır. Biz Radloff’un da metni aldığı LÇ’deki  4  ی�4 ر")�
 '
 .şeklini esas alarak okuduk  ر")
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18) I/362. 
*** alaçu����: (LÇ 18). 

ala���� I ا,ق a�- (almak 
?)’dan 

(Bdg.) Soygun, yağmalama, haydutluk 
I/355.  
*** ala����: Soygun, yağmacılık, talan (Bdg. 
I: 79). 

ala����- II 1  ا,���ق) (V.) Şaşırtmak; devirmek, altüst 
etmek 
2) (Bdg.) Soyulmuş olmak 
3) İtiraz etmek; ayağa kalkmak 
�arışma�, �al�ışma�, ‘i.yān itmek (S.S.) 
I/355. 
*** ala����ma����: (LÇ 18); ala����ma����: Harap 
etmek, yok etmek, devirmek, alt üst 
etmek (Vámb. 212); ala����ma����: Soyulmak, 
yağma edilmek (Bdg. I: 79). 

ala����an ا,��ن  Avuç, elin iç kısmı I/356. 
*** ala����an: Avuç içi, aya (Bdg. I: 79). 

a����a����-bu����a���� ق ��,ق,�  Uygunsuz, yersiz; edepsiz; dikkatsiz 
Mühmelātdandır [anlamsız 
sözlerdendir], şūrīde [karışık], �arışı�, 
bulaşı� (S.S.) I/356. 
*** ala����- bula����: (LÇ 18). 

ala����ĭş-  ala�+ş- Birbirine karşı çıkmak; saldırmak; 
birbirine darılmış olmak 
Yek-digerine �arışup �al�ışma�, ‘i.yān 
itmek, derhem olma� [karışık olmak]34 
(S.S.); 
Ra‘iyyetler ala�ĭşıp dervāze açarlar 
“Birinin idaresine bağlı olanlar isyan 
ederek kale kapısını açarlar.” (Bb. 390-
23) I/356. 
*** ala����ışma����: (LÇ 18). 

a����a����-ma����a���� ا,ق ��,ق  Uygunsuz, yakışıksız I/356.  
*** ala���� bula����: Karmakarışık, 
darmadağın (Bdg. I: 79). 

ala����man ا,���ن  (V.) Haydut; eşkıya çetesi I/357.   
*** ala����man: Eşkiya çetesi (Vámb. 212). 

                                                           
34 OSTN’de LÇ’den alınan metindeki kelimeler karışık bir biçimde verilmiştir. Bu metnin LÇ’de 
yer aldığı şekliyle tarafımızdan düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
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alama���� ا,��ق  Hiçbir şeye sahip olmayan, evsiz; 
serseri, derbeder, yersiz-yurtsuz 
Yersiz, işsiz, bī-�ānmān [evsiz]35 (S.S. 18) 
I/368. 
*** alama����: (LÇ 18). 

alaman ا,��ن  Haydut; eşkıya çetesi 
Başı bozu� ‘asker, ġayr-ı munta+am (S.S.) 
I/368. 
*** alaman: (LÇ 18). 

a����aman-
ala����an 

 Soyguncu, çapulcu; evsiz, varlıksız  ا,��ن ا,+�ن
Bī-�ānmān [evsiz], yersiz, işsiz (S.S); 
Taġdın taġda a�aman-ala�an öysiz ve yersiz 
yürügen “Dağdan dağa evsiz ve yersiz 
yürüyen” (Bb. 121);  
%ānmāndın ayırıp �ılġanda tofraġ içre 
abs  
�ılma lu�fu9 min a�aman-ala�andın cüdā 
“Yurttan, evden ayırıp toprak içinde 
hapsettiğinde lutfunu benim gibi 
evsizden mahrum etme.” (Nev.) I/369. 
*** alaman-ala����an: (LÇ 18). 

alanç <	,ا al-’dan 1) Ganimet, kazanç 
2) İlk kez evlenen kadın 
İlk def‘a tezvīc idilen �atun [ilk kez 
evlendirilen kadın]  (S.S. 18) I/359. 
*** alanç: (LÇ 18). 

alar- ا,ر��  Kızmak, sinirlenmek 
(S.S.’deki örnek gibidir. Alartma�: ,iddet 
ve ġay+dan gözi tīrelenmek [hiddet ve 
öfkeden gözü kararmak] (S.S.) I/360. 
*** alartma����: (LÇ 18). 

ałar- 	ر��ق=ا�   Ağzını ardına kadar açmak; şaşırarak 
bakmak I/183.  
*** a9999arma����: Aptal aptal bakmak, 
hayretle bakmak (Vámb. 215). 

alart- ا,ر/��ق  Kızartmak, kırmızı hâle getirmek; 
kızdırmak, sinirlendirmek 
,iddet ve ġay+dan gözi tīrelenmek’ [hiddet 
ve öfkeden gözü kararmak] (S.S. 18) 

                                                           
35 OSTN’de LÇ’den alınan metindeki kelimelerin sıralanışı ‘İşsiz, yersiz, bī-�ānmān’ şeklindedir. 
Biz LÇ’deki şekli almayı uygun bulduk. 
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I/361. 
*** alartma����: (LÇ 18). 

alaş- ا,���ق a�-’dan (V.) Seçmek 
İnti�āb [seçmek], tefrī� itmek [ayırmak, 
seçmek], .açmek, ayırma�, güzīde itmek 
[seçilmiş etmek] (S.S.) I/365. 
*** alaşma����: (LÇ 18); alaşma����: Seçmek 
(Vámb. 212). 

alaşa ��,ا  Sırt, arka 
7ırt, +ahr [sırt, arka], ar�a, püşt  [sırt, 
arka] (S.S.) I/365. 
*** alaşa: (LÇ 18). 

alaşlan- ق��	ا,��  Sıçramak, hoplamak, hızlı hızlı hareket 
etmek I/366.  
*** alaslanma����: Sıçramak, hoplamak 
(Vámb. 212).  

alav  F. ا9و Alev, yalaza, ateş 
Leheb [ateşin alevi], ‘alev, zebāne [ateş], 
āteş (S.S.) I/355. 
*** alav: (LÇ 18). 

alavla- ا,و,��ق alav+la- Yakmak 
Telhīb itmek [alevlendirmek, 
tutuşturmak], ‘alevlemek, şu‘lelenmek 
(S.S. 18) I/355. 
*** alavlama����: (LÇ 18). 

alavlan- ق��	ا,و, alavla+n- Alevlenmek, şiddetle ateş almak, 
tutuşmak 
,arāretlenüp iltihāb itmek [hararetlenip 
yanmak], 
iddet ve ġażab ile nehīb itmek 
[hiddet ve öfke ile bağırmak] (S.S. 18) 
I/355. 
*** alavlanma����: (LÇ 18). 

alavlĭ���� ��(ا,و alav+lĭ� Alevli, ateşli I/355.  
*** alavlu: Ateşli, alevli (Vámb. 212). 

ala$$$$  ,ا  (V.) Ön birlik, cephe birliği; ön saf; öncü 
kuvvetler I/354.  
*** alay: Öncü birlik (Vámb. 212). 

ala$$$$la- ا,%�� ��ق ala$+la- Ala$lap tur! “Yan tarafta, kanatlarda 
dur!” I/354.  
*** alaylap turma����: Yan tarafta durmak 
(Bdg. I: 80). 
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a����baġut ت� Soylu, asil-zâde; bey; toprak sahibi  ا)<�
I/433.  
*** albaġut: Soylu, asil-zâde; toprak 
sahibi (Bdg. I: 80). 

albastĭ !"8>(ا  Hayalet, gülyabani; kabus, karabasan  
Umma, ummacı, böcü ider şey, mu�avvif 
[korkutucu] ve mehīb [insanın 
kendisinden korktuğu, heybetli] nev‘ 
perī (S.S.) I/434. 
*** albastı: (LÇ 18). 

albura- ا)<�را��ق  Karıştırmak, eşelemek I/435.  
*** alburama����: Karıştırmak, eşelemek 
(Vámb. 213). 

alburġa � Küpe  ا)<�ر
�ula�  küpesi, 
al�a, asırġa36 (S.S.) I/435. 
*** alburġġġġa: (LÇ 18). 

alburtĭ !/ا)<�ر  Karışıklık, gürültü, şamata, yaygara 
I/435.  
*** alburti: Karışıklık, gürültü, şamata, 
yaygara (Vámb. 213). 

alburu���� ا)<�روق albura-’dan Karıştırılmış I/435.  
*** alburu����: Karıştırılmış (Vámb. 213). 

albutu �/�>(�  (P. d. C.) Süs eşyası, taç, kemer 
Zīnet, tāc, zīb-i kemer [kemer süsü] (S.S.) 
I/436. 
*** albutu: (LÇ 18); albutu: Süs, ziynet; 
taç, kemer (DTO 30). 

alcaş- ا)*����ق  (V.) Değiştirmek, karıştırmak I/426.  
*** alcaşma����: Değiştirmek, değiş tokuş 
etmek (Vámb. 213). 

alcĭ- !*(ا  Kötü yola düşmek I/427.  
*** alcima����: Kötü yola düşmek (Vámb. 
213). 

alcĭt- ا)*�"��ق alcĭ+t- Kötü yola düşürmek I/427.  
*** alcitma����: Baştan çıkarmak, ayartmak 
(Vámb. 213). 

alça���� ا)��ق  Alçak, basık, boysuz I/423.  

                                                           
36 Ignaz Kúnos kelimeyi ‘eserġa’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 66). Çağatay Türkçesinin ses 
özellikleri dikkate alınarak kelimenin ‘asırġa’ şeklinde okunması daha uygun bulunmuştur. 
Ayrıca OSTN’de kelime hatalı olarak 	*:;ا şeklinde yazılmıştır. 
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*** alça����: Alçak, aşağı (DTO 31). 
alça����lĭġ   Alçaklık, küçüklük, boysuzluk I/424.  

*** alça����lıġġġġ: Aşağılık, bayağılık (DTO 
31). 

alçĭ I !�(� a�+çı 1) Alt taraf 
2) [Dağın çıkıntı bölümü; üstün, galip]37 
*aġıñ çı�ması38, üstün, ġālib (S.S.) I/425. 
*** alçı: (LÇ 19). 

alçĭ II !�(ا  [Alıç; aşık oyunu]39 
Alıç, aşı� oyunı40, ı.�ılā
ında beg gelürse 
alçĭ olur (S.S.) I/425. 
*** alçı: (LÇ 19). 

alçĭ III !�(ا  Alçı, alçı taşı, kireç  
Ahek [kireç], aja [alçı, alçı taşı], cibs [alçı 
taşı, kireç] (S.S.) I/425. 
*** alçı: (LÇ 19). 

alçĭ���� ���(ا  Casus, hafiye 
Cāsūs, ‘ayyār [hırsız, hileci], �afiye (S.S.) 
I/425. 
*** alçı����: (LÇ 19).  

alçĭn � 1) (P. d. C.)  Yamaç, dağ eteği  ا��(
*aġ etegi (S.S.) 
2) Av kuşu, şahin (laçin - �açın) 
Bir nev‘ şahin gibi şikār [av] �uşı (S.S.) 
3) Dirsek 
Gez [arşın, endaze], /irā‘ [kol uzunluğu, 
arşın] (S.S.) I/426. 
*** alçın41: *aġ etegi, bir nev‘ şahin gibi 
şikār [av] �uşı, endāze, gez [arşın, 
endaze], /irā‘ [kol uzunluğu, arşın] (LÇ 
19); alçın: Yamaç, dağ eteği (DTO 31). 

alçu ��(ا  (P. d. C.) Yamaç, dağ eteği I/426.  
*** alçu: Yamaç, dağ eteği (DTO 31). 

alda- ا)�ا��ق  Aldatmak, dolandırmak, hile yapmak; 
yalan söylemek I/413.  
*** aldama����: Āl [hile, tuzak] ve firīb 

                                                           
37 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
38 Kelime OSTN’de !; 	,<� şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’deki şeklini almayı daha uygun bulduk. 
39 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
40 Kelime OSTN’de !"'ا�  şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’deki şeklini almayı daha uygun bulduk. 
41 Ignaz Kúnos kelimeyi ‘elçin’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 62). 
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[aldatma] itmek (LÇ 19). 
aldaġ ا)�اغ  Aldatma, yalan, hile 

Firīb [aldatma], āl [hile, tuzak], �id‘a 
[hile], 
īle, nīreng [hile, aldatma] 
,īlesi ço� al ve aldaġı köp 
Mekr ü deġā tonı bile boyı çūb 
“Onun içi hile ve yalan ile doludur; 
onun bedeni hile ve aldatma için 
biçilmiş kaftandır.” (S.S.) I/414. 
*** aldaġġġġ: (LÇ 19); aldaġġġġ: Aldatıcı, hileli 
(Vámb. 213). 

aldaġçĭ !* Yalancı  ا)�ا
Firīb-ger [aldatan], 
īle-ger [hile yapan] 
(S.S.) I/414. 
*** aldaġġġġçı: (LÇ 19). 

aldaġu   Aldatma, yalan, hile I/414.  
*** aldaġġġġuġġġġ: Aldatıcı, yanıltıcı (DTO 32). 

aldaġuç ج� Yalancı  ا)�ا
Firībçilı�, cāblūslu� [dalkavukluk,  
yaltaklanma] (S.S.) I/414. 
*** aldaġġġġuç: (LÇ 19). 

aldaġuçĭ   Yalancı, yalan söyleyen I/414.  
*** aldaġġġġuçi: Yalancı, dolandırıcı 
(Vámb. 213). 

alda���� ا)�اق  Aldatma, yalan, hile I/414.  
*** alda����: Hile, düzen, yalan (Bdg. I: 83); 
aldaġ: bk. aldaġ. 

alda����çĭ !*ا)�ا�  Yalancı, hileci, düzenbaz I/414.  
*** alda����çı: Yalancı, hileci, düzenbaz 
(Bdg. I: 83). 

aldam ا)�ام  Yalan, hile I/418. *** (-). 
aldamçĭ !*ا)�ا�  Yalancı, hilekar I/418. 

*** aldamçı: Firībci [hile yapan, 
aldatan], �id‘akār [hilekar], mekkār 
[hilekar] (LÇ 19). 

aldan- ق��	ا)�ا  Aldanmak, dolandırılmak I/415.  
*** aldanma����: Aldanmak (Bdg. I: 83); 
aldanma����: Aldanmak (LD 349). 

aldara- (1  ا)�ارا��ق Acele etmek; hızla koşmak 
2) Zamanından önce doğurmak 
3) Şaşırmak, büyülenmek (sevinç 
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duymak ve keder, acı çekmekten 
dolayı) 
Bī-
add sivinmek, mec/ūb olma�, ıż�ırāb 
itmek (S.S.); 
At simiz üçün bir niçe at �aldı yana bir niçe 
at aldarap idi “Atlar semiz oldukları için 
bazıları kaldı; yine atların bazıları 
yorgunluktan bitmişlerdi.” (Bb. 478) 
I/415. 
*** aldarama����: (LÇ 19); aldarama����: 
Acele etmek (Vámb. 213). 

aldĭra- ا)�%#ا��ق  Utanmak, utanç duymak; şaşırmak 
Kömek kilgenler aldĭrap kim yo�arı barıp 
yay kiçken yirdin o� at �oya birdi “Yardım 
için gelenler şaşırıp yukarıya doğru 
gidip tam yay geçen yerden at 
sürdüler.” (Bb. 77-19) I/422.  
*** aldırama����: Izdırap duymak (Bdg. I: 
83). 

aldur- ا)�ور��ق  Aldırmak (Bir parça almak için emir 
vermek); gönderip aldırmak I/422.  
*** aldırma����: Aldırmak (LD 349). 

alġa- ق����  .bk. al�a-  I/392  ا)
*** alġġġġama����: Birisine hayır dua etmek, 
kutsamak (Vámb. 213). 

alġayyyyĭş (?)   (V.) bk. al�ĭş  I/392.  
*** alġġġġayiş: Hayır dua (Vámb. 213). 

a����ġın ���  Toplantı, meclis, cemiyet  ا)
(Calc. Wrtb. =�>,�) I/394.  
*** alġın: bk. alġĭn. 

alġĭn ��� Toplantı, birlik, cemiyet  ا)
Cem‘iyyet, �opalanmış, enbūh [meclis, 
kalabalık] (S.S.) I/396. 
*** alġġġġın: (LÇ 20); alġın: Toplantı (Bdg. 
I: 84). 

alġĭnça����   Bir tür pens, kerpeten 
(Calc. Wrtb. ?��@ �?'9 آ�ز آ� 	ی��آ'  ) I/396.  
*** alġunça����: Kerpeten (Bdg. I: 87); 
alġunçı����: bk. alġunçĭ�. 

alġĭş   Hayır dua I/396.  
*** alġış: Hayır dua (Bdg. I: 84); al����ış: 
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bk. al�ĭş. 
alġĭşla-   Hayır dua etmek I/396.  

*** alġışlama����: Hayır dua etmek (Bdg. I: 
84); al����ışlama����: bk. al�ĭşla-. 

alġĭt I @�� al ا)
(almak)+ġĭt 

Vergi, ücret; rüşvet I/396.  
*** alġġġġut: Vergi, haraç (Vámb. 213). 

alġĭt II @� bk. al�ĭt  ا)
Düzgün, ġāze, sefīde [kadınların 
yüzlerine sürdükleri düzgün, allık] 
(S.S.) I/396.  
*** alġıt: (LÇ 19). 

alġu   Alma, alım 
Alġġġġu birgü: Alış viriş, alım .atım, dād u 
sitād “Alışveriş, anlaşma; takas” (S.S.) 
I/396. 
*** alġġġġu birgü: (LÇ 19); alġġġġu birgi: Alış 
veriş (Vámb. 213). 

alġulĭġ ��(�� �bk. alġulu  ا)
Alınaca� şey’, alınmaġa şāyeste [alınmaya 
uygun] (S.S.) I/396. 
*** alġġġġuluġġġġ: (LÇ 19). 

alġulu���� ق�(��  .Kolay alınacak şey, almaya uygun I/396  ا)
*** alġuluġ: bk. alġulĭġ. 

alġun ن�� (P. d. C.) Alçak dağ  ا)
Tepe, tel 42, küçük �aġ (S.S.) I/396. 
*** alġġġġun: (LÇ 20); alġun: Alçak dağ 
(DTO 33). 

alġunçĭ���� �*	�� Kıskaç, pense  ا)
Māşa, gīrā [kavrayabilen, tutabilen], 
dest-i penāh [maşa, pense] (S.S.) I/396. 
*** alġġġġunçı����43: (LÇ 20). 

alġur   1) Çabuk; cesur; dinç 
Çābük [çabuk], tīz, tünd [şiddetli, sert] 
(S.S.) 
2) Yolsuz, yasadışı  
Alıcı (S.S.) 

                                                           
42 Kelime 4A şeklinde yazılmış; ‘tepe’ anlamında LÇ’de madde başı olarak yer almıştır (LÇ 110). 
Ignaz Kúnos, bu kelimeyi ‘tel’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 185). 
43 Ignaz Kúnos, Arap harfli yazılışı  �&"'<3ا şeklinde olan kelimeyi alġunçu� okumuştur (Kúnos; 
1902: 11). Biz kelimenin hem Radloff’un verdiği alġunçĭ�  biçiminde hem de Kúnos’un verdiği 
alġunçu� biçiminde okunabileceği görüşündeyiz. 



 31 

3) (P. d. C.) Sakin, uslu I/396. 
*** alġġġġur: (LÇ 19); alġġġġur: Çevik, atik; tez 
(Vámb. 213). 

alġut ت�� ;al+ġut Askerin halktan topladığı yiyecek ا)
tedarik 
Ahālīden 
ükūmet �arafından �oplanılan 
/a�īre ve ġalle [zahire, ekin] ve �arc (S.S.) 
I/397. 
*** alġġġġut: (LÇ 19). 

a����ış- ��&�(ا a�+ş- Mücadele etmek, çabalamak 
Elig alışma� “Elle mücadele etmek, 
boğuşmak” (Bb. 44) I/381.  
*** alışma����: bk. alĭş- I. 

alĭġ ��(ا  Alma, kabul 
Alĭġĭġĭġĭġ satĭġĭġĭġĭġ : Alış viriş, a�/  u ‘i�ā 
“Alışveriş” (S.S. 21) 44; 
Alġalı dünyā ‘arūsın iy ki sattı9 na�d-i cān 
‘Ömr satıp merg alıp bul niçük alĭġ satıġ 
“Sen dünya gelini olmak için en 
kıymetli olan şeyi sattın; ömür satıp 
ölüm almak ne biçim bir alışveriştir?” 
(Nev.) I/386. 
*** alıġ satıġ: (LÇ 21). 

alĭ���� ��(ا a�- 
(almak)’dan 

Alma, bir şeyi alma, kabul 
Alĭ� salĭ� (Buhara) “Vergi; ücret” I/386.  
*** alı����: Zaptetme, ele geçirme (Bdg. : 
87); alu���� salu����: Vergi (Bdg. I: 86); alıġ 
satıġ: bk. alĭġ. 

alĭn � 1) Alt taraf  ا�(
Aşaġı, ta
tānī [alt kat], pestī [aşağı] (S.S.) 
2) Ön taraf, ön kısım 
Pīşānī [öndeki, ön], cebīn [alın], cebhe 
(S.S.) 
3) Dolgun olan kadın göğsü 
Sütlü meme (S.S.) I/386. 
*** alın: (LÇ 21). 

alĭnça �*$�(ا  Alçak, aşağı; düşük; soysuz I/386.  
*** alinça: Alçak, basık; bayağı, adi, 
aşağı (Vámb. 214). 

                                                           
44 OSTN’de LÇ’den alınan metnin 20. sayfada olduğu belirtilmişse de bu metnin 21. sayfada 
olduğu tespit edilerek doğru şekli alınmıştır. 
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alĭs A�(ا  Uzak, uzaklık, mesafe 
Uza�, ba‘īd [uzak], dūr [uzak] (S.S. 20)45; 
Alıs taġdın aşurmalı 
�ır� kişiye tapşurmalı 
Düşmen körse yaşurmalı 
Yıġlamagin ceki ceki 46 
“Uzak dağdan aşırmalı; kırk kişiye 
emanet etmeli; düşman görürse 
gizlemeli; aman aman ağlama.” I/386. 
*** alıs: (LÇ 20). 

alĭslĭ���� ��( A�(ا  Uzaklık I/387.  
*** alisli����: Uzaklık, mesafe (Vámb. 214). 

alĭş-  ق��&�(ا al+ş- 1) Değiştirmek 
Mu‘āvaża ve bedel itmek [değiş tokuş 
etmek], dostlu� itmek, mübādele münāhebe 
itmek [değiştirmek] (S.S.) 
2) Mücadele etmek, savaşmak 
3) Karıştırmak I/387. 
*** alışma����: (LÇ 21); alişma����: 
Değiştirmek; çevirmek; aktarma 
yapmak (Vámb. 214); alışma����: 
Mücadele etmek, savaşmak (Bdg. I: 86). 

alĭştĭr- (1  ا)�&�ر��ق Değiştirmek 
2) Kavgaya, tartışmaya davetiye 
çıkarmak, tahrik etmek I/387. *** (-). 

al����a- ا)����ق  (Birisine) Hayır dua etmek; (birisini) 
kutsamak 
%ayır du‘ā itmek, ta
sīn sipās itmek [hayır 
dua etmek] (S.S.); 
Al�amĭş “Kutsanmış” I/389. 
*** al����ama����: (LÇ 20). 

al����ap ا)��ب  (P. d. C.) Yabani koç 
�oç, �aġ �oçı, �oyun (S.S.) I/390. 
*** al����ap: (LÇ 20); al����ap: Yabani koç 
(DTO 33). 

al����ĭş 3��(ا  Hayır dua   
(Calc. Wrtb. ��0 �5د );  

                                                           
45 OSTN’de LÇ’den alınan metnin 21. sayfada olduğu belirtilmişse de bu metnin 20. sayfada 
olduğu tespit edilerek doğru şekli alınmıştır. 
46 Kelimeler OSTN’de  2� 2�   şeklinde yazılmıştır. Biz Radloff’un da metni aldığı LÇ’deki şekli 
esas aldık. 
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Al�ĭş o�uma� “Hayır dua etmek”; Du‘ā 
al�ĭş aytatursunlar “Hayır dua 
söylesinler.” (S.S.); 
Ya�şı söze �ula� .alġın 
Se
er va�ti bī-dār bolġın 
Ya�şılardın al�ĭş alġın  
‘Ömrü9 artıp ziyād �alsun /Ma�dūm �ulı 
“İyi söze kulak ver; seher vakti erken 
uyan; iyi insanların hayır dualarını al 
(ki) daha uzun yaşayasın. (Mahdum 
Kulu)” (S.S.)47 I/392. 
*** al����ışlama����: (LÇ 20); al����iş: Hayır dua 
(Vámb. 213). 

al����ĭşla- ا)��&���ق  Takdir haykırışı yapmak, ‘yaşa!’ diye 
bağırmak I/392.  
*** al����ışlama����: Al�ış itmek, teşvī� 
itmek, du‘ā ve ;enā itmek (LÇ 20). 

al����ĭt @��(ا  Allık, kadınların süs için yanaklarına 
sürdükleri al boya 
(Calc. Wrtb. �0ب�;) I/392.   
*** alġġġġıt: Allık (DTO 32). 

a��������on- ق��	ا)��  (V.) Yerleşmek I/390.  
*** al����onma����: Oturmak, yerleşmek 
(Vámb. 213). 

a��������ontĭ !"	��(ا  (V.) Yerleşim I/390.  
*** al����onti: Oturum, yerleşim (Vámb. 
213). 

a��������a �( ال  Ninni 
A��a a$tma� (V.), a��a demek “Ninni 
söylemek”; 
Çocuġı uydurma� ve ninni içün söylenen 
türki 
A��a disem48 uy�u kilür 
�ādir İgem ra
mi kilür 
“Ninni söylesem uyku gelir; kadir 
Tanrımın rahmeti gelir.” (S.S.) I/398. 
*** alla: (LÇ 20). 

allalaş- ال )� ,���ق alla+la+ş- Vedalaşmak I/399.  
                                                                                                                                                                          
47 Mahdum Kulu’na ait olan ve Radloff’un LÇ’den aldığı bu şiir LÇ’de al�ışlama� kelimesine 
verilen örnek içerisinde yer almaktadır. 
48 Kelime OSTN’de م�Dدی , LÇ’de EDدی  şeklinde yazılmıştır. 
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*** Allahlaşma����: Vedalaşmak (Vámb. 
213). 

alma ��(ا  Elma 
Alma baş “Bir tür ördek” I/436.  
*** alma: (Vámb. 213). 

Almalĭġ ��(��(ا  bk. Almalĭ� 
Türkistānıñ şimāl cihetinde Uyġur �abīlesi 
ve Moġullarınıñ şehridir (S.S.) I/438. 
*** Almalıġġġġ: (LÇ 20). 

Almalĭ���� ��(��(ا alma+lĭ� Almaata şehri I/438.  
*** Almalıġġġġ: bk. Almalĭġ. 

almaş����ur- (1  ا)�����ر��ق (P. d. C.) Çekiştirmek, ayakla 
çiğnemek 
2) Bağdaş kurarak oturmak 
Baġdaş �urma�, çār-zānū oturma� [bağdaş 
kurarak oturmak] (S.S.) I/439. 
*** almaş����urma����: (LÇ 20); 
almaş����urma����: Sallamak; ayakla 
çiğnemek (DTO 33). 

alp B(ا  Kahraman, alp 
Pehlivān, bahadır, şecī‘ [kahraman, yiğit], 
�ahraman  (S.S.); 
Alp-Arslan: Selā�īn-i Selçu�iyeden bir 
pādişāh ismidir “Alparslan” (S.S) I/430. 
*** alp: (LÇ 18); Alp-Arslan: (LÇ 18). 

alpa���� ق؛ ا)<�ق�D(ا   (P. d. C.) Yaka üzerindeki işlemeler 
Zīnet içün dāmene 
āşiye �arzında tikilen 
pārçe [süs için elbisenin kenarına dikilen 
parça], zih [kenar çizgisi] ve kenār (S.S.) 
I/431. 
*** alpa����: (LÇ 19); alpa����: Yaka 
üzerindeki işlemeler (DTO 30). 

a����taġĭ !  .Altısı bir arada I/403  ا)"�
*** altaġu: bk. a�taġu. 

a����taġu �  .Altısı bir arada I/403  ا)"�
*** altaġu: Altısı bir arada, altısı da 
(Bdg. I: 82). 

altan ا)"�ن  Pekin’de bir hükümdar ünvanı I/403. 
*** altan: �ırımda pādişāh olupda �an-
balı�da oturana bu ‘unvān virilür idi 
(LÇ 19). 
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altawla ,ا)"�و altaw+�an bk. a�taġu I/403. 
*** altav- altavla: Altışar, ve altısı da 
birden (LÇ 19). 

alta$$$$  �"(1  ا) (Bdg.)  Kürkünden kışlık palto 
yapılan bir tür tilki 
Altabı49: Tilki büyüklügünde bir 

ayvāndır, derisinden kürk yaparlar, paça 
(S.S.) 
2) (Bdg.) Kızıl tilki postundan yapılan 
kürk 
3) (V.) Kırmızımsı, altın rengi I/403.  
*** altabı: (LÇ 19); altay: Kırmızımsı, 
altın rengi (Vámb. 213); 

a����tın ن��"(   Altın; altınlı, sırmalı I/405.  
*** altun: bk. altun. 

altĭ !"(ا  Altı, altı sayısı I/411.  
*** altı: Altı, altı sayısı (DTO 31). 

altĭnçĭ !*$�"(ا  Altıncı I/411.  
*** altınçı: Altıncı (Bdg. I: 82). 

altlĭ���� ��"(ا  (P. d. C.) Akciğer I/411. 
*** altılı����: Ciger, şüş [ciğer] (LÇ 19); 
altlık: Akciğer (DTO 31). 

altmĭş 3��"(ا  Altmış, altmış sayısı I/412. 
*** altmış: Sittīn [altmış], şast [altmış] 
(LÇ 19); altmış: Altmış (DTO 31). 

altmĭşĭnçĭ !*$�&��"(ا  Altmışıncı I/412. *** (-). 
altun ا)"�ن  Altın I/411. 

*** altun: *ılā’ [altın yaldız, sırma, saf 
altın], zer [altın, sırma], /eheb [altın] 
(LÇ 19). 

altunçĭ !*	�"(ا  Altın işçisi, altın işi ile uğraşan kimse 
I/411.  
*** altunçı: Altın işi ile uğraşan (Bdg. I: 
81). 

a����tunla- ق���	ا)"�  Altınlamak, yaldızlamak I/411.  
*** altınlama����: Altınla işlemek, sırma 
çekmek (Bdg. I: 81). 

altunlĭş 3��	�"(ا  Altın sırma işlenmiş kumaş I/411. *** (-). 
                                                           
49 Kelime OSTN’de !ا3$�ی şeklinde yazılmıştır. Ancak kelimenin gerek LÇ’deki yazılışı gerekse 
Kúnos tarafından “altabi” şeklinde okunmuş olması dikkate alınarak bu şekliyle alınması 
uygun görülmüştür.  
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altunlu����  altun+lĭ� bk. altunlĭş I/411.  
*** altunlu����: Altınla işlenmiş (Bdg. I: 
81). 

altunmuġ غ��	ا)"� altun+muġ (P. d. C.) Altınla işlenmiş kumaş I/411. 
*** altunmuġġġġ: Zer-beft [sırmalı kumaş], 
dībā-yı �ılā [sırmalı kumaş] (LÇ 19); 
altunmuġ: Altınla işlenmiş kumaş 
(DTO 31). 

aluç   Bir tür yabani erik I/388.  
*** aluç: Erik, yabanī mu‘a��ar [kokulu] 
bir meyvedir (LÇ: 20). 

aluġ ا)�غ  Alınacak olan maaş; nafaka; borç 
Ma‘āş, va+īfe50 [ücret], alaca�, ‘ulūfe (S.S. 
21);  
Aluġ salĭġ “Alışveriş; zorunluluk; kötü 
muamele, tavır”; 
Aluġ salıġ bilen monlā ü �wōca barçanı 
Yüz cefā u cevr ile ifsād �ılma� arzımas 
“Kendi görevlerini yerine getiren molla 
ve hocaları kötü muamele, sıkıntı ve 
cefa ile yollarından saptıramazsınız.” 
I/388. 
*** aluġġġġ: (LÇ 21). 

alu���� I ا)�ق a�-’dan Alu� salu�  “Vergi” I/388.  
*** alu���� salu����: Vergi (Bdg. I: 86); aluġ: 
bk. aluġ. 

alu���� II ا)�ق  Üzgün, durgun, asık suratlı; deli 
Būdāla, mec/ūb, mecnūn (S.S.) I/388. 
*** alu����: (LÇ 20); alu����: Kederli (DTO 
35). 

alu9999 E	�(ا  Okun tahta sapı 
O�uñ .apı, çūb-ı tīr [okun sapı] (S.S. 20) 
I/388. 
*** alu9999: (LÇ 20). 

amancĭlĭ���� ����*	ا�� aman+cĭlĭ� Sükun, sükunet, barış, sulh, selamet 
I/645.  
*** amancili����: Sessizlik, durgunluk, 
sakinlik; emniyet, güvenlik; mutluluk 
(Vámb. 214). 

                                                           
50 Kelime LÇ’de �Fو	#   şeklinde yazılmıştır. 
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ambar  F.   .Ambar, depo; hububat deposu I/652  ا"�Gر
*** anbār: Ambar, depo (Bdg. I: 97). 

ambarçĭ !� ambar+çĭ 1) Ambar vergilerini toplayan kimse ا�<�ر
2) Ambar sorumlusu, ambar bekçisi 
I/653.  
*** anbārçı: Ambar sorumlusu, ambar 
bekçisi (Bdg. I: 97). 

ambarla- ��,51 ا�<�ر ambar+la- Depolamak I/652.  
*** anbārlama����: Depolamak, istiflemek 
(Bdg. I: 97). 

amcı���� ��*ا�  Kadınlık uzvu; kadınların edep yeri 
I/651.  
*** amci����: Kadınlık uzvu (Vámb. 214). 

amĭdun ا���ون  Canlı, diri, sağ, hayatta olan  
Zinde, diri, 
ayy [diri, canlı, sağ] (S.S.) 
I/649. 
*** amıdun: (LÇ 21). 

amrın- ا�#%$��ق amır+n- Zevk almak, hoşnut olmak 
Kö9ül amrındı “Gönül hoşnut oldu.” 
I/650. *** (-). 

an   (‘Ol’ kökünden gelmektedir. İlgi hâli ekiyle 
‘anĭ9’, ayrılma hâli ekiyle ‘andĭn’ şeklinde 
kullanılır.) 
An bĭlen (= anĭ9 bilen) “Onunla”; An 
üstünde (= anĭ9 üstünde) “Onun 
üstünde”; An kīn (=andĭĭĭĭn kīn) “Ona 
doğru” I/225. *** (-). 

ana �	ا  Ana, anne I/226.  
*** ana: Vālide [anne], māder [anne] (LÇ 
22). 

anake �	آا�   1) Annecik, anacık 
2) Sütana, sütanne  
(Calc. Wrtb.  در�  �5!، ���Hدر ر�  ) I/228.  
*** anake- aneke52: Vālide ma�āmında, 
ügey māder, dāye [çocuk hizmetçisi, 
çocuğa süt veren, dadı], 
ükümdārıñ 
vālidelıġı, mürebbiye, süt ana ve dāyesi, 
atake gibi ise de �atun olma� şar�dır 

                                                           
51 OSTN’de Arap harfli olarak � 9ر�G"ا  şeklinde  yazılan kelimeyi Radloff Farsça aslını 
düşünerek vermiş olmalıdır. 
52 Kelimeler LÇ’de ـ ا"�آ� 	ا"�آ  şeklinde yazılmıştır. 
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(LÇ 22). 
ana����tar "�ر��	ا  Anahtar I/228.  

*** ana����tar: Anahtar DTO 38). 
ana����ı���� ��(�	ا ana+�ı� Anne şefkati, anne sevgisi, anne 

sorumluluğu I/229.  
*** enelik53: Anaya mahsus; ana gibi 
(Vámb. 214). 

anar  Far. ا"�ر Nar I/229.  
*** anar: Yabani elma (Bdg. I: 97). 

ancĭnan *$�ن	ا  Bu suretle, böylelikle I/243.  
*** arçılayın: bk. ançĭlayĭn. 

ança ��	ا an (o�, ol) + ça 1) O boyutta 
2) O kadar, o kadar çok 
Ança ança “Şu kadar”; Ança munça iş 
�ıldım “O kadar da çalıştım.” I/241. 
*** ança- ança: Ol �adar, o mertebe54 (LÇ 
22). 

ançĭlayĭn � Bu suretle, böylelikle, bunun gibi  ا	���%�
Anıñ gibi (S.S. 22) I/242. 
*** ançılayın: Anıñ gibi, ancınan (LÇ 
22). 

anda G�	ا  Orada 
(‘Ol (an)+ Bulunma hâli eki’ ile 
oluşmuştur.) I/238.  
*** anda: Orada (LÇ 22). 

andaġ اغ�	ا ol (an)’dan bk. anda�  
Oradaki, öyle, o mertebe, o derece (S.S. 22)55 
I/239. 
*** andaġġġġ: (LÇ 22); anda���� ve andaġġġġ: (LÇ 
22). 

andaġĭn ��  .Bu suretle, böylelikle; bunun gibi I/239  ا	�ا
*** andaġġġġın: Bunun gibi (DTO 36). 

anda���� اق�	ا ol (an)’dan Bu suretle, böylece, böylelikle; bunun 
gibi I/239. 
*** anda���� ve andaġġġġ: Öyle, o mertebe, o 
derece (LÇ 22). 

                                                           
53 Arap harfli yazılışı  2�3�"ا olan kelimeyi Vámbéry “enelik” şeklinde okumuştur. 
54 Kelime LÇ’de 	GAاور şeklinde yazılıştır. 
55 OSTN’de LÇ’den alınan örnek metin sanki LÇ’deki bir maddenin açıklaması gibi yazılmıştır. 
Ancak bu metin LÇ’de iki ayrı maddenin açıklamasıdır:  Andaġ: Oradaki (LÇ 22); anda� ve andaġ: 
Öyle, o mertebe, o derece (LÇ 22). 
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Andĭcan %*�ن�	ا  Endican şehri 
Ferġana �ı�‘asında meşhūr bir belde ismidir, 
nām-ı �adīmīsi Ada�dır (S.S. 22) I/240. 
*** Andican: (LÇ 22). 

andĭ���� �%�	ا  [Kurt ve sırtlandan türeyen hayvan]56 
�urd ve keftārdan �üreyen 
ayvān (S.S. 22) 
I/240. 
*** andı����: (LÇ 22). 

andĭna �$%�	ا  Oradan (?) 
Oradan, o yerden (S.S. 22) I/240. 
*** andına: (LÇ 22). 

andĭp H%�	ا  Salaklık, aptallık 
Belāhet [ahmaklık], belādet [ahmaklık, 
budalalık], idrāksızlı� 57 (S.S. 22) I/241. 
*** andıp: Belāhet [ahmaklık], belādet 
[ahmaklık, budalalık], idrāksızlı�, fütūr-
ı ‘a�l [akıl zaafı] (LÇ 22). 

anġur ر��  .(P. d. C.) Bir kuş türü I/236  ا	
*** an����ur: Suda yaşayan bir kuş türü 
(DTO 38). 

anġut ت��  .(P. d. C.) Bir kuş türü I/236  ا	
*** an����ut: �azdan büyük bir �uş (LÇ 
22). 

anĭ����- I ق����	ا  Büyümek, büyük olmak 
Büyümek, neşv ü nemā bolma� [büyümek, 
gelişmek], kesb [kazanç], i�tidār [güç], 
tecessüs [gizlice araştırma, gizlice 
bakma] itmek (S.S. 23); 
Kiçik igeç iti nefsi9 anĭ�madın öltür 
Ki öltürür sini çün kim ulalsa (ulaysa) ol bed-�ū  

“Köpeğe benzeyen nefsini büyümeden 
küçük iken öldür; zira o kötü huylu, 
büyürse seni öldürür.” (L.T. 3958); 
(ula$sa = ulġa$sa) I/233. 
*** anı����ma����: (LÇ 23). 

anĭ���� II ��	ا  Hazır, tamam I/ 233. 

                                                           
56 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
57 LÇ’den alınan örnek OSTN’e yanlış olarak aktarılmıştır. Kelime LÇ’de �3:Dادراآ ; OSTN’de 
��3:Dا"�اآ şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’deki yazılışı almayı uygun bulduk. 
58 OSTN’de olmayan Dictionaire Turk-Oriental’den alınan metnin sayfa numarası tarafımızdan 
bulunarak eklenmiştir. 
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*** anı����: Mu
a��a�, ya�ın, şübhesiz, 
gerçek (LÇ 23). 

anĭn �  .[Onun için]59 I/233  ا	�
*** anın: Anıñ içün (LÇ 23). 

ant @	� ،�	ا  Ant, yemin, kasem  
Ti9rini9 kelāmı bile ant içmek kirek 
“Tanrı’nın kelamı ile yemin etmek 
gerek.” (Bb. 140) I/237. 
*** ant: And, �asem, ‘ahd, peymān 
[yemin, ant], sevgend [yemin] (LÇ 22). 

antlaş- "����ق	ا ant+laş- Antlaşmak, yeminle bir araya gelmek 
I/238. 
*** antlaşma����: ‘Ahdleşmek, mu‘āhede 
itmek [karşılıklı yemin etmek] (LÇ 22). 

antlĭ���� ���"	ا ant+lĭ� Yeminle verilen söz I/238. *** (-). 
a9999dĭ- 	ق، =ا���

�%��ق=ا	  
 1) Dinlemek, kulak vermek  

2) Pusu kurmak, pusuda beklemek 
Kemīn mütera..ıd olma� [pusuda 
beklemek], paylama� 
%alvetde a9a bu nev
alar iş 
A9dĭp anası kemīnde irmiş  
“Yalnızlıkta bu çeşit ağlamalar ona iş 
olmuş; anası gizlnerek dinlemiş.” (S.S. 
22) I/196. 
*** a9999dıma����: (LÇ 22); a9999dima����: 
Dinlemek, kulak vermek (Vámb. 215). 

a9999dĭn- 	ق=ا��	�   bk. a9dĭ-  I/196. *** (-). 
a9999du- 	و��ق=ا�   Dinlemek, kulak vermek  I/196. 

 *** a9999duma����: Dinlemek (Bdg. I: 74); 
bk. a9dĭ-. 

a9999gĭ- 	ق==ا���  60 a9-’dan Dinlemek (gizlice) I/187. *** (-). 
a9999ĭ-   Dinlemek, kulak kesilmek I/185.  

*** a9999ima����: Dinlemek, kulak vermek 
(Vámb. 215). 

a9999ĭş 	3=ا�  a9+ş Anlayış I/186. *** (-). 
a9999ĭt I 	ا=@��   Kırmızı beyaz renkte yapılan makyaj  

Düzgün, ve ġāze, sefīde [kadınların 
yüzlerine sürdükleri allık] (S.S. 22) 

                                                           
59 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
60 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı ا")��ق şeklindedir. Bu yazım kelimenin madde 
başındaki durumu dikkate alınarak düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
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I/188. 
*** a9999ġġġġıt: (LÇ 22). 

a9999ĭt- II 	ق=ا��"�  a9’dan Akla getirmek, hatırlamak I/185.  
*** a9999itma����: Aklına gelmek (Vámb. 
215). 

a9999ĭz 	4=ا�   Nadasa bırakılmış toprak; uzakta olan 
boş arazi  
Atız, 
ā.ılātı henūz biçilmemiş tarla (S.S.) 
I/185. 
*** a9999ız: (LÇ 23). 

a9999����at ��	تا   Flamingo kuşu I/186. *** (-). 
a9999����ĭr 	ا=#��   Bir tür ördek I/186.  

*** an����ur: bk. a9�ur. 
a9999����ur 61 ر��	ا  Bir tür ördek I/186.  

*** an����ur: Suda yaşayan bir kuş türü 
(DTO 38). 

a9999la- 	ا=���  a9+la- 1) Anlamak, kavramak, idrak etmek; 
akıl erdirmek 
İdrāk, teferrüs [idrak etmek, anlamak], 
fehm itmek (S.S. 23) 
Tapsa her kim şūr sudın māh u sāl 
�ayda mümkin a9laġay keyfiyet āb-ı zülāl 
“Eğer bir kişi, aylar ve yıllarca kendi 
geçimini tuzlu sudan sağlasa; tatlı 
suyun önemini anlaması mümkün 
mü?” (S.S. 23) 
2) Hatırına getirmek, hatırlatmak; 
anmak, andırmak 
%ā�ıra getürmek, yādlama� (S.S. 23) I/190. 
*** a9999lama����: (LÇ 23); a9999lama����: 
Anlamak, kavramak (Vámb. 215). 

a9999laġuçĭ 	ا=!���  a9la+ġuçĭ Akıllı, zeki; aklı başında  
Bir işitip a9laġuçĭnı9 arzūsıda “Bir işitip 
anlayanın isteğinde” I/190.  
*** a9999laġuçı: Anlayışlı, anlayışı yüksek 
(Bdg. I: 75). 

a9999la���� 	ق=ا�   Anlayış, kavrayış; akıl, idrak I/190. 
*** a9999lak: Zekāvet [zeki oluş, çabuk 

                                                           
61 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı ile madde başında yer alan yazımı arasında fark 
vardır. 
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anlama ve kavrama], idrāk, tefhīm 
[anlatma, bildirme], ferāset  
[anlayışlılık, çabuk seziş] (LÇ 23); 
a9999la����: Zeki oluş (Bdg. I: 75). 

a9999la����lĭ���� 	ا=�����   Akıllı, anlayışlı, zeki I/190.  
*** a9999la����lı����: Zeki, akıllı (Bdg. I: 75). 

a9999lal- 	ق=ا��(�  a9la+l- Anlaşılır olmak, açık olmak, net olmak 
I/191. *** (-). 

a9999lan- 	ق=ا��	�  a9la+n- Başkaları tarafından anlaşılmış olmak 
I/191.  
*** a9999lanma����: Anlaşılmak (Bdg. I: 75). 

a9999laş- 62 	ق����=ا   Karşılıklı anlamak, karşılıklı kavramak; 
tanımış olmak, tanışmak I/192.  
*** a9999laşma����: Karşılıklı anlamak (Bdg. 
I: 75). 

a9999laştur- 	ور��ق=ا���   Anlaştırmak; anlaşmalarını sağlamak 
I/193.  
*** a9999laşdurma����: Anlaştırmak (Bdg. I: 
75). 

a9999lat- 	ق=ا��/�  a9la+t- Bildirmek, haber vermek; anlatmak 
Tefhīm [anlatmak], ta‘līm [öğretmek] 
şer
 ve beyān itmek [açıklamak, 
anlatmak] (S.S. 23);  
(Calc. Wrtb. ن�� J��"�,?%  = KAL$'ر �ق )�"  ) 
I/192. 
*** a9999latma����: (LÇ 23). 

a9999lĭġ 	ا=���   Anlayışlı; zeki, akıllı; makul, aklı 
başında I/193. *** (-). 

a9999lĭġlĭ���� 	ا=������   bk. a9lĭ�lĭ� I/193. *** (-). 
a9999lĭ���� 	ا=���   Anlayışlı; zeki, akıllı; makul, aklı 

başında I/193. *** bk. a9lĭġ. 
a9999lĭ����lĭ���� 	ا=������  a9lĭ�’tan Akıllılık, anlayışlılık I/193. *** bk. 

a9lĭġlĭ�. 
a9999ra����ĭ 	ا�!=ا#  anĭ9+arĭ+kĭ Diğer tarafta olan, diğer taraftaki I/188.  

*** a9999raki: Karşı (diğer, öbür) tarafta 
olan (Vámb. 215). 

a9999raş-   Kıvırtmak, renkten renge girmek I/189. 
*** (-). 

                                                           
62 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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a9999rĭ 	ا= #  anĭ9+arĭ (V.) Daha uzak; öbür tarafa, öteye; karşı 
tarafa 
A9grĭra� bar “Daha uzağa git.”; A9grĭ 
tarapĭġa �ara “Başka bir tarafa bak.” (V.) 
I/188.  
*** a9999ri: Daha uzak; diğer, öteki, başka 
(Vámb. 215). 

a9999ru 	و=ا#   bk. a9rĭ I/188. 
*** a9999ru: Daha uzak; diğer, öteki, 
başka; öte yana, öteye (Vámb. 215). 

a9999sĭz   Akılsız, söz dinlemez; aptal, cahil  
‘A�ılsız, müdrikesiz, baġteten [ansızın] 
(S.S.) I/198. 
*** a9999sız: (LÇ 23). 

a9999sĭzĭn 	ا=�%4�8   Ansızın, birden bire, beklenmedik, 
umulmadık I/198. 
*** a9999sızın: Ta.avvurda yoġ-i-ken, 
baġteten [ansızın] +uhūr itmek (LÇ 23). 

a9999sĭzlĭ���� 	4�8)��=ا   Ahmaklık, budalalık; cehalet, bilgisizlik 
I/198.  
*** a9999sızlı����: Akılsızlık, aptallık (Bdg. I: 
74) 

a9999ĭr 	ا=#�   1) Aptal, şapşal 
2) Ani, aniden, beklenilmeyen durum 
I/185. *** (-). 

apa �Iا ،�I�  Abla; hala 
Büyük hemşīre, abla (S.S.) I/612. 
*** apa: (LÇ 3). 

ap-aġ اپ اغ  Bembeyaz 
Büsbütün beyāż, parla� (S.S.) I/611. 
*** ap aġġġġ: (LÇ 3). 

apa����-çapa���� ق�D� Barış, uzlaşma, uyuşma; yenileme  ا�Iق 
7ul
 [barış, uyuşma] ve ı.lā
 
[iyileştirme], tecdīd [yenileme], 
münāsebet, ke’l-evvel [eskiden olduğu 
gibi], barışı� (S.S.) I/612. 
*** apa���� çapa����: (LÇ 3). 

apar- ر��ق�Iا alıp+bar- 1) Götürmek 
Götüri virmek, aşırma�, alup varma� (S.S.); 
Yürüş aparma� “Saldırmak, hücum 
etmek” 
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2) Kazanmak (oyunda) I/613. 
*** aparma����: Götüri virmek, aşırma�, 
alup varma�, gürīzān itdirmek [kaçırtmak] 
(LÇ 3); aparma����: Götürmek (Vámb. 
201). 

apart- ر/��ق�Iا  Götürtmek I/613. *** (-). 
aptap  F. 1 �%$�ب) Güneş ışığı 

2) Güneş I/616.  
*** aptab (ب�$%�): Güneş, güneş ışığı 
(Vámb. 201). 

ar- ار��ق  Yorgun ve bitkin olmak 
Arġan ve �alġanıġa ba�madı “Yorgun 
olanlara ve geride kalanlara bakmadı.” 
(Abg.) I/244. 
*** arma����: Ża‘īf, nātüvān, �aste olma� 
(LÇ 10). 

ara I 1  �را) Ara, açıklık 
2) İki kişinin arasını bulan, arabulucu 
3) Aradaki, arada olan; destek, yardım 
Ara min “Aradayım.” 
4) Sadık, kul, bağlı 
Ara aġa, ara aça “Kul, sadık kişi” I/245. 
*** ara- ara63: Orta, miyān [orta, ara], 
hengām [çağ, vakit], e;nā [ara], mābeyn 
[ara] (LÇ 7). 

ara II را� F. M$;را�   (V.) Süs, ziynet 
Ara birmek “Süslemek”64 I/248.  
*** ara: Süs, ziynet (Vámb. 205). 

ara- III ارا��ق  Aramak; incelemek; kontrol etmek, 
seçmek, çıkartmak; gözlemlemek; 
gayret göstermek I/248. 
*** arama����: Aramak, araştırmak (DTO 
10). 

araba ��#; ،�را��  Araba 
Żarbuzan65 arabası “Top kundağı, top 

                                                           
63 Kelimeler LÇ’de  ارا -Jار   şeklinde yazılmıştır. 
64 Vámbéry’den alındığı belirtilen metin, oradan farklı bir şekilde alınmıştır. OSTN’de Ara berdi 
şeklinde verilen ve “Süs verdi” şeklinde anlamlandırılan metin Vámbéry’de Ara birmek 
“Süslemek” biçimindedir (Vámb. 205). 
65 Kelime OSTN’de ی:ن�H şeklinde yazılmıştır. Kelimeye verilen anlam dikkate alınarak 
düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
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arabası”; Bu iş arabanı9 uluġ yolında 
körünedür “Bu iş arabanın yolunda 
görünüyor.” (Abg. 154) I/261.  
*** araba: Araba, yük aracı (BL. 66). 

araça ��  .Alçak gönüllü, mütevazi I/258  ارا
*** ara aça: Alçak gönüllü, mütevazi; 
gösterişsiz (DTO 10). 

araçĭ���� ��� ara+çĭ� 1) Orta ارا
2) Bu esnada, bu sırada I/258.  
*** araçı����: Orta, ara, ikisinin ortası (DTO 
10). 

Aral   1) Ada 
Araları ya�ın a�alar, a�a (S.S.) 
Żarbuzan arabalarını bir aralıġa kiçürüp 
araldın żarbuzan ata kirişti “Adalaradan 
birine top arabalarını geçirdikten sonra 
adadan ateş etmeye başladı.” (Bb. 435) 
2) Bir kabile ismi 
Bir kabīle ismidir (S.S.) 
3) Aral de9izi “Aral denizi” I/252. 
*** Aral: (LÇ 7). 

arala- ارا,��ق  [Aralamak, ayırmak]66 
Ara idüp ayırma�, aralı� itmek, tefrī� ve 
cüdā itmek (S.S. 7) 
Tenbilġa �oşulma�dın burun aralay 
atlandu� “Tenbil’de buluşmalarını 
önlemek için atlara bindik.” (Bb. 90) 
I/254. 
*** aralama����: (LÇ 7). 

aralaş I ارا,ش ara+�aş Karışım, bileşim; karışıklık 
�arma �arışı�, pīç-der-pīç [karma 
karışık], ma�lū� [karışık] (S.S. 7) 
Aralaş boldĭ “Karma karışık oldu.” I/256. 
*** aralaş: (LÇ 7). 

aralaş- II ارا,���ق  Karıştırmak 
�arışma�, girişmek, kendisini ortaya67 
atma�, seyrekleşmek68 (S.S. 7); 
Bizge çap�an yavuġa aralaşa bilmedi “Bize 
kılıç sallayan düşmanın arasına 

                                                           
66 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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giremedi.” (Abg. 174) I/256. 
*** aralaşma����: (LÇ 7). 

aralaştur- ق ارا,�"�ر��  ara�aş+tur- Karıştırmak, bir araya getirmek, 
birleştirmek; bağlamak I/256. 
*** aralaşturma����: Karıştırmak (Vámb. 
206). 

aralĭġ   1) Aralı, arası çok olan 
Aralu (S.S. 7) 
2) Aralık, ara 
Aralanmış, vāsı�a, fā.ıla (S.S.) 
3) Patika 
*ar yol (S.S. 7) I/257. 
*** aralıġġġġ: (LÇ 7). 

aralĭ���� ��(ارا ara+lĭ� 1) Ortak mal, birçok şeye ait olan  
2) Arabuluculuk için verilen ödül I/257.  
*** (-). 

aran I اران ara’dan (?) 1) Çiftlik evinin önündeki sundurma 
2) Hayvan ahırı 
Aġıl (S.S. 7) 
3) Ambar 
4) Kuşların geçiş yollarına yerleştirilen 
tahta, ağaç 
�uş ve şikār 
ayvānlarınıñ reh-
gü/ārlarında �onılan ve ça�ılan sī� [demir 
çubuk] ve �azı�lar (S.S. 7) I/251. 
*** aran: (LÇ 7). 

aran II   1) Otlak, ova 
2) Havası ılımlı bölge 
Havāsı mu‘tedil yer (S.S. 7) I/251. 
*** aran: (LÇ 7). 

aranda����   Melodi I/252. *** (-). 
Arap 1  ;#ب) Arapça 

2) Arap I/261.  
*** ‘Arap: Arap, Arap ırkından olan 
(Bdg. I: 760). 

arawul   Öncü, ileri kuvvet, öncü süvari birliği 
Hengām-ı seferde ordu pīşdārı [sefer 
zamanı ordunun öncü birliği], �ali‘a 

                                                                                                                                                                          
67 Kelime OSTN’de  	ی 	Aاو  şeklinde yazılmıştır. Kelimenin LÇ’deki şekli esas alınmıştır. 
68 Kelime OSTN’de 2,-�
 .şeklinde yazılmıştır. Kelimenin LÇ’deki şekli esas alınmıştır  ;��آ
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[kılavuz, rehber], �ılaġuz, sipāh [asker] 
(S.S. 7) I/249. 
*** aravul: (LÇ 7). 

ara$$$$çĭ !�%ارا  (P. d. C.) İki kardeş isimli küçük 
yıldızlar 
Fer�adān yıldızları [parlak ve küçük ayı 
kümesine tâbi ve gece yön bulmaya 
yarayan iki yıldız], Dübb-i A.ġarıñ iki 
parla� yıldızlarıdır ki bunlara ba‘żen ‘A� 
at’ ve ‘Boz at’ da�ı dinilür (S.S.)69 I/249. 
*** arayçı: Cūyende [arayıcı], mütelāşī 
[acele eden, telaşlı] (LÇ 7); arayçı 
yılduz: (LÇ 7). 

arba- 1  ار����ق) Büyü yapmak, büyülemek 
Efsūn o�uma�, 
izbe itmek (S.S.) 
2) Öğüt vermek 
Na.ī
at ve pend [nasihat, öğüt] virmek 
(S.S.) 
3) Hikaye anlatmak I/335. 
*** arbama����: (LÇ 8). 

arbab ار��ب Ar. َرٌب Resmî amir, devlet görevlisi; muhterem, 
saygı değer 
Ma
alle ve �arye i�tiyārlarınıñ başı, 
mu�tār, ket�ūda, ba‘żen70 rü’esā ve ricāl-i 
devlete da�ı i�la� olunur (S.S.) I/338. 
*** arbab: (LÇ 8). 

arbaġ ار��غ arba+ġ 1) Yalan, sinsilik; sihir 
Yılanı �oġuġından çı�arma� içün ve yā�ūd 
ı.ırdıġı yere zehriñ sirāyetini men‘ itmek 
üzre o�udu�ları efsūna dinilür, nīreng 
[büyü, efsun], efsūn, 
izbe, efsāne (S.S.); 
Zülfi sevdāsıda bilmesler Nevāyī nüktesin 
Kim cünūn güftārıdur yā�ūd yılannı9 arbaġı  

“Yarin zülfünün sevdasında koşanlar 
Nevâyî’nin nüktelerini anlamazlar; ki 
onun nükteleri onlar için deli bir kişinin 
sözleri veya yılanın sihri gibi görünür.” 

                                                           
69 OSTN’de ara$çĭ kelimesinin açıklamasında LÇ’den alınan örnek, LÇ’deki arayçı kelimesinin 
değil; arayçı yılduz kelimesinin açıklamasıdır. 
70 OSTN’de, LÇ’den alınan örnekteki kelime �7>� şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’yi dikkate alarak 
‘ba‘żen’ şeklinde okunmasını doğru bulduk. 
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(Nev.)  
2) Efsane, masal I/336. 
*** arbaġġġġ: (LÇ 8); arbaġġġġ: Efsane, masal 
(Vámb. 206). 

arbaġçĭ !* Büyücü, sihirbaz  ار��
Efsūn-ger [büyücü], sā
ir [büyücü, büyü 
yapan] (S.S.) I/336. 
*** arbaġġġġçı: (LÇ 8). 

arba���� ار��ق  Efsane, masal I/336.  
*** arba����: Yalan, dolan, aldatma (Bdg. I: 
24); arbaġ: bk. arbaġ . 

arbat-  arba (v)+t- 1) Görüşmek, tartışmak, bahsetmek 
2) İkna etmeye çalışmak I/337.  
*** arbatma����: Kandırmaya çalışmak, 
ikna etmeye çalışmak (Vámb. 206). 

arca �ار�  Kutu, sandık I/325.  
*** arca: Kutu, sandık (Vámb. 206). 

arça �1  71 ار�) Meşe ağacı 
2) [Çam ağacına benzeyen bir çeşit 
kokulu ağaç]72 
Çam aġacı gibi bir nev‘ �o�ulu aġaç (S.S. 8) 
I/323. 
*** arça: (LÇ 8). 

arçĭ- ق���� Soymak, yüzmek, çıkarmak; kabuk  ار
veya derisini soymak I/325.  
*** arçima����: Soymak, yüzmek, 
çıkarmak; kabuk veya derisini soymak 
(Vámb. 206). 

arçĭn ��� İlçe, kaza  ار
İn�isām-ı mülk ve vilāyet [illerin 
bölümleri], ba‘żı yerlerde tümen da�ı 
dinilür, �ażā ve livā [sancak] 
ma‘nāsınadur (S.S. 8) I/325. 
*** arçın: (LÇ 8). 

arduç اردوچ  Ardıç ağacı 
Arz73 [ardıç, çam], ‘ar‘ar [dağ servisi, 
dikenli ardıç ağacı], ardıç (S.S. 8) I/323. 
*** arduç: (LÇ 8). 

                                                           
71 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı 	ارز� şeklindedir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazımı dikkate alınarak  	ار� şeklinde düzeltilmiştir. 
72 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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arġa I   1) Anlayış, kavrayış 
2) İhtiyaç maddeleri, zaruri ihtiyaçlar, 
yaşam için gerekli maddeler 
3) Kurtarma, yardım I/295.  
*** arġa: Techizat, donanım, ihtiyaç 
maddeleri; dayanak, yardım; kayırma; 
koruyucu (Bdg. I:29). 

arġa- II ق��� Büyülemek, göz kamaştırmak (1  ار
2) Sarmak  
7arma� (S.S. 9)  
3) İplik eğirmek 
Arġaçlama� (S.S. 9) I/295. 
*** arġġġġama����: (LÇ 9); arġama����: Aldatmak 
(Bdg. I: 29). 

arġa III � (P. d. C.) Zayıf akıntı  ار
A�ar .u, dere, çay (S.S. 9) I/296. 
*** arġġġġa ve arġġġġav: (LÇ 9); arġġġġav - arġġġġa: 
Yağmurla oluşan zayıf su akıntısı (DTO 
13). 

arġaç چ� Dokuma tezgâhlarında enine atılan (1  �ر
iplik, atkı, argaç 
2) Yamaç I/298.  
*** arġġġġaç: Dokuma tezgâhlarında enine 
atılan iplik, atkı, argaç (DTO 13). 

arġadal دال� Dağın yamacındaki alçak tepeler (1  ار
*aġ beli, geçidi (S.S. 9) 
2) Tuzak, kapan 
Dām [tuzak], duza� (S.S.) 
3) Kötü, çirkin; şerefsiz 
Bed-�a.let, zişt [kötü], �ūysız adam (S.S. 9) 
I/298. 
*** arġġġġadal: (LÇ 9). 

arġadallĭ���� ���(دا� arġadan+�ı� 1) Alçak tepeli olan ار
Bir arġadallĭ� a� taġlardın aşıp 
“Yamaçların tepeler olan beyaz dağları 
geçip” (Bb. 316-16) 
2) Kötülük, fenalık, alçaklık 
%ūysızlı� (S.S. 9) I/298. 

                                                                                                                                                                          
73 Kelime OSTN ve LÇ’de ارس  şeklinde yazılmıştır. Ancak ‘Ardıç, çam ağacı’ anlamlarına gelen 
kelime ‘arz  (ارز )’ olmalıdır.  
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*** arġġġġadallı����: (LÇ 9). 
arġalĭ���� ��(�  .bk. ar�a�ĭ� 74 I/297  ار

*** arġalı����: Enine veya çapraz; paralel 
olmayan (Bdg. I: 30). 

arġama���� ق��� Türkmenistan’da yetiştirilen safkan  ار
Arap atı  
Muynı uzun arġama� “Boynu uzun at” 
(Abg.)  I/299.  
*** arġġġġama����: Koşu atı, yarış atı (Vámb. 
206). 

arġamcĭ !*��  .At kılından yapılmış urgan I/299  ار
*** arġġġġamçı: bk. arġamçĭ. 

arġamçĭ !�� At kılından yapılmış urgan (1  ار
2) Kapan, tuzak I/299. 
*** arġġġġamçı: Yüki deveye ta
mīl ider 
iken �ullanılan �ala� (LÇ 9). 

arġan ن�  .Urgan, ip I/296  ار
*** arġan: Urgan, ip, halat (Bdg. I: 30). 

arġançĭ !�	�  .İpçi, urgancı, urgan yapan kişi I/296  ار
*** arġançı: Urgancı, halat yapan kişi 
(Bdg. I: 30). 

arġāsun ن�K� Yakacak olarak kullanılan hayvan  ار
gübresi I/298.  
*** arġasun: Yakacak olarak kullanılan 
hayvan gübresi (Bdg. I: 29). 

arġat-  ق��/� Aldatmak, dolandırmak  ار
Mekir ve firīb itmek [hile yapmak ve 
aldatmak], aldatma� (S.S.) 
Mini bī-dil sa9a cān oynama� birle yaray 
dir-min 
Belīsin �ıflnı bu tu
fe birle arġaday dir-min 
“Senin gibi gönülsüze, canımla 
oynayarak kendimi sevdireyim 
diyorum; evet, çocuk olan seni bu 
hediye ile aldatayım diyorum.” (Nev.) 
I/297. 
*** arġġġġatma����: (LÇ 9). 

                                                           
74 Radloff’un ‘arġalĭ�’ kelimesinin anlamı  için gönderme yaptığı ‘ar�a�ĭ�’ kelimesi OSTN’de 
bulunamamıştır. Gönderme yapılan kelimenin hatalı olarak yazıldığı düşünülerek bu kelimeye 
yakın olan ‘ar�a�ı�” kelimesinin anlamını vermeyi uygun bulduk.  
Ar����a����ı����: “Binaların dam ve çatı kısmında bulunan çapraz kiriş veya kalas”  (OSTN, I: 290). 
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arġav و� .(-) *** (P. d. C.) Arka, sırt I/296.75  ار
arġış 3�  .Kervan I/301  �ر

*** arġġġġış: bk. arġĭş; ar����ış: bk. ar�ĭş II. 
arġĭça���� ق���  .Değirmen taşı I/301  ار

*** arġġġġuça����: bk. arġuça�. 
arġĭma���� ق��� Orta Asya’da bulunan safkan bir at türü  ار

I/302.  
*** arġġġġama����: bk. arġama�. 

arġĭş 3� (P. d. C.) 1) Kervan  ار
2) Toprakta yetişen ürünün ticareti 
(hububat, tahıl ticareti) 
Ġalle [ekin, mahsül] mu‘āmelesi, ticāreti 
(S.S.) I/302. 
*** arġġġġış: (LÇ 9). 

arġuça���� ق���  .Değirmen taşı I/302  ار
*** arġġġġuça����: Değirmen (DTO 14). 

arġuçĭ !�� .(-) *** .Suçlu, kanuna karşı gelen I/302  ار
Arġun ن��، �ر .(-) *** .Bir Moğol boyu I/302  ار
arġuştek E"�� (V.) Nazardan koruduğuna inanılan (1  ار

güzel kesilip süslenmiş ağaç parçası 
2) Müzik tonu, müzik enstrümanı  
Mūsī�ī fenninde bir u.ūldür, bir nev‘ oyun 
ve sāz (S.S. 9) I/302. 
*** arġġġġuştek: (LÇ 9); arġuştek: 
Nazardan koruduğuna inanılan güzel 
kesilip süslenmiş kütük (Vámb. 206). 

ar����ar ار+�ر  Bir tür yabani erkek geyik I/294.  
*** ar����ar- ar����ar: Yabani eyik (Bdg. I: 30). 

arı I   Diğer taraf, diğer yön; karşı tarafta olan 
I/264. 
*** arı: Temeyyüz [benzerlerinden farklı 
ve üstün olma, diğerleri arasından 
kendini gösterme] (LÇ 10). 

arı II ر ، �رو�  Arı I/265. 
*** arı: Zünbūr [eşek arısı] (LÇ 10). 

arı- III ار%��ق  Saf olmak, katıksız olmak, temiz olmak, 
duru olmak I/267.  

                                                           
75 Radloff’un P. d. Courteille’den aldığını belirttiği kelime burada “Arka, sırt” anlamları ile 
bulunamamıştır. P. d. Courteille ‘arġav’ kelimesine “Zayıf yağmur suyu akıntısı” anlamını verir 
(Courteille, 1870: 13). Yine Budagov ‘arġav’ kelimesine ‘Dere, akıntı, sel’ alnamlarını verir 
(Budagov, 1869: 29). 
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*** arıma����: bk. arĭ- II 
arıġ I �%ار  Zayıf, çelimsiz, zayıflamış I/280.  

*** arıġġġġ ve arı����: Ża‘īf, zebūn [zayıf, 
güçsüz], düşkün (LÇ 10). 

arıġ- II ق���  Zayıflamak; bozulmak; erimek  ار%
Zebūn [zayıf, güçsüz], arġın olma� (S.S. 
11) I/280. 
*** arıġġġġma����: (LÇ 11). 

arın- ر%$��ق�  Arınmak, temizlenmek I/273. 
*** arınma����: Yı�anma�, temizlenmek, 
tebriye itmek [temizliğini ve 
suçsuzluğunu meydana çıkarmak] (LÇ 
11). 

arĭ I  ار  Diğer taraf, diğer yön; karşı tarafta olan  
I/279.  
*** arı: Diğer taraf, öteki, öbür taraf 
(Bdg. I: 34). 

arĭ- II 1  ار%��ق) Temiz olmak, arınmış olmak 
Temizlenmek, pākize olma� (S.S. 11) 
2) İyileşmek, sıhhatli olmak 
%astelikden şifāyāb olma� (S.S. 11) I/279. 
*** arıma����: (LÇ 11). 

ārĭ- III ار%��ق  Ayırmak, yarmak, parçalara ayırmak 
İti teri za�mıdın ārĭp 
A‘żası �ırāşdın �ızarıp 
“Eti derisindeki yaradan ayrılmış; 
vücudu kaşınmaktan kızarmış.” I/279.  
*** arıma����: Ayırmak, ayırt etmek, 
bölmek (DTO 17). 

arĭġĭz 4�� arĭġsĭz ار%
yerine (?) 

Pis, kirli 
Pis, murdār, pelīd [pis, murdar] (S.S.) 
I/281. 
*** arıġġġġız: (LÇ 11). 

arĭġlĭġ ���� .arĭġ+lĭ� Zayıflık, çelimsizlik, zayıflamışlık I/281 76 ار%
*** arıġlıġ: Ża‘fiyyet [zayıflık] (LÇ 11). 

arĭġlĭ���� ���� arĭġ+lĭ� Kanal sistemi ار%
Arĭġlĭ� sū “Kanal suyu” I/281. 
*** arıġġġġlıġġġġ ....u: Bir cedvellı� .u [kanal 

                                                           
76 Kelimenin OSTN’deki Arap harfli yazımı P�
 şeklindedir. Bu yazımın, madde başı esas اری>
alınarak düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
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suyu]  (LÇ 11) 
arĭ���� I �%ار  Hendek, kanal, su yolu, tarlaya su 

getirmek için açılan kanal I/279.  
*** arıġġġġ ve arı����: Cedvel [su yolu], �ar� 
[suyun akacağı yarık yer] (LÇ 10). 

arĭ���� II �%ار  Zayıf, güçsüz, sağlıksız I/280. 
*** arıġġġġ ve arı����: Ża‘īf, zebūn [zayıf, 
güçsüz], düşkün (LÇ 10). 

arĭ���� III �%ار  Temiz, arı, pak I/280. 
*** arıġġġġ ve arı����: 7āf, pākize, müberrā 
[temiz], �āhir [temiz, saf] (LÇ 10). 

arĭ����çĭ !��%ار  Kanal inşa eden kimse I/280. *** (-). 
arĭ����la- ار%����ق arĭ�+�a- Temizlemek, aklamak; iyileştirmek 

I/280.  
*** arıġlama����: Temizlemek (Bdg. I: 33). 

arĭ����lal- ار%��)��ق arĭ�la+�- Temizlenmek; aklanmak, temize çıkmak 
I/280. *** (-). 

arĭ����lan- ق��	77 ار%�� arĭ� II’tan Zayıf olmak I/280.  
*** arı����lanma����: Bitkinleşmek (Bdg. I: 
34); ari����lama����: Zayıflamak, zayıf olmak 
(Vámb. 207). 

arĭ����lat- ار%��/��ق arĭ�la+t- Temizlettirmek I/280.  
*** arulatma����: Temizlettirmek (Bdg. I: 
33). 

arĭ����lĭ���� I ����%ار arĭ� II+�ı� Zayıflık, cılızlık (Hastalık anlamında) 
I/280.  
*** arı����lı����: Bitkinlik, zayıflık (Bdg. I: 34). 

arĭ����lĭ���� II ����%ار arĭ� III’tan Temizlik I/280.  
*** arıġlıġ: *ahāret, ne+āfet [temizlik], 
nüzhet [temizlik, paklık] (LÇ 11). 

arĭ����sĭz 4�8�%ار arĭ� III+sız Pis, temiz olmayan I/280.  
*** arıġsız – arusız: Pis, kirli (Bdg. I: 33). 

arĭn �  .Yeterince iyi I/281  ار%
*** arin: İnce, zarif; iyi, güzel (Vámb. 
208); bk. arun. 

arĭş I 3%ار  Araba oku I/281. 
*** ariş: Orta Asya’da arabalarda 
bulunan çift taraflı araba oku (Vámb. 

                                                           
77 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı نL#اری şeklindedir. Kelimenin madde başındaki yazılışı 
ve anlamı dikkate alınarak düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
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207). 
arĭş II 3%ر�  (P. d. C.) Terzilik I/281. 

*** arış: Neccār [marangoz] ve 
maranġoz dükkānı, nessācıñ 
[dokumacı] dest-gāhı [tezgah] üstine 
atılan arġaçlar (LÇ 10); arış: Terzilik 
(DTO 16). 

arĭt- ار%"��ق  Arıtmak, temizlemek I/281. 
*** arıtma����: Temizletmek, ta�hīr tan+īf 
itmek [temizletmek] (LÇ 11). 

ar���� I ارق F.  ارك  Kale, hisar I/284.  
*** erk78: Sarāy, 
ākim-nişīn 
[hükümdarın oturduğu yer], �al‘a, bālā-

i.ār, iç kal‘a, �a.r (LÇ 9); erk- ark: Kale, 
hisar (Vámb. 207). 

ar����a 1  ار��) Arka, sırt 
Ar�asın deryāġa birdi “Sırtını denize 
verdi” (Abg.) 
2) Destek, yardım, himaye; yücelik, 
yükseklik 
3) Nesil, aile, soy 
Yeti ar�adĭn beri temirçi min “Yedi 
nesilden beri demirciyim.”; Bizni9 uluġ 
aba Hülāgü �an Moġulistāndın kilgendin 
beri ikki üç ar�a ötti “Bizim ulu Hülagü 
han Moğolistan’dan geldiğinden beri iki 
üç nesil geçti.” (Abg. 22) I/285. 
*** ar����a ve ar����a 79: 7ırt, püşt [arka, sırt], 
‘a�ab [bir şeyin gerisinde olan], ard (LÇ 
9). 

ar����a���� ار��ق  Dokuma tezgâhlarında enine atılan 
iplik, atkı, argaç 
Ar�a� yip “Dokumada kullanılan ip” 
I/287.  
*** ar����a����: Dokuma tezgâhlarında enine 
atılan iplik, atkı, argaç (Vámb. 207). 

ar����alan- ق��	ار��, ar�a+lan- 1) Birisine sırt çevirmek, arkasını 
dönmek 

                                                           
78 Kelime LÇ’de  ارك  şeklinde yazılmıştır. Radloff, kelimenin ‘erk’ şeklinin de olduğunu 
belirtmemiştir.  Ancak  Vambéry kelimenin her iki şeklini de göstermiştir (Vambéry, 1867: 207). 
79 Kelimeler LÇ’de 	Rو ار �Rار   şeklinde yazılmıştır. 
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2) Yardım edilmek; bir yeri savunmaya 
inanmak 
Xahīr [yardım etmek, arka çıkmak], 
amī 
bolma�, tekye itmek [dayanmak, 
yaslanmak] (S.S. 9) I/289. 
*** ar����alanma����: (LÇ 9). 

ar����a����uç ار��)�چ  Hamal semeri 
,ammāl semeri (S.S. 9) I/290. 
*** ar����aluç: (LÇ 9). 

ar����an ار��ن  Halat, urgan 
Urġan, �alā�, rīsmān [halat, ip], büzürg 
[büyük, ulu] (S.S. 9) I/288. 
*** ar����an: (LÇ 9). 

ar����ar ار��ر  Bir tür yabani erkek geyik, argali 
(Kelimenin S.S.’de geçen 	&
*�Rار şekli 
hatalıdır.) 
�ızıl kiyik kim ar�arġaça bolġay “Kızıl 
geyik arkar kadar olacak.” (Bb. 157) 
I/289. 
*** ar����aġġġġlaça: Bir nev‘ �ızıl giyik (LÇ 9). 

ar����ayĭn �  .ar�a+yın (V.) Bırakılmış, emanet edilmiş I/287 ار��%�
*** ar����ayin: Bırakılmış, terkedilmiş, 
feragat edilmiş; emanet edilmiş (Vámb. 
207). 

ar����ĭda���� ار���اق  İkiz; ikizler burcu I/293.  
*** ar����uda����: bk. ar�uda�. 

ar����ĭn   Geriye, geri tarafa; gerisin geriye I/293.  
*** ar����un: Geri, geri tarafa (Bdg. I: 30). 

ar����ĭş I   Yoldaş, arkakaş I/293.  
*** ar����ış: Arkadaş (Bdg. I: 30). 

ar����ĭş II 3ار�  Kervan, kafile 
Kārbān [kervan], �āfile (S.S. 9) I/293. 
*** ar����ış: (LÇ 9). 

ar����uda G80 ار��د  İstavroz, haç I/293. *** (-). 
ar����uda���� ار��دق  İkiz, ikizler burcu 

İkiz, tev’em [ikiz, çift], tev’emān [ikiz, 
çift], çift (S.S. 9) I/293. 
*** ar����uda����: (LÇ 9). 

                                                           
80 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı Jد'Rاو şeklindedir. Kelimenin madde başındaki yazılışı 
esas alınarak düzeltilmesi uygun görülmüştür. 
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ar����un ار��ن  Geriye, geri tarafa; gerisin geriye 
Ar�un ar�un keçmek “Geri geri gitmek; 
dönmek” I/293.  
*** ar����un: Geriye, geri tarafa; gerisin 
geriye (Bdg. I: 30). 

Arlat ار,ت  Bir Çağatay boyu I/305.  
*** Arlat: Özbek boylarından birinin adı 
(Vámb. 207); Arlat: Bir Çağatay boyu 
(DTO 15). 

armaġan  F.   .Armağan, hediye I/339  ار �*�ن
*** armaġġġġan: Hediye, pīşkeş [hediye, 
armağan], tu
fe [hediye, armağan], 
yādigār, ber-güzār [hediye, armağan] 
(LÇ 10). 

arma���� ار��ق  Altın; para 
(Calc. Wrtb. زر ) I/339.  
*** arma����: Altın, sırma (Bdg. I: 32). 

arman  F. ر �ن�  Arzu, istek, dilek 
Turdı Big didi kim Hülhül-Enikeni9 
armanı bar kim sizi9 bile çaġır içkey 
“Turdı Bey dedi ki ‘Hülhül Enike 
sizinle şarap içmek istiyor’.” (Bb. 319-5);  
Armanĭ9 �almaġay “İsteğin 
kalmayacak.” I/340. 
*** arman ve armana: ,asret, ma�.ad, 
ārzū, çāre (LÇ 10). 

armanlĭġ ���	ار��  bk. armanlĭ� 81 I/340. 
*** armanlıġġġġ: Ārzū-mendlik [isteklilik], 
�aleb, iştiyā� [istek], �wāhiş [fazla istek], 
temennā [istek] (LÇ 10); armanlıġġġġ: İstek, 
arzu (DTO 15). 

armanlĭ���� ���	ار�� arman+lĭ� Hasret, özlem; arzu, istek I/340.  
*** armanlıġ: bk. armanlĭġ. 

arna �	ار  Kanal; kendi hâlinde akan ırmak I/303.  
*** arna: Cedvel [kanal, su kanalı], 
deryā nehirden ayrılan bir �ol .u (LÇ 
10); arna: Kanal (Vámb. 207). 

arpa �Iر�  Arpa I/333. 
                                                           
81 OSTN’de armanlĭġ kelimesinin anlamı için arman�ı� kelimesine gönderme yapılmış; gönderme 
yapılan arman�ı�  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. Bu bakımdan armanlĭ� yazılması gereken 
kelimenin sehven arman�ı� şeklinde yazıldığı düşünülerek kelime düzeltilmiştir. 
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*** arpa: Arpa (Vámb. 206). 
arparġan ن� Yulaf (1  ار�Iر

2) Bir yulaf türü 
Arpaya şebīh [benzer] bir nebāt ismidir 
(S.S.) I/334. 
*** arparġġġġan: (LÇ 8). 

Arsarĭ  ر�Kار  Bir Türkmen boyunun ismi 
*ā’ife-i Türkmeniyye içinde bir �abīle 
ismidir, Merv Şāh-cihānda ek;erī Āmū-
deryā ve Cey
ūn kenārlarında 
meskūndurlar (S.S. 8) I/326. 
*** Arsarı: (LÇ 8). 

arslan ن�Kار  Arslan I/328.  
*** arslan: Arslan (LD 353); arslan: 
Arslan (Bdg. I: 27). 

arsun I ن�Kار  (P. d. C.) Hamuru kazımak için 
kullanılan eşya 
�azġanıñ dibini �azaca� ālet, �ırġıç da
ı 
dirler (S.S. 8)  I/327. 
*** arsun: (LÇ 8). 

arsun II ن�Kار  Sömürge; kamp, ordugah, karargah 
I/327.  
*** arsunnnn: Sömürge; kamp, ordugah, 
karargah (Vámb. 206). 

arsu9999 E	�Kار  (V.) Sömürge; kamp, ordugah, karargah 
I/327.  
*** arsu9999: Sömürge; kamp, ordugah, 
karargah (Vámb. 206). 

arş ارش  Dirsekten parmakların ucuna kadar 
olan bölge; arşın, ölçü birimi I/331. 
*** arş: �ol, bir �arış (LÇ 9). 

arşa   Meşe ağacı I/331.  
*** arça: bk. arça. 

arşĭn �  .Arşın I/333  ار��
*** arşın: Arşın (Bdg. I: 28); arşun: bk. 
arşun. 

arşĭnla- ار��$���ق  Arşınlamak, ölçmek I/333.  
*** arşınlama����: Ölçmek (DTO 13); bk. 
arşunla- 

arşun ار��ن  Arşın 
Arşın üç �arışdır (S.S. 9) I/333. 
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*** arşun: (LÇ 9). 
arşunla- ق���	ار��  Arşınlamak; ölçmek 

Mesā
at, endāze itmek [arşınla ölçmek, 
ölçmek] (S.S. 9) I/333. 
*** arşunlama����: (LÇ 9). 

art- I 1  ار/��ق) Asmak, bir şeyi iki ucundan asmak 
(Mesela çamaşırı ağaca asmak) 
2) Yüklemek, yükletmek 
Ardına .ırtına �oyma�, ta
mīl itmek 
[yüklemek], yükletmek (S.S.) 
3) Geri kalmak 
Bā�ī �alma� (S.S.) I/306. 
*** artma����: (LÇ 8). 

art II   1) Arka taraf, arka yüz 
Art�a �alma� “Geride kalmak, arkada 
kalmak” 
2) Dar geçit, dar boğaz 
Muz-art, �ızı�-art “Geçit ismi”; 
Geçit, tar yol (S.S. 8) I/308. 
*** art: (LÇ 8). 

arta- ار/���ق  Yetmek, yeterli olmak; geriye kalmak; 
bolluk içinde yaşamak I/309.  
*** artama����- artanma����: Aşma�, tecāvüz 
itmek, �a�‘-ı menāzil ve �ayy-ı mekān 
itmek (LÇ 8). 

artan- ق��	ار/� arta+n- Adım atarak geçmek; artmak; 
yükselmek, yukarı çıkmak 
Aşma�, tecāvüz itmek, �a�‘-ı menāzil ve 
�ayy-ı mekān itmek (S.S. 8); 
Ti9iz iyleben �a�‘ ve taġ artanıp 
Yürür irdi yol Rūm ‘azmi �ılıp  
“Denizleri ve dağları aşarak Roma’yı 
fethetmek için yola koyuldu.” (Nev.) 
I/309. 
*** artama����    - artanma����: (LÇ 8). 

arta$$$$- ��%�/ار  Adım atarak geçmek; artmak; 
yükselmek, yukarı çıkmak I/309.  
*** artama����- artanma����: bk. artan-. 

artı����  art+� Üstün, seçkin, mükemmel; daha iyi; 
daha çok, fazla I/310.  
*** artı����: bk. artu�. 
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artı����- ار/����ق art+�- 1) Büyümek, büyük olmak; kalkmak 
Öteye berüye �oşma�, �al�ma�, sendelemek 
(S.S.); 
Yügürür her kirpigimge artı�ıp bir �a�re yaş 
Şū� yaşlar dik ki oynarlar çabu� merkeb 
�ılıp  
“Bir damla yaş büyüyerek kirpiğime 
koşar; oynak olan gözyaşları gibi 
çabucak meydana gelip oynarlar.” 
(Nev.) I/313.  
*** artılma����: (LÇ 8). 

art����arĭ  ار/��ر  Geri, arka; geriye, arkaya I/316.  
*** art����aru: Geri, geriye, arkaya (Vámb. 
206). 

art����ĭ !�/ار  Ardıllık, silsile, dizi, birbiri arkasından 
gelen şeyler I/316.  
*** art����ı: Arkasından gelen, arka (Bdg. I: 
24). 

artlaş- ار/����ق art+la+ş- 1) Ardı ardına yürümek 
Arda yol gitmek (S.S. 8) 
2) Birinin arkasında ata binmek 
Arda ata binmek (S.S.) I/316.82 
*** ardlaşma����: Ard arda ata binmek, yol 
gitmek (LÇ 8). 

artma����  art-’tan Yük, çuval, torba; ata bağlanan heybe 
Her öyde .andu� .andu� �izāne bend bend 
te9 te9 artma� artma� ve �ap �ap 
tengeler her kimni menzilide ve çadırıda her 
cinsidin olça köp idi “Her evde sandık 
sandık hazine, bent bent, denk denk, 
çuval çuval ve kap kap paralar herkesin 
mekanında ve çadırında her çeşit 
değerli eşyalar çok idi.” (Bb. 270-11) 
I/317. 
*** artma����: Yük, denk, bār [yük] (LÇ 8). 

arttur- 1  ار/�ور��ق) Yüklettirmek 
2) İlave etmek, eklemek, fazlalaştırmak, 
arttırmak I/317.  
*** artturma����: Arttırmak, eklemek (Bdg. 

                                                           
82 Radloff, LÇ’den aldığı örnek metinleri yanlış bir şekilde eserine aktarmıştır.  
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I: 25). 
artuç ار/�چ  Ardıç ağacı I/315.  

*** artuç: Ardıç (Bdg. I:26); arduç: bk. 
arduç. 

artu���� ار/�ق  Üstün, seçkin, mükemmel; daha iyi; 
daha çok, fazla I/314. 
*** artu����: Fażla, artı� (LÇ 8). 

artu����la- �����/ار  Değerini arttırmak, kıymetlendirmek; 
daha iyi bir hâle getirmek I/314.  
*** artu����lama����: Arttırmak, değerini 
arttırmak (Bdg. I: 25). 

artu����lĭ���� �����/1  ار) Üstünlük 
2) Aşırılık, fazlalık I/314.  
*** artu����lu����: Çokluk, bolluk, fazlalık 
(Vámb. 206). 

artu����maç ر/����ج�  (P. d. C.) Değerli eşya, kıymetli şey 
Kendi nev‘ ve cinsinde �ıymetde bir az 
ziyāde ta�dīr olunan şey (S.S. 8) I/315. 
*** artu����maç: (LÇ 8); artu����maç: Değerli 
eşya, kıymetli şey, özel ve değerli eşya 
(DTO 12). 

artu����sĭ !8��/ار  Daha fazlası, daha ziyadesi, daha çoğu 
Artıġı, fażlası, ziyādesi (S.S. 8); 
Yüz üzre �āl-i siyāhı9 ni83 �ōş yaraşıpdur 
Ki dāġdın tapar artu�sĭ zīb ü fer lāle 
“Yüzünün üzerindeki siyah benlerin 
sana ne çok yakışmış; ki lale, 
ortasındaki dağ ile daha güzel 
görünür.”; 
Üçünçi �ızı Seyyid Mīrzā digen Ande�ūd 
seyyidlerige birip idiler artu�sĭ Seyyid 
Mīrzāġa meşhūr idi “Üçüncü kızı Seyit 
Mirzâ denen Andehûd seyitlerine 
vermişlerdi; diğerleri Seyyid Mirzâ 
tarafından biliniyordu.” (Bb. 210-7) 
I/315. 
*** artu����sı: (LÇ 8). 

artu����sĭlĭ���� ����8��/ار  Üstünlük, fazlalık I/315. 
*** artu����sılı����: Fazlalık (DTO 12). 

                                                           
83 Kelime OSTN’de  !"  şeklinde, LÇ’de  !آ şeklindedir.  
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artur- ار/�ر��ق  Yüklettirmek; fazlalaştırmak I/315. 
*** arturma����: Tezyīd ve tevfīr ve tektīr 
itmek [arttırmak, fazlalaştırmak] (LÇ 8); 
arturma����: Çoğaltmak, arttırmak; 
yükseltmek; katmak (DTO 11). 

Arucan ارو��ن  Bir kabile ismi 
�ıyat �arafında Türkistān’da bir �abīle 
ismidir (S.S. 10) I/284. 
*** Arucan: (LÇ 10). 

aruġdal ال�  .(V.) Pusu; pusu kurulmuş yer I/283  ارو
*** aruġġġġdal: Dām [tuzak], duza� (LÇ 9); 
aruġġġġdal: Pusu (aruġ “Hendek, çukur” + 
dal “arka”) (Vámb. 206). 

aru���� I اروق  Hendek, kanal, su yolu, tarlaya su 
getirmek için açılan kanal I/283.  
*** aru����: Kanal, su yolu (Bdg. I: 34); arıġġġġ 
ve arı����: arĭ� I. 

aru���� II اروق  Zayıf, çelimsiz, zayıflamış I/283.  
*** arı����: Zayıf, zayıflamış (Bdg. I: 29); 
arıġ: bk. arıġ I. 

arun ارون  Temiz; çok iyi, mükemmel 
Eyü, .āf, pākize (S.S. 10) I/283. 
*** arun: (LÇ 10). 

arvan اروان Bdg. �"اروا (V.) Tek hörgüçlü dişi deve I/339.  
*** arvan: Tek hörgüçlü dişi deve 
(Vámb. 207). 

arya �%ار  Nehir yatağı, akıntı 
(Calc. Wrtb.  اب Jرا ) I/303.  
*** arya: Nehir yatağı (Bdg. I: 34). 

arzĭ-    زار��%  F. ارزو (P. d. C.)  1) Değeri olmak 
2) Beğenilmek I/330.  
*** arzıma����: Degeri ve �adr u �ıymeti 
olma�, bahāsı olma�, lāyı� ve şāyeste 
[layık, uygun] olma� (LÇ 8); arzıma����: 
Değmek, değerinde olmak (DTO 12). 

As I س�  (Bdg.) Kıpçakların hakimiyeti altında 
bulunan eski adıyla Alan şimdiki adıyla 
Asetin (Osetler) olarak bilinen topluluk 
I/535.  
*** As: Kıpçakların hakimiyeti altında 
bulunan eski adıyla Alan şimdiki adıyla 
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Asetin (Osetler) olarak bilinen topluluk 
(Bdg. I: 38). 

as II   As, kakım, bir tür yabani hayvan I/535. 
*** as: �a�ım (LÇ 12); as: As, kakım 
(DTO 19). 

asan  F. ن�;� Kolay; hafif 
Asan �ı�ma� “Kolaylaştırmak” I/536.  
*** asan: Kolay, zahmetsiz; hafif (Vámb. 
208). 

asap����ĭ !�I�Kا  Koyunun omurga kemiği I/537.  
*** asap����ur: bk. asap�ur. 

asap����ur ر����K�  bk. asap�ĭ 
�uzı �ızartması (S.S.) I/537. 
*** asap����ur: (LÇ 12); asap����ur: Kuzu 
kızartması, kuzunun omurgası, 
misafirlere sunulan nefis yiyecek 
(Vámb. 208). 

asĭġ ��Kا  bk. asĭ� I 
Nef‘ [fayda], fā’ide, temettu‘ [kâr, fayda], 
ticāret (S.S.) I/542. 
*** asıġġġġ: (LÇ 13). 

asĭġlan- ��Kقا��	�  asĭġ+la+n- Fayda sağlamak; kullanmak; 
uygulamak; ticaret yapmak 
Kār, intifā‘ [faydalanmak], ticāret itmek 
(S.S.) I/542. 
*** asıġġġġlanma����: (LÇ 13). 

asĭġlĭġ ��( ��Kا  bk. asĭġlĭ� 
Kārlu, menfa‘atlu, fā’idelü (S.S.) I/542. 
*** asıġġġġlıġġġġ: (LÇ 13). 

asĭġlĭ���� �����Kا asĭġ+lĭ� Faydalı, yararlı I/542.  
*** asıġlıġ: bk. asĭġlĭġ. 

asĭġsĭz 4K ��Kا asĭġ+sĭz Faydasız, gereksiz, yararsız I/542.  
*** asıġsız: Faydasız, gereksiz, yararsız 
(Bdg. I: 48). 

asĭ���� I ��Kا  Fayda, yarar 
Asĭ� alma� “Faydalanmak, 
yararlanmak”; Asĭ� �ĭlma� “Fayda 
sağlamak” I/541.  
*** asıġ: bk. asĭġ. 

asĭ����- II ق����Kا  Faydalanmak, yararlanmak I/541. *** (-). 
asĭ���� III ��Kا as (f) +� Asılı, asılmış olan I/542.  
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*** asıġġġġ: Askıda kalan, asılı (DTO 21). 
asĭl- ق����Kا  Asılmak, asılı olmak I/542.  

*** asılma����: Asılmak, asılı olmak (BD 
333). 

asĭrġa �#�Kا  Küpe I/542.  
*** asırġġġġa: Küpe, gūş-vāre [küpe] (LÇ 
12). 

as����ur- ر��ق��Kا  Aksırmak, tıksırmak, hapşırmak I/545.  
*** ış����ırma����: Hapşırmak (Bdg. I: 51). 

as����uru���� روق��Kا =a�sırı� Aksırık, tıksırık, hapşırık I/545.  
*** asġġġġuru����: Ak.ırı�, ‘a�sa [aksırık] (LÇ 
13); asġġġġuru����: Aksırma, aksırık (DTO 21). 

asman  F.   .Gökyüzü, sema, asuman I/555  �;,�ن  
*** āsmān: Gökyüzü, sema (Bdg. I: 47); 
āsmān: Gök, gökyüzü (BD 334). 

asra- ا��ق#Kا  Beslemek; büyütmek; destek olmak 
I/545.  
*** asrama����84: Beslemek, 
ıf+ [korumak], 

imāye, vikāye [korumak], .ıyānet 
itmek [korumak, himaye etmek], 
�oruma� (LÇ 12). 

asraġu � Besleme; büyütme, yetiştirme; koruma  اK#ا
I/546. *** (-). 

asraġu����a- ق��,�  .Beslemek I/546  اK#ا
*** asraġulama����: Beslemek, büyütmek 
(Bdg. I: 45). 

asraġu����u���� ق�(� Beslenilmesi gereken, desteklenmesi  اK#ا
gereken I/546. 
*** asraġulu����: Beslenilmesi gereken 
(Bdg. I: 44); asraġġġġulıġġġġ: ,ıf+ olunmaġa ve 
sa�lanılmaġa sezāvār [korunmaya ve 
saklanılmaya uygun] (LÇ 12). 

ast @Kا  Alt, bir şeyin alt kısmı  
Alt, zīrīn [alttaki], pest [aşağı, alçak] 
(S.S.) I/548. 
*** ast: (LÇ 12). 

astĭġ ��"Kا as+tıġ Toka, demir paralarla yapılan ve 
kadınların saç örgülerine taktıkları süs 
eşyası I/553. 

                                                           
84 Kelime, Ignaz Kúnos tarafından esrama� şeklinde okunmuştur (Kúnos; 1902: 66). 
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*** astıġġġġ: As�ı, �adınlarıñ .açlarına 
�a�dı�ları zīnet, �ula� küpesi (LÇ 12). 

astĭlaġĭ !��"Kا  (P. d. C.) Bir çeşit sarık, kavuk I/553. 
*** astılaġġġġı: Bir nev‘ destār ve ‘imāme 
[bir çeşit sarık] (LÇ 12); astılaġġġġı: Bir çeşit 
sarık (DTO 19). 

astĭlĭ���� ��( !"Kا ast+lĭ� Temel, esas, kaide, dayanak I/553.  
*** astili����: Taban, temel; binanın temeli 
(Vámb. 208). 

astĭn ��"Kا ast+n (V.) Alttaki, altta olan  
Astĭn duda� “Alt dudak” I/553. 
*** astın: Pesīn [sonraki, gerideki], 
ta
tānī [alt ile ilgili], sifle [alçak], alt, 

areket-i kesre (LÇ 12); astin: Alttaki, 
altta olan (Vámb. 208). 

aş I 1  اش) Aş, yemek 
*a‘ām [yemek], ġı/ā [gıda] (S.S.) 
2) Pilav 
Pilāv (S.S.) I/583. 
*** aş: (LÇ 13). 

aş- II ����  1) Bir şeyin üzerinden geçmek, aşmak 
2) Bir şeye üstün gelmek, bir şeyden 
ileri olmak I/586.  
*** aşma����: Yukarı çıkmak, tırmanmak; 
yükselmek, artmak; atlayıp geçmek, 
aşmak (Vámb. 209). 

aşa- ����� aş+a- Yemek yemek, kendine yemek almak 
Yemek, ekl ü �a‘ām itmek [yemek yemek] 
(S.S.) I/587. 
*** aşama����: (LÇ 13). 

aşam ا��م aşa+m Lokma, bir kerede ısırılabilecek en 
büyük lokma 
*aba�a, mertebe, ekl ü şürb [yiyip içme], 
pirinç 
alīmi (S.S.) I/591. 
*** aşam: (LÇ 13). 

aşama �ا���  bk. aşam I/591. 
*** aşama: *aba�a, mertebe, ekl ü şürb 
[yiyip içme], pirinç 
alīmi (LÇ 13). 

aşar ا��ر  Deve sürüsü 
Deve sürisi (S.S.) I/590. 
*** aşar: (LÇ 13). 



 65 

aşara���� ا��راق aşa+ra� Daha çok, daha fazla, daha 
,adden tecāvüz itmek [haddi aşmak] 
(S.S.) I/590. 
*** aşara����: (LÇ 13). 

aşarĭ  ا��ر aşa+rĭ Çok fazla, çok daha fazla, aşan 
Pek ço�, pek ziyāde (S.S.) I/590. 
*** aşarı: (LÇ 13). 

aş-aş ش اشا   Zayıf; fakir, yoksul 
Mu‘acciz ve muta.addi‘ adam [sıkıntıya 
sokan ve bir işe girişen adam], şıl�ın, ‘aş 
‘aş da�ı yazılur (S.S.) I/587. 
*** aş aş: (LÇ 13). 

aşat- ��/ا�� aşa+t- Yiyecek vermek, beslemek, yedirmek 
Yidirmek, i�‘ām85 itmek [yemek yedirmek] 
(S.S.) I/591. 
*** aşatma����: (LÇ 13). 

aşĭ !ا�  Aşı I/596.  
*** aşı: İnsanlara ve ağaçlara yapılan aşı 
(DTO 24). 

aşĭ����  Ar. ���5 Âşık, yüreği aşkla dolmuş olan I/596.  
*** ‘āşı����: (Ar.) Âşık (BD 334). 

aşĭn- ا�$��ق  Aşınmak; eskimek 
Yunıla yunıla ve o�alana o�alana köhne ve 
efsürde [soluk] olma� (S.S.) I/597. 
*** aşınma����: (LÇ 14). 

aşĭnu �$���  Önceden; geçmiş vakitte I/597.  
*** aşınu: Önceden, daha önce, geçmiş 
zamanda (Bdg. I: 53). 

aş����ar   (V.) Savaş atı I/599.  
*** aş����ar: At, savaş atı, mitolojide 
bilinen bir at ismi (Vámb. 209). 

aş����ĭş 3ا���  [Alkış, hayır dua]86 
(Muhtemelen )�#3ا yerine hatalı olarak 
yazılmıştır.);  
(Calc. Wrtb. ��0 @�5د ); 
Al�ış, �ayır du‘ā (S.S.) I/600. 
*** aş����ış87: (LÇ 14). 

                                                           
85 Kelime OSTN’de Sم�>   şeklinde LÇ’de م�>Sا  şeklinde yazılmıştır. Kelimenin anlamı da dikkate 
alınarak LÇ’deki şeklin esas olarak alınması uygun bulunmuştur. 
86 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
87 Kelimenin LÇ’deki Arap harfli yazılışı  )#ا�  şeklindedir.  
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aşla- ا����ق aş+la- 1) Yiyip içmek; sağlık için içmek 
2) Deriyi tabaklamak 
İ�‘ām itmek, yemek virmek (S.S.) I/602. 
*** aşlama����: (LÇ 14). 

aşlaġ- ��� Kuşkulanmak, şüphelenmek; suçlamak  ا��
(Calc. Wrtb. دن�آ =,?A) I/602. 
*** aşluġġġġma����: Şüphelenmek, şüphe 
etmek (DTO 23). 

aşla���� ا��ق aş+la+� İçi boş, oyuk; çukur; oluk  
(Kuşkusuz S.S’de قLا� yerine kullanılan 
 (.L�� şekli hatalıdırر
,ayvānlara .u virmek üzre �uyularıñ yanı 
başına �onılan �aş (S.S.) I/602. 
*** aşlar: ,ayvānlara .u virmek üzre 
�uyularıñ yanı başına �onılan �aş, veyā 
aġaçdan ma‘mūl büyük �ābile [rulo] ve 
tekneye dinilür (LÇ 14). 

aşlat- ا��/��ق aşla+t- 1) Beslemek, yemek yedirmek 
İ�‘ām itmek aş ve �a‘ām yidirmek (S.S.) 
2) Ağaca aşı yapmak 
Aġaç aşılama� (S.S.) I/602. 
*** aşlatma����: (LÇ 14). 

aşlĭġ ا����  bk. aşlĭ� 
Me’kūlāt [yenilecek gıda maddeleri], 

avāyic [ihtiyaçlar], levāzım [ihtiyaç 
maddeleri], /a�īre (S.S.) I/603. 
*** aşlıġġġġ: (LÇ 14); aşlıġġġġ: Tahıl, hububat, 
zahire (DTO 23). 

aşlĭġçĭ !*� aşlĭġ+çĭ [bk. aşlĭ�çĭ] ا���
Erzā� mültezimi [erzak işiyle uğraşan], 
/a�īre müte‘ahhidi [zahire işini üzerine 
alan] (S.S.) I/603. 
*** aşlıġġġġçı: (LÇ 14). 

aşlĭ���� ا���� aş+lĭ� 1) Tahıl ambarı 
2) Aş, yemek I/603.  
*** aşlı����: Tahıl, buğday; tedarik, tedarik 
olunan şey (Vámb. 209). 

aşlĭ����çĭ !ا����� aşlĭ�+çĭ 1) (V.) Tahıl ambarının sorumlusu 
2) Tedarik edilen besinlerin sorumlusu 
I/603.  
*** aşlikçi: Tahıl sorumlusu, tahıl 
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tüccarı (Vámb. 209). 
aşne �$��  Dost, aşina, tanıdık I/600.  

*** āşnā: Dost, aşina, tanıdık (Bdg. I: 52). 
aşneçilik E���� �$�� aşne+çi+lik Dostça yakın ilişkiler, arkadaşlık 

Aramĭzda aşneçilik bar “Aramızda 
dostluk var.” I/600. *** (-). 

aşnelik E�( �$�� aşne+lik Aşinalık, tanışıklık, dostluk I/600.  
*** āşnālı����: Aşinalık, tanışıklık, dostluk 
(Bdg. I: 52). 

aşu���� I ا��ق  Parmak eklemi; ayak bileği kemiği 
Mekīk, ka‘b [ayak bileği, aşık kemiği], 
aşı� (S.S.) I/597. 
*** aşu����: (LÇ 14). 

aşu����- II ا�����ق  Acele etmek, acelesi olmak 
‘Acele ve şitāb itmek [acele etmek] (S.S.) 
I/597. 
*** aşu����ma����: (LÇ 14). 

aşu����la- ا������  Harekete geçirmek; acele etmek I/597. 
*** (-). 

aşu����lan- ق��	ا���� aşu�la+n- Acele etmek, çabuk olmak I/597.  
*** aşu����lanma����: Acele etmek(Vámb. 
209). 

aşu����luġ ا�����غ  Diz kapağı I/597.  
*** aşu����lu����: bk. aşu��u�. 

aşu��������u���� ا�����ق  Diz kapağı 
Diz �apaġı, diz aġırşaġı (S.S.) I/597. 
*** aşu����lu����: (LÇ 14). 

aşu����tur- ا���"�ر��ق aşu� (f)+tur- Acele ettirmek 
Ta‘cīl itmek [acele ettirmek] (S.S.) I/598. 
*** aşu����turma����: (LÇ 14). 

aşula �(ا��  Melodi  
Türki ve şar�ı gibi bir .avt [ses] ve 
naġmeniñ ismidir (S.S.) I/598. 
*** aşula: (LÇ 14). 

at I 1  �ت) Ad, isim  
2) Nam, şöhret, ün, iyi isim I/440.  
*** at: At, nām, şöhret, neng [nam, 
şöhret] (LÇ 3). 

at II 1  �ت) At (hayvan); iğdiş edilmiş at 
2) Soylu at 
*apça� at - tapça� at “Soylu av atı” I/441.  
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*** at: Feres [at, kısrak], esb [at, beygir] 
(LÇ 3). 

at- III ا/��ق  Atmak, fırlatmak I/445. 
*** atma����: İrmā ve enda�t itmek [atmak, 
fırlatmak] (LÇ 5). 

ata I �/1  ا) Dede 
İkülençi atasĭ “Büyük dedesi” 
2) Atabek: Pādişāh lalası, mürebbī [terbiye 
eden], nā+ır-ı devlet, Asya-yı Vus�āda  
büyük bir rütbedir “Atabey, hükümdarın 
çocuklarını yetiştiren kimse” 
Hem ol Ferhādġa irdi atabig 
Körüp Ferhād �ōd anı ata dig 
“Hem o Ferhad’ın atabeyi idi; Ferhad 
onu ata gibi görüyordu.” (Nev.) (S.S.)  
3) İhtiyar, yaşlı adam 
İ�tiyār, mu
terem adam, Seyyid ata (S.S.); 
Türk �al�ı ‘azīz kişilerni ata dir me;elā 
,akīm Ata ve Seyyid Ata (Abg. 32); 
Hakim Ata, Seyyid Ata, Ayat Ata gibi  
I/449. 
*** ata: Peder, vālid [baba], baba, 
müsinn [yaşlı, ihtiyar], i�tiyār, 
mu
terem adam, Seyyid ata ve peder 
ata gibi (LÇ 3); atabig: (LÇ 3). 

ata- II 1  ا/���ق) Ad vermek, ad koymak, adlandırmak 
Ad �oma�, tel�īb ve vaż‘-ı isim itmek 
[isimlendirmek, isim belirlemek] (S.S.) 
2) İşaretlemek, damgalamak, tayin 
etmek 
Nişānlama� 88 (S.S.) 
3) Nişanlamak 
�ızın a9a atadı “Kızını ona nişanladı.” 
(Abg.) 
4) Okumak I/452. 
*** atama����: (LÇ 4). 

atadar ا/�دار ata+dar Koruyucu, veli, vasi I/456.  
*** atadar: Koruyucu, veli, vasi (Vámb. 
203). 

                                                           
88 Kelime OSTN’de � L"�� şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’deki şeklini almayı uygun bulduk.  
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atadarlĭ����  atadar+lĭ� Koruyuculuk, bakıcılık; vasilik I/456.  
*** atadarli����: (Vámb. 203). 

ataġ I ا/�غ  (V.) Güvenilir kişi, veli, bakıcı I/453.  
*** ataġġġġ: (Vámb. 203). 

ataġ II 1  ا/�غ) Saygın rütbe, şan, nam, ünlülük, 
takma ad 
2) Nişanlı 
Nāmzed [sözlü, nişanlı] (S.S.) 
3) Verilen söz 
‘Ahd olunan şey, men/ūr [adanmış, 
vadedilmiş], ne/r [adak adama], va‘d 
[söz verme] (S.S.) 
4) Parça; alın yazısı, kader 
,a..a, �ısmet (S.S.) I/453. 
*** ataġġġġ: (LÇ 4). 

ataġla- ق��� ,ataġ+la- 1) Saygın isim vermek; övmek ا/�
methetmek; nişanlamak 
2) Başkasını kendi yerine koymak I/453. 
*** ataġġġġlama����: Peymān [and, yemin] ve 
ne/r [ahit] ve va‘d itmek, nişānlama� 
(LÇ 4). 

ataġlan- ق��	� İşaretlenmek, nişanlanmak (1  ا/�
İttisām olma� [damgalanmak, 
işaretlenmek], nişānlanma� 89 (S.S.) 
2) Söz verilmiş olmak, nişanlı olmak 
Men/ūr olma� [söz verilmiş olmak] (S.S.)  
I/454. 
*** ataġġġġlanma����: (LÇ 4). 

ataġlĭġ ��� ataġ+lĭ� 1) Saygın ismi olan 90 ا/�
2) Nişanlı, nişanlanmış kız 
Nāmzed olmuş �ız [nişanlamış kız] (S.S.) 
3) Verilen söz 
Ten/īr idilmiş şey’ [söz verilmiş şey] 
(S.S.) I/454. 
*** ataġġġġlıġġġġ: (LÇ 4). 

ataġlĭ���� ��� ataġ+lĭ� 1) Saygın ismi olan ا/�
2) Atanma, terfi etme I/454.  
*** ataġlıġ: bk. ataġlĭġ. 

                                                           
89 Kelime OSTN’de hatalı olarak �,"L"�-�" şeklinde yazılmıştır. 
90 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ��
*�Aا şeklindedir. Kelimenin madde başındaki yazılışı 
esas alınarak Arap harfli yazılışı  ��
*�Aا şeklinde değiştirilmiştir. 
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atal- ا/�)��ق  Bir isme sahip olmak I/455. 
*** atalma����: Denmek, adı olmak, bir 
isme sahip olmak (Bdg. I: 7). 

atala �(�/ا  Bulamaç, lapa I/455. 
*** atala: Bulamaç aşı, 
arīre [hararetli, 
sıcak] (LÇ 4).  

atalama ��,�/ا  Bulamaç, lapa I/455.  
*** atalama: Bir tür bulamaç (DTO 3). 

atalĭġ ��(�/ا ata+lĭġ bk. atalĭ� I/456.  
*** ataliġġġġ: Buhara ve Hive’de vezirlik 
makamı, rütbesi (Vámb. 204). 

atalĭ���� ��(�/1  ا) Babalık, babanın yerine geçen kimse 
2) Türkistan’da yüksek bir rütbe ve 
makam 
Türkistānda bir rütbedir, atalıġ ahāliniñ 
‘arż u dādını istimā‘ iderek pādişāha teblīġ 
ve ‘arż itmege ve babalı� .ıfatıyla müşfi�āne 

āl ve keyfiyyetlerinden āgāh ve �aber-dār 
olmaġa me’mūrdur (S.S) I/456. 
*** atalı����: (LÇ 4). 

atalĭnlĭġ ���$�(�/ا  bk. atalĭnlĭ�  
Ada�lu, nāmzed [nişanlı, sözlü, yavuklu], 
men/ūr [adanmış, adak olarak 
belirlenmiş], yavu�lu (S.S.) I/456. 
*** atalınlıġġġġ: (LÇ 4). 

atalĭnlĭ���� ���$�(�/ا  Nişanlı kişi, nişanlanmış; belirli, 
belirlenmiş; söz verilmiş I/456.  
*** atalınlı����: Nişanlı (DTO 3). 

atan ا/�ن  İğdiş edilmiş deve I/454.  
*** ata9999: İğdiş edilmiş deve (Bdg. I: 9). 

ataş I ا/�ش  Adaş 
Adaş, semiy [adaş], hem-nām [adaş] (S.S.) 
I/457. 
*** ataş: (LÇ 4). 

ataş- II ا/����ق  Yolunu kaybetmek I/457.  
*** ataşma����: Yolunu kaybetmek (Vámb. 
203). 

ataş III  F. )A�  Ateş 
Ataş kürek “Ateş küreği”;  
Ataş araba “Tren”; 
Ataş keme “Buharlı gemi” I/457.  
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*** āteş: (F.) Ateş; sıcaklık, kızgınlık (BD 
334). 

atav   Ada I/452.  
*** atav: Ada (Bdg. I: 58). 

ata$$$$  �/ا at+a$ (Bdg.) Atma; hızlı akıntı; hücum, atak 
I/452.  
*** atay: Atma; akma, akış; akıntı, akım 
(Bdg. I: 10). 

ateke �ا/=�، ا/�آ ata’dan 1) Babacık, dedecik 
2) Öğretmen; usta; lala, atabey (Bek ateke 
= Ata bek) 
Ma9a evvel big ateke anı �ılıp idiler “Bana 
atabey olarak önce onu verdiler” (Bb. 
17-3) I/457. 
*** ateke- atake: Atalı�, babalı�, Asyā-yı 
Vus�āda bir rütbedir (LÇ 4). 

atekelik E�( �ا/�آ ateke+lik Lalalık görevi, dadılık görevi, atabeylik 
I/458. 
*** atekelik: ,ükūmet, dere begi, riyāset 
[reislik, başkanlık] (LÇ 4). 

atĭ !/�  Maya (Yoğurt için)  
(Calc. Wrtb.  !$3ات 46 آا�ن �>�� 	آ��� آ 	

'ی�� آ��Vر;! �خ   ) I/462.  
*** atı: Yoğurt mayası (Bdg. I: 11). 

atĭġ ��/ا at+� Yağ yapımında kullanılan tahta kap 
Süti ve yoġurtı içine atara� çal�adı�ları 
küçük yayı� ve küpi (S.S.) I/462. 
*** atıġġġġ: (LÇ 5). 

atĭ����-  ا/����ق at+�- 1) Adlandırılmak 
2) İyi ve güzel bir nama sahip olmak 
Kesb ve iştihār itmek [meşhur olmak, 
tanınmak], nām ve şöhret �azanma� (S.S.) 
I/462. 
*** atı����ma����: (LÇ 5). 

atĭm '�/ا  Mesafe, menzil  
Menzil, bir o� atımı gibi yer, mu‘tād 
[alışılmış olan] (S.S.) I/463. 
*** atım: (LÇ 5). 

atĭş  3�/ا  Atış, atma; vuruş 
Atĭĭĭĭş tutuş: Atar dutar, redd ve bedel [geri 
verme ve karşılık], gīr u dār [alma ve 
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tutma] “Savaş, muharebe” (S.S.) I/463. 
*** atış tutuş: (LÇ 5). 

atĭşlĭġ ���&�/ا atĭş+lĭġ İyi ateş edebilen  
Tīr-endāzlı�da māhir [ok atmada usta] 
(S.S.) I/463. 
*** atışlıġġġġ: (LÇ 5). 

at����a- ا/����ق at+�a- 1) Adlandırmak, ismini duyurmak 
2) (V.) Birisine kötü isim takmak; birisi 
hakkında dedikodu yapmak 
3) (P. d. C.) Okumak I/463.  
*** at����ama����: �ırā’at ve tilāvet itmek 
[okumak], bir şey’i ezberden o�uma� 
(LÇ 4); at����ama����: Okumak, gözden 
geçirmek (DTO 5); at����ama����: Birisine 
kötü isim takmak (Vámb. 204). 

at����u ��/ا at+�u 1) Atış 
2) Dokuma mekiği I/465. 
*** atġı – atġu: Mekīk (LÇ 4).  

at����ūçĭ !���/ا at�ū+çĭ 1) Savaşçı, ateşçi 
2) Pamuk tarayan, pamuk diten I/466. 
*** atġġġġuçı: Tüfeng ve sab�an ve sapan ve 
kemān ve felā�an [sapan]- endāz [atan] 
ve nişāncı (LÇ 4). 

at����ula- ا/��,��ق at- (ateş et-
mek anla-
mında)+�u+
�a- 

Sık sık ateş etmek; zaman geçirmek için 
avlanmak I/466.  
*** atġġġġulama����: Tīr-endāzlı� itmek [ok 
atmak], irmā’ itmek [atmak, fırlatmak] 
(LÇ 4). 

at����ulaş I ا/��,ش at�u�a+ş Savaşma, çarpışma; ateşli silahla ateş 
etme I/466. 
*** at����ulaş: ,arb, cidāl [savaş, cenk], 
mużārebe [savaş, cenk], remy [tüfek 
atma] (LÇ 4). 

at����ulaş- II ا/��,���ق at�u�a+ş- Savaşmak, çarpışmak I/466.  
*** at����ulaşma����: Savaşmak, çarpışmak 
(Vámb. 204). 

atlan- ق��	ا/�  Ata binmek; şahlanmak I/468.  
*** atlanma����: Ata binmek, sefere 
çı�ma�, düşmen üzerine ‘asker sev� 
itmek, ad ve nām �azanma�, şöhret 
peydā itmek, mevsūm olma� 
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[isimlendirilmiş] (LÇ 5). 
atlandur- ور��ق�	ا/�  Birisini ata bindirmek, birisinin ata 

binmesine yardım etmek I/469. 
*** atlandurma����: (Vámb. 204). 

atlĭġ ���/ا  Ünlü, meşhur, şöhretli I/470. 
*** atlıġġġġ: Adlu, meşhūr, nām-dār 
[şöhretli, meşhur], mevsūm 
[isimlendirilmiş], atlı, süvārī (LÇ 5). 

atmaca ����/� at+ma+ça Atmaca, bir tür yırtıcı kuş I/473.  
*** atmaça: *oġana müşābih bir nev‘ 
şikār �uşı [doğana benzeyen bir tür 
yırtıcı kuş], pāşeh, bir nev‘ �op oyunı 
(LÇ 5). 

atraf  Ar. اف�Sا   Taraf, yön 
Şeherni9 atraflarında “Şehrin etrafında” 
I/467. *** (-). 

atun  ا/�ن  (P. d. C.) Savunma, müdafaa, koruma; 
bir şeyin tarafını tutma 
(Calc. Wrtb. =5�V� ) I/463.  
*** atun: Şefaat, rica, başkaları hesabına 
yalvarma; iltimas isteme (DTO 6). 

aw I 1  �و) Ağ, balık tutmak için kullanılan örgü 
2) Av, avcılık; balık tutma 
Her ikki üç künde awġa atlanur idim “Her 
iki üç günde bir ava çıkıyordum.” (Bb. 
87); Çerik awı “Askerlerin yaptığı av” 
(Bdg.); Aw �uşı “Av kuşu”; Aw �uşıġa 
meşġūllu� �ılma� “Kuş avlama ile 
meşgul olmak” (Nev.) 
3) Av hayvanı, av 
Aw �uşı daġı köp bolur “Av kuşu da çok 
olur.” (Bb. 3) I/66. 
*** av: 7ayd [av], şikār [av] (LÇ 23). 

aw- II   Bir tarafa eğilmek; düşmek, yıkılmak; 
ters dönmek; (attan) kaymak I/67. *** (-). 

aw- III او��ق  Ezmek, toz hâline getirmek, ufalamak 
I/67.  
*** avma����: Ezmek, toz hâline getirmek, 
ufalamak (Bdg. I: 158). 
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awalan- 91 ق��	اوا,  (P. d. C.) Çevirmek, döndürmek 
Şey� İbrāhīm Ācurī ki �işt awalanıpdur 
“Şeyh İbrahim Âcurî mızrak ile 
avlanıyor.” I/68. 
*** avalanma����: Devr itmek, çar� urma�, 
dönmek, yumalama� (LÇ 23); 
avalatma����: Çevirmek, döndürmek 
(DTO 40). 

awara  F. Jوار� Avare, ruh karışıklığı olan I/68.  
*** avare: Avare, yoksul, sefil, perişan 
(Vámb. 215). 

awaracĭlĭ���� ����� Gاوار avara+çĭ+lĭk Avarelik, fakirlik  
Avaracĭlĭ�ta kezgen “Fakirlik içinde 
yaşayan” I/68.  
*** avarecili����: Yoksulluk, sefillik (Vámb. 
215). 

awaz  F. واز� Ses, avaz; yankı; dedikodu I/68.  
*** āvāz: Ses, seda, yankı (Bdg. I: 107). 

awaza اوازا F. J1 اواز) Melodi; ses 
2) (V.) Nam, şan, şöhret, ün 
Avaza bolma� “Duyulmak” I/69.  
*** avaze: Ses, ün, haykırış, seslenme 
(Vámb. 215). 

awın- ق��	او  Avunmak, bir iş ile ilgilenmek; vakit 
geçirmek I/70.  
*** avunma����: Mütesellī olma� [teselli 
olmak], göñül aldatma� (LÇ 42). 

awla- 1  او,��ق) Avlamak, ağla yakalamak 
(yakalamaya çalışmak) 
Av avlay çı�dılar “Hayvan avına çıktılar” 
2) Etrafını sarmak, kuşatmak, etrafını 
çevirmek 
Baran suynı9 arası daġı taġnı awladu� 
�aylī kiyik tüşti “Baran ırmağının 

                                                           
91 Radloff’un P. d. Courteille’nin sözlüğünden aldığını belirttiği avalan- kelimesi ‘Dictionnaire 
Turk-Oriental’de bulunamamıştır. Ancak bu sözlükteki ‘avalatma�’ kelimesine bakıldığında bu 
kelimenin Radloff’un ‘avalan-‘ kelimesine verdiği anlamla aynı olduğu hatta Radloff’un verdiği 
örnek metnin de bu kelimenin örnek metni olarak burada yer aldığını tespit ettik: Şey� İbrāhīm 
Ācurī ki �işt avalatıpdur (Courteille; 1870: 40). Buradan hareketle Radloff’un ‘avalan-‘ kelimesini 
‘Dictionnaire Turk-Oriental’den alırken kelimeyi yanlış gördüğü ve bu yanlış hâliyle 
çalışmasına aldığı düşünülmektedir. 
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yanındaki dağın etrafını çevirdik ve 
birçok geyik avladık.” (Bb. 221) I/75.   
*** avlama����: Avlamak (DTO 74). 

awlat-  awla+t- Avlatmak, avlanmaya zorlamak I/77. 
*** avlatma����: Avlatmak (Bdg. I: 105). 

awuç اوج  Avuç I/80. 
*** avuç92: Kef [elin iç tarafı, avuç], yed 
[el], müşt [avuç], avuç (LÇ 42). 

awultaş   (V.) Hemşehri; yurttaş I/78.  
*** avultaş: �omşu, himāye, cīrān 
[komşular] (LÇ 38). 

awunça���� ق��	او  Oyalanma, vakit geçirme I/71. *** (-). 
awuş����a �او��  İhtiyar (adam-kadın), çok yaşlı kimse; 

koca 
Yaman tillik bolsa awuş�a kö9li andın 
yaralıġ “Bir kadının kötü dili varsa 
kocasının yüreği bu yüzden eziyet 
çeker.” (L.T.) I/86. 
*** avuş����a: Er, zevc [koca, eş], şevher 
[koca], abuş�a (LÇ 34); avuş����a: (DTO 
66). 

awut- او/��ق aw+t- 1) Sallamak (beşik), sakinleştirmek 
(çocuğu) 
2) Neşelendirmek, dikkatini başka yöne 
çevirmek I/78.  
*** avutma����: Kö9li mütesellī itmek 
[gönlü teselli etmek], aldatma�, ümīd ile 
va�it geçürmek (LÇ 42). 

awuttır-  awut+tır- Sakinleştirmek, yatıştırmak; 
sevindirmek I/79.  
*** avutdurma����: Meşgul etmek, 
avutmak (Bdg. I: 111). 

a$$$$  �  Ay, dünyanın uydusu I/3.  
*** ay: Māh [ay], �amer [ay] (LÇ 45). 

aya I   Hala, babanın kız kardeşi 
(Calc. Wrtb.  	,5); Uluġ aya “Büyük 
hala”;  
(Calc. Wrtb.  نLآ 	5,); Aya�a (Eyeke ?) 
“Süt anne, süt ana”;  

                                                           
92 Kelime LÇ’de  اووج  şeklinde yazılmıştır. 
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(Calc. Wrtb. !5�Hر 	5ّ,) I/199. 
*** aya: ‘Amuca (LÇ 45). 

aya II �%� ،�%ا  Avuç, aya I/199. 
*** aya: El içi ve aya� �abanı ortasındaki 
düzlük (LÇ 45). 

aya- III ا%���ق ay! 
(nida)’dan 
(?) 

1) Pişman olmak, pişmanlık duymak 
2) Korumak, saklamak, özen göstermek, 
kıyamamak I/199. 
*** ayama����: Dirīġ itmek [korumak], 
esirgemek, mu
āfa+a itmek, �ıymama� 
(LÇ 45). 

ayaġ غا�%   bk. aya� II (Ayak anlamında) I/209. 
*** ayaġ: �adem [ayak], pā [ayak], 
�ade
, piyāle [kadeh], nihāyet, pāye 
[merdiven ayağı, basamak] (LÇ 45). 

ayaġçı !� .bk. aya�çĭ I/209  ا%�
*** ayaġġġġçı: Sā�ī (Şarap dağıtan) (LÇ 45). 

ayaġlıġ ��( ا%�غ  bk. ayaġlĭ� I/209. 
*** ayaġġġġlıġġġġ: Aya�lı�, çūb-bāz, cān-bāz 
na‘lını [canbaz ayakkabısı] (LÇ 45). 

ayaġlĭ���� ��( 93 ا%�غ  Ayaklık, kaide I/209. *** bk. ayaġlıġ 
aya���� I   Çanak, kase, tas I/201.  

*** ayaġġġġ: Kāse (LÇ 45). 
aya���� II 1  �%�ق) Ayak; kaide 

Baştĭn aya��a “Baştan ayağa”; �abrini9 
ayaġı sarıdur “Kabrinin ayak kısmına 
doğrudur.” (Nev.) 
2) Son, nihayet; akibet 
Bars yılnı9 ayaġında “Kaplan yılının 
sonunda” (Abg. 273); Sīrni9 aya�ıda 
�ışlap “Sir-derya’nın ağzında kışlayıp” 
(Abg. 102) I/202.  
*** aya����: Ayak, bacak; kaide, temel; son, 
nihayet (Bdg. I: 174); aya����: bk. ayaġ. 

aya����- III 1  ا%����ق) Ayağa kalkmak, yürümeyi öğrenmek 
(çocuk için) 
2) Batmak, ortaya çıkmak (güneş ve ay 
için) 

                                                           
93 Kelimenin Arap harfli yazılışı ��3 ای�ع şeklindedir. Bu yazılış, kelimenin madde başındaki 
yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 



 77 

Ay aya�ġaç yana kö9lümni bozıp 
yalġuzluġım “Ay ortaya çıktığında 
yalnızlığım yüreğimi burkuyor.” (L.T. 
9094) I/205. 
*** aya����ma����: Āfitāb, māh, nücūm ġurūb 
itmek [güneş, ay, yıldız (batmak)], 
batma� (LÇ 45); aya����ma����: Gözden 
kaybolmak, batmak; (güneş ve ayın 
için) ortaya çıkmak (DTO 90). 

aya����çĭ !���%ا aya�+çĭ Şarapçı, şarap dağıtan 
Aya�çĭ kitür cāmnı leb-be-leb “Şarapçı, 
bardağı ağzına kadar doldurup getir.” 
(L.T. 9095) I/208.  
*** aya����çı: bk. ayaġçı. 

aya����lan- ق��	ا%���  Ayağa kalkmak, iyileşmek I/206. *** (-). 
aya����lĭġ �����%ا  Ayaklı, ayak sahibi I/207.  

*** ayaġlılılılıġ: bk. ayaġlıġ. 
aya����lĭ���� �����%96 ا  Ayaklı, ayak sahibi I/207.  

*** ayaġlılılılıġ: bk. ayaġlıġ. 
ayalġu �� ;(Bdg.) 1) Aksan; usul, ölçü; melodi  ا%�(

şarkı söyleme 
2) Nota (müzik) I/213. 
*** ayalġġġġu: Naġmāt ta
rīrinde 
�ullandı�ları medd, no�a, la
n [nağme], 
āheng, naġme, sürūd [terennüm, şarkı] 
(LÇ 45). 

ayalt- ا%�)"��ق  (V.) Baştan çıkartmak, ayartmak, 
kandırmak I/214. 
*** ayaltma����: Baştan çıkartmak, 
ayartmak (Vámb. 230). 

ayan- ق��	ا%� aya+n- 1) Kendini korumak; tembel olmak, 
gerektiği gibi çalışmamak 
2) Birisini korumak; birisinden 
sakınmak, birisinden çekinmek I/209.  
*** ayama����97: Saklamak, korumak; 

                                                                                                                                                                          
94 OSTN’de olmayan Dictionaire Turk-Oriental’den alınan metnin sayfa numarası tarafımızdan 
bulunarak eklenmiştir. 
95 OSTN’de olmayan Dictionaire Turk-Oriental’den alınan metnin sayfa numarası tarafımızdan 
bulunarak eklenmiştir. 
96 Kelimenin Arap harfli yazılışı ��
 şeklindedir. Bu yazılış, kelimenin madde başındaki ای� 
yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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kıyamamak (Bdg. I: 176). 
ayas 1  ا%�س) Temiz, pürüzsüz; bulutsuz 

Ayas kün “Bulutsuz gün” 
2) Soğuk, don, ayaz 
Ayas urġan (ötken) “Soğuk kaptı, soğuk 
geçti.” I/214. 
*** ayaz ve ayas: Aylu giceniñ .oġuġı 
(LÇ 45); ayas: Soğukluk, don (Vámb. 
229). 

ayasla- ق���K�%ا ayas+la- Soğuk kapmak, donmak, üşümek I/215. 
*** ayaslama����: Soğuktan titremek, 
üşümek (Vámb. 229). 

ayat  Ar. [ی� Ayet, Kur’an surelerini oluşturan 
kısımlardan her biri I/214. *** (-). 

a$$$$dĭĭĭĭ9999 ا$%�%E   Ay ışığı, mehtap I/56.  
*** aydın: Nūr, żav’ [aydınlık], a.lı ay ve 
tün ya‘nī, aylu gicedir, mehtāb, rūşen 
[aydın], żiyā-dār [parlak, ışıklı, aydın] 
(LÇ 48). 

a$$$$ġa���� �� .Şahit; davacı; muhbir I/14  ا%��ق، ا%
*** ayġġġġa����: Nemmām [dedikoducu], köti 
adam, beyhūde söz söyleyici, bī-fā’ide 
[faydasız], çap�ın, herze-gerd 
[dedikoducu], �ızıl aya�, bī-pāk [pis] 
(LÇ 54). 

a$$$$ġa��������a- ق������ a$ġa�+�a- Şahitlik yapmak; ispatlamak; şahitlik ا%
yapacak birisini aramak I/14.  
*** ayġa����lama����: Şahitlik yapmak (Bdg. 
I: 198). 

a$$$$ġır #�� Aygır  ا%
Yaban a$ġır  (V.) “Bir tür ağır hastalık” 
I/15. 
*** ayġġġġır98: %argele [eşek sürüsü], süren 

ayvān, ayġır (LÇ 54); ayġġġġır99: Gün-be-
gün kesb-i şiddet iden maraż [günden 
güne şiddetlenen hastalık] (LÇ 54); 

                                                                                                                                                                          
97 OSTN’de yer alan ‘ayan-‘ kelimesine başka sözlüklerde rastlayamadık. Ancak kelimenin 
DTS’de ‘Saklamak, korumak; kıyamamak’ anlamlarına gelen ‘aya-‘ kelimesinden türediği 
anlaşılmaktadır. 
98 Kelime LÇ’de  �<ی�  şeklinde yazılmıştır. 
99 Kelime LÇ’de ��<ای  şeklinde yazılmıştır. 
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yaban ayġġġġir: Bir tür hastalık (Vámb. 
236). 

a$$$$ġĭr #�� .Aygır  I/16. *** bk. a$ġır  ا%
a$$$$ġĭrlĭġ ��(#�� ,Aygırlık, aygırlık yapma; aygır sabibi  ا%

aygırlı I/17. *** (-). 
ayĭġ ��%ا  Ayı  

Ayĭġ otĭ  “Bir bitki ismi” (S.S. 65) 100 
I/223.  
*** ayıġġġġ: Dübb [ayı], ayu (LÇ 65); ayıġġġġ 
otı: Bir nev‘ nebāt ve ‘ilāc ismidir (LÇ 
65). 

ayĭġlĭġ ��( ��%ا  Ayıların çok olduğu yer I/223. *** bk. 
ayĭ�lĭ�. 

ayĭ���� I ��%ا  Ayı I/223.  
*** ayu���� ve ayıġġġġ: Ayu, dübb [ayı], �ırs 
[ayı], ayı (LÇ 65). 

ayĭ���� II �%�  Ayık, aklı başında olan; temkinli, 
ihtiyatlı; iri, kocaman I/10. 
*** ayıġġġġ: Dübb [ayı], ayu, hūşyār 
[uyanık, ayık, akıllı], müteya��ı+ 
[uyanık, gözü açık], açı� göz, kendine 
gelmiş (LÇ 65). 

ayĭ����lĭ���� ��( ��%101 ا  Ayıların çok olduğu yer I/223. *** (-). 
ayĭl I 1%ا  Eyer kolanı [At, eşek vb. hayvanların 

semerini veya eyerini bağlamak için 
göğsünden aşırılarak sıkılan yassı 
kemer] 
Atımnı9 ayĭlı üzülüp igri ürküldi 
“Atımın kolanı koptu; eyeri düştü.” (Bb. 
116) I/33. 
*** ayıl: �olan, ayıl (LÇ 57). 

ayĭl II   At kolanı I/223.  
*** ayıl: �olan, ayıl (LÇ 57). 

ayĭl- III ���%قا�   Ayılmak, bilinci yerine gelmek I/223. 
*** ayılma����: Teya��u+ itmek [uyanmak], 
hūşuna ve kendine gelmek, vā�ıf olma� 
(LÇ 65). 

                                                           
100 OSTN’de, LÇ’den alınan ‘ayĭġ otĭ’ maddesinin 25. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim 
incelememize göre bu madde 65. sayfadadır.  
101 Kelimenin Arap harfli yazılışı �G3 ��ای şeklindedir. Bu yazılış, kelimenin madde başındaki 
yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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ayĭlt- ا%��"��ق  Ayıltmak, aklını başına getirmek, 
uyandırmak I/223. *** (-). 

ayĭm '�%1  ا) Kadın, karı, eş 
%anım, �atun, ‘avrat, mü’enne;, nisā (S.S. 
65)102 
2) İşaret, ima  
İşāret, remz [işaret] (S.S. 65)103 I/223. 
*** ayım: (LÇ 65). 

ayĭrt����ū ��/#%ا  (P. d. C.) Kötüyle iyi arasındaki farkı 
ayırma I/32.  
*** ayırt����u: Temeyyüz [benzerlerinden 
farklı ve üstün olma, diğerleri arasından 
kendini gösterme], far�, tefrī� 
[birbirinden ayırma, seçme] (LÇ 50); 
ayırtġġġġu: Kötü ve iyi arasındaki farkı 
ayırma (DTO 103). 

a$$$$����a����  a$+�a� (V.) Boş konuşma, boş boğazlık, 
gevezelik I/11. 
*** ay����a����: Boş konuşma, gevezelik 
(Vámb. 236); bk. a$ġa�. 

a$$$$la���� �%قا   (Muhtemelen ‘ya$la�’ قLی�ی yerine hatalı 
olarak ‘a$la�’ قLای yazılmıştır.)  
(Calc. Wrtb. ن�$D��A @'� ) I/35. 
*** ayla����: Göl, Aral (LÇ 58). 

a$$$$lan- I ق��	ا%�  bk. a$�an-  I/37. 
*** aylanma����: bk. a$�an-. 

a$$$$����an-  II ��	�%�  Değişmek, başkalaşmak, dönüşmek 
�a�resi ba
r oldı imdi a$lanıpdur �anġa 
hem “Bir damlası deniz oldu; şimdi o 
deniz kana da dönüşmektedir.”104 I/36.  
*** aylanma����: Geri dönmek; 
döndürmek; ters çevirmek (Vámb. 237). 

a$$$$lana �	�%ا  Bir çevre etrafında bulunan  
Memleketimni9 uzunı ve a$lanası 

                                                           
102 OSTN’de, LÇ’den alınan örneğin 25. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim 
incelememize göre bu madde 65. sayfadadır. 
103 OSTN’de, LÇ’den alınan örneğin 25. sayfada olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim 
incelememize göre bu madde 65. sayfadadır. 
104 Radloff’un örnek olarak verdiği beytin tam şeklini P. d. Courteille’de bulduk:  
Kör ġamım efzūnlıġın her dem ki eşkim �aylini9 
�a�resi ba
r oldı imdi aylanıpdur �anġa hem (P. d. Courteille; 1870: 128). 
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“Memleketimin uzunluğu ve alanı” 
(Abg. 55); A$lana ya�ını �abap “Her 
taraftan çevreleyerek” (Abg. 60) I/37.  
*** aylana: Çevre, devre, gerdiş [dönme, 
çevrilme], geşten [dönmüş], dönme (LÇ 
58). 

a$$$$lanç M	�%�  Dolaşık yol; sapa yol I/39.  
*** aylanç: Dolaşık yol (Bdg. I: 205). 

a$$$$lĭ���� ���%ا  Bir aylık zaman, aylık I/42.  
*** aylı����: Bir aylık zaman (Bdg. I: 171). 

a$$$$ma����   1) Halk, ulus, kavim; aile 
Çehār a$ma� “Herat’ta oturan dört aile” 
(V.) 
2) Büyük koyun sürüsüne sahip olan 
yerli I/63.  
*** ayma����: Oyma�, ço� �oyunı ve sürisi 
olan köyli, uru�, şu‘be [bölüm, dal], āl 
[sülale, soy], �abīle, Asyā-yı Vus�āda bir 
�abīle ismidir (LÇ 61). 

a$$$$na I �$%� F. �	ی�  Ayna; cam I/17.  
*** ayna: Ayna (Bdg. I: 214). 

a$$$$na- II   (V.) Çürümek 
Baş a$nama� “Kederlenmek, üzülmek” 
I/18. 
*** aynama����: Bozulmak, çürümek 
(Vámb. 239). 

a$$$$nala- ��,�$%ا  (V.) Bir şeyden dolayı keyiflenmek, bir 
şeyden hoşlanmak  
(Bana a$nala$n şeklinde kurulmuş gibi 
geliyor. Çünkü bunun aynısı a$nala+ a$n 
şeklinde ele alınmıştır.) 
Sendin a$naladĭm “Senden hoşlandım.” 
I/19.  
*** aynalama����: Sevinç duymak, 
memnuniyet duymak, hoşnut olmak 
(Vámb. 239). 

a$$$$nı- I   Tatsız olmak, sıkıcı olmak I/22. *** (-). 
a$$$$nĭ- II ا%$���ق  bk. a$nı- I/23. *** (-). 
a$$$$nĭt- ا%$�"��ق  Birisini bir şeyin tersine inandırmak, 

ayıltmak I/23.  
*** aynıtma����: İlaçla ayıltmak (Bdg. I: 
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214). 
a$$$$p  Ar. \�5 1) Günah, suç, eksiklik, ayıp 

2) Dürüst olmama, kötü huy I/58.  
*** ‘ayb: Ayıp, suç (Bdg. I: 767). 

a$$$$ralĭ���� ��(ا%#ا a$ra+lĭ� 1) Ayrılık 
2) Seçilmiş, mükemmel; bir çoğundan 
daha iyi I/26.  
*** ayrali����: Ayrılma, ayrılış (Vámb. 231). 

a$$$$ran I  ا%#ان ayĭr+an (V.) Ahırda iki at arasında duran tahta 
parçası I/25.  
*** ayran: Ahırda iki at arasında duran 
kiriş, tahta (Vámb. 232). 

a$$$$ran II ا%#ان  Ayran I/25. 
*** ayran: Dūġ [ayran], me/ī� [su ile 
karıştırılmış süt] (LÇ 48). 

ayĭrġuçĭ !��  .Ayıran, bölen I/31  ا%#
*** ayırġuçı: Ayıran, bölen (Bdg. I: 190). 

a$$$$rĭç M%#%ا ayĭr+ç (P. d. C.)Çift hörgüçlü deve I/31. 
*** iriç105: Çift hörgüçlü deve (Vámb. 
233); ayrıç: Boyunduruk takılmış deve; 
çift hörgüçlü deve (DTO 107). 

a$$$$rĭ���� �%#%ا  Ayrık, bölünmüş I/31. 
*** ayru����: Ayrı, yalnız (Vámb. 233); bk. 
a$ru�. 

a$$$$rĭl- ا%#%���ق  Ayrılmak, yarılmak  
A$rĭlġan “Ölen, ölmüş” (Abg.) I/31.  
*** ayrıl-: Ayrılmak (Bab. 47). 

a$$$$rĭlmaş 3�(#%ا ayĭr+�+maş (P. d. C.) Yolun ikiye bölündüğü yer, 
kavşak I/31.  
*** ayrılmaş: Kavşak, yolun ayrım 
noktası (DTO 105). 

a$$$$ru���� ا%#وق ayĭr+� 1) Ayrı olarak, teker teker; yabancı 
2) (P. d. C.) Hayvanları beslemek için 
kullanılan bir tür ot, ayrık otu  I/31. 
*** ayru����: Bī-gāne, müferri� [ayıran], 
ayru, cüdā [ayrı], sivā [başka, diğer], 

                                                           
105 Hermann Vámbéry, Radloff’un ‘a$rĭç’ şeklinde okuduğu kelimeyi ‘iriç’ biçiminde 
okumuştur. P. d. Courteille “Boyunduruk takılmış deve; çift hörgüçlü deve” anlamlarını verdiği 
kelimenin okunuşunu vermemiştir. Ancak kelimenin anlamı dikkate alınarak ‘ayır-‘ fiilinden 
kaynaklandığı düşünülebilir. Bu bakımdan kelimeyi Vámbéry’nin  okuduğu gibi ‘iriç’ şeklinde 
değerlendirmek doğru görülmemektedir. 



 83 

baş�a, ġayr (LÇ 50); ayru����: Hayvanları 
beslemek için kullanılan bir tür ot, ayrık 
otu  (DTO 107). 

a$$$$ru����la- ا%#و����ق a$ru�+la- Ayırmak, birbirinden ayırmayı 
düşünmek; soyutlamak I/31. *** (-). 

a$$$$ru����tĭ ا%#و�!"   (S.S.) Ayrılmış I/31.  
*** ayru����tı: Ferd, infirād [yalnızlık], 
inzivā, va
det, yegāne, tenhā (LÇ 50). 

a$$$$t- ��"%�  Söylemek, konuşmak; belirtmek; 
iletmek I/43. 
*** aytma����: Söylemek, dimek, inşād 
itmek [şiir okuma;  sesini yükseltme], 
nu�� [söylemek, konuşmak], irād itmek 
[söylemek] (LÇ 46). 

a$$$$tĭl- ا%"����ق  Konuşulmuş olmak, söylenmek I/47. 
*** aytıl-: Söylenmek (Bab. 49); aytıl-: 
Söylenilmek, denilmek (LD. 361). 

a$$$$tĭn- 1  ا%"�$��ق) Şarkı söylemek; sevinçten çığlık 
atmak 
2) İtiraf etmek I/47.  
*** aytinma����: Şarkı söylemek, sevinçle 
haykırmak (Vámb. 231). 

a$$$$tĭş- 1  ا%"�&��ق) Karşılıklı konuşmak, sohbet etmek; 
tartışmak (sözlü) 
2) Hakim karşısında sözlü ifade vermek 
I/47.  
*** aytişma����: Kavga etmek, atışmak, 
ağız kavgası yapmak (Vámb. 231). 

a$$$$t����a ��"%آ5��  اJ�  (V.) Kutlama yeri; pazar yeri I/47.  
*** ayt����a: Pazar yeri, meydan (Vámb. 
230). 

a$$$$t����uçı !���"%ا a$t+�u+çı Konuşmacı; konuşkan I/48. 
*** ayt����uçı: Mu�bir, meddā
, ço� söyler 
adam, sāzende ve efsāne-gū [çalıcı ve 
efsane anlatan], ba
şı ve ‘āşı� (LÇ 46). 

a$$$$ttur- ا%"�ور��ق  Söyletmek, konuşmaya zorlamak; emir 
vermek I/49.  
*** ayttur-: Söylettirmek, dedirtmek 
(Bab. 49). 

ayu���� ا%�ق  Ayı I/224. 
*** ayu���� ve ayıġġġġ: Ayu, dübb [ayı], �ırs 
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[ayı], ayı (LÇ 65). 
ayur-   Ayırmak, yarmak; parçalara ayırmak; 

ayırt etmek, fark etmek I/224. 
*** ayırma����: Tefrī�106 [ayırmak], temyīz 
itmek [ayırmak, seçmek] (LÇ 65). 

ayurun- 107 ق��	ا%�رو  bk. a$rın-108 I/225. *** (-). 
ayuruş- 109 ا%�رو���ق  Ayrışmak, karşılıklı parçalanmak I/225. 

*** (-). 
az I ز�  Az; küçük, ufak; önemsiz, 

ehemmiyetsiz I/555. 
*** az: �alīl [az], kem [az, noksan], 
endek [az] nādir (LÇ 11). 

az- II 1  از��ق) Kaybolmak, yolunu kaybetmek 
2) Yoldan çıkmak, bozulmak I/556. 
*** azma����: Baştan çı�ma�, yoldan 
şaşma�, ‘i.yān se�āvet itmek [isyan 
etmek, eşkiyalık etmek], güm-rāh olma� 
[yolunu şaşırmış olmak] (LÇ 11). 

azaġla���� ق� az+aġla� Azıcık, çok az ازا
Tenzīl [azaltma, indirme], ten�ī. 
[azaltma, indirme], ta�līl itmek 
[indirmek] (S.S.’den aynen alınmıştır!)110; 
Azaġla� çĭ��an kişi “Bir az kalabalık, bir 
az halk” I/559. 
*** azaġġġġla����: (LÇ 12). 

aza����- ��(زا� az+�- Azalmak 
Ta�līl ve tenā�ı. itmek [indirmek, eksik 
etmek], kesilmek (S.S.) I/561. 
*** azalma����: (LÇ 11). 

azar ازار az+ar 1) Zar zor, güçlükle; pek az; henüz 
2) Azar azar “Azar azar, biraz biraz” 
I/560.  

                                                           
106 Kelime LÇ’de ی��#A şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak ‘tefrī�’ şeklinde okunması 
daha uygun bulunmuştur. 
107 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
108 OSTN’de ayurun- kelimesinin anlamı için a$rın- kelimesine gönderme yapılmıştır; ancak 
gönderme yapılan a$rın-  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
109 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
110 Radloff, kelime için kendi verdiği anlam ile LÇ’deki anlamın uyuşmadığından dolayı böyle 
bir not düşmüş olmalıdır. 
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*** azar azar: Küçük parçalar hâlinde, 
azar azar (Vámb. 208). 

azatma���� ازا)"��ق  (P. d. C.) Para kesesi, kese  
(Calc. Wrtb.’de bulunan “artma�- ق�,Aار” 
şekli şüphesiz bir baskı hatasıdır.) I/562.  
*** azatma����: Para kesesi (DTO 18). 

azbu$$$$  از�� az+ ? Heyecan, telaş, coşku 
%alecān [heyecan, kalp çarpıntısı], telāş 
111 (S.S.) I/581. 
*** azbuy: (LÇ 11); azbuy: Heyecan, acı, 
üzüntü (DTO 17). 

azġan  az (f)+ġan Azmış olan, itaatsiz, yolsuz I/574.  
*** azġġġġan: Ölçüsüz; şiman, iri yarı; 
ahlaksız; kötü (Vámb. 208). 

azġaş- ����قاز  az+ġaş- Yolunu kaybetmek 
Yoldan şaşmak, azma� 
Mübārek oġlı bir kün azġışıp rāh 
‘Acāyib susaġanda kördi bir cāh 
“Bir gün onun mübarek oğlu yolunu 
kaybettiğinde, çok susadığında bir su 
kuyusu gördü.” (S.S.) I/574. 
*** azġġġġaşma����: (LÇ 11). 

azġĭç M� az+ġıç 1) Yanılma, yolunu kaybetme از
*arī�-i .avābdan ‘udūl itmeklik [doğru 
yoldan çıkma] (S.S.) 
2) Fakirlik, sefalet, yoksulluk 
Azlı�, şe�āvet [sıkıntıda olma] (S.S.) 
3) Bir sarmaşık türü 
Bir nev‘ .armaşı� nebāt (S.S.) I/576. 
*** azġġġġıç: (LÇ 11). 

azġĭr-   Baştan çıkarmak, azdırmak I/576.  
*** azġurma����: bk. azġur-. 

azġun ن� Yolunu kaybetmiş; asi  از
‘Ā.ī, ser-keş [isyan eden, asi], güm-rāh 
[yolunu şaşırmış], 
adīd [öfkeli, 
hiddetli], �uġyān [azgınlık], şerr [kötü iş; 
Allah’a isyan] (S.S.) I/576. 
*** azġġġġun: (LÇ 11). 

                                                           
111 Kelime OSTN’de شLA, LÇ’de 9ش�A   şeklinde yazılmıştır. 



 86 

azġun����an- ق��	�	� .(-) *** .Bozulmak, kötüleşmek I/576   112 از
azġun����aş- ق����	� ;azġun+�a+ş- Namussuz olmak, ahlaksız olmak از

bozulmak 
Azġınlı�  itmek (S.S.) I/576. 
*** azġġġġunlaşma����: (LÇ 11). 

azġun����ĭġ ���	� Azgınlık, yoldan çıkma  از
Güm-rāhlı� [yolunu şaşırma], yaramazlı�, 

aşarılı� (S.S.) I/576. 
*** azġġġġunlıġġġġ: (LÇ 11). 

azġun����ĭ���� ���	�  .Azgınlık, yoldan çıkma I/576  113 از
*** azġunlıġ: bk. azġun�ĭġ. 

azġur- ر��ق� Azdırmak, baştan çıkartmak  از
Azdırma�, 
adden geçürmek, iġvā itmek 
[azdırmak], başdan çı�rama� (S.S.) I/577. 
*** azġurma����: (LÇ 11); azġurma����: 
Delirtmek; baştan çıkartmak, ayartmak 
(Vámb. 208). 

azıt- از%"��ق az+t- Yolunu şaşırmak, azıtmak 
Yoldan şaşırma� (S.S.) I/570. 
*** azıtma����: (LÇ 11). 

azĭġ �%از  bk. azĭ� I   I/571. *** (-). 
azĭ���� I ز%�ا   Azı dişi I/571. 

*** azu���� tiş: Azı dişi (Vámb. 208); azu: 
Azı dişi (DTO 18). 

azĭ���� II �%از  Azık, erzak, iaşe; yiyecek stoğu I/571.  
*** azu����: Yiyecek; tedarik, tedarik 
olunan şey; zahire, erzak (DTO 18). 

azĭ���� III �%از az+� (V.) Hatalı; kusurlu; yanlış I/571.  
*** azi����: Yanlış, hatalı (Vámb. 208). 

azĭ����- VI ���%از az+�- Yolunu kaybetmek; yanılmak 
Azma�, yolı ġā’ib idüp gezüp �olaşma� 
(S.S.) I/571. 
*** azı����ma����: (LÇ 12). 

azĭ����lĭġ ����%از azĭ�I+lĭġ Uzun ve sivri dişleri olan kişi I/571. *** 
(-). 

azĭ����lĭ���� ����%از az’dan Canlılık; şakacılık; yönetilemezlik, 
dizginsizlik I/571.  

                                                           
112 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ق�,"L"'5از şeklinde verilmiştir. Bu yazılışın dizgi 
hatası olduğu düşünülerek tarafımızdan düzeltilme yoluna gidilmiştir. 
113 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ��
 şeklinde verilmiştir. Bu yazılışın dizgi hatası از5'"
olduğu düşünülerek tarafımızdan düzeltilme yoluna gidilmiştir. 
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*** azi����li����: Huysuzluk, hırçınlık, aksilik 
(Vámb. 208). 

azĭnmaş- از%$�����ق az+n+maş- (P. d. C.) Kaybolmak; kendi bildiği 
yolda ilerlemek I/571.  
*** azınmaşma����: Yolunu kaybetmek, 
özgürce davranmak (DTO 18). 

azĭrġan- ق��	� az+rġa+n- Az olarak kabul etmek; saygısızlık از%#
etmek I/571.  
*** azırġġġġanma����: Az .ayma�, 
a�īr 
tutma� [küçük görmek], az görmek (LÇ 
11). 

azĭt- از%"��ق  bk. azıt-  I/571.  
*** azıtma����: Yolunu kaybetmek (DTO 
18). 

azlĭġ ��(از  Nadir, ender rastlanan 
Nedret114 [azlık], �ıllet [azlık, kıtlık], azlı� 
(S.S.) I/580. 
*** azlıġġġġ: (LÇ 11). 

azlĭ���� ��(از az+lĭ� Ufak tefek şey; önemsiz şey I/580.  
*** azlı����: Pek az, küçüklük, azlık (Bdg. I: 
35). 

azlu����   (V.) Erzak, iaşe, azık 
(Kelime kuşkusuz “aġz�ı�”tan gelmektedir.) 
I/580.  
*** azlu����: Erzak, azık, stok (Vámb. 208). 

azma����lĭ���� 1  از������) Yolunu şaşırma 
2) Şeytana uyma I/582.  
*** azma����lı����: Yolunu şaşırma, yoldan 
çıkma; şeytana uyma, kötülük yapma 
(Bdg. I: 37). 

azna I �	از  Dar yol, patika 
Geçid, �ar yol (S.S.) I/577. 
*** azna: (LÇ 11). 

azna- II ق���	از  İnlemek, sızlanmak, inildemek I/577.  
*** aznama����: İnlemek, inildemek (Bdg. 
I: 37). 

azu���� ازوق  bk. azĭ� II   I/572.  
*** azu���� ve azu����a: *a‘ām [yemek], ġı/ā 

                                                           
114 Kelime OSTN’de ارت�" şeklinde yazılmıştır. Bu yazılıştaki örneğin madde başındaki kelimeye 
anlamca uymadığı da tespit edilerek (nedāret: Tazelik, parlaklık) LÇ’deki yazılışı esas alınmıştır. 
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[gıda, besin], za�īre, zād [azık]  (LÇ 11). 
azu����a �ازو�  bk. azĭ� II 

*a‘ām [yemek], ġı/ā [gıda, besin], za�īre, 
zād [azık] (S.S.) I/572. 
*** azu���� ve azu����a: (LÇ 11). 

azu����la- ازو����ق azu�+�a- Yedirmek, beslemek; geçindirmek  
*a‘ām yedirmek [yemek yedirmek], ġı/ā 
virmek [gıda vermek] (S.S.) I/572. 
*** azu����lama����: (LÇ 12). 

azu����lan- ق��	ازو�� azu�+la+n- Beslenmek 
Azu�a alma�, geçinmek, teġa//ī ta‘ayyüş 
itmek [beslenmek] (S.S.) I/572. 
*** azu����lanma����: (LÇ 12). 

azu��������uġ ازو���غ  Erzak ve iaşe sahibi I/572. 
*** azu����luġ: Erzaklı, yiyecek sahibi 
(Bdg. I: 38); azu����lıġġġġ: Mu
sin [ihsan 
eden], mu�‘im [yemek veren], mün‘im 
[yedirip içiren], ġanī [zengin, varlıklı] 
(LÇ 12). 

azu��������u���� ازو���ق  Erzak ve iaşe sahibi I/572.  
*** azu����lu����: Erzaklı, yiyecek sahibi 
(Bdg. I: 38). 

 

 



 89 

B 
 
baba ����  Dede IV/1563. 

*** baba: Dede, büyük baba (Vámb. 240). 
baba$$$$  ����  Saç lülesi, perçem, bukle  

(Calc. Wrtb. 4(
 .IV/1564 ( آ
*** babay: Saç lülesi, bukle (DTO 144). 

babe ����  O zaman 
(Calc. Wrtb. ا": �ن ) IV/1565.  
*** bāāāāpe: O zaman (Bdg. I: 218). 

baber #��� F. Leopar IV/1565. 
*** babır: Deñiz �aplanı gibi bir sibādır 
[deniz kaplanı gibi bir yırtıcı hayvandır]; 
pek eski, köhnemiş, pek büyük; ‘atī� 
[eski] ve ‘a+īm [büyük], babur (LÇ 66). 

baca ����  Abla; hala IV/1521. 
*** baci: bk. bacĭ. 

bacĭ !���  Abla, bacı IV/1523. 
*** baci: Abla; hala (Vámb. 241). 

bacĭna���� ق�$����  Bacanak, eşleri kardeş olan erkeklerden 
her biri IV/1523.  
*** bacana����: Bacanak (Bdg. I: 219). 

baça ��� [F.] Çocuk, erkek çocuk IV/1521.  
*** beçe: Çocuk (Bdg. I: 245). 

badiye  �%د�� Ar. (V.) Sahan, kap, çanak IV/1519. 
*** badie: Tepsi, sahan (Vámb. 241). 

bad����an د��ن��  Kepçe  
(Calc. Wrtb. 	], ) IV/1520. 
*** bad����an: Ahşap kâse (DTO 145). 

baġ I غ��  Bağ, ip, halat, zincir IV/1446. 
*** baġ: Bağ, ip (DTO 151). 

baġ II غ�� [F.] Bağ, bahçe IV/1446.  
*** bāāāāġ: Bağ, bahçe (Bdg. I: 232). 

baġ- III ����  Bağlamak, sicimlemek IV/1447.  
*** baġma����: Bağlamak, birleştirmek, 
raptetmek (Bdg. I: 233). 

baġalta���� ق�"���  (V.) Zırhın altına giyilen pamuklu  vatkalı 
giysi IV/1449. 
*** baġalta����: Zırhın altına giyilen 
pamuklu  vatkalı giysi (Vámb. 245). 
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baġam م���  Duvar sutunu IV/1449. 
*** baġam: Yüksek binaların duvarlarının 
yıkılmasını önlemek için yapılan destek, 
sütun (DTO 151). 

baġan ن���  bk. ba�an IV/1448.  
*** baġan: Sütun, direk (Bdg. I: 233). 

baġana �	���  (V.) Koyun derisi IV/1448. 
*** baġana: Koyun derisi (Vámb. 242). 

baġanla- ���	��� baġan+la- Direk üstüne inşa etmek IV/1449.  
*** baġanlama����: Direk üstüne 
yerleştirmek (Bdg. I: 233). 

baġça ���� [F.] Bahçe IV/1461.  
*** baġça: (F.) Bahçe (Bab. 58). 

baġdaşĭl- ا��������  Tembel olmak, aylak olmak IV/1461. *** (-
). 

baġda$$$$  ا���  Yamaç, dağ eteği IV/1460. 
*** baġday: Eğim, iniş, yamaç (DTO 151). 

baġda$$$$sĭz 48%ا��� baġda$+sĭz Meyilsiz, eğimsiz 
Üç tört taş attı çün yiri baġda$sĭz ve fa.īli 
asru müsta
kem ve tamām taşdın idi kārger 
kilmedi “Üç dört taş attı. Bulunduğu yer 
yamaçsız ve kale bendi çok müstahkem 
ve tamamen taştan olduğu için etki 
etmedi.” (Bb. 432-20) IV/1460. 
*** baġdaysız: İnişsiz, inişi olmayan, 
yamaçsız (Bab. 58). 

baġış����a- ����&�   1) Armağan vermek, bahşetmek  
2) Bir şeyden dolayı affetmek, bağışlamak 
Baġışlama����: Ba
ş itmek, in‘ām, ‘atiyye, 
i
sān itmek [hediye vermek, ihsan etmek], 
‘afv lu�f itmek, ma‘/ūr �utma� [mazur 
görmek] (S.S.) IV/1453. 
*** baġışlama����: (LÇ 70). 

baġĭlta���� ق�"����  Sarılan şey, sargı IV/1455. 
*** baġıl����a����: Kalın olarak dokunmuş bir 
tür pamuklu kaftan (DTO 152). 

baġĭn- ��$���  Barışmak IV/1454. 
*** baġınma����: Uzlaşmak, barışmak (DTO 
152). 

baġĭndaş اش�$���  (P. d. C.) Dizin üst kısmı IV/1454. 
*** baġındaş: Dizin üst kısmı (DTO 152). 
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baġĭr- I ��#���  Bağırmak IV/1454. 
*** baġırma����: Bağırma�: (DTO 152). 

baġĭr II #���  Bağır, göğüs 
Baġrı �ara yosunlu� �uş�ına bolur “Bağrı 
kara gibi bir kuş vardır.” (Bb. 62-4); Baġrı 
�ara “Bir tür kuş” IV/1454. 
*** baġır: Karciğer (DTO 152); baġır: 
Ciger, kebed [karaciğer] (LÇ 70); baġır: 
Bağır, göğüs (Bab. 59). 

baġĭrda���� داق#���  Sarılan şey, sargı IV/1455. 
*** baġırda����: Beşikteki .abīleriñ 
.ar[ıl]dı�lar[ı] bend, baġılda�, meyān-
bend [kemer, kuşak] (LÇ 70). 

baġĭrsa���� ق��K#��   Bağırsak IV/1455. 
*** baġırsa����: Bağırsak (DTO 152). 

baġĭrtla���� ق�/#���  Keklik; çakırkanat (kuş türü) IV/1455. 
*** baġırtla����: Tüyleri çizgili bir tür kuş, 
bağrı kara (DTO 152). 

baġĭş I 3��� ba�+ş 1) Sargı, bağ; eklem, mafsal 
2) Çadır yapımında kullanılan sağlam ip  
Baġĭşda “Çaprazlama olarak birbiri 
üzerinden bağlama” IV/1455. 
*** baġış: Çadır halatı; diz eklemi; bağdaş 
kurma (DTO 152). 

baġĭş II 3���  Bağış, hediye, armağan IV/1455. *** (-). 
baġĭşlat- ��/�&���  Bağışlatmak, affettirmek IV/1455.  

*** baġışlatma����: Bağışlatmak (Bdg. I: 233). 
baġla- �����  Bağlamak 

Baġlama����: Bend, rab�, ‘a�d, żab� itmek 
[bağlamak] (S.S.) IV/1458. 
*** baġlama����: (LÇ 70). 

baġlaġlĭ���� ������  Bağlı, bağlanmış IV/1458. *** (-). 
baġlaġulu���� ق�(���� baġla+ġu+l

u� 
Bağlı, bağlanmış 
Yana %urd-Kābilni9 bendi kim tengīni9 
%urd Kābil sarı çı�arıda Büt-�āk suyıġa 
baġlaġulu�tur “Hurd-Kâbil bendi, boğazın 
Hurd-Kâbil tarafına çıktığı yerde, Büthâk 
suyuna bağlanmalıdır.” (Bb. 465-16) 
IV/1458. 
*** baġlaġulu����: Baġlanmış, merbū� 
[bağlı], mu‘a��ad [düğümlü], mesdūd 
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[sınırlanmış], bend olunmuş (LÇ 70). 
baġlan ن���  Baġlan �az “Kızıl kaz, kızıl renkli kaz” 

(Bb. 190); 
Baġlan ����az: �ırmızırak �azıñ bir nev‘idir 
(S.S.) IV/1458. 
*** baġlan ����az: (LÇ 70). 

baġlat- ��/���  Bağlatmak IV/1459.  
*** baġlatma����: Bağlatmak (Bab. 60). 

baġlĭġ �����  Bağlı, bağlanmış IV/1460.  
*** baġlıġ: Merbū� [bağlı], mu‘a��ad 
[düğümlü], müte‘allı� [bir yere bağlı], 
mesdūd [sınırlanmış], mev�ūf [ait, bağlı], 
me�fūf [dürülmüş, toplanmı] (LÇ 70); 
baġlıġ: Bağlı, bağlanmış, destelenmiş 
(Bdg. I: 231). 

baġlĭ���� �����  1) Bağlı, bağlanmış 
2) Deste hâline getirilmiş, destelenmiş 
IV/1459.  
*** baġlıġ: bk. baġlĭġ. 

baġna���� ق�$��  Moğol kadınların başlarına taktıkları süs 
eşyası IV/1455.  
*** baġna����: Moğol kadınların başlarına 
taktıkları süs eşyası (DTO 158). 

baġra- ا��#��  Bağırmak IV/1456. *** (-). 
baġrĭn �%#��  Tarak 

(Calc. Wrtb. 	"�� ) IV/1456. 
*** baġrın: Tarak (DTO 151). 

baġurda���� رداق���  Boğaz, gırtlak IV/1455.  
*** baġurta����: Boğaz, gırtlak (Bdg. I: 261). 

baġvan ن�>�� F. Bahçıvan, bağcı IV/1462.  
*** bāāāāġvāāāān: Baçıvan, bağcı (Bdg. I: 232). 

baha �N� [F.] Paha, bedel IV/1465. 
*** bahāāāā: (F.) Baha, kıymet, bedel, değer 
(Bab. 60).  

bahālik E�(�N�  Pahalı IV/1466. *** (-).  
ba����mal 1�+��  Kadife 

Ba�mal gül “Yıldızçiçeği, dalya (çiçek)” 
IV/1465. *** (-). 

ba����ra$$$$- ��%ا#+��  Gözünü fal taşı gibi açmak IV/1463. *** (-). 
ba����şĭ !&+��  1) Büyücü; halk hekimi 

2) Avcı IV/1464. 
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*** ba����şı: Cerrah, yaralara bakan kimse; 
şiir söyleyen kimse (DTO 156). 

ba����şide G��&O� F. Nişanlı kız, sözlü kız IV/1464. *** (-). 
ba����ta �"O�  Pamuk  

Aġzımġa ba�ta bile su tamızurlar idi 
“Ağzıma pamukla su damlatırlardı.” (Bb. 
66-9) IV/1464. 
*** ba����ta: Pamuk (DTO 156). 

ba����- �����  1) Bakmak 
2) Birisine bakmak, birisine dikkatli 
bakmak 
3) Birisine ait olmak 
4) Görünmek, gözükmek 
Bu su evvel cuzvī savu� ma
sūs boladur 
so9ra turġan sayı kişige �ōş ba�adur “Bu su 
(insana) önce soğuk gibi gelir, fakat suda 
kaldıkça insana hoş gelir.” (Bb. 324) 
IV/1435. 
*** ba����ma����: Bakmak, seyretmek; 
korumak; görünmek, gibi gelmek; ait 
olmak, mensup olmak (DTO 152). 

ba����a ����  Kurbağa, karakurbağası IV/1437. 
*** ba����a: Kaplumbağa; kurbağa (DTO 
153). 

ba����açana���� ق�	������  Kaplumbağa IV/1438. 
*** ba����açana����: Kaplumbağa, kurbağa 
(DTO 153). 

ba����al ّ��ل�  Bakkal, perakendeci IV/1438.  
*** ba����al- ba��������al: Perakendeci (Bdg. I: 
262). 

ba����an ن����  Çadırı yerden kaldırmak ve dik tutmak 
için kullanılan ahşap direk IV/1437.  
*** ba����an: Çadırı dik tutmak için 
kullanılan ahşap direk (Bdg. I: 234). 

ba����awul آ�ول��  Saray mutfağında görevli kişi, bavurçıdan 
daha üst bir görev IV/1437. 
*** ba����aul: Tatar hanedanlarının saray 
görevlisi; içki getirmekle görevli kimse; 
Mutfak görevlisi (Vámb. 243); bu����avul: 
Çeşnigîr (Bdg. I: 262).  

ba����awullĭ���� ���(آ�و��  Bakavulluk görevi, bakavulluk vazifesi 
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IV/1437. *** (-). 
ba����a$$$$  �=�  (V.) Koyunun bacağı IV/1437. 

*** ba����ay: Koyunun bacağı (Vámb. 245). 
ba����ı  Ar. !R�� Ebedî, daimi, sonu gelmez IV/1439.  

*** bāāāā����īīīī: Ebedî, sonsuz (Bdg. I: 234). 
ba����ĭl- �������  Bakılmak IV/1442. *** (-). 
ba����ĭn- ��$����  Bakınmak IV/1442. *** (-).  
ba����ĭndur- ور���$����  Emri altına almak, baş eğdirmek 

Bir niçesini uruşup ve bir niçesini 
ba�ĭndurup özige te‘līf �ıldı “Bazılarıyla 
savaştı, bazılarını emri altına aldı.” (Abg. 
14) IV/1442. 
*** ba����ındurma����: Emri altına almak, baş 
eğdirmek (DTO 153). 

ba����ĭr I #����  Bakır IV/1442. 
*** ba����ır: Bakır (DTO 153). 

ba����ĭr- II ��#����  Bağırmak, seslenmek IV/1442. 
*** ba����irma����: Bağırmak, seslenmek 
(Vámb. 243). 

ba����ĭş I 3����  1) Bakış, bakma 
2) Kök 
(Calc. Wrtb. ^�� ) IV/1442. 
*** ba����ış: Bakış bakma; kök (DTO 153); 
ba����ış: Kök (Bdg. I: 262). 

ba����ĭş- II ��&����  1) Birisine bakmak 
2) Birbirine bakışmak IV/1442. *** (-). 

ba����tur- ر���"���  Baktırmak IV/1445. *** (-). 
ba����ur ر����  Büyük IV/1443. *** (-). 
ba����u$$$$  ����  Boy veya oymağın en yaşlısı IV/1442. 

*** ba����uy: Büyük (DTO153); ba����uy: 
Oymağın büyüğü (Bdg. I: 234). 

bal ل��  Bal IV/1490. 
*** bal: Bal (DTO 153). 

bala  ,��  Bala, çocuk, yavru  
Hā balalar “Ey çocuklar” IV/1491. 
*** bala: Küçük çocuk, çocuk (DTO 153). 

ba����aġ- ��,��  Oymak, kazmak IV/1492. 
*** balaġma����: Kazmak, oymak (DTO 154). 

balala- ��,,��  Çocuk doğurmak, çocuk sahibi olmak 
IV/1492. 
*** balalama����: Çocuk sahibi olmak, çocuk 
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yapmak (DTO 153). 
balar ر,��  Ensiz tahta, dar ve kalınca tahta IV/1492. 

*** balar: Direk, ‘amūd [direk, sütun], 
kiriş, sütun, tirek, tirsek (LÇ 71). 

balçĭ���� ���(��  Balçık IV/1506. 
** balçıġ: Balçık (DTO 154). 

balda���� اق�(��  Kılıcın kabzası IV/1503. 
*** balda����: Kılıç kabzasının kemere 
takılan halkası (DTO 154); balda����: �ılıç 
�ulaġınıñ 
al�ası; �ulp, .ap (LÇ 72). 

baldur (1  ��)�ور Baldır 
2) Kelepçe; bilezik 
(Calc. Wrtb. =;د ��� ) IV/1505. 
*** baldur: Kelepçe (DTO 154); baldur: 
Paça, sā� [topuktan baldıra doğru bacağın 
incik yeri], baldır, baca�, rān [bacağın 
uyluk kısmı], pāy-çe (LÇ 72). 

balġa I �(���   Uzun saplı bir tür topuz IV/1500. 
*** balġa: Bir tür topuz, gürz (DTO 154). 

balġa- II ����(��  Kazmak  
(Calc. Wrtb. آ�وی�ن ) IV/1500. 
*** balaġma����: bk. ba�aġ-. 

balġĭçĭl 1����(��  bk. balġĭçĭn IV/1492. 
*** balġıçıl: Balıkçıl (DTO 154). 

balġĭçĭn ���(����   Bir kuş türü IV/1492. 
*** balġıçın: Balıkçıl (DTO 154). 

balĭça���� ق���(��  Küçük şapka, kasket; kapak 
(Calc. Wrtb. ش'� 	
  .IV/1498 ( آ
*** balıça����: Küçük şapka (Bdg. I: 238). 

balĭ���� I ��(��  Balık IV/1498. 
*** balı����: Balık (DTO 154). 

balĭ���� II ��(��  Surlarla çevrilmiş şehir 
%anbalı� “Pekin ve Karakurum arasında 
eski bir şehir”; Bişbalı� “Beşbalık şehri” 
IV/1498. 
*** balı����: Kasaba, kent (DTO 154). 

balĭn ��(��  Ateşin kıvılcımı 
(Calc. Wrtb. )Aا Jار�� ) IV/1498.  
*** balin: Ateş (Bdg. I: 238). 

baliş  (��3�  [F.] Belirlenmiş bir para tutarı 
Bir balĭş altun = 2000 dinar; Bir balĭş kümüş= 
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200 dinar IV/1498. 
*** balış: Belirlenmiş bir para tutarı (Bir 
balış altın = 2000 dinar; Bir balış gümüş= 200 
dinar) (DTO 154). 

bal����ĭ- ����(��  Erimek, eriyip yok olmak IV/1499.  
*** bal����ıma����: Erimek, eriyip yok olmak 
(Bdg. I: 238). 

bal����ĭt- ��"��(��  Eritmek, eriyip yok etmek IV/1499.  
*** bal����ıtma����: Eritmek, eriyip yok etmek 
(Bdg. I: 238). 

ba����tu �"(��  Balta, satır IV/1503. 
*** baltu: Balta (DTO 154). 

bança ��$� [F.] Deste, demet IV/1472. *** (-). 
bançĭ !�	��  Afyon içen kimse IV/1471. *** (-). 
band �	�� F. Bağ, zincir, köstek IV/1472.  

*** bend: Düğme (Vámb. 245). 
ban����a���� ق��	��  Ceviz  IV/1471. 

*** ban����a����: Bir tür ceviz (DTO 155). 
bar I 1  ��ر) Var, mevcut 

2) Mevcut, elde, hazır 
3) Bütün, tüm, hepsi IV/1472. 
*** bar: Var, mevcūd, būd [var olma], hest 
[var olma] (LÇ 67); bar: Var, mevcut 
(DTO 145). 

bar- II 1  ��ر��) Yürümek, gitmek, atla gitmek, varmak 
2) Bazen zarf-fiil ekleriyle kaynaşarak 
yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. 
IV/1474. 
*** barma����: Yürümek, gitmek; yoldan 
gitmek (DTO 146). 

baramta �"را���  Yağma etme, yağma, haydutluk IV/1478. 
*** baranta: bk. baranta. 

baranta �"	را��  Yağma etme, yağma, haydutluk IV/1477. 
*** baranta: Aynı yoldan karşılık olarak 
yağma etme (DTO 146). 

barça �� .bar+ça Hep, bütün IV/1487 ��ر
*** barça: Hep, bütün (DTO 145). 

bardan دان#�  Kalın kamıştan örülmüş şey IV/1486. 
*** bardan: Büyük zenbīl ki anbār 
ma�āmında müsta‘meldir [içine öteberi 
konulup elde taşımaya mahsus, sazdan 
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örülmüş ve üst tarafında yine sazdan 
kulpları olan, ağzı geniş kap] (LÇ 67). 

barĭl- ���%ر�� bar+l- Varılmak, ulaşılmak  
Bu yurttın köçüp Ürket üstige barĭldı “Bu 
yurttan göçüp Ürket’e varıldı.” (Bb. 51-2); 
Bu yurttın iki köçüp Biyāna barĭldı “Bu 
yurttan göçüp Biyâna varıldı.” (Bb. 421-
16) IV/1481. 
*** barıl-: Varılmak, gidilmek (Bab. 72). 

barĭm '%ر��  Varlık, mal, servet IV/1482. *** (-). 
barĭmta �"�#�  Rehin, rehin koyma IV/1482. 

*** baranta: bk. baranta. 
barĭş I 3%ر��  Barış, uzlaşma IV/1482. 

*** barış: 7ul
-ı silā
, barışı�, ‘a�d 
[anlaşma], mu.ālaha [karşılıklı anlaşma] 
(LÇ 67). 

barĭş- II ��&%ر�� baş+ş- Birisine gelip gitmek, ziyarette bulunmak; 
birlikte yürümek, birlikte gitmek IV/1482. 
*** barışma����: Barışmak, anlaşmak; 
birisine gitmek, birisini ziyaret etmek (LÇ 
146). 

bar����ulu���� رو��)�ق��  (V.) Sığınak IV/1484. 
*** bar����ulu����: Sığınak (Vámb. 241). 

barla- ��,1  ��ر) Uymak, uyum sağlamak 
2) (P. d. C.) Parlamak, ışıldamak IV/1484. 
*** parlama����: Parlamak (DTO 146); 
barlama�:  

barla���� ر,ق��  (V.) Çıkış, çıkar yol; sığınak IV/1485. 
*** barla����: Çıkar yol, çıkış (Vámb. 241). 

barlamaç ر,��چ��  Mayasız ekmek  
(Calc. Wrtb. @��_R ن�" ) IV/1485. 
***  barlamaç: Mayasız ekmek (DTO 246). 

barlan- ��	,ر�� bar+la+n- Bulunmak, var olmak IV/1485.  
*** barlanma����: Bulunmak, var olmak 
(Bdg. I: 221). 

Barlas 1  ��ر,س) Ordu komutanı 
2) Aksak-Temir boyunun Türk boyları 
arasındaki ismi IV/1485.  
*** Barlas: Ordu komutanı; Sultan 
Timur’un soyundan gelen bir boy; cesur 
erkek (DTO 157). 
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barlĭġ ��(ر��  bk. barlĭ� IV/1486. 
*** barlıġ: Varlık, oluş, var olma; zeginlik 
(DTO 146); barliġ: Zengin; zenginlik; var 
olma (Vámb. 241). 

barlĭ���� ��(1  ��ر) Olma, bulunma 
2) Zengin, hâli vakti yerinde 
3) Zenginlik, servet IV/1485. 
*** barlı����: Varlık, zenginlik; var olma 
(Bdg. I: 221); barlıġ: bk. barlĭġ.  

barsacĭ !��Kر��  (V.) Yabani hayvanları terbiye eden kimse 
IV/1488. 
*** barsaci: Yabani hayvanları terbiye 
eden kimse (Vámb. 241). 

bartĭn- ��$�/ر��  Meydana getirmek, yaratmak 
(Calc. Wrtb. ی�ن�ا% ) IV/1486.  
*** bartıtma����: Meydana getirmek, 
yaratmak (Calc. Wrtb. ی�ن�ا% ) (Bdg. I: 251). 

baru���� روق��  Mal-mülk; ticaret IV/1482. *** (-). 
bas-  ��K��  1) Basmak, sıkıştırmak  

2) Zulmetmek, ele geçirmek; baskın 
yapmak, baskına uğratmak IV/1525. 
*** basma����: Ayakla ezmek, basmak; 
yenmek, galip gelmek; sıkıştırmak, 
bastırmak (DTO 148). 

basġu ��K�� bas+ġu Mağlubiyet, bozgun, yenilgi IV/1535. 
*** basġu: Bozgun, yenilgi, baskın; basınç 
(DTO 148). 

basġun ن��K��  bk. basġu IV/1535. 
*** basġun: Bozgun, yenilgi, baskın; 
basınç (DTO 148). 

basĭç M�K��  Baskı, zulüm IV/1532.  
*** basıç: Baskı, zulüm (Bdg. I: 231). 

basĭ���� ��K��  1) Basılmış, basılı; hareketsiz, sakin, 
durgun; alçakgönüllü  
2) Alçak, basık IV/1532. 
*** bası����: Alçak, basık; basılmış (DTO 
148). 

basĭrġan- ��	�#�K��  Basılmış olmak; kuşatılmak; yok edilmek; 
yatışmak, sakinleşmek IV/1532. 
*** basırġanma����: Basılmış olmak; 
yatışmak (Bdg. I: 230); basırġanma����: 
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Uykudan fırlayarak uyanmak (DTO 148). 
bas����a���� ق��K��  Emniyet görevlilerinin başı; vergi 

memuru (Özbek yarlıklarında) IV/1533. 
*** bas����a����: Vali; emniyet görevlilerinin 
ikinci başkanı (DTO 148). 

bas����am م��K��  Demirci çekici IV/1533. *** (-). 
bas����ĭç M��K��  Merdiven, el merdiveni; merdiven 

basamağı IV/1535. 
*** bas����ıç: Merdiven, el merdiveni; eşik 
(DTO 148). 

bas����ĭn ���K��  Zafer, galibiyet  
Bas�ĭn taptı “Zafer kazandı.” IV/1535. 
*** basġun: Ġālib (LÇ 68). 

bas����ĭnça���� ق��$��K�� bas�ĭn+ça� Sık sık baskına uğrayan IV/1535.  
*** ba.�.�.�.�ınça����: Sık sık baskına uğrayan 
(Bdg. I: 230). 

bas����un ن��K��  1) Kabus, karabasan 
2) Baskı, basınç; hücum, baskın IV/1535. 
*** ba.�.�.�.�un: Baskın, hücum, ani saldırı; 
kabus (Bdg. I: 230). 

baslayĭş 3%�K��  Ayaklarıyla ezme; mağlup etme IV/1536. 
*** baslayışı: Ayakla ezme; yenme (DTO 
148). 

basruġ وغ#K��  Çadır dayağı, çadırın desteği (fırtına 
sırasında korumak için) IV/1535. 
*** basruġ: Çadır dayağı, çadırın desteği 
(Vámb. 242); basruġ: Yağmurda atı 
korumak için üzerine serilen örtü (DTO 
147). 

basru���� وق#K�� basĭr+u� Sağlam, sert, katı IV/1535.  
*** basru���� ����ılma����: ‘Pekiştirmek; sağlamca 
yapmak, sağlamlaştırmak (Bdg. I: 230). 

bastu���� ق�"K��  1) Meyve suyu; pasta 
2) Yapıncak, soğuk havada, açıkta 
bırakılan atlara örtülen uzun tüylü kebe 
IV/1538. 
*** bastu����: Her ne zaman içilecekse o 
zaman sıvılaştırılan meyve özü (DTO 
147); bastu����: Bir nev‘ meyve şurubı (LÇ 
68). 

bastun ن�"K��  Yastık, büyük yastık; döşek 
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(Calc. Wrtb. M�3�� ) IV/1539. 
*** bastun: Yastık, döşek (DTO 147). 

bastur- ر���"K��  1) Bastırmak 
2) Mağlup etmek 
Oġuz %an İt-bura� %anġa basturġandın so9 
“Oğuz Han, İt-burak Han’ı mağlup 
ettikten sonra” (Abg. 13); Şībānī %an bile 
�al‘a-i Debūsīde uruşup basturdı “Şiban 
Han’la Debûsî kalesinde savaşıp mağlup 
etti.” (Bb. 28-19) IV/1539. 
*** basturma����: Ba.tırma�; teskīn, i�fā  
itmek [yatıştırmak; bastırmak]; ġalebe 
itmek (LÇ 68). 

baş 1  ��ش) Baş, kafa 
Başıġa yitmek “Baskına uğratmak” (Çağ.) 
2) Üst taraf 
3) İlk, son 
4) Amir, lider 
5) Başkan; önemli  
6) Bir şeyin tamamı IV/1546. 
*** baş: Baş, kafa; başkan; başak (DTO 
148). 

başaġ غ����  (V.) Yabancı; yalnız IV/1552. 
*** başaġ: Yabancı; yalnız (Vámb. 242). 

başa���� ق���� baş+a� Okun ucundaki sivri uç IV/1551. 
*** başa����: Okun ucundaki sivri uç (DTO 
149). 

başa����çĭ   Başak dilenen, dilenci IV/1552.  
*** başa����çı: Başak dilenen (Bdg. I: 228); 
başa����çı: Ok ucu yapan kimse; başakları 
hasat eden kimse (DTO 149). 

başa����la- ��������  Okun ucuna sivri uç takmak IV/1551.  
*** başa����lama����: Okun ucuna sivri uç 
takmak (Bdg. I: 228). 

başa����lĭġ ��������  Başaklı, başak tutmuş  IV/1552. *** (-). 
başar- ر������  Başarmak, bitirmek 

Şunı başara almay-min “Şunu 
başaramıyorum.” IV/1552. 
*** başarma����: Başarmak (DTO 149). 

başart ط#&� F. Eğer, şayet IV/1552. *** (-). 
başbaġ غ�>��� baş+baġ Baş örtüsü IV/1561. 
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*** başbaġ: Baş sargısı, saç bağı (Vámb. 
242). 

baş����a �����  1) Başka, diğer 
2) Başkası, diğeri IV/1553. 
*** baş����a: Başka, diğer; başkası (DTO 
150). 

baş����ar- ر������� baş+�ar- Hüküm sürmek IV/1554. 
*** baş����arma����: Kılavuzluk etmek, 
yönetmek, yönlendirmek; son vermek 
(DTO 150). 

baş����ĭyan ن������  Deveye bağlanmış savaş topu 
(Calc. Wrtb. ��آ �وق �$��� ) IV/1555. 
*** baş����ıyan: Deveye bağlanmış savaş 
topu (DTO 150). 

başla- ������ baş+�a- 1) Başlamak 
2) Liderlik etmek, öncülük etmek IV/1556. 
*** başlama����: Başlamak; yönetmek (DTO 
150). 

başlat- ��/����  Hüküm sürdürmek; liderlik ettirmek 
İşikni bu %üdāy-Birdi Timurtaşġa başlatıp idi 
“Eşik ağası olarak Huday-Birdi Timurtaş’ı 
tayin edip göndermişti.” (Bb. 16-3); 
Çerikni Koç Bigge başlatıp “Askeri Koç Bey 
kumandasına verip” (Bb. 281-2) IV/1557. 
*** başlatma����: Yönettirmek, liderlik 
ettirmek (DTO 151). 

başlayĭş 3�%����  Başlayış IV/1557. 
*** başlayışı: Başlama hareketi, başlayış 
(DTO 151). 

başlĭġ ������  Başı olan; başta olan; sivri uçlu IV/1559. 
*** başlıġ: Baş, başkan, kumandan (DTO 
151); başlıġ: Re’is, āmir, ser-gerde [reis], 
�umandar, riyāset [başkanlık], başlu, 
depelü, liġām ve licām [dizgin ve gem], 
serdār [başkan], ser-gerde [reis] (LÇ 69). 

başlĭ���� ������  1) Kuvvet, iktidar, otorite 
2) Başlık 
3) Başlı, baş sahibi IV/1559. 
*** başlıġ: bk. başlĭġ. 

başma���� 1  �����ق) Bir yaşındaki buzağı, dana 
2) (= başbaġ) Baş örtüsü IV/1561. 
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*** başma����: Bir yaşındaki dana; 
kadınların başlarına bağladıkları örtü 
(DTO 151). 

başsĭz 4�8���  Başsız IV/1561.  
*** başsız: Başsız (Bdg. I: 226). 

başsĭzlĭ���� ��(4�8���  Başsızlık, kargaşa, anarşi IV/1561. 
*** başsızlı����: Kargaşa, disiplinsizlik (DTO 
149). 

bat I ت��  Çabuk, tez, süratli, hızlı 
Bat bat yürümek “Hızlı hızlı yürümek”; 
Kitür sā�ī �ade
-i %ūrşīdini bat 
İçe şeh-zāde yārı birle heybāt 
“Ey saki, parlayan kadehini çabuk getir ki 
şehzâde sevgilisiyle birlikte içsin.”; 
Eger Ferhādġa +ulm itdi %usrev 
‘İvaż bat iyledi çer�-i sebük-rū 
“Her ne kadar Hüsrev Ferhad’a zulm etti 
ise de çubuk dönen felek ona cezasını 
hemen verdi.” IV/1508. 
*** bat: Çabuk, hızlı, hemen (DTO 144). 

bat- II ��/��  1) Batmak, zorla içine girmek, dalmak 
2) Batmak (güneş için) 
3) İçeri girmek, dâhil olmak 
4) Etki etmek IV/1508. 
*** batma����: Batmak; etki etmek (DTO 
145). 

batĭ���� ��/��  İnim inim inleme, feryat çığlığı 
(Calc. Wrtb. د�3ل ) IV/1514.  
*** batı����: İnim inim inleme, feryat (Bdg. I: 
218). 

bat����a���� 1  ��/��ق) Bataklık 
2) Bataklık alan, bataklık bölge IV/1515. 
*** bat����a����: Bataklık bölge, bataklık yer 
(DTO 145). 

bat����a����lan- ��	����/�� bat�a�+la+n- 1) Bataklık hâline gelmek 
2) Bataklığa batmak IV/1515.  
*** bat����a�l�l�l�lanma����: Bataklık hâline gelmek; 
bataklığa saplanmak (Bdg. I: 218). 

bat����uz- ز����/�� bat+�uz- Batırmak IV/1516. 
*** bat����uzma����: Batırmak (Vámb. 240). 

batlĭġ ���/�� bat+lĭġ Tezlik, çabukluk, sürat, hız IV/1516.  
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*** batlıġ: Çabukluk, sürat, hız (Bdg. I: 
218). 

batman ن��/��  Bir ağırlık ölçüsü, batman (= 40 pfund 
[yarım kilo]) IV/1516. 
 *** batman: Bir ağırlık ölçüsü (yaklaşık 
11 kilogram ağırlığında) (Vámb. 240). 

batra���� اق#/�� bat+ra� Hızlı bir şekilde, hızlıca IV/1516. 
*** batraġ: Daha hızlı (DTO 144); batra����: 
Daha çabuk, süratli bir şekilde (Bab. 77). 

batu���� 1  ��/�ق) Bataklık, çamur 
2) Ağır IV/1514. 
*** batu����: Ağır (DTO 145). 

batur- I ر���/��  Batırmak, sokmak IV/1515. 
*** baturma����: Müstaġra� itmek 
[batırmak] (LÇ 75). 

batur- II ر���/�� batI’tan Hızlı olmak IV/1515. 
*** baturma����: Hızlı olmak (DTO 145). 

baturlĭ���� �(ر�/�� batur+lĭ� Yiğitlik, cesaret, kahramanlık IV/1515. 
*** baturli����: Cesret, yiğitlik, kahramanlık 
(Vámb. 241). 

batuş ش�/��  Yavaş yavaş batma, batış IV/1515.  
*** batuş: Batma, batış (Bdg. I: 218). 

bawlĭ !(1  ��و) (P. d. C.) Hızlı koşan hayvanların yarışı 
2) (Bdg.) Kanatları çok tüylü olan yırtıcı 
kuş 
(Calc. Wrtb. ر ��"'ار��S ) IV/1434. 
*** bavlı: Hızlı koşan hayvanların yarışı 
(DTO 155); bavlı: Bir tür yırtıcı kuş (Bdg. 
I: 239). 

bawur ور��  (P. d. C.) İp, sicim 
%alāt, ip, cüll, rīsmān [ip, halat], urġamçı, 
ar�ın (S.S.) IV/1432. 
*** bavur: İp, sicim (DTO 155); bavur: (LÇ 
72). 

bawurçĭ !� bawur+çĭ 1) Aşçı ��ور
(Calc. Wrtb. اش �: �:"�ن ) 
2) Aşçılıkla ilgili bir rütbe adı (ول�a� 115 ‘den 
daha alt bir vazife)  

                                                           
115 Bekevül: (Moğ.) Hükümdara çıkan yemeği kontrol etmekle yükümlü kimse, çeşnigîr (Şen, 
1993-II: 93). 
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İbrāhīmni9 bawurçĭlarını kiltürdiler ilik 
altmış bawurçĭdın törtüni sa�ladım 
“İbrahim’in bavurçılarını getirdiler; elli- 
altmış bavurçıdan dördünü sakladım.” 
(Bb. 396-10) IV/1433. 
*** bavurçı: Aşçı (DTO 155). 

bawurçĭlĭ���� ����� bawurçĭ+lĭ� Aşçılıkla ilgili bir rütbe ��ور
Bawurçĭlı� mertebesidin �ā..a bekevullu� 
mertebesiġa yitkürüp irdim “Bavurçılık 
mertebesinden çeşnigîrlik mertebesine 
ulaşmıştım.” (Bb. 187-16) IV/1433. 
*** bavurçılı����: Aşçılı�, tabbā
lı� [aşçılık] 
(LÇ 72). 

bawursa����  bawur+sa� Bağırsak IV/1433. 
*** bavursa����: Bağırsak (Bdg. I: 233); 
baġırsa����: bk. baġĭrsa�. 

ba$$$$ I  ��  Zengin IV/1421. 
*** bay: Zengin (DTO 155). 

ba$$$$ II  ��  (V.)  Sihir, büyü IV/1421. 
*** bay: Sihir, büyü (Vámb. 243). 

bayan  ن���  Eczacılıkta kullanılan bir tür bitki 
IV/1467. 
*** bayan: Eczacılıkta kullanılan bir tür 
bitki (DTO 180). 

Bayat ت���  Allah, Tanrı  
(Calc. Wrtb. ( ی)! از "�م �0ا IV/1468. 
*** biyat: Tanrı (Vámb. 250). 

ba$$$$beçe   (V.) Zengin kişinin oğlu 
Bay oġlı, bay-zāde, Özbekler �adınlara baybiçe 
da�ı dirler (S.S.) IV/1431. 
*** baybeçe: Zengin kişinin oğlu (Vámb. 
243); baybeçe: (LÇ 73). 

ba$$$$biçe ���>%��  İlk eş, en büyük eş 
Moġul 
atun dir Tācīk bānū dir Özbek 
baybiçe dir “Moğollar hatun, Tacikler 
banu, Özbekler ise baybiçe diyorlar.” 
(Abg. 43) IV/1431. 
*** baybeçe: Kadın, eş (DTO 155). 

ba$$$$da���� اق�%��  Bayrak, sancak IV/1430. 
*** baydaġ: Bayrak, sancak (Vámb. 244). 

ba$$$$du و��� Ar.  @و�� (V.) At yarışı IV/1573. 
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*** beydo: At yarışı (Vámb. 251). 
ba$$$$ġaç چ��%�� ba$+aġaç Ağaç  

(Calc. Wrtb. =0در ) IV/1423.  
*** bayġaç: Ağaç (Bdg. II: 241). 

ba$$$$ġuş ش��%��  Baykuş IV/1424. 
*** bay����uş: Baykuş (DTO 156). 

ba$$$$ĭr  #%��  Bayır, tepe, çöl  
7a
rā, �aşra ve beyābānde, yüksek yer (S.S.) 
IV/1424. 
*** bayır: (LÇ 73). 

ba$$$$����a ��%��  Eğlence, şölen; sohbet, söyleşi IV/1422. 
*** bay����a: Eğlence, şölen (DTO 155). 

ba$$$$����a���� ق��%��  Ceviz  
(Calc. Wrtb. :<  ر�? ) IV/1422.  
*** bay����a����: Ceviz (Bdg. I: 302). 

ba$$$$����al ل��%��  Yabani kısrak IV/1422. *** (-). 
ba$$$$����ız 4��%��  Baykuş IV/1423. *** (-). 
ba$$$$la- ���%��  Bağlamak IV/1427. 

*** baylama����: Bağlamak, tutturmak 
(Vámb. 244). 

ba$$$$lo ���� Rus. било (V.) Büyük ağaç kütüğünü yarmak için 
kullanılan balta şeklinde taş parçası 
IV/1572. 
*** beylo: Büyük ağaç kütüğünü yarmak 
için kullanılan balta şeklinde taş parçası 
(Vámb. 253). 

ba$$$$ma���� ق��%��  Eğri ayaklı, beceriksiz IV/1431.  
*** bayma����: Mağdur (Bdg. II: 241). 

ba$$$$ra���� اق#%��  (V.) Koşu kazananına verilen ödül 
IV/1425. 
*** bayra����: Koşu kazananına verilen ödül 
(Vámb. 244). 

ba$$$$rĭ  #%��  Uzun süredir görevde olan kimse, eski 
hizmetli 
Dīn ‘Alī atlı ba$rĭ nevkeri bar irdi “Dîn Alî 
adında eski bir hizmetçisi vardı.” (Abg. 
131); Mollā Mu
ammed Türkistānī atlı� 
ābdān i‘timādlı� ba$rĭ kişisi bar irdi “Mollâ 
Muhammed Türkistânî adında bayındır 
ve güvenilecek eski hizmetçisi vardı.” 
(Bb. 150-5); Sul�ān Sa‘īd %anġa ba$rĭ 
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nevkerlerimni �oşup “Sultân Saîd Han’a 
eski askerlerimi yollayıp” (Bb. 254-6) 
IV/1426. 
*** bayrı: Eski hizmetli (DTO 155). 

ba$$$$ru و#��  Uzun süredir görevde olan kimse, eski 
hizmetli IV/1427. 
*** bayrı: bk. ba$rĭ. 

ba$$$$sun����ar 8$��ر%��  Yırtıcı bir kuş IV/1430. *** (-). 
bayu- ���%��  Zengin olmak, zenginleşmek IV/1470.  

*** bayuma����: Zenginleşmek (Bdg. I: 239). 
bayut- ��/�%��  Zenginleştirmek IV/1470.  

*** bayutma����: Zenginleştirmek (Bdg. I: 
239). 

bebatĭr #�/�>�  Papatya IV/1637. 
*** babatır: Papatya (DTO 156). 

bebek 1  ��<�ك) Göz kapağı  
2) Göz bebeği IV/1637. 
*** bibek: Göz bebeği (DTO 180). 

beçebaz ز�� ��� F. Cinsel açıdan erkek çocuklarına ilgi 
duyan, oğlancı IV/1625. 
*** beçebaz: Cinsel açıdan erkek 
çocuklarına ilgi duyan, oğlancı (Vámb. 
244). 

beçek E���  (V.) Süs  
İgne, ibre, sūzen [iğne], būġāçe, zīnet, ārāyiş 
[süs], sembūsek gibi içerüsi �aba�lı ve kūfteli 
�amīrden dört kūşeli bir nev‘ çörek (S.S.) 
IV/1624. 
*** biçek: (LÇ 89); beçek: Bezek, süs 
(Vámb. 251. 

Beçkem '=��  Kurt; bir Türk boyu IV/1625.  
*** Beçkem: Kurt; bir Türk boyu (Bdg. I: 
244). 

bedenos س�	��  Horoz IV/1620. 
*** bedenos: Horoz (DTO 157). 

bednam م�	�� F. Kötü bir şöhrete sahip olan kimse 
IV/1624. 
*** bed-nām: (F.) Kötü namlı, adı kötüye 
çıkmış (ŞD 369). 

bedrek I رك��  Çirkin, iğrenç IV/1624. 
*** bedrek: Çirkin, iğrenç (Vámb. 244). 
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bedrek II رك��  İşe yaramaz, elverişsiz IV/1624.  
*** bedrek: Kötü, işe yaramaz (Bdg. I: 
247). 

beg E� ،E��  Bey; önemli bir savaş memuru (Buhara) 
Beg atake “Atabey, atalık”; Tümen begi, İl 
begi, ulus begi “Önemli görevliler” 
IV/1580. 
*** big: Derebeyi; bey, başkan (DTO 187). 

begat ت�=� Ar. 
(çokluk) 

Beyler 
A�sıdaġı bigler ve bigatlar “Aksu’daki 
beyler” IV/1580. 
*** bigat: Beyler, başkanlar, görevliler 
(DTO 188). 

begen- E�	�=��  Beğenmek, hoşnut olmak IV/1581. 
*** bigenmek: Onaylamak, hoş bulmak 
(DTO 188). 

begewül ول�=�  Bir saray görevlisi (saki) IV/1581. 
*** bekevül: Çeşnici, sarayda yemek işi ile 
görevlendirilmiş kimse (DTO 158). 

begim '=��  Beyin eşi, karısı IV/1581. 
*** bigim: Rütbeli bir kişinin eşi (DTO 
188). 

behle ��N� [F.] Şahin yetiştirenlerin kullandığı eldiven 
IV/1583. 
*** behle: Şahin yetiştirenlerin kullandığı 
eldiven (Bdg. I: 298); behli: bk. behli. 

behlem '�N� [F.] Antilop IV/1583. 
*** behlem: Bir tür antilop (DTO 180). 

behli !�N� [F.] bk. behle IV/1584. 
*** behli: Şahin yetiştirenlerin kullandığı 
eldiven (DTO 180). 

bek E��  1) Sert, katı, sağlam 
2) Çok, pek çok IV/1574. 
*** bik: Sağlam, dayanıklı; büyük; çok 
(DTO 187). 

bekik E�=��  (V.) Birbirine bağlı, kapalı IV/1576. 
*** bekik- bikik: Kapalı, bitişik, bağlı 
(Vámb. 252). 

bekin- E�$�=�  Sağlam olmak, sert olmak, katı olmak, 
dayanıklı olmak IV/1576.  
*** bekinmek: Sağlam olmak, sert olmak 
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(Bdg. I: 302). 
bekiş- E�&�=��  Güçlenmek IV/1577.  

*** bekişmek: Güçlenmek (Bdg. I: 302). 
bekit- E�"�=��  bk. berkit-  IV/1576. 

*** bikitmek- bekitmek: Bağlamak, 
tutturmak; bağlayarak kapamak, 
kapatmak (Vámb. 252). 

beklen- E�	�=�� bekle+n- Bağlanmak, sağlamlaşmak; kapalı olmak 
IV/1578.  
*** biklenmek: Sağlamlaşmak (Bdg. I: 
302). 

bekre G#=�  Mersin balığı IV/1577.  
*** bekre: Bir nev‘ küçük balı�dır, māhī 
(LÇ 75). 

bekren ان#=�  Kapların dibinde oluşan çöküntü IV/1577.  
*** bekren: Kapların dibinde oluşan 
çöküntü (Bdg. I: 263). 

bekter #"=�  (V.) Silah; zırh IV/1579. 
*** begter: Silah; zırh (Vámb. 245). 

bel 1�  Bel IV/1606. 
*** bil: Bel (DTO 189). 

bela���� ق���  Kemer, kuşak IV/1608. 
*** bilbaġ: bk. belbaġ. 

belalik E�(�� bela+�ı� Mutsuz, hüzünlü IV/1609. 
*** belali����: Talihsiz, hüzünlü (Vámb. 245). 

belbaġ غ�>��� bel+baġ Kemer, kuşak IV/1617. 
*** bilbaġ: Kemer, kuşak (DTO 189). 

beleklik Eآ���� belek+lik Tepeli, inişli çıkışlı arazi IV/1610.  
*** bileklik: Yumru; üzerinde dalgalı 
çizgiler bulunan kumaş (Bdg. I: 304). 

belerçin ��� Meme, göğüs  ���ر
(Calc. Wrtb. ن�$D� ) IV/1610.  
*** bilerçin: Meme, göğüs (Bdg. I: 304). 

belge �=��  (V.) Genç yaştaki deve IV/1612. 
*** belge: Genç deve (Vámb. 245). 

belgü �=���  İşaret, iz, belirti IV/1613. 
*** bilgü: İşaret, iz, belirti (DTO 190). 

belgüle- E�,�=��� belgü+le- İşaretlemek, belirlemek IV/1613.  
*** bilgülemek: İşaretlemek, belirlemek 
(Bdg. I: 268). 

belgülemeklik E��=�,�=���  Belirleme, işaretleme IV/1613. 
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*** bilgülemeklik: Belirleme, işaretleme 
(Bdg. I: 268). 

belin I �����  bk. belerçin  IV/1611.  
*** bilin: Meme, göğüs  (Bdg. I: 304). 

belin II ���  Atmaca  
(Calc. Wrtb. غ� ) IV/1611.  
*** belin: Atmaca (DTO 159). 

belki �=�� [Ar.+F.] Belki IV/1612. 
*** belki: (F.) Belki (ŞD 369). 

beltūta �/�"��  Beltūta kılma� “Yerleşmek, oturmak”; 
Mu�īm olma� [yerleşmek, ikamet etmek], 
�āne-nişīn [evde oturan] (S.S.) IV/1615. 
*** beltuta: (LÇ 75). 

bende G�$� F. Kul, köle; halk IV/1590. 
*** bende: Köle, kul (Vámb. 245). 

be9999iz 4�=$��  Beniz, yüz, çehre; dış görünüş IV/1584. 
*** bi9999iz: Biçim, dış görünüş (DTO 192). 

be9999ze- E4ا�=$�� be9z+e- Benzemek, uymak IV/1584. 
*** bi9999zemek: Benzemek (DTO 192). 

be9999zeş 4ش=$�� be9ze+ş Benzer IV/1585. 
*** bi9999ziş: Şebāhet [benzeme], na+īre 
[benzer], mu�āba�at [uygunluk], mānend 
[benzer] (LÇ 94). 

ber- E�#��  1) Vermek 
2) Yardımcı fiil olarak da kullanılmıştır: 
�ula� birmek “Dinlemek”; �ol birmek 
“Yardım eli uzatmak”; Kö9ül birmek 
“Sevmek” IV/1592. 
*** birmek: Vermek; bazı yapılarda 
yardımcı fiil olarak kullanılır. (DTO 183). 

berek اك#��  (V.) Kaba dokunmuş bir kumaş türü 
IV/1595. 
*** berek: Kaba dokunmuş bir kumaş 
türü (Vámb. 251). 

beren ان#��  Kaliteli kadife IV/1596.  
*** beren: Kaliteli kadife; ipek (Bdg. I: 
300). 

berik- E�=%#�  Güçlenmek, kuvvetlenmek, 
sağlamlaşmak IV/1599. 
*** berikmek: Güçlenmek, kuvvetlenmek 
(Bdg. I: 253); berkimek: bk. berki-. 
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beril- E��%#� ber+l- Verilmek, verilmiş olmak IV/1600.  
*** béril-: Verilmek (Bab. 89). 

berk  ك#�  Güçlü, kuvvetli, sağlam IV/1601. 
*** berk: Güçlü, sağlam, dayanıklı (Vámb. 
244). 

berki- I Eآ��#�� berk+i- Kuvvetli olmak, güçlü olmak IV/1601. 
*** berkimek: Güçlenmek, güçlü olmak 
(DTO 184). 

berki II !آ#� beri+ki Bu tarafta olan, beri yandaki, beriki 
IV/1602. 
*** berki: (beriki) Beriki, bu taraftaki 
(Vámb. 244). 

berkit- E�"آ�#�� berki+t- Güçlendirmek, sağlamlaştırmak IV/1602.  
*** berkitmek: Güçlendirmek, 
sağlamlaştırmak (Bdg. I: 253). 

berküt- E�/آ�#��  bk. berkit- IV/1602.  
*** berkütmek: Güçlendirmek, 
sağlamlaştırmak (Bdg. I: 254). 

Berles 1  �#,س) Cesur, kahraman 
(Calc. Wrtb. 3'�&�ح'� ) 
2) Bir Özbek boyu 
3) Ordu başı, ordu komutanı  
Barlas ma‘nīsi sipeh-sālār timek bolur 
“Barlas, ordu komutanı demektir.” (Abg. 
39) IV/1603. 
*** Barlas: bk. Barlas. 

berli !(#�� beri+li Dünyā yaratulġandın berli “Dünya 
yaratıldığından beri”116 IV/1603. *** (-). 

bervancı !*	وا#�  Ordu komutanı IV/1605. 
*** bervançı: Mühürdar; ordu komutanı 
(DTO 157). 

best @8� F. 1) Çiftlik 
2) Sığınak IV/1629. 
*** best: Çiftlik; sığınak (Vámb. 245). 

besteli "8��( �   Bağlı, müstakil olmayan; vatandaş, 
yurttaş IV/1630. *** (-).  

                                                           
116 OSTN’de ‘berli’ kelimesi için herhangi bir anlam verilmemiş; anlam için bir kelimeye 
gönderme yapılmamıştır. Ancak “= beri” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Buradan hareketle 
‘berli’ kelimesinin anlamını ‘Beri’ olarak verebiliriz. Yine ‘berli’ kelimesi için verilen örnek 
metnin nereden alındığı da belirtilmemiştir. Bu bakımdan kelimenin okuma hatası olup 
olmadığı hususunda kaynak metne bakamadık. 
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beş 3��  Beş sayısı IV/1635. 
*** biş: Beş sayısı (DTO 186). 

beşik E�&�  Beşik IV/1635.  
*** bişik: Beşik (Bdg. I: 302). 

beşinçi !�$�&�  Beşinci IV/1636. 
*** bişinçi: Beşinci (Bdg. I: 258). 

bet @��  Yüz, çehre  
A� bet “Masum”; �ara bet “Ayıplı” 
IV/1617. 
*** bet: Yüz, çehre, beniz (Vámb. 244). 

betikle- E��=�"��  (V.) Evin üstünü kapamak IV/1619. 
*** petiklemek: Evin üstünü kapamak 
(Vámb. 244). 

beyan ن��� Ar. Açık, belli, belli olan iş IV/1585.  
*** beyāāāān: Belli, açık (Bdg. I: 298). 

beyaz ض��� Ar. Beyaz, ak IV/1585. 
*** beyāż: Ak, beyaz (ŞD 371). 

beyim 117 '=� = begim Prenses IV/1588. 
*** biyim: Prenses; büyük eş (DTO 192). 

bez  4�  Beze, yumru, şişkinlik, bez (tıp) IV/1631. 
*** bez: Derinin altında oluşan ur; gudde, 
salgı bezi (DTO 158). 

beze- E4ا���  Bezemek, süslemek IV/1631. 
*** bizemek: Bezemek, süslemek (DTO 
186); bezemek: Bezemek, süslemek 
(Vámb. 251). 

bezege$$$$  4اآ���  Süslü IV/1632.  
*** bizegey: Süslü, alımlı (Bdg. I: 256). 

bezek 4اك�� beze+k Süs, ziynet IV/1632. 
*** bizek: Süs, ziynet (DTO 186); bezek: 
Süs (Vámb. 251). 

bezekçi !4اآ��� bezek+çi Süsleyen IV/1632. 
*** bizekçi: Süsleyen (DTO 186); bezekçi: 
Süsleyen, süsleyici (Vámb. 251). 

bezeklik E4اآ��� bezek+lik Süslü, süslenmiş IV/1632. 
*** bizeklik: Süslü (DTO 186); bezeklik: 
Süslü, süslenmiş (Vámb. 251). 

bezgek 4آ�ك��  Sıtma, yüksek ateş, humma IV/1634. 
*** bizgek: Sıtma, ateş, nöbet (DTO 186); 

                                                           
117 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ile madde başındaki yazılışı birbirinden farklıdır.  
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bizgek: Sıtma, ateş, nöbet (Vámb. 251). 
bĭça���� ق����  Bıçak IV/1781. 

*** bıça����: Bıçak (DTO 182). 
bĭçġĭ !����  bk. bĭç�ĭ IV/1782. 

*** bıçġġġġı: Testere, bıçkı (DTO 182). 
bĭç����ĭ !����  Bıçkı, testere IV/1782. 

*** biç����i: Testere, bıçkı (Vámb. 251). 
bĭġu ����  Bir tür yırtıcı kuş IV/1739. 

*** bıġġġġu: Bir tür yırtıcı kuş (DTO 187). 
bĭ����tĭ �!"O�   Et suyu IV/1742. 

*** bı����tı: Et suyu (DTO 182). 
bĭ����ĭn �����  1) Kasık 

Bĭ�ĭnıġa o�ladılar “Kasığına sapladılar” 
(Bb. 200-4) 
2) Evhamlı, kuruntulu IV/1738. 
*** bı����ın: Böğür (DTO 187); bı����ın: Pehlū 
[vücudun iki yanından biri], yanbaş, 
�aburġa (LÇ 92). 

bĭ����ĭrnat ت�	#���  Giderler, masraflar 
%azāne pāy-gāh ve mülk-i selā�īnni9 cemī‘ 
bĭ�ĭrnatını9 �adīmdin mu�arrer ve 
mu‘ayyen tünleri perkene bardur “Hazine ve 
sultan mülklerinin masrafları için eskiden 
beri belirlenmiş vergiler vardır.” IV/1738. 
*** bı����ırnat: Masraf, gider (DTO 187). 

bĭrġĭ !#�  Boru; boynuz IV/1754.  
*** bırġı: Boru; boynuz (Bdg. I: 252). 

bĭrġu �#��  Boru, boynuz IV/1754.  
*** bırġu: Boru; boynuz (Bdg. I: 252). 

bĭr����azan زان��#��  (V.) Pelikan IV/1754. 
*** bir����azan: Pelikan (Vámb. 251). 

bĭrsĭ���� ��K#��  Oruç 
(Calc. Wrtb. Jروز ) IV/1759. 
*** bırsı����: Oruç (DTO 183). 

bĭşĭġ ��&��  bk. bĭşĭ�  
�avun bışĭġı idi “Kavun olgunlaşmıştı.” 
IV/1788. 
*** bışı����: bk. bĭşĭ� 

bĭşĭ���� ��&�� bĭş+� Olgun, olmuş IV/1788. 
*** bışı����: Pişmiş (DTO 187). 

bĭş����ar- ��&ر����   Akla getirmek, hatra getirmek IV/1789. 
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*** bış����arma����: Hatırlamak, anımsamak 
(DTO 187). 

bĭştuġ وغ�&��  İyi pişmiş IV/1789. 
*** bıştuġġġġ: İyi pişmiş (DTO 187). 

bĭyan ن���  İlaç olarak kullanılan bir bitki IV/1742. 
*** bıyan: Tedavi için kullanılan bir bitki 
(DTO 180). 

bĭyĭ���� ����  Bıyık IV/1743.  
*** bıyı����: Bıyık (Bdg. I: 302). 

bi !�  Tarantula, zehirli örümcek IV/1737. 
*** bi: Bir tür sürüngen (DTO 180). 

bibek ك�>��  Göz bebeği IV/1789. 
*** bibek: Gözbebeği (DTO 180). 

bibi !>��  Kadın, eş; diğer eşlerden daha itibarlı 
olan kadın IV/1789. 
*** bibi: Kadın, eş; kanuni eş (DTO 181). 

biç I M��  Piç, nikahsız doğan çocuk IV/1780. 
*** piç: Piç, nikahsız doğan çocuk (DTO 
182). 

biç- II E����  1) Biçmek 
2) Kumaş biçmek 
3) Ekin biçmek 
4) Fiyat biçmek, değer takdir etmek 
IV/1780. 
*** biçmek: Kesmek, bürīden [kesmek], 
ictizāz [yün kırkmak], i
ti.ād [hasat 
etmek, biçmek], �a�‘ [kesmek], şa�� itmek, 
biçmek (LÇ 89). 

biçek ك����  Süs, ziynet, bezek IV/1781. 
*** biçek: Süs, ziynet, bezek (DTO 182). 

biçin I �����  Kale, hisar IV/1781.   
*** biçin: Kale, hisar (DTO 182). 

biçin II �����  Maymun IV/1781.  
*** biçin: Maymun (DTO 182). 

bide G���  Yonca IV/1780. 
*** bide: Yonca (Vámb. 251); bide: 
Kurutularak sıkıştırılmış yonca (DTO 
183). 

bigeç چ�=��  (V.) bk. bikeç IV/1741. 
*** bigeç: Evlenmemiş kız (Vámb. 252). 

bigin ��=��  Gibi, benzer 
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Serv dik āzād bol vü rāst-gār 
Yā örük ü alma bigin meyve-dār 
“Servi gibi yüksel ve doğru ol; ya da erik 
ve elma gibi meyve ver.” IV/1741. 
*** bigin: Gibi, benzer (DTO 188). 

bigiz I =��4�   Büyük iğne, çuvaldız IV/1742. 
*** bigiz: Büyük iğne, çuvaldız (Vámb. 
252). 

bigiz II 4�=��  Parlaklık IV/1742. 
*** bigiz: Parlaklık, görkem (DTO 188). 

bīke �=��  Hanım, eş, karı IV/1739. 
*** bike: Hanım, eş, karı (DTO 188). 

bikeç 1  ��=�چ) Kız 
2) Nişanlı kız, kız IV/1739. 
*** bikeç: Özgür genç (DTO 188). 

bikil 1�=��  Bağlı, zincirli IV/1740. *** (-). 
bikim '�=��  Prenses IV/1740. 

*** bikim: Yüksek rütbeli bir görevlinin 
eşi (DTO 188). 

bil- E����  Bilmek, tanımak IV/1759. 
*** bilmek: Bilmek, tanımak (DTO 191). 

bildeser #K����  Ayak tabanı, ayak altı 
(Calc. Wrtb. �� Pd)118 IV/1771.  
*** bildeser: Ayak tabanı (Bdg. I: 304). 

bildürge ورآ�����  Kırbacın destek kısmındaki halka ve ilmik 
Bu �ınābnı9 bir uçıda gezni birkitürler yana 
uçıda şā�dın bildürge yasapturlar119 bu 
bildürgeni birkitürler “Bu ipin bir ucuna ok, 
öteki ucuna da daldan yapılmış halka 
bağlarlar, bu halkayı sağlamlaştırırlar.” 
(Bb. 176-2) IV/1771. 
*** bildürge: Ucunda halka olan bir tür 
kırbaç; kılıcın elle tutulan kısmı (DTO 
190); bildürge: �amçınıñ destegine urılan 

al�a (LÇ 94). 

bildürgülük ورآ�)�ك���� bildür+gü+
lük 

Beyanname, ilan IV/1772.  
*** bildürgülük: Beyanname (Bdg. I: 268). 

                                                           
118 OSTN’de Calc. Wrtb’den alınan kısım hatalı olarak aktarılmıştır. Bu yüzden, OSTN’de ‘�D�'d’ 
olarak yazılan kısım çalışmamıza ‘�� Pd’ şeklinde alınmıştır. 
119 OSTN’de kelime ر9ر'$"�;�� şeklindedir. Bu yazılış kelimenin anlamı ve Bâbür-nâme dikkate 
alınarak düzeltilmiştir (Şen; 1993: 27). 
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bile I ����  bk. birle IV/1760. 
*** bile: İle, birlikte (DTO 191). 

bile- II E� ����  1) Bilemek, keskinleştirmek  
2) İftira etmek 
3) Yoğurmak, yuvarlamak (hamur için) 
IV/1761.  
*** bilemek: Bilemek, keskinleştirmek 
(Bdg. I: 305). 

bilek I ك���  Bilek, el IV/1762. 
*** bilek: Bilek (DTO 189). 

bilek II ك���  Hediye IV/1762. 
*** bilek: Hediye (DTO 189). 

bilekçi 120 !آ���� bilek+çi Tahtadan yapılmış kelepçe IV/1763. 
*** bilekçe: Suçluların ellerine geçirilen 
kelepçe (DTO 189); bilekçe: Mücrimleriñ 
ellerine urılan zencīr ve bend (LÇ 93); 
bilekçe: Ellere takılan kelepçe (Bdg. I: 
266). 

bileli 121 !(��� bile+li Birlikte, yanında, beraber 
Kim kilür tācir %ı�āyī-zād 
Bileyi bir �ız �ūb-nihād 
“Çinli bir tüccar yanında güzel huylu bir 
(cariye) kızla gelir.” IV/1763. 
*** bileli: İle, birlikte, beraber (DTO 189). 

bilen ن���  bk. birle IV/1763. 
*** bilen: İle, birlikte (DTO 189). 

bile9999 E	���  Dilsiz, sessiz; hüzünlü IV/1763.  
*** bile9999: Dilsiz, dili tutulmuş; sessiz; 
zavallı (DTO 191). 

bilerre9999 E	رر���  Eldiven IV/1763. 
*** bilerre9999: Eldiven (DTO 189). 

bilev و���  Bileği taşı  
(Calc. Wrtb. @2 آ�ر�; ) IV/1764. 

                                                           
120 OSTN’de ‘bilekçi’ olarak alınan bu kelimeye, burada verilen anlamıyla, başka bir Çağatayca 
sözlük veya dizinde rastlayamadık. Bu bakımdan Radloff’un 	]dL�� kelimesini hatalı olarak 
‘bilekçi’ şeklinde okuduğu anlaşılmaktadır. 
121 Radloff’un sözlüğünde karşılaştığımız ‘bileli’ kelimesi de hatalı okuma olmalıdır. Çünkü 
Abuşka Lügati’nde de karşımıza çıkan ‘bileyi’ kelimesine “Yanınca ve bilesince dimektir...” 
şeklinde bir açıklama getirilmiş ve Radloof’un da örnek metin olarak eserine aldığı ve Seb’a-i 
Seyyâre’de yer alan beyit örnek olarak gösterilmiştir (Véliaminof-Zernof; 1869: 143 ve Atalay; 
1970: 139). 
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*** bilev: Bileği taşı (DTO 189). 
bilgat ت�=��� bilik+Ar. 

(çokluk) 
Haber, havadis 
%anım �aşıdın �a� ve bilgāt kiltürdi 
“Hanımın yanından mektup ve haber 
getirdi.” IV/1767. 
*** bilgat: Haber, havadis (DTO 190). 

bilgü �=���  (V.) Anlayış, idrak; bilgi IV/1769. 
*** bilgü: Anlayış; akıl; belirti, iz, işaret 
(Vámb. 252). 

bilgüçi !��=��� bilgü+çi Uzman, ehil, iş erbabı IV/1769. 
*** bilgüçi: Bilici dimekdir (Vél.-Zer. 143). 

bilgülük ك�(�=��� bilgü+lik Bilgin, tahsil görmüş, irfan sahibi IV/1769. 
*** bilgülük: Bilgili, bilgisi olan, haberli 
(Vámb. 253). 

bilgür- Eر��=���  Bildirmek, haber vermek IV/1769. 
*** bilgürmek: Bildirmek, haber vermek 
(Vámb. 253). 

bilgüsiz 4K�=��� bilgü+siz Cahil, bilgisiz IV/1770. *** (-). 
Bilgüt ت�=���  Bir Çağatay soyu IV/1769. 

*** Bilgüt: Bir Çağatay soyu (DTO 190). 
biliç M����  Piliç IV/1766. 

*** piliç: Piliç (DTO 191). 
bilik E���� bil+k Bilgi, hikmet IV/1764. 

*** bilik: Bilgi; akıl; öğüt (DTO 191). 
biltür ر�"��� = bıltır Geçen sene IV/1771. 

*** biltür: Geçen sene (Vámb. 252); bıltur: 
Geçen sene (DTO 189). 

biltürki !رآ�"���  Geçen seneki IV/1771. 
*** biltürki: Geçen seneki (Vámb. 252); 
bılturġġġġı: Geçen seneki (DTO 189). 

bilük ك���� bil+ük 1) İşaret, alamet, iz 
2) Boyunduruk 
3) Suçluların boyularına geçirilen halat 
IV/1767. 
*** bilik: İşaret, belirti; tanınmış (Vámb. 
253). 

bilüklük Eآ�����  Bilgili, hikmetli IV/1767. 
*** biliklik: Alim, bilgil (DTO 191). 

bīm '��  Prenses (unvan) 
Her pādişāh kim Manġıt Mīrzālarnı9 �ızını 
alsa anı ‘bīm’ dirler idi “Hükümdar Mangıt 
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prenseslerinde kendine eş seçerken eşi 
‘bīm’ oluyordu.” IV/1790. 
*** bim: Prenses; en büyük eş (DTO 192). 

binçik E��$��  Yarış atı, hızlı at IV/1746. 
*** binçik: Yarış atı (DTO 192). 

bir #��  Bir sayısı IV/1746. 
*** bir: Bir sayısı (DTO 183). 

biregü اآ�#�� bir+egü Biri, birisi IV/1750.  
*** biregü: Biri, birisi (Bdg. I: 249). 

bireki !آ#�� bir+eki 
(iki) 

Bir iki, çift IV/1749.  
*** biriki: Biri veya ikisi; bazı, kimi (Bdg. 
I: 249). 

birge I آ�#��  Birlikte IV/1755. 
*** birge: Beraber, birlikte, ortaklaşa 
(DTO 183). 

birge- II #��Eآ��   (V.) Yığmak, istif etmek, biriktirmek 
IV/1755. 
*** birgemek: Yığmak, istif etmek, 
biriktirmek (Vámb. 251). 

birgisi !8آ�#��  Biri, birisi 
İki[si]din122 birgisi alsa 
isāb 
Memleket içre tüşer in�ılāb 
“Birisi her ikisini de hesaba katsaydı, 
memleket içinde kargaşa çıkardı.” 
IV/1755.  
*** birgisi: Biri, birisi (DTO 184); birgisi: 
Birisi dimekdir (Vél.-Zer. 137). 

birgü آ�#��  bk. biregü IV/1755. 
*** birgü: Biri, birisi (DTO 184). 

birigit @�=%#��  Birlikte, birleşik IV/1752. 
*** birigit: Birleşik, toplanmış, bir araya 
gelmiş (DTO 186). 

birik- I E�=%#�� bir+k- Birikmek, bir araya gelmek IV/1750. 
*** birikmek: Brikmek, bir araya gelmek 
(DTO 185). 

birik II 123 E%#�� = biregü Biri, birisi 
Birigidin sorup çü .ūret-i 
āl 
Xāhir a9lap ki ni durur a
vāl 

                                                           
122 OSTN’de kelime  Mدی !aای  şeklindedir. Beytin geçtiği Abuşka Lügati dikkate alınarak 
düzeltilmiştir (Atalay; 1970: 132). 
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“İşlerinin nasıl olduğunu birisinden 
sordu; durumunun ne olduğunu açık 
olarak anladı.” IV/1751. *** (-). 

biriktir- Eر��=%#�� birik+tir- Birleştirmek, toplamak, yığmak, bir araya 
getirmek IV/1751. 
*** biriktürmek: bk. biriktür-. 

biriktür- Eر��"=%#��  bk. biriktir- IV/1752. 
*** biriktürmek: Biriktirmek, toplamak, 
bir araya getirmek (Vámb. 251); 
biriktürmek: Biriktirmek (Bdg. I: 300). 

birin �%#�� bir+in Yalnız, tek başına IV/1752. 
*** birin birin: Tek tek, teker teker 
(Vámb. 251). 

birinçi !�$%#��  Birinci, ilk IV/1752.  
*** birinçi: Birinci (Bdg. I: 250). 

birisi !8%#� biri+si Birisi, biri IV/1753. 
*** birisi: Birisi (SD 415). 

birle I ,#�� bir+le Birlikte, ile, ile birlikte IV/1755. 
*** birle: Birlikte, ile, ile birlikte (DTO 
184). 

birle- II E�,#�� bir+le- Eşitlemek, bir sırada kabul etmek IV/1756.  
*** birlemek: Eşit hâe getirmek (Bdg. I: 
250). 

birlet- E�/,#�� birle+t- Birleştirmek, bir araya getirmek IV/1756. 
*** (-). 

bis A��  Uyuz hastalığı IV/1783. 
*** bis: Uyuz hastalığı (DT 186); pis: Uyuz 
hastalığı; ağaç uyuzu; bir tür iyileşmez 
cüzzam hastalığı (Vámb. 251). 

bisirik E%#8��  Çok kuvvetli bir deve türü IV/1783. 
*** bisrik: Güçlü olan melez deve türü 
(DTO 186). 

bişi !&�� biş+i Yağda kızartılmış küçük ekmek IV/1788. 
*** bişi: Yağda kızartılmış küçük ekmek 
(DTO 187). 

bişikçi !�=�&��  (V.) Bir tür iri çekirge IV/1788. 
*** bişikçi: Bir tür iri çekirge (Vámb. 252). 

bit I @� ،@��  Bit IV/1773.  

                                                                                                                                                                          
123 Radloff, çalışmasına aldığı ‘birik II’ kelimesinde yanlış okuma yüzünden hataya düşmüş 
olmalıdır. 
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*** bit: Bit (Bdg. I: 241). 
bit- II E�"��  1) Bitmiş olmak 

2) Yaratılmış olmak, meydana getirilmiş 
olmak 
3) Bitmek, son bulmak 
4) Büyümek, yetişmek IV/1773. 
*** bitmek: Meydana gelmiş olmak; 
gerçek olmak; büyümek, yetişmek (DTO 
181). 

bit- III E�"��  Yazmak IV/1774. 
*** bitmek: Yazmak; suret çıkarmak, 
kopyalamak (Vámb. 250). 

bitçege آ���"��  Küçük, ufak IV/1779. 
*** bitçege: Küçük, çocu�, ufa�, �ūrde 
[ufak şey], �ūrd [ufak, küçük], beçe ve 
bālā, .aġīr evlād [küçük çocuk] (LÇ 88). 

bitew �"�  Deve IV/1774.  
*** bitü: bk. bitü. 

biti- I E��"��  Yazmak IV/1775. 
*** bitimek: Yazmak (DTO 182). 

biti II !"��  Yazı, hat IV/1775. 
*** biti: Yazı; harf (DTO 181). 

bitigüçi !��=�"�� biti+gü+çi bk. bitikçi IV/1776. 
*** bitiküçi: Yazar, yazıcı (DTO 181). 

bitik I E�"��  Bitmiş, sona ermiş IV/1775. 
*** bitik: Sona ermiş, bitmiş (Vámb. 251). 

bitik II E�"��  Yazı, hat IV/1775. 
*** bitik: Yazı; harf (DTO 181). 

bitikçi !�=�"�� bitik+çi Yazıcı, katip 
Uluġ bitikçi “Büyük yazıcı” IV/1775. 
*** bitikçi: Yazıcı (Vámb. 251). 

bitiklik E��=�"�� bitik+lik Yazılı, yazılmış IV/1775.  
*** bitiklik: Yazılı, yazılmış (Bdg. I: 242). 

bitil- E���"�� biti+l- Yazılmak, yazılmış olmak IV/1776. 
*** bitilmek: Yazılmak (Vámb. 250). 

bitimlik E����"��  İyi çevrilmiş, biçimli, düzgün IV/1778. 
*** bitimlik: Orantılı, uygun, biçimli 
(DTO 182). 

bitit- E�"�"�� biti+t- Yazdırmak IV/1777.  
*** bititmek: Yazdırmak (Bdg. I: 242). 

bitküçi !��="��  bk. bitikçi IV/1779. 
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*** bitküçi: Yazar, yazıcı (DTO 181). 
bitkül- E�(�="�� bit+kül- Yazılmış olmak, yazılmak IV/1779.  

*** bitkülmek: Yazılmak (Bdg. I: 242). 
bitkür- Eر��="�� bit(i)+kür- Yazdırmak IV/1779. 

*** bitkürmek: Yazdırmak (Vámb. 250). 
bitü �ُ"�  Deve 

(Calc. Wrtb.�$� ) IV/1778.  
*** bitü: Deve (Bdg. I: 244). 

biyat ت��� bī+at [Ar.] Bir kimsenin egemenliğini tanıma, biat 
IV/1743. 
*** beyāāāāt: Allah’ın egemenliğini tanıma, 
Allah’a biat etme (Bdg. I: 298). 

biye ���  Kısrak IV/1743. 
*** biye: Kısrak (DTO 192). 

biyik E���  Büyük, yüksek IV/1743. 
*** biyik: Büyük; dayanıklı; çok (DTO 
187). 

biz I 4�� ben+sen Biz (şahıs zamiri) IV/1784. 
*** biz: Biz (SD 416). 

biz II 124 4��  (V.) Yuva, kuş yuvası; ağaç kovuğu 
IV/1784. 
*** biz: Yuva; kovuk, delik (Vámb. 251). 

biz- III E�4�  Kaçınmak; geri çekilmek; nefret etmek 
IV/1785.  
*** bizmek: Kaçınmak; geri çekilmek 
(Bdg. I: 257). 

boçur ر����  Çiçek bozuğu, çiçek hastalığından yüzü 
delik deşik olmuş, çopur IV/1678. 
*** boçur: Çiçek bozuğu (DTO 163). 

boda$$$$  1  ��دا) Alçak boylu 
2) Bir Özbek şarkısı IV/1677. 
*** boday: Bir Özbek şarkısı; alçak boylu 
(DTO 164). 

bodur دور��  (V.) Engebeli, pürüzlü, düz olmayan 
IV/1677. 
*** bodur: Engebeli, pürüzlü, düz 
olmayan (Vámb. 246). 

boġaça �����  Boğaz, gırtlak IV/1649.  

                                                           
124 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin ‘Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
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*** boġaça: Boğaz, gırtlak (Bdg. I: 283). 
boġa���� I ق��� bo�+a� Boğaz şişkinliği, boğaz hastalığı IV/1648. 

*** boġa����: Boğaz iltihabı, boğaz şişkinliği 
(DTO 172). 

boġa���� II ق��� bo�+aġ Köstek IV/1648. 
*** boġa����: Köstek (Vámb. 248). 

boġan ن���  Bağ 
(Calc. Wrtb. ��� ) IV/1648.  
*** boġan: Bağ; pranga, kelepçe (Bdg. I: 
284). 

boġas س���  Boğaz, gırtlak IV/1649.  
*** boġas: Boğaz (Bdg. I: 283). 

boġaz ز���  Boğaz, gırtlak IV/1649. 
*** boġaz: Boğaz (DTO 172). 

boġazla- ��,ز���  Boğmak, boğazını kesmek, hançerlemek 
IV/1650. 
*** boġazlama����: Boğazlamak, boğazını 
keserek öldürmek (Bab. 114). 

boġda$$$$  ا���  1) Buğday 
Arpa boġda$ aş boldı altun kümüş taş boldı 
“Arpa ve buğdaydan aş olursa altın ve 
gümüş taş olur.” 
2) Bir ölçü birimi (71 boġday = 1 miskal = ¼ 
Karat) IV/1654. 
*** buġday: Buğday, başak (DTO 172). 

boġul- ��(���  Boğulmak IV/1652.  
*** boġulma����: Boğulmak (Bdg. I: 284). 

boġur ر���  1) (V.) Kazana benzer kap 
At boġurı “Atın yemliği” 
2) Çift hörgüçlü deve IV/1651. 
*** boġur: Kazana benzer kap (Vámb. 
248). 

boġuru رو���  (V.) �ara boġuru “Demirden yapılmış 
boğaz halkası”125 IV/1652. 
*** ����ara boġra: Bir tür boğaz halkası 
(Vámb. 248). 

boġuz ز���  1) Boğaz 
2) Yem, gıda, besin 

                                                           
125 OSTN’de Cagataische Sprache-Studien’den alındığı belirtilen ‘�ara boġuru’, bu eserde ‘�ara 
boġra’ şeklinde yer almaktadır (Vámbéry; 1867: 248). 
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Atġa boġuz birip “Ata yem verip” (Bb. 75); 
Boġuz birmek “Yem vermek” IV/1652. 
*** boġuz: Boğaz, boynun ön bölümü 
(Bab. 114).  

boġuzda���� زداق���  Boğaz  
(Calc. Wrtb. '
  .IV/1653 ( آ
*** boġuzda����: Boğaz (Bdg. I: 285). 

boġuzlaġu ��ز,�� boġuz+la+
ġu 

Boğaz, gırtlak 
(Calc. Wrtb.  م'#
0 @�" ) IV/1653. 
*** boġuzlaġu: Boğaz, gırtlak, hançere 
(DTO 172). 

bo����aġu ��+��  Köstek IV/1656. 
*** bo����aġu: Ata vurulan köstek; suçlulara 
takılan kelepçe (DTO 163). 

bo����a���� ق�+��  Kursak IV/1656. 
*** bo����a����: Kursak, çene altındaki bölge 
(Bdg. I: 273). 

bo����sa- ���8+��  bk. bo�ta-   
Hicr endūhıda bo�sap min bile alman nitey 
Mey ‘ilācım dur �opup126 deyr-i fenāġa ‘azm 
itey 
“Ayrılık derdinden ağlayıp duruyor, ne 
yapacağımı bilmiyorum. Şarap benim 
ilacımdır, yokluk alemine koşup 
gidiyorum.” IV/1657. 
*** bo����sama����: Hıçkırarak ağlamak; 
sevinçten ağlamak (DTO 163). 

bo����ta- ���"+��  (V.) Hafifçe ağlamak, yavaş yavaş 
hüzünlü ve ağlamaklı sesler çıkarmak 
IV/1656. 
*** bo����tama����: Hafifçe ağlamak, inlemek 
(Vámb. 246). 

bo���� I ق��  Dışkı, pislik, gübre IV/1645.  
*** bo����: Dışkı, pislik (Bdg. I: 284). 

bo���� II ق��  Ağaç kabuğu 
(Calc. Wrtb. =0در =�'� ) IV/1645.  
*** bo����: Ağaç kabuğu (Bdg. I: 284). 

bo����a$$$$  ����  (V.) Baldır IV/1645. 

                                                           
126 Kelime OSTN’de ی'ب'R şeklindedir. Bu yazılış beytin geçtiği Muhakemetü’l-Lügateyn dikkate 
alınarak düzeltilmiştir (Barutçu-Özönder, 1996: 170). 
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*** bo����ay: Baldır, bacağın yağlı kısmı 
(Vámb. 248). 

bo����ça �����  Bohça IV/1647.  
*** bo�ça�ça�ça�ça:    Bohça (Bdg. I: 284). 

bol I ل��  Erkekçe, mertçe, yiğitce 
(Calc. Wrtb. 	"دا�  ) IV/1669.  
*** bol: Erkekçe, mertçe (Bdg. I: 288). 

bo����- II ��(��  Olmak IV/1669. 
*** bolma����: Olmak (DTO 177). 

bol- III ��(��  bk. bo�- II  IV/1670. 
*** bolma����: bk. bol- II. 

bōlarġuçı 
 

!��bōla+r+ġuç ��,ر
ı 

 

Memur, ambar nöbetçisi, depo bekçisi 
IV/1670.  
*** bolarġuçı: Memurluk ile ilgili bir 
unvan (Bdg. I: 288). 

bo����cal ل�*(��  bk. bolcaw IV/1674.  
*** bolcal: Süre, vakit, zaman (Bdg. I: 
289). 

bolcalla- ���(�*(�� bolcal+la- bk. bolcawla- IV/1674.  
*** bolcallama����: Süre belirlemek, zaman 
belirlemek (Bdg. I: 289).  

bolcar ر�*(��  Süre 
Mīr 
üseyinge on biş künlük bolcar bile 
ru�.at birildi “Mir Hüseyin’e on beş 
günlük tatil süresi verildi.” (Bb. 312-19) 
IV/1674. 
*** bolcar: Süre, vakit, zaman (Bdg. I: 
289); bolcar: Ordunun tolandığı yer (DTO 
175). 

bolcaş ش�*(��  bk. bolcaw IV/1674. 
*** bolcaş: Söz, vaat; vade; izin, tatil; 
buluşma yeri (DTO 175). 

bolcaw و�*(��  Süre, mühlet IV/1674.  
*** bolcav: Süre, vakit, zaman (Bdg. I: 
289). 

bolcawla- ��,و�*(�� bolcaw+la- Süre belirlemek IV/1674.  
*** bolcavlama����: Süre belirlemek, zaman 
belirlemek (Bdg. I: 289). 

bolġu ��(�� bol+ġu Olma IV/1673. 
*** bol����u: Olma, var olma (Vámb. 249). 

bolum م�(��  Dayanç, direnç; istikrar IV/1672. 
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*** bolum: Sertlik, sağlamlık, istikrar 
(DTO 178). 

bolumsuz �8ز��(�� bolum+sız Devamsız, değişken IV/1672. 
*** bolumsız: Hiçbir işe yaramayan, 
yaramaz (Bab. 130). 

boluş- ����(��  Yardım etmek IV/1672. *** (-). 
boluşlu���� ق����(�� boluş+lu� Yardım etme IV/1672. *** (-). 
bora را��  Minder, hasır IV/1662. *** (-). 
boraġan ن� .bora+ġan Kar fırtınası IV/1662 ��را

*** boraġan: Kar fırtınası (DTO 165). 
borç رچ��  Borç 

Borç�a alma� “Ödünç almak”; Borç�a 
birmek “Ödünç vermek”; Borç �arcı 
“Alacak vereceği” IV/1666. 
*** borç: Borç, ödünç (DTO 165). 

borçĭn ��� Ördek (dişi) (1  ��ر
2) Geyik  
Türk kiyikni9 irkekin hona ve tişisin borçĭn 
dirler “Türkler geyiğin erkeğine hona, 
dişisine borçĭn derler.” IV/1666. 
*** borçın: Dişi geyik (DTO 165); borçın: 
Dişi ördek (DTO 165). 

borla ,ر��  (V.) Sadece Hive’de geçerli olan Moğol 
mührü IV/1665. 
*** borla: Sadece Hive’de geçerli olan 
Moğol mührü (Vámb. 246). 

borsu �Kر��  Kış yemi, kuru ot 
At�a ot ve borsu bī-nihāyet “Atlar için ot ve 
kuru ot sınırsızdır.” (Bb. 247) IV/1668. 
*** borsu: Hayvanların kışın yemesi için 
hazırlanan kuru ot (DTO 166). 

borta �/1  ��ر) (V) Geyik 
2) At heybesi IV/1665. 
*** borta: Atın heybesi (DTO 165); borta: 
Geyik (Vámb. 246). 

bortaġ ر/�غ��  İnişli çıkışlı (yol için) IV/1665. 
*** bortaġ: İnişli çıkışlı, düzgün olmayan, 
pürüzlü; derli toplu olmayan birlik (DTO 
165). 

borta���� I ر/�ق��  Çukurlu yol, inişli çıkılı yol IV/1665. 
*** borta����: Çukurlu yol, inişli çıkılı yol 
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(Vámb. 246). 
borta���� II ر/�ق��  İnişli çıkışlı (yol için) IV/1665. 

*** bortaġ: bk. bortaġ. 
borulda$$$$  رو)�ا��  (V.) Kül renkli bir kuş IV/1664. 

*** borulday: Kül renkli küçük bir kuş 
(Vámb. 247). 

bosaġa ��K��  Eşik IV/1679. 
*** bosaġa: Kapı eşiği (DTO 170). 

bostaġan ن��"K��  1) Karpuz kabuğu şeklindeki tas, tabak 
2) Yuvarlak kap 
,elāl ana süti dik dür ger ol �uyaş tutsa 
Tapuġ �ılıp yükünüp bostaġan içinde �ımız 
“O güneş yüzlü güzel, hizmet ederek, 
eğilerek kadeh tutsa bostagan içindeki 
kımızı ana sütü gibi helal olur.” IV/1680. 
*** bostaġan: Kayık tabak (DTO 170). 

bostan ن�"K�� F. Bostan, bahçe IV/1680.  
*** bōstāāāān: Bostan, bahçe (Bdg. I: 281).   

boşal- ��(����  Kurtulmak, çözülmek, geride kalmak 
IV/1690. 
*** boşalma����: Gevşek olmak, çözülmek 
(Vámb. 248). 

boşa9999 E	����  (V.) Korkak, cesaretsiz IV/1689. 
*** boşang: Korkak, cesaretsiz (Vámb. 
248). 

bota �/��  Yeni doğmuş deve; bir yaşındaki genç 
deve IV/1675. 
*** bota: Ağaç filizi; hayvan yarusu; çocuk 
(DTO 160); buta: Genç deve (Vámb. 245). 

botra- ا��#/��  Dağılmak, yayılmak, saçılmak IV/1676. 
*** botrama����: Dağılmak, yayılmak, 
saçılmak (DTO 161). 

botra���� اق#/�� botra+� Dağınık IV/1676. 
*** botra����: Bulanık, karışık, dağınık (DTO 
161). 

botraş- ا���#/�� botra+ş- Dağınık olmak 
�urġanda �apalġanlarnı9 taġ ve deşt�a 
botraşġanları “Kalede kapalı olanların dağ 
ve ovalara dağılanları...” IV/1676. 
*** botraşma����: Dağılmak, yayılmak, 
saçılmak (DTO 161). 
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botraştur- ا�"�ر��#/�� botraş+tur- Dağınıklaştırmak IV/1677. 
*** botraşturma����: Dağınıklaştırmak (DTO 
161). 

botrat- ��/ا#/�� botra+t- Dağıtmak, yaymak, saçmak  
Cihānda botratıp seyyā
larnı 
Ti9izlerde salıp mellā
larnı  
“Gezginlerini yer yüzüne dağıttı; 
gemicilerini de denizlere gönderdi.”; 
Balıġlarnı botrattı girdāb-ı bīm 
Anı9 dik ki tal yafraġını nesīm 
“Rüzgarın daldaki yaprakları perişan 
ettiği gibi onların şehirleri de korku 
kasırgasından darmadağın oldu.” 
IV/1676. 
*** botratma����: Dağıtmak, yaymak, 
saçmak (DTO 161). 

bo$$$$ I  ��  1) Vücut, gövde 
2) Şekil, biçim, endam, boy bos  
�ız bo$ġa yitgen “Kızın boyuna ulaşan” 
3) Derinlik, uzunluk, büyüklük  
4) Yalnız, kimsesiz, tek başına 
Türkī laf+ıda mücerredni hem bo$ dirler 
“Türkçe dilinde yalnıza ‘boy’ derler.” (Bb. 
266-16) 
5) Bo$ otı “Yonca (Trigonella foenum 
graecum)” IV/1639. 
*** boy: Beden, boy, uzunluk; beniz, şekil; 
boy, oymak (DTO 179). 

bo$$$$ II  ��  Boyun  
Bo$ baġ “Atkı, boyun bağı” IV/1641. 
*** boy: Boyun (DTO 179). 

boya- ���%��  Boyamak, renk vermek IV/1657. 
*** boyama����: Boyamak, renk vermek 
(DTO 179). 

boyaġ غ�%��  Boya IV/1658. 
*** boyaġ: Boya (DTO 179). 

boyaġlĭġ ����%�� boyaġ+lĭġ Boyalı, boyanmış IV/1658. 
*** boyaġlıġ: Boyalı (DTO 179). 

boya���� ق�%�� boya+� Boya IV/1657. 
*** boya����: Boya (DTO 179). 

boya����çĭ !���%��  Boyacı, boya yapan kimse IV/1657. 
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*** boya����çi: Boyacı (Vámb. 250). 
bo$$$$daġ اغ�%��  Genç yaşta olan koç IV/1644. 

*** boydaġ: Bekar, genç erkek (DTO 179); 
boydaġ: Evlenmemiş, bekar (Vámb. 250). 

bo$$$$daş اش�%�� bo$+daş 1) Arkadaş, yaşıt, akran 
2) Aynı boyda olanlar IV/1644. 
*** boydaş: Aynı boyda olan; yoldaş, 
arkadaş (DTO 179). 

bo$$$$gir #�=%��  (V.) Adet görme, aybaşı IV/1641. 
*** boygir: Adet görme, aybaşı (Vámb. 
250); boygir: Adet görme, aybaşı (DTO 
179). 

bo$$$$la- ���%��  1) Büyümek 
2) Yükseklik ölçmek 
3) Bir şey boyunca yürümek IV/1643. 
*** boylama����: Ölçmek, yüksekliği 
yakalamak (DTO 179). 

bo$$$$lu���� ق��%�� bo$+lu� 1) Gösterişli, yakışıklı, uzun boylu 
2) Yalnız, tek başına; bekar 
(Calc. Wrtb. د�&  ) IV/1644. 
*** boylu����: Boylu, boyu olan (Bab. 131); 
boylu����: Uzun boylu; narin (Vámb. 250). 

bo$$$$naġ غ�$%��  Atkı, boyun bağı IV/1641.  
*** boynaġ (boy baġ): Atkı (Bdg. I: 294). 

bo$$$$naġu ��$%��  1) Yüksek boylu 
2 Asi IV/1642. 
*** boynaġu: Boyun eğmeyen, asi (DTO 
180). 

boyu9999 E	�%�� bo$+yü9 Kuş tüyü  
(Calc. Wrtb. غ� �� ) IV/1659. 
*** boyu9999: Kuş tüyü (DTO 180). 

boyun ن�%��  Boyun 
Boyun �oyma� “İtaat etmek”; Boyun 
tiklemek “Diklenmek, inatlaşmak”; Bu 
boynumġa �aldı “Bu iş benim görevim 
oldu.”; Boyun yuġan “Dik kafalı, inatçı” 
IV/1660. 
*** boyun: Boyun (DTO 180). 

boyuntru���� وق#"	�%��  Boyunduruk IV/1661. 
*** boyrunduru����: bk. boyunturu�. 

boyunturu���� روق�"	�%��  Boyunduruk IV/1661. 
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*** boyrunduru����: Sığırın boynuna 
yerleştirilen boyunduruk (DTO 179). 

boz ز��  Boz, boz renkli IV/1681. 
*** boz: Boz renkli, boz renkli at (DTO 
168). 

boza����- ��(زا��  Boz renk almak, boz renkli olmak 
IV/1684.  
*** bozalma����: Boz renk almak, bozarmak 
(Bdg. I: 279). 

bozamtülek زا�"�,ك��  Bir kertenkele türü 
(Calc. Wrtb. @ر'"�� e��آ ) IV/1684.  
*** bozamtülek: Bir kertenkele türü (Bdg. 
I: 279). 

bozbuġa � .boz+buġa Zencefil IV/1688 ��ز��
*** bozbuġġġġa: Zencefil (DTO 169). 

bozla- ��,ز��  Ağlamak, gözyaşı dökmek, bağırarak 
ağlamak, inlemek IV/1687. 
*** bozlamak: Böğürmek, bağırarak 
ağlamak; inildemek (DTO 169). 

bozla���� ز,ق�� boz+la� bk. boz IV/1687. *** (-). 
bozna- ���	ز��  Ağlamak, gözyaşı dökmek, bağırarak 

ağlamak IV/1686. *** (-). 
bozu���� زوق��  Perdesiz bir telli çalgı IV/1684. 

*** bozuġġġġ: Perdesiz bir telli saz türü (DTO 
169). 

böbeçin �������  Gözbebeği IV/1706.  
*** böbeçik: Gözbebeği (Bdg. I: 272). 

bödene �	دا��  Bıldırcın IV/1704. 
*** bödene: (Moğ.) Bıldırcın (Bab. 131). 

bögür آ�ر��  (V.) bk. boġur IV/1696. 
*** bökür: Hörgüç, çıkıntı, tümsek; körfez 
(Vámb. 249). 

bögüt 1  ��آ�ت) Düğme; ağız tıkacı 
2) Budaklı sopa IV/1696. 
*** bögüt: Düğme; budaklı sopa (Vámb. 
249). 

bök ك��  Orman IV/1693. 
*** bök: Orman (DTO 173). 

böke �آ��  Kuvvetli; güreşçi 
Özbek zūr kişini böke dir irmiş Canıbig dir 
kim böke müsin böke bolsa9 kil küreşeli9 



 129 

“Özbekler kuvvetli kimseye ‘böke’ 
dermiş; Canıbek, kuvvetli misin? 
Kuvvetliysen gel güreşelim, der.” (Bb. 26-
15) IV/1693. 
*** böke: Güreşçi, pehlivan; kahraman 
(DTO 173). 

böken آ�ن��  Baraj, set 
Bu üç kölni olar böken �ıldı “Bu üç gölü 
onlar setle oluşturdu.”; Ol köllerni9 
bökenleri kitti “O göllerin barajları 
patladı.” IV/1694.  
*** böken: Baraj, set (Bdg. I: 286). 

böket آ�ت��  bk. böken IV/1694. 
*** böket: Bent, set (DTO 173). 

bökewül آ�ول��  (V.) Gece muhafızı IV/1694. 
*** bökevül: Aş-�āne nā+ırı (LÇ 83); 
bögeöl: Gece bekçisi (Vámb. 248). 

bökse �8آ��  Belden yukarı bölüm IV/1695. 
*** bökse: Vücudun üst kısmı, belden 
yukarı bölüm (DTO 173). 

böl- E�(��  Bölmek, ayırmak, parçalamak IV/1699. 
*** bölmek: Bölmek, ayırmak (DTO 178). 

böldür- Eور��(�� böl+dür- Böldürmek, parçalara ayırtmak IV/1703.  
*** böldürmek: Böldürmek, ayırtmak 
(Bdg. I: 292). 

bölek ك,�� böl+ek 1) Parça, kısım 
2) Diğer bir şekilde, başka türlü, bundan 
başka 
3) Armağan, hediye 
Bölek birmek (itmek) “Armağan hediye 
etmek” IV/1700. 
*** bölek: Bölük, takım, birlik; -den başka 
(DTO 177). 

bölekle- E��=(�� bölek+le- 1) Bölmek 
2) Hediye etmek IV/1700. 
*** böleklemek: Bölmek, ayırmak (Vámb. 
249). 

bölekleş- E���=(�� bölekle+ş- 1) Ayrılmak 
2) Hediyeleşmek IV/1700.  
*** bölekleşmek: Ayrılmak, ayrışmak; 
hediyeleşmek, birbirine hibe etmek (Bdg. 
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I: 288). 
bölük ك�(�� böl+k 1) Bölüm, bölük 

İki bölük boldı “İki bölüm oldu.”  
2) Bölge, alan 
Bu vilāyet biş tümen iki bölüktür “Bu vilayet 
beş tümen iki bölgedir.” (Bb. 161-20) 
IV/1701. 
*** bölük: Bölük, birlik; bölünmüş alan 
(DTO 177). 

bölüm م�(�� böl+m Bölüm, ayrım; mesafe IV/1703.  
*** bölüm: Bölüm, kısım (Bdg. I: 292). 

bölüş I ش�(�� böl+ş Ayrılma, taksim, bölünme IV/1703. 
*** bölüş: Taksim, bölme, paylara ayırma 
(DTO 178). 

bölüş- II E���(��  Bölüşmek IV/1703.  
*** bölüşmek: Bölüşmek (Bdg. I: 292). 

bölüştür- E(1  ��)��"�ر� Emrindeki adamları ayırmak, belli 
yerlere dağıtmak 
2) Bölüştürmek IV/1703. *** (-). 

bön- E�	��  İhtiyarlamak, güçsüzleşmek IV/1697. 
*** bönmek: İhtiyarlamak, yaşlanmak, 
kocamak; güçsüzleşmek, yaşamın son 
evrsinde olmak (DTO 179). 

börek راك��  (V.) 1) Börek  
2) Köfte şeklinde yapılarak sıcak suda 
haşlanmış hamur IV/1698. 
*** börek: Bir tür hamur işi, börek (DTO 
166); börek: Köfte şeklinde yapılarak 
sıcak suda haşlanmış hamur (Vámb. 246). 

böri  ر��  Kurt IV/1698. 
*** böri: Kurt (DTO 168). 

börk رك��  Börk, genellikle hayvan postundan 
yapılan başlık IV/1699. 
*** börk: Kürkten yapılmış başlık (DTO 
166). 

börkçi !رآ���  Börk yapan kimse; şapkacı, şapka yapan 
kimse IV/1699.  
*** börkçi: Şapkacı, şapka yapan kimse 
(Bdg. I: 277). 

bört- E�/1  ��ر) Şişmek, kabarmak (böcek ısırmasından 
dolayı) 
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2) Kanlanmak IV/1699. 
*** börtmek: Kabarmak, şişmek (Vámb. 
246). 

böteke �آ �/��  Mide; kursak IV/1704. 
*** böteke: Mide, kuşun kursağı (DTO 
162). 

bö$$$$  ��  (V.) Yeşil ot IV/1692. 
*** böy: Yeşil ot, yeşillik (Vámb. 250). 

böz ز��  Bez, pamuklu kumaş IV/1706. 
*** böz: Bez, büyük pamuklu kumaş 
(DTO 168). 

bözçi !�  böz+çi 1) Kumaş satan kimse ��ز
2) Dokumacı, kumaş dokuyan kimse 
3) Büyücü IV/1706. 
*** bözçi: Kumaş üretimi yapan kimse 
(DTO 169). 

bözçilik E���� bözçi+lik 1) Kumaş satıcılığı ��ز
2) Dokumacılık IV/1706.  
*** bözçilik: Kumaş satma işi; 
dokumacılık (Bdg. I: 256). 

bu ��  Bu IV/1798. 
*** bu: Bu (DTO 160). 

buça���� I ق����  Köşe, bucak IV/1862. 
*** buca����: Köşe, bucak (DTO 163). 

buça���� II ُ���ق  Hayvan derisi 
(Calc. Wrtb. !$�'� ) IV/1862. 
*** puça����: Deri, post; meyve kabuğu, 
kabuk (DTO 163). 

buç����a���� I ق�����  Hayvanın bacak derisi IV/1862.  
*** buç����a����: Hayvan derisi (Bdg. I: 244). 

buç����a���� II ق�����  Köşe 
Bir niçe ya�a buç�a�daġı kintlerni çapıp 
“Niçe kenar-köşedeki kentleri 
yağmalayıp” (Bb. 404-23) IV/1863. 
*** buç����a����: Köşe, bucak; açı (DTO 163). 

buçma���� ق�����  Köşe IV/1863.  
*** buçma����: Köşe (Bdg. I: 273); buç����a����: bk. 
buç�a� II. 

buçul ل����  Oyun aşıkları IV/1862. 
*** buçul: Aşık kemiği (DTO 163). 

buçurġa ���ر��  Vinç, bocurgat, ağır yükleri çekmek için 



 132 

manivela ile döndürülen ve 
döndürüldükçe çekilecek şeyin bağlı 
bulunduğu urganı kendi üzerine saran 
çıkrık IV/1862. 
*** buçurġġġġa: Suya çapa atılarak kullanılan 
bir tür bocurgat, çıkrık (DTO 163). 

budaġ داغ��  Dal, budak IV/1859. 
*** budaġġġġ: Budak, ağaç dalı (DTO 164). 

budal دال��  Yer 
Baranġar cuvanġar ġol irevül her �aysı 
budallı� budalıda tüşüp “Sağ kol, sol kol ve 
öncülerin hepsi kendi yerinde inip” (Bb. 
183-23) IV/1860. 
*** bodal: Yer, mevki (Bab. 113). 

budallĭ���� ��(دا�� budal+lik Ait olunan yer (budal gibi) IV/1861.  
*** budallı����: Ait olunan yer (Bdg. I: 273). 

budalmaç (1  ��دا)��چ Bir tür fırında pişirilmiş ekmek 
2) (V.) Avuç içi kadar olan ince ekmek 
(Calc. Wrtb. از "�ن !,DR ) IV/1861. 
*** budalmaç: Yağlı ve ince ekmek 
(Vámb. 246). 

budanur ر�	دا��  Dedenin dedesi 
Törtünçi atasını ‘budanur’ dir “Dedenin 
dedesine ‘budanur’ derler.” (Abg. 41) 
IV/1860. 
*** budanur: Dedenin dedesi (DTO 164). 

budu���� 1  ��وق) Uzun tüylü ve kısa bacaklı sırtlan 
2) Kısa bacaklı, alçak boylu 
3) Salak, aptal, budala 
Müte‘affīn [kokan] bir 
ayvān ismidir, uzun 
tügli köpek (S.S.) IV/1861. 
*** budu����: (LÇ 74). 

buġ I غ��  Bir tür işaret borusu IV/1804. 
*** buġġġġ: Borazan, boru (DTO 171). 

buġ- II ����  Boğmak  
Suda buġma� “Suda boğmak” IV/1804. 
*** boġġġġma����: Boğmak (DTO 172). 

buġa ���  Boğa IV/1804. 
*** boġġġġa: Boğa (DTO 171). 

buġa���� ق���  Astım hastalığı, nefes darlığı IV/1805. 
*** bu����a����: bk. bu�a�. 
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buġçu ����  Yaya sarılan sicim, ip IV/1808. 
*** boġġġġçu: Sicim, ince ip (Vámb. 248); 
boġġġġacu – boġġġġacı: İp; yaya takılan ince ip 
(DTO 172). 

buġda���� اق���  Ağaç budağı IV/1808. 
*** buġġġġda����: Budak, ağaç budağı (DTO 
172). 

buġda$$$$  ���  Buğday IV/1807. 
*** buġġġġday: Buğday (DTO 172). 

buġda$$$$çĭ���� ���%ا���  Bir tür kuş IV/1808. 
*** buġġġġdayı����: Hümā �uşı, ‘an�ā, sīmurġ 
(LÇ 82). 

buġma ����  Halka, ilmik, düğüm IV/1808. *** (-). 
buġnu���� ق�$��  1) Nefes, soluk 

2) Kasırga IV/1807. 
*** buġġġġnu����: Nefes darlığı; şiddetli 
yağmur; kasırga (DTO 172). 

buġra ا#��  1) Erkek deve 
Buġra %an “Buğra Han (özel isim)”  
2) Erişte, makarna IV/1807. 
*** buġġġġra: Erkek deve; hamurun 
uzatılmasıyla yapılan bir yemek türü 
(DTO 172). 

buġu ���  Ceylan, ahû 
Āhū, geyik, ġazāl, boġulmış, te
cīr [sürme, 
sürgün], zivāna [iki ucu açık boru], �ılāde 
[boyna takılan kıymetli şey], bir �a.aba 
ismidir (S.S.) IV/1806. 
*** buġġġġu: (LÇ 82). 

bu����- I �����  Kesip parçalamak, doğramak, kesmek 
(Calc. Wrtb. Jد�آ f_R ) IV/1802. 
*** bu����ma����: Kesmek, pay etmek (DTO 
173). 

bu���� II ��ُ  Boy, endam 
(Calc. Wrtb. 	�A ) IV/1802.  
*** bu����: Boy, endam (Bdg. I: 261). 

bu����a���� ق����  Astım hastalığı, nefes darlığı IV/1802. 
*** bu����a����: Nefes darlığı; boğaz iltihabı 
(DTO 172). 

bu����avul 1  ����ول) Pusu; pusudaki birlik 
2) Vergi damgası vurulmayan malların 
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geçmesine izin vermeyen gümrük 
askerleri IV/1803.  
*** bu����avul: Çeşnigîr, çeşnici başı 
(‘bükevül’ kelimesinin doğru telaffuzu 
‘bu�avul’dur.) (Bdg. I: 262). 

bu����çurma �ر������  Yay kirişi IV/1804. 
*** bu����çurma: Yay kirişi (DTO 173). 

bu����ta���� ق�"��ُ  Feracenin altına giyilen bir tür giysi 
IV/1804.  
*** bu����ta����: Feracenin altına giyilen bir tür 
giysi (Bdg. I: 261). 

bu����tu �"���  Pusu IV/1804. 
*** bu����tu: Pusu (DTO 173). 

bu����tur- ر���"���  Pusu kurdurmak IV/1804. 
*** bu����turma����: Düşmanın arkasından 
pusu kurmak (DTO 173). 

bul ل��  Bu IV/1834. 
*** bol: Bu, o (DTO 174). 

bula- ��,��  1) Karıştırmak, bulamak 
2) Çalmak, soymak 
3) Üflemek IV/1836. 
*** bulama����: Karıştırmak, bulamak; 
sunmak, takdim etmek (DTO 174); 
bulama����: Üflemek (Vámb. 249). 

bulaġ 1  ��,غ) Kaynak, pınar 
2) Ayağında iz olan at IV/1837. 
*** bulaġġġġ: Kaynak, pınar; ayağında iz olan 
at (DTO 174). 

bu����amaç چ��,��  (V.) Bulamaç, undan yapılan bir tür 
yemek IV/1842. 
*** bulamaç: Bulamaç, lapa; cıvık çorba 
(Vámb. 249). 

bulama���� ��,��  bk. bu�amaç IV/1841.  
*** bulama����: Un bulamacı (DTO 174). 

bulamu���� ق��,��  Un ve su ile yapılan içecek IV/1842. 
*** bulamu����: Hive’de yapılan bir çorba 
türü (Vámb. 249). 

bu����bad د�>(��  Tahribat, yıkım IV/1855. 
*** bulbad: Yıkım, yıkıntı (DTO 175). 

bulçar ر��(��  Toplanma yeri; ordu kampı 
Buranġar ve cuvanġar ġolġa bulçar ta‘yīn 
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�ılıp “Sağ ve sol kollar için merkez nokta 
belirleyip” (Bb. 334-6); Mu
a..ıl ve bīl-
dārlar ta‘yīn boldı kim �azan �urarı üçün 
bulçar127 �oparġaylar “Top yerleştirmek için 
yer hazırlamak üzre çavuşlar ve 
istihkamcılar belirlendi.” (Bb. 431-12) 
IV/1854. 
*** bolcar: Ordunun toplanma yeri (Bab. 
129). 

bulduru���� وروق�(��  Bozkır tavuğu (Ptecocus abnarius) 
IV/1854. 
*** bulduru����: Bir kuş türü (DTO 175). 

bulġa- ����(��  Karıştırmak, bulamak IV/1848. 
*** bulġġġġama����: Bulandırmak, karıştırmak, 
karmak (DTO 176). 

bulġaç چ��(��  bk. bulġawuç IV/1851.  
*** bulġaç: Yemek kepçesi; karıştırma 
aleti (Bdg. I: 290). 

bulġaġ غ��(��  Heyecan, ruh karışıklığı IV/1848. 
*** bulġġġġaġġġġ: Devrilme; karışıklık; dargınlık 
(DTO 176); bulġġġġa����: Bulanık olma; kaygılı 
durum (Vámb. 249). 

bulġan I ن��(��  Ağaç sansarı, sansar IV/1849.  
*** bulġan: Ağaç sansarı (Bdg. I: 290). 

bulġan- II ��	��(��  Bulanmak, bulanık olmak IV/1849. 
*** bulġġġġanma����: Bulanmak, bulanık olmak 
(DTO 176). 

bulġançĭ���� ���	��(�� bu�ġan+çĭ� 1) Bulanık 
2) Dolaşık, karışık IV/1850. 
*** bulġġġġançı����: Karışık, bulanık (DTO 177). 

bulġançuġ غ��	��(��  1) Bulanık 
2) Dolaşık, karışık IV/1850. 
*** bulġġġġançı����: bk. bulġançĭ�. 

bulġançuġluġ غ����	��(�� bulġançuġ+�ı� Karışıklık, kargaşa IV/1850. 
*** bulġġġġançuġġġġlu����: Karışıklık, kargaşa 
(DTO 177). 

bulġandur- ور���	��(�� bulġan+dur- Bulandırmak; isyana yol açmak IV/1849.  
*** bulġandurma����: Bulandırmak (Bdg. I: 
290). 

                                                           
127 Kelime Bâbür-nâme’nin diğer nüshalarında ‘mölçer’ şeklindedir (Şen; 1993: 269). 
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bulġanu���� ق�	��(�� bulġan+u� Bulanık IV/1849. 
*** bulġġġġanu����: Bulanık (DTO 177). 

bulġanu����lu���� ق����	��(�� bulġanuk+lu� Bulanıklık; karışıklık, kargaşa, ayaklanma 
IV/1849. 
*** bulġġġġanu����lu����: Bulanıklık; karışıklık, 
kargaşa (Vámb. 249). 

bulġar ر��(��  Deri 
Bulġardın to�san to�uz 
avż �ıldurdı 
“Doksan dokuz deri kap yaptırdı.” (Abg. 
15); Bulġar 
avżġa ara� toldudı “Deri kaba 
rakı doldurdu.” (Abg. 18) IV/1850. 
*** bulġġġġar: Deri (DTO 176). 

bulġaş- �����(��  Karışmak IV/1851. 
*** bulġġġġaşma����: Bulaşmak, karışmak 
(Vámb. 249). 

bulġawuç وچ��(��  1) Yemek kepçesi; çalkalama aleti 
2) Eğirmen IV/1848. 
*** bulġġġġavuç: İğ, eğirmen (DTO 177); 
bulġġġġavuç: �arışdırıcı ve eylendirici ve 
çevirici bir ālet ile (LÇ 85). 

bulġun ن��(��  Tutuklu IV/1851. 
*** bulġġġġun: Tutuklu (DTO 177). 

bulġur ر��(��  Bulgur, bulamaç yapımında kullanılan 
bulgur IV/1851. 
*** bulġġġġur: Yarı öğütülmüş buğday (DTO 
177). 

bulu����sa- ���8��(��  Kasırgayla döne döne yükselmek IV/1844. 
*** (-). 

bulun ن�(��  Savaş esiri IV/1844.  
*** bulun: Esir (Bdg. I: 290). 

bulut ت�(��  Bulut IV/1846. 
*** bulut: Bulut (DTO 178). 

bu9999 E	��  1) Dar, sıkı, havasız, bunaltıcı 
2) Sıkışma, nefessiz kalma IV/1809. *** (-). 

bu9999a- �����=	   Sıkışmış olmak, nefessiz kalmak IV/1809. 
*** (-). 

bu9999al- ��(�=	�� bu9a+�- Bunalmak IV/1809. *** (-). 
buranġar ر�� Ordunun sağ kanadı  �#ا	

Buranġar ve cuvanġar o9 �ol ve sol �ol 
“Burangar ve cuvangar, sağ kol ve sol 
kol” (Bb. 266-7) IV/1819. 
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*** buranġġġġar: (< Moğ. baraġun ġar) 
Ordunun sağ kolu (kanadı); üç ana 
birlikten biri (Bab. 141); borunġġġġar: 
Ordunun ön birliği (Vámb. 247). 

burba$$$$  ر����  Geri çekilmiş, boyun eğmiş IV/1834.  
*** burbay: Boyun eğmiş (Bdg. I: 274). 

burç رچ��  Biber, karabiber IV/1832. 
*** burç: Biber, karabiber (DTO 165). 

burçalĭ���� ��(�� .Yaban lalesi IV/1833  ��ر
*** burçalı����: Yaban lalesi (DTO 165). 

burda- ردا����  Şişmanlamak 
Ketekde �alan burdaġan mākiyān 
Ni ma‘lūmı uçma�ġa sūd u ziyān 
“Kümeste şişmanlayan tavuk uçmanın 
getirdiği yarar ve zarardan ne anlar.” 
IV/1831. 
*** burdama����: Yağlanmak, besili olmak 
(DTO 166). 

burdaçĭ !�  Yıkıcı, tahrip edici  ��ردا
(Calc. Wrtb. J���d ان�وی ) IV/1832.  
*** burdaçı: Yıkıcı, tahrip edici (Bdg. I: 
275). 

burdaġ رداغ��  bk. burda� IV/1832. 
*** burdaġġġġ: Yağlı, şişman, besili (DTO 
166). 

burda���� رداق��  Şişman, iyi beslenmiş IV/1832. 
*** borda����: Şişman, besili, yağlı (Vámb. 
246). 

burdat- ��/1  ��ردا) Semirtmek, besiye çekmek 
2) Esip uzağa götürmek; yığmak 
(rüzgarın karları yığması) IV/1832. 
*** burdatma����: Semirtmek, yağlandırmak; 
savurmak (rüzgar) (DTO 166). 

Bur����an ر��ن��  Put; Buda’nın resmi IV/1827. *** (-). 
Bur����an����ĭ���� ���	ر���� Bur�an+lik Burkancılık tapınağı IV/1827.  

*** bur����atlı����: bk. bur�at. 
bur����at ر��ت��  Put tapınağı IV/1828.  

*** bur����atlı����: Put tapınağı (DTO 166). 
burma �ر���  Burma, burulmuş şekilde, kıvırcık 

IV/1834. 
*** burma: Burulmuş, burġu (LÇ 79). 
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burna �	ر��  Eski zamanlarda, daha evvel, evvelce 
IV/1829. 
*** burna:Önce, ilkin, başta, başlangıçta 
(DTO 167). 

burnaş- ����	ر�� burun+a+ş- (V.) Bir şey yapmakta birisinden evvel 
davranmak, bir şeyin önünü almak 
IV/1830. 
*** bornaşma����: Önünden gitmek, önce 
davranmak (Vámb. 247); burnaşma����: 
Önünden gitmek, önce davranmak, öne 
geçmek (DTO 168). 

bursu���� ق�Kر��  Kırışık, buruşuk, kıvırcık IV/1833. *** (-). 
burta���� ر/�ق��  Engebeli arazi; derin evlek IV/1830. 

*** burtaġġġġ: Engebeli, pürüzlü, derli tplu 
olmayan birlik (DTO 165); borta����: İnişli 
çıkışlı (yol) (Vámb. 246). 

burundalĭ���� ��(ا�	رو��  Yük hayvanları için kullanılan bir tür 
tasma IV/1824. 
*** burundalı����: Hayvanların burunlarına 
geçirilen ip, burunsalık (Bdg. I: 278); 
burundu����: bk. burundu�. 

burundu���� وق�	رو��  Deve ağızlığı IV/1824. 
*** burundu����: Devenin burnundan 
geçirilen dizgin (DTO 168); burunduruk: 
Deveniñ ve yaamaz 
ayvānlarıñ burnuna 
�a�ara� çektikleri 
al�a, toġna� (LÇ 80). 

burunlĭ���� ���	رو��  Hayvanlar için kullanılan burundan 
geçirilmiş küçük çubuk IV/1823. 
*** burunlı����: Hayvanların burunlarına 
geçirilen ip, burunsalık (Bdg. I: 278); 
burundu����: bk. burundu�. 

burut روت��  Bıyık IV/1825. 
*** burut: Bıyık (DTO 168). 

burutsĭz 4�8/رو��  Bıyıksız IV/1825. 
*** burutsiz: Bıyıksız (Vámb. 247). 

bus- ��K��  1) Baskın yapmak 
2) Pusu kurmak  IV/1864. 
*** busma����. Pusu kurmak; firar etmek 
(DTO 170). 

busı !K�� bu+sı Bu, şurdaki IV/1865. *** (-). 
bus����u ��K��  Pusu IV/1866.  
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*** bus����u: Pusu (Bdg. I: 281). 
bus����uçĭ !���K��  Pusuda bekleyen IV/1866.  

*** bus����uçı: Pusuda bekleyen kimse (Bdg. 
I: 281). 

bus����un ن��K�� bus+�un Kaçış, kaçma, firar IV/1866.  
*** bu.�.�.�.�un: Firar, kaçış (Bdg. I: 281). 

busra���� اق#K��  Şerbetli bir tatlı türü 
(Calc. Wrtb. !ی��از �� !,DR ) IV/1866. 
*** busra����: Bir tür tatlı (DTO 170). 

bustur- ر���"K��  Pusuya yatırmak 
(Bustura �oyma� ‘ta olduğu gibi) IV/1866.  
*** bustura ����oyma����: Pusuya yatırmak 
(Bdg. I: 281). 

busū �K��  Pusu IV/1865. 
*** busu: Pusu (DTO 170). 

buş- �����  Tahrik olmak, kızmak; darılmak IV/1870. 
*** buşma����: Üzülmek, darılmak; acı 
çekmek, zorlanmak; çürümek, bozulmak 
(DTO 171). 

buşa���� ق����  Tokat, sille, şamar IV/1870. 
*** buşa����: Şamar, tokat (DTO 171). 

buşar ر���� buş+ar Sıkıntı, darlık, müşkül, zor durum 
(Calc.Wrtb. 	#ی�g  ) IV/1871. 
*** buşar: Zorluk, sıkıntı; yürek darlığı 
(DTO 171). 

buşu����- ������� buş+ı�- Heyecanlı olmak, ateşli olmak; üzgün 
olmak IV/1871. 
*** buşu����ma����: Usanmak, canı sıkılmak; 
üzülmek; kaygılanmak (DTO 171). 

buşurġan- ��	� buş+r+ġa+n- Öfkeli, olmak, hiddetli olmak; rahatsız ����ر
olmak IV/1871. 
*** buşurġġġġanma����: Tefcī itmek [canını 
yakmak], ıż�ırāb virmek, keder virmek 
(LÇ 81). 
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buşurġat- ��/� buş+r+ġa+t- Kızdırmak; merak ettirmek ����ر
Buşurġatmay salıp barġanlarıġa 
İcāzet birdi [hem]128 �alġanlarıġa 
“Gidenleri incitmeden kalanlara izin 
verdi.” IV/1871. 
*** buşurġġġġatma����: Üzüntü vermek, üzmek; 
kızdırmak (DTO 171). 

but I ت��  Baldır, but IV/1856. 
*** but: But, kalça, baldır (DTO 160). 

but II ت�� [F.] Put IV/1856. 
*** put: Put (LÇ 76). 

butur 1  ��/�ر) Utanmaz, arsız 
2) Eğlenceli, neşeli, şamatacı IV/1857. *** 
(-). 

buza زا��  Mısırdan yapılan bir içki IV/1867.  
*** buza: Mısırdan yapılan bir içki (Bdg. I: 
279). 

buzaġu �  Buzağı  ��زا
Buzaġu başı “Kertenkele”; Su buzaġu başı 
“Nehir yengeci”; Buzaġu burnı “Bir tırnak 
hastalığı” IV/1868. 
*** buzaġġġġu: Buzağı (DTO 169). 

buzaġulu���� ق�(� buzaġu+lı� Buzağılı ��زا
Bir buzaġulu�129 gürk tüzge çı�ıp �aça birdi 
“Bir buzağılı gergedan düzlüğüne çıkıp 
kaçı verdi.” (Bb. 285-5) IV/1868. 
*** buzavlı����: Buzağılı (Bab. 143). 

buzdurġan ن� .(V.) bk. buzruġan IV/1869  ��زدور
*** bozdurġġġġan: Topuz, tokmak (Vámb. 
247). 

buz����aġ ز,غ��  Dişi sülün IV/1869. 
*** buzlaġġġġ: Dişi sülün (DTO 169). 

buzra���� زراق��  Develerin burnuna takılan çubuk IV/1869. 
*** buzra����: Develeri dizginlemek için 
burunlarına takılan parça (DTO 169). 

buzruġan ن� .Topuz, tokmak IV/1869  ��زرو
*** buzruġġġġan: Topuz, tokmak (DTO 169). 

buzuġ زوغ��  Bozuk, bozulmuş, dağılmış, ortadan 
                                                           
128 Beyit Abuşka Lügati dikkate alınarak düzeltilmiştir (Véliaminof-Zernof; 1869: 152). 
129 Kelime Bâbür-nâme’nin Elphistone ve Haydarâbâd nüshalarında ‘buzavlı�’ şeklindedir (Şen; 
1993-I: 125).  
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kalkmış IV/1868. 
*** bozuġġġġ: Bozuk, dağılmış (DTO 169). 

buzuġ����u���� ق�� buzu�+�u� Yok etme, ortadan kaldırma ��زو
İrzen buzuġluġı Moġul ulusıda bir tarī� 
oluptur “İrzen’in ortadan kalkması Moğol 
ulusu için bir tarih olmuştur.” (Bb. 12-14, 
15) IV/1868. 
*** bozuġġġġluġġġġ: Bozukluk, ortadan kalkma, 
yıkım tahrip (DTO 169). 

buzul- ��(زو��  Bozulmak, parçalanmak, dağılmak 
IV/1869. *** bozulma����: Bozulmak (Bdg. I: 
280). 

bu$$$$ruldĭ  �(و#%�� buyur+l+dĭ Buyruk, emir IV/1800. 
*** buyruldı: Buyruk, emir (DTO 179). 

bübeçik E�� ����  bk. böbeçik130 IV/1904. 
*** böbeçik: Göz bebeği (DTO 160). 

bübü  ����  Biber IV/1904. 
*** bübü: Biber, karabiber (DTO 160). 

büçül 1�ُ�ُ  Dizdeki kemikçik; aşık kemiği 
(Calc. Wrtb. ���(�  @ان ��ر�� 	ان ��� ��9@ ��آ'h$;ا 
) IV/1900. 
*** büçül: Oyun için kullanılan aşık 
kemiği (DTO 163). 

büdrü- Eدرو���  Takla atmak IV/1900. 
*** büdrümek: Takla atmak, sırtüstü 
yuvarlanmak (DTO 164). 

büget آ�ت��  Baraj, set IV/1881. 
*** büget: Baraj, set, bent (DTO 173). 

bügetle- E��/آ��� büget+le- (V.) Irmağın üzerine baraj kurmak, set 
yapmak IV/1881. 
*** bögetlemek: Irmağın üzerine set 
kurmak (Vámb. 248). 

bügi !آ��  Büyü, sihir IV/1882. 
*** bügi: Büyü, sihir (DTO 174). 

bügiçi !آ���� bügi+çi Büyücü, sihirbaz IV/1882.  
*** bügiçi: Büyücü (Bdg. I: 287). 

bügrek آ#اك��  Böbrek  
Saġ bügrek “Sağ böbrek”; Sol bügrek “Sol 

                                                           
130 OSTN’de bübeçik  kelimesinin anlamı için böbeçik  kelimesine gönderme yapılmıştır; ancak 
gönderme yapılan böbeçik  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
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böbrek” IV/1882. 
*** bögrek: Böbrek (Bdg. I: 272); bükrek: 
Böbrek (DTO 173). 

bügrekçi !� .bügrek+çi  Ordunun kanatlarındaki askerler IV/1882 ��آ#اك 
*** bükrekçi: bk. bükrekçi. 

bük I E�ُ  Meşe ağacı 
(Calc. Wrtb. 	-�  ) IV/1875. 
*** bük: Meşe ağacı (Bdg. I: 262); bük: 
Orman (DTO). 

bük- II Eآ���  Bükmek, eğmek IV/1876. 
*** bükmek: Bükmek, eğmek (DTO 173). 

bükel- E�(آ���  Bayılmak IV/1877. 
*** bükelmek: Bayılmak (DTO 173). 

bükevül ول�=�ُ  Hükümdara çıkan yemeği kontrol 
etmekle yükümlü kimse, çeşnigîr IV/1877. 
*** bekevül: (Moğ.) Hükümdara çıkan 
yemeği kontrol etmekle yükümlü kimse, 
çeşnigîr (Bab. 93).  

bükilde- Eآ���ا���  Çarpmak (kalp için) IV/1877. 
*** bükildemek: Çok fazla çarpmak 
(kalp) (DTO 174). 

bükre- Eآ#ا���  Kambur yapmak, eğmek IV/1880. 
*** bögremek: Eğmek, bükmek, eğriltmek 
(Vámb. 248). 

bükrekçi !آ#اآ���  Ordunun kanatlarındaki askerler IV/1880. 
*** bükrekçi: Askerî birlik, savaş birliği 
(DTO 173). 

bükre$$$$- E�%آ#ا�� bükür+e$- Bükülmüş olmak, eğilmiş olmak IV/1880. 
*** bükreymek: Bükülmüş olmak, eğilmiş 
olmak (DTO 173). 

bükri  #آ��  Kambur IV/1880.  
*** bükri: Kambur, beli eğri, beli çökmüş, 
iki büklüm olmuş (Bdg. I: 287). 

bükrülçük E�(131 ��آ#و  Fasulye IV/1880. 
*** bükrülçük: Fasulye (DTO 173). 

bükrün آ#ون��  Eyer topuzu IV/1880. 
*** bükrün: Eyer kaşı, eyer topuzu (DTO 
173). 

                                                           
131 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı �]3و�آ'� şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin 
madde başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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bükse �8آ��  Kemerin üst kısmındaki parça IV/1881. 
*** bükse: Kemerin üst kısmındaki parça 
(DTO 173). 

bükül آ�ل��  At takımı, koşum IV/1878. 
*** bükül: Koşum takımı (DTO 174). 

bükülüm آ�)�م�� bükül+m Kıvrım, büklüm IV/1879. 
*** bükülüm: Kıvrım, büklüm (DTO 174). 

bükür I آ�ر��  (V.) Kambur; hörgüç; eğilme bükülme; 
körfezdeki dönemeçler IV/1878. 
*** bökür: Kambur; hörgüç; körfez 
(Vámb. 249). 

bükür- II Eآ�ر���  (V.) Bükülmek, eğilmek IV/1878. 
*** bökürmek: Bükülmek, eğilmek 
(Vámb. 249). 

bükürtken آ�ر/=�ن��  Ağaç çileği, ahududu IV/1878. 
*** bükürtken: Ağaç çileği, ahududu 
(DTO 174). 

bükütle- E��/آ���  Suyun önünü tıkamak IV/1879. 
*** bükütlemek: Suyun önüne set 
yerleştirmek (DTO 174). 

büldürge ورآ����(   Kamçının ucundaki düğüm IV/1895. 
*** bildürge: bk. bildürge. 

büle- E�,�� 132  Ağızla üflemek 
Otnı köp bülemekidin mādde �ulaġı sarı barıp 
ker boldı133 “Ateşe çok üflediği için kor 
onun kulağına doğru sıçrayıp sağır 
bıraktı.” IV/1893. 
*** pülemek: bk. pǖle-. 

bülre- E�#(��  Yalvarmak, yakarmak 
(Calc. Wrtb. دن�ع آ�gA ) IV/1895.  
*** bülremek: Yalvarmak (Bdg. I: 266). 

bülter- E�#"(��  Birisine sırt çevirmek, bırakmak 
(Calc. Wrtb. M$-آ �� Pی�از 6 ) IV/1895.  
*** bültermek: Birisine sırt çevirmek 
(Bdg. I: 266). 

bü9999ür ر�=	��  Bir hayvan türü IV/1883.  
*** bü9999ür: Bir hayvan türü (Bdg. I: 293). 

                                                           
132 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı 2 9ر'� şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin 
madde başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
133 Mecâlisü’n-Nefâyis’ten alınan cümle, bu eserde “Köp ot pülegendin mādde �ılaġı sarı inip ker 
bolup irdi” şeklindedir (Eraslan; 2001: 37). 
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bü9999üz ز�=	��  Boynuz IV/1883. 
*** bü9999üz: Hayvanların boynuzu (DTO 
179). 

bürçek ك�� .Kıvırcık saç, bukle, lüle IV/1892  ��ر
*** bürçek: Saç lülesi, lüle, kıvırcık saç 
(DTO 165). 

bürçüge$$$$  آ��� .Toydan, toy kuşu IV/1892  ��ر
*** bürçügey: Toy kuşu (DTO 165). 

bürçük ك�� Vida (1  ��ر
2) Boya yapımında kullanılan bir tür bitki 
IV/1892. 
*** bürçük: Vida; bir türboya bitkisi (DTO 
165). 

bürge رآ���  Bit, pire IV/1891. 
*** bürge: Pire (Vámb. 246). 

bürke I رآ���  Peçe, duvak IV/1890. 
*** bürke: Peçe, yüz örtüsü (DTO 166). 

bürke- II Eرآ����  Kapatmak, üstünü örtmek, bürümek 
Bāġ e�rāfıda aġzı9dın �ızarıp sarġarıp 
Ġonça jengār libāsı birle başın bürkedi 
“Bağdaki goncalar ağzını gördüğünde 
gâh kızardı gâh sarardı; yeşil elbisesi ile 
başını örttü.” IV/1890. 
*** bürkemek: Yüzünü örtmek, üstünü 
kapamak (DTO 166). 

bürkele- E�,رآ���  Kafa sallamak, göz kırpmak IV/1890. 
*** börkelemek: Kafa sallamak, göz 
kırpmak (Vámb. 246). 

bürken- E�	رآ��� bürke+n- Kapanmak, örtünmek, bürünmek 
IV/1890.  
*** bürkenmek: Bürünmek, örtünmek; 
peçe örtmek (Bdg. I: 277). 

bürkür- Eرآ�ر���  Su serpmek, sıçratmak IV/1891. *** (-). 
bürküt I رآ�ت��  Örtü, peçe IV/1891. 

*** bürküt: Kap, örtü (DTO 167). 
bürküt II رآ�ت��  Kartal, tavşancıl denen yırtıcı kuş 

Kirdi bürküt ortaġa ya‘nī ‘u�āb 
Didi iy �uşlar ara mālik-ri�āb 
“Tavşancıl, yani kartal, ortaya girdi; ‘ey 
kuşların hakanı’ dedi.” 
IV/1891. 
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*** bürküt: Kara kartal (DTO 168). 
bürü- Eرو��� bür+i- Bürümek, sarmak, örtmek, kapamak 

IV/1887. 
*** bürümek: Örtmek, sarmak, kapamak 
(Vámb. 247). 

bürünçek ك��	رو�� bürün+çek Peçe, şeffaf kumaş IV/1888. 
*** bürünçek: Yüz örtüsü, peçe; şeffaf 
kumaş (DTO 168). 

bürüş I روش��  Kırışık, buruşuk IV/1889. *** (-). 
bürüş- II ��Eرو��   Buruşmak, kırışık olmak, kırışmak 

IV/1889.  
*** bürüşmek: Buruşmak (Bdg. I: 277). 

büt- I E�/��  Bitmek; büyümek 
Taşıban anda .andal-ı 
oş-bū 
Ki bütüp ol ‘imāret-i dil-cū 
“Bu güzel binanın inşaatı bittiğinde oraya 
güzel kokulu sandal ağacı getirdiler.” 
Üstige yaġıp ġubār-ı mi
net 
Bütken ayaġıġa �ār-ı mi
net 
“Üstüne sıkıntı tozu yağarak ayağı 
altında da eziyet dikenleri bitti.” IV/1896. 
*** bütmek: Bitmek (bitki) (DTO 162). 

büt- II E�/��  İnanmak, itimat etmek 
Xulm ile gerçek bolġan tenġa yüz merhem 
�oyup 
Bütkerür biz diseler ol +a�mlarnı bütme9iz 
“Zulm ile parça parça olan tenime yüz 
merhem koyarak iyileştiririz derlerse 
inanmayın.” IV/1897. 
*** bütmek: İnanmak, sanmak (DTO 162). 

büte �/��  Çalı; filiz; küçük bitki 
Bizni9 vilāyetni9 çekkesi134 yosunlu� büte 
büte boladur “Bizim vilayetin çekkesi dik 
bir şekilde filiz filiz oluyor.” (Bb. 368-21) 
IV/1897. 
*** büte: Bitkilerdeki filizler, tomurcuk 
(DTO 160). 

büteke �آ �/��  Bir tür bitki 
Bu ot büte büte çı�ar üçün büteke dirler “Bu 

                                                           
134 Çekke: Fergana dolaylarında dağlarda yetişen bir bitki (Şen; 1993-II: 165). 
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ot filiz filiz çıktığı için ‘büteke’ derler.” 
(Bb. 173-17) IV/1898. 
*** büteke: Kâbil’in doğu tarafındaki 
dağlarda bol olarak yetişen ve tedavi için 
kullanılan bir bitki türü (DTO 162). 

bütew و�/��  Bütün; dokunulmamış 
Tartıban tīġ-ı cefā baġrımnı yüz çāk iyledi 
Bardı evvel kim dirler irdi mini baġrı bütew 
“Cefa kılıcını çıkrıp yüzlerce kez bağrıma 
sapladı; önceden benim için bağrı bütün 
derlerdi.” IV/1897. 
 *** bütev: Dokunulmamış, el değmemiş; 
parçalanmamış, bütün (DTO 161). 

bütker- Eر��=/�� büt+ker- Bitirmek, doldurmak, sonuna getirmek, 
tamamlamak 
Mekr birlen iş bütkerip bolmadı “Hile ile iş 
bitirmek olmaz.” (Abg. 45) IV/1899. 
*** bütkermek: Bitirmek, doldurmak, 
sonuna getirmek, tamamlamak (DTO 
162). 

bütük ك�/��  bk. bitik II  IV/1898.  
*** bitük: Yazı (Bdg. I: 242). 

büzek 1  ��زك) Kuş 
2) (V.) Kuş yuvası, ağaç kovuğu IV/1901. 
*** büzek: Yuva, koğuk (Vámb. 247). 

büzük 1  ��زوك) Sebep, temel, asıl 
2) Oyuk; yuva IV/1902. 
*** büzük: Esas, temel; anüs; delik, oyuk; 
yuva (DTO 169). 

bü$$$$reçi !� bk. bü$rekçi  ��%#ا
O9 bü$reçisi birlen sol bü$reçisi tayma 
tayma tip a� saldı “Sağ kanat askerleri ile 
sol kanat askerleri ‘Kayma! Kayma!’ 
deyip at saldı.” IV/1875. 
*** büyreçi: Ordunun öncü birlikleri 
(DTO 179). 

bü$$$$rek اك#%��  Böbrek IV/1875. 
*** bögrek: bk. bügrek. 

bü$$$$rekçi !اآ�#%��  Ordunun kanatlarındaki askerler; süvari 
öncüsü  
O9 bü$rekçi ve sol bü$rekçi “Sağ kanat 
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askerleri ve sol kanat askerleri” (Abg. 
174) IV/1875. 
*** büyrekçi: Ordunun öncü birlikleri 
(DTO 179). 

bü$$$$rençi !�	ا#%��  bk. bü$rekçi IV/1875. 
*** büyrençi: Ordunun öncü birlikleri 
(DTO 179). 
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C 
 
ca����du و�(��  Yüksek insanlardan gelen ödül ve 

mükafat IV/43.  
*** caldu: Hediye, ödül; yüksek 
kimselerden gelen ödül (Bdg. I: 439). 

camlan- ق��	����  (S.S.) [Nefretle söylemek; yalan ile 
söylemek]135 
İstikrāh ile söylemek, zūr ile tekellüm itmek, 
mızmız (S.S.) IV/64. 
*** camlanma����: (LÇ 140). 

can ن�� F. Can, hayat, yaşam IV/20.  
*** cāāāān: (F.) Can, yaşama (Bab. 149). 

cana���� ق�	��  (S.S.) [Üzengi]136 
Üzengi, rikāb, tepengü, zengi (S.S.) IV/21. 
*** cana����: (LÇ 140). 

ca9999cu9999 E	�*=	�� Çin. Askerî vali IV/18.  
*** ca9999cu9999: Askerî vali (Bdg. I: 430). 

canġĭ !�	��  bk. can�ĭ IV/23. 
*** canġı: Meşveret, danışma, görüşme 
(Bdg. I: 430); can����ı: bk. cankĭ. 

can����ĭ !�	��  Görüşme, danışma; toplantı; taksim, 
dağıtma; emir, hüküm IV/22. 
*** can����ıııı: Danışma, istişare; toplantı (DTO 
281). 

canūç ج�	��  Bileği taşı, bileği kayışı IV/22.  
*** canuç: Bileği taşı, bileği kayışı (Bdg. I: 
430). 

cara9999 E	را��  (S.S.) [Yankı, ses yankısı; yarık, dere, dağ 
ve tepeden yankılan ses]137 
‘A�s-i .edā, cer ve dere ve �aġdan ve 
künbedden bi’l-‘a�s +uhūra gelen mu
ibb ses 
ve āvāz, cer nidāsı (S.S.) IV/27. 
*** cara9999: (LÇ 139). 

caş ش��  (S.S.) [Tunç; bakır]138 
*unc, .ād, rūy (S.S.) IV/54. 
*** caş: (LÇ 140). 

                                                           
135 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
136 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
137 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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cavaç اج��  Şemsiye, güneş şemsiyesi IV/59.  
*** cavaç: Güneşlik, güneş şemsiyesi (Bdg. 
I: 443). 

cava����at- ��/,وا��  (S.S.) [Danışmak, fikir alış verişinde 
bulunmak, fikrini açıklamak; işi yoluna 
koymak; göstermek]139 
Ma.la
at, meşveret virmek, beyān-ı re’y 
itmek, işi yolına �oyma�, ibrāz (S.S.) IV/60. 
*** cavalatma����: (LÇ 140). 

cawruntĭ !"	ورو��  (S.S.) [Buğdayın içindeki siyah taneler]140 
Şencerf, buġdayıñ içinde bulunan siyāh 
dāneler, bīş-i buġday, lüpek (S.S.) IV/8. 
*** cavruntı: (LÇ 140). 

ca$$$$dar ار�%��  Buharalı tüccar IV/6.  
*** cāāāāydāāāār: Buharalı tüccar (Bdg. I: 431). 

celi !��  Esirlerin boynuna geçirilen demir halka 
IV/77. 
*** çili: Esirlere geçirilen halka (DTO 287).  

cerge 1  �#آ�) Daire, çember; kuşatma; sürek avı; 
tuzak  
Cerge tüzmek “Tuzak kurmak”  
2) Ordu, alay 
3) Rütbe, paye IV/75. 
*** cerge: Ağ, tuzak; bölük, birlik; derece, 
rütbe (DTO 274). 

cergelik E(آ�#� cerge+lik Rütbeli, rütbe sahibi IV/75.  
*** cergelik: Yüksek rütbeli (Bdg. I: 434). 

cet 141 @�  (S.S.) Bir halk adı, Çingene  
Alça�142 adam, denī [alçak], çingene, ters, 
pis, bī-meze [zevksiz] (S.S.) IV/81. 
*** cet: (LÇ 140). 

cib H�� [F.] (S.S.) [Hendek, tabya, siper]143 
%andek, �ābya, siper, yerlü kīse, isti
kām, or 
(S.S.) IV/155. 
*** cip: (LÇ 143). 

                                                                                                                                                                          
138 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
139 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
140 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
141 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
142 Kelime OSTN’de  �]"ا şeklinde yazılmıştır. 
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cibe �>�� [F.] (S.S.) [Savaş aleti, kalkan, zırh; zırh 
üretilen yer, barut üretilen yer]144 
Esli
a, �al�an, siper, cībe-�āne, bārud-�āne 
(S.S.) IV/155. 
*** cibe: (LÇ 142). 

cibele- ك��, �>��  (S.S.) [Silahlanmak, zırhlanmak]145 
�al�an örtmek, sila
lanma�, zır
 (S.S.) 
IV/157. 
*** cibelemek: (LÇ 142). 

ciber ر�>��  (S.S.) 1) [Rutubetli hava; nemli]146 
Ru�ūbetlenen havā, nem-nāk, nem-rīze, 
ġamān (S.S.) 
2) [Dağ keçisi; işgüzar kimse, gereği 
yokken kendini göstermek için işe 
karıştıran kimse]147 
*aġ keçisi, çelek ve titik insān, iş-gü/ār (S.S.) 
IV/155. 
*** ciber: (LÇ 142); ciber: (LÇ 142). 

ciberik E%#>��  (S.S.) [Paçavra, eski ve yıpranmış bez ve 
basma parçaları]148 
Paçāvra, köhne ve fersūde bez ve ba.ma 
pārçaları, lete (S.S.) IV/155. 
*** ciberik: (LÇ 142). 

cibe$$$$  �>��  (S.S.) [Çivi, küçük çivi, mıh; irin; göz 
boncuğu]149 
Çivi, mī�çe, pāre, cerā
at, �abele, mismār, 
mī� (S.S.) IV/155. 
*** cibey: (LÇ 142). 

cida ا، ��ا���  (S.S.) Mızrak 
Nīze [mızrak], 
arbe [kısa mızrak], sinān 
[mızrak], mızra� (S.S.) IV/153. 
*** cida: (LÇ 142). 

cĭlaw و���  Dizgin IV/145. 
*** cılav: Atın dizgini (DTO 308). 

                                                                                                                                                                          
143 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
144 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
145 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
146 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
147 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
148 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
149 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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cĭlawlu���� و)�ق��� cĭlaw+lu� Dizginli; dolu dizgin, dört nala IV/145. 
*** cılavlu����: Dört nala, dolu dizgin (DTO 
308). 

cĭlawsĭz 4�Kو��� cĭlaw+sĭz Dizginsiz IV/145. 
*** cılavsız: Dizginsiz (DTO 308). 

cĭlġava Gو�����  Tüyleri ve derisi kullanılabilen kedi 
büyüklüğünde bir hayvan IV/147.  
*** cılġava: Tüyleri ve derisi 
kullanılabilen kedi büyüklüğünde bir 
hayvan (Bdg. I: 450). 

cĭlĭ���� ����  Çapak, gözlerde oluşan çapak IV/146.  
*** cılı����: Çapak, göz çapağı (Bdg. I: 440). 

cĭlĭ����lĭ���� ������� cĭlĭ�+lĭ� Gözleri çapaklı IV/146.  
*** cılı����lı����: Çapaklı (Bdg. I: 440). 

cĭmdĭġan ن��%����  (S.S.) [Kuşların tüyü ve kanadı]150 
�uşlarıñ tügleri, perleri, �anat (S.S.) IV/160. 
*** cımdıġġġġan: (LÇ 144). 

cĭrutma ��/و#��  Dar olan ve zor geçilen yol, patika 
Yoldın yu��arı hem yol cĭrutmadur atlı� birer 
birer öter151 “Yolun yukarısı patikadır; atlı 
olarak birer birer geçilir.” (Bb. 199-10) 
IV/143. 
*** ����ırutma152: Patika (Bab. 284). 

cilçik E�*���  (S.S.) [Kolun üst kısmı, omuz; omuz 
kemiği kürek kemiği]153 
�oluñ yu�arısı, bālāy-ı dest, ketf, şāne, omuz, 
kürek (S.S.) IV/148. 
*** cilcik: (LÇ 143). 

cimçik E�����  (S.S.) [Serçe, serçe kuşu]154 
Serçe, cumcu�, daġser, güncīşk155 (S.S.) 
IV/160. 
*** cimçik: (LÇ 144). 

cimdi- ك��%����  (S.S.) [Çimdiklemek, burup almak; göz 

                                                           
150 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
151 Metin Bâbür-nâme’de “Yoldın yo��arı hem �ırutmadur (?). Atlı� birer birer öter.” şeklindedir 
(Şen; 1993-I: 46). 
152 Arat bu kelimeye, “Patika” anlamı vermiştir (Arat; 1946: 174). Yine Beveridge kelimeye 
“Precipice [uçurum]” anlamı verir (Şen; 1993-II: 284). 
153 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
154 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
155 Kelime OSTN’de  2-آ��ی  şeklinde yazılmıştır. 
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kırpmak, şaka yapmak]156 
Cimdiklemek, ġamz itmek, şa�a ve bāzī, burup 
alma� (S.S.) IV/159. 
*** cimdimek: (LÇ 144). 

cimdik E%����  (S.S.) [Yara; kıvrım, büklüm; kaş veya 
gözle işaret; çimdik]157 
�ar
a, şikenc, ġamz, cimdiklemek (S.S.) 
IV/159. 
*** cimdik: (LÇ 144). 

civir #%���  (S.S.) [Teke, yabani keçi, keçi]158 
Teke, yabanī keçi, serke, soġan, büz (S.S.) 
IV/158. 
*** civir: (LÇ 144). 

civirtke �=/ر���  (S.S.) [Çekirge]159 
Çekirge, cerād, mela� (S.S.) IV/158. 
*** civirtke: (LÇ 144). 

ciyirçik E��#��  Kırışık IV/140.  
*** cıyırçı����: Buruşuk, kırışık (Bdg. I: 448). 

cizilge �=(4��  Çekirge 
(Calc. Wrtb. j
  ) IV/154. 
*** çizilge: Çekirge (DTO 305). 

co$$$$- ق��%��  (S.S.) [Ortadan kaldırmak, perişan etmek, 
yok etmek, tahrip etmek, bozmak]160 
Ber-�araf itmek, iżmi
lāl ve ta�rīb ve nā-pedīd 
iylemek, ber-bād itmek (S.S.) IV/92. 
*** coyma����: (LÇ 142). 

cöp ب��  Gerçek, doğru IV/103. 
*** cöp: Gerçek, doğru (DTO 289); cöp: 
Doğru, gerçek (BD 350). 

cubur ر����  (S.S.) [Kıl, keçi ve koyun yünü; izdiham, 
kalabalık, çokluk]161 
�ıl, keçi ve �oyunuñ yüñi, izdi
ām ve 
ġalebelik (S.S.) IV/174. 
*** cubur: (LÇ 141). 

cum م��  (S.S.) [Tam, bütün, cümle, hep; ağzına 

                                                                                                                                                                          
156 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
157 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
158 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
159 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
160 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
161 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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kadar dolu]162 
Kāmil, tam, bütün, la�t, heme, cümle, leb-
āleb, vefūr (S.S.) IV/175. 
*** cum: (LÇ 141). 

cumcı !*���  (S.S.) [Gömlek]163 
Gömlek, pīrāhen, kürte, �amī. (S.S.) IV/179. 
*** cumcı: (LÇ 141). 

cūn ون��  (S.S.) [Nehir ırmak, çay; suyu bol olan 
yer]164 
Nehr, ırma�, çay, cūy, mev�āne165, arıġ (S.S.) 
IV/166. 
*** cuvun: (LÇ 142). 

cuvane �	ا��  Yavru güvercin IV/175. 
*** cuvana: Yavru güvercin (DTO 289). 

cuvan����ar ر��	ا��  Ordunun sol kanadı IV/175. 
*** cuvanġġġġar: Ordunun sol kanadı (DT 
289). 

cuvan����u���� ل��	ا��  bk. cuvan�ar IV/175. 
*** cuvan�ol�ol�ol�ol: Ordunun sol kanadı (DT 
289). 

cuvaş 166 اش��  Rahat, sakin, sessiz IV/175. *** (-). 
cuvat- ��/ا��  Yatıştırmak, sakinleştirmek IV/175. 

*** cuvatma����: Çocuk avutmak (DTO 289). 
cuya �%��  (S.S.) [Büyük ve uzun kayık küreği]167 

Büyük ve uzun �ayı� küregi (S.S.) IV/166. 
*** cuya: (LÇ 142). 

cündük وك�	��  (S.S.) [Gaga, yırtıcı kışların gagası; dudak; 
burun; emzik]168 
Ġaga169, ġaġa170, min�ar, leb ve lünc, tumşu�, 
burun, nūl, çündük, emizik (S.S.) IV/184.  
*** cündük: (LÇ 141). 

                                                                                                                                                                          
162 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
163 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
164 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Ç 
 
çaba ����  Armağan, hediye III/1928.  

*** çaba: Armağan, hediye (DTO 270). 
çabu���� ق����  Elbisenin süsü III/1933.  

*** çabu����: Elbisenin süsü (DTO 273). 
çaç چ�� ،M�  Balık yakalamak için kullanılan ağ 

III/1904.  
*** çeç171: Balık yakalamak için kullanılan 
ağ (DTO 283). 

çaçĭl- ������  Atılmak, fırlatılmak III/1908. *** (-). 
çadĭr در��  Çadır III/1904.  

*** çadır: Çadır (DTO 274). 
çaġ غ��  1) Bir yirni çaġ �ılıp atmaydurlar hem �avr 

bile atadurlar “Bir yere nişan alıp 
atmıyorlar, rast gele atıyorlar.” (Bb. 482-
15)  
2) Bir işin tamamlanma süresi 
3) Eski gökbiliminde saat 
4) On iki yıllık devir (Doğu Türklerinde) 
5) Yem torbası III/1842.  
*** çaġ: Vakit, zaman; ölçü; sağ, sıhhatli; 
tüm; düzeltme, ıslah; bir hareketin 
tamamlanma süresi (DTO 276); çaġ: 
Vakit, zaman (Vámb. 275). 

çaġa ��� ،���  Çocuk, küçük çocuk 
Körpe, çoçu�, güdük, �ıfl [küçük çocuk], 
yavrı (S.S.) III/1842.  
*** çaġa: (LÇ 147). 

çaġan ن���  Devenin ayağına vurulan bir tür köstek 
III/1844.  
*** çaġan: Köstek, ayak bağı (DTO 277). 

çaġdawul  ،اول���
�اول�� 

 1) Öncü, kılavuz; gece bekçisi 
�aravul ve çaġdawul �oymay ġāfil yatıp idük 
“Koruma ve bekçi bırakmadan gafil bir 
şekilde yatmıştık.” (Bb. 131) 

                                                                                                                                                                          
170 Kelime LÇ’de �<* şeklinde yazılmıştır. 
171 P. d. Courteille, kelime için verilen örnekte kelimeyi ‘tchetch’ biçiminde ince sıradan 
okumuştur (Courteille; 1870: 283). 
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2) Ordunun arkasından gelen birlik 
3) (V.) Hive’de karakol memuru III/1850. 
*** çaġdavul: Koruma bölüğü (DTO 277); 
çaġdaul: Arkadan gelen askerî birlik 
(Vámb. 278). 

çaġĭn- ��$���  Korkmak, sakınmak  
(Calc. Wrtb. ن��;�A دن و�6:رآ ) III/1848.  
*** çaġınma����: İhtiyatlı olmak, öngörülü 
olmak, sakınmak (Bdg. I: 459); ça����ınma����: 
bk. ça�ĭn- II. 

çaġĭr I #���  Şarap III/1848.  
*** ça����ır – çaġır: Şarap (DTO 277). 

çaġīr II #���  Çaġīr �anat “Bir tür ördek” III/1848.  
*** çaġır ����anat: Bir tür ördek (DTO 278). 

çaġĭrġa �#��  Şemsiye; çadır, gölgelik, şadırvan III/1848. 
*** çaġırġa: Güneşlik, gölgelik (DTO 278). 

çaġĭrum وم#���  Bir uzaklık ölçüsü, yaklaşık 1 kilometre 
mesafe için kullanılır III/1848.  
*** çaġırum: Bir uzaklık ölçüsü (Bdg. I: 
458). 

çaġla- �����  Azaltmak; değer biçmek, kıymet takdir 
etmek, bir şey hakkında hüküm vermek; 
varsaymak III/1849.  
*** çaġlama����: Düşünmek, hayal etmek, 
varsaymak; eğer biçmek (DTO 277). 

çaġlama �����  Ses, seda III/1850.  
*** çaġlama: Ses, seda (DTO 277). 

çaġlĭn �����  Meşhur, ünlü, şöhretli III/1850.  
*** çaġlın: Müşhur, ünlü, bilinen; kararlı 
(DTO 277). 

çaġmar #���  Cimri  
(Calc. Wrtb. 4�h� ) III/1851.  
*** çaġmar: Aç gözlü, cimri (DTO 277). 

ça���� I ق��  1) Vakit, zaman 
2) Möz nehri III/1831. 
*** ça����: Vakit, zaman; ölçü; sağ, sıhhatli; 
tüm; düzeltme, ıslah; bir hareketin 
tamamlanma süresi (DTO 276); çaġ: bk. 
çaġ. 

ça����- II �����  1) Küçük bir şeyle darbe vurmak 
2) Bir defada kavramak; ısırmak; 
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batırmak, sokmak 
3) İftira etmek, çamur atmak III/1832. 
*** ça����ma����: Isırmak; arkadan konuşmak, 
çekiştirmek; bir şeyle vurmak; parlamak; 
ortaya dökmek, ifşa etmek (DTO 278). 

ça����a ����  Çocuk, evlat III/1833. 
*** ça����a: Çocuk, ufaklık (DTO 278). 

ça����aça���� �����  Okun çıkardığı ses III/1834. 
*** ça����aça����: Ok fırlatıldığında şaşılacak 
kadar fazla çıkardığı ses (DTO 284). 

ça����an ن����  Balta III/1833. 
*** ça����an: Savaş baltası (DTO 278). 

ça����ana���� ق�	����  1) Dirsek, dirsek kemiği 
2) Körfez, koy; liman, sığınak III/1833. 
*** çaġana����- ça����ana����: Dirsek, bilek; 
körfez, liman (DTO 278). 

ça����ar ر����  Etrafı duvarlarla çevrilmiş, 
sağlamlaştırılmış kalenin dış kısmı 
Timür begni9 nebīresi Cihāngīr Mīrzānı9 
oġlı Mu
ammed Sul�ān Mīrzā 
Semer�andnı9 taş �urġanıda ça�ardur bir 
medrese salıp tur “Timur Bey’in torunu 
Cihangîr Mîrzâ’nın oğlu Muhammed 
Sultan Mîrzâ Semerkant’ın dış kalelerinde 
istihkam işi ile uğraşan kişidir; bir 
medrese yapmıştır.” (Bb. 57-18) III/1833. 
*** ça����ar: Kalenin dış kısmı (DTO 278). 

ça����çalaġa$$$$  �,�*���  Dağılmış, karışmış, darmadağın olmuş 
III/1839. 
*** ça����çalaġay: Dağılmış, karışmış (DTO 
278). 

ça����ın ����� ça�+n Şimşek, yıldırım III/1834. 
*** ça����ın: Şimşek, şimşeğin parıltısı (DTO 
279). 

ça����ĭl 1����  1) Açık mavi, çakır  
2) Atmaca III/1837. 
*** ça����ıl: Küçük parça; açık mavi; canlı 
renkteki göz (DTO 279). 

ça����ĭlda- 1  ������ا��) Kırmak, parçalamak, yarmak  
2) Mırıldanmak III/1837. 
*** ça����ıldama����: Yarmak, kırmak, 
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parçalamak; mırıldanmak (DTO 279). 
ça����ĭlda���� 1  ������اق) Dokuma merdanesi 

2) Çenebaz, lakırdıcı III/1837. 
*** ça����ılda����: Dokuma merdanesi; çenesi 
düşük adam (DTO 279). 

ça����ĭldū و������  Tepişme sesi III/1837. 
*** ça����ıldu: İki şeyin vurulmasıyla çıkan 
ses (DTO 279). 

çakĭn I �����  Şimşek, yıldırım  
Ça�ĭn dik tīġ başıġa yitti 
İşin bir farb ile o� ā�ir itti  
“Yıldırım gibi parlayan kılıçla başına 
vurdu ve tek bir darbeyle işini bitirdi.” 
III/1836. 
*** ça����ın: bk. ça�ın. 

ça����ĭn- II ��$����  Korkmak, göz önünde bulundurmak 
III/1836. 
*** ça����ınma����: Dikkat etmek, sakınmak 
korkmak (DTO 279). 

ça����ĭr I #����  Şarap III/1836. 
*** ça����ır – çaġır: Şarap (DTO 277). 

ça����ĭr- II ��#����  Çağırmak, seslenmek III/1836. 
*** çaġırma����: Seslenmek, çağırmak (DTO 
277). 

ça����ĭrçĭ !�#����  Cellat III/1836. 
*** ça����ırçı: Cellat (DTO 278). 

ça����ĭş- ��&����  Uymak, intibak etmek III/1837. 
*** ça����ışma����: Kabul etmek, anlaşmak, 
uzlaşmak (DTO 279). 

ça����ma���� ق����� ça�+ma� Çakmak, çakmak demiri III/1841.  
*** ça����ma����: Çakmak, çakmak taşı (Vámb. 
275). 

ça����na- ���$���  Karışık olmak, karışmak; alt alta girip 
karışmak III/1837. 
*** ça����nama����: Altüst olmak, karışmak 
(DTO 278). 

ça����naş- ����$���  [Karışılmak, karışılmış olmak]172 
Mün�alib olma�, �arışılma� (S.S.) III/1838. 
*** ça����naşma����: (LÇ 148). 
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ça����naşĭ���� ����$���  Karıştırılmış, devşirilmiş III/1838. 
*** ça����naşı����: Karışık, karıştırılmış (DTO 
278). 

ça����nuştur- ر���"��$���  [Karıştırmak, altüst etmek, değiştirmek]173 
�arışdurma�, in�ılāb itdirmek, fesāde virmek 
(S.S.) III/1838. 
*** ça����nuşturma����: (LÇ 148). 

ça����ur-çu����ur ر���� #���  Düz olmayan, çukur 
Yolnı9 ça�ur çu�urını rāst �ılıp “Yolun 
çukurunu düzeltip” (Bb. 431-2) III/1837. 
*** ça����ur: Tümsek, blok (DTO 278). 

çal I ل��  1) Kül rengi, boz  
2) Kırmızımsı, ala (At rengi için) III/1874. 
*** çal: Kızıl renkli at,   deve yavrusu 
(DTO 279). 

çal II ل��  Ağaç kökü  
(Calc. Wrtb. =0در j�� '  دو ) III/1875.  
*** çal: Ağaç kökü (Bdg. I: 462). 

çal- III ��(��  Çalmak, vurmak, atmak III/1877.  
*** çalma����: Çalmak, bir darbe indirmek, 
çarpmak, vurmak (DTO 280). 

çala I ,��  İyi olmayan, tam olmayan, eksiksiz 
olmayan III/1878.  
*** çala: Yarım, yarı (DTO 280). 

çala II �(��  Nehrin bir kıyısından diğer kıyısına 
geçmeğe yarayan sal  
Şenbih küni çalaġa kirip Darūta te9isidin 
ötüp cihān-nümāydın yo��arra� çaladın 
çı�tu� “Cumartesi günü sala binip Darûta 
boğazından geçerek Cihân-nümâ’dan 
biraz yukarıda saldan çıktık.” (Bb. 321-20) 
III/1878.  
*** çala: Nehrin bir kıyısından diğer 
kıyısına geçmeğe yarayan sal (DTO 280). 

ça����ad د,��  Çamur, balçık, kil  
(Calc. Wrtb. 4اب و آ ) III/1879.  
*** çalad: Çamur; kil (DTO 280). 

çalaġan ن�,��  (V.) Isırgan otu III/1879.  
*** çalaġan: Isırgan otu (Vámb. 276). 
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çalaga$$$$  �,��  (V.) bk. çala$ III/1878.  
*** çalaġay: Fare ile beslenen bir tür yırtıcı 
kuş (Vámb. 276). 

çalaw و,��  [Aheng, ses, nağme; çalgı, saz; Hive’de 
bilinen ve pilava benzeyen bir tür 
yemek]174 
Nevā, melā
ī, āheng, çalġı, sāz, çalav, bir nev‘ 
pilav gibi �a‘ām %īvede ma‘rūfdur (S.S.) 
III/1878.  
*** çalav: (LÇ 148). 

çala$$$$  ,��  Fare ile beslenen bir tür yırtıcı kuş 
III/1878.  
*** çalay: Fare ile beslenen bir tür yırtıcı 
kuş (DTO 280). 

çalġū ��(��  Çalgı III/1887.  
*** çalġu: Müzik aleti, çalgı (DTO 280). 

çalĭġ ��(��  1) Hızlı işleyen, tez 
2) Dik başlı (at için) III/1884.  
*** çalıġ: Ayak diteyen at; hızla, çabucak 
(DTO 280). 

çalĭn ��(��  Tuğla 
Köyük tenġa yalın urma� ni irdi 
Mamuġ üzre çalĭn urma� ni irdi 
“Yanmış vücuda ateş vurmak ne idi? 
Pamuğa çakmak çakmak neden idi? ” 
III/1884.  
*** çalın: Tuğla (DTO 280). 

çalĭş 3�(��  İş, çaba, gayret III/1884.  
*** çalış: İş, çaba (DTO 280). 

çal����a$$$$- ��%��(��  Geriye düşürmek, arka tarafa devirmek 
III/1884.  
*** çal����ayma����: Geriye düşürmek (DTO 
280). 

çal����oyĭn ��%��(��  Geriye, arka tarafa III/1886.  
*** çal����oyın: Geriye, arkaya, arka tafa 
(DTO 280). 

ça����ma 175 ��(�� ça�+ma [Sarık bezinin dışa çıkan kısmı; eyerin 
yanı başına su içmek için asılan çanak, 
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kâse; bele bağlanan peştemal]176 
Ma
rec-i destār, egeriñ yanı başına .u içmek 
üzre a.ılu �uran �ade
, kāse, fūta, küşti, duzı 
(S.S.) III/1892.  
*** çalma: (LÇ 148). 

çalpa �D(��  bk. ça�pu� III/1890.  
*** çalpa: Çamurlu su birikintisi (Vámb. 
276). 

ça����pu���� ق�D(��  Rutubetli, ıslak; çamurlu, kirli III/1890. *** 
(-). 

çam م��  1) Çam, çam ağacı  
2) Büyük kayık III/1936.  
*** çam aġacı: Çam ağacı (DTO 280). 

çambul ���<�ل   Düğümle yapılan geniş ve enli kemer 
III/1942. 
*** çambul: Düğümle yapılan geniş ve 
enli kemer (Bdg. I: 465). 

çamġur ر�����  Şalgam, pancar  
(Calc. Wrtb. E<
 ) III/1940.  
*** çamġur: Bir tür bayır turpu (DTO 280). 

çam����an- ��	����  Bir şeyi istememek, bir şeyden nefret 
etmek, bir şeyden sinirli bir şekilde 
bahsetmek III/1940.  
*** çamlama����: Bir şeyden nefretle 
bahsetmek (DTO 280). 

çamur ر����  Çamur III/1940.  
*** çamur: Çamur (DTO 280). 

çana���� I ق�	��  Üzengi III/1856.  
*** çana�: Üzengi (DTO 280). 

çana���� II ق�$�  Topraktan yapılan sahan, çanak III/1856. 
*** çana����: Çanak, kase, çömlek (DTO 280). 

çanĭ���� �	��  Havanın kapalı olması, havanın bulutlu 
olması III/1857.  
*** çanı����: Havanın karanlık görünüşü 
(DTO 281). 

çan����a ��	��  Tırnak; pençe III/1857.  
*** çan����a: Pençe (DTO 281). 

çan����ĭ !�	��  İstişare, görüşme, meşveret; talimat; 
tedbir 
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(Calc. Wrtb. ����A رت و'-  );  
Çan�ĭ �ılma� “Görüşme yapmak, istişare 
etmek” III/1857.  
*** çan����ı: Danışma, görüşme (DTO 281). 

ça9999 I E	��  1) Çan, büyük zil 
2) Haber, duyuru; yenilik III/1851.  
*** ça9999: Çan, çıngırak (DTO 281). 

ça9999 II E	��  Toz III/1851.  
*** ça9999: Toz (DTO 281). 

ça9999a �=	��  Alt çene, çene III/1851.  
*** ça9999a: Alt çene (DTO 281). 

ça9999dawul اول�=	��  bk. çaġdawul III/1851.  
*** çandavul: Koruma bölüğü (DTO 288). 

ça9999ĭrtĭ !/#�=	��  Çan sesi III/1851.  
*** ça9999ırtı: Çan sesi (DTO 281). 

çap I پ��  Yalan; hileli 
İşi köp çapdur “İşi çok hilelidir.” (V.) 
III/1916.  
*** çap: Yalan, hile (Vámb. 273). 

çap- II �����  1) Sallamak, çalkalamak 
2) Hızlı gitmek, dört nala gitmek III/1916. 
*** çapma����: Aceleleştirmek, koşmak, hızlı 
gitmek; kılıç darbesi indirmek; (içecek) 
sulandırmak(DTO 272). 

çapa �I��  Kızak III/1917. 
*** çapa: Kızak (Bdg. I: 452). 

çapaġan ن��I��  Sürekli III/1918.  
*** çapaġan: Daima, sürekli, her zaman 
(DTO 270). 

çapa���� 177 ق�I��  Pullu balık 
İri pullu ya..ı göl balığı, māhī (S.S.) III/1918. 
*** çapa����: Küçük balık (DTO 270). 

çapala- ��,�I��  Ayak ve ellerle vurmak III/1919.  
*** çapalama����: Ayak ve ellerle vurmak; 
sallanmak (DTO 270). 

çapan ن�I��  1) Cübbe 
2) Yamalı eski elbise III/1918.  
*** çapan: Yamalı elbise (DTO 270); 
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çapan: *on, libās [elbise], cāme [elbise], 
cübbe, çekmen (LÇ 144). 

çapartĭ !/ر�I��  Baskın, ani hücum, akın III/1919.  
*** çapartı: Baskın, ani hücum (Bdg. I: 
452). 

çapaw����ĭ I���و�!   Ulak, haberci III/1917.  
*** çapav����ı: Ulak, haberci (DTO 271). 

çapawul ول�I��  Saldırı, hücum, taaruz  
Türkmenlerni9 ma
allige çapawul saldı 
“Türkmenlerin bölgesine hücum etti.” 
(Abg. 72) III/1917.  
*** çapavul: Düşmana karşı hızlı hareket 
etme, akın, baskın (DTO 271). 

çapçĭ !�I��  Pamuk tarama tezgahı III/1927.  
*** çapçı: Pamuk tarama tezgahı  (DTO 
271). 

çapġur ر��I��  [Kar ve yağmur fırtınası, boran]178 
Boran, �ūfān, �ar ve yaġmur furtınası, şeb-i 
deycūr (S.S.) III/1924.  
*** çapġur: (LÇ 144). 

çapĭl- ����I��  Saldırılmak III/1921.  
*** çapılma����: Saldırılmak, baskın 
yapılmak (Bdg. I: 452). 

çapĭş I 3�I��  Çabukluk, tezlik, dört nal III/1921.  
*** çapiş: Dört nala gitmek (Vámb. 273). 

çapĭş- II ��&�I��  Vuruşmak, dövüşmek III/1921.  
*** çapışma����: Vuruşmak, dövüşmek 
(DTO 273). 

çap����al- ��(��I��  Dövüşmek, vuruşmak, çarpışmak 
Çabalama�, depelenmek, muż�arib olma�, 

ayrān ve serāsīme [sersem], sa‘y ile 
çalışma�, cehd gūşiş (S.S.) III/1921.  
*** çap�alma�: (LÇ 145). 

çap����ucı !���I��  Çapulcu, yağma yapan III/1924.  
*** çapġunçı: bk. çap�unçı. 

çap����uda- دا����I��  Şiddetlenmek 
Namāz-ı �uftenġaça �ar ança çap�udap yaġdı 
“Yatsıya kadar kar öyle şiddetlenerek 
yağdı ki.” (Bb. 246-8) III/1924.  
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*** çap����udama����: Şiddetlenmek (DTO 
272). 

çap����ula- ��,��I�� çap+�u+�a- Vurmak, vurarak koparmak, keskin 
kılıçla vurmak III/1923.  
*** çapġulama����: Vurmak, dövmek (DTO 
271). 

çap����ulaş- ���,��I�� çap�ula+ş- Savaşmak, mücadele etmek 
Yassı kiçit uruşıda hem ya�şı çap�ulaştı 
“Yassı geçit savaşında da iyi savaştı.” (Bb. 
17-18) III/1924.  
*** çapġulaşma����: Vuruşmak, mücadele 
etmek (DTO 272). 

çap����ulĭn (?) ��(��I��  Kılıç savaşı, kılıçla yapılan savaş 
(Calc. Wrtb. ��-,� 2�� ) III/1924.  
*** çapġulın: Kılıç savaşı (DTO 272). 

çap����un ن��I��  1) Saldırı, hücum, ani baskın  
Cūdī %an yil �aylidin ün salıp 
Çemen kişveri sarı çap�un salıp  
“Cudi Han rüzgar saldırışı gibi ün salarak 
çemen ülkesine doğru akın etti.” 
2) Sıra hâlinde atlarla ilerleyen atlı asker, 
süvari 
3) Kar fırtınası, rüzgar 
Bu 
āletde gūyā �ara tün imiş 
Anı9 allıda yil ü çap�un imiş 
“Bu hâlde sanki o karanlık bir gece imiş; 
onun önünde rüzgar ve kar fırtınası var 
imiş.”;  
İşbu kün ġarīb çap�un bile �ar yaġar idi “İşte 
bu gün garip bir rüzgarla kar yağıyordu.” 
(Bb. 245-16) 
4) Hızlı at III/1922.  
*** çap����un- çapġun: Saldırarak girme; 
şiddetli rüzgar, kasırga; hızlı koşan at; 
savaş; öncü birlik (DTO 271). 

çap����unçı !*	��I��  Çapulcu, yağma yapan III/1923.  
*** çapġunçı: Yağmacı, yağma yapan 
kimse (DTO 272); çapunçi: Yağmacı 
(Vámb. 273). 

çap����ur ر��I��  Yağmur, fırtına  
(Calc. Wrtb. د و ��ران�� ) III/1923.  
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*** çapġur: Yağmur, fırtına (DTO 271); 
çapġur: bk. çapġur. 

çap����ura-  ،را����I��
��را��I�� 

çap�ur+a- Parçalamak, yaralamak, üst üste vurmak 
Çapġurama�, ziyāde yaralamak, parçalamak, 
üst üstüne çapma�, bura�madan ġāret itmek 
[bırakmadan yağma etmek](S.S.) III/1923. 
*** çapġurama����: Esmek (fırtına); zincirden 
boşandırmak, kışkırtmak (DTO 271); 
çap����urama����: (LÇ 145). 

çapla- 179 ���I��  [Çapalamak; çalışmak; ezilmek]180 
Çapalama�, ıż�ırāb-ı temel itmek, depelenmek, 
çalışma�, sa‘y gūşiş, ezilmek (S.S.) III/1925. 
*** çaplama����: (LÇ 144). 

çapraşı���� ا���#I��  Çapraşık, dağınık, düzensiz III/1925.  
*** çapraşık: Karışık, çapraşık (Bdg. I: 
469). 

çaptu���� وق�I�� çap+du� 1) Askerlerin talimi 
Çerik yıġılma��a ve çerikni9 çapdu�ı 
�ılma��a turdük “Asker toplamak ve 
askerin talimi için burada kaldık.” (Bb. 
401-15)  
2) [Son, nihâyet; parlak; dizgin, atın 
ağzına vurulan gem, at takımı]181 
İnhitā, encām, parla�, licām ü lekām esb, at 
ta�ımı, cabdu� (S.S.) III/1926.  
*** çapdu����: Son, nihâyet; amaç (DTO 271); 
çapdu����: (LÇ 144). 

çapu���� ق�I�� çap+u� 1) Yara izi olan, darbe izi olan 
Yüzige çaptılar mundın so9 İbrā
īm çapu� 
dirler idi “Yüzüne vurdular, bundan sonra 
İbrahim’e yara izi olan derlerdi.” (Bb. 50-
10)  
2) Tez, çabuk, hızlı, acil  
3) Kama (Elbisede taşınan) III/1921.  
*** çapu����: Yara izi, yara, bıçak yarası 
(DTO 273); çapi����: Tez, hızlı (Vámb. 273). 

çapul- ��(�I��  Saldırılmak III/1921.  

                                                           
179 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
180 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
181 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** çapılma����: bk. çapĭl-. 
çapuş I ش�I��  Çabukluk, tezlik, dört nal III/1921.  

*** çapiş: bk. çapĭş I. 
çapuş- II ���I���   Vuruşmak, dövüşmek III/1921.  

*** çapışma����: bk. çapĭş-. 
çar ر��  Düşük kaliteli kumaş III/1859.  

*** çar: Düşük kaliteli kumaş (DTO 274). 
çara9999 E	را��  Yankı, akis III/1862.  

*** çara9999: Yankı (DTO 274). 
çar����ap Hر���  Altın işleme, simli nakış  

�olları9ız ignige çar�ap tikilsün 
“Kollarınızın arkasına altın işleme 
dikilsin.” III/1866.  
*** çar����ap: Altın işleme, simli nakış (DTO 
274). 

çarla- ��,ر��  Haykırmak, bağırmak III/1867.  
*** çarlama����: Haykırmak, bağırmak (DTO 
275). 

çarşenbehi !N>$ر���  Gözde, gözde olan 
Ġumalardın bir La�īf Sul�ān Aġaça idi 
çarşenbehīlerdindür “Kumalardan biri Latîf 
Sultan Agaça idi; o gözde olanlardandı.” 
(Bb. 211-20) III/1871.  
*** çarşenbehīīīī: Gözde, gözde olan (DTO 
274). 

çaru���� روق��  Çarık III/1865.  
*** çaru����: Bir tür ayakkabı, çarık (DTO 
276). 

ças س��  Bronz, tunç III/1909.  
*** ças: Bronz (DTO 276). 

çaş I ش��  Yığın, küme; çokluk, kalabalık 
İzdihām, ġalebelik, �ırman [mahrumluk],  
ıż�ırāb, tūde [yığın], āġūş [kucak], �ar-vār 
[eşek yükü], küm (S.S.)  III/1912.  
*** çaş: (LÇ 146). 

çaş- II �����  Utanmak, mahcup olmak III/1912.  
*** çaşma����: Rahatsız olmak, mahcup 
olmak; neşesini kaybetmek (DTO 276). 

çaşla- ������ çaş+la- Yığmak III/1914.  
*** çaşlama����: Yığmak, yığın yapmak, 
biriktirmek (DTO 276). 
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çaşnĭ !$���  (V.) Kapsül III/1913.  
*** çaşni: Kapsül (Vámb. 274). 

çaşnĭlĭ !��$���  (V.) Kapsüllü III/1913.  
*** çaşnili milti����: Kapsül ile çalışan bir tür 
tüfek (Vámb. 274); çaşnılı mıltu����: Bir tür 
tüfek (Bdg. I: 457). 

çat I ت��  1) Filiz, budak, sürgün, dal 
2) [Çit, kenar, duvar; çalı, çöp, kırıntı]182 
Çit, kenār, dīvār, çalı, çırpı, 
as u �āşāk, �ār 
ve tiken, ġıll ü ġışş, çatma�, giriftār olma� 
(S.S.) III/1893.  
*** çat: (LÇ 145); çat: Çalı, çalılık (DTO 
272). 

çat- II ��/��  1) Toplamak, birleştirmek; çarpmak, 
birisini dürtmek; çarpışmak  
2) Çarparak düşmek, mücadelede 
bulunmak 
3) Hayvanı yüklemek, yük vurmak 
III/1894.  
*** çatma����: Bağlamak, birleştirmek; 
rastlamak (DTO 273). 

çataġ غ�/��  1) İttifak, kuvvet birleştirme 
2) Çadırı birleştiren halka III/1895.  
*** çataġ: Çadırı birleştiren halka; ortak, 
ilişik (DTO 273). 

çatala �(�/��  Bir yerin uzunluğunun hesaplanması için 
kullanılan değnek, çubuk III/1897.  
*** çatala: Bir yerin uzunluğunun 
hesaplanması için kullanılan değnek, 
çubuk (DTO 273). 

çatarĭ  ر�/��  Üç iplik pamuk ve bir iplik ipek şeklinde 
üretilen bir tür kumaş III/1896. *** (-). 

çatĭldu و���/��  Yarık, çatlak III/1899.  
*** çatıldu: Çatlak, yarık (DTO 273). 

çat����a���� ل��/��   Düz olmayan tepe III/1899.  
*** çatġal: Düz olmayan tepe (DTO 273). 

çat����a- ���/��  Çatlamak, çatırdamak, yarılmak, 
patlamak III/1900.  
*** çatlama����: Gebermek; yarılmak (DTO 

                                                           
182 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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273). 
çatla����uç ج��/��  Çatlak, çatlamış olan, yarık III/1901.  

*** çatlaġuç: Çatlak, yarık (DTO 273). 
çav- و����  1) Meşhur olmak 

Dünyāda cüz ,aydar .ā
ib hüner 
Kim çavdı munça tükenmes güher 
“Bu kadar tükenmez büyüklüklere ve 
hünere sahip olan Haydar’dan başka 
dünyada kim meşhur olabilir.”  
2) [Çalışmak; meşhur olmak, bilinmek]183 
Kesb, iştihār itmek, meşhūr ve ma‘rūf be-nām 
olma� (S.S.) III/1934.  
*** çavuma����: Meşhur hâle gelmek (DTO 
281); çavma����: (LÇ 149). 

çavalat- ��/,و��  1) (P. d. C.) Öfkeden gözü kararmak 
2) (S.S.) [Danışmak]184 
Ma.la
at virmek, beyān-ı re’y itmek, tercī
-i 
meşveret, ki9eş (S.S.) III/1934.  
*** çavalatma����: Öfkeden gözü kararmak 
(DTO 281); çavalatma����: (LÇ 149). 

çavçĭ !���و  Tellal, halka bağırarak haber duyuran kişi 
Dellāl, pāy-kār, �ılavuz, sucı, müşevvi� 
[teşvik eden], miyāne-rev [ortadan 
yürüyen], rehber, bamġulı, bāşne-pā, ökçe 
(S.S.) III/1936.  
*** çavçı: (LÇ 149). 

çavdur ودور��  Şan, şöhret, ün III/1936.  
*** çavdur: Şan, şöhret; onur, şeref (DTO 
281). 

çavırıt����an ور/��ن��  Çekirge III/1935.  
*** çavırt����an: Çekirge (DTO 281). 

çavlĭ !(و��  Atmaca, bir tür yırtıcı kuş III/1936.  
*** çavlı: Bir tür yırtıcı kuş; doğan (DTO 
281). 

çavlu���� و)�ق��  Torun III/1936.  
*** çavlu����: Torun (DTO 281). 

çavrunçĭ !*	ورو��  Büyücü, sihirbaz III/1936.  
*** çavrunçı: Büyücü (DTO 281). 

                                                           
183 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
184 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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çavruntĭ !"	ورو��  Yabani ot III/1936.  
*** çavruntı: Karamuk (bitki) (DTO 281). 

çavun وون��  (P. d. C.) 1) Irmak, büyük nehir 
2) Çok kuvvetli yağan kar veya yağmur 
III/1935.  
*** çavun: Irmak, sel; çok kuvvetli yağan 
yağmur, bora (DTO 281). 

çavur-  ،وور����
��ور�� 

 Döndürmek, çevirmek 
(Calc. Wrtb. M
  .III/1935 ( ��آ�دی
*** çavurma����: Çevirmek, döndürmek 
(DTO 281). 

çavurma �وور���  Duvarla çevrilmiş III/1935.  
*** çavurma: Yüksek duvarlarla çevrilmiş; 
yüksek duvar; gebe (DTO 281). 

çavurtġa ����ور/  ]Çekirge[185 
Çekirge, cerād,mela�, çekirdge (S.S.) III/1935. 
*** çavurtġa: (LÇ 149). 

çavurut- ��/ورو��  [Etrafını kuşatmak, mahsur bırakmak, 
çevirmek]186 
E�rāfı �uşatma�, ma
.ūr �ılma�, i
ā�a itmek 
(S.S.) III/1935.  
*** çavurutma����: (LÇ 149). 

çavuş ووش��  Bekçi, gözcü, izci III/1935.  
*** çavuş: Mübaşir; kervancı (DTO 281). 

çavut ووت��  bk. çavurma III/1935.  
*** çavut: Yüksek duvarlarla çevrilmiş; 
yüksek duvar; gebe (DTO 281). 

ça$$$$ I  ��  Küçük ırmak, çay, dere III/1824. 
*** çay: Irmak, çay (DTO 282). 

ça$$$$- II ��%��  Havaya fırlamak (ok için) III/1825. 
*** çayma����: Havaya ok fırlatmak (DTO 
282). 

ça$$$$- III   [Havalanmak, yükselmek, yukarı çıkmak; 
dönmek, geri dönmek]187 
Havālanma�, .u‘ūd itmek, havāya uçma�, 
dönmek, rücū‘ itmek (S.S.) III/1825. 
*** çayma����: (LÇ 150). 

çaya- ���%��  Çalkalamak 
                                                           
185 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
186 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
187 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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(Calc. Wrtb. M(� 	g,g  ) III/1852.  
*** çayma���� (çay�ama�): Çalkalamak (Bdg. 
I: 466). 

çayan ن�%��  Akrep III/1852.  
*** çayan: Akrep (DTO 282). 

ça$$$$ban ن�>��  Akrep  
(Calc. Wrtb. دومkآ ) III/1830.  
*** çayban: Akrep (Bdg. I: 503). 

çayĭn �%��  Turna balığı III/1855.  
*** çayin: Turna balığı (Vámb. 277). 

çayĭr #%��  Çayır, çimenlik III/1855.  
*** çayır: Çayır (Bdg. I: 466). 

çayur- ر���%��  Üzerinde konuşmak, görüşmek; teslim 
etmek III/1855.  
*** çayurma����: Karşılaştırmak, danışmak, 
görüşmek; iletmek, göndermek (DTO 
282). 

ça$$$$ı����ġan ن���%��  Kongratların savaş nidası III/1829. 
*** çayılġan: Kongratların savaşa 
giderken kullandıkları nida (DTO 282). 

ça$$$$����a- ����%��  1) Sallamak, sarsmak, çalkalamak  
2) Bir kabı çalkalamak III/1825. 
*** çay����ama����: Sallamak; karıştırmak, 
karmak, harmanlamak (DTO 282). 

ça$$$$����an- ��	��%��  [Yıkanmak, hamama girmek, 
temizlenmek]188 
İġtisāl ve isti
kām itmek, arınma� (S.S.) 
III/1826. 
*** çay����anma����: (LÇ 150). 

ça$$$$����at- ��/��%�� ça$�a+t- Harekete geçirmek, karıştırmak III/1826. 
*** çay����atma����: Sallamak; karıştırmak, 
karmak, harmanlamak (DTO 282). 

ça$$$$����un ن��%��  Çalkalanan su III/1827. 
*** çay����un: Çalkantılı su veya hava (DTO 
282). 

ça$$$$la- ���%��  Hayal kurmak, rüya görmek III/1828. 
*** çaylama����: Düş kurmak, rüya görmek; 
saçma sapan konuşmak (DTO 282). 

ça$$$$����a���� ق�%��  [Çaylak kuşu]189 

                                                           
188 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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,adā’ih, şū
a, ġalvāç, gül�āt, ġāl (S.S.) 
III/1828. 
*** çayla����: (LÇ 150). 

ça$$$$lan ن�%��  Kumlu bölge III/1829. 
*** çaylan: Kumlu toprak, kumlu alan 
(DTO 282). 

ça$$$$na- ���$%��  1) Çiğnemek, dişle çiğnemek 
2) [Çiğnemek, ezmek, ısırmak, kırmak, 
ayak altında bırakmak]190 
Çignemek, teme++uġ ve mesaġ itmek, izmek ve 
ı.ırmek, �ırma�, yençmek ve pāy-māl iylemek, 
çiynemek, depmek (S.S.) III/1827. 
*** çaynama����: (LÇ 150). 

çeç- I E���  1) Çözmek 
2) Çıkarmak, açmak 
3) Serbest bırakmak 
4) Anlatmak III/1987. 
*** çiçmek: Çözmek; çıkarmak, açmak, 
serbest bırakmak (elbise için) (Vámb. 
283). 

çeç II M�  İnce çubuklardan yapılan balık ağı, sepet 
Çeç baġlarlar çeç baġlama� anda�dur kim tal 
�ançalarıdın barma�ça barma�ça �ançalarnı 
çıġ dik to�urlar bu çıġnı sunı9 tökülür yirige 
kavak �oyup “Sepet bağlarlar, sepet 
bağlamak şu şekilse olur: Parmak 
kalınlığında dal çubuklarını, çit gibi, 
dokurlar. Bu çiti suyun döküldüğü yere 
koyup” (Bb. 177-5) III/1986. 
*** çeç: İnce çubuklardan yapılan balık ağı 
(DTO 283). 

çeçek E��  Çiçek III/1988. 
*** çeçek: Gül (Bdg. I: 470); çiçek: Çiçek 
(Bdg. I: 470). 

çeçeklen- E�	�=�� çeçek+len- Çiçeklenmek III/1988.  
*** çiçeklenmek: Çiçeklenmek (Bdg. I: 
471). 

çeçen ���  Hitabeti güçlü kişi, belagat sahibi III/1988. 

                                                                                                                                                                          
189 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
190 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** çeçen: Zeki, anlayışlı, ince fikirli (DTO 
283). 

çedik E%�� iç+edik İnce maroken deriden yapılmış kısa iç 
çizmesi III/1985.  
*** çedik: Kadın çizmesi, çetik (DTO 283). 

çegin ��=��  Düğüm III/1958.  
*** çigin: Kamıştan yapılmış düğüm (Bdg. 
I: 449). 

çek I E� F. 2 1) Düğüm, boğum 
2) Kura, çekiliş 
Yana bir oġlıġa da�ı çek düşdi “Yine bir 
oğluna da kura çıktı.” III/1944.  
*** çek: Bağ, düğüm; kura (DTO 284). 

çek- II E�=�  1) Çekmek, çekip çıkarmak 
2) Vurmak, dövmek 
3) Devam ettirmek; yaymak 
4) Bulaştırmak 
5) Saymak 
6) Dayanmak, tahammül etmek, çekmek 
III/1945.  
*** çikmek: Çekmek; germek; çıkarmak; 
(silah) atmak (DTO 308). 

çekçe ��=�  Şaşırmış; üzgün III/1955.  
*** çekçe: Şaşmış, dona kalmış (DTO 285). 

çeke çüke آ��� �=�  Şaka, nükte III/1947.  
*** çeke çüke: Şaka (DTO 286). 

çeke I �=�  Madeni para (Türkistan’da 1/3 Kop 
değerinde olan) III/1947.  
*** çeke: Madeni para (Türkistan’da 1/3 
Kop değerinde olan) (Bdg. I: 481). 

çeke II   Şakak 
�ılıçnı9 ucı bilen çekesiġa urdum “Kılıcın 
ucuyla şakağına vurdum.” (Bb. 137-23) 
III/1947.  
*** çeke: Şakak, kafatasının yan tarafları 
(DTO 286). 

çeke III �=�  (P. d. C.) Kum III/1947.  
*** çeke: Kum (DTO 286); çeke: Kumlu 
bölge (Vámb. 278). 

çeke IV �=�  Fergana dağlarında yetişen bir tür meyve, 
yemiş 
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Yana kerūndedür bizni9 vilāyetni9 çekesi 
yosunlu� buta buta boladur çeke taġlarda 
bolur bu deştlerde boladur mezelı� 
mīrmencānġa o�şar bu mīrmencāndın 
çüçükrek ve kem ābra�dur “Kerûnde, bizim 
vilayetin çekesi gibi küme kümedir. Çeke, 
dağlarda, bu ise ovalarda bulunur. Tadı 
mermicâna benzer; ondan biraz daha tatlı 
ve daha az suludur.” (Bb. 368-21) III/1947. 
*** çekke: Fergana dolaylarında dağlarda 
yetişen ve karûndaya benzeyen bir bitki 
(Bab. 165); çeke: Fergana dağlarında 
yetişen bir tür meyve (DTO 286). 

çekil 1�=�  [Karışmış, kıvrılmış, bükülmüş; 
Türkistan’da bir yer ismi]191 
*avlanmış, merġūle, �urre, pīçīde, 
Türkistānda bir mev�i‘ ismidir (S.S.) 
III/1951.  
*** çekil: (LÇ 152). 

çekildem ام���=�  Lale soğanı III/1952.  
*** çekildem: Lale soğanı (DTO 286). 

çekin ��=��  1) Yeşillik, ot, bir bitki türü 
(Calc. Wrtb. خ� �� ) 
2) Bir tür yün üzerine işleme III/1949.  
*** çekin: Yeşillik, ot; Bir tür yün üzerine 
işleme (DTO 286). 

çekirdek داك#�=�  Çekirdek III/1950.  
*** çekirdek: Çekirdek (DTO 285). 

çeklik 192 Eآ����  Kırık, kırılmış; yaralı 
Çāklik cān �alur ot ve su ara 
Çün mey-ālūd bolur ol iki leb 
“O iki dudak, şarapla ıslandığında 
hastalanmış canım ateş ile su arasında 
kalır” III/1954.  
*** çeklik: Kesik, yarık, çatlak, kırık (DTO 
279). 

çekme ��=�  Büyük çizme III/1956.  

                                                           
191 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
192 Kelime, Farsça “çāk” (yarık, çatlak) kelimesine Türkçe ‘lik’ isimden isim yapma ekinin 
getirilmesiyle oluştuğu görülmektedir. Muhtemelen Radloff, bu kelimeyi Türkçe olarak 
düşünmüş ve ‘çeklik’ şeklinde okumuştur. 
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*** çekme: Bot, çizme (DTO 285). 
çekmen ��=�  1) Çuha 

2) Manto, yağmurluk  
Yaz yamġurı yitgeç iyledi9 bat 
Yir çekmenini �ızıl sa�arlat 
“Yaz yağmuru geldiğinde çarçabuk yer 
yüzünü kırmızı bir kumaşa çevirdin.” 
III/1956.  
*** çekmen: Bir tür iç donu; çarşaf; elbise; 
yağmurda giyilen manto (DTO 285). 

çektiri  #%�=�  Taşıt; gemi III/1955.  
*** çekdiri: Bir tür kiçik gemi (DTO 285). 

çeküç ج�=�  Çekiç III/1954.  
*** çeküç- çeküş: Çekiç (DTO 285). 

çel 1�  1) Örümcek ağı 
2) Büyük sineklerin yakalandığı örümcek 
ağı III/1975.  
*** çel: Büyük sineklerin yakalandığı 
örümcek ağı; örümcek ağı (DTO 286). 

çelbek E>��  Çörek, yağda kızartılan bir tür ekmek  
Ve Şa‘bān ayını9 ortasıda kim berāt bolġay 
çelbek otuz batman ve 
elvā yigirmi batman 
“Şaban ayının ortasında olan berat 
gecesinde otuz batman çelbek ve yirmi 
batman helva...” III/1982.  
*** çelpek: Yaġ içinde pişürülmiş ekmek 
ve yup�a, �atlama (LÇ 152). 

çelbiş 3�>��  [Mahir, üstat, olgun kimse, maharetli 
kimse, bilgili]193 
Māhir, üstād, kāmil, 
āzı�, birinci, dānā 
(S.S.) III/1982.  
*** çelbiş: (LÇ 152). 

çelebi !>��  1) Soylu şehzâde, çelebi 
2) Bey (Avrupalılara hitap edilirken 
kullanılır.) 
3) Yazar, şair, bilgin 
4) Terbiyeli, bilgili, nazik III/1978.  
*** çelebi: Yazar; bilgin, alim; nazik, 
terbiyeli (DTO 287). 

                                                           
193 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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çeleme ����  Keçi veya koyun gübresi yığını 
(Calc. Wrtb. د����ی! ����� 	آ ��K;'و آ :� M�آ�; ) 
III/1978.  
*** çeleme: Keçi veya koyun gübresi 
yığını (Bdg. I: 485). 

çelik E���  Çelik III/1978.  
*** çelik: Çelik (DTO 287). 

çelim '���  Boy pos, çelim, şekil, biçim III/1979.  
*** çelim: Dış güzellik, boy pos (DTO 
287). 

çelimlik E������  Güçlü, kuvvetli; gösterişli, yakışıklı 
III/1979. *** (-). 

çelnek E$��  Tüy takılan bir tür başlık III/1980.  
*** çelnek: Tüy takılan bir tür başlık (DTO 
287). 

çelpiş 3�D��  Becerikli, mahir; çevik, atik III/1981.  
*** çelbiş: bk. çelbiş. 

çelsi !8��  Hindistan’da bir kuş türü (Bb. 362) 
III/1981.  
*** çelsi: Bir kuş türü (Bdg. I: 485). 

çelt ���  Atik, hızlı, çevik, atılgan III/1980. 
*** çelt: Hızlı, atılgan, çevik (Bdg. I: 438). 

çeltük ك�"��  1) Çeltik 
2) Çeltik tarlası III/1980.  
*** çeltük: Çeltik, çelik tarlası (Bdg. I: 
485). 

çember  F. �G�  Kadınların başına bağladıkları baş örtüsü, 
çember III/2002.  
*** çenber – çember: Çember, daire; 
kasnak; dokumadan yapılmış baş örtüsü 
(Bdg. I: 488). 

çemçe ����  Büyük tahta kaşık, kepçe 
(Calc. Wrtb. �"دآ���ن اش 6'ر�0 �( آ>)� III/2002. 
*** çemçe: Büyük tahta kaşık, kepçe (DTO 
287). 

çemender ر�$�� 
 

 Eşek III/2001. 
*** çemender: Kötü yürüyüşlü olan 
tembel deve (DTO 287). 

çençek E�$�  1) Sakız ağacı 
Bulardın ya�şıraġı çençekdür yaru� köyer ve 
tütünini9 idi ya�şı bolur çoġı hem ġalebe 
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turar evveli hem köyer “Bunların en iyisi 
sakız ağacıdır; parlayarak yanar, 
dumanının kokusu iyi olur, sıcağı 
devamlıdır; yaşı da yanar.” (Bb. 174-23) 
2) Yonca  III/1965.  
*** çençek: Sakız ağacı (DTO 288); çençek: 
Sakız ağacı; yonca otu (Bdg. I: 488). 

çendek ك�$�  Kuşun ödü, safrası III/1964.  
*** çendek: Kuşun ödü (DTO 288). 

çendewül اول�$�  1) Sucu, su taşıyan kimse 
2) Gece bekçisi III/1964.  
*** çendevül: Su taşıyan kimse; arkadan 
gelerek orduyu koruyanlar (DTO 288). 

çens 194 A$�  Sivrisinek 
Çibini kem bolur “Sivrisineği çoktur.” (Bb. 
159-11) III/1965.  
*** çens: Sivrisinek (DTO 288). 

çe9999gel 1=$�  Çengel, kanca III/1959.  
*** çengel: Çengel (DTO 288). 

çer #�  (P. d. C.) Etkin, faal, hareketli; genç 
III/1965.  
*** çer: Tez, eli çabuk; genç (DTO 283). 

çerçi !�#�  Seyyar satıcı, malını gezerek satan kimse 
III/1975.  
*** çerçi: Seyyar satıcı (DTO 284).  

çeren- E�	ا#�  Uğraşmak, çabalamak, gayret sarf etmek 
III/1966.  
*** çerenmek: Çabalamak, uğraşmak 
(DTO 283). 

çerew او#�  Değerli taş, mücevher  
Yana ba‘żı cevher ve çereẁni hem yaşurun 
çı�ara durġan bolsa “Yine bazı cevher ve 
kıymetli taşları gizlice çıkaran olsa.” (Bb. 
335-10) III/1966.  
*** çerev: Kıymetli taş (DTO 283). 

                                                           
194 Radloff, Bâbür-nâme’de yer alan ‘çibin’ kelimesini yanlış okumuş ve çalışmasına bu yanlış 
şekliyle aktarmış olmalıdır.  Ancak P. d. Courteille’nin de kelimeyi e� şeklinde yanlış hâliyle 
alması Radloff’un kelimeyi buradan  çalışmasına kattığı izlenimini uyandırmaktadır (Courteille, 
1870: 288). Yine Radloff’un kelime için Bâbür-nâme’den aldığı örnek metinde de kelime e�  
şeklinde yer almaktadır. Sonuç olarak, bu yazılışın hatalı olduğu düşünülüp kelime, Bâbür-
nâme’nin diğer nüshaları dikkate alınarak ‘çibini’ olarak düzeltilmiştir (Şen, 1993-I: 13). 
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çerez ز#�  [Kuru ve hafif yiyecek; meyve; kuru 
üzüm, kuru incir] 
�uru �afīf yiyecek şey’, meyve ve fevākih ve 
yimiş, mevīz, meyīz, zebīb (S.S.) III/1966.  
*** çerez: (LÇ 151). 

çerge I آ�#���رآ�،   Çadır, küçük çadır III/1970.  
*** çerge: Çadır, küçük çadır (DTO 274). 

çerge II �آ#�  1) Çizgi; dizi 
2) Derece, rütbe; basamak 
3) Sıra III/1970.  
*** çerge: Sıra, dizi; yükseklik; saygınlık, 
ün, rütbe, derece (DTO 274). 

çergelik I E�(آ�#� çergeI+lik (V.) Küçük çadırların bezi III/1971.  
*** çergelik: Küçük çadırların bezi (Vámb. 
278). 

çergelik II E�( �آ#� çergeII+lik Sırada olma, rütbe sahibi olma III/1971.  
*** çerkelik: Makam sahibi olma (Bdg. I: 
474). 

çeri  #�  Kulübe, baraka, sığınak 
%as bisyār ve dıra�t bī-şumār çeriler195 
�ıldılar fi’l-
āl kint yā şehr boldı “Kamış ve 
ağaç boldur; kulübe yaparlar. Hemen bir 
köy veya bir şehir olur.” (Bb. 356-1) 
III/1967.  
*** çeri: Kulübe, sığınak (Bdg. I: 475). 

çerik E%#�  Ordu 
Çerik tarttı “Ordu gönderdi.” III/1967.  
*** çerik: Ordu (DTO 284). 

çerikçi !�=%#� çerik+çi Savaşçı, asker III/1968.  
*** çerikçi: Asker (Bdg. I: 475). 

çerikle- E��=%#� çerik+le- Asker sokmak, asker yerleştirmek 
Afġānlar Kanūcdın iki üç köç Akra sarıġa 
çeriklep olturup idiler “Afganlar Kanûc’dan 
Agra’ya doğru iki üç konaklık yerde, 
askerleri ile konaklamışlardı.” (Bb. 386-
20) III/1967.  
*** çeriklemek: Asker sokmak, asker 
yerleştirmek (Bdg. I: 475). 

                                                           
195 Kelime Bâbür-nâme’nin Elphistone ve Haydarâbâd nüshalarında ‘çaparīlar’ şeklindedir (Şen, 
1993-I: 191). 
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çerken- E�	آ�#�  (V.) Hızlı hareket etmek III/1969.  
*** çerkenmek: Hızlı hareket etmek 
(Vámb. 278). 

çerkesi 
(çerksi ?) 

�#آ8!  Ucu koni biçiminde ve sivri olan bir tür 
ok III/1969.  
*** çerkesi: Ucu koni biçiminde ve sivri 
olan bir tür ok (DTO 284). 

çerm م#�  Deri III/1975.  
*** çerm: Deri (DTO 284). 

çermek E�#�  Kemer, kayış III/1975.  
*** çermek: Kayış, kemer (Bdg. I: 474). 

çerreş ش#�  Ağaç dallarının kırıldığında çıkardığı ses 
(Calc. Wrtb. ب' M$D(� اواز ) III/1972.  
*** çerreş: Ağaç dallarının kırıldığında 
çıkardığı ses (Bdg. I: 473). 

çeşen �&� F. İkram, yedirip içirme, şölen  
Çün bu ‘imāret tükendi ‘ālim selā�īn ve eşrāf 
ve ekābirīn yıġıp anda çişen �ıldı “Bu imaret 
bittiğinde tüm alim, sultan, eşraf ve 
büyükleri çağırıp şölen düzenledi.” 
III/1992. 
*** çeşen: Şölen, ziyafet (DTO 284). 

çeşte �"&�  Bir tür büyük gitar III/1994. 
*** çeşte: Bir tür büyük gitar (DTO 284). 

çet @�� ،@�  1) Kenar, kıyı 
2) Hudut III/1982.  
*** çet: Kanar, kıyı; bir şeyin dış tarafı 
(Vámb. 277). 

çetik E�"�  Ilgın ağacı III/1983. 
*** çetik otı: Tabaristan söğüdü (DTO 
283). 

çetin ��"�  Çetin, güç, zor III/1983.  
*** çetin: Çetin, güç (Bdg. I: 470). 

çevre Gر��� ،Gر��  Çevre, etraf III/2000.  
*** çevre: Çevre, etraf (Bdg. I: 494). 

çevrük وروك��  Çevrinti, hortum, girdap III/2001. 
*** çevrik: Çevrinti, girdap (Bdg. I: 494). 

çī I !�  Sık hasır III/2105.  
*** çıy: Sık hasır (Bdg. I: 503). 

çī II !�  Sık (orman için) III/2106. *** (-). 
çĭbar I ر�>��  Kızıl renkli at  
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Yigirmi mi9 çĭbar “Yirmi bin kızıl at” 
(Abg. 75) III/2153. 
*** çıbar: Kır renkli at, kır at (DTO 301). 

çĭbar II ر�>��  Nemli hava III/2153. 
*** çıbar: Nemli hava (DTO 301). 

çĭbar- III ر���>��  Karaktersiz olmak, yakışıksız olmak, 
uygunsuz olmak 
(Calc. Wrtb. ن�� �#�
; !� ) III/2153.  
*** çıbarma����: Karaktersiz olmak, 
yakışıksız olmak (Bdg. I: 503). 

çĭba$$$$  �>��  Çıban; sivilce, kabarcık III/2153. 
*** çıbay: Sivilce, ülser (DTO 301). 

çĭçĭġ �����  1) (V.) Koyun 
2) Kuyruk yağı III/2146. 
*** çıçıġ: Koyunun kuyruk yağı (DTO 
302). 

çĭçĭġlĭġ �������� çĭçĭġ+lĭġ Kuyruk yağlı 
Eger it tapılmas çĭçĭġlĭġ aş pişürür “Eğer et 
bulunmazsa kuyruk yağlı yemek pişirir.” 
III/2146. *** (-). 

çĭçĭk E����  (V.) Kuyruk yağı kızartması III/2146. 
*** çiçik: Kuyruk yağı kızartması (Vámb. 
283). 

çĭçla���� ق���  Küçük parmak 
(Calc. Wrtb. د�( ا")-= 0 III/2147. 
*** çıçla����: Küçük parmak (DTO 302). 

çĭda- ا�����  1) Sabretmek, dayanmak 
2) Yapabilmek, muktedir olmak, gücü 
yetmek III/2143. 
*** çıdama����: Sabretmek, dayanmak (DTO 
302). 

çĭdam ام���  Güç, iktidar III/2143.  
*** çıdam: Güç, iktidar (Bdg. I: 471). 

çĭdamlĭ���� Eا������ çĭdam+lĭ� Güçlü, iktidarlı III/2143. 
*** çidamlu: Güçlü, iktidar sahibi (Vámb. 
283); çıdamlı: Güçlü (Bdg: I: 471). 

çĭdamsĭz 4�8ا���� çĭdam+sĭz Güçsüz III/2143. 
*** çidamsiz: Güçsüz, takatsiz (Vámb. 
283). 

çĭdaş- ا������  Birlikte sabretmek, birlikte dayanmak 
III/2143. *** (-). 
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çĭfta �"U��  1) (V.) Kamıştan yapılmış hasır 
2) [Hasır, yere serilen şey]196 
,a.īr, būriyā, firāş (S.S.) III/2155. 
*** çıfta: (LÇ 162); çifta: Kamıştan 
yapılmış hasır (Vámb. 285). 

çĭġ I ���  Sık hasır III/2108.  
*** çıġ: Sık hasır, perde, kamıştan 
dokunan sık hasır (Bdg. I: 506). 

çĭġ II ��� ،���  Haykırış, feryat III/2108. 
*** çıġ: Feryād u fiġān (LÇ 162).  

çĭġa- ������  Bir şeyi ayakla dayamak III/2109. 
*** çıġama����: Bir şeyi ayakla dayamak 
(DTO 306). 

çĭġan I ن����  Fakir, yoksul III/2109. 
*** çıġan: Fakir, yoksul (DTO 306). 

çĭġan II ن����  (P. d. C.) Teyzenin kızı veya oğlu III/2109. 
*** çıġan: Teyzenin kızı veya oğlu (DTO 
306). 

çĭġawul ول����  Av kuşlarının boğazlarına takılan ve 
ipekten yapılan gerdanlık 
(Calc. Wrtb. �"ا"�از 	دن ��ز و ����درآ 	آ E-ی�ا� ��� 
) III/2109. 
*** çıġavul: Av kuşlarının boğazlarına 
takılan ve ipekten yapılan gerdanlık 
(DTO 306). 

çĭġa$$$$  ����  Fakir, yoksul III/2109.  
*** çıġay: Fakir (Bdg. I: 506). 

çĭġa$$$$lĭ���� ���%���� çĭġa$+lĭ� Fakirlik, yoksulluk III/2109. *** (-). 
çĭġĭ !���  Sık hasır III/2110.  

*** çıġ: bk. çĭġ. 
çĭġĭlda9999 197 ك������  (P. d. C.) İt üzümü (Dulcamore? 

Esculentum? Nigrum?) III/2110. 
*** çıġıldek: İt üzümü (DTO 307). 

çĭġĭldan ان������  bk. çĭġawul III/2110. 
*** çıġıldan: Av kuşlarının boğazlarına 
takılan ve ipekten yapılan gerdanlık 
(DTO 306). 

çĭġĭldik ك�����  (S.S.) [Büyük elek, kalbur; kuş ve tavuk 

                                                           
196 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
197 Kelimenin madde başındaki yazılışı ile Arap harfli yazılışı birbirinden farklıdır. 
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sesi]198 
Büyük ġırbāl, çıġıl �uş ve tavu� çıġıldanı 
(S.S.) III/2110. 
*** çıġıldik: (LÇ 162). 

çĭġĭldu و�����  Yaban arısı saldırısından çokça acı çekme 
III/2110. 
*** çıġıldu: Yaban arısı saldırısından 
çokça acı çekme (DTO 306). 

çĭġĭn �����  1) Bir tür darı 
2) (V.) Keten tohumu III/2110. 
*** çiġin: Keten tohumu (Vámb. 284). 

çĭġĭr I #����  bk. çĭ�ĭr III/2110. 
*** çiġir: Çıkrık, çıkrık makarası (Vámb. 
284). 

çĭġĭr- II ��#���  Çığırmak, bağırmak III/2110. 
*** çıġırma����: Çığırmak, bağırmak (DTO 
306). 

çĭġĭrçĭ���� ���#���� çĭġĭr+çĭ� İplik çıkrığı III/2110. 
*** çiġirci����: Çıkrık (Vámb. 285). 

çĭġĭrġū �#���� çĭġĭr+ġū Ses; gürültü III/2110. 
*** çıġırġu: Ses, gürültü (DTO 306). 

çĭġĭt @��� ،@����  1) Gebe olan kadınların yüzlerindeki 
lekeler  
2) [Mercimek, çekirdek, tohum, pamuk 
tohumu, kabuklu tohum; çil lekesi]199 
‘Ades, çil lekesi, çekirdek, �abu�lı to�m, 
panbu� to�mı, çigit, penbe dāne (S.S.) 
III/2110. 
*** çıġıt: (LÇ 162). 

çĭġlan ن����  bk. çĭġawul III/2110.  
*** çıġlan: Av kuşlarının boğazlarına 
takılan ve ipekten yapılan gerdanlık (Bdg. 
I: 506). 

çĭġna���� ق�$���  Dirsek, sivri bir şeyin ucu III/2110. 
*** çıġna����: Dirsek, sivri bir şeyin ucu 
(DTO 306). 

çĭ���� I ���  (S.S.) [Köpekleri kaçırmak için kullanılan 
‘hoşt’ gibi bir kelime]200 

                                                                                                                                                                          
198 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
199 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
200 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Hoşt ma�āmında seg ve kelābı def‘ itmek üzre 
müsta‘mel bir kelimedir, çıp da�ı dirler (S.S.) 
III/2107. 
*** çı����: (LÇ 162). 

çĭ����- II �����  Çıkmak; dışarı çıkmak; ileri çıkmak 
III/2107. 
*** çı����ma����: Çıkmak; dışarı çıkmak; 
yükselmek; daha iyiye doğru gitmek 
(DTO 307). 

çĭ����an ن����  (V.) Kız arkadaş III/2107. 
*** çi����an: Kız arkadaş; eş, karı (Vámb. 
284). 

çĭ����ar ر����  1) Bir kuş türü (Tetrao rufus) 
2) [Hesap, çıkar, menfaat]201 
,isāb, menfa‘at (S.S.) III/2107. 
*** çı����ar: (LÇ 162). 

çĭ����çĭp H�����  Kulak memesinin alt tarafı, yanak  
(Calc. Wrtb. آ'ش 	 �زر" ) III/2108. 
*** çı����çıp: Kulağın uç kısmı (DTO 307). 

çĭ����ġu���� ق�����  (S.S.) [Çıkık, ayrılmış, sakat; ziyade, 
artan]202 
Çı�ı�, �al‘, sa�a�, ziyāde (S.S.) III/2108. 
*** çı����ġu����: (LÇ 163). 

çĭ����ġur ر�����  (S.S.) [Çıkan, çıkan kişi; tecavüz eden]203 
Çı�ar adam, ‘urūc, �urūc, tecāvüz idici (S.S.) 
III/2108. 
*** çı����ġur: (LÇ 163). 

çĭ����ĭlda���� اق������  El değirmeninin kulpu III/2108. *** (-). 
çĭ����ĭr #����  Çıkrık, kuyudan su çıkarmaya yarayan 

çıkrık III/2107. 
*** çı����ır: İplik çıkrığı; su çıkrığı (DTO 
307). 

çĭ����ĭş 3����  1) Çıkış, dışarı çıkma 
2) Vergi III/2108. 
*** çı����ış: Çıkış, çıkma; yokuş (DTO 307); 
çı����ış: Çıkış, çıkma; gider, masraf (Bdg. I: 
479). 

çĭ����rĭ���� �%#���  Çıkrık, kuyudan su çıkarmaya yarayan 
                                                           
201 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
202 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
203 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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çıkrık III/2108. 
*** çı�r�r�r�rıııı����: İplik çıkrığı; su çıkrığı (DTO 
307). 

çĭla- �����  Birisinden bir şeyi sormak, araştırmak 
III/2133. 
*** çılamak: Talep etmek, istemek; 
araştırmak (DTO 308). 

çĭlan  ن���  Bahçede yetiştirilen bir tür meyve 
III/2135.  
*** çilen: bk. çilen. 

çĭlapça ��I���  Leğen, tekne, çukur kap III/2135.  
*** çılapça: Tekne, leğen (Bdg. I: 507). 

çĭlapçĭ !�I���  Leğen, tekne, çukur kap 
(Calc. Wrtb. =-S ) III/2135.  
*** çılapçı: Tekne, leğen (Bdg. I: 507). 

çĭlaw I و���  (V.) Pirinç yemeği III/2133. 
*** çilao: Pirinç yemeği (Vámb. 285). 

çĭlaw II و���  Dizgin  
Mest-i �āfı
 çı�ıp atlanıp meş‘alnı iligimge 
alıp deryā ya�asıdın orduġaça geh atnı9 bu 
yüzige igilip geh ol yüzige igilip yek-çĭlaw 
çapıp kilip tur min ġarīb mest ikendür min 
ta9lasıġa munda� meş‘al alıp orduġaça yek-
çĭlaw kilgenimni şer
 �ıldılar “Tamamen 
sarhoş bir hâlde çıkıp, ata binip, meşaleyi 
elime alarak, nehir sahilinden ordugâha 
kadar, gâh atın bir tarafına gâh diğer 
tarafına eğilerek ve dolu dizgin at 
koşturarak gelmişim. Çok sarhoşmuşum. 
Ertesi gün böylece elime meşale alıp 
karargâha dolu dizgin gelişimi anlattılar.” 
(Bb. 293-9) III/2133. 
*** çılav: Atın dizgini, yuları (DTO 308). 

çĭlawlu���� و��)�ق   Dizginli, dizginle elde tutulan; düzenli 
Çĭlawlu� kiledürler yanġanda perīşān yaman 
çılawsız yanadurlar “Düzenli bir şekilde 
geliyorlar dönerken dağınık, kötü, 
düzensiz dönüyorlar.” (Bb. 110-12) 
III/2134. 
*** çılavlu����: Dizginli (DTO 308). 

çĭlawsĭz ��4�Kو  çĭlaw+sĭz Dizginsiz (düzensiz) 
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Bularnı9 munda� çĭlawsĭz ilgeri barġanlarnı 
bilip “Bunların böyle düzensiz 
ilerlediklerini öğrenerek” (Bb. 402-22) 
III/2134. 
*** çılavsız: Dizginsiz (DTO 308). 

çĭlawzĭr204 #%وز��  Dört nala, dolu dizgin 
(Bu kelimenin başka bir yazılışı P. d. C.’de  (s. 
�Lوری: (308 şeklindedir.) 
Yigitlerni çĭlawzĭr ilgeri yiberip özüm hem tiz 
yürüdüm “Yiğitleri dört nala ileri 
gönderip kendim de süratle ilerledim.” 
(Bb. 307-14) III/2135. 
*** cılav-rīīīīz: Dolu dizgin, dört nala (Bab. 
154). 

çĭlbur ر�>���  Atın ipi III/2140. 
*** çilbur: İnce veya kalın sicim (Vámb. 
285). 

çĭldam ام����  [Çabuk, tez, seri, acele]205 
Çābük, tiz, serī‘, ‘acele, çabu�, yıldam (S.S.) 
III/2139. 
*** çıldam: (LÇ. 164). 

çĭlġan ن�����  (V.) Uzun mızrak III/2138. 
*** çilġan: Uzun mızrak (Vámb. 285). 

çilçik E����  Kolun üst kısmı, üst kol, pazu III/2139. 
*** çilçik: Pazu, kolun üst kısmı (DTO 
309). 

çĭlġū �����  Ödül III/2138. 
*** çildü: bk. çildü; çılġu: Av kuşlarının 
boynuna takılan deri tasma (DTO 309). 

çĭlpĭlda- D����ا��ق، 
������Dا�� 

 (V.) Boş boş konuşmak, aptalca 
konuşmak 
(Buna ek olarak S.S.’de ‘7uda �or�udan 
çılfıldamek’ (S.S.) şeklinde bir açıklama 
getirilmiştir.) III/2139. 
*** çilpildama����: Boş boş konuşmak, 

                                                           
204 Radloff’un ‘çĭlawzĭr’ olarak aldığı kelime, Dictionnaire Turk-Oriental’de ‘cılav-rīz’ :وریL� 
şeklindedir (Courteille; 1870: 308). Yine bu kelime için baktığımız Bâbür-nâme’de kelime ‘cılav-
rīz’ (Moğ.+ Fars.) biçiminde yer alır (Şen; 1993-II: 154). Bu bakımdan “Dizgin” anlamına gelen 
Moğolca ‘cılav’ kelimesine, “Döken, saçan, akıtan” anlamlarına gelen Farsça ‘rīz’ kelimesinin 
eklenerek kelimenin oluşturulduğu söylenebilir. 
205 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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aptalca konuşmak (Vámb. 285). 
çĭmda- ا������  (V.) Çimdiklemek III/2160. 

*** çimdama����: Çimdiklemek (Vámb. 285). 
çĭna- ���$��  Zannetmek, sanmak, düşünmek; 

muhakeme etmek  
Çirikni üç yüz mi9ge yavu� çĭnarlar 
“Askeri üç yüz bine yakın sanırlar.” (Bb. 
15-19) III/2120. 
*** çınamek: Zannetmek, sanmak, 
düşünmek (DTO 310). 

çĭna���� ق�$��  Eyerin altından sarkan dikdörtgen deri 
parçası, eyer örtüsü 
(Calc. Wrtb. Mزی 	دا � ) III/2120.  
*** çına����: Eyer örtüsü (Bdg. I: 488). 

çīna���� ق�$��  Dirsek, sivri bir şeyin ucu III/2120.  
*** çıġna����: bk. çĭġna�. 

çĭnam م�$��  Tahmin, düşünce, zan III/2121. *** (-). 
çĭnamla- �����$��  Tahmin etmek  

Çĭnamlay “Tahminen” III/2121.  
*** çınamlay: Tanminen (Bdg. I: 509). 

çĭnar ر�$��  Çınar ağacı III/2120.  
*** çınar: Çınar ağacı (Bdg. I: 488). 

çĭnçana���� ق�	��$��  Eldeki küçük parmak III/2122. 
*** çınçana����: Eldeki küçük parmak (DTO 
310). 

çĭndawul اول�$��  bk. çĭġawul III/2122.  
*** çındavul: Av kuşlarının boğazlarına 
takılan ve ipekten yapılan gerdanlık (Bdg. 
I: 489). 

çĭn���� 206 �$��  (V.) Çan sesi III/2116. 
*** çin����: Çan; çan sesi (Vámb. 286). 

çĭ9999����a- ����=$��  Sıkılaştırmak, sıkı yapmak III/2116. *** (-). 
çĭ9999����ırda- دا��#��=$��  (V.) Çan çalmak III/2116. 

*** çi�irdama�: Çan çalmak (Vámb. 286). 
çĭ9999����raw او#�$��  (V.) Çan III/2116. 

*** çı9999rav: Çan (DTO 310); çin����rao: Çan 
(Vámb. 286). 

çĭpar- ر���D��  (S.S.)[Kabarmak, şişmek]207 

                                                           
206 Kelime OSTN’de çĭ9� şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış Radloff’un da kelimeyi aldığını 
belirttiği ‘Cagataische Sprach-Studien’ dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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�abarma�, intifā�, intibāh itmek, �able, uçu�, 
teb�āl (S.S.) III/2152. 
*** çıparma����: (LÇ 159). 

çĭp����alĭş 3�(��D��  Kalabalık III/2153. 
*** çıp����alış: Kalbalık, izdiham (DTO 301). 

çĭp����an ن��D�  Çıban, ülser 
(Calc. Wrtb. 4ُدGَ"  ) III/2153. 
*** çıp����an: Çıban, ülser (DTO 301). 

çĭr I #��  1) Sivilce, çıban 
2) [Toplu hâlde uçan bir kuş ismi; kan 
çıbanı, çıban, çıbanın içindeki yara]208 
Mādde, dümel, �ar
a, fevc ile uçar bir �uş 
ismidir (S.S.) III/2122. 
*** çır: (LÇ 160). 

çĭr II #��  Toplu olarak uçan göçmen kuşlar III/2122. 
*** çır: Fevc ile uçar bir �uş ismidir [Toplu 
hâlde uçan bir kuş ismi] (LÇ 160). 

çĭr- III ��#��  1) (V.) Toplamak, bir araya getirmek; 
birlikte toplamak  
2) (P. d. C.) Şarkı söylemek, sevinçle 
bağırmak III/2122. 
*** çırma����: Şarkı söylemek, sevinçle 
bağırmak (DTO 304); çirma����: Toplamak, 
bir araya getirmek; birlikte toplamak 
(Vámb. 284). 

çĭran  ان#��  Ceylan III/2123. 
*** çıran: Ceylan (DTO 303). 

çĭrayĭm '%ا#��  (P. d. C.) Özbeklerde bir şarkı III/2123. 
*** çırayım: Özbeklerde bir şarkı (DTO 
303). 

çĭra$$$$  ا#��  Yüz, çehre; biçim III/2123. 
*** çıray: Yüz, çehre, biçim, şekil (DTO 
303). 

çĭrça$$$$- ��%��#��  Birisi veya bir şeyle alay etmek; 
zevklenmek III/2130. 
*** circayma����: Bıyık altından gülmek; 
sırıtmak (Vámb. 284). 

çĭrçĭr  ،#��#��
#�#� 

 1) Cır cır sesi 

                                                                                                                                                                          
207 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
208 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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2) Cırcır böceği III/2130. 
*** çırçır: Cır cır sesi; cırcır böceği (DTO 
303). 

çĭrġa- ���#��  Eğlenmek, keyiflenmek, neşelenmek 
III/2126. 
*** çırġama����: Neşelenmek (DTO 304). 

çĭrġala- ��,�#��  Eğlenmek, keyiflenmek, neşelenmek 
III/2127.  
*** çırġalama����: Eğlenmek, neşelenmek 
(Bdg. I: 505). 

çĭrġala9999 E	,�#��  Neşe, eğlence, zevk III/2127. 
*** çırġala9999: Neşe, eğlence (DTO 303). 

çĭrġawlan و,ن�#��  Altı yaşından daha yaşlı at III/2126. 
*** çırġavlan: Yaşlı at (DTO 304). 

çĭrĭ-  ��%#��  (V.) Okşamak, yavaşça vurmak III/2124. 
*** çirima����: Okşamak, yavaşça vurmak 
(Vámb. 284). 

çĭĭĭĭrĭĭĭĭt- ��"%#��  1) (V.) Hafifçe yırtmak 
2) (V.) Kesik atmak, çentik atmak 
3) (P. d. C.) Ceviz kırmak III/2125. 
*** çırıtma����: Dişleriyle ceviz kırmak (DTO 
305); çiritma����: Hafifçe yırtmak, kesik 
atmak, çentik atmak (Vámb. 284). 

çĭr����a- ����#��  Eğlenmek, keyiflenmek, neşelenmek 
III/2126. 
*** çır����ama����: Eğlenmek, neşelenmek 
(Bdg. I: 505); çırġama����: bk. çĭrġa-. 

çĭrla- ��,#��  (V.) Eşmek, kazmak III/2129. 
*** çirlama����: Eşmek, kazmak (Vámb. 284). 

çĭrma- ����#��  Sarmak, dolamak  
Anası ölgende yıġlamas ‘azā tutmas �ara 
çĭrmamas “Anası öldüğünde ağlamaz, 
mâtem tutmaz ve karalar bağlamaz.” (Bb. 
165-19) III/2132. 
*** çırmama����: Sarıp sarmalamak, sarmak 
(DTO 304). 

çĭrmal- ��(��#��  Sarılmak, sarılmış olmak III/2132. 
*** çirmalma����: Sarılmak (Vámb. 284). 

çĭrman ن��#�� çĭrma+n Kılıf, örtü, zarf  
Yaman çĭrman çırmap “Kötü örtü örtüp” 
(Bb. 204-11) III/2132.  
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*** çırman: Örtü, kılıf (Bdg. I: 474). 
çĭrmaş I ��#��ش  çĭrma+ş 1) Kıvrım, buruşukluk 

2) Sarmaşık 
3) Girişik, girift III/2132. 
*** çırmaş: Kıvrım; kat; eğrilik; eğri (DTO 
304); çırmaş: Kıvrım; sarmaşık; karışık 
(Bdg. I: 474). 

çĭrmaş- II �����#�� çĭrma+ş- 1) Birbirine sarılmak 
2) Kol kola girmek 
�āsım Big bile çĭrmaşıp yürür idi “Kâsım 
Bey ile kol kola girip yürürdü.” (Bb. 92-4) 
III/2132. 
*** çırmaşma����: Birbirine sarılmak; 
birbirine saldırmak (DTO 304). 

çĭrmaşlĭġ ������#�� çĭrmaş+lĭġ Karışık, karışmış, birbirine girmiş 
III/2133. 
*** çırmaşlıġ: Karışık, karışmış, birbirine 
girmiş (DTO 304). 

çĭrmat- ��/��#�� çĭrma+t- Sardırmak III/2132.  
*** çırmatma����: Saldırmak (Bdg. I: 474). 

çĭrmawu���� وق��#��  (V.) Sarmaşık III/2132. 
*** çirmau����: Sarmaşık (Vámb. 284). 

çĭrpĭ !I#��  Çalı çırpı, çöp III/2131. 
*** çirpi: Çalı çırpı, çöp (Vámb. 283). 

çĭrt I ت#��  1) Gaz, yellenme, osuruk 
2) [Su tulumu, su dolabı; cirit, mızrak; at 
yarışı, at koşturma]209 
7u �ulumı ve �olabı, ceriş, at yarışı, çapma�, 
mıżrāb (S.S.) III/2129. 
*** çırt: (LÇ 160). 

çĭrt- II ��/#��  (V.) Cırcır ötmek III/2130. 
*** çirtma����: Cırlamak, cırcır ötmek 
(Vámb. 283). 

çĭsal- ��(�8��  Dört nala gitmek, dolu dizgin gitmek  
Yolda bir bahāne bile ildin ayrılıp çĭsalıp 
Agranı9 bir gürūhıġaça yalġuz kildim 
“Yolda bir bahane ile halktan ayrılıp dört 
nala giderek Agra’nın bir kısmına kadar 
yalnız geldim.” (Bb. 428-15) III/2147. 

                                                           
209 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** çısalma����: Dört nala gitmek (DTO 305). 
çĭt- ��"��  (P. d. C.) Kızgın görünümlü olmak 

III/2140. 
*** çıtma����: Kötü görünümlü olmak (DTO 
302). 

çĭt����a����a- ق����"��  (S.S.) Parmakların ucuyla diken gibi 
şeyleri çıkarmak 
Parma�larıñ ucı ile diken gibi nesne 
çı�artma�, çımıtlama� (S.S.) III/2142. 
*** çıtı����lama����: (LÇ 160); çıtı����lama����: 
Parmakların ucuyla diken gibi şeyleri 
çıkarmak (DTO 302). 

çĭtu���� ق�"��  Cengiz Han’ın kılıcının sapı  
*arġın, turş-rū adam [ekşi suratlı adam], 
bed-çehre [kötü yüzlü], bī-nemek [tadı 
kötü], bed-şekl [kötü şekilli], darġın (S.S.) 
III/2142. 
*** çıtu����: (LÇ 160); çıtu����: Kötü yüzlü, 
çatık kaşlı; Cengiz Han’ın kılıcının sapı 
(Bdg. I: 504). 

çĭzlĭ���� ��(4��  Kuyruk yağının kızartmasından kalan 
artıklar III/2150. 
*** çızlı����: Kuyruk yağının kızartmasından 
kalan artıklar (DTO 305). 

çĭznĭ���� ��	4��  Dar patika III/2150. 
*** çıznı����: Dar patika, dar yol (DTO 305). 

çiber #>����<�ر،   Dağ keçisi III/2154. 
*** çiber: Dağ keçisi (DTO 301). 

çiberik E%4>��  (V.) Bez parçası, paçavra III/2154. 
*** çiberik: Bez parçası, paçavra (Vámb. 
283). 

çibin ��>��  Sinek III/2154. 
*** çibin: Sinek (Vámb. 283). 

çiç- E����  bk. çıç210 III/2144. 
*** çiçmek: Çözmek, ‘u�de ve dügmeyi 
güşād itmek [düğüm ve düğmeyi açmak] 
(LÇ 160). 

çiçe ����  (V.) 1) Teyze (Semerkant’ta) 
2) Abla (Hive’de) III/2144. 

                                                           
210 OSTN’de ‘çiç-’ kelimesinin anlamı için gönderme yapılan ‘çıç-’ kelimesi bulunamamıştır. 
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*** çiçe: Teyze (Semerkant), abla 
(Harezm) (DTO 302); çiçe: Teyze (Vámb. 
283).   

çider I ار���  bk. çide211 
(Calc. Wrtb. ار� ) III/2144.  
*** çider: At kösteği (DTO 302). 

çider II ار���  Kalın dokunmuş pamuklu kumaş  
III/2144.  
*** çider: Kalın dokunmuş pamuklu 
kumaş (Bdg. I: 504). 

çig E��  Çiğ, pişmemiş, ham III/2113. 
*** çig: Çiğ, ham (DTO 397). 

çigde G�=��  Çiğde, hünnap 
Çigdedin inçkerektür “Hünnaptan 
küçükçedir.” (Bb. 377-22) III/2115. 
*** çigde: Hünnap (DTO 307). 

çigdelik E�(ا�=�� çigde+lik Hünnabı bol yer, hünnap çalılığı 
Su ya�ası birle çigdelik toġayġa bardı “Su 
yakası boyunca ilerleyerek çiğde 
çalılığına vardı.” (Abg. 339) III/2115. 
*** çigdelik: Hünnabı bol yer (DTO 307). 

çigdem ام�=��  Çiğdem, bir tür bitki 
Çigdem çiçegi “Çiğdem çiçeği” III/2116. *** 
(-). 

çigdir- E�#%�=��  Aptallık yapmak, budalalık yapmak 
III/2116. 
*** çigdirmek: Deli gibi davranmak, 
aptalık yapmak (DTO 307). 

çige 212 �=�� ،�=��  [Aşık kemiğinin çukur kısmı; hırsız]213 
Aşı�ıñ çu�ur �arafı, çepesi; çeke; �ırsız (S.S.) 
III/2114. 
*** çige: (LÇ 163). 

çigin ��=��  Bir tür darı 
(Calc. Wrtb. خ� �� ) III/2114.  
*** çikin: Bir tür darı (Bdg. I: 507). 

                                                           
211 OSTN’de ‘çider I’ kelimesinin anlamı için gönderme yapılan ‘çide’ kelimesi bulunamamıştır. 
Ancak Radloff’un ‘çider I’ kelimesinin Farsça karşılığı için Calc. Wrtb.’den aldığı ‘çidār’ 
kelimesi “At   için sicim veya ipekten yapılan köstek” anlamına gelmektedir (Steingass 1973: 389). 
212 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
213 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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çigit @=��  Pamuk tohumu III/2115. 
*** çigit: Keten tohumu (DTO 307). 

çigre- Eا�#=��  Şaşırarak bakmak, aptal aptal bakmak 
III/2115. 
*** çigremek: Nezle iken görüşü 
bozulmak, uyku esnasında gözü 
kapamak (DTO 308); çigremek: Aptal 
aptal bakmak, hayran olmak (Vámb. 285). 

çigre$$$$- E�%ا#=��  Aptal aptal bakmak, uykusuz bir şekilde 
bakmak, şaşırarak bakmak III/2115.  
*** çigreymek: Geceleyin uykulu gözlerle 
bakmak (Bdg. I: 507).  

çigürtke �=/ر�=��  Çekirge III/2115. 
*** çigürtgey: Çekirge (DTO 308). 

çikin I ��=��  1) Ense, boyun; omuz 
2) [Âşık, tutkun; düğüm, bent; omuz]214 
Omuz, ‘āşı�, ‘u�de, bend, dügüm, girih (S.S.) 
III/2112. 
*** çikin: (LÇ 163). 

çikin II ��=��  Düğüm III/2112. 
*** çikin: Düğüm (DTO 398). 

çiklik E��=��  Duta benzer bir meyve III/2112. 
*** çiklik: Taneli olan bir tür meyve (DTO 
398). 

çil 1��  Keklik, dağ tavuğu III/2133. 
*** çil: Keklik (DTO 308). 

çildü و���  Mükafat, ödül  
(Calc. Wrtb.  ا"<�م ) III/2139.  
*** çildü: Ödül, mükafat (Bdg. I: 439). 

çile ���  1) İp, sicim 
2) bk. çili III/2135.  
*** çile: İp, sicim (DTO 309). 

çilek I E���  Hedef, amaç; yuvarlak levha, tekerlek, 
nişan yeri 
(Calc. Wrtb. 	"�-" ) III/2135.  
*** çilek: Nişan tahtası, nişan yeri, hedef 
(Bdg. I: 508). 

çilek II ك���  Çilek III/2135. 
*** çilek: Çilek (DTO 308). 
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çilen ن���  Bir tür meyve III/2136.  
*** çilen: Bir tür meyve (Bdg. I: 508). 

çili !��  Gerdanlık, zincirli tasma; dizgin III/2136. 
*** çili: Küçük tasma, suçluların 
boyunlarına takılan boyunduruk (Vámb. 
285). 

çiliger ر�=���  Yular, dizgin III/2137. 
*** çiliger: Atın dizgini (DTO 309). 

çilik E����  (S.S.) [Çelme, ayak dolaştırma; bir tür ayı; 
pehlivan hilesi; güreş tutan]215 
Çelmek, pāy u pīç virmek, aya� �olaşdırma�, 
bir nev‘ ayı, �ınnāb āleti, 
īle-i pehlivān, 
güreş-gīr [güreş tutan] (S.S.) III/2136. 
*** çilik: (LÇ 163). 

çililik E�( !�� çili+lik Bir tür demirden yapılmış ve boğaza 
takılan zincir 
‘İ/ār e�rāfıda her sarı güller 
Çililik niçe gerden-beste �ullar 
“Yanağının her yanında güller vardı; 
Boyunlarında da kölelik halkası taşıyan 
kullar vardı.” III/2137.  
*** çililik: Savaş esirlerinin boynuna 
takılan demir halka (Bdg. I: 440). 

çilim '����  Nargile III/2137. 
*** çilim: Eskiden Orta Asya’da 
kullanılan nargile (Vámb. 285). 

çilimkeş 3آ '���� çilim+keş Tiryaki III/2138. 
*** çilimkeş: Tiryaki (Vámb. 285). 

çilimkeşlik E��&آ '���� çilimkeş+lik Tütün içme III/2138. 
*** çilimkeşlik: Tütün içme (Vámb. 285). 

çiliş 3����  (S.S.) [Güreş sırasında ayaklarını 
hasmının ayaklarına tolaştırıp yıkma, 
çelme]216 
E;nā-yı güreşde aya�larını �a.mınıñ 
aya�larına �olaşdırup yı�ma�, pāy-pīçek, 
toġana� (S.S.) III/2137. 
*** çiliş: (LÇ 164). 

çilpik E�D���  Gözü yaralı; gözü yaşlı 
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Çılpı�: Bozu� gözlü adam, �apa�ları 
cerā
atlu ve �ām, şalġı� da�ı dirler (S.S.) 
III/2139. 
*** çılpı����: (LÇ 164). 

çim  '��  Çim, çimen III/2158.  
*** çim: Çim, çimen (Bdg. I: 487). 

çimçe ����  Çamurlu su birikintisi, bataklık bölge 
III/2161. *** (-). 

çimçik E�����  Serçe 
Çimçikdin �or�an tarı� ikmes “Serçeden 
korkan ekin ekmez.” III/2161. 
*** çimçik: Serçe (DTO 310). 

çimdi- E�%����  Çimdiklemek III/2160. 
*** çimdimek: Çimdiklemek (DTO 310). 

çimen ����  Çimen III/2158. *** (-). 
çimildürük وروك������  (V.) Perde III/2159. 

*** çimildürük: Perde, yatak perdesi 
(Vámb. 285). 

Çin ���  Çin, Çinli III/2120. 
*** Çin: Çin (Vámb. 285). 

çine �$��  Kurt 
Çine irkek böri ve urġuşı böri timek “’Çine’ 
‘erkek kurt’ ve ‘urguşı’ ‘kurt’ demektir.” 
(Abg. 38) III/2121. *** (-). 

Çini !$��  1) Çinli; Çince 
2) Çini III/2121. *** (-). 

çi9999 E$��  (V.) Körfez, koy III/2116. 
*** çi9999: Körfez, koy (Vámb. 286); çi9: 
Dik, uçurumlu (Bdg. I: 509). 

çi9999ge I �=$��  1) Birlikte olup alkışlayarak söylenen 
şarkı 
2) Oynak şarkı, düğün sırasında gelin 
gelirken söylenen şarkı III/2116.  
*** çinge: Çağatay adeti olarak düğün 
olduğunda kadın ve erkekler ellerini 
çırparak özel bir makamda söyledikleri 
şarkı (Bdg. I: 489). 

çi9999ge II �=$��  (S.S.) [Büklüm büklüm, perçin; bir tür 
makam]217 
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Büklüm büklüm, perçīn, ‘u�de, merġūle, 
�urre, ve bir nev‘ āheng ve ma�ām (S.S.) 
III/2117. 
*** çi9999e: (LÇ 164). 

çi9999gile ��=$��  Kıvırcık; buruşuk III/2117. 
*** çi9999ile: Kıvırcık saç, kıvırcık, buruşuk 
(Vámb. 286). 

Çi9999giz 4=$� Moğ. Büyük, kuvvetli, güçlü 
Çingini9 ma‘nīsi uluġ timek bolur Çingiz 
anı9 cem‘i bolur “Çingi ‘büyük’ demektir. 
Çingiz onun çoğuludur.” (Abg. 48); Çingiz 
%an “Cengiz Han” III/2117.  
*** Çingiz: Cengiz Han (Bdg. I: 489). 

çi9999rik E%#=$��  (S.S.) [Darının sapı ve kabukları; beyaz 
darı]218 
Mı.r darısınıñ pāyesi, .apı, sa�ı, çivārı; pāye, 
beyāż darı (S.S.) III/2118. 
*** çi9999rik: (LÇ 164). 

çi9999se9999 E	�8=$��  (P. d. C.) Padişah vekili, saltanat vekili 
%idīv, nā’ibü’d-devlet, vekīl-i sal�anat (S.S.)  
III/2118. 
*** çi9999se9999: (Çin.) Padişah vekili, saltanat 
vekili (DTO 311); çi9999se9999: (LÇ 164).  

çiprik E%#D��  (S.S.) [Paçavra, paramparça edilmiş]219 
Paçāvra, pās-pāre, letre, şermūte (S.S.) 
III/2153. 
*** çiprik: (LÇ 159). 

çiren-  E�	ا#��  İstememek, tiksinti duymak III/2123. 
*** çirenmek: Bıkmak, iğrenmek, 
istememek (DTO 303). 

çiri I  #�� F. J��  Cesur; çevik, atik, tez III/2124. 
*** çiri: Güçlü, dayaıklı, kuvvetli (DTO 
304). 

çiri- II E�%#��  (V.) Çürümek III/2124. 
*** çirimek: Çürümek (Vámb. 284). 

çirik- I E�=%#��  Düşünmek, muhakeme etmek 
(Calc. Wrtb. دن�آ �(% ) III/2124. 
*** çirikmek: Akıl etmek, düşünmek, 
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sanmak, fikretmek (DTO 304). 
çirik II E%#��  Hüner, yetenek III/2124. 

*** çirik: Eli çabuk, maharetli, hünerli, 
yetenekli (DTO 305); çirik: Eli çabuk, 
maharetli, hünerli, yetenekli (Vámb. 284). 

çiriksiz 4�8=%#�� çirik+siz Yeteneksiz III/2125. *** (-). 
çiril- E��%#��  Katlamak, dürmek, katlayarak şekil 

vermek III/2125. 
*** çirilmek: Küçültmek, kasmak, büzmek 
(DTO 305); cirilmek: Büzmek, küçültmek 
(Vámb. 284). 

çirim '%#��  1) Kıvılcım 
2) [Buruşuk, irin; kir]220 
Buruşu�, çirk, rīm, iri9, kir (S.S.) III/2126. 
*** çirim: (LÇ 161). 

çirip H%#��  Dönüm, arazi ölçüsü III/2125. 
*** çirip: Arazi ölçüsü (DTO 304). 

çirgelü �(آ�#��  Kudretli; anlayışlı III/2129. 
*** çirkelü: bk. çirkelü. 

çirkelü �(آ�#��  Kudretli; anlayışlı III/2127. 
*** çirkelü: Anlayışı yüksek genç adam 
(DTO 304). 

çirkin- آ�$��ك#��  (S.S.) [Tiksinmek, iğrenmek]221 
Bed olma�, tiskinmek, kerh (S.S.) III/2128. 
*** çirkinmek: (LÇ 161). 

çirlik E�(#��  Cırcır böceği III/2129. 
*** çırlı����: Cırcr böceği (DTO 304). 

çirm م#��  Kıvılcım III/2132.  
*** çirm: Ateşten çıkan kıvılcım (Bdg. I: 
474). 

çirmek ك��#��  Kayış, kemer III/2133. 
*** çirmek: Kayış, kolan (DTO 304). 

çirve Gو#��  Üç renkli at 
(Calc. Wrtb. 2"ر 	ا;\ ; ) III/2131.  
*** çirve: Üç renkli at (Bdg. I: 505). 

çis 222 A��  [Kudret helvası, terencebin, terencübin, 
bir tür bitki]223 
�udret 
elvāsı, terencübīn, gezengīn (S.S.) 
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III/2147. 
*** çis: (LÇ 162).  

çisi- E��8��  1) Çisemek, ince ince yağmur yağmak 
2) [Çok ince yağmur yağmak, tolu ve 
kırağı yağmak]224 
Ġāyet ince yaġmur yaġma�, çisik yaġma�, 
�olu ve jāle (S.S.) III/2147. 
*** çisimek: (LÇ 162). 

çiskin 225 ��=8��  [Kırağının incesi, ince ince yağan yağmur, 
kırağı, yağmur]226 
�ıraġınıñ incesi, ġāyet ince yaġmur, bārān ve 
boran, �ırav (S.S.) III/2148. 
*** çiskin: (LÇ 162).  

çişek ك�&��  Genç tavşan; ada tavşanı III/2151. 
*** çişek: Genç tanşan (DTO 306). 

çit I @��  Pamuklu bez III/2140. 
*** çit: Pamuk, pamuklu bez (Vámb. 283). 

çit II @��  Çit III/2140. 
*** çit: Kenar, şerit, çit; siper (DTO 301). 

çit III @��  Atın alnındaki kırışıklıklar 
(Calc. Wrtb. \;ا !"�-�� M� ) III/2140.  
*** çit: Atın alnındaki kırışıklıklar (Bdg. I: 
504). 

çivir #%���  Dağ keçisi III/2157. 
*** çivir: Dağ keçisi (DTO 311); çiber: bk. 
çiber. 

çivit  ،@%���
�%��� 

 Çivit; yabani çivit otu III/2157. 
*** çivit: Çivit (DTO 311). 

çivür- Eر����  Çevirmek III/2158. 
*** çivürmek: Çevirmek, döndürmek 
(DTO 311). 

çivürük روك��� çivür+k Girdap, su çevrintisi; şiddetli dönme 
hareketi III/2158. 
*** çivürük: Girdap; şiddetli su veya hava 
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hareketi (DTO 311). 
çivürül- E�(رو���  Çevrilmek III/2158. 

*** çivrülmek: Çevrilmek (DTO 311). 
çivürünti !"	رو���  Çimenlik; yabani otlar III/2158. 

*** çivürünti: Karamuk (DTO 311). 
çiyürtke �=/ر���  Çekirge III/2119. 

*** çiyürtke: Çekirge (DTO 311). 
çizgin- E�$4آ���  1) Bir hizada hareket etmek 

2) Daire çizmek 
3) Bir şeyin etrafında dönmek III/2150. 
*** çizginmek: Dönmek, etrafında 
dönmek; daire çizmek (DTO 305). 

çizik E%4��  1) (V.) Çizik çizmek = çizi çizmek; Tar�a 
çizikleri “Tarladaki saban izleri” 
2) [Çizik, çizgi, hat, yol yol; çeviren]227 
Çizik, �a��, müdīr, yol yol, çizgi (S.S.) 
III/2148. 
*** çizik: (LÇ 161); çizik: Satır; yazı 
(Vámb. 284). 

çizilge �=�%4��  1) Çekirge  
2) [Ağustos böceği] 
Ora� böcegi, circirik, perrende (S.S.) III/2149. 
*** çizilge: (LÇ 162). 

çiz-ü-piz 4�I4و��  Ateşte yağın çıkardığı ses, cızbız III/2149. 
*** çız u pız: Ateşte kızaran kebabın 
çıkardığı yüksek ses, cızbız (DTO 305). 

çoçu���� ق����  Domuz yavrusu 
(Calc. Wrtb. 0'ك 	]� ) III/2027. 
*** çoçu����: Domuz yavrusu (Vámb. 279). 

çoġ غ��  1) Çok 
2) Kor hâlinde olan kömür 
(Calc. Wrtb. �(0ا ) III/2012. 
*** çoġ: Yanan kömür (DTO 294). 

çoġa����- ��(���  Çoğalmak III/2013. 
*** çoġalma����: Çoğalmak (DTO 295). 

çoġa����t- ��"(���  Çoğaltmak, bir şeyi başka şeyle 
karıştırmak III/2013. 
*** çoġaltma����: Çoğaltmak, arttırmak 
(DTO 295). 
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çoġan ن���  Sarı kayısı III/2012. 
*** çoġan: Bir tür küçük kayısı veya 
yabani erik (DTO 295). 

çoġarsa 228 �Kر���  Kenevirin sarhoşluk veren tohumu 
III/2013.  
*** çoġar....a: Kenevirin sarhoşluk veren 
tohumu (Bdg. I: 495). 

çoġaş ش���  Güneşin yaydığı ısı  
(Calc. Wrtb. ارت ا%$�ب�6 ) III/2013.  
*** çoġaş: Güneşin ısısı (Bdg. I: 495). 

çoġul ل���  Gammaz, palavracı, dedikoducu 
(Calc. Wrtb. ز�,* ); 
Nemmām [dedikoducu], ġıybet künende 
[gıybet eden], şikāyetçi, bāfende, sözci, 
avuy�at (S.S.) III/2015. 
*** çoġul: (LÇ 156). 

çoġulla- ���(���  [Dedikodu yapmak]229 
Nemmāmlı� itmek, fesāde virmek, bed-�ū, 
vā�ı‘a-cūy, ġıybetçi, şükūh-ger (S.S.) 
III/2016. 
*** çoġullama����: (LÇ 156). 

ço����   Çinli memurların kasketlerinin 
üzerindeki düğme III/2005. 
*** çoġ: Kalmukların başlıklarına 
taktıkları süs (DTO 294). 

ço����lu���� ق�����  Kalmuklarda yüksek bir rütbe III/2008. *** 
(-). 

ço����um م����  Gürz, tokmak 
(Calc. Wrtb. ز�آ ) III/2007.  
*** ço����um: Topuz, gürz (Bdg. I: 496). 

ço����ur ر����  Kaplan postu gibi çizgili III/2007. *** (-). 
çola���� ق,��  Çolak, sakat III/2023. 

*** çola����: Çolak, tek kollu insan (DTO 
297). 

çom- �����  Yıkanmak III/2031. 
*** çomma����: Dalmak, suya dalmak (DTO 
299); çömmek: bk. çöm-. 

çomun- ��	���� çom+n- Dalmak 
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Bu kanala girip 
Uşal arı�ġa kirip ġusl �ıldım on altı �atla 
çomundum “Bu suya girip gusül kıldım; 
on altı kez suya daldım.” (Bb. 120-1) 
III/2032. 
*** çomunma����: Dalmak (DTO 299). 

çon����a$$$$- ��%��	��  (V.) Yere çömelmek III/2018. 
*** çon����ayma����: Yere çömelmek (Vámb. 
282). 

çon����a$$$$t- ��"%��	�� çon�a$+t- Yere çömeltmek III/2018. 
*** çon����aytma����: Yere çömeltmek (Vámb. 
282). 

çonta$$$$  �"	��  Deriden yapılmış torba, çuval III/2018. 
*** çontay: Küçük çuval (DTO 299). 

ço9999 E	��  Büyük, güçlü, kuvvetli; ulu, yüce III/2016. 
*** ço9999: Büyük (DTO 300). 

çopan ن�I��  [Çoban]230 
Rā‘ī, remyān, iġnām sürücisi, çoban, pādeçi 
(S.S.) III/2029. 
*** çopan: (LÇ 154). 

çopan ����uşĭ !��� ن�I��  [Serçeye benzeyen bir kuş türü]231 
Gündişk ve serçe mānend bir �uş ismidir 
(S.S.) III/2029. 
*** çopan ����uşı: (LÇ 154). 

çopurt- ��/ر�I��  (V.) Yüz üstü yatmak III/2029. 
*** çopurtma����: Yüz üstü yatmak (Vámb. 
279). 

çopuruş- رو����I��  (V.) Koşuşmak III/2029. 
*** çopuruşma����: Koşuşmak (DTO 291); 
çoporoşma����: Koşuşmak, birlikte koşmak 
(Vámb. 279). 

çosur- ر���K��  Taşlamak, bilemek, yontmak III/2028. 
*** çosurma����: Bilemek, keskinleştirmek, 
sivriltmek (DTO 294). 

çotur ر�/��  Küçük burun  
(Calc. Wrtb. د�0 !��� ) III/2025. 
*** çotur: Küçük burun (DTO 291). 

çoturġa$$$$  ���/�ر  1) Kulp, tutak 
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(Calc. Wrtb. 4� ) 
2) Çul, atın üstüne serilen örtü III/2026. 
*** çoturġay: Kol, kulp (DTO 291). 

çögele- E�,آ���  Dizleri üstüne düşmek 
Çögelep oturma�  “Diz üstü oturmak” 
III/2038.  
*** çögelemek: Diz çökmek (Bdg. I: 497). 

çögür- Eآ�ر���  Dizleri üstüne oturtmak III/2038. 
*** çögürmek: Dizleri üstüne oturtmak 
(DTO 297). 

çök- I Eآ���  1) Dizleri üstünde durmak 
2) Dizleri üstüne düşmek III/2034. 
*** çökmek: Çökmek, yıkılmak, alçalmak; 
diz çökmek (DTO 296). 

çök II ك��  Hanın yanında diz çökme III/2035. 
*** çök: Diz çökme hareketi (DTO 296). 

çökem 'آ��  (V.) Kutsal olduğuna inanılan mezarlara 
dikilen bayrak III/2036. 
*** çögem: Kutsal olduğuna inanılan 
mezarlara dikilen bayrak (Vámb. 281). 

çöl ل��  Çöl III/2043. 
*** çöl: Çöl (DTO 297). 

çölge �=(�� çöl+ge Yeşillik alan, yeşil ova; dağ zemini 
III/2044. 
*** çölge: Sulak yer, yeşermiş bölge, 
yeşillik alan (DTO 298). 

çöm- E����  (V.) Suya dalmak, yüzmek, yıkanmak 
III/2049. 
*** çömmek: Suya dalmak, yüzmek, 
yıkanmak (Vámb. 282). 

çömel- E�(����  (V.) Dalmak, suya girmek, yıkanmak 
III/2050. 
*** çömelmek: Dalmak, suya girmek, 
yıkanmak (Vámb. 282). 

çömele �(����  (V.) Şal, atkı; kadınların kullandığı şal 
III/2050. 
*** çömele: Kadınların kullandığı şal 
(Vámb. 282). 

çömen ����  İşlenmemiş demir III/2050. *** (-). 
çömük I ����ك   Koyu, ağdalı, kıvamlı III/2050. 

*** çömük: Kalın, yoğun, kıvamlı (DTO 
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299). 
çömük- II Eآ�����  Yağlı olmak, koyu olmak III/2050. *** (-). 
çömür- Eر����� çöm+ür- (V.) Birisini suya daldırmak III/2050. 

*** çömürmek: Birisini suya daldırmak 
(Vámb. 282). 

çömüş ش����  Kepçe, bir tür büyük kepçe III/2050. 
*** çömüş: Büyük kaşık, kepçe 
(Vámb.282). 

çöp I پ��  Çöp, süprüntü III/2047. 
*** çöp: Ekin sapı, çöp (DTO 289). 

çöp II پ��  1) Uygun, münasip  
2) Rütbe; adil, adaletli, dürüst III/2047. 
*** çöp: Uygun, münasip (DTO 289). 

çörek رك��  Çörek, ekmek  
Çörek dik 
al�a boldı “Çörek gibi halka 
oldu.” III/2040. 
*** çörek: Ekmek, çörek (Vámb. 280). 

çörge- Eرآ����  Sarmak, bürümek III/2041. *** (-). 
çöşkür I ر�=���  Hapşırık  III/2047. 

*** çöşkür: Hapşırık (DTO 294). 
çöşkür- II Eر��=���  Hapşırmak III/2047. 

*** çöşkürmek: Hapşırmak (DTO 294). 
çöz- Eز���  Çözmek; eritmek III/2045. 

*** çözmek: Çözmek; eritmek (DTO 294). 
çubar ر����  Bir at türü; demir rengi at III/2185. 

*** çubar: Kır at, boz renkli at (DTO 290). 
çubu����- ��(����  Çürümek, çürük olmak III/2186. 

*** çubulma����: Çürümek (DTO 291). 
çubur ر����  bk. çupur I   III/2185. 

*** çubur: Koyun veya keçi yünü; iğne 
yapraklı bitki (DTO 291). 

Çuçi !���  Cengiz Han’ın oğlu, Cuci III/2181.  
*** Çuçi – Cuci – Çuci: Cengiz Han’ın 
oğlu, Cuci (Bdg. I: 492). 

çudrĭ  در��  Önemli, mümtaz; kibar 
Aynı9 yigirmi ikiside Behreni9 uluġlarnı ve 
çudrĭlarnı tilep “Ayın yirmi ikisinde 
Behre’nin büyük ve önemli kişilerini 
isteyip” (Bb. 289-9) III/2180. 
*** çudrı: Önemli kişi (DTO 292). 

çu����- �����  Birleşmek, bir araya gelmek, toplanmak 
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III/2165. 
*** çu����ma����: Birleşmek, bir araya gelmek, 
toplanmak (DTO 295). 

çu����a ����  Erkek domuz, çoçka 
(Calc. Wrtb. از�آ ) III/2165.  
*** çu����a: Erkek domuz (Bdg. I: 495). 

çu����a���� ل����  Zırh, at zırhı III/2165. 
*** çu����al: At zırhı (DTO 295). 

çu����u- ������  Gagalamak III/2166. 
*** ço�uma�: Gagalamak (Vámb. 281); 
çu�uma�: Kazmak, oymak; kör etmek 
(DTO 295). 

çulan ن,��  1) Zincir 
(Calc. Wrtb. ��&"ز ) 
2) Düz 
(Calc. Wrtb. =;را ) III/2176. 
*** çulan: Dik, doğru, düz; zincir (DTO 
297). 

çu����du و�(��  Ödül, yapılan iyi bir iş karşılığında 
verilen ödül  
Hicr ara tözdi Nevāyī va.l mülkin birdi yār 
Anda� iş �ılġanġa mundın kim kirekmes 
çuldusı 
“Nevâyî, ayrılığa sabretti, sevgili ise 
kavuşma mülkünü verdi. Bu kadar 
dayandıktan sonra onun ödülünü kim 
kazanmaz?” III/2178. 
*** çuldu: Ödül, hediye; yapılan bir 
yiğitlikten dolayı verilen ödül (DTO 298). 

çu����ġa- ����(��  Bir şeyi bağlamak, sarmak III/2176. 
*** çulġama����: Sarmak (DTO 298). 

çulġa���� ق��(�� çu�ġa+� Çocuk kundağı; bez III/2176. 
*** çulġa����: Bez, parça bez (DTO 298). 

çum م��  Tamamen, bütün, hep 
Dāne tutuban cihān yüzin çum 
Ol nev‘ ki kök yüzini encüm 
“Yıldızların gök yüzünü kapladığı gibi 
dâneler bütün yer yüzünü kaplamıştı.” 
III/2187. 
*** çum: Bütün, hep (DTO 298). 

çuma���� ق����  Ucu demirden değnek, çomak; 
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Çobanyıldızı III/2188. 
*** çoma����: Topuz, tokmak (DTO 299). 

çuman ن����  Üşengeç; düzensiz III/2188. 
*** çuman: Tembel, hareketsiz, üşengeç 
(DTO 299). 

çumça �*���  Gömlek III/2189. 
*** çumça: Gömlek (DTO 299). 

çumrĭ  #���  İftira eden 
(Calc. Wrtb. @�$V  ) III/2189.  
*** çumrı: İftira eden, müfteri (Bdg. I: 
500). 

çupçu���� 1  ���*�ق) Küçük bir kuş türü, serçe 
(Calc. Wrtb.   2-&آ� ) 
2) Işık  
3) Saç ayak, sehpa III/2183. 
*** çupçu����: Bir tür serçe (DTO 290). 

çupçurġa �����Iر  Kırbaç kabzasının kayışı III/2184. 
*** çupçurġa: Kırbaç kabzasının kayışı 
(DTO 290). 

çupru- و��#I��  Birbiri ardınca gitmek, arka arkaya 
yürümek 
Bu aralı�da tamām çuprup kildük “Bu yolda 
hep birbirimizin arkasından ilerledik.” 
(Bb. 250-13); Bir tīr-gez atımı çuprup barma� 
kirek “Bir ok atımı mesafeyi arka arkaya 
yürümek lazımdır.” (Bb. 295-12) III/2183. 
*** çupruma����: Birbiri ardınca gitmek, arka 
arkaya yürümek (DTO 291). 

çupruş- و���#I��  bk. çupru- III/2183. 
*** çupruşma����: Birbiri ardınca gitmek, 
arka arkaya yürümek (DTO 291). 

çupur I ر�I��  1) Koyun yünü 
(Calc. Wrtb.   ��VDوآ:� @'  ) 
2) Sık çalılık 
(Calc. Wrtb.  =04 در(� ) III/2182. 
*** çupur: Koyun yünü; sık çalılık (Bdg. I: 
491); çubur: bk. çubur. 

çupur- II ر���I��  Düz bir çizgide ilerlemek III/2183.  
*** çupurma����: Düz bir çizgide yürümek, 
ilerlemek (Bdg. I: 491). 

çupuruş- رو����I��  Yığışmak, birikmek III/2183. 
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*** çupruşma����: Birikmek, yığılmak (DTO 
291). 

çupuş- ����I��  Uyuz olmak III/2183. 
*** çupuşma����: Uyuz olmak (DTO 291). 

çur- ر����  Hep birlikte bir ağızdan bağırmak 
(Calc. Wrtb. دن�داد آ �D(ی ) III/2172.  
*** çurma����: Bir ağızdan bağırmak (Bdg. I: 
494). 

çurpa  ،�Iر��
�Iر�� 

 Genç yaban domuzu III/2174. 
*** çurpa: Genç domuz (DTO 293). 

çurtma ��/ر��  Ekşimiş süt konulan geniş ve derin kap 
III/2174.  
*** çurtma: Ekşimiş süt konulan geniş ve 
derin kap (Bdg. I: 493). 

çusur- ر���K��  Taşlamak, yontmak, bilemek III/2181. 
*** çusurma����: Bilemek, keskinleştirmek 
(DTO 294). 

çuş- �����  Islık çalmak; kaynarken ses çıkarmak 
III/2182. 
*** çuşma����: Islık çalmak; fokurdamak 
(DTO 294). 

çuturġa$$$$  ���/�ر  Elbise kolu III/2179. 
*** çuturġay: Kol, yen (elbise); kol, 
kaldıraç, manivela (DTO 291). 

çuva وا��  Yabani soğan III/2186. 
*** çuva: Yabani soğan (DTO 300). 

çuzu���� زوق��  Uzak ve uzun süreli 
(Calc. Wrtb. دورودراز ) III/2181.  
*** çuzu����: Uzak, uzakta olan; uzun süreli 
(Bdg. I: 494). 

çuzulġuç چ����زو)  Yengeç III/2182. 
*** çuzulġuç: Yengeç (DTO 294). 

çüçek ك����  Bir tür toprak kap III/2199. 
*** çüçek: Bir tür vazo, kap (DTO 291). 

çüçi- ����E�   Tatlı olmak III/2199.  
*** çüçimek: Tatlı olmak (Bdg. I: 492). 

çüçük ك���� çüçi+k Tatlı 
Çüçük üzümler “Tatlı üzümler”; 
Her adamda bolsa ya�şı çüçük til 
Alup kilse bolur �ıl bile fīl 
“Eğer herkesin dili tatlı olsaydı fil bile 
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kılla getirilebilirdi.” III/2199. 
*** çüçük: Tatlı (DTO 292). 

çüçülük ك�(����  Tatlılık III/2200. 
*** çüçülük: Tatlılık (DTO 292). 

çüçümen ن������  Tatlı 
Eger fī’l-
āl içilse çüçümen sudur “Eğer 
[içki] hemen içilirse tatlı sudur.” III/2200. 
*** çüçümen: Tatlı (DTO 292). 

çüçürgen- E�	رآ�����  Bir şeyden dolayı sevinmek, hoşnut 
olmak III/2200. 
*** çüçürgenmek: Bir şeye düşkün olmak, 
bir şeye sevinmek (DTO 292). 

çüçüt- E�/���� çüçü+t- Tatlılaştırmak, tatlandırmak III/2200.  
*** çüçütmek: Tatlılaştırmak, 
tatlandırmak (Bdg. I: 492). 

çüde- Eدا���  Eski olmak, aşınmış olmak III/2198. 
*** çüdemek: Kırılmış olmak, bozulmuş 
olmak (DTO 292). 

çügendi  �$آ��  Kayığın arka tarafındaki kıvrım III/2193. 
*** çügendi: Kayığın arka tarafındaki 
kıvrım (DTO 296). 

çügendilik E�(  �$آ�� çügendi+lik Arka kısmı kıvrımlı (kayık) 
Yana bir kiçik çügendilik zevra�ġa kim hem iş 
küç anı yiberülür idi bu zevra�ġa Fermāyiş at 
�oyuldı “Bir de ön kısmı kıvrık, küçük bir 
kayık vardı; her türlü iş için bu 
gönderiliyordu. Bu kayığa ‘Fermâyiş’ adı 
verildi.” (Bb. 476-14) III/2193. *** (-). 

çügür آ�ر��  bk. çükür III/2192. 

*** çögür: İğne, diken (Vámb. 281). 
çük ك��  1) Renkli kumaş 

Çük232 atlās iylep özige libās 
Kiyip börk ornıġa başıġa tas 
“Renkli atlas kumaşından kendine elbise 
diktirdi, kafasına da şapka yerine tabak 
taktı.”; 
Gül-gūn ton üze �ara çük na�ş 

                                                           
232 Radloff’un bu kelime için verdiği her iki beyitte yer alan ‘çük’ kelimesini vezin dikkate 
alındığında ‘çevük’ şeklinde okunmalıdır. Yine kelime ve yukarıdaki beyitlerin yer aldığı 
Abuşka Lügati’nde kelime, Atalay tarafından ‘çevük’ şeklinde okunmuştur (Atalay; 1970: 230-
231).  
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Açılmadı lāle-zār sin dik 
“Gül renkli elbise üzerinde kara nakışlar 
vadı; lale bahçesinde senin gibi bir çiçek 
açılmadı.” 
2) Kadın şapkası III/2190.  
*** çük: İpekten yapılmış tek renkli 
kumaş (Bdg. I: 497). 

çüke آ���  Devenin göğsü 
(Calc. Wrtb. �$� 	��; د�آ ) III/2191. 
*** çöge: Devenin göğsü (Vámb. 281). 

çükelik E�(آ���  Kaynatılmış ekşi süt III/2191. 
*** çükelik: Ekşi süt (Bdg. I: 497). 

çüken 233 آ�ن��  (V.) Kız çocuğu, suçsuz kız çocuğu, çocuk 
III/2191. 
*** çüken234: Küçük kız çocuğu (Vámb. 
281). 

çüküç آ�چ��  Çekiç  III/2192. 
*** çüküç: Çekiç (DTO 296). 

çükür 235 آ�ر��  Diken, iğne  
Çükürler kim sini9 yolu9da tivrülmiş 
ayaġımġa 
Çikip ol kūy gerdīn sürme tartar min 
�araġımġa 
“Senin yolunda ayağıma batan dikeni 
çıkararak senin köyünün tozlarını 
gözüme sürme çekmek üzere o dikeni 
kullanırım.”; 
Başlarıġa gül saçsa9 alardın yüzü9ge tiken 
sançılur eger ol gül saçmaġnı bes �ılsa9 baġrı9ġa 
çükür tikilür 
“Başlarına gül saçsan, onlardan yüzüne 
diken saçılır; Eğer o gül saçma işini şimdi 
yapsan bağrına diken dikilir.” III/2191. 
*** çükür: İğne, diken (DTO 297). 

çümedü دو����  Bir tür küçük karınca III/2204. 
*** çümedü: Küçük karınca (DTO 299). 

çümük ك����  Akıcı olmayan III/2204. 

                                                           
233 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
234 KelimeCagataische Sprach-Studien’de çukan ن�d' şeklinde yazılmıştır (Vámbéry; 1867: 281). 
235 Kelime, Muhâkemetü’l-Lügateyn’de ‘çökür’ şeklindedir (Özönder; 1996: 172). 
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*** çümük: Yoğun, kıvamlı; durgun su 
(DTO 299). 

çü9999ül ل�=	��  Su birikintisi III/2194. 
*** çü9999ül: Su birikintisi (DTO 300). 

çüpçü- E���I��  Yığmak, istif etmek, biriktirmek III/2202. 
*** çüpçümek: Toplamak, biriktirmek, 
yığmak (DTO 290). 

çüpek ك�I��  Erkek şahin 
(Calc. Wrtb. �" J�(� ) III/2201. 
*** çüpek: Av için kullanılan kuş, av kuşu 
(DTO 290). 

çüpüş- E���I��  (Bdg.) Kirlenmek; çapak tutmak (göz) 
III/2202. 
*** çüpüşmek: Gözü çapaklanmak; 
kirlenmek (Bdg. I: 490); çüpüşmek: Çapak 
tutmak (göz) (DTO 291). 

çür ر��  Birlikte, anlaşarak III/2194.  
*** çür: Uygun olarak, gereğince (Bdg. I: 
492). 

çürdük ردوك��  Çördük otu, zofa (bir tür bitki) 
(Calc. Wrtb. �%زو ) III/2196. 
*** çördük: Yaprakları kerevize benzeyen 
bir tür bitki (DTO 293). 

çürge- Eرآ����  Yakmak, tutuşturmak III/2196. 
*** çürgemek: Yakmak, tutuşturmak 
(DTO 293). 

çürgen- E�	رآ��� çürge+n- Yanmak, tutuşmak III/2196.  
*** çürgenmek: Yanmak, tutuşmak, alev 
almak (Bdg. I: 493). 

çürgük رآ�ك��  Yanık, yanmış III/2196. 
*** çürgük: Yanık, yanmış (DTO 294). 

çüri I  ر��  1) Erkek ve kız çocuk 
2) Kız köle III/2194. 
*** çüri: Hizmetçi kız (DTO 294). 

çüri- II E�%ر��  Çürümek, pas tutmak III/2194. 
*** çürimek: Çürümek (Bdg. I: 474); 
çirimek: bk. çiri- II. 

çürik E%ر��  Çürük III/2195.  
*** çürik: Çürük; eskimiş, yıpranmış (Bdg. 
I: 475). 

çürten /ر���   Su kanalı, oluk III/2196. 
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*** çürten: Kanal, su kanalı, oluk (DTO 
293). 

çürük روك�� çürü+k Çürümüş, çürük, bozulmuş, pas tutmuş, 
değersiz III/2195.  
*** çürük: Çürük; eskimiş, yıpranmış 
(Bdg. I: 475). 

çürüt- E�/رو��  Çürütmek III/2196.  
*** çürütmek: Çürütmek (Bdg. I: 475). 

çüşkür- Eر��=���  Hapşırmak III/2201. 
*** çüşkürmek: Aksırmak, hapşırmak 
(DTO 294). 

çüzgü زآ���  Çizgili kumaş III/2201. *** (-).  
çüzgün  ،زآ�ن��

���زآ 
çüz+gün Dağınık; olgun, yumuşak III/2201. *** (-). 

çüzük زوك�� çüz+k Çözük, dağınık darmadağın, perişan 
III/2201. 
*** çözük: Çözülmüş, çözük, dağınık 
(DTO 294). 
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D 
 
daban دا��ن  Dağ geçidi  

Daban üstige çı�tük “Dağ geçidinin 
üstüne çıktık, dağ geçidini aşıyoruz.” 
(Bb. 246-17); Gürūh�a yavu� daban 
çı�ma� kirek “Yaklaşık bir mil 
uzunluğunda dağ geçidini geçmek 
gerek.” (Bb. 280-22) III/1643. 
*** daban: Dağ, dağ sırası (DTO 314). 

dabaşur َدَ�&�ر [F.] Tebeşir III/1643. 
*** debeşür: Tebeşir (Bdg. I: 552). 

dabġulĭ !(��  Kan çıbanı  دا�
Ö9 yüzümge dabġulı çı�tı “Yüzümün 
sağ tarafında kan çıbanı çıktı.” (Bb. 
201-19) III/1644. 
*** dabġulı: Kan çıbanı (DTO 314). 

dabĭr236 #َد�  Diz III/1643. 
*** debr: Diz (Bdg. I: 552). 

dabulġa �� .Miğfer, tolga III/1644  د��)
*** dabulġa: Miğfer, tolga (Bdg. I: 552); 
davulġa: bk. davulġa. 

dabusun ن�Kدا��  Tuz III/1644. 
*** dabusun: Tuz (DTO 314). 

dada I ددا  Geniş ve kalabalık aile 
(Calc. Wrtb.  	
�GR رك:� ) III/1640. 
*** dada: Büyük aile, büyük kabile 
(Bdg. I: 554). 

                                                           
236 Bu kelime ‘diz’ kelimesinin hatalı okunmuş şekli olmalıdır. Hasan Eren, Çağatay 
sözlüklerinde ‘diz’ kelimesinin hatalı okunuşu olan ‘debr’- ‘dabır’ – ‘dabir’ �د�  kelimesi ile ilgili 
geniş açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre; Çağatayca ‘debr’ �د�  kelimesi ilk defa Zenker’in 
sözlüğünde görülmüştür. Bu şekli Lügat-i Türkî’den aldığını kaydeden Zenker’den sonra 
Budagov da kelimeyi sözlüğüne ‘debr’ �د� olarak almış ve ‘Diz’ anlamını vermiştir (Eren, 1950: 
148-149). Ancak Budagov, ‘debr’ kelimesini Eren’in belirttiği gibi Lügat-i Türkî’den değil; 
‘Kalküta Sözlüğü’nden almıştır (Budagov; 1869: 552).  Yine çalışma konumuz olan Radloff da 
kelimeyi ‘дабiр’ şeklinde alarak ‘Diz’ anlamını verir. Ancak Radloff, bu kelimeyi aldığı yeri 
belirtmemiştir (Radloff; 1960-I: 1643). Şimdiye kadar yazılan Çağatayca metinlerde 
rastlanamayan ‘dabır, dabir, debr’ kelimesi ‘diz’ :دی  kelimesinin hatalı okunuşu olmalıdır.  
Eren, ‘dabir, debr, dabır’ kelimesine geniş yer ayırdığı çalışmasında bu hatalı okunan kelimenin 
bazı dilbilimcileri de hataya düşürdüğünü, hatta D. Pias’ın bu kelimeyi Türkçe ‘tap-‘ kelimesi 
ile açıklamaya çalıştığı belirtmiştir (Eren; 1950: 149). 



 209 

dada II 1  دادا) Dayı 
2) Baba, babacık III/1640. 
*** dada: Dayı (DTO 315). 

dadek دادك  Genç cariye 
Bizi9 il 
andek ya�asıġaça barıp �ul ve 
dadek kiltürürler “Bizim adamlarımız 
hendeğe kadar ilerleyip oradan erkek 
ve kadın köleler getirirler” (Bb. 54). 
III/1641. 
*** dadek: Genç cariye, genç kadın 
köle (DTO 315). 

daġ داغ F. 1) Leke, yara izi, yanık izi, dağlayarak 
yapılmış iz 
2) Dağlamak için kullanılan demir 
3) Haksızlık III/1610. 
*** daġ: Leke, iz, belirti; yanık izi; 
dağlamak için kullanılan demir (DTO 
316). 

daġa���� ل� Yaramaz kimse, hile yapan kimse  دا
III/1612. 
*** daġal: Hileci, düzenbaz, işe 
yaramaz (DTO 316). 

daġan  ن� .Üç ayaklı destek, sehpa III/1611  دا
*** daġan: Sehpa, üç ayaklı eşya (DTO 
316). 

daġar ر� .Savaş, kavga, dövüş III/1611  دا
*** daġar: Savaş, harp (DTO 316). 

daġarcı���� ر��� .daġar+cı� Torba, kese III/1612 دا
*** daġarcu����- ����aġarcı����: Torba, dağarcık 
(Bdg. I: 548). 

daġĭ ! .Dahi, ayrıca III/1614  دا
*** daġı: Dahi; ve (SD 433) 

daġĭn �� .(-) *** .Dağınıklık III/1614  دا
daġla- ��� Dağlamak (1  دا

2) (V.) Yapıştırmak III/1614. 
*** daġlama����: Yarayı dağlamak, 
demirle dağlamak (DTO 316); 
daġlama����: Yapıştırmak (Vámb. 288). 

da����ĭ !+دا  bk. daġĭ III/1615. 
*** da����ı: Dahi, da, de, kadar, hem 
(DTO 314). 
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da���� دق  Donma, donup kalma; uzuvların 
uyuşması 
(Calc. Wrtb.  خ�0= آ�آ ) III/1608. 
*** da����: Donma, donup kalma (Bdg. I: 
561). 

da����u 1  دا��) Tüy takılmamış ok 
(Calc. Wrtb. �� !� @�A ) 
2) Kılları dışa doğru olan kürk 
(Calc. Wrtb. ش'� \� M�$;'� ) III/1610. 
*** da����u: Tüysüz ok; kürklü üstlük 
(DTO 316). 

da���� I دال  Arka, sırt, omuz III/1632. 
*** dal: Omuz, sırt; direk, kolon (DTO 
316). 

dal- II ��(دا  Dalmak III/1633. 
*** dalma����: Dalmak, suya dalmak 
(DTO 317). 

dala ,دا  Ova, yayla, bozkır III/1633. 
*** dala: Ova, yayla, bozkır (DTO 316). 

dala���� دا,ق  Ölümcül zehir III/1634. 
*** dala����: Ölümcül zehir (Bdg. I: 549). 

dalaw دا,و  Ölümcül zehir III/1633. 
*** dalav: Ölümcül zehir (DTO 316). 

dala$$$$  ,1  دا) Deniz 
2) Kayıp, yitim III/1633. 
*** dalay: Deniz; yitim, kayıp (DTO 
316). 

dalba$$$$  �>(دا  Av şahini yakalamak için iple 
bağlanmış kuş, yem III/1638. 
*** dalbay: Av şahini yakalamak için 
yem olarak kullanılan iple bağlanmış 
kuş (DTO 316); dalpay: Şahin 
yakalamak için kullanılan şey (Vámb. 
288). 

da����da (1  دا)�ا Omuzda 
2) Koruma, himaye III/1636. 
*** dalda: Arkada, sırtta; arkada olan 
her şey (DTO 316). 

daldaġa$$$$  � .Kanadı kırık kuş III/1637  دا)�ا
*** daldaġay: Kanadı kırık kuş (DTO 
317). 
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daldala- ��,دا)�ا  Korumak III/1637. 
*** daldalama����: Siper olmak, 
korumak, savunmak, esirgemek (Bdg. 
I: 549); daldalama����: Arkada 
saklanarak sürünmek (DTO 317). 

daldalaş- ���,دا)�ا da�da+�a+ş- Birlikte koruma III/1637. 
*** daldalaşma����: Birlikte siper olmak, 
birlikte korumak (Bdg. I: 549) 

daldĭşt @&%�(دا  Bir nesnenin arkasına gizlendiği 
kısmı, gizli yer, gizlenilen yer III/1637. 
*** daldışt: Bir nesnenin arkasına 
gizlendiği kısmı (Bdg. I: 549). 

dālġa I د��ا)   Miğfer, tolga III/1635. 
*** dalġa: Başlık (DTO 317). 

dalġa II �� .Ağ III/1635  دا)
*** dalġa: Ağ (DTO 317). 

dalġĭçĭ !*�� .Dalgıç III/1636  دا)
*** dalġıçı: Dalıcı, dalgıç (DTO 317). 

dalu �(دا  Omuz; kürek kemiği III/1635. 
*** dalu: Kürek kemiği; tarak (DTO 
317). 

damana �$دا� F. Dağ eteği III/1650. 
*** damana: Dağ eteği (Bdg. I: 549). 

damanala- 
237 

 damana+la- Bir dağın eteği boyunca ilerlemek دا�$� ,��
Taġnı damanalap barıp �aç�an “Dağ 
eteği boyunca gidip kaçan.” (Bb. 285-
15) III/1650. 
*** damanalama����: Bir yamacı takip 
etmek (DTO 317). 

damarlu���� دا��ر)�ق  Kök, köken, temel III/1651. 
*** damarlu����: Kök, asıl, temel (DTO 
317). 

damulla ,ّدا�� [F.] Yüksek molla III/1651. 
*** damolla (dayi molla): Medresedeki 
yüksek mertebedeki öğretmen, molla 
(Vámb. 288). 

danĭş- ��&�	1  دا) Tanışmak 
2) Danışmak III/1623. 
*** danışma����: Konuşmak, tanışmak; 

                                                           
237 Kelime, damana kelimesi gibi Farsça ‘dāmen’ “Etek” kelimesinden geliyor olmalıdır. 
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danışmak (DTO 317). 
dap����u ��I1  دا) Azarlama, uyarma 

2) Dokuma tezgahında ayakla basılan 
tahta III/1642. 
*** dap����u: Azarlama, sitem, kınama; 
dokuma tezgahında ayakla çevrilen 
manivela (DTO 314). 

dap����ur دا���ر  Alay, sürü, tabur (askerî) III/1643. 
*** dap����ur: Deste, demet; bölük, kıta, 
sürü; eyerin ortasından geçen kayış 
(DTO 314). 

dara دارا  (S.S.) [Her zaman, daima, sürekli, 
ebedi] 
Hemīşe, dā’imā, ‘alī, el-devām, peyveste, 
hemvāre, ebedī (S.S.) III/1626. 
*** dara: (LÇ 168). 

dara$$$$  دارا  Bir tür kıymetli ipek kumaş III/1626. 
*** darai: Bir tür ipekli kumaş (Vámb. 
288). 

darġa � .(V.) Yönetici, amir III/1629  دار
*** darġa: Yönetici, amir, şef (Vámb. 
288). 

darġaş �ش، دار
 در�ش

 Düşman, hasım III/1629. 
*** derġaş: Düşman (Vámb. 289). 

Dar����an دار+�ن  bk. Tar�an III/1630. 
*** dar����an: Sorumluluğu olmayan kişi; 
Tarkan; usta, mahir, becerikli (Bdg. I: 
349). 

darĭ- ��%دار  Olmak, vuku bulmak, oluşmak 
III/1628. 
*** darıma����: Olmak, başa gelmek; 
ansızın gelmek, çıka gelmek (DTO 
315). 

darĭl- ���%دار  Korku hissetmek III/1629. 
*** darılma����: Korku hissetmek (DTO 
315). 

darĭt- ��"%دار  (S.S.) [Getirmek, ulaştırmak, takdim 
etmek] 
Getürtmek, çekmek, ī.āl ve ta�dīm itmek 
(S.S.) III/1628. 
*** darıtma����: (LÇ 168). 
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dar����a �در�  Arka, sırt  
(Calc. Wrtb. =-� ) III/1629. 
*** dar����a: Arka, sırt (Bdg. I: 556). 

darlu����  در)�ق  (S.S.) [İnciden yapılan gerdanlık] 
İncüden ma‘mūl gerdānlı�, avīze-i nisā, 
ġafa-bend (S.S.) III/1630. 
*** dürlu����: (LÇ 170). 

daru دارو  Barut tozu III/1629. 
*** daru: Barut tozu (Bdg. I: 547). 

daruġa � Bir şehrin ya da bölgenin yöneticisi (1  دارو
2) Bugün Orta Asya’da bölge 
yöneticisi III/1629. 
*** daruġa: Genç polis, komiser, 
yönetici (DTO 315). 

das����an I ن��Kدا  (V.) Çulha kuşu III/1641. 
*** das����an: Çulha kuşu (Vámb. 288). 

das����an II ن��Kدا  Erbezi, haya; sidik torbası III/1641. 
*** das����anananan: Erbezi, haya; sidik torbası, 
mesane (Bdg. I: 547). 

dasu���� ق�Kدا  Erbezi, haya; sidik torbası  
(Calc. Wrtb. 	"�$  و 	�6ی ) III/1641. 
*** dasu����: Erbezi, haya; sidik torbası, 
mesane (Bdg. I: 547). 

daş 1  داش) Dış, dışarıda olan; uzak 
2) Dış görünüş III/1642. 
*** daş: Dış, dışarıda; uzak (DTO 316). 

daşĭrġa- ��� .(V.) Topallamak, aksamak III/1642  دا��#
*** daşirġama����: Topal topal yürümek, 
topallamak (Vámb. 288). 

daşĭrġan- ��	� ;Taşlara çarpıp topallamak  دا��#
sendelemek (yük hayvanları için) 
III/1642. 
*** daşırġanma����: Taşlara çarpıp 
topallamak (hayvanlar için) (DTO 
316). 

dat دات  Tat, lezzet III/1638. 
*** dat - ����at – tat: Tat, lezzet (Bdg. I: 
720). 

davan داوان  bk. daban III/1645. *** (-). 
davar دوار  (V.) Davar  

�ara davar “Sığır” (V.) III/1645. 
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*** davar: Davar (Vámb. 288). 
davul داوول  Fırtına III/1646. 

*** davul: Şiddetli esen rüzgar, fırtına 
(DTO 317). 

davulġa �� .Miğfer, tolga III/1647  داوو)
*** davulġa: Miğfer, başlık (DTO 317). 

davulġan ن�� .Miğfer, tolga III/1647  داوو)
*** davulġan: Miğfer, başlık (DTO 
317). 

dayĭn � .Düşman, hasım III/1621  دا%�
*** dayın: Düşman (DTO 317). 

de- E�%د  Demek, söylemek III/1654. 
*** demek238: Demek, söylemek 
(Vámb. 290). 

debe I �د� F. Kırılma, kopma, kırık, kopuk III/1690. 
*** debe: Kopuk, kopmuş (Bdg. I: 552). 

debe II �د�  (V.) Barutluk III/1690. 
*** debbe: Barutluk, pudralık (Vámb. 
288). 

dede G1  دد) Dede, büyükbaba 
2) Şeyh, dede III/1682. 
*** dede: Dede, dayı; ihtiyar kimse 
(DTO 318). 

degele دآ�  Altınla işlenmiş olabilen bir çeşit kısa 
kaftan III/1659. 
*** degele: Kısa kollu üst elbisesi, 
kaftan (DTO 319). 

degi !دآ  Arkadaş, yoldaş; vali 
(Calc. Wrtb. \ی�" ) III/1659. 
*** degi: Arkadaş, yoldaş; vali, naib 
(Bdg. I: 563). 

degil 1دآ  Değil III/1659. 
*** degil: Değil (DTO 319). 

degile$$$$  ��=%د  bk. degele III/1659. 
*** degiley: Kısa kollu üst elbisesi, 
kaftan (DTO 319). 

degin � .Değin, kadar, dek III/1659  د%=�
*** degin: Değin, kadar (Bdg. I: 563). 

                                                           
238 Cagataische Sprach- Studien’de kelimenin Arap harfli yazılışı  دی,�ك  şeklindedir (Vámbéry, 
1870: 290). 
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degle دآ�  bk. degele III/1660. 
*** degle: Kısa kollu üst elbisesi, 
kaftan (DTO 319). 

deglen- E�$1  دآ�) Sakin durmak 
2) Uçuşmak  
(Calc. Wrtb. J�"�� ور ��ن M$D� �� ) 
III/1660. 
*** deglenmek: Sakin durmak, 
silkinmek veya ürkmek (kuş için) 
(Bdg. I: 562). 

deglü دآ��  Tür; kalite, özellik, nitelik III/1660. 
*** deññññlü: Tür, kalite (DTO 319). 

degme �دآ� deg+me Fayda, yarar III/1660. 
*** degme: Fayda, yarar (DTO 319). 

degri  #دآ  Yuvarlak III/1660. 
*** degri: Yuvarlak, değirmi (DTO 
318). 

degül دآ�ل  Değil III/1660. 
*** degül: Değil (DTO 319). 

dek داك  Aile, köken III/1658. *** (-). 
deke �دآ Hint. Çarpışma, vuruş  

(Kelime Budagov’da �(ده şeklindedir.) 
Deke urma� “Birisiyle çarpışmak 
(gemi, sal vb.)” III/1658. 
*** deke: Çarpışma, vuruş (Bdg. I: 
562). 

dekşür- Eدآ&�ر�  Değiştirmek III/1659. 
*** degşürmek: Değiştirmek (DTO 
319). 

dekteş داآ�اش dek+teş Arkadaş, yoldaş; aynı cinsten olan, 
hemcins  
(Calc. Wrtb. E- Eو ه 	
�GR ) III/1658. 
*** degdeş: Arkadaş, yoldaş; aynı 
cinsten olan (Bdg. I: 548). 

deli (د!   1) Deli, aptal, ahmak  
2) Soğukkanlı; yürekli  
3) Tutkulu, aşık 
4)Bozulmuş, kötü 
5) (V.) Dürüst III/1678. 
*** deli: Çok dürüst; içten, samimi 
(Vámb. 289); deli: Deli, ahmak (Bdg. I: 
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565). 
delim '�(1  د) Çok, fazla, sayıca çok olan 

2) Dilim (meyvenin kesilmiş parçası) 
III/1681. 
*** delim: Çok, fazla; dilim (Bdg. I: 
565). 

delimle- E����(د  Çoğalmak, artmak, fazlalaşmak 
III/1681. *** (-). 

delüçe ���(د  Yanık, küf, başağın üzerindeki toz  
Delüçe �oġan “Fare ile beslenen küçük 
bir yırtıcı kuş” III/1681. 
*** delüce: İs, pas (Bdg. I: 565). 

dem دم F. 1) Nefes, soluk 
2) Dinlenme III/1697. 
*** dem: Nefes, soluk; istirahat, 
dinlenme (Vámb. 289). 

demle- Eد���  (V.) Demlemek (çay gibi içecekleri) 
III/1701. 
*** demlemek: Demlemek (çay ve 
pilav gibi şeyleri) (Vámb. 289). 

demri  #د�  Bir tür büyük davul, kös III/1701. 
*** demri: Büyükçe davul (DTO 319). 

demür د��ر  Demir III/1701. 
*** demür: Demir (DTO 319). 

de9999el 1=	د  Topluluk, toplantı, yüz yüze oturan 
insanlar 
(Calc. Wrtb. e
 ( &,f  رو��و "-M$D در  &
III/1661. 
*** dengel: Toplantıda yüz yüze 
oturan insanlar (Bdg. I: 568). 

dep- E�D%د  Tepmek, tekmelemek III/1687. 
*** depmek: Tepmek, tekmelemek 
(Bdg. I: 412). 

depingü �=$�Iد depin+gü Eyerin iki yanından sarkan dört köşeli 
deri parçası (kancanın atın etine 
batmaması için) III/1688. 
*** depingü: Eyer kolanı, üzengi (DTO 
317). 

derek دراك  (V.) Durum; ilişki; haber, duyuru 
III/1670. 
*** derek: Haber, duyuru; durum; 
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ilişki (Vámb. 288). 
der



ā���� ل�Wدر [F.] Hemen, derhal III/1672. *** (-). 
derkar درآ�ر [F.] Gerekli III/1672. 

*** derkar: Gerekli, lazım (Vámb. 289). 
derkarlik E(درآ�ر derkar+lik Gereklilik III/1672. *** (-). 
dermande G�	در�� F. (V.) Aciz; yorgun III/1676. 

*** dermande: Aciz; yorgun (Vámb. 
289). 

dermandelik E( G�	در��  (V.) Acizlik; yorgunluk III/1676. 
*** dermandeli����: Acizlik; yorgunluk 
(Vámb. 289). 

derya �%در [F.] Deniz, derya III/1672. 
*** deryāāāā: Deniz (Bdg. I: 558). 

derzimal درز%��ل [F.] Ütü 
Derzimal urma� “Düzleştirmek” 
III/1676. 
*** derzimal: Ütü (Vámb. 289). 

deslep ب�Kد F. Başlangıç III/1683. *** (-). 
desmal ل��Kد [F.] El bezi, mendil III/1686. 

*** destmal: bk. destmal. 
dester����ançĭ !*	�+#"%د  Odabaşı III/1684. 

*** destarançı: Buhara’da mabeynci 
(DTO 318). 

destmal ل��"Kد [F.] El bezi, mendil III/1686. 
*** destmal: Mendil (Vámb. 289). 

destmaya �%��"%د dest+maya (V.) Varlık, kudret III/1686. 
*** destmaye: Varlık, zenginlik, kudret 
(Vámb. 289). 

destür����an ر+�ن�"Kد [F.] Sofra örtüsü III/1685. 
*** destur����an: Sofra örtüsü (Vámb. 
289). 

deşe- E� �د�  Deşmek III/1687. 
*** dişemek: Deşmek, çuvaldızla 
deşmek, oymak (Bdg. I: 416); tişmek: 
bk. teş-. 

deven دوان  (V.) Bölge, alan, saha, mıntıka III/1692. 
*** devan: Bölge, alan, saha (Vámb. 
289). 

dibek 1  د%<�ك) Çocuğun beşiğine konulan bir tür 
kap (boru?) 
2) El davulu III/1778. 
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*** dibek: Çocuk beşiğinin altına 
konan bir tür testi; büyük ahşap 
havan; davul (DTO 324). 

digir #�=%د  Suyu kuyudan arığa dökmek için 
kullanılan tekerleğe takılmış kap 
III/1756. 
*** digir: Bakraç, kova (DTO 325). 

dikeleş- E��,�=%1  د) Dik durmak 
2) Dik dik bakmak III/1754. 
*** dikeleşmek: Dik dik bakmak; dik 
tutumak (DTO 325). 

dikile$$$$  ��=%د  (S.S.) [Mintan, yakasız, uzun kollu 
erkek gömleği]239 
Mintān, nīmten, �ı.a Alman çapanı, 
dikeley, aba ve �aba da�ı dirler (S.S.) 
III/1754. 
*** dikiley: (LÇ 174). 

dima���� د%��خ F. 1 د �غ) Beyin, dimağ; burun; damak 
2) Eğilim; eğlence, hoşnutluk; gurur 
Dimā� itdi “Gururlandı.” III/1780. 
*** dimāāāāġ: Beyin, dimağ; zevk, lezzet, 
hoşnutluk (Bdg. I: 566). 

dine- E��$%د  Sabretmek, dayanmak, tahammül 
etmek III/1758. 
*** dinemek: Denemek; göğüs germek 
(DTO 329). 

di9999le- E��=$%د  Dinlemek III/1757. 
*** di9999lemek: Dinlemek (Bdg. I: 738). 

dip H%د  (P. d. C.) Servet, zenginlik III/1776. 
*** dip: Haysiyet, onur; servet, 
zenginlik (DTO 323). 

dipni !$D%د  Dolu, bir tür buzlu yağış III/1777. 
*** dipni: Dolu, buzlu yağış (DTO 
324). 

dipse �8>%د  Yaş ağaçtan yapılmış ve üzerinde 
kızgın tencere soğutulan alet III/1777. 
*** dipse: Yaş ağaçtan yapılmış ve 
üzerinde kızgın tencere soğutulan alet, 
nihale (DTO 323). 

                                                           
239 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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dirim '%#%د  Çadırın tahta parmaklığı III/1763. 
*** dirim: Çadırın etrafındaki tahta çit 
(DTO 324). 

dirtu���� د%#/�ق  Parça, bölüm, kısım III/1764. 
*** dirtu����: Parça, bölüm, kısım (DTO 
324). 

divan د%�ان Ar. 1) Kurul, kurul toplantısı 
Dīvānda mihr basar idi “Kurulda 
belgeleri mühürlerdi.” (Bb. 222-15) 
2) Bakan, sekreter 
Şāhrū
 Mīrzānı9 tek �alama dīvānı 
“Şahruh Mîrzâ’nın tek bakanı [idi].” 
(Bb. 221-20); Alar dik .ā
ib-man.ab 
dīvān imes idi “(Bakan olarak) onun 
gördüğü saygıyı hiç kimse görmez 
idi.” (Bb. 222-16) 
3) Türkü söylemek için toplananlar 
III/1778. 
*** dīīīīvān: Bakan, sekreter (DTO 329). 

divane �	د%�ا [F.] Deli, divane, aklını yitirmiş III/1779. 
*** divane: Derviş (Vámb. 290); 
dīīīīvāāāāne: Deli, aklını yitirmş (Bdg. I: 
582). 

divani !	د%�ا F. 1) Yazı türü 
2) Bakanın sekreteri  
%ōwca ,asan dīvān dīvānīler bilen 
kömekke kildiler “Bakan Hoca Hasan 
sekreterlerle yardıma geldi.” (Bb. 497) 
III/1779. *** (-). 

dize 240 G4%د  (V.) Gelin III/1773. 
*** dize: Gelin (Vámb. 290). 

dizi I  4%1  د) Gerilmiş ip 
2) Dizi, sıra III/1773. 
*** dizi: Delinerek ipe geçirilmiş tane; 
kitabın satırları, dizi; askerî sıra (DTO 
323). 

dizi II 241  4%د  (V.) Köy III/1773. 
*** dizi: Köy (Vámb. 290); dizi: Köy 

                                                           
240 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
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(DTO 324). 
dizin � Dizin dizin “Dizi dizi (sırayla ipe  د%4%

dizilmiş)” III/1773. 
*** dizin dizin: Dizi dizi, tel tel, iplik 
iplik (DTO 323). 

dol دول  (P. d. C.) Sarığın kumaşı, sarık bezi 
III/1713. 
*** dol: Sarığın kumaşı, sarık bezi 
(DTO 322). 

dolamaç 242 دو,��ج do�a+maç (V.) Çember, daire; girdap III/1720. 
*** dolamac: Çember, daire; girdap 
(Vámb. 290). 

dolaştur- دو,��ر��  Dolaştırmak, birbirine karıştırmak 
III/1718. 
*** dolaşturma����: Dolaştırmak, 
birbirine karıştırmak (DTO 322). 

dolĭ !(1  دو) Kürek kemiği 
2) Şiddetli rüzgar, kasırga III/1720. 
*** dolı: Şiddetli rüzgar: dolu, boş 
olmayan (DTO 322); doli: Şiddetli 
rüzgar (Vámb. 290). 

doltu �"(دو  Sırtlan III/1722. 
*** doltu: Sırtlan (DTO 322); doltu: 
Sırtlan (Vámb. 290). 

döden دودان  Oksuz’un (Sir-derya) eski yatağı 
III/1739. 
*** dodan: Ürgenç yakınlarındaki 
Oksuz ırmağının eski yatağı (Vámb. 
289). 

dökeç دوآ�ج  Kazık, direk III/1729. 
*** dökeç: Tokmak, dibek tokmağı 
(DTO 321). 

dökmeç دوآ��ج dök+meç Akıtma, krep III/1731. 
*** dökmeç: Yağ ile yapılan bir tür 
sıcak ekmek (DTO 321). 

dökük دوآ�ك dök+k Kalp atışı III/1729. 
*** dökük: Kalp atışı, nabız (DTO 321). 

                                                                                                                                                                          
241 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
242 Madde başı açıklamasında kelimenin, Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
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dökülde- Eدوآ�)�ا� dök+l+de- Atmak (kalp için) III/1730. 
*** döküldemek: Atmak (kalp için); 
çarpıntısı olmak (DTO 321). 

dömbül <�ل	دو  (V.) Olmamış meyve III/1742. 
*** dönbül: Olmamış meyve (Vámb. 
290). 

dönen ن�	دو  Dört yaşındaki at III/1734. 
*** dönen: Dört yaşındaki at (DTO 
323) 

dönüm م�	دو dön+m 1) Dönüm, dönme, geri dönüş 
2) Toprak ölçümü ( a. Karede 40 adım; 
b. Karede 100 adım) III/1735. 
*** dönüm: Dönüm, alan ölçüsü (DTO 
323). 

dörbi !دور�  Törpü, eğe, rende243 III/1738. 
*** dörpi: Törpü (Bdg. I: 554); törpi: 
Bir tür eğe, törpü (DTO 321). 

dörbile- Eدور����  Törpülemek, eğelemek, rendelemek 
III/1738. 
*** dörpilemek: Törpülemek (Bdg. I: 
554); törpilemek: Törpülemek, 
eğelemek (DTO 321). 

dörsül- E�(�Kدور  Ovmak, sürtmek; törpülemek, 
rendelemek III/1738. 
*** dörsülmek: Sürtmek; rendelemek, 
törpülemek, eğelemek (DTO 321). 

du‘‘‘‘a �;د Ar. Dua III/1782. 
*** du‘ā‘ā‘ā‘ā: Dua (Bdg. I: 560). 

du‘‘‘‘ala- ��,�;1  د) Namaz kılmak 
2) Büyü yapmak III/1783. 
*** dualama����: Büyü yapmak, sihir 
yapmak (Vámb. 289). 

dubdurun دو��ورون  Tepinme, ayak sesi III/1797. 
*** dubdurun: Ayakların yere 
vurulmasıyla çıkan ses, ayak sesi 
(DTO 320); dupdurun: Ayak sesi 

                                                           
243 OSTN’de kelime için ‘törtü’ maddesine gönderme yapılmıştır. Ancak ‘dörbi’ kelimesinden 
sonra gelen ‘dörbile-‘ kelimesi dikkate alınarak gönderme yapılacak kelimenin ‘törpü’ olduğu 
ve sehven ‘törtü’ yazıldığı düşünülmektedir. Bu yüzden “Hayvanları dürtmek için kullanılan ucu 
sivri çubuk” anlamına gelen ‘törtü’ kelimesi yerine ‘törpü’ kelimesinin anlamı çalışmaya 
alınmıştır.  



 222 

(Vámb. 289). 
dubulġa �� .Miğfer, tolga, başlık III/1796  دو��)

*** dubulġa: Miğfer, tolga, başlık 
(DTO 317). 

dudaġ دوداغ  Dudak III/1794. 
*** dudaġ: Dudak (DTO 320). 

duluġa � .Miğfer, tolga, başlık III/1792  دو)�
*** duluġa: Başlık, miğfer, zırhlı başlık 
(DTO 322). 

dumba���� دو�<�ق  Tepe, küçük tepe III/1800. 
*** dumba����: Tepe, küçük tepe (DTO 
323). 

dumsa$$$$- ��%�8دو�  (V.) Gücenmek, küsmek, darılmak; 
inat etmek, direnmek III/1800. 
*** dumsayma����: Somurtmak, surat 
asmak; karşı çıkmak (Vámb. 290). 

dup����u 1  ُد���) Dokumacının ayağını bastığı ayak 
takımı 
2) Bitten arındırmak için av şahinine 
sürülen boya III/1796. 
*** dup����u (dap����u): Dokumacının 
ayağını bastığı ayak takımı; Bitten 
arındırmak için av şahinine sürülen 
sıva (DTO 320). 

duptul-  ��(دو��و  (V.) Tepinmek, çiğnemek III/1796. 
*** duptulma����: Tepinmek (Vámb. 
289). 

durbat- ��/دور��  Bozguna uğratmak, yenilgiye 
uğratmak 
Yaġı zūrra� kilip bularnı durbatur 
“Düman güçlü bir şekilde gelip onları 
bozguna uğrattı.” (Bb. 401-22) III/1791. 
*** durbatma����: Bozguna uğratmak 
(DTO 321). 

dur����u���� دور)�ق  İncilerle bezenmiş  
Tola dürlu� .adef birle bolup kim 
Bu deryā içre yüz mi9 çar� u encüm 
“Bu deniz öyle incilerle doludur ki 
içinde yüz binlerce gökler ve yıldızlar 
bulunur.” III/1791. 
*** durlu����: İncilerle süslenmiş (DTO 
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318). 
dutu �/دو  Rehin, rehin alınmış şey veya kimse 

III/1793. 
*** dutu: Rehin (DTO 320). 

dutur دو/�ر  Kaba dokunmuş kumaş III/1793. 
*** dutur: Bir tür kaba dokunmuş 
kumaş (DTO 320). 

duvaç 1  دواچ) Geniş bir kaftan 
2) Örtü III/1798. 
*** duvaç: Örtü, tül, kılıf; palto (DTO 
319). 

duza���� دوزاق  Tuzak, ağ III/1795. 
*** duza����: Ağ, tuzak (DTO 321). 

düden دودان  (V.) Kuluçka, tavuk küfesi III/1811. 
*** düden: Kuluçka, tavukların yattığı 
yer (Vámb. 289). 

düdük دودوك  Çoban kavalı, düdük III/1811. 
*** düdük: Kaval, flüt (DTO 321). 

düge �دآ  Fayda, yarar III/1801. 
*** düge: Fayda, yarar (Bdg. I: 563). 

dügeç دوآ�ج  Kazık, direk III/1801. *** (-). 
dülberçi !�#>َ(ُد  Taht III/1810. 

*** dülberçin: bk. dülberçin. 
dülberçin �  Taht  د)َ<#��

(Calc. Wrtb. =hA ) III/1810. 
*** dülberçin: Taht (Bdg. I: 564). 

dülgenç <$=(دو  Doğan III/1809. 
*** dülgenç: Çaylak kuşu (DTO 322). 

dülmek E�(دو  Kırkayak III/1810. 
*** dülmek: Kırkayak (DTO 322). 

dülmül دو)��ل  Yarı olgunlaşmış tahıl III/1810. 
*** dülmül: Yarı olgunlaşmış tahıl 
(DTO 322). 

dültü �"(د  Sırtlan  
(Calc. Wrtb. ك ی��3ار�آ ) III/1809. 
*** doltu: bk. doltu. 

dümbek 244 E>د�  (S.S.) Bir tür çalgı, davul, kös, 
dümbelek 

                                                           
244 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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Küçük naġġāre, �abl, kūs, dümberek, 
davul, tek na��āre [davul, kös] (S.S.) 
III/1823. 
*** dümbek: (LÇ 173). 

dümbelek <�ك	د  Bir tür çalgı, davul, kös, dümbelek 
III/1823. 
*** dümbelek: Dümbelek (DTO 323). 

dünbe$$$$ !>	د  Yatak yeri  
(Calc. Wrtb. � 	:رك آ� 	ر ��ی�?�ا@ 0'اب 
����) III/1805. 
*** dünbey: Yatmak için çevrelenmiş 
büyük yatak (DTO 323). 

düpterün ون#"Iدو  Ayak sesi III/1821. 
*** dubdurun - dupdurun: bk. 
dubdurun. 

dütün دو/�ن  Tütün III/1810. 
*** dütün: Duman, is (DTO 320). 

dü$$$$- E�%دو  Sabretmek, tahammül etmek, 
dayanmak III/1800. 
*** düymek: Sabretmek, dayanmak 
(DTO 323). 
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E 
 

e-   “İ-“ fiili; çok kullanılan “i-“ fiili I/653.  
*** imek: Olmak, var olmak, bulunmak 
(DTO 135). 

ebegü (?) ا��آ�  Yan, taraf, yön; kenar  
(Calc. Wrtb. '
?� ); (Kuşkusuz kelimenin 'ای�آ 
yerine kullanılması hatalıdır.) 
Yan, �araf, cihet, kenār (S.S.) I/928. 
*** ebegü: (LÇ 2); ebegü: Böğür; ana 
göğsü; (vücutta) yan; yamaç (DTO 1). 

ebeş ا��ش  Biraz I/930. *** (-). 
ebeşle ا����  Biraz, azıcık I/930. *** (-). 
ebre G#ا�  Kumaşın ön yüzü, elbisenin ön yüzü 

Cāme ve ibāsıñ �aşı, yüzi (S.S.) I/934. 
*** ebre: (LÇ 2). 

ebrikne �$ا�#آ  Bir çeşit basit kapı 
Bir nev‘ ‘ādī �apu, ġaç ve sā’ireden ma‘mūl 
(S.S.) I/935. 
*** ebrikne: (LÇ 2). 

ebügen 1  ا��آ�ن) Dede, büyük baba 
Cedd [dede], büyük baba, dede (S.S.) 
2) Ata I/933. 
*** ebügen: (LÇ 3). 

ece �ا�  Ana, anne 
Vālide, māder (S.S.) I/865. 
*** ece: (LÇ 5). 

eçe �� .(P. d. C.) Abla, büyük kız kardeş I/862  ا
*** içe: Büyük hemşīre, abla (LÇ 47); içe: 
Abla, büyük kızkardeş (DTO 99). 

eçireş- ا�#����كا   Ayrılmak, ayrılmış olmak, dağıtılmış 
olmak  
Ayrılma�, cüdā düşmek [ayrı düşmek], 
perākende olma� [dağıtılmış olmak] (S.S.) 
I/864. 
*** eçireşmek: (LÇ 6). 

eçki !=�%ا  Keçi 
Keçi, büz [keçi], serke, oġla� (S.S.) I/865. 
*** içki: (LÇ 47). 

eden 1  ا%�ان) Göçebe çadırının alt bölümü 
2) Değersiz insanların oturduğu kapıya 
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yakın bir yer I/850. 
*** iden: %aymeniñ �araf-ı ta
tānīsi 
[çadırın alt kısmı], çadırıñ aşaġı �anadı 
(LÇ 48). 

edep  Ar.  Edep, terbiye, utanç  ادب
Edep ögretmek “Terbiye vermek” I/851.  
*** edeb: Edep, terbiye (Bdg. I: 20). 

Edil 1%�%1  ا) Volga nehri (hikayelerde) 
A� Edil “Kama nehri”; �ara Edil “Volga 
nehri” 
2) Nehir, ırmak I/857.  
*** İdil: Volga nehri (Bdg. I: 183); Etil: bk. 
Etil I. 

edilçe ��(�%ا edil+çe Küçük ırmak I/857.  
*** idilçe: Küçük ırmak (Bdg. I: 183). 

edilçik E���%�%ا edil+çik Küçük ırmak I/857.  
*** idilçik: Küçük ırmak (Bdg. I: 183). 

ediş 3%�%ا  Kadeh, içki bardağı I/859. 
*** idiş: Avānī [kapkacak], +arf [kap], �ap 
(LÇ 48). 

ediz 4%�%ا  Yüksek, ulu I/859.  
*** ediz: Yüksek, ulu (Bdg. I: 21). 

edizlik E(4%�%ا ediz+lik Yükseklik, yücelik I/859.  
*** edizlik: Yükseklik, yücelik (Bdg. I: 21). 

edük ا%�وك  Çizme I/860. 
*** edik: Çizme, çekme, mūze [çizme] (LÇ 
7). 

eg- �=%اEEاآ� ،   Eğmek, aşağı doğru eğmek 
Bir şey’i mu�avves [kavisli] çarpı� itmek, 
meyl ve kec [eğri] itdirmek (S.S .) I/694. 
*** igmek: Egmek, bir şey’i mu�avves 
[kavisli] çarpı� itmek, bir �arafa mu
annā 
[eğik] itmek, meyl ve kec [eğri] itdirmek 
(LÇ 56). 

Ege �=%1  ا) Sahip, bey, koca, ağa 
7ā
ib, mālik, bānī (S.S.); 
Ölügüni9 egesi “Ölünün etrafında üzüntü 
ve kederi attırmak için ağlayan kimse”;  
Çağatay Türkçesinde yer alan � )ای  kelimesi bir 
isimle birleşerek o isimden sonra, Arapçadaki 
‘sahip’ anlamına gelen ذو gibi, sahiplik anlamı 
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verir: Devlet igesi “Devlet sahibi, zengin 
kişi”; ‘A�ıl igesi “Akıl sahibi, akıllı kişi” 
2) Tanrı 
E$ Egem! “Ey Tanrım” I/694. 
*** İge: (LÇ 54). 

egeçi !��=%ا  Büyük kız kardeş, abla 
Büyük hemşīre245, abla (S.S.) I/697. 
*** igeçi: (LÇ 54). 

egek اآ�ك، ا%=�ك  Eğe, törpü 
Mı.�al [cila yapan ve parlatan alet], sūhān 
[eğe, yontma aleti], ege,  dörpi (S.S.) I/695. 
*** egek: (LÇ 17). 

egekle- %ك���آ�=ا  246  Eğelemek, törpülemek 
Düzlemek, cilā virmek, egelemek, .ay�al itmek 
[cilalamak], perdāz itmek [düzeltmek] 
(S.S.) I/695. 
*** igeklemek: (LÇ 55). 

egele-  ،ا%=�,��ك
 اآ�,��ك

ege+le- Sahip olmak; benimsemek; edinmek 
Te.a

ub temellük itmek, .ā
ib ve muta.arrıf 
olmek247 (S.S.) I/697.  
*** igelemek: Te.a

ub temellük itmek, 
istimlāk itmek [mülk edinmek], .ā
ib ve 
muta.arrıf olmek [sahip olmak, bir malın 
sahibi olmak] (LÇ 55). 

egelet-  ،E�/,�=%ا
 اآ�,/��ك

ege+le+t- Başkasının üzerine geçirmek, başkasının 
sahipliğine vermek I/697.  
*** egeletmek: Bir malı başkasının 
üzerine geçirmek, başkasına vermek 
(Vámb. 236). 

egen- (?) E�	�=%ا  Bir şeye eğilimli olmak, bir şeye meyilli 
olmak, bişeye karşı yetenek sahibi olmak 
Bir şey’e temeyyül itmek (S.S.) I/695. 
*** igenmek: (LÇ 55). 

eger I #=%ا  Eyer 
Eger, zīn [binek hayvanlarına vurulan 
eyer], serc [eyer] (S.S.)  I/695. 
*** iger: (LÇ 54). 

                                                           
245 Kelime OSTN’de ��-,ه , LÇ’de J��-,ه şeklinde yazılmıştır. 
246 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı آ�)ای L  şeklindedir. Eksik olan bu yazılış tarafımızdan 
düzeltilmiştir. 
247 OSTN’de 3�  \6�m2�,3او  şeklinde olan metin LÇ dikkate alınarak değiştirilmiştir. 
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eger II  F. � آا  Eğer, şayet 
(Sadece yazı dilinde kullanılır; konuşma 
dilinde ise yalnız okumuş insanlar tarafından 
kullanılır.) I/696. *** (-). 

eger- III ا%=�ر��ك  Takip etmek, izlemek 
Ta‘�īb itmek (S.S.) I/696. 
*** igermek: (LÇ 55). 

eger- IV ا%=�ر��ك  Döndürmek, çevirmek  
İġzāl itmek [eğirmek], dönmek, çar�, gerdiş 
[dönme, dönüş] (S.S.) I/696. *** (-). 
*** igermek: İġzāl itmek [eğirmek], 
egirmek, dönmek, ta‘�īb itmek, çar�, 
gerdiş [dönme, dönüş] (LÇ 55). 

egerçi !�  Eyer ustası, eyer yapan kimse  ا%=�ر
Egerci, sarāc [Eyer ve benzeri at takımı 
yapan ve satan kimse] (S.S.) I/697. 
*** egerçi: (LÇ 55). 

egeret- E�/اآ�را  bk. egelet-   I/696.  
*** egeretmek: Bir malı başkasının 
üzerine geçirmek, başkasına vermek 
(Vámb. 236). 

egergiçi !اآ�رآ�� eger+gi+çi Maiyet, el altında bulunanlar, hademe 
I/696.  
*** egergüci: Maiyet, hizmetçi (Vámb. 
236). 

egergüçi !اآ�رآ��  bk. egergiçi 
Çevirici, çevirdirici, döndürici (S.S.) I/696. 
*** igergüçi: (LÇ 55). 

egerle- ا%=�ر,��ك  Eyerlemek 
Egerlemek, ata eger urma�, 
ayvānı 
�āżırlama� (S.S.) I/696. 
*** igerlemek: (LÇ 55). 

egerlet- ا%=�ر,/��ك egerle+t- Eyer vurdurmak, eyerletmek 
Egerletmek, ata ta�ım urdurma� (S.S.) I/696. 
*** igerletmek: (LÇ 55). 

egil- اآ����ك  Eğilmek I/701.  
*** igilmek: Eğilmek (Bdg. I: 200). 

egin I �  .ek+in Ekin, tohum; tarla I/698 اآ�
*** ikin: To�um, dāne, ikin, me/rū‘āt 
[ekilmiş olan şeyler] (LÇ 57). 

egin II �  .Omuz I/698  اآ�
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*** egin: Omuz; gövde, beden (Vámb. 
237). 

eginçi !�$�=%ا egin+çi Çiftçi I/700.  
*** ikinçi: Çiftçi, tarla ekme şi ile ilgilenen 
kimse (Bdg. I: 200). 

eginlik E��$�=%ا egin+lik Ekili arazi, tarla I/699.  
*** ikinlik: Tarla, ekili arazi (Bdg. I: 200). 

egir- I  ،ا%=�#��ك
 اآ�#��ك

 1) Döndürmek, çevirmek 
[igermek]248: Ta‘�īb itmek, çar�, gerdiş 
[dönme, dönüş] (S.S.)  
2) Eğirmek, ip eğirmek 
Ġazl [iplik eğirmek], iġzāl itmek [eğirmek], 
iplik ve rişte itmek (S.S.) I/700. 
*** igermek: (LÇ 55); igirmek: (LÇ 57). 

egir II #�=%ا  (P. d. C.) Bir tür acı ilaç 
Yaban mersīni, ber nev‘ beyāż acı ‘ilācdır 
(S.S.) I/700. 
*** igir: (LÇ 57); igir: Bir tür acı ilaç (DTO 
126). 

egirt-  ،ا%=�#/��ك
 اآ�#/��ك

egir+t- Dokutturmak I/700. *** (-). 

egit- 1  ا%=�"��ك) Eğitmek, terbiye etmek 
2) İletmek, nakletmek, götürmek I/701.  
*** egitmek: Götürmek, alup varma�, 
irişdirmek (LÇ 17); egitmek: Götürmek; 
yol göstermek (Vámb. 211). 

egiz I =%4ا�   İkiz, ikili 
Tev’em [ikiz], tev’emān [ikizler], çift, çevre, 
dū-gāne [ikiz, çift], �oşa [çift], birden �oġan 
iki �ardaş (S.S.) I/702. 
*** ikiz: (LÇ 57); ikir: İkiz (Vámb. 236). 

egiz II 4�=%ا  Yüksek, yükselen; çıkıntılı, tümsekli 
I/703.  
*** igiz: Yüksek, ulu; çıkıntı (Vámb. 236). 

eglençi !�$�=%ا eglen+çi Ev, ikamet yeri I/706.  
*** iglenç: Konut, mesken (Bdg. I: 73). 

egren- ك��	ا%=#ا  İnlemek; hüngür hüngür ağlamak 
Nāle ve feryād itmek, derd ve elem çekmek, āh 
enin [acı ve sızıdan inleyiş] itmek (S.S.) 
I/704. 

                                                           
248 OSTN’de ‘egir-‘ kelimesi için LÇ’den ‘igermek’ kelimesinin açıklaması alınmıştır. 
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*** igrenmek: (LÇ 56); igrenmek: Matem 
tutmak; inlemek, inildemek (Vámb. 236). 

egrer- ا%=#ر��ك egri+er- Eğrilmek, eğik olmak, eğilmek I/704.  
*** igrermek: Eğilmek, eğrilmek (Bdg. I: 
73). 

egrert- ا%=#ار/��ك egrer+t- Eğriltmek; eğiltmek I/704.  
*** igrertmek: Eğmek, eğriltmek (Bdg. I: 
73). 

egri  #=%ا eg (ek)+ri 1) Eğri, eğik, bükük 
2) Kötü, işe yaramaz; haksız, hatalı I/704. 
*** igri: Egri, kec [eğri], büküm, �am 
[eğrilmiş] (LÇ 56). 

egri-bögrü  #اآ#  ��آ  Enine, çapraz; eğri, eğri-büğrü I/705.  
*** egri- bügri: Eğri büğrü, çarpık (Bdg. I: 
73). 

egrik E%#=%ا egir+k Girdap 
7u çivrindisi249, girdāb (S.S.) I/705. 
*** igrik: (LÇ 56). 

egril- اآ#%���ك egir+l- Eğrilmek, eğilmek, eğilmiş olmak I/705.  
*** igrilmek: Eğrilmek, eğilmek (Bdg. I: 
73). 

egrilik E��%#اآ egri+lik 1) Eğrilik, eğilme, bükülme 
2) Bozukluk, kötülük; adaletsizlik 
Derd, renc [sıkıntı, zahmet], elem, mi
net 
[dert, eziyet], endūh [keder, elem], �aste 
(S.S.) I/705. 
*** igrilik: (LÇ 56). 

egrilt- E�"�%#اآ egril+t- Eğriltmek, kıvırtmak I/705.  
*** igriltmek: Eğriltmek (Bdg. I: 73). 

egrim '%#=%ا egir+m 1) Girdap 
7u çivrindisi, girdābçe (S.S.) 
2) Eyerin altına konulan kalın keçe I/705. 
*** igrim: (LÇ 56); igrim: Girdap (Vámb. 
236). 

egrimçi !��%#=%ا  Yayı çekerken parmakların 
zedelenmemesi için parmağa takılan 
yüzük 
Yayıñ kirişinden parma�ları mu
āfa+a itmek 
üzre parma�a �a�ılan 
al�a (S.S.) I/705. 

                                                           
249 Kelime OSTN’de !; @�"ر'�  şeklinde LÇ’de !Dر"�ی'�  şeklinde yazılmıştır. 
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*** igrimçi: (LÇ 56). 
e����lat 250 ا+�ت  Çöp, kirlilik, kir, pislik 

Mezbele [çöplük], �is ve �āşāk [süprüntü, 
yonga] süpründisi (S.S.) I/707. 
*** a����lat: (LÇ 6). 

e����tiyar  Ar. 1  ا0$��ر) İhtiyar, yaşlı adam 
2) Yüksek memur, görevli 
Minni9 işigimde .ā
ib-i i�tiyār ol idi 
“Benim yanımda saray görevlisi idi” (Bb. 
17-13); 
%üdāy Birdi Big ölgendin so9ra munı9 işik 
i�tiyārı �ılıp yiberip idiler “Hüdây-Birdi 
Bey öldükten sonra, onu saray görevlisi 
yapıp göndermişlerdi” (Bb. 16-14) I/707.  
*** i����tiyār: İhtiyar, yaşlı; seçilmiş kimse 
(Bdg. I: 17). 

ek- E�=%1  ا) Ekmek, dikmek 
2) (V.) Katmak, eklemek I/674.  
*** ikmek: ier‘ [ekmek, tohum ekmek], 

ars [tarla sürmek], ġars [ağaç fidanı 
dikmek] (LÇ 56); ikmek: Katmak, ilave 
etmek, eklemek (Vámb. 236). 

eke- I اآ���ك  Testereyle kesmek, eğeyle temizlemek, 
eğelemek, törpülemek; eğe ile (bir şeyin 
üzerinde) çalışmak I/676.  
*** igemek: Törpülemek, eğeyle sürtmek 
(Bdg. I: 72- 201). 

ēke II آ�� atake’den Büyük kardeş 
Büyük birāder, aġa, büyük �ardaş (S.S.) 
I/676. 
*** eke251: (LÇ 17); eke: Erkek kardeş 
(DTO 28). 

ekeçi !� Abla, büyük kız kardeş  اآ�
Abla, büyük hemşīre252, aġaçe (S.S.) I/678. 
*** ekeçi: (LÇ 17). 

ekegü ا%=�آ�  bk. ekew I/677. 
*** ikegü: İkisi de berāber, ikisi de 

                                                           
250 OSTN’de hem ‘a�lat’ hem de ‘e�lat’ kelimelerine aynı anlam verilmiş; bu kelimeler için 
LÇ’den aynı örnek alınmıştır. 
251 Kelimenin LÇ’deki madde başı Arap harfli yazılışı 	اآ� - اآ   şeklindedir. 
252 Kelime OSTN’de ��-,ه , LÇ’de J��-,ه şeklinde yazılmıştır. 
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birlikde (LÇ 55). 
ekek اآ�ك eke(f)+k Eğe, törpü 

Dörpi253, mı.�al [cila yapan ve parlatan 
alet], sūhān [eğe, yontma aleti], ege (S.S.) 
I/677. 
*** ekek: (LÇ 17). 

ekel اآ�ل  Çelik-çomak oyunu 
Çelik dik, çelik ve çoma� oyunı (S.S.) I/677. 
*** ekel254: (LÇ 17). 

ekele ,�=%ا  bk. ekew 
İkisi de, her dū [her ikisi], ma‘ā255 [beraber] 
(S.S.) I/677. 
*** ikele: (LÇ 55). 

ekeri  اآ�ر  Başıboş dolaşan kimse, avare, serseri  
(Calc. Wrtb. �"'3 ) I/677. *** (-). 

eket- اآ�/��ك eke+t- Eğeletmek, törpületmek I/678. *** (-). 
ekew اآ� و  Her ikisi 

İkisi de berāber (S.S.) I/677. 
*** ikev256: (LÇ 55). 

ekewlen اآ�و,ن ekew+lan- Her ikisi, ikisi birlikte 
İkisi de birlikde, hem-rāh [yoldaş], berāber, 
�oşa, ma‘ā [beraber] 257 (S.S.) I/677. 
*** ikevlen258: (LÇ 55). 

eki !اآ  İki sayısı I/678. 
*** iki: İ;neyn [iki], dū [iki] (LÇ 57); iki: 
İki sayısı (DTO 123). 

ekilik Eاآ��  İkilik I/681. 
*** ikilik: İkilik (Bdg. I: 200). 

ekindi  �$اآ$� ،اآ�  İkindi, öğleden sonra I/678. 
*** ikindi: ‘A.r-ı ;ānī [ikindi vakti] (LÇ 
57). 

eklik Eاآ�� ek+lik İlave, ek  I/685.  

                                                           
253 Kelime OSTN’de   şeklinde yazılmıştır. Anlam da dikkate alınarak LÇ’deki şeklinin 
çalışmaya alınması daha uygun bulunmuştur. 
254 Ignaz Kúnos bu kelimeyi ‘ekal’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 61). Ancak Çağatay 
Türkçesinin ses özellikleri göz önüne alınarak bu okunuşun hatalı olduğu düşünülmektedir. 
255 Kelime OSTN’de  �>6 , LÇ’de �>   şeklindedir. 
256 Kelimenin LÇ’deki madde başı Arap harfli yazılışı  ای)�و  şeklindedir. 
257 Radloff’un LÇ’den aldığı örnek büyük ölçüde hatalı olarak aktarılmıştır. OSTN’de ای( J��D�


�Em ،J رJ، ��ا��، R'��،  >� آ��  şeklinde yazılan örnek LÇ’de 3)ای�� J��D�( �>  ،	�'R ،�ا��� ،Jا�ه, ،J�  
biçimindedir. 
258 Kelimenin LÇ’deki madde başı Arap harfli yazılışı  ای)�و9ن  şeklindedir. 
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*** iklik: Ek, katkı, ilave; leke, benek; 
tahtadan yapılmış takoz (Vámb. 236). 

ekrimçi !��%#اآ  bk. egrimçi   I/684.  
*** igrimçi: Yayıñ kirişinden parma�ları 
mu
āfa+a itmek üzere parma�a �a�ılan 

al�a (LÇ 56). 

ekşi !&اآ  Ekşi 
Ekşi bekşi “Ekşi yemek” (Bdg.) I/690.  
*** ekşi: Ekşi; acı (Vámb. 211). 

ekşit- اآ&�"��ك ekşi+t- 1) Ekşitmek, mayalamak 
2) Surat asmak, somurtmak I/691.  
*** ekşitmek: Ekşileştirmek, ekşitmek; 
yüzünü ekşitmek (Bdg. I: 72). 

el I 1%1  ا) Barış, uzlaşma 
İl ve mu�ī‘ olma� “Uzlaşma ve tabiiyet 
içinde olmak” 
2) Halk, ahali, millet 
3) İnsanlar I/803. 
*** il: %al�, gürūh [cemaat], cem‘iyet, 
‘ālem, �abā’il [kabileler], il, insān, 
müttefi�, mu�ī‘ [itaatli], tābi‘ [birine itaat 
eden] (LÇ 57). 

el II ال  El, kol I/806. 
*** il: El, yed [el], dest [el] (LÇ 57). 

elçi !��%ا)�!، ا el+çi Elçi, haberci, ulak I/828. 
*** ilçi: Sefīr [elçi], firistāde [elçi], resūl 
(LÇ 58). 

elçileş- ا%�������ك elçi+le+ş- Birbirine elçiler göndermek I/829. 
*** ilçileşma����: Yek digerine ilçi gönderüp 
mu�ābereye girişmek [birbirine elçi 
gönderip haberleşmek] (LÇ 58); 
elçileşmek: Birbirine elçi göndermek 
(Vámb. 237). 

elçilik E�����%ا  Elçilik, elçi gönderme I/829. 
*** ilçilı����: Risālet [elçilik], sefāret [elçilik, 
sefirlik] (LÇ 58). 
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ele- I ا)� ��ك  Elemek, elek  ve kalburdan geçirmek 
I/809.  
*** ilema����: Elekden geçürmek, 
kepekden259 cüdā itmek (LÇ 57). 

ele- II  = e$le- Eylemek, yapmak I/810. 
*** iylemek: Eylemek (Vámb. 237); 
iylemek: Yapmak; meydana getirmek; 
etmek; olmak, uymak (DTO 126). 

elek ا%�ك  Elek I/811.  
*** ilek: Elek, unı eleyecek ālet (LÇ 57). 

elger- ا)=�ر��ك elig+er- Elinde tutmak; emri altına almak I/822. 
*** ilgermek: Żabt �abż itmek [kavramak, 
tutmak], �avrama�, tutma� (LÇ 59). 

elik I ا ،E��%اE�(   1) El, kol; dal 
2) Hayvanların ön ayakları 
Bir Moġol bir öküzni ilik sü9ekige bir a� 
uzun büz baġlap “Bir Moğol bir öküzün ön 
ayak kemiğine beyaz, uzun bir bez 
parçası bağlamış” (Bb. 122-21) 
3) Parmak kalınlığı 
Didiler bir yarım �arı bir �adem 
Her �arı bil ki barur altı tutam 
Her tutam bir ilig yana her ilig 
Altı cū ‘arżı boldı bil bu bilig 
“Bir yarım kulaç (arşın), bir kadem 
dediler; bil ki her kulaç altı karıştır; her 
karış dört parmak, altı arpa oldu; Böylece 
bu bilgiyi öğren!” (Bb. 455-3) I/815. 
*** ilig: El, yed [el], dest [el], �ol, �ulp (LÇ 
60). 

elik II E��%ا  Elli sayısı I/817. 
*** ilig ve elig: Pencāh [elli], �amsīn [elli], 
elli (LÇ 60).  

elikle- ا%��=���ك elik+le- Ellemek, elle tutmak; elle almak; yardım 
etmek I/817. 
*** iliglemek: El ele �aldırma�, 
mu‘āvenet itmek [yardım etmek], yardım 
kömek itmek, i‘ānet meded itmek 

                                                           
259 Kelime LÇ’de 2 ونKآ  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak ‘kepekden’ şeklinde 
düzeltilme yoluna gidilmiştir. 
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[yardım etmek], �ollanma� (LÇ 60). 
elit- ا)�"��ك  Tutmak, yakalamak; elle tutmak; elde 

etmek I/819.  
*** elitmek: Yakalamak (Vámb. 238). 

elliginçi !�$�=�(ّا ellik+inçi Ellinci260 I/824. *** (-). 
ellik E�(ّا  Elli sayısı I/824.  

*** ellig: Elli (Vámb. 238); bk. elik II. 
elmel 1�(ا  Kolan, hayvanın eyerini bağlamak için 

göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer  
(Calc. Wrtb. Mی�(�A ) I/833.  
*** elmel: Egeriñ esbābı [eyerin gereçleri], 
levāzımāt-ı zīn [eyer için gerekli eşya] 
(LÇ 20); elmel: Kolan (DTO 34). 

elsiz 4�8�%ا el+siz Issız, boş, tenha I/830. *** (-). 
elt- ا)"��ك  İletmek, göndermek; götürmek I/824.  

*** iltmek: Götürmek, �aldırup aparma�, 
na�l itmek, irsāl itmek [göndermek, 
yollamak] (LÇ 58). 

em I '%ا  İlaç; çare 
Devā, ‘ilāc, dermān (S.S.); 
Em aġġġġaç: 7u �olabını ve degirmeni çevirmek 
üzre 
ayvānıñ başını baġladı�ları aġaç (S.S.); 
Em otı: Bir nev‘ giyāh [bitki], ve devā261 
“İlaç yapılan bir çeşit bitki” (S.S) I/944. 
*** em: (LÇ 21); em aġġġġaç: (LÇ 21); em otı: 
(LÇ 21). 

em- II ا%���ك  Emmek I/945.  
*** immek: Emmek (DTO 137). 

emçek ا%���ك em(f)+çek Kadın göğsü, meme I/966. 
*** emçek: Emcik, ;edy [meme], pistān 
[meme], meme (LÇ 21); imçek: Meme, 
pistān [meme], ;edy [meme] (LÇ 61). 

emçi !*ا%�*!، ا�  Hekim, doktor I/966.  
*** imeçi: bk. emeçi. 

emdi  ��%ا  Şimdi, şimdiki zaman, şu an I/965. 
*** imdi: Şimdi, el-
āleten 
a/ihi [şu 

                                                           
260 OSTN’de kelimenin anlamı için ‘eliginçi’ kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak gönderme 
yapılan kelime OSTN’de bulunamamıştır. Bu yüzden ‘elliginçi’ kelimesinin anlamı ‘eliginci’ 
kelimesinden alınmıştır. 
261 Kelime OSTN’de دارو , LÇ’de و دوا  şeklinde yer almaktadır. Kelimenin LÇ’deki şeklinin 
alınması daha uygun bulunmuştur. 
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anda], el-ān [şimdi], eknūn [şimdi] (LÇ 
61). 

emdigeçe �� .emdi+ge+çe Şimdiye kadar I/965 ا��%=�
*** imdigeçe: Şimdiye �adar, bu āna 
�adar, hāliye �adar, bu va�te dek (LÇ 61). 

eme ا��  bk. em I262    I/946. *** (-). 
emeçi !�  .eme+çi Hekim, doktor I/951 ا��

*** imeçi: Şecā‘atli �oca �arı, kār-dīde 
�adın, kühensāl [kocamış, yaşlanmış] 
cādū �atun, başa �urşun dökici vu bu gibi 
müdāvā [deva bulma, tedavi] iden 
‘acūzelere dinilür (LÇ 62). 

emel ا��ل  Eyer; dar boğaz, geçit 
A�tın Emel “İli nehrinin kuzeyindeki dağ 
geçidi” I/949. 
*** imel: Eger, serc [at takımı, eyer], zīn 
[eyer] (LÇ 61); imel: Eğer (DTO 137). 

emele- ا��,��ك eme+le- İyileştirmek I/951.  
*** imlemek: Tedavi etmek (Bdg. I: 90). 

emen I ا��ن F.  Daha önce, önceden, vaktiyle, eski  ه,�ن
zamanda I/949.  
*** emān: Daha önce, önceden (Farsça 
hemān yerine) (Bdg. I: 91). 

emen II ا��ن F.+Ar. jk lm   Derhal, hemen, o anda I/949. *** (-). 
emes ا%��س  ‘Değil’ anlamındadır. 

a) Nitelik itirazı bildirir 
b) Gerçeklik itirazı bildirir 
c) Geçmiş zaman ve gelecek zaman sıfat-
fiiliyle birleşerek yeni bir yapı oluşturur 
I/952. 
*** imes: Degil, yo�, lā [olumsuzluk 
edatı], �ayır, nī [nefy edatı] (LÇ 61). 

emgek ا�=�ك emge+k 1) Çocukların emeklemesi 
2) Emek, iş, eziyet, azap, dert, sıkıntı 
İmgek �ılġan �arı �ulu9 min “Dert çeken, 
eziyet çeken yaşlı kölenim” (Abg.) I/960. 

                                                           
262 OSTN’de ‘eme’ kelimesinin anlamı için ‘em-‘ kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak ‘eme’ 
kelimesinden türediği anlaşılan ‘emeçi’ ve ‘emele-‘ kelimeleri dikkate alındığında ‘eme’ 
kelimesinin anlamı için gönderme yapılacak kelimenin ‘em-‘ fiili değil; ‘em’ ismi  olması 
muhtemeldir. Dolayısıyla biz ‘eme’ kelimesinin anlamı için ‘em-‘ fiiline değil; ‘em’ ismine 
gönderme yapmayı uygun bulduk. 
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*** emgek: Emek, sa‘y [çalışma], cehd 
[fazla çalışma], renc [sıkıntı, zahmet, 
eziyet], za�met, ve emeklemeklik (LÇ 21). 

emgekle- ا�=�آ���ك emgek+le- Emeklemek (çocuklar için) 
Her zamān közdin yaşım imgeklegen bir yaş 
dik 
Meyl iter tofra�ġa veh öltürgüsi bu 
imgekim263 
“Her zaman gözyaşım emekleyen çocuk 
gibi toprağa meyl eder; yazık ki bu emek 
beni öldürecek.” I/961. 
*** emgeklemek: Emeklemek (LÇ 21). 

emget- ا%�=�/��ك emge+t- Rahatsız etmek, eziyet vermek, sıkıntı 
vermek I/962.  
*** emgetmek: Zahmet vermek (Bdg. I: 
94). 

emil- ا%�����ك em+l- Emilmiş olmak, emilmek I/957. *** (-). 
emildeş ا%����اش emil+deş Süt kardeş I/957.  

*** emükdaş: Süt kardeş (Vámb. 239). 
emin  Ar. M� 1 ا) Emin, inanılır, güvenilir 

2) Başkan, belediye başkanı 
Samarkantnĭ9 Emini “Semerkant şehrinin 
Belediye Başkanı” I/954. *** (-). 

emiz- ا%����4ك  Çocuğa meme vermek, çocuğu emzirmek 
I/958. 
*** imizmek: Emdirmek, irżā‘ itmek 
[emdirmek, meme vermek] (LÇ 62). 

emizek ا%��4اك emiz+ek Ağızlık, şişe ağzı I/958.  
*** imizek: Meme ucı tögmesi, �ap burunı 
ve lūlesi [çeşme] (LÇ 62). 

emizge$$$$ %4آ� ا��  emiz+ge$ Göğüslerinde süt olan kadın I/958. *** (-). 
emle- E���%ا  İyileştirmek, iyi etmek I/963. 

*** emlemek: İyileştirmek (Vámb. 239). 
emlük I ا���ك em+l+ük Kendini sağdırmasına izin vermesi için 

ineğin altına konulan dolduruluş dana 
derisi I/963. 
*** emlük: 7ıġırı .aġma� içün ölmiş 
�ananıñ derisini .aman ile �oldırup yanına 

                                                           
263 Beyit, OSTN’de “Her zamān közdin yaşım imgeklegen yaş dik meyl iter tofraġa” şeklinde eksik bir 
şekildedir. Beyit, Abuşka Lügati dikkate alınarak düzeltilmiştir (Atalay, 1970: 76). 
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�oydu�ları şey’ ve .ūret (LÇ 21). 
emlük II ا���ك  Bir tür meyve I/964.  

*** emlük: Kabil’de yetişen bir tür meyve 
(DTO 36). 

en I 1  ان) Bir şeyin en önemli parçası 
2) En, genişlik (kumaş için) I/726.  
*** en: Bir şeyin bitişme yeri, ek yeri 
(DTO 36). 

en- II ا%$��ك  İnmek I/727. 
*** inmek: Nüzūl [inmek, aşağı inmek], 
tenezzül, tedennī itmek [inmek, aşağı 
düşmek] (LÇ 64). 

encir #�*	ا  İncir I/748.  
*** incīīīīr - encīīīīr: İncir (Bdg. I: 100). 

endir- ا%$�%#��ك en+dir- Aşağı indirmek, aşağı indirtmek I/743.  
*** indirma����: Tenzīl [indirmek], il�ā itmek 
[koymak, bırakmak], aşaġı alma� (LÇ 63). 

endişe  F.  Düşünce, düşünüp taşınma, derin (1  ا"�ی-	
derin düşünme 
2) Korku, üzüntü, kuşku, endişe, sıkıntı 
I/744.  
*** endīīīīşe: Endişe, korku, sıkıntı; düşünce 
(Bdg. I:101). 

endişelen- ك��	%&� ,�	ا endişe+le+n- Endişelenmek, korkmak, tedirgin olmak 
I/744.  
*** endīīīīşelenmek: Endişelenmek, tedirgin 
olmak (Bdg. I: 101). 

endişelik E��&%�	ا endişe+lik Düşünce, derin derin düşünme I/744.  
*** endīīīīşelik: Endişe etme, düşünce (Bdg. 
I: 101). 

enege آ��	1  ا) Ana, anne 
2) Üvey anne; sütanne; ebe 
Enege bolġan �atun “Ebe” (Abg.); 
Vālide ma�āmında, ügey māder, dāye 
[çocuğa süt veren, mürebbiye, dadı], 

ükümdārıñ vālidelıġı, mürebbiye, süt ana ve 
dāyesi  (S.S.) I/731. 
*** anake- aneke264: (LÇ 22). 

                                                           
264 ‘Enege’ kelimesi için LÇ’den alınan örnek ‘anake’ kelimesi için de aynı şekilde alınmıştır. 
Dolayısıyla Radloff, LÇ’deki bu maddeyi hem ‘anake’ hem de ‘enege’ şeklinde okumuştur. Bu 
durum muhtemelen Radloff’un, bu kelime için LÇ’deki madde başında ـ ا"�آ� 	ا"�آ  şeklinde iki 
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enelik E�(�	ا ene+lik Analık I/732.  
*** enelik: Ana gibi, anaya mahsus olan, 
analık (Vámb. 214). 

engek =�ك	ا  Yağ, içyağı  
(Calc. Wrtb. 	�� ) I/735.  
*** engek: İç yağı (DTO 38). 

enik- =��ك�	ا  İnlemek, ağlamak I/733. *** (-). 
eniş  ،3�	ا%$�3، ا

 ا3$%
en+ş 1) İniş (dağdan) 

2) Yamaç, bayır; uçurum; alçak-çukur 
arazi I/734.  
*** iniş: İniş, inme; yaç (Bdg. I: 214). 

enlidür 1  ا%$���ور) Gün batımı zamanı 
2) Gün boyu kılınması gereken beş 
namazdan üçüncüsü, ikindi namazı 
(Calc. Wrtb. �(ز دی�," ) I/738. 
*** enlidür: Ögleniñ ikincisi olan namāz, 
‘a.r-ı evvel [ikindi vakti] (LÇ 22). 

enmeçi !� Simsar, tellal, aracı  ا	��
(Calc. Wrtb. د9ّل ) I/751.  
*** enmeçi: Dellāl [tellal, ilan eden], çarçı, 
münādī [çağıran, seslenen] (LÇ 23). 

enük ك�	ا  Genç aslan, yabani hayvan yavrusu 
Vu
ūş yavrısı [vahşi hayvan yavrusu] ve 
�anası (S.S.) I/735. 
*** enük: (LÇ 23). 

enür ر�	ا  Kıskaç, demirci kıskacı I/735. *** (-). 
e9999 E	ا  En, çok, ziyade, fazla I/709. *** (-). 
e9999ek =�ك	ا  Çene 

Çene, zena�dān [çene], çeñe (S.S.) I/711. 
*** e9999ek: (LÇ 22). 

e9999ir- =�#��ك	ا  Sarmak, kuşatmak, ihata etmek, 
çevirmek, etrafını sarmak  
(Kelime S.S.’de hatalı olarak ا")�: �ك şeklinde 
yazılmıştır.) 
İ
ā�a itmek, e�rāfını çevirmek (S.S.) I/711. 
*** e9999izmek: (LÇ 23). 

                                                                                                                                                                          
farklı yazılışını, farklı yazılış olarak değil; farklı ses olarak değerlendirmesinden dolayı 
olmuştur. 
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e9999iş- $%ك�&��=ا  265  1) Eğilmek 
2) Ağlamak; feryat etmek 
Nev
a itmek [ölüye yüksek sesle ağlamak], 

azīn aġlayara� teġannī itmek (S.S.) I/712. 
*** i9999işmek: (LÇ 64). 

e9999iz 4�=	1  ا) Anız, anızlık, mahsülü yeni biçilmiş 
tarla 
Atız, 
ā.ılātı henūz biçilmiş tarla (S.S.) 
2) Alçak arazi, ova, vadi, çukur arazi 
I/712. 
*** e9999iz: (LÇ 23); a9999ız: Yeni biçilmiş 
tarla; boş arazi, genişlik (Vámb. 215); 
e9999iz: Sürülmemiş toprak (DTO 38). 

e9999re-  ،ا%$=#ا��ك
 ا	=#ا��ك

 İnlemek; sızlanmak; feryat etmek 
,azīn 
azīn aġlama�, nāle ve nev
a itmek 
[feryat etmek, ölüye yüksek sesle 
ağlamak] (S.S.) I/715. 
*** i9999remek: (LÇ 64). 

e9999ren- ك��	ا%$=#ا e9re+n- Sessiz sessiz ağlamak 
Derdle gizlice aġlama�, nāle itmek (S.S.) 
I/716. 
*** i9999renmek: (LÇ 64). 

e9999reş- ا%$=#ا���ك e9re+ş- Sessizce ağlaşmak, sessiz sessiz inleşmek 
I/716. *** (-). 

e9999se $%8�=ا   Ense I/718. 
*** e9999se: Ense (Vámb. 240). 

ep 1  اپ) Uygunluk 
2) Sessizlik; uzlaşma; doğruluk 
3) Beceriklilik, beceri I/916.  
*** ip: Mahāret, bir işi yoluna �oyma�, 
sezāvār [uygun], münāsib, zībende [layık, 
uygun], şāyeste [uygun] (LÇ 45). 

eple- ك���D%1  ا) Gerekli şekilde hareket etmek, duruma 
uygun hareket etmek, bir şeye uygun 
hareket etmek, doğru hareket etmek, 
dikkatli hareket etmek 
2) (V.) Bir araya koymak, düzeltmek, 
onarmak I/920.  

                                                           
265 Kelimenin Arap harfli yazılışı madde başındaki yazılışından ayrı olarak ك,��-)ای  şeklindedir. 
Kelime sıralanışı ve LÇ’den aldığı örnek dikkate alınarak yanlış yazıldığı düşünülmüş ve 
değişikliğe gidilmiştir. 
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*** iplemek: Münāsib iş görmek (LÇ 45); 
eplemek: Hazırlamak; onarmak, tamir 
etmek (Vámb. 230). 

epli ��D%ا ep+li Becerikli, tecrübeli; kusursuz I/920.  
*** epli: Mükemmel, kusursuz; becerikli, 
tecrübeli (Vámb. 230). 

eplik E��D%ا ep+lik Uygun I/920. *** (-). 
epsik E�8Iا  Küçük, kuvvetsiz; eksik; reşit olmayan, 

çocuk; genç hayvan  
(Calc. Wrtb.  "'ع �ه 	4 و �[VSد ;�ل و�و0 �آ,$ Eآ
 ) I/924.  
*** ebsik: Küçük, çok küçük; çocuk (Bdg. 
I. 4). 

epsiz 48D%ا ep+siz Uygunsuz, uygun olmayan I/924.  
*** epsiz: Beceriksiz, sakar (Vámb. 230). 

er I #%1  ا) Erkek 
2) Güçlü adam, yiğit, kahraman 
Er Azam “Kahraman” 
3) Koca, eş, evli erkek I/751. 
*** ir: Erkek, merd, ir kişi, recül [yetişkin 
erkek, er kişi] (LÇ 48); ir ve er: Erkek; 
kahraman, yiğit; koca, eş (Vámb. 231). 

er- II   Olmak, bulunmak 
(Bu fiil, Çağatay yazı dilinde kendine has ve 
başlı başına bir hususiyeti olan şekillerde 
genel olarak korunur: ،@د�دی�2، ای�ای ،Eدی�ای
  - ای�ورşekillerinde, ender olarak ای�دوك، ای�دیLر
e �ای , çok daha ender olarak آ�ن�ای şeklinde 
kullanılmaktadır.) I/753.  
*** irmek – imek: “Olmak, bulunmak” 
anlamında yardımcı fiil (Vámb. 232). 

er III ار  Erken, sabahın erken vakti,; vaktinden 
önce I/754.  
*** ir – er: Erken, erken vakitli (Vámb. 
231). 

eren ا%#ان er+ ? 1) Yetenekli, cesur; kibar adam 
2) Erkek (Genellikle bu anlamıyla kullanılır.) 
I/757. 
*** iren: ,ür adam (LÇ 48). 

erenlik E��	ا%#ا eren+lik Ergenlik, erkeklik; yiğitlik, mertlik 
Recūliyyet [erkeklik, erlik], āzādlı� 
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[özgürlük] (S.S.) I/758. 
*** irenlik266: (LÇ 48). 

erewül ا%#اول  Öncü, ileri birlik, ileri karakol I/755. 
*** irevül: *alī‘a [asker önünden giden 
tabur, rehber, kılavuz], mu�addimetü’l-
ceyş [öncü asker], pīş-i ceng [savaştaki 
öncü birlik] (LÇ 48). 

erge-  ،ا%#آ��ك
 ا%#آ� ��ك

 Biriktirmek, toplamak; (birlikte) meydana 
getirmek 
Birikmek, yıġılma�, id�āl olma�, toplanma�, 
müctemi‘ olma� [toplanmak] (S.S.) I/784. 
*** irgemek: (LÇ 49). 

ergen- I ك��	ا%#آ�  Toplanmak; bağlanmak, birleştirilmek 
I/785.  
*** irgenmek: Bağlamak, birleştirmek; 
toplamak (Vámb. 232). 

ergen II ارآ�ن  Evlenmemiş, bekar; bekar erkek I/785.  
*** irgen: Bekar (DTO 104). 

ergenlik E�	1  ارآ�) Evlenmemiş olma, ergenlik; özgür 
olma 
2) Ergenlik çağında olanların yüzlerinde 
oluşan sivilceler I/785.  
*** irgenlik: Özgürlük, serbestlik, 
bağımsız olma (Bdg. I: 188). 

ergeş- ا%#آ����ك erge+ş- Yolda eşlik etmek, takip etmek; birleşmek 
Bir ma
alle birikmek, cem‘ olup �urma�, 
peyrevlik itmek [ardı sıra gitmek], ar�a .ıra 
gitmek (S.S.) I/785. 
*** irgeşmek: (LÇ 49). 

ergeştür- ارآ&"�ر��ك ergeş+tür- Birlikte gitmek, takip ettirmek; 
birleştirmek; birisini yanına almak I/785.  
*** irgeştirmek: Eşlik etmek, birisini 
yanına almak (Vámb. 232). 

eri- 1  ا%#%��ك) Erimek, çözülmek 
2) Kaybolmak 
Günāhım erip 
icāblarım ref‘ bolġay 
“Günahım kaybolup utançlarım yok 

                                                           
266 LÇ’de madde başı olarak ‘irenlik’ kelimesi bulunmamaktadır. Ancak ‘iren’ kelimesinin 
açıklamasında “irenlik, recūliyyet, āzādlı�” açıklaması yapılmıştır. Radloff, buradaki ‘irenlik’ 
kelimesini Şeyh Süleyman Efendi’nin ayrı bir madde başı kelimesi gibi yazdığını düşünerek 
çalışmasına bu şekliyle almış olmalıdır. 
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olacak” (Bb. 75-10) I/761. 
*** irimek: Erimek, māyi‘ [akıcı] olup a�ar 
olma�, in
ilāl itmek [erimek, kaybolmak], 
ma
v [ortadan kalkma] (LÇ 50). 

erik I E%1  ار) Erik 
2) Zerdali 
Henūz olmamış zerdālū (S.S.) I/762. 
*** erik: (LÇ 11). 

erik II E%#%1  ا) Sert, katı; pürüzlü 
2) Kaba, büyük taneli 
3) Kocaman, büyük 
Yoġan, cesīm [büyük], büyük, 
acimlü, 
cü;;elü, zūr [kuvvet, güç] (S.S.) I/762. 
*** irik: (LÇ 50). 

erik III E%#%ا  Kuvvet, güç, itibar 
Erik kelmedi “Buna gücü yetmedi”; Erkim 
yetmedi “Ona gücüm yetmedi” I/762. 
*** irik: Zūr [kuvvet, güç] (LÇ 50). 

erik- IV 1  267 ا%#%=��ك) Canı sıkılmak; birisinin boşluğunu 
hissetmek, birisinin hasretini çekmek 
2) Üzgün olmak, hoşnut olmamak; 
iğrenmek, nefret etmek 
�atı, su�t [kızgın] olma�, pekimek, erken 
�al�ma�, u.anma�, bı�ma�, teneffür [nefret 
etmek, iğrenmek], istikrāh itmek (S.S.) 
I/763. 
*** irikmek: (LÇ 50). 

erikle- E��=%ار  (V.) Sataşmak, taciz etmek; alay etmek, 
(birisine) takılmak I/764.  
*** eriklemek: Alay etmek, alaya almak 
(Vámb. 233). 

eriklik E��=%#%ا erikIII+lik 1) Özgür irade, özgür yaklaşım 
2) Güçlü, herşeye kadir, erki sınırsız 
I/765.  
*** iriklik – eriklik: Büyük; sahip, malik 
(Vámb. 233). 

eriktir- ار%=�%#��ك erikIV+tir- 1) Canı sıkılmak, özlem ve hasretten 
dolayı canı sıkılmak 

                                                           
267 Kelimenin Arap harfli yazılışı ی�2ای  şeklinde verilmiştir. Bu yazılış, kelimenin madde 
başındaki yazılışı ve anlamı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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2) Nefret uyandırmak; nefret ettirmek, 
tiksindirmek, iğrendirmek I/765.  
*** irikmek: bk. erik- IV. 

erim '%#%ا  Umut, bekleyiş, batıl inanç, hayal I/773.  
*** irim: Beşāret [müjde], tefā’ül [fal 
tutmak], ümīd, fāl-ı �ayr, nīk niyet [iyi 
niyet], uġur (LÇ 50). 

erimçek E��%ار erim+çek Umut, ümit I/774.  
*** irimçek: Umut, ümit (Bdg. I: 34). 

erin I � Dudak (1  ار%
2) Tabak veya çömlek kenarı I/766.  
*** irin: Alt �uda�, leb [dudak], pāyān 
[dudak, kenar], şefe [dudak, kenar] (LÇ 
50). 

erin- II ا%#%$��ك  Sıhhatli olmak; kendini rahat hissetmek; 
bir şeyden keyif duymak; bir şeyden 
dolayı sevinmek I/767.  
*** irinmek: Tembel olmak (Vámb. 233). 

erinçek ا%#%$��ك  Çürük; tembel I/769.  
*** irinçek: Tenbel, kāhil [tembel], 
mütekāsil [üşenen, tembel], levend, bī-
pervā [pervasız], aġır (LÇ 50); erincek: 
Tembel, yavaş; çürük (Vámb. 233). 

eri9999 E$%ار  İrin, cerahat I/766.  
*** iri9999: Olġun yaralarıñ .uyı, cerā
atdan 
çı�an fesād ve çirk [yarada olan irin ve 
kan] (LÇ 50). 

eri9999le- ار%$=���ك eri9+le- İrin veya cerahat akmak (yaradan), 
irinlenmek I/766. 
*** iri9999lemek: Münfesi� olma�, iriñ �olup 
birikmek, çirk ve kir terāküm itmek [irin, 
kan ve kir birikmek] (LÇ 50); iri9999lemek: 
İrinlenmek (Vámb. 33). 

eri9999len- $%=ار��	ك�  268 eri9+le+n- bk. eri9le-  I/766.  
*** irinlenmek: İrin veya cerahat akmak 
(yaradan), irinlenmek (Bdg. I: 33). 

eri9999lik E��=$%ار eri9+lik İrinli, cerahatlı I/766. *** (-). 
eriş 3%ار  Kumaşın temeli olan iplikler, kumaşda 

                                                           
268 Kelimenin Arap harfli yazılışı اری�(� Lك  şeklinde verilmiştir. Bu yazılış, kelimenin madde 
başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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boydan boya uzanan iplik I/772.  
*** iriş: Beziñ boydan boya giden çüzgi 
telleri (LÇ 50). 

eriştür- كا%#%&"�ر��  
269 

 1) Birbirine yer vermek 
2) Eriştirmek, (bir şeye) vardırmak, 
ulaştırmak I/773.  
*** eriştirmek: Karşılıklı yer vermek; 
kabul etmek, tanımak (Vámb. 233).  

erit- E�"%ار eri(f)+t- Eritmek; halletmek; yumuşatmak I/770.  
*** irütmek: Eritmek (Bdg. I: 34). 

erk ارك  Orta Asya şehirlerinin kaleleri  
(Bu kaleler her zaman yüksek yerlere kurulur 
ve içinde sahiplerinin sarayları bulunur.) 
Sarāy, 
ākim-nişīn [hakimin oturduğu 
yer], �al‘a, bālā, 
i.ār, iç �al‘a, �a.r, erike 
(S.S.); 
Erki cenūb �arafıda vā�ı‘ bolup tur 
“(Endican) kalesi onun güney 
tarafındadır” (Bb. 3-1) I/775. 
*** erk: (LÇ 9). 

erke �1  ارآ) Yumuşaklık; nazlı yetişmiş, hanım 
evladı, muhallebi çocuğu 
Nāz, istiġnālı [nazlı], istiġnā [naz] ile terbiye 
olmuş (S.S) 
2) Sevgili, gözde 
3) Naz, cilve, işve; işvebazlık I/776. 
*** erke: (LÇ 10). 

erkeç ارآ�چ  Teke, erkek keçi 
[irkeç]: Keçi ayġırı270; [erkeç]: Üç dört 
yaşındaki keçi, teke, süri, serke (S.S.) I/780. 
*** erkeç: (LÇ 9); irkeç: (LÇ 49). 

erkek ا%#آ�ك er+kek Erkek, erkek vasıflarına haiz kişi I/777.  
*** irkek: Erkek, recül [yetişkin erkek, er 
kişi], merd (LÇ 49). 

erkele- ارآ� ,��ك erke+le- Şımarık olmak; hanım evladı olmak; 
ebeveynlerini endişelendirmek I/779.  

                                                           
269 Kelimenin Arap harfli yazılışı ی-$'ر�ای şeklinde verilmiştir. Bu yazılış, kelimenin madde 
başındaki yazılışı  ve anlamı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
270 OSTN’de LÇ’deki ‘erkeç’ ve ‘irkeç’ maddelerindeki açıklama birleştirilmiş; aynı bölümden 
alınmış gibi gösterilmiştir. Bu durum, tarafımızdan hangi kelimenin açıklaması olduğu 
belirtilerek giderilmiştir. 



 246 

*** erkelemek: Hanım evladı olmak; kötü 
eğitim almak (Vámb. 232). 

erkelet- ارآ�,/��ك erkele+t- Üstüne titremek, nazlı büyütmekI/780.  
*** irkeletmek: Tatlı diller dökmek, 
sevişmek; nazlı büyütmek (Bdg. I: 188). 

erkeş I ارآ�ش  Dalga 
*elā�um [dalga], mevc [dalga], �alġa (S.S.) 
I/780. 
*** erkeş: (LÇ 9). 

erkeş- II كا%#آ����   Sokulmak, kucaklamak, sarılmak; dalga 
geçmek, şaka yapmak I/780.  
*** erkeşmek: Şaka yapmak; okşamak 
(Vámb. 232). 

erkil- ارآ����ك  Birisini uyku bastırmak I/781.  
*** erkilmek: Uykusu gelmek (Vámb. 
232). 

erkin I � Özgür, hür; bekar, evlenmemiş  َارآ�
Mücerred [yalnız, tek], bīkār, irginlik, 
tecerrüd [evli olmama], ‘uzbet [bekarlık], 
ser-āzād [hür] (S.S.) I/780. 
*** erkin: (LÇ 10).  

erkin- II ا%#آ�$��ك  Bir şeye eğilimli olmak, bir şeye meyilli 
olmak 
Külmekke erkinür “Gülmeye meyilli olur”; 
[irkinçek]271: Bir �arafa aġma�, temāyül 
itmek, terāzū ve yükiniñ aġır �arafı272 (S.S.) 
I/781. 
*** irkinçek: (LÇ 49).  

erkine  ،�$ا%#آ�
 ارآ�$�

 1) Dağ geçidi; dar, ensiz 
[erkene]: *aġ beli, kemeri, teng [dar], �ar 
(S.S.); 
Erkine ����un273: ( ن'R 	��ارآ ) Türkistānda bir 
�aġ ismidir, �oyan, niküz [dağın yüksek 
yeri], ol �aġıñ deresinde meskūn idiler ve 
Sivinç �an �apusını sedd itmiş idi bir 

                                                           
271 OSTN’de ‘erkin-‘ maddesi için LÇ’den alınan bölüm ‘erkin-‘ kelimesinin değil; ‘irkinçek’ 
kelimesinin açıklamasıdır. Muhtemelen Radloff, LÇ’deki ‘irkinçek’ ( �ك��&�آای  ) kelimesi 
‘irkinmek’ ( �ك��,�آای  ) olarak okuyarak çalışmasına bu hâliyle dâhil etti. 
272 Kelime OSTN’de !%ا�S şeklinde, LÇ’de !%�S  şeklinde yazılmıştır. Çalışmamızda LÇ’deki 
şekil esas alınmıştır. 
273 Radloff kelimeyi Latin harfleriyle ‘Erkine �un’ şeklinde vermiştir.  
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müddetden .oñra seddi bozup ‘āleme 
münteşir oldılar (S.S.); 
2) Göçebe çadırlarının üst kısmına takılan 
tahta halka 
[irkine]: Alaçu�uñ kibit�a274 baş �arafında 
olan çöp (S.S.) I/781. 
*** erkene: (LÇ 10); Ergene����on: (LÇ 10); 
irkine (LÇ 49). 

erklik E1  ا%#آ��) Güçlü, kudretli 
2) Gönüllü, istekli; özgür I/782.  
*** irklik: Özgür, bağımsız (Bdg. I: 188). 

erküncek *�ك	ارآ�  Salıncak şeklindeki beşik I/781.  
*** erküncek: Salıncak şeklindeki beşik 
(Vámb. 232). 

erlik I E�(#%ا er+lik Cesaret, mertlik, erkeklik I/788.  
*** erlik: Erkeklik; yiğitlik, cesaret, 
yüreklilik (Vámb. 232). 

erlik II E�(#%ا er+lik (=li) Bir erkeğe sahip, evli (kadın) I/788.  
*** irlik: Evli kadın (Bdg. I: 184). 

ermek I Eار�  Konuşma, hitap, söylenti I/801.  
*** irmek: Konuşma, söyleyiş; laf (Bdg. I: 
191). 

ermek II Eار�  Deve yününden yapılan giysi, köylülerin 
giydiği bir çeşit kaftan  
(Calc. Wrtb. 	��,-� ) 
�aba, �alın bez (S.S.) I/801. 
*** ermek: (LÇ 10). 

ermekleş- ار�=����ك ermekI+le+ş- Boş konuşmak I/801. *** (-). 
ernek ك�	1  ا%#) Kenar, köşe 

2) Parmak ucu 
Parma�larıñ uçı (S.S.) I/787. 
*** ernek: (LÇ 10). 

erte �/#%ا  Erken, sabahın erken vakti I/790. 
*** irte: İrken, .abā
, yarın, ferdā [yarın] 
(LÇ 48). 

ertegi I !ار/�آ  Erken, erkenden I/792.  
*** irtegi: Sabah; erken (Bdg. I: 186). 

ertegi II !ار/�آ erte+gi Öykü, hikaye, efsane 
�adīmī söz, efsāne, 
ikāyet, �ı..a, dāstān 

                                                                                                                                                                          
274 Kelime OSTN’de G$#	آ G2  , LÇ’de$#	 "آ  şeklinde yazılmıştır. 
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(S.S.) I/792. 
*** irtegi: (LÇ 48); irtegi: Masal, hikaye 
(Vámb. 232). 

erte9999 E	�/#%ا  Sahah erken, yarın 
Ol .ub
 [o sabah], erken, pagāh [tan, 
sabah], ol rūz [o gün] (S.S.) I/792. 
*** irte9999: (LÇ 48). 

erüksün 1  اروآ�8ن) Askerlerin kamp yeri 
‘Askeriñ ve ordunuñ �ondıġı ma
all (S.S.) 
2) Bir tür erik 
Bir nev‘ erik (S.S.) I/774. 
*** erüksün: (LÇ 10). 

erye �%ار  Nehir yatağı 
(Calc. Wrtb. ب� Jرا ) I/787. 
*** erye: Nehir yatağı (Bdg. I: 34); arya: 
bk. arya. 

es I A%ا  Us, akıl, beyin, bilinç I/869. 
*** is: Hūş [akıl, fikir], ‘a�l (LÇ 51). 

es- II E�K1  ا) Gözden geçirmek; (haman) savurmak 
2) Esmek; üflemek I/871. 
*** ismek: Esmek (LÇ 52). 

esen � Sağlıklı, sağlam (1  ا�Kن، ا8%
2) Yaralanmamış, pak, sadık I/873. 
*** isen: 7aġ, sālim, .a
ī
, ‘āfiyet, .aġlam 
(LÇ 52); esen: Sağlam, sağlıklı (Vámb. 
234) 

esenle- �$8%كا��  esen+le- Tavsiye etmek, öğütlemek; “Allah’a 
ısmarladık” demek, esenlemek I/873.  
*** esenlemek: Vedalaşmak, elveda 
demek (Bdg. I: 39). 

esenleş- ا%8$����ك esenle+ş- Vedalaşmak I/873.  
*** esenleşmek: Vedalaşmak, elveda 
demek (Bdg. I: 39). 

esenlik 8%اE��$  esen+lik Sağlık, mutluluk, esenlik I/874. 
*** isenlik: 7ı

at, ‘āfiyet, .afvet, selāmet, 
ten-dürüstlük [sağlam vücutluluk] (LÇ 
52). 

esirge- 1  ا%�8#آ���ك) Kederli olmak 
2) Merhametli olmak, korumak, 
esirgemek 
Bir adama ‘ā�ıfet itmek [birisini korumak], 
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bir şey’i �oruma�, .ıyānet itmek [korumak], 
vikāye itmek [korumak], bir nesne birisinden 
dirīġ itmek [bir nesneyi birisinden 
korumak] (S.S.) I/877. 
*** isirgemek: (LÇ 52). 

esker- 1  ا%8=�ر��ك) [Hatırına getirmek, aklına getirmek]275 
%ayāline getirmek, ‘a�l ve hūşına getürmek 
(S.S.) 
2) Kabul etmek; düşünmek, dikkate 
almak 
�abūl itmek, dā�il-i 
esāb itmek, ta
a��ür 
[hatırlamak] (S.S.) I/879. 
*** iskermek: (LÇ 51). 

eski !=8%ا  Eski, kadim, köhne, kullanılmış I/880. 
*** iski: Köhne, fersūde [eskimiş], ‘atī� 
[eski], sābı�, �adīm [eski] (LÇ 52). 

eskir- ك��#�=Kا eski+r- Eski olmak, eskimek, yıpranmak, 
çürümek 
Köhne ve fersūde olma� (S.S.) I/881. 
*** iskirmek: (LÇ 52). 

esle- ا%���8ك es+le- Dikkate almak, akla getirmek I/884.  
*** eslemek: İstemek, çabalamak, 
uğraşmak (Vámb. 234). 

eslem I '�Kا  (Bdg.) Peçe, yüz örtüsü  
(Calc. Wrtb. ر'$; ) I/884.  
*** eslem: Peçe (Bdg. I: 46). 

eslem II '�Kا  Yük hayvanı 
At ve devābb [yük ve binek hayvanları] 
(S.S.) I/884. 
*** eslem: (LÇ 13); eslem: At, dört ayaklı 
hayvan (DTO 21). 

esli !�Kا  Büyük; güçlü I/884.  
*** esli: Büyük; güçlü (Vámb. 234). 

eslik E��8%ا es+lik Akıllı, zeki I/884.  
*** eslik: Akıllı; anlayışlı; akla yatkın 
(Vámb. 234). 

eslilik E����Kا  Büyüklük; yücelik I/884.  
*** eslilik: Büyüklük; yükseklik, yücelik 
(Vámb. 234). 

                                                           
275 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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esne- ك�� �$K1  ا) Esnemek, açılmak 
2) Esnek olmak; uzamak, genişlemek 
I/882. 
*** isnemek: Esnemek, �amyāze çekmek 
[esnemek], gerişmek (LÇ 52). 

esre- ا��ك#Kا  (V.) Obur olmak, aç gözlü olmak I/883.  
*** esremek: Obur olmak, pisboğaz 
olmak, aç gözlü olmak (Vámb. 234) 

esrü- و��ك#Kا  Heyecanlı ve hiddetli olmak (sarhoşluk 
veya öfkeden) I/883.  
*** isürmek: Sarhoş olmak (Bdg. I: 194). 

esrük وك#Kا  Sarhoş, sarhoş olan; hiddetli olan 
Ser-�ōş, mest, medhūş [şaşırmış] (S.S.) 
I/883. 
*** esrük: (LÇ 13). 

eş I 3%ا  Arkadaş, eş I/902. 
*** iş: Refī� [arkadaş, eş, yardımcı] (LÇ 
52). 

eş- II E1  ا��) Kürek çekmek 
Elik eşmek”El ile savaşmak, el ile 
mücadele etmek”; 
�alın çerikni9 içidin elig eşip selām ve 
selāmet çı�tılar “(Onlar) çok sayıdaki 
düşman askerinin içinden elle savaşarak 
zararsız çıktılar” (Bb. 343) 
2) Eşmek, tırmalamak, kazımak, kazmak 
3) Bükmek, burmak, kıvırmak; delmek 
I/904. 
*** işmek: Ezmek, �ırmı�lama�, burma� 
(LÇ 53). 

eşek ا%&�ك  Eşek I/905. 
*** işek: Eşek, 
imār [merkep, eşek], 
merkeb, �ar [merkep, eşek] (LÇ 53); işek: 
Eşek (Vámb. 235). 

eşik E�&%1  ا) Eşik, kapı 
İşik aġası “Kapı ağası” 
2) Meclis, divan I/908. 
*** işik: Dergāh, bārgāh [izinle girilecek 
yer], āsitāne [kapı eşiği; dergah], �apunuñ 
�aşru �arafı, dervāze [kapı, şehir kapısı] 
(LÇ 54); işik: Eşik, kapı; mağara; açıklık 
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(Vámb. 235). 
eşiklik E�( E�&%ا eşik+lik Eşiğin olduğu yer, eşiklik 

İşiklik törlik (2�3ر'A 2�3 2�-ای ) “Çok yakın”; 
Bir piyāde işiklik törlik yirden man�a bir o� 
atıp �açtı “Bir piyade bana çok yakın 
yerden bir ok atıp kaçtı” (Bb. 137); 
Tembel yana bir kişi yasavıdın işiklik törlik 
ilgerrek turup idi “Tembel yine bir diğer 
kişi erlerin (ordu) önünde yakın 
mesafede duruyordu” (Bb. 500) I/909. *** 
(-). 

eşin- E�$ا� eş+n- Aşınmak, yıpranmak, eskimek I/909.  
*** eşinmek: Aşınmak, ezilmek (Vámb. 
209). 

eşit-276 1  ا%&�"��ك) İşitmek, duymak 
2) Dinlemek; uymak, itaat etmek I/909.  
*** işitmek: İşitmek, duymak; anlamak 
(DTO 115). 

eşittür- ا%&�"�ور��ك  İşittirmek; itaat ettirmek I/910. *** (-). 
eşkek ا�=�ك eş+kek Kürek I/910. 

*** eşkek: Kürek, ya‘nī mu�la� �ayı�çı 
küregi (LÇ 14). 

eştil- ا%&"����ك eşit+l- Duyulmuş olmak, işitilmek I/913.  
*** işitülmek: İşitilmek, duyulmak (Bdg. 
I: 197). 

et I ات  Et, inek eti I/833. 
*** it: İt, la
m [et], et (LÇ 46). 

et – II 1  ا/��ك، ا%"��ك) Yapmak, etmek 
2) Yazı dilinde ve konuşma dilinde 
yardımcı fiil olarak yabancı (Arabça - 
Farsça) kelimelerin arkasına konulur 
I/835. 
*** itmek: İtmek, �ılma�, yapma�, gerden 
[yapmak, etmek] (LÇ 46). 

etege �ا/�آ  Atabey, bakıcı, eğitici I/842.  
*** etege: Eğitici, eğitmen, mürebbiye 
(Vámb. 204); bk. ateke. 

etek E"%ا  Etek, elbiselik kumaştan yapılan giysi 

                                                           
276 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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Oġuz %annı9 itekine yapuştılar “Oğuz 
Han’ın eteğine yapıştılar” (Abg. 17); 
Eteki9ni tür! “Eteğini yerleştir!” (V.) 
I/839. 
*** itek: Zeyl [etek], dāmen [etek], itek 
(LÇ 46). 

etekle- ا%"�آ���ك etek+le- 1) Eteğe bir şey toplamak 
İtege bir şey’ �oldurma� (S.S.) 
2) Torbayı veya cepleri doldurmak 
3) Serinlemek için eteği sallamak 
Etek .allayup yellemek (S.S.) 
4) Saygıyla selamlamak I/841. 
*** iteklemek: (LÇ 46). 

Etil I 1�/ا  Volga nehri I/842. 
*** Etil277: Rusyada vā�ı‘ Volġa nehri (LÇ 
5): Etel: Volga nehri (Vámb. 204); İtil: 
Volga nehri (Bdg. I: 183). 

etil- II ا%"���ك  Yapılmış olmak I/842.  
*** idilmek- itülmek: Edilmek, yapılmak 
(Bdg. I: 179). 

etin- $�"%كا��  et+n- Edinmek I/842.  
*** idinmek: Edinmek (Bdg. I: 179). 

etiş- ا%"�&��ك et+ş- Birlikte yapmak, bir işte birbirine yardım 
etmek I/843.  
*** itişmek: Birlikte yapmak (Bdg. I: 179). 

etişle- ا/�&���ك  (V.) Birlikte çalışmak I/843.  
*** etişlemek: Birlikte çalışmak, birisine 
yardım etmek (Vámb. 231). 

etkür- ا%"=�ر��ك et+kür- Ettirmek I/845.  
*** itkürmek: Ettirmek (Bdg. I: 179). 

etküz- ا%"=�ز��ك et+küz- Ettirmek I/845.  
*** itküzmek: Ettirmek (Bdg. I: 179). 

etük ا/�ك  Çizme I/844. 
*** itük: Edik, çizme, mūze [çizme] (LÇ 
47); etik: Çizme, mūze [çizme] (LÇ 5). 

ev �%ا  Ev   I/939.  
*** öy: Ev, çadır (Vámb. 228); iv: Ev, 
oturma yeri (DTO 143). 

evir- E�#%او  Çevirmek, döndürmek I/942. 

                                                           
277 Kelime LÇ’de 4�A�  şeklinde yazılmıştır. 
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*** ivürmek: Çevirmek, döndürmek (LÇ 
65). 

evlik E�(�%ا ev+lik Bir eve sahip olan I/943. 
*** öylük: 7ā
ib-i �āne [ev sahibi] (LÇ 44). 

evrik E%ا%�ر ev+rik Acele, acil, tez I/942.  
*** ivrik: Acele, çabuk, hızlı (Vámb. 240). 

evril- 278 اور%���ك evir+l- Çevrilmek, dönmek  I/942. 
*** ivrülmek: Bir şey’in e�rāfında 
gezindirilmek, müstedīr olma� [daire 
şeklinde olmak], çevrilmek (LÇ 65). 

eyege ا%�آ�  Sütanne 
Rıżā‘ī ana [süt veren ana], süt ana, anake 
(S.S.) I/721. 
*** eyege: (LÇ 45). 

eyegü  ،�=%ا%� آ�، ا
 ا%�آ�

 Kaburga, eğe, kaburga kemiği 
Pehlū kemikleri [kaburga kemikleri], 
�aburġa (S.S.) I/721. 
*** eyegü: (LÇ 45). 

e$$$$le- E��%1  ا) Yapmak, etmek, eylemek, kılmak 
2) Et- yardımcı fiili gibi Arapçadan alınan 
kelimelerle birleşerek fiil oluşturur: İrsāl 
e$lemek “Göndermek, yollamak” gibi. 
I/663.  
*** iylemek: Eylemek (Vámb. 237); 
iylemek: Yapmak; meydana getirmek; 
etmek; olmak, uymak (DTO 126). 

eyü �%ا  İyi, hoş; güzel I/725.  
*** eyü279: Yararlı; hoş; uygun (Vámb. 
240).  

ez- E1  از�) Ezmek, ovalamak; sürtmek; erimek 
2) Öğütmek; ayak altında ezmek, pestilini 
çıkartmak 
3) Islatmak, suya batırmak 
4) Basmak, sıkıştırmak; sıkarak içine 
sokmak 
5) Yenmek, sindirmek I/887. 

                                                           
278 OSTN’de  kelimenin Arap harfli yazılışı  4اوری  şeklindedir. Kelimenin madde başındaki 
yazımı ve anlamı dikkate alınarak düzeltme yoluna gidilmiştir. 
279 Vámbéry, çalışmasında 'ای şeklinde yazılan kelimeyi ‘ayo’ biçiminde okumuştur. Kelimenin 
‘ayo’ şeklinde okunması Türkçenin ses hususiyetlerine uymadığı için çalışmamıza ‘eyü’ 
şeklinde almayı uygun bulduk. 
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*** izmek: Ezmek, ya.latma�, sa
� itmek 
[dövüp yumuşatmak] (LÇ 51). 

ezdür- ازدور��ك ez+dür- Ezdirmek, ufalattırmak I/901.  
*** izdirmek: Ezdirmek (Bdg. I: 192). 

ezgü ا%4آ�  İyi, güzel; ulu, yüce 
Ezgü �aber “İyi haber” I/899.  
*** izgü: İyi, güzel (Bdg. I: 184). 

ezgülen-  ك��	ا%4آ�, ezgü+len- İyi olmak I/899.  
*** i////gülenmek: İyi olmak (Bdg. I: 184). 

ezgülük  ا%4آ�)�ك ezgü+lik İyilik I/899.  
*** i////gülük: İyilik (Bdg. I: 184). 

ezil- E��%از  Ezilmek, ezilmiş olmak, ufalanmış olmak 
I/897.  
*** izülmek: Ezilmek, ufalanmak (Bdg. I: 
192). 

ezme �از� ez+me Ezilmiş et (bir tür yiyecek) I/902. 
*** izme: Bir nev‘ �a‘āmdır (LÇ 51). 
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F 
 

fa����ir #��. Ar. Fakir, yoksul IV/1909. 
*** fa����īīīīr: (Ar.) Fakir, yoksul (Bab. 216). 

falye ��(�. İt. Topları ateşlemek için ağızotunun 
konulduğu delik IV/1915.  
*** falye: Topları ateşlemek için 
ağızotunun konulduğu delik (Bdg. I: 779). 

filfis AU�.  Zayıf, dermansız; sessiz, sakin, durgun 
IV/1944. 
*** felfüs: Aciz, zayıf (DTO 389). 
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G 
 

gecek E*آ  (V.) Bir tür yabani ördek II/1572.  
*** gecek: Bir tür yabani ördek (Vámb. 
326). 

geçe �آ�  Deli; salak II/1568  
*** geçe: Budala, aptal (Vámb. 326). 

gep آ ،HآX   Söz, konuşma, dil  
Gep etti “Konuştu.”; Ni gefdür “Ne 
konuşması?”; Gefi gef imes “Sözü söz 
değildir.”; Gef sizde “Söz sizde” II/1576.  
*** gep: Kelime, konuşma, söyleme, dil 
(Vámb. 326). 

gere9999 E	#آ  (V.) Sağır II/1556.  
*** gere9999: Sağır (Vámb. 326). 

gez I زآ�   (V.) Koltuk II/1574.  
*** gez: Koltuk, iskemle (Vámb. 325). 

gez II 4آ  F. 1) Uzunluk ölçüsü, arşın 
2) Ok II/1574. 
*** gez: Kol; ok (Vámb. 326). 

göregen 1  آ�رآ�ن) Cengiz Han’ın soyundan gelen bir 
kızla evlenen Timur Han’ın soyundan 
erkeğe denmektedir. 
2) Han soyundan gelen ve iki han kızı ile 
evlenen kişiye denilmektedir. 
3) Han kızı ve han oğlunun çocuğu olan 
ve yine han kızıyla evlenen şehzade 
4) Soyu bir sultan soyuna kadar ulaşan 
kişi  
(Calc. Wrtb.  ر;� و M�SLD� )$GD" 	7! آh�
 ( "GD= دا �د@ هE دا�$	 ����
5) Timur Han’ın lakabı 
�anı cihān dāveri Çingiz �ān 
�anı cihān �ānı Timur göregen 
 “Hani cihanın adil hükümdarı Cengiz 
Han? Hani cihan hanı Timur-göregen?” 
(Bdg. II-149) II/1592.  
*** köregen: Emir Timuruñ la�abıdır (LÇ 
258); köregen: Timur soyunun ismi 
(Vámb. 329); görgen: bk. görgen. 

görgen (?) آ�رآ�ن  bk. göregen II/1598.  



 257 

*** görgen: Cengiz Han’ın soyundan 
gelen bir kızla evlenen Timur Han’ın 
soyundan erkeğe denmektedir; soyu bir 
sultan soyuna kadar ulaşan kişi; Timur 
Han’ın lakabı (Bdg. II: 149). 
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H - ,,,,    
 
ha����  Ar. �ّ6 1) Hak, adalet, doğruluk; Tanrı  

2) Görev, vazife; değer, paha, bedel  
3) Hatır, zevk, haz; lütuf 
,a� .a�lama�, 
a� tanma� “Minnettar 
olmak, müteşekkir olmak; görev 
bilmek” 
4) İlişik, alaka, ilgi  
5) Gerçek II/1742.  
*** 



a��������: Gerçek, doğru; ücret; Tanrı, 
Hak; ilgi, alaka (Bdg. I: 518). 

hakĭrla- ��,#ه�آ�  Boş boş gezmek, serserilik etmek 
(Calc. Wrtb. دن�3'"�@ آ ) II/1744.  
*** hakırlama����: Boş boş gezmek, 
serserilik etmek (Bdg. II: 310). 

halal ل�W Ar. Helal, yasal, meşru, saf, katıksız II/1756.  
*** 



elāāāāl: Helal, yasak olmayan, meşru 
(Bdg. I: 519). 

hār- ه�ر��  Yorulmak, zayıflamak, güç kaybetmek  
Mini9280 atım hārıp idi “Benim atım 
yorulmuştu.” (Bb. 40) II/1748.  
*** harmak281: Yorulma�, �aste olma�, 
bī-tāb olma�, kelāl gelmek [yorgunluk 
gelmek], ta‘ab çekmek [yorgunluk 
çekmek] (LÇ 286). 

haram ام#W [Ar.] Haram, dinen yasak olan şey II/1749.  
*** 



arāāāām: Haram, yasak, dinen yasak 
olan şey (Bdg. I: 514). 

harun282 ه�رون [Ar.] 1) Devamlı binilmekten ve 
değiştirilmemekten dolayı güçsüzleşen 
at  
(Calc. Wrtb. &� ا;$�د��� 	آ��ا;\ ز�'ن آ nآ  )  
2) Sabit II/1751. 
*** hāāāārūūūūn: Devamlı binilmekten dolayı 
güçsüzleşen at (Bdg. II: 310). 

                                                           
280 Kelime metinde“Benim” şeklinde geçmektedir.  
281 LÇ’de  ه�ر �ك  şeklinde yazılmıştır. 
282 Kelimenin Arap harfli yazılışı yanlış olmalıdır: ,,,,arūūūūn:  ون�6 (Ar.) “Harın, ilerleyecek yerde 
duran veya geri giden (hayvan) (Devellioğlu; 1995: 333). Radloff, Budagov’un sözlüğünde 
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hawlu����-283 ����(ه�و  (V.) Acele etmek II/1742.  
*** haulu����ma����: Acele etmek (Vámb. 
343). 

hawz ض�W Ar. Havuz II/1742.  
*** 



avżżżż: Havuz (Bdg. I: 522). 

ha$$$$     ه�  Hay hay! Hay huy! Ay ay! II/1737.  
*** hay: Ağrı, acı bildiren ünlem (DTO 
515). 

ha$$$$da-  ،ا����W
ه�%�ا��، 
 ه��ا��

 1) Sürmek, önüne katmak 
2) Soymak, yağmalamak II/1740. 
*** haydama����: Sürüp a�ın itmek, hay-
huy itmek (LÇ 286). 

ha$$$$dala-   ،��, G�%ه�
 ه�%�ا,�� 

ha$da+�a- Önüne katmak, dehlemek II/1740.  
*** haydalama����: Sürmek, koşturmak, 
önüne katmak (Bdg. II: 311). 

ha$$$$����ĭr I #��%ه�  Haykırış, çığlık, yaygara, gürültü 
II/1738.  
*** hay����ir: Haykırış, çığlık, yaygara, 
büyük gürültü (Vámb. 343). 

ha$$$$����ĭr- II �#��%ه��   Haykırmak, çığlık aymak II/1738. 
*** hay����ırma����: Baġırma�, çaġırma�, 
feryād fiġān itmek (LÇ 286). 

ha$$$$����ĭrçĭ !�#��%ه� ha$�ĭr+çĭ Bağıran, yaygaracı II/1738.  
*** 



ay����ırçı: Bağıran (Bdg. II: 311). 

ha$$$$ran ان#�W Ar. Hayran, şaşırmış II/1739.  
*** 



ayrāāāān: Hayran, şaşkın (Bdg. I: 523). 

ha$$$$van  Ar. 6�'ان Hayvan II/1741.  
*** 



ayvāāāān: Hayvan (Bdg. I: 523). 

her #ه [F.] Her II/1784.  
*** her: Her (Bdg. II: 312). 

Heri  #ه  Herat şehrinin eski ismi II/1785.  
*** Herīīīī: Herat şehrinin eski ismi (Bdg. 
II: 313). 

he$$$$bet @>ه� [Ar.] 1) Heybet, korkunçluk, yükseklik 
2) Mükemmel, yetkin II/1782.  
*** heybet: Heybet, yücelik (Bdg. II: 
317). 

                                                                                                                                                                          
karşılaştığı Arap harfli şekli yanlış yazılmış bu kelimeyi sözlüğüne hatalı şekliyle almış 
olmalıdır. 
283 OSTN’de madde başında “hawlu�ma�”  şeklinde yazılan kelimenin anlam ve Arap harfli 
yazımı göz önüne alınarak düzeltilmiştir. 
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hikayet @%�=W Ar. Hikaye, anlatı II/1803.  
*** 



ikāāāāyet: Hikaye, anlatı (Bdg. I: 518). 

Hind �$ه  Hint II/1803.  
*** Hind: Hint (Bdg. II: 315). 

Hindustan ن�"Kه$�و F. Hindistan 
Hindustan çĭklewigi “Hindistan cevizi” 
II/1804.  
*** Hindistān: Hindistan (Bdg. II: 315). 

hona �	ه�  Erkek geyik II/1794.  
*** huna: bk. huna.  

höl ه�ل  Islak, yaş, nemli II/1798.  
*** höl: Islak, yaş (Vámb. 343). 

höllen- E�$�(ه�  Islak olmak, nemli olmak II/1798.  
*** höllenmek: Islak olmak, nemli 
olmak (Vámb. 343). 

höllük E�(ه�  Islaklık, yaşlık, nem, rutubet II/1798.  
*** höllük: Islaklık, yaşlık, nem, rutubet 
(Vámb. 343). 

huna �	ه�  (L.T.) Geyik II/1807.  
*** huna: Erkek geyik (Vámb. 343). 

hüküm '=W Ar. Hüküm, emir, iktidar, karar, irade, 
otorite 
,ükm igesi “Hakim, yargıç” II/1809.  
*** 



ükm: Hüküm, emir, arzu (Bdg. I: 
519). 

hür- E1  ه�ر�) Havlamak, ürümek 
2) Üflemek; hava ile şişirmek I/1810. 
*** hürmek: Esmek; ateşi söndürmek 
(DTO 516). 

hürkek ه�رآ�ك  Ürkek, korkak II/1811. *** (-). 
hürküle- E�(ه�رآ�  Üflemek, şişirmek II/1811.  

*** hürkülemek: Üflemek, şişirmek 
(Bdg. II: 316). 

hürmi- Eه�ر���  Çıkmak, bitmek, filizlenmek, 
tomurcuklanmak (bitki için)  
(Calc. Wrtb.  دن�آ J:G; ) II/1811.  
*** hürmimek: Çıkmak, bitmek, 
filizlenmek, tomurcuklanmak (Bdg. II: 
316). 

hürük I ه�روك  Şişmiş, şişik II/1811.  
*** hürük: Şişkin (Bdg. II: 316). 
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hürük II ه�روك  Ziyafet, dost toplantısı 
(Calc. Wrtb. م:� ) II/1811.  
*** hürük: Şölen, ziyafet (DTO 516). 

hürük- III Eه�رآ�  Ürkmek, korkmak II/1811.  
*** hürkmek: Ürkmek (Bdg. II: 316). 

hürüküt- E�/ه�روآ�  Ürkütmek, korkutmak II/1811. *** (-). 
hürül- E�(ه�رو hür+l- Şişmek; kendini beğenmek, 

kibirlenmek, burnu büyük olmak 
II/1811.  
*** hürülmek: Böbürlenmek, burnu 
büyümek (Bdg. II: 316). 

hürüş- Eه�ر��  Böbürlenmek, burnu büyümek II/1811.  
*** hürüşmek: Böbürlenmek, burnu 
büyümek (Bdg. II: 316).  

hüşkür- Eه��=�ر�  Dua sırasında üflemek II/1812.  
*** hüşkürmek: Dua sırasında üflemek 
(Bdg. II: 316). 
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%%%% 
 
����aber #>+  Haber, havadis; söylenti II/1693.  

*** ����aber: Haber (Bdg. I: 529). 
����aberdar دار#>+  Haberdar, haber verilmiş  

%aber-dār itilmek “Haberdar edilmek, 
haber verilmek” II/1695.  
*** ����aberdāāāār: Haberdar, haber verilmiş 
(Bdg. I: 529). 

����acĭr #��+ ،#�*+  Katır 
On fil ve �a�ār tive ve �a�ār �acĭr “On fil, 
bir katar deve ve katır. (Bb. 454-8) 
II/1685. 
*** ����açır: Ester [katır], �a�ır, baġl [katır] 
(LÇ 166). 

����ada Gدا، +�د�+  Uzun ve düz sopa; kürek  
,amāyil daġı tīġı bīcāde dik 
�ol içre sinānı �ada dik 
“Kılıcı kemerinde yakut gibi (parlak); 
mızrağı kol içinde kürek gibi 
(düzgündür).” II/1684.  
*** ����ada284: 7ırı�, ince aġaç, �ulaç çöp 
(LÇ 166). 

����a����a I ,�+  Hala; anne gibi olan kadın II/1674. *** (-
). 

����āla- II  ،��,�+
 +�ا,��

 Arzu etmek, dilemek, istemek; uygun 
bulmak, hoşuna gitmek II/1674.  
*** ����alama����: Arzu etmek, dilemek, 
istemek (Vámb. 286). 

����ālaş-  ،���,�+
 +�ا,���

�āla+ş- Birbirini istemek, birbirinden 
hoşlanmak II/1675. *** (-). 

����ālat- ��/,ا�+ �āla+t- İstetmek; seçtirmek II/1675. *** (-). 
����a����ta �"(�+  1) Cep, çuval, para kesesi, tütün kesesi 

2) Armağan, hediye II/1678. 
*** ����alta: Kīse [kese, para kesesi, çuval], 
�obra, küçük ceyb [küçük cep]  (LÇ 167); 
����alta: Armağan, hediye (DTO 313). 





am م�+ [F.] 1) Ham, olmamış, olgun olmayan; çiğ, 

                                                           
284 LÇ’de J�0د  şeklinde yazılmıştır. 
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pişmemiş 
2) Çiğ, cahil; çürük II/1697.  
*** ����āāāām: Çiğ, pişmemiş, ham; kaba, 
yabani (Bdg. I: 527). 

����aman ن���+  Harman II/1697. *** (-). 
����amla- �����+ �am+la- Sarmak, dolamak, yumak yapmak 

II/1699. 
*** ����amlama����: Bir şeyi sarmak, 
bohçalamak (Vámb. 286). 

����amlat- ��/���+ �amla+t- Sarılmış bir şeyi açtırmak, yaydırmak 
II/1699. *** (-). 

����amlu���� ق����+  Hamlık, ham olma II/1699.  
*** ����amli����: Kabalık, çiğlik, hamlık 
(Vámb. 286). 

����an 1  +�ن) Han, imparator 
%ıtay ve Türkistān �anları “Hıtay ve 
Türkistan hanları”; �aza� �anı “Kırgız 
hanı”  
2) Osmanlı’da “han” ünvanını sadece 
tahtta olan padişah alabiliyordu. 
3) İran’da “han” ünvanı hükümdar ve 
sadrazam tarafından değerli ve saygılı 
insanlara veriliyordu; ancak verilen bu 
ünvanla hiçbir özel hak tanınmıyordu. 
4) Kâşgar’da “han” kelimesi bayan 
isimlerinin bir parçası olarak 
kullanılıyordu. 
A$-�an, Ma$ram-�an II/1662.  
*** ����anananan: Pādişāh ma‘nāsına 
müsta‘meldir, a.lı �anġ ve anġ, o9dır, 
ulus büyügi, �āne-başı, 
ükümdār (LÇ 
166). 

����anç M$+  Ölümcül yara  
(Z.  2
?  E0285  ز S.S.’den) II/1665.  
*** ����anç: Za�m-ı mühlik [ölümcül yara], 
yara, cerā
at (LÇ 167). 





an����a- ق���	�+  [Bir ulusu veya kavmi yağmalamak]286 
Bir ulusı veyā bir �avmi kendisine inti�āb 
itmek [yağma etmek], büyük �aldırma�  

                                                           
285 OSTN’de E6ز  şeklinde yazılmıştır. 
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(S.S.) II/1664.  
*** ����anlama����: (LÇ 166). 

����anla- ���	�+ �an+la- Han yapmak, hanlığa yükseltmek  
(Calc. Wrtb.  دن�آ Jد���� ) II/1665.  
*** ����anlama����: Han yapmak (DTO 312). 

����anlĭġ ���	�+  bk. �anlĭ� II/1665. *** (-). 




anlĭ���� ���	�+  1) Hanlık, hanın hükümdarlığı, hanın 

onuru 
2) Hanı olan, han sahibi II/1665.  
*** ����anlı����: Hanlık, hükümdarlık (Bdg. I: 
528); ����anli����: Hükümdarlık; han sahibi 
(Vámb. 287). 

����anman ن��	�+ F. Ev eşyası, ev, aile II/1666.  
*** ����āāāānmāāāān: Döşeme, mobilya, mefruşat, 
ev eşyası (Bdg. I: 528). 

����arac  Ar. اج�0  Haraç, vergi, toprak vergisi, Türkiye’de 
müslüman olmayan herkesin ödediği 
vergi II/1667.  
*** ����arāāāāc: Haraç, cizye, vergi (Bdg. I: 
530). 

����aras س#+ Ar. (V.) Hayvan gücüyle çalıştırılan 
değirmen II/1667. 
*** ����aras: Hayvan gücüyle çalıştırılan 
değirmen (Vámb. 287); ����arāāāās: Büyük 
değirmen at ve 
ayvān ile döner (LÇ 
167). 

����arcı���� 1�#+ Hint. Bir tür kuş 
Yana bir �arcı�dur uluġluġı tuġdarıça 
bolġay “Yine harcıl kuşunun büyüklüğü 
toy kuşu kadardır.” II/1673.  
*** ����arcıl: Bir tür kuş (Bdg. I: 534). 

����ar����aşa �&+#+ Far. Tartışma, kavga, atışma II/1670.  
*** ����ar����aşa: Nizā‘ [çekişme, kavga], 
dırdır, �ar�aşa, �aş ve fer�aş [kızgınlık 
ve kavga, dövüş], ceng ve cīdāl [savaş, 
sözle mücadele, kavga], güft-i şinīd [söz 
duyma], bülend ve pest söyleşmek 
[alçak sesle konuşmak] (LÇ 166).  

����ar����aşalaş-  �&+#+(�&E  �ar�aşa+la+ş- Tartışmak, atışmak, ağız kavgası 

                                                                                                                                                                          
286 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yapmak  
(Calc. Wrtb.  دن�آ 	-R��  ) II/1670.  
*** ����arararar����aşalaşmaaşalaşmaaşalaşmaaşalaşma����: Dögüşmek, münāza‘a 
itmek [ağız kavgası, çekişmek], 
sögüşmek (LÇ 166). 

����arī  #+  Evin kirişi, tavanı tutan en önemli 
dirsek II/1670. *** (-). 

����asa �K�+  Basma, pamuklu kumaş II/1686. *** (-). 
����at Z+  Yazı, hat II/1679.  

*** ����att: Yazı, hat (Vámb. 286). 
����ata �[+  Hata, günah II/1679.  

*** ����a����āāāā: Hata, ayıp, günah (Bdg. I: 535). 
����atĭr #\�+  Hatır, gönül, anı, fikir 

Xerāfet �ılġanı �ā�ırġa kildi “Latife yapan 
hatırına geldi.” (Bb. 466-10); Munça 
+erāfet kim boldı Ti9ri üçün �ā�ırı9ızġa 
kiçürme9 “Tanrı için bu kadar latifeyi 
hatırınıza getirmeyin.” (Bb. 466-14); Ol 
kişini9 �ā�ırın yı�a bilmedim “O kişinin 
hatırını kıramadım.” (Abg.); %ā�ır-gīr 
“Büyüleyici”; %ā�ır-�wāh “İstekli, 
gönüllü, istenilen şey”; %ā�ır-�wāh māl 
birmesler “Zaruriyet olmadan (gönüllü) 
vergi vermezler.”; %ā�ır-�wāh çapılmadı 
“İstekli olarak dağıtılmadı.” (Bb. 179-12) 
II/1682.  
*** ����āāāā����ır: Hatır, düşünce, fikir (Bdg. I: 
525). 

%%%%azar 4ر+  Hazar 
Deryā-yı %azar287 “Hazar denizi” II/1689.  
*** %azar%azar%azar%azar: *avā’if-i Etrākden bir �abīle 
ismidir, %azar yer-i ba
r meşhūrdır (LÇ 
166). 

����ına �$�+  Kına II/1715.  
*** ����ına: %ınnā [kına], reng-i dest [kına] 
(LÇ 167). 

����ĭrĭlda- ا����%#�+  (V.) Hırıldamak II/1727.  
*** ����irildama����: Hırıldamak (Vámb. 287). 

����oblik E���+  Güzellik II/1715. *** (-). 

                                                           
287 OSTN’de Kiril harfli olarak “дäpja-i xaзap” şeklinde yazılmıştır. 
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����oca �1  +�ا�) Zengin tüccar 
2) Halife Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman ve Hz. Ali’den sonra gelenler; 
sözü edilen halifeler 
%oca  Seyyid Ata “Hoca Seyyid Ata” 
II/1708.  
*** ����wāāāāce: Yaşlı, büyük kişi; şeyh; zengin 
tüccar; hoca, öğretmen (Bdg. I: 539). 

����odek دك�+  Eşek yavrusu  
(Calc. Wrtb. �0 J�، آ�0 	]� ) II/1708.  
*** ����odek: Eşek yavrısı, kürre [sıpa, eşek 
yavrusu] (LÇ 167). 

%%%%orasan ن�Kا#+  İran’da Horasan eyaletinin ismi  
Hindūstānī ġayr-ı Hindūstānı %orāsān dir 
niçük ‘Arab ġayr-ı ‘Arabnı ‘Acem dir 
“Araplar nasıl Arap olmayan herkese 
Acem diyorsa; Hindistan’da 
yaşayanalar da Hintdistan’ın dışına 
Horasan der.” (Bb. 158-3) II/1703.  
*** %%%%orāāāāsāāāān: Horasan şehri (Bdg. I: 530). 

����orlu���� �(ر�+  Utanç, ayıp; hor görme, horluk; 
azarlama II/1706.  
*** ����orlu����: Utanç, ayıp; hor görme, 
horluk; azarlama (Vámb. 287). 

����orulda-   Horlamak, horuldamak II/1705.  
*** ����oruldama����: %oruldama�, �orul 
�orul �orlayup uyuma�, uyurken 
boġazdan �alın ses itmek (LÇ 167).  

����oşdem م���+  Teselli edici, sevinç verici II/1715.  
*** ����ōşdem: Sevinçli (Bdg. I: 541). 

����oşdil ل���+  Sevinçli, memnun, iyi kalpli II/1714.  
*** ����ōşdil: Sevinçli, memnun (Bdg. I: 
541). 

����oşhal ل�]��+  Keyifli, memnun, tatmin olmuş  
*arafeyn bu emrge �ōş-
āl boldılar “İki 
taraf da bu emre memnun oldular.” 
II/1712.  
*** ����ōş



āāāāl Memnun, hoşnut (Bdg. I: 541). 

����oşhallik E�(�]��+  Memnunluk, keyiflilik II/1712. *** (-). 
����oşla- �����+ �oş+�a- Sevindirmek, mutlu etmek II/1712.  

*** �o�o�o�oşlama����: ,a++ itmek, �oşuna 
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gelmek (LÇ 167).  
����oşlaş- ������+  Biriyle vedalaşmak; farklı taraflara 

gitmek II/1713. 
*** ����oşlaşma����: ‘Allaha ısmarladık’ 
demek, farklı yol tutmak (DTO 314); 
����oşlaşma����: Vedā‘ itmek (LÇ 167). 
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Ĭ - Ī 
 

ĭç����ĭn- ا%���$��ق  Şaşırmış olmak  
Müte
ayyir olma� [şaşırmış olmak] (S.S.)288 
I/1517. 
*** ıç����ınma����: Müte‘accib müte
ayyir 
olma� [şaşırmış olmak] (LÇ 47). 

ĭç����ur ا%���ر  Kayış, uçkur; pantolon kemeri I/1517. *** 
(-). 

ĭġaç چ��  .Ağaç I/1415  ا%
*** iġġġġaç: Ağaç (Vámb. 236); ıġaç: Ağaç 
(Bdg. I: 61). 

ĭġla- ق����  .Ağlamak I/1415  ا%
*** yıġlama����: bk. yĭġla-. 

ĭġlaş- ق�����  .ĭġla+ş- Ağlaşmak, karşılıklı ağlamak I/1415 ا%
*** yıġlaşma����: bk. yĭġlaş-. 

ĭġlat- ق��/��  .ĭġla+t- Ağlatmak I/1415 ا%
*** yıġlatma����: bk. yĭġlat-. 

ĭ���� I �%ا  Akıntı; akıntıya doğru I/1414. 
*** ı����: A�ındı (LÇ 54). 

ĭ����- II ا%���ق  Akmak I/1414.  
*** i����ma����: Akmak (Vámb. 236); ı����ma����: 
Akmak (Bdg. I: 199). 

ĭ����ĭ���� ���%ا ĭ�+� Akan I/1414.  
*** i����i����: Akıcı, akan (Vámb. 236); ı����ı����: 
Akan (Bdg. I: 199). 

ĭ����ĭn �  .ĭ�+n Akıntı yönünde I/1414 ا%��
*** i����in: Suyun akıntısına doğru (Vámb. 
236); ı����ın: Akıntıya doğru (Bdg. I: 199). 

ĭ����ĭş 3��%ا ĭ�+ş Akıntı 
Ĭ�ĭş birlen “Akıntıyla, akıntıya doğru” 
I/1414.  
*** i����iş: Akıntı, akım; ırmak (Vámb. 236); 
ı����ış: Akış, akıntı (Bdg. I: 199). 

ĭ����lĭġ ����%ا  Keman I/1414. 
*** ı����lıġġġġ: Bir nev‘ sāz ismidir, ġajek, 
kemānçe (LÇ 54). 

ĭl  1%ا  Yıl, sene I/1472. 

                                                           
288 OSTN’de ‘Müte
ayyir olma�’ şeklindeki açıklamanın Dictionaire Turk-Oriental’den (L.T.) 
alındığı belirtilmiştir. Ancak bizim incelememize göre bu alıntı LÇ’den yapılmıştır. 
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*** ıl: Yıl, sene (LÇ 57). 
īlan ا%�ن  Yılan I/1475. 

*** ılan: Mār [yılan], ve 
ayye [yılan] (LÇ 
58). 

īlat %تا�  el (il) + Ar. 
(çokluk) 

Oturan, sakin; halk, ahali I/1475. 
*** ilāāāāt: İlleriñ oturduġı ma
all, ‘aşā’ir 
[aşiretler], yörükler, �abā’il [kabileler] 
(LÇ 57). 

ĭlbar- 289   (V.) Kaynamak, pişmek; fışkırmak I/1496. 
*** ilbarma����: Kaynamak, pişmek; yukarı 
doğru çıkmak, fışkırmak (Vámb. 237); 
ılbarama����: Pişmek, yanma�, ya�ılma�, 
.uyuñ 
arāretinden �abarcı� peydā itmek 
(LÇ 58). 

ĭlbasun ن�K�>�%ا  Bir tür ördek I/1497. 
*** ılbasun: Bir tür ördek (DTO 129); 
ılbarsun: Bir nev‘ ördek, ba�� [kaz], 
murġabī [su kuşu, ördek] (LÇ 58). 

ĭldam ا%��ام  Hızlı, acil, tez, çabuk I/1495.  
*** ıldam: Serī‘, çabuk, ilerü, tiz (LÇ 59). 

ĭldĭrĭm '%#%��%ا  Yıldırım I/1495. 
*** ıldırım: Şimşek, ça�ın, ber� [yıldırım], 
yıldırım (LÇ 59). 

ĭldĭz 4%��%ا  Kök, ağaç kökü 
(Calc. Wrtb. j�� ); 
Līmū ĭldĭzını mesmūm �aynatıp içse 
mażarratını def‘ �ılur imiş “(Söylentiye 
göre zehirlenmiş biri) limon kökünü 
kaynatıp içerse hastalığını ortadan 
kaldırırmış.” (Bb. 371-21) I/1495. 
*** ıldız: Nebātāt ve eşcār köki [bitki ve 
ağaç kökü] (LÇ 59). 

ĭlġa- ����قا%�   Önde gitmek; atak yapmak; saldırmak; 
sefer düzenlemek I/1489. 
*** ılġġġġama����: A�ın itmek, düşmen 
memleketine .arma�, baġteten hücūm 
itmek [ansızın hücum etmek] (LÇ 59). 

ĭlġar- I ر��ق�� .ĭlġa+r- Hızlı yürümek; acele etmek I/1489 ا%�

                                                           
289 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin anlamı 
dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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*** ılġġġġarma����: Dörtleme290 gider gibi 
�oşma�, sürmek, .aldırma� (LÇ 59). 

ĭlġar II 291 ر�� Ordunun öncü birliği; yabancı ülkeye  ا%�
gönderilen süvari I/1489. 
*** ılġġġġar: Müfeze, mu
ārebeden evvel bir 
�arafa sev� olunan mu
āfa+a ve i
tiyā� 
‘askeri (LÇ 59). 

ĭlġĭ !�  .bk. ĭl�ĭ I/1490  ا%�
*** ılġġġġı- yıl����ı- ıl����ı: At, kısrak (DTO 132). 

ĭlĭn-  ا%��$��ق ĭlĭ+n- Ilınmak, ısınmak I/1486. 
*** ılınma����: 7oġuġı �ırılma�, fātir olma� 
[ılık olmak], .ıca� ve 
arāretlenmek (LÇ 
60). 

ĭlĭt- ا%��"��ق ĭlĭ+t- Ilıtmak, ısıtmak I/1487. 
*** ılıtma����: 7ıca� itmek, .uyı āteş 
üzerinde �oyup berūdetini bir az izāle 
itmek [suyu ateş üzerine koyarak 
soğukluğunu bir az gidermek] (LÇ 60). 

ĭl����ĭ !��%ا  At, yılkı I/1489. 
*** ıl����ı ve yıl����ı: Başı boş gezen at (LÇ 59). 

ĭltra- ا%�"#ا��ق  Parlamak, parıldamak I/1494.  
*** iltrama����: Işımak, parlamak (Vámb. 
237); ıltırama����: Parlamak, ışık saçmak, 
ışımak (DTO 130). 

ĭltra���� ا%�"#اق ĭltra+� Parıltı, parlaklık I/1494.  
*** yaltıra����: bk. yaltĭra�. 

ĭltra����lĭ���� ا%�"#ا���� ĭltra�+lĭ� Parıltılı, parlak, ışıklı I/1495. *** (-). 
ĭnaġ ا%$�غ  Taşrada handan sonra gelen ikinci adam; 

(V.) Hive’de tahtta olan hanın küçük 
kardeşi I/1440.  
*** ınaġġġġ: Yār- .ādı� [sadık sevgili], ve 
hem-rāh-ı muvāfı� [uygun yol arkadaşı] 
(LÇ 62); inaġġġġ: Padişah vekili; Hive’de 
tahtta olan hanın küçük kardeşi (Vámb. 
239). 

ĭna���� ا%$�خ  (Bdg.) 1) Han düzeni gelene kadar Özbek 
boylarında önde gelenlerin ünvanı 

                                                                                                                                                                          
290 Ignaz Kúnos, bu kelimeyi ‘dörtülme’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 85). 
291 OSTN’de kelimeye, (v) “verb- fiil” şeklinde kelimenin fiil olduğunu belirten işaret 
konulmuştur. Ancak kelimenin hem Arap harfli yazılışı hem de anlamı dikkate alınarak 
çalışmamıza isim olarak alınması uygun bulunmuştur. 
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2) Buhara’da ‘Kuş-begi’nden sonra gelen 
en yüksek savaş rütbesi I/1440.  
*** ına����: Han düzeni gelene kadar 
(1800’lü yıllar) Özbek boylarında önde 
gelenlerin ünvanı; Buhara’da ‘Kuş-
begi’nden sonra gelen en yüksek savaş 
rütbesi (Bdg. I: 212). 

ĭna���� I 1  ا%$�ق) Dost, tanıdık 
2) Güvenilir kişi; yakın; hizmetçi 
3) Danışman, bakan, nazır I/1439. 
*** ına����: Ra�ī� [köle, cariye], nedīm 
[sohbet arkadaşı], mu.ā
ib [arkadaş], 
mü’temen [inanılır, güvenilir], müsteşār, 
müşāvir, mu�arreb-i pādişāh [padişah 
yakını], Türkistānda büyük bir rütbe 
ismidir, �ıdīv [vezir, sadrazam] (LÇ 62); 
ınaġ: bk. ĭnaġ. 

ĭna����- II ا%$����ق  Dost olmak I/1440. *** (-). 
ĭna����lĭ���� �����$%ا ĭna�+�ı� 1) Dostluk, arkadaşlık 

2) Sorunluluk, hana yakın olanların şan 
ve şöhreti I/1440.  
*** ına����lı����: Dostluk, arkadaşlık (Bdg. I: 
212). 

ĭnal ا%$�ل  Şehzade, prens; han  
(Reşidü’d-din ve Ebu’l-Gazi’den sonra Kara-
Kırgızlar döneminde); 
Bi-Moġulī ma
rem-i �ā.ı, müsteşār, şehzāde, 
şey�-i �abīle, serdār (S.S.); 
�ırġız ili turasıda ĭnal dir Moġul ve Tācīk 
pādişāh digen dik ol va�tde turaları ‘Orıs 
ĭnal’ tigen irdi “Moğol ve Taciklerin 
beylerine, sahiplerine padişah dedikleri 
gibi Kırgızlar da beylerine ‘ınal’der. Bu 
zamanda onların sahiplerine ‘Orıs Inal’ 
denilirdi.” (Abg. 42) I/1441. 
*** ınal: (LÇ 62). 

ĭnalçĭ���� ���(�$%ا ĭnal+çĭ� Şehzade, prens 
Şehzāde, big, dere begi292 (S.S.) I/1441. 
*** ınalçı����: (LÇ 62). 

                                                           
292 Kelime OSTN � Jدر(!  ; LÇ’de � Jدر(!  şeklinde hatalı yazılmıştır. 
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ĭnam ا%$�م  İnanma, güven, itimat 
Ĭnam �ılma� “İnanmak” I/1441.  
*** ınam: Güven, inanma (Bdg. I: 212). 

ĭnamlĭ���� �����$%ا ĭnam+lĭ� Güvenilir, itimat edilir 
Ĭnamlı� �ulımız “Güvenilir hizmetçimiz” 
I/1442.  
*** ınamlı: Güvenilir (Bdg. I: 212). 

ĭnan- ق��	ا%$�  İnanmak, güvenmek I/1440. 
*** ınanma����: İ‘ti�ād itmek [inanmak], 
�āni‘ �a’il olma� [inanmış olmak] (LÇ 62). 

ĭnanç M	�$%ا ĭnan+ç İnanç, güven I/1440. 
*** ınanç: İ‘ti�ād [inanç], i‘timād, i’timān 
[emniyet etme] (LÇ 62). 

ĭnançlĭ���� ��( M	�$%ا ĭnanç+lĭ� Güvenilir, içten, samimi I/1441.  
*** ınançlı����: Güvenilir, itimat edilir (Bdg. 
I: 97). 

ĭnançsĭz 4�8�	�$%ا ĭnanç+sĭz Güvenilmeyen, riyakar I/1441. *** (-). 
ĭnançsĭzlĭ���� ��(4K M	�$%ا ĭnanç+sĭz+lĭ� Güvenilmezlik, inanç bakımından 

eksiklik I/1441. *** (-). 
ĭnandur- ور��ق�	ا%$�  İnandırmak, güvenmesini sağlamak 

I/1440.  
*** ınandurma����: İnandırmak (Bdg. I: 97). 

ĭnanĭl- ق����	ا%$�  İnanılmak, inanılır olmak  
Ĭnanĭlur söz “İnanılır söz, güveni hak eden 
söz”; Ĭnanĭlmas söz “İnanılmaz söz, güveni 
hak etmeyen söz” I/1440.  
*** ınanılma����: İnanılmak (Bdg. I: 97). 

ĭnç����ĭr- ا%$���#��ق  Ağlamak, içini çekerek ağlamak I/1452. 
*** ınç����ırma����: Derd ile aġlama� (LÇ 63).  

ĭnç����ĭrĭ���� 293 �%#��$%ا ĭnç�ĭr+� Hıçkırık, içini çekerek ağlama I/1452.  
*** ınç����ırı����: Hıçkırık (Bdg. I: 99). 

ĭnĭ����- ا%$����ق  Söz dinlemek, itaat etmek I/1444. 
*** ını����ma����: ‘Ādet itmek [alışılmış 
davranışta bulunmak], ülfet itmek 
[dostluk etmek] (LÇ 62). 

ĭpar ر�D%ا  (V.) Misk, rayiha, güzel koku I/1566. 
*** ıpar: Müşk [misk], ‘ūd [hoş kokulu 
buhur], ‘anber [güzel koku], �ōş-būy 

                                                           
293 OSTN’de kelime madde başında ‘ĭnçkĭrĭ�’ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış kelimenin Arap 
harfli yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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[güzel koku], mu‘a��ar olan şeyler 
[kokulu olan şeyler] (LÇ 45); ıpar: Misk, 
güzel koku (Vámb. 230). 

īr #%ا  Yır, şarkı I/1456.  
*** ır: Şarkı, nağme (DTO 102). 

ĭraġ ا%#اغ  bk. ĭra� I/1457. 
*** ıraġġġġ: Uza�, ba‘īd [uzak], dūr [uzak] 
(LÇ 48). 

ĭraġ����ı���� ��� .Uzaklık I/1457  ا%#ا
*** ıra����lı����: Uzaklık (Bdg. II: 354). 

ĭra���� ا%#اق  Uzak, ırak I/1457. 
*** ıra����: Uzak (DTO 102); bk. ĭraġ. 

ĭra��������an- ��	ا%#ا�� ĭra��a+n- Uzaklaşmak I/1457.  
*** ıra����lanma����: Uzaklaşmak (Bdg. II: 354). 

ĭra��������aş- ا%#ا����� ĭra��a+ş- Birlikte uzaklaşmak; birbirinden 
uzaklaşmak 
I/1457.  
*** ıra����laşma����: Birlikte uzaklaşmak; 
birbirinden uzaklaşmak  (Bdg. II: 354). 

ĭrca$$$$- ا%#��%��ك  Dişleri görünmek I/1470.  
*** ircayma����: Dişleri gıcırdatmak (Vámb. 
232). 

ĭrca$$$$t- ا%#��%"��ك ĭrca$+t- Dişlerini göstermek; diş gıcırdatmak 
I/1470. 
*** ırcaytma����: Gülerken dişlerini 
göstermek, tebessüm, �ande [gülme] (LÇ 
48). 

ĭrġa- ق��� .Sıçramak, hoplamak I/1467  ا%#
*** ırġġġġama����: Sıçrama�, �īz itmek 
[sıçramak] (Ç. 49). 

ĭrġa���� ق� .Büyük kanca, olta I/1467  ا%#
*** ırġġġġa����: Şast [balık oltası] (LÇ 49). 

ĭrġan- ق��	� ,ĭrġa+n- Sallanmak, oraya buraya sallanmak ا%#
kımıldanmak, hareket etmek, yerinden 
oynamak I/1467. 
*** ırġġġġanma����: �ımıldanma�, dirpenmek 
[deprenmek], 
areket itmek (LÇ 49). 

ĭrġat- ق��/� ĭrġa+t- Kımıldatmak, hareket ettirmek, yerinden ا%#
oynatmak I/1467. 
*** ırġġġġatma����: �ımıldatma�, ta
rīk itmek, 
dirpitmek [depretmek] (LÇ 49). 
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ĭrġĭ !  Bir tür ağaç  ا%#
Bir nev‘ sögüt (S.S.) I/1468. 
*** ırġġġġı: (LÇ 49). 

ĭrla- ا%#,��ق  Şarkı söylemek, sevinçle haykırmak, 
mutluluktan çığlık atmak I/1469.  
*** irlama����- yirlama����: Sevinçle 
haykırmak; şarkı söylemek (Vámb. 232). 

īs  A%ا  Cenaze töreni için fırında pişirilen ekmek 
I/1525. *** (-). 

ĭsĭ���� ��8%ا  (V.) Yanık yarasının izi 
(Muhtemelen kelime ‘issik’ şeklindedir.) 
I/1527.  
*** isik: Cilde vurulan kızgın damga 
(Vámb. 234). 

ĭsĭn-   Isınmak I/1527. *** (-). 
ĭsĭr-   bk. ĭssĭr294 I/1527.  

*** isirma����: Yanmak; ısınmak (Vámb. 
234). 

ĭsĭrġa � .Küpe I/1527  ا#�8%
*** ısırġa: Küpe, 
al�a, gūşvāre [küpe] 
(LÇ 52). 

ĭsĭrġan- ق��	�  Utanmak, utançtan kızarmak  ا#�8%
(Muhtemelen kelime ‘ĭssĭrġan-‘ şeklindedir.) 
I/1527. 
*** ısırġanmek: �ızarma�, utanma�, 

arāretlü olma�, 
icāb itmek [utanmak], 

acil olma� [utanmış olmak] (LÇ 52). 

ĭsĭrġandır- ر��ق�	�  .ĭsĭrġan+dır- Kızdırmak; tahrik etmek I/1527 ا#�8%
*** isirġġġġandurma����: Utandırmak, mahcup 
etmek, yüzünü kızartmak (Vámb. 234). 

ĭsĭt- ا%�8"��ق  bk. ĭssĭt-  I/1528. 
*** ısıtma����: Tes�in itmek [ısıtmak] (LÇ 51) 

ĭslan- ق��	ا%�8 isle+n- İslenmek, islenmiş olmak, tütsülenmek, 
tütsülenmiş olmak I/1531.  
*** islenmek: İslenmek, islenmiş olmak 
(Bdg. I. 193). 

ĭssĭġ ��8ّ%ا  bk. ĭssĭ�  I/1535.  
*** ısıġġġġ: Sıcaklık, ısı (BL 121). 

ĭssĭġlĭ���� ��( ��8ّ%ا  Sıcaklık I/1535. *** (-). 

                                                           
294 OSTN’de kelimenin anlamı için gönderme yapılan ‘ĭssĭr-’ kelimesine rastlanamamıştır. 
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ĭssĭ���� ��8ّ%ا  Sıcaklık, ısı  I/1535.  
*** ısıġ: bk. ĭssĭġ. 

ĭssĭt- ا%8ّ"��ك  Isıtmak I/1535.  
*** ısıtma����: Isıtmak, sıcak yapmak 
(Vámb. 234). 

īşan   F.    ای-�ن  Ermiş, şeyh I/1550.  
*** ışan: Şeyh, bir tekkenin başkanı 
(Vámb. 235). 

ĭşan- ق��	ا%&�  İnanmak, güven duymak, birine umut 
bağlamak; ümitlenmek 
İnanma�, i‘ti�ād ta.dī� i‘tā i‘timād itmek 
[inanmak, güvenmek], ya�īn ve bāver 
iylemek [şüphesiz ve sağlam olarak 
bilmek; inanmak] (S.S.) I/1550. 
*** ışanmek: (LÇ 53); işanma����: İnanmak, 
güvenmek; iman etmek (Vámb. 235). 

ĭşanç <	�&%ا ĭşan+ç İnanç, güven; umut I/1551. 
*** ışanç: İ‘timād [inanma], i‘tikād 
[inanç], ta.dī�, bāver [tasdik, inanma] (LÇ 
54). 

ĭşandur- ور��ق�	ا%&� ĭşan+dur- İnandırmak, güven uyandırmak I/1551.295  
*** işandurma����: İnandırmak, itimat 
ettirmek; iman ettirmek (Vámb. 235). 

ĭşanĭl- ق����	ا%&� ĭşan+�- İnanılmak, güveni hakketmiş olmak; 
doğru olarak kabul etmek  
Mu‘temed ve mu‘teber tutma�, pesend 
[kabul etmek], dil-nişīn itmek (S.S.) I/1550. 
*** ışanılma����: (LÇ 53). 

ĭşanmaġur ر� ĭşan+ma+ġur İnanılmayan, güvenilmez; iki yüzlü ا%&�	��
Münkir [inkar eden], inanılmaz, mu‘ānid 
[inat eden], �ınġır [inatçı] (S.S.) I/1551. 
*** ışanmaġġġġur: (LÇ 53). 

ĭşĭġ ��&%ا  Işık, aydınlık, parlak I/1552.  
*** ışı����: bk. ĭşĭ�. 

ĭşĭ���� ��&%ا  Işık, aydınlık, parlak I/1552. 
*** ışı����: Lem‘a [ışık, parlama], nūr, żiyā, 
sirāc [ışık, mum], rūşen, aydın, pertev 
[ziya, ışık] (LÇ 54). 

                                                           
295 OSTN’de 1551 olması gereken sayfa numarası 1552 ve 1552 olması gereken sayfa numarası 
1551 şeklinde görülmektedir. Muhtemelen tashih hatasından dolayı yer değiştiren bu sayfa 
numaraları çalışmamızda düzeltilerek kullanılmıştır. 
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ĭşĭm '�&%ا  Yıldırım, şimşek I/1555.  
*** işim: Yıldırım (Vámb. 236). 

ĭşĭn � .Yıldırım, şimşek I/1553  ا%&�
*** ışın: Yıldırım, ça�ın, ber� [yıldırım], 
parla� (LÇ 54). 

ĭş����ĭr- ا%&��#��ق  Islık çalmak I/1555. 
*** ış����ırma����: 7afīr urma� [ıslık çalmak], 
ı.lı� çalma� (LÇ 53). 

ĭş����ĭrĭ���� &%ا�%#��   (V.) Güğüm, kase; bir tür içecek kabı 
I/1555.  
*** iş����iri����: Testi, küp; bir tür içecek kabı 
(Vámb. 235).  

ĭş����ĭrĭş 3%#��&%ا ĭş�ĭr+ş Islık, ıslıkla işaret verme I/1555. *** (-). 
ĭşna- ا%&$���ق ĭşĭn+a- Işıldamak, parlamak I/1557. 

*** ışnamek: Parıldama�, rūşen münevver 
olma� [parlak olmak, ışıklı olmak], 
pertev-endāz olma� [ışıklandıran olmak] 
(LÇ 53). 

ĭşnar ا%&$�ر ĭşna+r Parlak, ışıklı I/1557. 
*** ışnar: Parla�, lāmi‘ [parlak], dıra
şān 
[parlak, parlayan], żiyā-dār [ışıklı], 
münevver [ışıklı] (LÇ 53).  

ĭta’un ا%"�ون  Keklik I/1501.  
*** ıtavun: Keklik (DTO 94). 

ĭt����a ��"%ا  Pazar yeri, pazar meydanı I/1504. 
*** ıt����a: Pāzār �urılan ma
all, panāyır 
yeri, bāzār cāyı [Pazar yeri] (LÇ 46). 

ĭtla- ا%"���ق  (L.T.) İstemek, talep etmek I/1505.  
*** ıtlama����: Elde etmeye çalışmak; 
peşinde olmak (DTO 94). 
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İ 
 

ibi- I ا%<���ك  Yumuşamak, yumuşak olmak I/1569. *** 
(-). 

ibi- II   Yemek yemek I/1569. *** (-). 
ibin � .(P. d. C.) Parlak I/1569  ا%<�

*** ibin: Parla�, lāmi‘ [parlak], dıra�şān 
[parlak, parıldayan] (LÇ 46); ibin: Parlak 
(DTO 92). 

ibit- E�"�>%ا ibi+t- Yumuşatmak; yenilemek, tazelemek 
I/1569. *** (-). 

iç I <%1  ا) İç, içerik 
İçidin (Ayrılma hâli) “İçinden” 
2) İnsanın içi; karın; ruh; kalp 
İçim ketti “İshal oldum.” I/1511. 
*** iç: Derūn [iç taraf, kalp], �alb, dil 
[gönül, kalp] (LÇ 47). 

iç- II 1  ا%���ك) İçmek 
İçip yiberdi9 “Aceleyle, bir defada içtin.” 
2) Yemek yemek (Özellikle kaşıkla yemek 
yemek) 
Aş içip kiç namāz-ı peşīn andın atlandu� 
“Yemek yiyip akşam namazından sonra 
atlara bindik.” (Bb. 306-17) I/1514. 
*** iç: Emr-i nūşīden [iç emri, iç!] (LÇ 47). 

içegü ا%��آ�  Bağırsak I/1515.  
*** içegü: Bağırsak (Bdg. I: 181). 

içek ا%��ك  (V.) Bağırsak, bağırsaklar I/1515. 
*** içek: Em‘ā [bağırsaklar], baġırsa�, 
rūde [bağırsak], a
şā [vücuttaki bağırsak, 
ciğer gibi organlar] (LÇ 47); içek: 
Bağırsak (Vámb. 231). 

içergü ا%��رآ�  Eyer yastığı I/1516. 
*** içergü: Ġışā [örtü, mahfaza], eger 
esbābı [eyer gereçleri] (LÇ 47). 

içik E��%ا  (V.) Kışlık ceket; kadınların giydiği kısa 
kürk I/1516.  
*** içik: Kadınların giydiği kışlık ceket 
(Vámb. 231). 

içil- E����%ا içII+l- İçilmek, içilmiş olmak I/1517.  
*** içilmek: İçilmek (Bdg. I: 182). 
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içim '��%ا içII+m Yudum, içim I/1517.  
*** içim: İçim, yudum (Bdg. I: 182). 

içiş- ا%��&��ك içII+ş- Birlikte içmek I/1517.  
*** içişmek: Birlikte içmek (Bdg. I: 182). 

içit- ا%��"��ك içII+t- İçirmek I/1517.  
*** içitmek: İçirmek (Bdg. I: 182). 

içkeri  ا%�=�ر içI+keri İçeri I/1518.  
*** içkeri: İçeri (Bdg. I: 181); içerü: bk. 
içkerü. 

içkerigi �%ر%=ا�=!  296 içkeri+ki İçerdeki I/1518.  
*** içkereki: İçerüdeki, derūnındaki [iç 
tarafındaki], vasa�ındaki [ortasındaki] 
(LÇ 47). 

içkerü ا%�=�رو  İçeri I/1518.  
*** içkerü: İçeri (Vámb. 231). 

içkerüle ,ا%�=�رو içkerü+le İçeri; içinde I/1518. *** (-). 
içki  içI+ki İç, içerdeki 

İçki kentler “İç şehirler, içerdeki şehirler”; 
İçki beg “Saray ağası, saray beyi” I/1518. 
*** içki: Derūnī [içerdeki] (LÇ 47). 

içkü �=�%ا  İçme, içme işi 
Ant içkü “Ant içme, yemin etme” I/1519. 
*** içkü: İçme, içim (Vámb. 231). 

içküle- ا%�=�,��ك içkü+le- Çok içki içmek, ağır bir şekilde içki 
içmek; içki alemi yapmak I/1519.  
*** içkülemek: Çok içki içmek (Bdg. I: 
182). 

içkülük ا%�=�)�ك içkü+lük İçecek, içki I/1519.  
*** içkülük: İçecek, içki; içkili (DTO 99). 

içkür- ا%�=�ر��ك içII+kür- (V.) İçirmek 
Ant içkürmek “Ant içirmek, yemin 
ettirmek” I/1519.  
*** içkürmek: İçirmek, içirtmek (Vámb. 
231). 

içre G#�%ا içI+re 1) İç kısım, içerideki 
2) İçine, içinde 
Baġ içre “Bağ, bahçe içinde” I/1519.  
*** içre: İçerdeki, içerde; içinde, içine 

                                                           
296 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ]Aری)ا�(!  şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin 
madde başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir.  
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(Vámb. 231). 
içredeki !داآ G#�%ا içre+de+ki İçerideki I/1520.  

*** içredeki: İçerdeki (Bdg. I: 181). 
içrü ا%�#و  bk. içre  I/1520.  

*** içrü: İçeri, içeride (Bdg. I: 181). 
içtir- ا%�"�#��ك içII+tir- İçirmek I/1520.  

*** içdirmek: İçtirmek (Bdg. I: 182). 
içür- ا%��ر��ك içII+ür- İçirmek I/1517.  

*** içürmek: İçirmek (Bdg. I: 182). 
içürt- ا%��ر/��ك içür+t- İçirtmek I/1517. *** (-). 
İdi  ^%ا%� ، ا  

 
 

 

Sahip; Tanrı 
İfige siperlep İfidin tevfī� isti‘ānet tilep 
“Tanrı’ya inanarak ve Tanrı’dan yardım 
isteyerek” (Bb. 5-19); Uyġur ilini9 pādişāhı 
İdi-�ut “Uygur halkının Tanrısı İdi-
kut’tur.” (Abg.); Ma‘lūm bolsun kim İdi-
�utnı9 ma‘nīsi Moġul tilinde devletlik timek 
bolur “Bilinsin ki İdi-kut’un anlamı Moğol 
dilinde devletli, devlet sahibi demektir.” 
(Abg.) I/1507.  
*** İdi: 7ā
ib, mālik, ige (LÇ 48). 

idiş I 3%�%ا  Kap, vazo 
Çini idiş “Çin vazosu” I/1510. 
*** idiş: Avānī [kap, yemek kabı], +arf 
[kap], �ap (LÇ 48); idiş: Vazo, kap (Vámb. 
231). 

idiş II 3%�%ا it+ş Etme, yapma I/1510. *** (-). 
igde G�=%ا  İğde, hunnap I/1430. 

*** igde ve cigde: İgde (LÇ 56). 
igdicle-  igdic+le- bk. egdicle-297 I/1431. *** (-). 
igdiç M%�=%ا  İğdiş, hadım I/1431.  

*** igdiç- igdiş: Atın hayalarının iğdiş 
edilmesi (DTO 122). 

iger ا%=�ر  bk. eger I      I/1425. 
*** iger: Eger, zīn [binek hayvanlarına 
vurulan eyer], serc [eyer]  (LÇ 54). 

igerlen- E�	,ا%=�ر  bk. egerlen-298  I/1425. 
*** igerlenmek: Eyerlenmek (Bdg. I: 216). 

                                                           
297 OSTN’de igdicle-  kelimesinin anlamı için egdicle- kelimesine gönderme yapılmıştır; ancak 
gönderme yapılan egdicle-  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. ‘İğdiş’ kelimesinden hareketle, 
bu kelimenin “İğdiş etmek, hadım etmek” anlamına geldiği düşünülebilir. 
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igerlet- E�/,ا%=�ر  bk. egerlet- I/1425. 
*** igerletmek: Egerletmek, ata ta�ım 
urdurma�  (LÇ 55). 

igerlik I E�(ا%=�ر  Eğerli I/1425.  
*** igerlik: Eğerli (Bdg. I: 216). 

igerlik II E�(#=%ا  Ekşi; acı 
(Calc. Wrtb. =h ُُز ) I/1425.  
*** igerlik: Ekşi; acı (Bdg. I: 200). 

igirme ��#�=%ا  Yirmi sayısı I/1428.  
*** igirme: Yirmi sayısı (DTO 124). 

igit @�=%ا  Yiğit, genç I/1429.  
*** igit: Yiğit, genç (Bdg. I: 201). 

igitlik E��"�=%ا  Yiğitlik, gençlik I/1429. *** (-). 
igne �$=%ا  İğne I/1430. 

*** igne: Sūzen [iğne], ibre [ince iğne gibi 
alet] (LÇ 57). 

ignelik E�( �$=%ا  İğne kutusu, iğnelik I/1430.  
*** ignelik: İğnelik, iğne kutusu (Bdg. I: 
202). 

igren- E�	#=%ا  İğrenmek, tiksinti duymak 
Teneffür [iğrenmek], istikrāh itmek [nefret 
etmek], ictināb ve perhīz itmek [sakınmak 
ve çekinmek] (S.S.) I/1430. 
*** igrenmek: (LÇ 56). 

igrenc <	#=%ا igren+c İğrenç; tiksinti, iğrenti I/1430. *** (-). 
igrenclik 	#=%اE�*  igrenç+lik İğrenç; tiksinti, iğrenti I/1430. *** (-). 
igün ا%=�ن  Omuz I/1430.  

*** igün: Kol; arka, sırt (DTO 123). 
īk  E%1  ا) İğ, eğirmen 

Īk tolusĭ “İğ yünü” 
2) Çivi; damga; tapa, tıkaç I/1415. 
*** ig: İp, iplik (DTO 118). 

ik I E%ا  Hastalık I/1415. 
*** ig: Bir nev‘ fenā �astelik (LÇ 54). 

ik II E%ا  (Bdg.) Safkan Türkmen I/1416.  
*** ik: Safkan Türkmen (Bdg. I: 199). 

ike �=%ا  Bey, ağa I/1416. 
*** ige ve igem: 7ā
ib, mālik (LÇ 54); ige: 

                                                                                                                                                                          
298 OSTN’de igerlen-  kelimesinin anlamı için egerlen- kelimesine gönderme yapılmıştır; ancak 
gönderme yapılan egerlen-  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
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Büyük, cesīm [büyük], büzürg [büyük; 
başkan, şef], ‘a+īm, .ā
ib (LÇ 56). 

ikegü ا%=�آ� iki+egü Her ikisi, ikisi beraber I/1417. 
*** ikegü: İkisi de berāber, ikisi de 
birlikde (LÇ 55). 

iki !=%ا  İki sayısı I/1417. 
*** iki: İ;neyn [iki], dū [iki] (LÇ 56). 

ikin � .ik+n Omuz I/1418 ا%=�
*** igin: Egin, ar�anıñ egilür �arafı (LÇ 
56). 

ikir #�=%ا  İkiz I/1418.  
*** ikir: İkiz (Vámb. 236). 

ikirer ا%=�#ار  İkişer I/1419.  
*** ikirer: İkişer (Bâbür-nâme’de) (Bdg. I: 
200). 

ikle- ا%=���ك ik+le- Hastalanmak I/1421. *** (-). 
il-  1  ا%���ك) Asmak 

2) (V.) Kapamak 
�apunĭ  il! “Kapıyı kapat!” I/1473.  
*** ilmek: Kapamak; kilitlemek; gözleri 
bağlayarak kapamak (Vámb. 238); ilmek: 
Asmak (Bdg. I: 88). 

ilbars ا%�<�رس  Pars, kaplan I/1496.  
*** ilbars: Pars (Bdg. I: 205). 

ile- 299 ا%�� ��ك  Deriyi tabaklamak I/1477. *** (-). 
ilek I  ile+k (V.) Elek, süzgeç I/1479. 

*** ilek: Elek, unı eleyeca� ālet (LÇ 58); 
ilek: Elek, kalbur, süzgeç (Vámb. 237). 

ilek II ا%�ك  (V.) İnce ip, şerit, bağ I/1479.  
*** ilek: Bağ, iplik; kap, kapak (Vámb. 
237). 

ilekle- ا%�آ���ك ilek+le- (V.) Bağlamak I/1479.  
*** ileklemek: Bağlamak, iliklemek 
(Vámb. 237). 

ilen- ك��	1  ا%�) Heyecanlı olmak, heyecandan 
titremek, (birisi için) kendini harap etmek 
2) Yalvarmak, çok istemek, (birisini) bir 
şey istemekten bıktırmak I/1479.  

                                                           
299 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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*** iylenmek: Yalvarmak, rica etmek 
(Vámb. 237). 

ilençek *�ك	ا%�  Usandıran, (istemekten dolayı) can sıkan 
I/1480.  
*** ilençek: Bıktıran, usandıran (Bdg. I: 
205). 

ilenü �	�%ا  İsteklerle can sıkma, usandırma, bıktırma 
I/1480.  
*** ilenü: Bıktırma, usandırma (Bdg. I: 
205). 

ile$$$$ %ا �   Ön taraf 
İle$imiz “Önümüz, önümüzde olan”; 
İle$inde “Önünde”; İle$lerige �a‘ām �oydılar 
“Önlerine yemek koydular.”; İle$ide niçe 
kişi 
āżır300 boldı “Önünde birkaç kişi hazır 
oldu.” I/1478. 
*** iley: ,użūr, ‘ind [huzur, yan], nezd 
[huzur yan], pīş [huzur, ön, ileri taraf] 
(LÇ 58). 

ile$$$$se �8%�%ا ile$’den Her yerde 
(Calc. Wrtb. �&آ�ه ) I/1478. 
*** ileyse: Her yerde (Bdg. I: 205). 

ilge- 301 ا%�=���ك ilII+ge- (V.) Düğümlemek, ilmiklemek, bağlamak 
‘U�de [düğüm, bağ], peyvend [bağ], baġ 
itmek, baġlama�, bend itmek (S.S.) I/1490. 
*** ilgemek: (LÇ 59); ilgemek: 
Düğümlemek, ilmiklemek, bağlamak 
(Vámb. 238). 

ilgek ا%�=�ك ilge+k 1) Bir şeyleri asmak için kullanılan 
demirden yapılmış kanca, askı 
2) (V.) Düğme 
Tügme, ‘urve [düğme iliği], 
al�a, asırġa, 
zincīr (S.S.) I/1490. 
*** ilgek: (LÇ 59); ilgek: Düğme (Vámb. 
238). 

ilgekle- ا%�=�آ���ك  Kancalamak, kancaya asmak I/1491. *** (-
). 

ilger- ا%�=�ر��ك ilII+ger- Ele geçirmek, zapt etmek, işgal etmek, 
                                                           
300 OSTN’de �H�6 yazılması gereken kelime yanlışlıkla �6ص şeklinde yazılmıştır.  
301 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı 
�)ای  şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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mülk edinmek  
Żab� �ayż itmek [zaptetmek, ele geçirmek], 
�avrama�, �utma� (S.S.); 
Sa9a tigmes ki ilgerse9 Yemenni 
Çirik tartıp �ama‘ �ılsa9 ‘Adenni 
“Eğer Yemen’e sahip olmak istiyorsan 
Aden’e asker yürütüp sefer düzenlemen 
işe yaramaz.” I/1491. 
*** ilgermek: (LÇ 59). 

ilgeri  ا%�=�ر ilk+eri [İleri; daha önce, daha erken]302 
İlerü, �uddām [ön taraf, ileri taraf], �abl303 
[evvel, önce], evvel, mu�addem [önde 
olan], pīş [ön, ileri taraf], nu�ust [evvel, 
ilk], ibtidā [evvel, baş taraf] (S.S.) I/1491. 
*** ilgeri: (LÇ 59). 

ilgerki !ا%�=�رآ  Önceki; daha önce meydana gelen I/1492.  
*** ilgerki: Önceki, evvelki (Bdg. I: 85). 

ilgerü ا%�=�رو  bk. ilgeri  I/1492.  
*** ilgerü: İleri, önde, daha önce olan 
(Vámb. 238). 

ilgü$$$$  �=�%ا  Nazik ve şefkatli bir şekilde eğitilmiş 
(Calc. Wrtb. ور�ز ��" );  
(P.d.C’deki anlamı “Yumuşak bir biçimde 
yetişmiş”tir.) I/1492. 
*** ilgüy: ‘İzzet-i nefs ile terbiye olmuş 
adam (LÇ 60); ilgüy: Yumuşak bir 
biçimde yetişmiş (DTO 133). 

İli !�%ا  İli nehri I/1484. *** (-). 
ilik I E��%ا il+k (V.) Kapalı I/1484.  

*** ilik: Kapalı; içine dönük, içine kapanık 
(Vámb. 238). 

ilik II E��%1  ا) İlik, kemik içindeki yağlı doku 
2) Kol ve ayak kemikleri 
Bir Moġul bir öküzni ilik sü9ekige bir a� 
uzun büz baġlap tuġnı9 yıġaçını tübidin 
ötkerüp kiltürdi “Bir Moğol, bir öküzü, ilik 
kemiğine beyaz ve uzun bir bez bağlayıp 
onu bayrak direğinin (tuğ) ağacının 

                                                           
302 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
303 Kelime OSTN 4Gی  ; LÇ’de 4GR  şeklinde hatalı yazılmıştır. 
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dibinden geçirip getirdi.” (Bb. 122-21) 
I/1484. 
*** ilig: El, yed [el], dest [el], �ol, �ulp (LÇ 
60); elig304: El (Vámb. 238). 

ilin-  ا%��$��ك il+n- Bir şeye tutunmak, asılmak I/1485.  
*** ilinmek: Asılmak, bir şeye asılmak 
(Bdg. I: 88). 

ilist @8��%ا  İhtiyar, yaşlı  
(Calc. Wrtb. ��� ) I/1487.  
*** ilist: Yaşlı, pir (Bdg. I: 208). 

iliş- E�&��%ا il+ş- 1) Bir şeye takılı kalmak, ilişmek 
2) Burun buruna gelmek, karşılaşmak, 
dokunmak, değmek I/1487. 
*** ilişmek: Bend peyvend olma� 
[bağlanmak], baġlanma�, peyvesten 
[bitişmek] (LÇ 60).  

ilşik E�&�%ا  Gemi yelkeni  
(Calc. Wrtb. !$-د��ن آ�� ) I/1496.  
*** ilsik: Gemi yelkeni (DTO 131); ilsik: 
Gemi yelkeni (Bdg. I: 207). 

ilti !"�%ا  Elti (kardeşin karısı) I/1494. 
*** ilti: İki birāderiñ zevcesi ve 
aremi 
(LÇ 58). 

iltür ا%�"�ر ĭl+tur (V.) Geçen sene 
(Aynen ‘bıltır’ ve ‘bir+yıl+tur’ şekillerinde 
olduğu gibi.) I/1494.  
*** iltür: Geçen yıl, geçen sene (Vámb. 
237). 

imam  Ar.  Muhammed’e inanan din adamları  ا �م 
I/1573.  
*** imām: Molla, imam, din adamı (Bdg. 
I: 91). 

iman  Ar. ای,�ن İman  I/1571.  
*** īīīīmāāāān: İman, inanç (Bdg. I: 209). 

imen- ك��	ا%��  (Bir şeyden dolayı) Utanmak, mahcup 
olmak I/1573. 
*** ımanma����: Utanma�, 
icāb itmek, şerm 
ü 
ayā (LÇ 61); imenmek: Utanmak, 
sıkılmak (Vámb. 238). 

                                                                                                                                                                          
304 Vámbéry, çalışmasında  2�
 .şeklinde yazılan kelimeyi ‘elig’ biçiminde okumuştur  ای
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in �  .İn, mağara I/1438  ا%
*** in: Delik, oyuk; yuva; oluk (Vámb. 
239); in: İn; delik, boşluk; kulak deliği; 
parça, kısım; kanal, oluk (DTO 138). 

incir- ا%$*�#��ك  İnlemek, içini çekmek I/1454. 
*** inçirmek: I�layup .ı�lar gibi nefes 
alma� (LÇ 63). 

incü �*$%1  ا) Bey ve emire ait arazi 
2) Hizmetkar; beyin ordusuna veya 
hizmetine gönüllü olarak katılan kişi 
I/1455. 
*** incü: Bende, köle, memlūk [köle, kul, 
hizmetkar] (LÇ 63). 

incük ا%$*�ك  İncik, incik kemiği, bacağın diz 
kapağından topuğa kadar olan bölümü 
I/1455. 
*** incik: İncik (LÇ 63). 

incülik E�(�*$%ا incü+lik İrtifak hakkı, başkasına ait arsa, bahçe, 
yol gibi taşınmaz bir maldan belirli bir 
şekilde yararlanma; yapılan iş ve görev 
için verilen  ücret I/1455.  
*** inçülük: İrtifak hakkı (Bdg. I: 213). 

inç- E��$%ا  (V.) Kırmak, parçalamak; ufalamak 
I/1450. 
*** inçmek: Göñli �al�ma�, te’ellüm 
tekdir itmek [kederlenmek], āzürde 
olma� [kalbi kırılmak], şikeste �ā�ır 
[gönlü kırılmak] (LÇ 63); inçmek: Ezmek, 
paramparça etmek, baltayla parçalamak 
(Vámb. 239). 

inçe ��$%ا  İnce I/1451. 
*** ince: İnce, narin (DTO 139). 

inçi !�$%ا  (V.) Cilveli kadın 
İnçi çinçi “Cilveli cilveli” I/1451. 
*** inçi: %anım, mu
tāl �adın [hileli 
kadın] (LÇ 63); inçi: Cilveli kadın (Vámb. 
239). 

inçke �=�$%ا  İnce 
İnçke kişi “Sinsi insan”; İnçke ün birle 
yıġlama� “İnce sesle (sessizce) ağlamak” 
I/1451. 
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*** inçke: İnce, nārīn (LÇ 63).  
inçkelen- ك��	ا%$�=�, inçke+len- İncelmek I/1451. *** (-). 
inçkelik E(�=�$%ا  İncelik 

İnçkelik birle “Ayrıntılı şekilde, inceden 
inceye, tetkik ederek” I/1451. 
*** inçkelik: Nāziklik, zekāvet [zeki oluş], 
+erāfet (LÇ 63). 

inde- ا%$�ا��ك in (işaret, 
alamet)+le- 

1) İşaret vermek, işaret etmek, çağırmak, 
davet etmek 
2) (Bdg.) Bir şeye dikkatini vermek, bir 
şeyi kabul ettiğini işaret etmek 
Her niçe �ıç�ırdım irse o hīç indemedi “Her 
ne kadar bağırdımsa da onun hiç 
dikkatini çekemedim.” I/1447. 
*** indemek: %ānesine çaġırma�, da‘vet 
celb itmek (LÇ 63). 

indew ا%$�او inde+w 1) İşaretle çağırma, kabul ettiğini 
belirtmek için boyun eğme 
İşāret ile da‘vet itmek, �abūl içün boyun 
egmek (S.S.) 
2) Yağ çıkarılan bir tür meyve 
Sīsāma beñzer bir nev‘ dānedir, yaġını 
sürerler (S.S.); “Güzel kokulu ve çok acı 
bir yağ veren bir tür darı” (V.) I/1449. 
*** indev: İşāret ile da‘vet itmek, �abūl 
içün boyun egmek, sīsāma beñzer bir nev‘ 
dānedir, yaġını sürerler, uyuz ‘illetine 
mübtelā olan develere anıñ yaġını sürerler 
(LÇ 63). 

indi  �$%ا  Şimdi I/1450.  
*** indi: Şimdi (Vámb. 240). 

inege I ا%$�آ�  Küçük kardeş I/1443. 
*** inege: Küçük birāder (LÇ 62). 

inege II ا%$�آ�  ine 
(anne)’den 

Süt anne, süt ana, dadı I/1443. 
*** inege: Süt nenesi, dāye [çocuğa süt 
veren] (LÇ 62). 

inek I ك�	ا  Küçük kardeş I/1442.  
*** inek: Küçük birāder (LÇ 62). 

inek II ا%$�ك  İnek I/1442.  
*** inek: İnek, sığır (Bdg. I: 97). 

inekçi !ا%$�آ� inek+çi Sığır çobanı, sığırtmaç I/1443. *** (-). 
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inen ا%$�ن  bk. ingen  I/1443. 
*** inen: Deveniñ dişisi, ervāne [bir cins 
dişi deve] (LÇ 62). 

ineşle- ا%$�����ك  Eğilmek, aşağı eğilmek 
İnişlemek305, inişe temāyül itmek (S.S.) 
I/1444. 
*** ineşlemek: (LÇ 62).  

inet- ا%$�/��ك  İğdiş etmek, hayvanlarda erkeklik 
bezlerini çıkarmak veya körletmek  
İgdiş, a�te itmek [erkeklik bezlerini 
çıkarmak, iğdiş etmek] (S.S.) I/1443. 
*** inetmek: (LÇ 62). 

inewli (?) !(ا%$�و  (V.) Delik, çukur I/1442. 
*** inevli: Avda 
ayvānları �utma� üzere 
yerde �azılan �ende� (LÇ 63). 

ingen ا%$=�ن  Dişi deve 
Deveniñ dişisi, tıla� [bızır, klitoris],  māde 
[dişi] (S.S.) I/1445. 
*** ingen: (LÇ 64). 

ini !$%ا  Küçük kardeş 
Küçük �ardaş, birāder-i �ūrd [küçük kardeş] 
(S.S.) I/1444. 
*** ini: (LÇ 64). 

inir #�$%ا  Kıskaç, demirci kıskacı I/1444.  
*** inür: Demircilerin kullandığı kıskaç 
(DTO 142). 

i9999ek ا%$=�ك  Çene, çene kemiği 
,ūr�ūmını9 iki yanıda yu�arıġı i9ekide iki 
uluġ tişi bar “Hortumunun iki tarafında, 
üst çenesinde iki büyük dişi var.” (Bb. 
356-11) I/1432. 
*** i9999ek: Zena�dān [çene], çeñe (LÇ 64). 

ip B%ا  İp, iplik I/1564. 
*** ip: Na
 [ip, ince ip] (LÇ 45). 

ipek ك�D%ا  İpek I/1566. 
*** ipek: İbrişim [ipek ipliği], 
arīr [ipek] 
(LÇ 45). 

ipin- I ك��$�D%ا  (V.) Hareket etmek, kımıldamak, 
kıpırdamak I/1566. 

                                                           
305 Kelime OSTN 
2ای��-  ; LÇ’de ,
2ای�-  şeklinde hatalı yazılmıştır. 
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*** ipimek: ,areket ve cünbiş 
[kımıldanma, hareket] itmek (LÇ 46); 
ipenmek: Hareket etmek, kımıldanmak 
(Vámb. 230). 

ipin II �D%ا  Açık, aydın, parlak  
(Calc. Wrtb.  !;ۀ ��@ %�ر�Dو آ J:,ۀ ه�Dآ E�hV$�
 Mرو� ) I/1566.  
*** ipin: Açık, aydın, parlak (Bdg. I: 176); 
ibin: bk. ibin. 

İran ا%#ان  İran I/1457. 
*** İran: ‘Acem memāliki [Fars 
memleketi] (LÇ 48). 

İranlĭ���� ���	ا%#ا İran+lĭ� İranlı I/1457. *** (-). 
irewül ا%#اول ĭr+�ol Öncü birlik, ön saflarda olan; ileri karakol  

(Kelime Bâbürnâme’de اول�ی ve اول�ه  şeklinde 
geçmektedir.); 
İrewül �ılıp “Ön saflarda hizmet edip” 
(Abg.); Ol biş yigit bizni9 irewülge bardı 
“O beş yiğit bizim ileri karakolumuza 
vardı.” (Abg.) I/1457. 
*** irevül: *alī‘a [asker önünden giden 
tabur], mu�addimetü’l-ceyş [öncü birlik], 
pīş-ceng [öncü birlik] (LÇ 48). 

irgek ا%#آ�ك  Derece, mertebe, rütbe, ünvan  
(Calc. Wrtb. 	GA�  ) I/1468. 
*** irgek: Rütbe, mertebe (LÇ 49). 

irgene �	ا%#آ�  Çadır gereçleri, çadırda kullanılan aletler  
(Calc. Wrtb.  ���G�  	"�?� 4q  	در@ آ ) I/1468. 
*** irkine: Alaçu�uñ kibit�a baş �arafında 
olan çöp (LÇ 49); irkene: Çadır gereçleri, 
çadırda kullanılan aletler (Bdg. I: 189). 

irgür- ا%#آ�ر��ك  Gittiği yere kadar götürmek, sonuna 
kadar götürmek I/1468. *** (-). 

irik E%#%ا  Kaba, iri; iri taneli I/1459. 
*** irik: Yuġan, cesīm [iri, büyük], büyük, 

acimlü, cü;;elü (LÇ 50). 

irim ا%#م  Kötü veya iyiye işaret eden şey I/1463. 
*** irim: Beşāret [müjde, sevindirici 
haber], fāl-ı �ayr [iyi işaret, uğur], uġur 
(LÇ 50). 

irk- ا%#آ��ك  Ürkmek, irkilmek, korkmak, yerinden 
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fırlamak I/1464.  
*** irkmek- ürkmek: Birdenbire sıçramak 
(Vámb. 232). 

irke ا%#آ�  İğ, eğirmen I/1465.  
*** irke: Makara, sargı (Vámb. 232). 

irkeç ا%#آ�چ  Erkek keçi, teke, erkeç  
Keçi ayġırı (S.S.) I/1465. 
*** irkeç: (LÇ 49). 

irküncek *�ك	ا%#آ�  Salıncak I/1467. 
*** irkincek: Terāzū ve yükiniñ aġır �arafı 
(LÇ 49); irküncek: Salıncak şeklindeki 
beşik (DTO 104). 

irvam اروام Ar. Beceriklilik, ustalık; cesaret, yüreklilik; 
silah kullanmada ustalık I/1471. *** (-). 

is I A%ا  Koku I/1523. 
*** is: �o�u, rāyi
a [koku, güzel koku], 
būy [koku] (LÇ 51). 

is II A%ا  İs, duman I/1524. 
*** is: Zeng [kir, pas] (LÇ 51). 

isir 306 #�8%ا  (V.) Bir tür yırtıcı kuş I/1527.  
*** isir: Bir tür yırtıcı kuş (Vámb. 234). 

iske-  I ا%8=���ك  Esnemek I/1528.  
*** iskemek: Esnemek (Bdg. I: 193). 

īske- II 307 ا%8=���ك isI+ke- Koklamak I/1528. *** (-). 
iskele- ا%8=�,��ك isI+kele- (V.) Koklamak; öpmek I/1529. 

*** iskelemek: Koklamak (Vámb. 234). 
isle- I ا%���8ك isII+le- Duman çıkarmak, tütmek I/1531.  

*** islemek: Duman çıkarmak (Bdg. I: 
193). 

īsle- II ا%���8ك isI+le- Koklamak; kokmak I/1531. 
*** ıslama����: �o�ulama� (LÇ 52); islemek: 

                                                           
306 Radloff bu kelimeyi Vámbéry’den almıştır. Vámbéry’nin �Dای şeklinde yazdığı kelimeyi 
(Vámbéry; 1867: 234) ‘isir’ şeklinde okuyan Radloff hatalı olmalıdır. P. d. Courteille (Courteille; 
1870: 110) ve Şeyh Süleyman Efendi’nin (LÇ 51) “Doğan, şahin” anlamlarını vererek bu 
kelimeyi eserlerine ��KDای şeklinde almaları her bakımdan doğrudur. Yine ‘ispir’ kelimesine 
Tarama Sözlüğü’nde “Şahinden sonra avcı kuşların en güçlüsü ve makbulu” anlamı verilmiştir 
(Tarama Sözlüğü; 1996: 2104). Bu kelime, Hasan Eren’in ‘Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar’ 
adlı makalesinde ele aldığı kelimelerden biridir. Hasan Eren de kelimenin ‘ispir’ telaffuzu ile 
“Bir avcı kuş adı” anlamında Anadolu’nun bir çok yerinde hâlâ kullanıldığını ve Radloff’un 
‘isir’ şeklinde Vámbéry’den aldığı kelimenin yanlış olduğunu belirtmiştir (Eren; 1950: 152). 
307 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı Dای(�  şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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Koklamak (Vámb. 234). 
issi- ا%���8ّك  Sıcak olmak; kızışmak I/1535.  

*** ısıma����: Sıcak olmak (DTO 114). 
issin- ا%8ّ$��ك ĭssĭ+n- Isınmak I/1535.  

*** isinmek: Isınmak (Bdg. I: 48). 
iste- ا%8"� ��ك is+le- 1) İstemek, dilemek, talep etmek 

2) Bir emri uygulamak, bir emri yerine 
getirmek I/1532. 
*** istemek: İstemek, �aleb ve ārzū ve 
�wāhiş [istek] ve temennā iylemek (LÇ 51). 

istegüçi %8"�آ��!ا   bk. istewçi  I/1533.  
*** istegüçi: İsteyici, isteyen (Bdg. I: 43). 

istet- ا%8"�/��ك iste+t- İstetmek, talep ettirmek I/1534.  
*** istetmek: İstetmek (Bdg. I: 43). 

istewçi !ا%8"�و� iste+w+çi İsteyen, isteyici 
‘Ayb istewçi “İftiracı, iftira eden” I/1533.  
*** istevçi: İsteyen, isteyici (Bdg. I: 43). 

iş 3%1  ا) İş, vazife, görev; mesele; meşguliyet 
Bolġu-dik iş “Olacak iş, yapılabilir iş”; İligi 
işge yitti kilip hīç iş �ıla almadılar “Eli bir iş 
görmeye anca yetti; gelip başka hiç bir iş 
yapamadılar.” (Bb. 77-2) 
2) Savaş, meydan muharebesi 
İş küni “Savaş günü”; İş �ĭrĭ “Savaş 
meydanı”; İş küni Būr�iş üze çulap urup 
yüz tümen i‘dā çirikin sındurup “Savaş 
günü Burhiş’in ordusunun üzerine 
saldırıp yüz bin düşman askerini yenip” 
3) Melodi, ezgi; müzik parçası 
Bir nevbet Bedī‘ü’z-zamān Mīrzānı9 
.o
betide bir işni neydin �ūb çı�arur �ul 
Mu
ammed ġıçekde ol işni çı�ara almas dir 
kim ġıçek nā�ıs sāzdur Şey�ī fi’l-
āl �ul 
Mu
ammedni9 iligidin ġıçekni alıp ol işni 
ġıçekde �ūb u pākīze çalur “Vaktiyle, 
Bediü’z-zaman Mirzâ’nın sohbetinde bu 
melodiyi neyle çalar. Kul Muhammed 
melodiyi kemanla çalamaz der ki keman 
bu melodi için eksik bir çalgıdır. Şeyhî, 
ayağa fırlayıp Kul Muhammed’in elinden 
kemanı alıp o melodiyi kemanla 
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kusursuz ve çok güzel çalar.” (Bb. 229-
10); İş baġlama� “Şarkı bestelemek” I/1546. 
*** iş: ‘Amel [iş, çalışma], şuġl [iş, 
meşguliyet], kār [iş, güç, amel], rezm 
[cenk, savaş], 
arb, fi‘l [amel, iş] (LÇ 52); 
iş ����ur: Ma
all-i 
arb, meydān-ı rezm 
[savaş meydanı], ceng-gāh, mu
ārebe yeri 
(LÇ 53). 

işçi !�&%ا iş+çi İşçi, yardımcı; işe yarar I/1563.  
*** işçi: İşçi, görevli (Bdg. I: 195). 

işi- I   İşemek I/1552.  
*** işemek: İşemek (DTO 116). 

işi II !&%ا iş+i İşe yarayan, iyi işçi, becerikli 
İşi igit “Becerikli genç”; İşi at “Güçlü ve 
işe yarayan at” I/1552. *** (-). 

işiklik  işik+lik Eşikli, kapısı olan, kapılı 
İki işiklik ö$ “İki kapılı ev”; İşiklik turalĭ� 
“Komşuluk”; İşiklik turalĭ� yirdin kildim 
“Komşu yerden geldim.” I/1553. *** (-). 

işil- ا%&����ك işit+l- Duyulmak, duyulmuş olmak (dedikodu 
için) I/1553. 
*** işilmek: Çiftleştirmek; bağlamak, 
birleştirmek (Vámb. 236). 

işki !=&%ا  (V.) Amuderya kıyılarında yetişen bir tür 
kamış I/1556. 
*** işki: Bir nev‘ �amış ve ney (LÇ 53). 

işkin � iş- (bükmek ا%&=�
anlamında)+
kin 

1) Tırıs, atın bir tür yürüyüş biçimi 
2) Su akıntısı I/1556. 
*** işkin: A�ar .u, rahvān yürür at (LÇ 53). 

işle- I ا%&���ك iş+le- 1) İşlemek, çalışmak, hareket etmek 
2) Sızmak, nüfuz etmek, işlemek I/1557. 
*** işlemek: İ‘māl itmek [yapmak, 
işlemek], meşġūl olma� (LÇ 53). 

işle- II %كا���&   Işıldamak, parlamak I/1559.  
*** işlemek: Parlamak, parıldamak; 
görünür olmak (Vámb. 235). 

işlek ا%&�ك işle+k 1) Tecrübeli, işe yarayan, çalışkan 
2) İşlek, çok işleyen I/1559. 
*** işlek: Serī‘ [hızlı], tecrübelü, imti
ān 
olunmuş (LÇ 53). 

işleş- ا%&����ك işle+ş- Birlikte çalışmak I/1560.  
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*** işleşmek: Birlikte çalışmak (Bdg. I: 
195). 

işlet- ا%&�/��ك  Çalıştırmak, işletmek I/1559.  
*** işletmek: Çalıştırmak, işletmek (Bdg. 
I: 195). 

işlik E�&%ا  Çalışkan, meşgul, çok işi olan; işe yarar 
I/1561.  
*** işlik: Deneyimli, tecrübeli (DTO 116). 

işsiz 48&%ا  İşsiz, çalışmayan; tembel I/1563.  
*** işsiz: İşsiz; aylak, boş gezen (Bdg. I: 
195). 

iştan ا%&"�ن iç+ton Soğuklarda pantolon altına giyilen ince 
don I/1561. 
*** iştan ve işton: İç don, sirvāl [şalvar] 
(LÇ 53). 

işti !"&%ا  (V.) Top, tahta küre I/1562.  
*** işti: Oyun topu, top, tahta küre 
(Vámb. 235). 

it I   Köpek, it I/1498. 
*** it: Köpek, kelb [köpek], seg [köpek] 
(LÇ 46). 

it II �%ا  Koku, güzel koku, rayiha 
Müşk idi andın kilür “Misk kokusu ondan 
gelir.” (Bb. 166-17); İdi turunç308 idige o�şar 
“Onun kokusu turunç kokusuna benzer.” 
(Bb. 372-17) I/1499. 
*** id: �o�u, rāyi
a [koku], ‘ı�r [güzel 
koku], būy [koku] (LÇ 48); id: Koku (DTO 
101). 

it- III ا%"��ك  İtmek, hareket ettirmek 
İte sal! “Öne doğru it!” I/1500. 
*** itmek: İlerü sürmek, yürütmek, 
itelemek (LÇ 46). 

it- IV 1  ا%"��ك) Kaybolmak 
2) Ortadan kaybolmak, ayrılıp gitme, 
uzaklaşmak 
Bu yaġılardın ba‘żısı başını alıp ittiler “Bu 
isyancıların bazısı (kurtulmak için) 

                                                           
308 Kelime OSTN’de r"�" şeklinde yazılmıştır. Ancak anlam dikkate alınarak ‘ r"�A – turunç ‘ 
şeklinde okunması daha uygun bulunmuştur. 
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ortadan kayboldu, kaçtı.” (Bb. 486-9); ,a� 
yolıdın çı��an itti ve tüz barġan ma�.ūdġa 
yitti “Doğru yoldan çıkanlar kayboldu ve 
düz, doğru yola devam edenler 
isteklerine ulaştı.” I/1501. 
*** itmek: Ġā’ib, żāyi‘, nāydīd olma� 
[kaybolmak], mef�ūd itmek [kaybolmak] 
(LÇ 46). 

itelgü (�"%ا�=   Bir tür yırtıcı kuş  
(Calc. Wrtb. خ� ); 
Çer� [çakır gözlü doğan], bir nev‘ şikār 
�uşıdır (S.S.) I/1502. 
*** itelgü: (LÇ 46). 

iten- ك��	ا%"�  Bir şeye başlamak I/1502.  
*** itenmek: Başlamak, bir şeyi yapmaya 
koyulmak (Vámb. 230). 

iti- ا%"���ك  Keskin olmak, keskinleşmek I/1503.  
*** itimek: Keskinleştirmek, bilemek 
(Bdg. I: 180). 

itik I E�"%ا iti-’ten 1) Keskin, sivri uçlu 
2) Hızlı, atak, acele, tez (Farsça “:�A – tīz” 
kelimesi gibi.) I/1503. 
*** itik: Ötkin, keskin; tīz (LÇ 47). 

itik II E�"%ا itIV’ten Yitik, kaybolmuş, kayıp I/1503. 
*** itik: Birān [yıkık], ġa’ib [kaybolmuş], 
żāyi‘ [yitik, kaybolmuş] (LÇ 47). 

itikle-  ا%"�=���ك itikI+le- Harekete geçirmek, teşvik etmek, 
canlandırmak I/1503. 
*** itiklemek: Dürtmek, �a�ma�, tesrī‘ 
ta‘cīl itmek [acele ettirmek] (LÇ 47). 

itili !��"%ا  Müzmin hastalık, kronik hastalık I/1504. 
*** (-). 

itir- ا%"�#��ك  Yırtmak, parçalamak I/1504. *** (-). 
itkür- ا%"=�ر��ك itikI+ür- (V.) Keskinleştirmek, bilemek I/1505. 

*** itkürmek- ötkürmek: 
Keskinleştirmek, bilemek (Vámb. 231). 

itle- ا%"���ك itII+le- Kokmak, güzel kokmak I/1505. *** (-). 
ittik E�"ّ%1  ا) Keskin, kesici, sivri uçlu 

2) Hızlı, acil, tez I/1505.  
*** ittik: Keskin; sivri; atik, tez (Vámb. 
231); itik: bk. itik I. 
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ittür- ا%"�ور��ك  Keskinleştirmek, bilemek I/1506.  
*** ittürmek: Keskinleştirmek, bilemek 
(Vámb. 231). 

iz 4%ا  İz, alamet, nişan I/1536. 
*** iz: Pey [iz, işaret], nişāne [iz, işaret, 
alamet] (LÇ 50); iz: Yere bastığında veya 
bir şeyi tuttuğunda ayak veya elden 
kalan belirti, nişane; iz (ÖTİL I/316). 

iza  Ar.   .Utanç, ar I/1537  ایtاء
*** i////āāāā: (Ar.) Açığa vurma, kokusu çıkma 
(Bdg. I: 184). 

izgi !ا%4آ  Ses, seda; ezgi 
Tatlĭ� izgi “Tatlı ses”, İzgisi tatlĭ� 
“Melodik, kulağa hoş elen” I/1543.  
*** izgi: Ezgi, seda (Bdg. 36). 

izgü ا%4آ�  bk. izgi I/1543.  
*** izgü: İyi, güzel (Bdg. I: 184). 

izgülen-  ك��	ا%4آ�,  İyi olmak; cömert olmak; dindar olmak 
I/1543.  
*** i////gülenmek: İyi olmak (Bdg. I: 184). 

izgülik  E�(ا%4آ�  İyilik; cömertlik; dindarlık I/1543.  
*** i////gülik: İyilik (Bdg. I: 184). 

izle- ا%4,��ك iz+le- İzlemek, izleri takip etmek; aramak 
I/1544. 
*** izlemek: Peye düşmek [arda düşmek], 
tecessüs itmek [gizlice araştırmak], tekāpū 
itmek [telaşla koşarak bir şeyle aramak], 
cüst-cū iylemek [arayıp sormak] (LÇ 51). 

izlen- ك��	ا%4, iz+le+n-309 İzlenmek, takip edilmek; aranmak I/1544.  
*** izlenmek: İzlenmek, takip edilmek 
(Bdg. I: 192). 

 

 

                                                           
309 OSTN’de ‘izlen-‘ kelimesi, ‘iz+le+l-‘ şeklinde gösterilmiştir. Bu yazılışın tashih hatası ile 
yazıldığı düşünülerek ‘iz+le+n-‘ şeklinde değiştirilmiştir. 
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���� 
 

����a’’’’an ن���  Büyük han ünvanı, Cengiz Han’ın 
soyundan gelen 
Bu ünvan, Altaycada “�ān” şeklinde uzun 
“ā” ile söylenmesinin aksine iki heceli 
olarak telaffuz edilirdi. Bu durumu 
kanıtlayan beyitler bulunmaktadır:  
�anı �anlar �anı Çingiz ü �an 
Ögedey �anı ki irür �a’ān  
“Nerede hanlar hanı Cengiz han; 
nerede büyük han (ilk) Ögedey?” II/1.  
*** ����a’’’’aaaan: %a�an, pādişāh, 
üküm-dār, 
.ā
ib-i sal�anat, ulü’l-emr, bir 
üküm-
dār ismi (LÇ 211). 

����a’’’’an- ق��	ا��  Yakıcı olmak, ateş almak  
(Calc. Wrtb. ان�ن اش و *��� 	%$�درآ );  
(Muhtemelen “�ān” şeklinde okunuyor.) 
II/1.  
*** ����a’’’’aaaanma����: Telehhüb itmek 
[alevlenmek], ‘alevlenmek, āteş alma�, 
şu‘lelenmek (LÇ 211). 

����aba I 310   Şiş, şişmiş, kabarmış  
����aba����ulaġġġġ: �ula� ter bezinde olan bir nev‘ 
şiş, kūze-i deste-dār [kulplu su testisi], 
�ulb (S.S.); 
����aba����uşlu����: Xuhra �arīb olan va�t, büyük 
çāşt-gāh [kuşluk vakti], nā-şitā va�ti, 
va�t-i cāy, �uşlu�  (S.S.) II/433.  
*** ����aba����ula����- ����aba����uşlu����: (LÇ 212). 

����aba- II ���>� ،������  Kapamak; kuşatmak, çevrelemek; 
tıkamak; kapsamak II/435.  
*** ����abama����: Kapamak, tıkamak; 
kuşatmak (DTO 390). 

����aba���� I 1  ����ق) Kapak 
2) Nişangâh, hedef, parça (atış yapılan)  
�aba� meydānıda meydān başıdın çapıp 
yanıp tüşürüp �oyup atıp �aba�nı urar idi 
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“Atış alanında atış sorumlusu at sürüp 
hedefi düşürüp tekrar yerine koyup atış 
yapıp hedefi vururdu.” (Bb. 217-14) 
�aba� baġlama� “Güzel bir şekilde 
anlatmak, tasvir etmek” II/435.  
*** ����aba����: �aba� oyunı ve tüfeng 
endāzlı� [ateş etmek] itmek toy ve 
dügünde meşhūrdur (LÇ 212) 

����aba���� II ق�>�  Kabak (bitki) II/437.  
*** ����aba����: Kedū [kabak] (LÇ 212). 

����aba����u����aġ غ,������ �aba+�u�aġ Kulplu testi, kulplu kap 
�ula� ter bezinde olan bir nev‘ şiş, kūze-i 
deste-dār [kulplu su testisi], �ulb 311 (S.S.) 
II/438. 
*** ����aba����ula����: (LÇ 212). 

����aba����uşlu���� ق��������� �aba+�uş�u� Kuşluk vakti, öğleden önceki sabahın 
son vakitleri 
����aba����uşlu����: Xuhra �arīb olan va�t, büyük 
çāşt-gāh [kuşluk vakti], nā-şitā va�ti, 
va�t-i cāy, �uşlu� 312 (S.S.) II/438. 
*** ����aba����uşlu����: (LÇ 212). 

����abal I  ،1��� ،ل����
1>� 

 Kuşatma, abluka 
Mu
ā.ara, ablū�a, �amal, leşkeri ortaya 
alma�, 
i.ār ve �ışlayı sarmek (S.S.); 
�abal �ĭlma� “Abluka altına almak”; 
Bularnı9 ümīdi bile �abalda �al‘a-dārlı� 
bī-ta�rīb ikendür “Bunların ümidiyle 
kuşatmada kaleyi korumak 
imkansızdır.” (Bb. 115-3); Baysunġur 
Mīrzā yitti ay �abal tarttı “Baysungur 
Mirza yedi ay kuşatma altında kaldı.” 
(Bb. 55-6) II/444. 
*** ����abal313: (LÇ 212). 

����abal- II ��(���� �aba+�- Kapanmak, kuşatma altında olmak 
Kim taġ içinde �abalıp olturġaymiz “Biz 
mağarada saklanacağız.” (Abg.); 
Tanġutnı9 turası �al‘aġa �abaldı 
“Tangutların prensi kaleye kapatıldı.” 

                                                           
311 Burada verilen örnek �aba I’de de verilmiştir. 
312 Burada verilen örnek �aba I’de de verilmiştir. 
313 LÇ’de  4GR 4 و��R şeklinde yazılan kelime, LÇW’de �abil şeklindedir. 
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(Abg.); �ara-kölni9 �al‘asıġa kirip �abaldı 
“Kara-köl kalesine girip kapandılar.” 
(Abg. 180) II/445. 
*** ����apalma����: Ta
a..un [bir kaleye 
kapanmak] ve tesettür [kapanmak] 
itmek, mu
ā.araya girmek, mesdūd 
[kapatılmış] olma�, inzivā ve insidād 
itmek [kapanmak] (LÇ 212). 

����aba����dar����ı���� ��(ار��>� �abal+dar+�ı� Kuşatma  
On ay �aba�dar�ı� tarttılar “On ay 
kuşatma altında kaldılar.” (Bb. 203-3) 
II/446. *** (-). 

����aban I 1  ����ن) Erkek domuz; yabani domuz 
2) Kahraman, gazi II/439.  
*** ����aban: Domuz (DTO 391); ����apan: bk. 
�apan II; ����aban: Kahraman, yiğit 
(Vámb. 307). 

����aban- II ��	���� �aba+n- Kilitlenmek, kapanmak; kapsamak; 
dikkatini vermek 
Şāh ‘Abbās leşkeri �abanıp “Şah Abbas’ın 
askeri dikkatini verdiğinde” (Abg. 148) 
II/440. *** (-). 

����abar- ر������ �aba+r- 1) Kabarmak, yükselmek, yukarı 
çıkmak 
2) Şişmek 
3) Şişirmek II/440.  
*** ����abarma����: Kabarmak, şişmek (DTO 
390). 

����abarcuġ ر��غ����   Şiş, yumru, kabarcık, küçük kabarcık 
II/444. 
*** ����abarcu����: bk. �abarcu�. 

����abarcu����   Şiş, yumru, kabarcık, küçük kabarcık 
Teb
āle [dudak kabartısı], ābile [su 
üzerindeki kabarcık, çıban], kör çıban, 
uçu�, çıfġan (S.S.) II/444. 
*** ����abarcu����: (LÇ 211); ����abarcu����: Ur, 
yumru, tümör; sivilce (DTO 390). 

����abarcu����lan- ��	ر�������� 
314 

 Şişmek, kabarcıklanmak, kabarcık 
olmak II/444. 

                                                           
314 Kelimenin OSTN’deki Arap harfli yazılışı �,"LR'����R  şeklindedir. 
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*** ����abarcuġġġġlanma����: İntifā� itmek 
[şişmek, kabarmak], �abarma�, 
ābilelenmek, �abele çı�arma� [göz 
boncuğu çıkarmak], uçu�, teb�āle 
[dudak kabartısı] (LÇ 211). 

����abĭl  Ar. 4��R Mümkün, kabil, muktedir II/454.  
*** �a�a�a�abil: Mümkün, muktedir (Bdg. II: 
3). 

����abu ���� �ab+u Amaç, fırsat 
�abu tapılmas “Fırsat bulunmaz.”; Uş 
munda� �abuda kilgen ġanīm hiç nev‘ī 
mutażarrır315 bolmay uçraştı bu me;el bar 
kim �abudaġını �apmasa �arıġunça 
�ayġurur “Böylece kapıya gelen 
düşman, hiç bir zarara uğramadan 
kurtuldu. ‘Kapıdakini kapmazsa, 
ihtiyarlayıncaya kadar pişman olur’ 
diye bir atasözü vardır.” (Bb. 90-1); 
Yıllar ötüp munda� �abu tapılmas “Yıllar 
geçip böylece fırsat bulunmaz.” (Bb. 
140-17) II/454. *** (-). 

����abuġ غ����  bk. �abu� II/456. 
*** ����apuġ: bk. kapuġ. 

����abu���� ق����  Kabuk II/455.  
*** ����apu����: bk. �apu� II. 

����abu��������ĭġ ��( غ����  Kabuklu II/456. *** (-). 
����abu����lĭ����   Kabuklu II/456. *** (-). 
����abur- ر������  Gürültü yapmak, tartışmak, kudurmak 

II/456.  
*** ����aburma����: Gürültü yapmak; azmak, 
kudurmak; kavga etmek, tartışmak 
(Vámb. 308). 

����aburca���� ر��ق����  Balık pulu II/457.  
*** ����aburca����: Balık pulu (DTO 392). 

����aburdĭ  رد���� �abur+dı (V.) Gürültü; ayaklanma II/457.  
*** ����abordi: Kalabalık; gürültü, 
ayaklanma, ihtilal (Vámb. 308). 

                                                           
315 OSTN’de  �g$   şeklinde yazılmıştır. 
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����aburġa � .Kaburga II/456  ����ر
*** ����aburġġġġa: �aburġa, gögüs yan 
kemikleriñ316 hey’et-i mecmū‘ası, şiş 
�aburġa, altı kemük (LÇ 212). 

����abuzaġ زاغ����  Kabuk 
Piste �abuzaġı kime bolmas “Fıstık 
kabuğundan gemi olmaz.” II/458.  
*** ����apuzaġ: bk. kapuzaġ. 

����aç I چ�� �a$+ça� 1) Kaç?  
2) Birkaç, bazı II/331. 
*** ����aç: Edātdır, çend [kaç? birkaç], kem 
[kaç?] (LÇ 214). 

����aç- II �����  1) Kaçmak 
2) Bir şeyden kaçmak, kaçınmak, 
sakınmak 
Çekinüp .avışma� (S.S.) II/332. 
*** ����açma����: (LÇ 214). 

����açaġ غ����  Kaçış, firar II/334. 
*** ����açaġġġġ: Firārī, �aç�ın, gürīzende 
[kaçan], ġulām [esir, köle, hizmetçi], 
bende [esir, köle, hizmetçi], firārī, ‘abd-ı 
gürīz-pā [kaçak köle] (LÇ 214); ����açaġ: 
Firar, kaçış (DTO 394). 

����aça���� ق���� �aç+a� 1) Kaçış, firar 
2) Kaçak II/333.  
*** ����aça����: Kaçak, çabuk kaçan (Vámb. 
308); ����açaġ: bk. �açaġ. 

����açan ن���� �a$+çaġın 1) Ne zaman? Hangi zaman? 
2) Herhangi bir zaman 
�açanġaça “Ne zamana kadar” II/334. 
*** ����açan: �açan, ne va�t, ne zamān (LÇ 
214). 

����açār   Gözün alt kısmı, yanak; elmacık kemiği 
�aranġu kiçede öz ilini9 o�ı ,asan 
Ya‘�ūbġa tiger �açārıġa tigüp �açārıdın 
burunra� öz ‘ameliġa giriftār boldı 
“Karanlık bir gecede kendi halkının oku 
Hasan Yakup’a değer. Ok yanağını 
sıyırıp geçer ve  o, okun kendisine 

                                                           
316 LÇ’de  2"�(�,آ   şeklinde yazılmıştır. 



 300 

saplanmamasını başardı.” (Bb. 32-3) 
II/335. 
*** ����açar: Omurun alt tarafı (DTO 394). 

����açarca �ر����� �aç+ar+ça (V.) İki yaşında inek (yani çiftleşme 
vakti gelen inek) II/336.  
*** ����açarca: İki yaşındaki inek, 
doğurmamış düve (Vámb. 308). 

����açaş����ıġ �������� �aş’tan Kaçış, firar  
�açma�lı�317, firār, inhizām [bozulma, 
askerin bozulup dağılması], gürīz 
[kaçan], ‘azīmet [yola çıkmak, gitmek], 
der-tāz [hemen koşan], ric‘at [geri 
dönme, çekilme, kaçma, vazgeçme], 
�ah�ara [geri çekilen] (S.S.); 
Celāle’d-dīn ya�şı işler �ılıp leşkerini9 
�açaşlıġına sebeb boldı “Celaleddin iyi 
işler yaparak (iyi emirler vererek) 
askerinin kaçışını sağladı.” (Abg. 87) 
II/336. 
*** ����açaşlıġġġġ: (LÇ: 214) 

����açĭ !���  (V.) Sele karşı kurulan set II/339. 
*** ����açi: Nehir taşkınlarına karşı yapılan 
set (Vámb. 309). 

����açĭ����- ������� �aç+�- (P. d. C.) Dağınık olmak, dağılmak 
�açup .avışma�, perākende ve perīşān 
olma�, bir yana çarpılma�, yüz çevirmek318 
(S.S.) II/340. 
*** ����açı����ma����: (LÇ 214); ����açı����ma����: 
Dağınık olmak, dağılmak (DTO 395). 

����açĭn �����  1) Nehir setlerinin, barajların 
çatlaklarından sızan su 
7u yollarınıñ laġımlarıñ nehr sedleriniñ 
şikāflarından [yarık, çatlak] gelen .u 
.ızındısı (S.S.) 
2) Kaçak, firari 
Yek yek gürīz-i leşker [askerin birer birer 
kaçması], bir bir firār (S.S.) II/340. 
*** ����açın: (LÇ 214). 

                                                           
317 Kelime OSTN’de ��
���R  şeklinde, LÇ’de �
���R  şeklinde yazılmıştır. 
318 Kelime OSTN’de ,3ور�2ی'ز   şeklinde yazılmıştır. 
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����açĭr #����  1) Katır 
2) P. d. Corteille, kaynak göstermediği 
aşağıdaki alıntıda “�açĭr”ın ( eآ�آ  ) 
“akbaba” olduğunu göstermektedir: 
Nemrūd cehldin .andū�nı9 tört pāyesiġa 
tört �açĭrnı baġlap özi .andū�ġa kirip tört 
yu�arı kūşeside it baġlap kerkesler it sarı 
meyl �ılır “Nemrud cahilliğinden 
sandığın dört tarafına dört akbaba 
bağlayıp kendi sandığa girip dört üst 
köşesine et bağlamış; akbabalar ete 
doğru hareket ederler.” II/340.  
*** ����açır: Akbaba (DTO 395); ����açir: Katır 
(Vámb. 309). 

����aç����a���� ق����� �aç+�a� Kaçak, kaçmaya eğilimli II/341. 
*** ����açġġġġa����: �açı�, hezīmet, bozġun ve 
firārī, ‘azīmet idici [yola çıkan, giden] 
(LÇ 214). 

����aç����u ����� �aç+�u bk. �açu II/342.  
*** ����aç����ı: Kaçış (Bdg. II: 7). 

����aç����uçĭ !������ �aç�u+çĭ Kaçak, kaçan II/342.  
*** �aç�uç�aç�uç�aç�uç�aç�uçıııı: Kaçak, firari (Bdg. II: 7). 

����aç����un ن����� �aç+�un Kaçış, firar II/342. 
*** ����açġġġġun: Firārī, münhezim [hezimete 
uğramış], �aça�, gürīzende [kaçan] (LÇ 
214). 

����açū 
 

���� �aç+ū Kaçış II/340. 
*** ����açu: Firār, inhizām [bozulma, 
askerin bozulup dağılması], 
arb ve 
ceng, cidāl [muharebe, cenk], �alemden 
�açma�, gürī�ten [kaçan], rūy-gerdān 
şeden [yüzünü çeviren], mu
ārebeden 
dönmek (LÇ 214). 

����ada I دا��  (V.) Kürek II/305.  
*** ����ada: Kürek (Vámb. 309). 

����ada- II 1  ��دا��) Sokmak, batırmak, saplamak; üzerine 
dikmek, takmak 
2) Sabitleştirmek, çiviyi kakmak, 
tutturmak 
3) Tiş �adadĭ “Dişlerini gösterdi.” (V.) 
II/306. 
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*** ����adama����: Çivilemek, mī�lamak, 
perçīn itmek, mismārlama� [çivilemek], 
emr-i te’kīd [kuvvetlendirme, 
sağlamlaştırma emri] (LÇ 215). 

����adaġ داغ�� �ada+� 1) Çivi 
Timür �adaġ “Demir çivi”; �adaġ birlen 
�adalġan “Çivi ile sabitleştirilmiş” 
2) (V.) Sürgü, sürme 
3) Nal 
4) Bir tür boya II/309.  
*** ����adaġ: Küçük çivi; sürgülü kilit 
(Vámb. 309); ����ada����: bk. �ada� I. 

����adaġan 319 ن�  Emir, yasak  ��دا
Cār [koruyucu, yardımcı], tenbih, men‘, 
yasa�, �a�aġan (S.S.) II/310. 
*** ����adaġġġġan: (LÇ 215). 

����adaġlĭ���� ��� .�adaġ+lĭ� Çivilenmiş II/309 ��دا
*** ����ada����lıġġġġ: Çivili, mu
allī [boşaltan, 
tahliye eden], mu
kem, �avī [sağlam, 
katı, çetin], mażbū� [sağlam, 
tutturulmuş], peyvend-jende [yamalı], 
yama�lı (LÇ 215).  

����ada���� I داق�� �ada+� 1) Çivi 
2) Nal II/307. 
*** ����ada����: Mī�, çivi, mismār [çivi, mıh], 
mī�çe [küçük çivi], na‘l-bend, 
peyvendci, �ada� idici, yamayıcı, 
�ada�çı (LÇ 216); ����ada����: Çivi; at nalı 
(DTO 395). 

����ada���� II داق��  (P. d. C.) Bir tür boya II/308.  
*** ����ada����: Bir tür boya (DTO 395). 

����ada����çĭ !دا���� �ada�+çĭ Çivi yapan kimse II/309. *** (-). 
����adal- ��(دا��  Batırılmak, saplanmak, sokulmak II/314.  

*** ����adalma����: Batırmak, sokmak (Bdg. 
II: 8). 

����adana �	دا��  Ayağa vurulan zincir, köstek 
Mücrimleriñ ayaġına urılan pāy-bend, 

                                                           
319 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
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yazılışı esas aldık. 
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zencīr, �ayd u bend320 [zincir ve bağ], 
īşkīl321 [hile, sağ ön ayağı ve sol arka 
ayağı beyaz olan at] (S.S.) II/310. 
*** ����adana: (LÇ 215). 

����adaw داو��  �ada+w 1) Çivi 
2) Kıymık, yonga II/307.  
*** ����adav: Kıymık, yonga (Bdg. II: 8). 

����aġ غ��  Havuz; çukur kap, tekne, leğen  
(Calc. Wrtb. 6'ض ) II/71.  
*** ����aġ: Havuz, leğen (Bdg. II: 18). 

����aġun ن���  Kavun II/77.  
*** ����aġun: Kavun (Bdg. II: 30). 

����a���� I ق��  Kuru, katı, kurutulmuş; kurak, çorak  
�ak �awun “Bir çeşit kavun”; �a� küşt 
“Güneşte kurutulmuş et” II/56. 
*** ����a����: Güneş ve āteşden �urumış olan, 
�up�uru, �avun �akı (LÇ 220). 

����a���� II ق��  Su birikintisi, küçük göl, göl, durgun su 
II/57. 
*** ����a����: 7u toplanıcak ma
al ve mevki‘, 
seylāb [sel, su taşkını], yamġur yiri (LÇ 
220). 

����a����- III 1  �����ق) Vurmak, dövmek 
2) Çivilemek, vurarak sokmak II/57. 
*** ����a����ma����: �ar‘ [vurmak, çakmak], 
farb ile girü gitmek, tepmek, el 
çarpma�, eñser ça�ma�, mī�lemek (LÇ 
221). 

����a����ala- ق��,����  Gıdıklamak; için için gülmek, 
kıkırdamak 
*avu� yumur�larken ses itmek, �ı�ırdama� 
(S.S.) II/60.  
*** ����a����alama����: (LÇ 220). 

����a����as   (P. d. C.) Dar yol, patika II/60.  
*** ����a����as: Dar yol, patika (DTO 407). 

����a����ĭ- ق������  Gaklamak; kızmak, sinirlenmek II/61. 
*** ����a����ıma����: *arılma�, azarlama�, ta‘zīr 
ve i�āb itmek [şiddetli azab, eziyet 
etmek], dürtmek, dikelmek (LÇ 221). 

                                                                                                                                                                          
321 Kelime OSTN’de  M�(-ای   şeklinde yazılmıştır. 
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����a����ĭġanlĭ���� ���	������  Kızgın, çabuk sinirlenen; ahlaksız II/62. 
*** ����a����ıġanlıġ: *arġın, müte�ā.ım 
[karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine 
hasım olan], mütehevvir [hiddet ve 
kızgınlıkla neticeyi düşünmeden 
saldıran], müte‘azzir [meydana gelmesi 
zor olan], münte�im [intikam alan, öç 
alan, suçluya cezasını veren], 
göçmenlik, maġmūmlık [gamlılık, 
kederlilik], �afa-gī [boğulma] (LÇ 221). 

����a����ĭlcĭm '�*����  1) Kıvılcım 
Şirār [ateş kıvılcımları] (S.S.) 
2) Hayat bilgisine sahip, çok bilen, 
deneyimli, tecrübeli  
‘İlm-i ma‘āş [hayat bilgisi], ço� bilen (S.S.) 
II/62. 
*** ����a����ılcım322: (LÇ 221). 

����a����ĭm '���  As, kakım II/63. 
*** ����akım: As, sa9sar, samūra müşābih 
�ara �uyru�lu bir hayvān ismidir, 
derisinden kürk yaparlar, �ara �ula� 
(LÇ 221). 

����a����ĭr- 1  ����#��ق) Gırtlaktan ses çıkarmak 
2) Gıcırdamak (kuru ağaç için); 
kurumak 
�a�ırdama�, �uru şeyleriñ ses ve āvāzı, 
aġaç dalları323 �adīd  ve nāşif ve �uşk324 
olma� [kuru olmak, kurumak], �a�şa� 
hīme, bī-dūd [dumansız] (S.S.) II/62. 
*** ����a����ırma����    325: (LÇ 220). 

����a����ĭrdaġ داغ#���  Hayvanın iç yağını pişirirken oluşan 
kalıntı, yağ tortusu  
Cız, cıza, �uyru� yaġını eridirken a�irinde 
�alan yanmış şa
m [iç yağı] parçaları, 
�a�ırda� �urusı, �adīd [kuru], �uşk [kuru] 
(S.S.) II/220. 

                                                           
322 LÇ’de E&
R�R  şeklinde yazılmıştır. 
323 OSTN’de @�3 دل şeklinde yazılan kelime, LÇ esas alınarak @�
 .şeklinde yazılmıştır  دا3
324 Kelime LÇ’de �'02     şeklinde OSTN’de -02  şeklinde yazılmıştır. Biz OSTN’deki doğru olan 
yazımı aldık. 
325 LÇ’de ق� �R�R  şeklinde yazılmıştır. 
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*** ����a����ırdaġġġġ326: (LÇ 220). 
����a����ĭrma ��#���� �a�ĭr+ma 1) Kuru şeylerin çıkardığı gıcırtı 

�urı ve �adīd [kuru] şey’leriñ āvāz ve 
.adāsı, şev�ūn  itmek, 
ay�ırma (S.S.) 
2) Hüzünlü ses II/62. 
*** ����akırma327: (LÇ 220). 

����a����ĭş- I ق��&����  (V.) Kakışmak, itekleşmek, çarpışmak, 
karşı-lıklı vuruşmak II/62.  
*** ����akişma����: Kakışmak, itekleşmek, 
çarpışmak, karşı-lıklı vuruşmak (Vámb. 
312). 

����a����ĭş II 3���� �a�-’tan Kakma, vurma, vuruş, çakma II/63. 
*** ����a����ış: �a�ma�lı�, āzār, ‘itāb, ta‘zīr, 
tehevvür, �ar‘, da�� [vurma], nehz 
[deprenip ayağa kalkmak], def‘, urma�, 
dürtmek (LÇ 221). 

����a����ĭşa���� ق = ���&�ق�-<R  ? Türkistan’da bir kabile ismi 
Türkistānıñ328 �avā’if-i Etrākdan bir �abīle 
ismidir329  (S.S.) II/63. 
*** ����a����ışa����: (LÇ 220).  

����a����ĭşla- ق���&����  Nefret etmek; lanetlemek II/63. 
*** ����a����ışlama����: ,arbe [kısa mızrak 
tarzında bir nevi silah] ile sançmak, 
dürtmek ile farb ve def‘ itmek, nīze 
[mızrak, süngü] sinān [mızrak, süngü] 
ile sançmek (LÇ 221). 

����a����lĭ���� ������ �a�+lĭ� 1) Kuruluk, kuraklık; kurutma et 
2) Zayıflık, incelik II/65.  
*** ����a����li����: Kuraklık, kuruluk; zayıflık 
(Vámb. 311). 

����a����maç چ����� �a�ım+aç Kurutulmuş balık II/70. 
*** ����a����maç: �urı balı�, kebāb-ı māhī (LÇ 
221). 

����a����şa���� ق�&���  Kuru ağaç II/67.  
*** ����akşa����: Ziyādesiyle aġlamek (LÇ 

                                                                                                                                                                          
326 LÇ’de داغ��R�R  şeklinde yazılmıştır. 
327 LÇ’de  	 �R�R  şeklinde yazılmıştır. 
328 Kelime OSTN’de ن�$Dآ�A   şeklinde LÇ’de 2"�$Dآ�A  şeklindedir. Biz Radloff’un da yararlandığı 
LÇ’yi esas aldık.  
329 Bu kelime OSTN’de olmamakla birlikte alıntı yapılan LÇ’de yer almaktadır. Biz LÇ’yi esas 
alarak OSTN olmayan “ismidir” kelimesini buraya ekledik. 
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220).330 
����a����şal- I 331 ���&�ل  Kurumak; yumuşamak II/68.  

*** ����a����şalma����: Kurumak, susuz olmak 
(Vámb. 311). 

����a����şal II ل�&���  Kuru ağaç II/68.  
*** ����a����şal: Ağaç, ahşap, kereste (DTO 
407). 

����a����şĭ- ق���&���  Zayıflamak, kurumak, kırılmak; 
yarılmak, kopmak, çatlamak (şiddetli 
basınç ile) II/68.  
*** ����a����şıma����: Zayıflamak; parçalanmak, 
kırılmak; sökülmek; çatlamak (Bdg. II: 
19). 

����al- ق��(��  Kalmak II/224. 
*** ����alma����: İ�āmet ve be�ā, �arār ve 
isti�rār itmek, sākin olup gitmemek (LÇ 
222). 

����āla- I ��,��  Beğenmek, tercih etmek, seçmek  
Begenmek, inti�āb [seçmek] ve i�tiyār 
itmek, mizācına muvāfı� bulma�  (S.S.) 
II/225. 
*** ����alama����332: (LÇ 221). 

����ala- II ��,�� �al-’dan Geciktirmek, alıkoymak II/225.  
*** ����alama����: Yavaşlatmak, ertelemek 
(Vámb. 312). 

����a����a- III ��,��  1) Tutuşturmak, yakmak 
Āteş ya�ma� ve telehhüb itmek 
[alevlenmek, tutuşmak]  
Kāmım oldur ki köyüp ‘ış� otıġa bolsam kül 
�uruġan cismim otun ya9lıġ ol ot içre 
�a�a9 
“İsteğim odur ki aşk ateşiyle yanıp kül 
olsam; odun gibi kuruyan vücudum o 
ateş içinde yansın.”  (S.S.) 
2) Yığmak, toplamak 
*oplama�333, yıġma� (S.S.) 

                                                                                                                                                                          
330 LÇ’de anlamın farklı olduğu görülmektedir. 
331 Kelime OSTN’de madde başında fiil olarak belirtilmiş; ancak Arap harfli yazımı bu şekliyle 
yapılmıştır. 
332 LÇ’de madde başı “�alama� ve �alama�” şeklindedir. 
333 OSTN’de  � L�'m  şeklinde yazılmıştır. 
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E�rāfına taş �a�arlar anda� kim su bu çıġ�a 
şartlap tüşgey “Etrafına taş yığarlar; öyle 
ki su büyük bir sesle bu çitin (taşla 
çevrilen yerin) üzerine düşecek.” (Bb. 
177-7) II/226. 
*** ����alama����: (LÇ 221). 

����alaġa$$$$  �,��  1) Parlak kırmızı renk  
Kiyip gül-gūn 
arīr ü perniyānı 
�alaġa$  kim a�ıp her sarı �anı 
“Sanki her yanından kan akıyor gibi gül 
ve kızıl renkte ipekli elbiseler giymişti.” 
2) Büyük yapraklı uzun bir ot 
3) (P. d. C.) Uran boyu 
Ma9ġıt II/228.  
*** ����alaġay: Mangıtlar için kullanılan 
kelime; koyu renkli allık; uzun ve geniş 
yapraklı bir ot (DTO 407); ����alaġay: 
Mangıtlar (DTO 407). 

����alan ن��  Vergi, haraç 
(Kırım Hanlığı yarlıklarında)  II/230.  
*** ����alan: Haraç, cizye, vergi (Bdg. II: 
21). 

����alaş ش��  Çaresiz, zavallı; hayat olanaklarından 
mahrum bırakılmış II/232.  
*** ����alaş: Zavallı, aç (Bdg. II: 61). 

����alat- ��/,�� 334 �ala+t- (V.) Durdurmak, alıkoymak, tutmak 
II/231.  
*** ����alatma����: Tutarak durdurmak 
(Vámb. 312). 

����ala$$$$  ,��  Kalay II/227.  
*** ����alay: Kalay (Bdg. II: 21). 

����aldur- ور���(�� �al+dur- 1) Geriye bırakmak, geride bırakmak 
2) Kaybetmek II/266. 
*** ����aldurma����: �aldırma�, ref‘ 
[kaldırılmış] ve ber-dār [yukarı 
kaldırılmış] itmek, ta
ammül [bir yükü 
üstüne almak, kaldırmak], uyandırma�, 
yu�arı �aldırma�, bālā [yüksek, yukarı] 
itmek (LÇ 222). 

                                                           
334 OSTN’de �,A9�% şeklinde yazılmıştır. 
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����alem  Ar. E
R 1) Kamıştan yapılmış kalem 
2) Yazı, yazı tipi; ince boru 
3) İfade becerisi, üslup 
4) Kalemlerin kullanıldığı yer: Kalem 
odası, okul, mektep, derslik II/236.  
*** ����alem: Kamıştan yapılmış kalem; 
Türkçe ‘büro, ofis’ anlamına da 
gelmektedir. (Bdg. II: 63). 

����alġĭ- ����(��  (V.)  Sıçramak, fırlamak; atlamak II/255.  
*** ����alġima����: Uykuda yerinden 
fırlamak, yerinden sıçramak (Vámb. 
312). 

����alĭ !(��  Şimdi, şu anda II/247.  
*** ����alı: Şimdi, şu anda (Bdg. II: 24). 

����alĭm '�(��  (V.) Başlık parası II/249.  
*** ����alim: Mutlaka para ile olan nikah 
akdi, başlık parası (Vámb. 312). 

����alĭn I ��(��  1) Kalın, iri  
Yoġan 335(S.S.) 
2) Sık, sıkı, gür, yoğun   
Sı�ı (S.S.) 
3) Sayısı çok, birçok 
�alma�nı niçe �atla basıp �alın kişisin 
�ırġan üçün Alacı didiler “Kalmuklara 
birçok kez saldırıp onların bir çoğunu 
öldürdüğü için ona Alacı dediler.” (Bb. 
14-13); Bu üç peyġāmber-zāde evlād ve 
etbā‘ı me/kūr bolġan memālikde yayıldılar 
ve �alın boldılar “Bu üç peygamber oğlu 
ve yanındakiler zikredilen 
memleketlere dağıldılar ve çoğaldılar.” 
II/247. 
*** ����alın: (LÇ 222). 

����alĭn II ��(��  Başlık parası  
(Calc. Wrtb.  !ا@ آ��0ای�� 	و زر@ آ :�?�
��$;�V�) II/248.  
*** ����alın: Başlık parası (DTO 409); ����alin: 
Mutlaka para ile olan nikah akdi, başlık 
parası (Vámb. 312). 

                                                           
335 Ignaz Kúnos, kelimeyi “yoġan” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 107). 
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����alĭn III ��(��  Halı, kilim 
(Calc. Wrtb. وق�وش  <�% ) II/248.  
*** ����alın: Cehīz [çeyiz] (LÇ 222). 

����alĭnlĭ���� I ���$�(�� �alĭn+lĭ� Kalınlık II/248. *** (-). 
����alĭnlĭ���� II   1) Başlık parası karşılığında verilen kız; 

nişanlı kız; gelin 
Sul�ān A
med Mīrzānı9 ‘Āyişe Sul�ān 
Bigim atlı� �ızını kim ata anaġa336 tirig 
ikende ma9a �alĭnlĭ� �ılıp idiler aldım 
“Nişanlandığım Sultan Ahmed 
Mirza’nın Ayşe Sultan Bigim adlı kızı 
ile –daha anam babam yaşıyor iken- 
evlendim.” (Bb. 92-12) 
2) Başlık parası ile ilgili herşey II/248.  
*** ����alınlıġ: Nişanlı kız, başlık parası ile 
ilgili her şey (DTO 409). 

����alĭş 3�(��  (P. d. C.) Kınama, sitem II/248. 
*** ����alış: Azar, sitem (DTO 408); ����alış: 
Āzār, serzenīş, ‘itāb [azarlama], ta�rī‘ 
[azarlama], 
a�āret, tevbī�, çeng-i bed 
gūy [kötü söz söyleme] (LÇ 222). 

����al����- ���(��  Kalkmak, birden bire kalkmak, fırlayıp 
ayağa kalkmak II/250.  
*** ����al����ma����: �ıyām itmek [ayağa 
kalkmak], �urūc ve ‘isyān itmek, �īzten 
[kalkmak, yükselmek], berpā şeden 
[ayağa kalkmak] (LÇ 222). 

����al����an ن��(��  Kalkan II/251.  
*** ����al����an: Esvāb-ı ceng337 [savaş 
giysisi], siper, ek;er kürk dirisinden 
ma‘mūl, müdevverdir [yuvarlaktır], o� 
giçmez (LÇ 222). 

����al����ĭ- ����(��  Kalkmak; sıçramak, havaya sıçramak 
II/253.  
*** ����al����ıma����: Kalkmak (DTO 408). 

����al����ĭz- ��4��(��  Kaldırmak, ayağa kaldırmak II/253. 
*** ����al����ızma����: �aldırma�, �ıyām 
itdirmek, ref‘ [kaldırmak] ve laġv ve 

                                                           
336 OSTN’de 	*���  şeklinde yazılmıştır. 
337 LÇ’de “esbāb” şeklinde yazılan kelime, anlam dikkate alınarak “esvāb” şeklinde 
okunmuştur. 
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fes
 ve 
a/f [aradan çıkarma, ortadan 
kaldırmak] itmek, ber-�araf iylemek (LÇ 
222). 

����alma���� ق��(��  Kalmuklar (İliy ovasının batı Moğolları) 
II/273. 
*** ����alma����: Çin ve Moġol cinsinden bir 
ulus ismidir, �almu� da�ı dinür (LÇ 
222). 

����alpa���� ق�D(�� 338  Kalpak, eskiden giyilen kasket II/269 
*** ����alpaġ: Keçeden yapılmış başlık, 
kalpak (DTO 408); ����albaġġġġ: �alpa�, 
külāh, börk, kelle-pūş [başlık] (LÇ 221). 

����altaban  ،ن�>"(��
 ��)"���ن

 1) Alçak; hırsız; haydut çetesi 
�urumsa�, oġrı, 
arāmī, �ırsız, �ı�ā‘u’�-
�arī�339 [yoldan çıkmış], sarı�  
Yükni yolġa taşlap �ovulġan bir kārvāndın 
�aç 
�apıp al ya�şı yolnı �altaban birle 
yamandın �aç 
“Seni takip eden ve yükünü bırakmış 
kervandan kaç; iyi yolda ilerle ve alçak 
kimselerle yalancılardan kaç” (S.S.) 
2) (P. d. C.) Ahlaksız kadın II/260. 
*** ����altaban: (LÇ 221); ����altaban: 
Ahlaksız kadın (DTO 408). 

����altaġ غ�"(��  Eyerin ağaç kısmı, eyer kaltağı, eyer 
kaşı, kaltak II/259.  
*** ����alta����: bk. �alta� I. 

����altaġa$$$$  ��"(��  Sahte, yalan, hile 
�alb [sahte, hileli], da�l [ayıp], cāhil, kāhil 
[tembel], mütekāhil [tembel] (S.S.) II/259. 
*** ����altaġġġġay: (LÇ 221). 

����altaġlĭ���� ���"(��  Namussuzluk, alçaklık II/259. *** (-). 
����alta���� I ق�"(��  Eyerin ağaç kısmı, eyer kaltağı, eyer 

kaşı, kaltak  
Eger, egeriñ aġacı, �alma�ı340, zīn [eyerin 
ağaç kısmı] (S.S.) II/258. 
*** ����alta����: (LÇ 221); ����alta����: Eyerin 

                                                           
338 Muhtemelen dizgi hatasından dolayı OSTN’de 3$�ق�R şeklinde yazılmıştır. 
339 OSTN’de ی��ع ا3_�$R  şeklinde yazılmış kelimenin LÇ’deki yazılışını esas aldık. 
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kendisi; eyerin derisi (DTO 408). 
����alta���� II ق�"(��  Utanmaz, alçak 

Edebsiz, 
ayāsız, bī-‘ār [arsız, edepsiz], 
u�anmaz, ‘ārlanmaz341, nāmūssız, cerrār 
[dilenci] (S.S.) II/259. 
*** ����alta����: (LÇ 221). 

����altaman ن��"(��  (V.) bk. �altaban342 II/260.  
*** ����altaman: Haydut çetesi; kötü yola 
düşmüş, olundan sapmış (Vámb. 312). 

����altra- ا��#"(��  Titremek; gıcırdamak, takırdamak 
II/261. 
*** ����altrama����: Ditremek, lerzān olma� 
[titrek olmak], üşümekden tehezzüz 
itmek [üşümekten dolayı hafifçe 
titremek], irti‘āş [titremek], ra‘şe 
[titreme], titrema�, lerze [titreme] (LÇ 
222). 

����altra���� اق#"(��  Buğday başaklarının ince iğneli kısmı  
(Calc. Wrtb.  0'�ۀ آ��م و�4  ' �q  	�0ره�ی! آ
����G�  J��* ) II/261.  
*** ����altıra����: Titreyen, sarsılan; titreme; 
çarpıntı (Bdg. II: 22); ����altırı����: Buğday 
başaklarının ince iğneli kısmı (Bdg. II: 
62). 

����alya���� ق��(��  Alında toplanan saç, perçem, kâkül 
II/256. *** (-). 

����aman   (Z.) Kabak (?) II/480. *** (-). 
����amar   (Z.) Burun II/480. *** (-). 
����amçĭ !����  Kamçı II/494. 

*** ����amçı: �amçı, �ırbaç, tāziyāne 
[kırbaç, kamçı] (LÇ 229). 

����amçĭn ������  [Kamçı, kırbaç]343 
�amçın, �ırbaç, tāziyāne [kırbaç, kamçı] 
                
ikmet 
Uşal demde biş yüz �amçĭn sınap urdı 

                                                                                                                                                                          
340 OSTN’de  3,�و�R  şeklinde yazılmıştır. 
341 Kelime LÇ’de :,�3�5ر ; OSTN’de :,"9�5ر şeklinde yazılmıştır. 
342 OSTN’de “�altaman” kelimesinin karşılığı olarak sözlükte bulunmayan “�atabap” kelimesine 
gönderme yapılmıştır. OSTN’de “kaltabap” kelimesine rastlanmadığı için bu kelimenin sehven 
“�altaban” kelimesinin yerine yazıldığını düşünülmüştür. 
343 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Ni āh didi ni vāh didi bili9 dōstlar  (S.S.)  
“Ey dostlar bilin ki o zaman beşyüz 
kırbaç vurdu; ne ah dedi ne de vah 
dedi.” II/495. 
*** ����amçın: (LÇ 222). 

����amġa ����  (Z.) Su testisi, ibrik II/490. *** (-). 
����amla- ������  [Tabiplik yapmak, hekimlik yapmak, 

filozof olmak]344 
*abābet, 
ekīmlik .an‘atı icrā itmek, feylesōf 
olma�, 
a/ā�at [ihtisas] ve mahāret  (S.S.) 
II/491. 
*** ����amlama����: (LÇ 222). 

����amtu �"��  Birlikte; yüzleştirme 
Berāber, ma‘an [birlikte, beraber], 
müdde‘ā [iddia eden]  ile müdde‘ā aleyhiñ 
[aleyhinde iddia olunan] 
u+ūr-ı 
ākimde 
muvācehe [yüzyüze gelme, yüzleştirme] 
olunmasına dinür, Bu�ārā āmīriniñ 
mühriniñ e�rāfında şu ‘ibāre ma
kūkdur 
[sert kalemle kazılarak yazılmıştır] (S.S.) 
II/491. 
*** ����amtu: (LÇ 229). 

����amuġ غ����  Hepsi II/489.  
*** ����amuġ: Bütün, hepsi (Bdg. II: 26); 
����amu����: bk. �amu�. 

����amu���� ق����  Hepsi II/488.  
*** ����amu����: Hepsi, bütün (DTO 409). 

����amurġa �#��  Av   bölgesi, av yeri II/489.  
*** ����amurġġġġa: Şikār-gāh [av yeri], .ayd-
gāh [av yeri], ma
all-i .ayyād [av 
bölgesi] (LÇ 229). 

����amur-
����amu���� 

 345[Hep, bütün, tamamı]   ����ق-����ر
Hep, cümle, kāffeten [hepsi] ‘āmme 
[umumi], heme [cümle, hep, bütün], 
tamāmı, bütün, asru, cemi‘ [hep, bütün], 
mükemmel [tamam, eksiksiz] (S.S.) 
II/488. 
*** ����amur-����amu����346: (LÇ 222). 

                                                           
344 OSTN’de yer alan bu kelimeye anlam verilmemiş; anlam için �am�a- kelimesine gönderme 
yapılmıştır. Ancak �am�a- kelimesi OSTN’de bulunmamaktadır. Bu yüzden kelimenin anlamı 
LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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����an I ن��  Kan  
�an bar aralarıda “Aralarında kan davası 
var.” II/100. 
*** ����an: Dem [kan], �ūn [kan] (LÇ 223). 

����an- II �	���   Bol olmak, yeterli olmak, fazla bir 
şekilde ortaya çıkmak 
Ol yirni9 çeşmeleride �anıp çı�mas bu 
çeşmeni9 suyı yarım tigirmen suyıga 
yavuşur taġnı9 dāmenesidin �anıp çı�adur 
e�rāf tamām öle9 �ayli �ōş kildi “O yerin 
kaynakları fışkırarak çıkmaz; bu 
kaynağın suyu bir değirmen 
işletebilecek suyun yarısı kadardır; 
dağın eteğinden fışkırarak çıkmaktadır. 
Etrafı tamamen çayırdı; çok hoşuma 
gitti.” (Bb. 424-18) II/106.  
*** ����anma����: İ�nā‘, serāb ve �āni‘ 
[kanmış, inanmış] olma�, �oyma�, işbā‘ 
[doymak], sīr şeden [doymak], şād-āb 
[doygun, tatmin olmuş] (LÇ 223). 

����ana- ق���	1  ��) Kanamak, kan kaybetmek 
2) Kanla kirlenmek, kanlı olmak, 
kanlanmak II/109. 
*** ����anama����: �an a�ma�, dem seylān ve 
revān olma�, �ūn cārī şeden 
[kanamak](LÇ 223). 

����anat ت�	1  ��) Kanat 
2) Çadırın kafesini oluşturan bölümler 
II/111. 
*** ����anat: �anad, cenā
 [kanat], bāl 
[kanat], per [kanat], kārīz [kanal, su 
yolu], balā� [pantolon veya çekmecenin 
kanadı] (LÇ 223). 

����ancıġ ��*	��  Kancık, dişi köpek II/130.  
*** ����ancıġ: Dişi köpek (Bdg. II: 27); 
����ancı����: bk. �ancĭ�. 

                                                                                                                                                                          
345 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
346 OSTN’de LÇ’den alınan ve her iki eserde de ر' �R -ق' �R  şeklinde madde başı alınan kelime 
LÇW (Ignas Kúnos)’de �amu (�amu�) şeklinde değerlendirilmiştir. Çağatay Türkçesinin kelime 
hazinesi göz önünde tutularak LÇ’de  ق' �R و ' �R  şeklinde olan kelimenin tashih hatası ile ر' �R - 
 .�R   şeklinde yazıldığı ve bu yanlış hâliyle OSTN’e alındığı düşünülebilir 'ق
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����ancĭ���� ��*	��  Kancık, dişi köpek II/130.  
*** ����ancı����: Dişi, māde [dişi], mü’enne;, 
vefāsız, �ā’in, cüftelü [çiftli], iki yüzlü 
olan, müzevvir [arabozucu, yalancı], 
köpek urġacısı, na’ce [dişi koyun, dişi 
sülün, kadına da istiare ile söylenir] (LÇ 
223) 

����ancuġa ��*	��  Eyerin arkasına bağlanan ve bir şeyler 
taşımaya yarayan kayış II/130. 
*** ����ancuġġġġa: Tirkeş bendi [ok 
muhafazası için kullanılan bend], 
bektürme, �ancurġa (LÇ 223). 

����anda ا�	�� �an+da Nasıl, nerede II/123.  
*** ����anda: Nerede, ne yanda, ne �arafda, 
�anda, �aysı yerde, ne cānibde, �ayda 
(LÇ 223). 

����andaġ اغ�	��  Hangisi, hangi şekilde347 II/123. *** (-). 
����anġa���� ل��	��  Yumak şeklinde bükülmüş ip, 

bükülmüş düğüm II/119. 
*** ����anġġġġal: Büyük yip, rismān [ip, halat], 
ur�an [urgan, halat] (LÇ 223). 

����anı����- ق����	�� �an+� Alışkın olmak, alışmak II/115.  
*** ����anı����ma����: Alışmak; eğitilmek (Bdg. 
II: 28). 

����anlan- ق��	�	�� �an+�a+n- 1) Kandan kırmızıya boyanmak 
2) Kanla lekelenmiş olmak II/120.  
*** ����anlanma����: Kanlanmak, kan lekesi 
olmak (Bdg. II: 27). 

����anlĭġ ���	��  bk. �anlĭ� I  II/121.  
*** ����anlıġġġġ: �an-dār, �ātil, �ūnīn, �ūn-dār 
(LÇ 223). 

����anlĭ���� I ���	�� �an+lĭ� 1) Kanlı, kan sahibi 
2) Kan davası olan insan II/121.  
*** ����anli����: Kanlı, kana bulaşmış (Vámb. 
313). 

����anlĭ���� II ���	�� �an+lĭ� Kan davası II/121.  
*** ����anlı����: Kan davası (Bdg. II: 26). 

                                                           
347 OSTN’de �andaġ kelimesinin anlamı için �ada� kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak 
sözlükte yer alan �ada� kelimesinin anlamları �andaġ kelimesi için uygun olmadığından (�ada� 
I: Çivi, nal; �ada� II: Boyayla boyama) gönderme yapılacak kelimenin tashih hatası ile �anda� 
yerine �ada� yazılmış olmalıdır. 
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����antar- I ر���"	��  Atın dizginlerini eyer topuzuna 
bağlamak II/122.  
*** ����antarma����: Atın dizginlerini eyer 
topuzuna bağlamak (Vámb. 313). 

����antar II ر�"	��  Yalağa giderken kısa bir süre dizginleri 
atın başından yüksekte tutma II/122.  
*** ����antar: Kısa dizgin (Bdg. II: 27). 

����a9999ġa$$$$- ��%��=	��  Düz ve dik durmak II/83. *** (-). 
�a�a�a�a9999����ıııı I  �a9+�ı İki tekerlekli araba, el arabası II/84. 

*** ����an����lı: ‘Arāba, iki tekerleklü uzun 
‘araba (LÇ 223). 

����a9999����ı II !��	��  Türk boylarından Kanglı boyu 
(Ebulgazi ve Raşideddin, kelimeyi !
#"�R 
şeklinde alırken kelime, Batı Türkçesinde 
“�añ�u�” şeklinde geçmektedir.) 
Anı �an�lı tidiler barça �an�lı ili ol 
kişini9 oġlanları turur  “Ona Kanglı 
dediler; tüm Kanglı halkı onun 
oğullarıdır.” (Abg. 18-7) II/84.  
*** ����an����lı: *avā’if-i Özbekiyyeden bir 
büyük ulus ismidir (LÇ 223). 

����ap I   Kuvvetlendirme hecesi; “�a” sesi ile 
başlayan sıfatlardan önce kullanılır. 
�ap �ara “Tamamen karanlık, büsbütün 
kara” II/403.  
*** ����ap: Kuvvetlendirme hecesi (Bdg. II: 
35). 

����ap- II ��I��  1) Kapmak, yakalamak, ele geçirmek 
2) Ağız ve dişlerle yakalamak, tutmak 
3) Götürmek, başka bir yere götürmek 
II/403. 
*** ����apma����: %a�f itmek [kapmak], ġa.b, 
nehb [yağma] ve yaġma, ba�ş kerde 
giriften [bölünen bir parçayı 
yakalamak], ba.up alma�, żab� (LÇ 213). 

����apa �I�� Ar. �VR Baş, kafa II/404.  
*** ����apa: �afa, ser, baş, kelle, re’is (LÇ 
212). 

����apaġ غ�D�  Kapak  
Tömengi �apaġı “Göz kapağının alt 
bölümü” II/407.  
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*** ����apa����: Kapak; tömengi kapağı “Göz 
kapağı” (Bdg. II: 36). 

����apaġa- ����I��  bk. �apa�la-348 II/407. *** (-). 
����apaġan ن��I�� �ap-’tan Yırtıcı hayvan (yabani) II/407. 

*** ����apaġan: �apıcı, .ayyād [avcı], alıcı, 
�uyūr-ı �ā�ıfe [yırtıcı kuşlar], yırtıcı 

ayvānāt (LÇ 212). 

����apa���� I ق�I��  Güreş, mücadele, savaş II/405. *** (-). 
����apa���� II ق�D� �apa+� Kapak, tıkaç II/405. 

*** ����apa����: Kapak (DTO 390). 
����apa����a����- ��(���I��  Çember altına almak, çevrelemek, 

kuşatmak II/407.  
*** ����apa����alma����: Sarmak, kuşatmak, 
çevrelemek (DTO 390). 

����apa����la- �����I�� �apa�+�a- Kapakla kapatmak  
�ap ve �apa� ile bir349 şey’i örtmek, i
ā�a ve 
mu
ā.ara itmek, müsta
kem iylemek (S.S.) 
II/406.  
*** ����apa����lama����: (LÇ 212). 

����apan I ن�I��  Büyük terazi  
Ġāyet büyük çeki, mīzān ma
alli, terāzū-yı 
büzürg [büyük terazi] (S.S.) II/407. 
*** ����apan: (LÇ 212). 

����apan II 350  �ap+an Yabani domuz 
(S.S.’de �aban şeklindedir.351) II/407. 
*** ����apan: %ınzīr [domuz], �oñuz, �ūk 
[domuz], çuç�a [domuz yavrusu, 
domuz], donġuz (LÇ 212). 

����apça���� ق�*��� �ap+ça� Büyük kanca (Kayıkçıların, yangın 
söndürenlerin kullandığı ve aynı 
zamanda kale fethinde kullanılan 
kanca) II/428.  
*** ����apça����: Kanca; zıpkın (Bdg. II: 3). 

                                                           
348 OSTN’de �apaġa- kelimesinin anlamı için �apa��a- kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak 
sözlükte �apa��a- kelimesi olmadığı için gönderme yapılacak kelimenin tashih hatası ile 
yazıldığını düşünerek �apa�la- kelimesine gönderme yaptık. 
349 OSTN’de �ی şeklinde yazılmıştır. 
350 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
351 OSTN’de düşülen bu notla LÇ’de kelimenin �aban şeklinde yer aldığı belirtilmektedir. Ancak 
LÇ’de kelime �apan şeklinde yazılmıştır. 
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����apçĭ- ����I�� 352 �ap+çĭ 1) Yukarıdan düşeni elle yakalamak 
2) Yakalamak, ulaşmak II/429.  
*** ����apçima����: Kapmak, yakalamak, 
tutmak (Vámb. 307). 

����apçĭş- 353 ��&��I�� �ap+çĭ+ş- Kapışmak, karşılıklı tutmak II/430.  
*** ����apçişma����: Birlikte yakalamak, 
kapışmak, tutuşmak (Vámb. 307). 

����apçu����   Para kesesi, kese, tütün kesesi 
Kīse, �alta [tasma], cīb-i destī, burma �alta 
[burma tasma], çanta, hemyān [torba, 
çanta, dağarcık], pāre kīsesi 
                Mi;āl 
Yulduzı ol āsmāndan aladur 
Her ni tapsa �apçu�ıġa354 saladur 
“Yıldızları bu gökyüzünden alıyor; 
bulduğu her şeyi cebine koyuyor.” (S.S.) 
II/430.  
*** ����apçu����: (LÇ 212). 

����apçur 1  �����ر) (V.) Silah üretiminde kullanılan 
demir ve çelik karışımı madde 
2) [Katipler için verilen maaş]355 
Kātibler içün virilen ma‘āş, va+īfe-i ketebe 
[yazma görevi], dīvān, mīrzā, nüvīsende 
alġusı [katiplerin aldığı] (S.S.) II/430. 
*** ����apçur: Silah üretiminde kullanılan 
demir ve çelik karışımı madde (Vámb. 
307); ����apçur: (LÇ 227). 

����apçurma 
(?) 

  Demir ve çelik karışımı  ���*�ر��
(Bu karışımdan zırh gibi şeyler yapılır. 
Pavet de Corteille’den geçen bu kelime 
apaçık yanlıştır.) II/430.  
*** ����apçurma: Zırh üretiminde 
kullanılan demir ve çelik karışımı 
madde (DTO 391). 

����apçurta (?) �/ر��I��  bk. �apçurma  

                                                           
352 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı muhtemelen tashih hatasından �
�]��R şeklinde 
yazılmıştır. 
353 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret yoktur. Kelimeye verilen anlamdan dolayı 
mastar işareti tarafımızdan konulmuştur. 
354 OSTN’de LÇ’deki yazılıştan ayrı olarak  !<�R']��R  şeklinde yazılmıştır. 
355 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Pūlād356 ile timüri �arışdırup eriderek 
anıñla �ılıç ve bıça� ve �ançer357 gibi ālet-i 
�ā�ı‘a i‘māl itmek (S.S.) II/430.  
*** ����apçurta: (LÇ 212). 

����apĭ���� ��I�� �ap+� Kapalı, gizli, saklı, örtülü 
Mestūr [örtülmüş], örti 358, �apanı�359, 
[pūşīde]360 yapılmış [örtülmüş] (S.S.) 
II/414. 
*** ����apı����: (LÇ 213). 

����apĭl- ����I�� �ap+l- Kapalı olmak II/414.  
*** ����apilma����: Kapalı olmak (Vámb. 308). 

����apĭnçĭ !*$I��  (P. d. C.) Makas361 II/414. 
*** ����apınçı: Makas (DTO 392). 

����apĭş- ��&�I�� 362  1) Kapışmak; birlikte tutmak 
2) Seçmeden çokça almak, kapmak 
II/414.  
*** ����apişma����: Kapışmak, toplamak, 
birlikte kapmak, dağınık olanları hızlıca 
toplamak (Vámb. 308). 

����ap����a- I ����I��  Çevrelemek, çevirmek, kuşatmak 
İ
ā�a, iştimāl [kaplamak, çevirmek], 
mu
ā.ara itmek, �aplama�, e�rāfını 
çivirmek 
Niçe kündin so9 olġay imkānı 
�apġama� bu iki çirig anı 
“Bu iki ordunun onu çevrelemesi için 
kaç gün gerekiyor?” (S.S.) II/419. 
*** ����apġġġġama����: (LÇ 213). 

����ap����a II ��I��  Çelik  
(Calc. Wrtb. 9د'�  ) II/419.  
*** ����ap����a: Çelik (Bdg. II: 37). 

����ap����aca���� ق����I��  (P. d. C.) Kap, kılıf II/420.  
*** ����ap����aca����: Mahfaza, kılıf (DTO 392). 

����ap����a���� ق��I�� �ap+�a� 1) Kapak, dış yüz 

                                                                                                                                                                          
356 OSTN’de  .şeklinde yazılmıştır  �'9د
357 OSTN’de �0&�ر şeklinde yazılmıştır. 
358 OSTN’de  	Aاور   şeklinde yazılmıştır. 
359 OSTN’de �3�KR şeklinde yazılmıştır. 
360 LÇ’den örnek alınırken eksik kalan”pūşīde” kelimesi tarafımızdan eklenmiştir. 
361 OSTN’de kelimenin anlamı Fransızca verilmiştir. 
362 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı )���R şeklindedir. 
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2) Örtü, kılıf II/419.  
*** ����ap����a����: Kapak; örtü, kılıf (Vámb. 
307). 

����ap����an ن��I��  Kapan, tuzak II/420.  
*** ����ap����an: Ağ, tuzak (Vámb. 307). 

����ap����ar- ر����I��  1) (V.) Örtmek, kapamak 
2) (P. d. C.) Bırakmak, gevşetmek II/420. 
*** ����ap����arma����: Bırakmak, gevşetmek 
(DTO 392); ����ap����arma����: Örtmek, 
kapamak (Vámb. 307); ����ap����arma����: 
İġlā�, ı.fā� [kapıyı örtmek], i�bā� 
[kapamak, kaplamak] ve imlā 
[doldurma] itmek (LÇ 212). 

����ap����u ��I��  (V.) Eşeğin boynuna bağlanan ip, yular 
II/421.  
*** ����ap����u: Eşeğin boynuna bağlanan 
yular (Vámb. 307). 

����apla- ���I��  Kaplamak, örtmek, kapamak, gizlemek 
II/422. 
*** ����aplama����: İstī‘āb [kaplamak, içine 
almak], i
ā�a ve iştimāl  itmek 
[kaplamak, çevirmek], e�rāfını 
�apatma�, mu
ā.ara (LÇ 213). 

����ap����ama ���I�� �ap�a+ma [Örtü; yüz örtüsü, peçe]363 
Mestūr [örtülmüş], bütün örti, rūy-pūş 
[yüz örtüsü, peçe] (S.S.) II/424. 
*** ����aplama: (LÇ 213) 

����apsa- ���8I��  Çevrelemek, kaplamak, sarmak, çitle 
çevirmek  
Şāmil ve 
āvī olma� [kaplayan ve içine 
alan olmak], şehr ve �al‘ayı ‘askerle 
a.r 
[çevirmek] istilā itmek, i
tivā [içine 
almak] ve istiġrā� iylemek, i
ā�a 
[çevrelemek], mu
ā.ara [kuşatmak] 
(S.S.) II/431. 
*** ����apsama����: (LÇ 212). 

����apsa���� �8قI�� �apsa+� (V.) Bir şeyi sarmada kullanılan bez 
II/431.  
*** ����apsa����: Bir şeyi sarmada kullanılan 

                                                           
363 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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bez veya kumaş (Vámb. 307). 
����aptaġ غ�"I��  Ekmek II/426. *** (-). 
����aptal I   [Kaftan]364 

%aftān365 [kaftan], �aftān, �uza�366, dām 
[tuzak, ağ], şebeke [ağ]367 (S.S.) II/427. 
*** ����aptan: (LÇ 212). 

����aptal II ل�"I��  1) (V.) Yanında, yakınında 
2) [Yan, taraf, yön]368 
Yan, �araf, kenār, semt [yön, taraf, cihet], 
cānib, .avb [yön, taraf, cihet], yanıbaş, 
ya�ın, yemīn [sağ taraf, sağ el] yesār [sol 
taraf, sol el], �apu, �ıyān [merkez], cihet, 
çit, 
add [yol] (S.S.) II/427. 
*** ����aptal: Yanında, yanıbaşında (Vámb. 
307); ����aptal 369:(LÇ 227).  

����aptan ن�"I�� ،ن�".��  (V.) Kaftan, vücudun üst kısmına 
giyilen giysi II/426. 
*** ����aptan: Kaftan, üstlük (Vámb. 307); 
����aptan: %aftān [kaftan], �aftān (LÇ 212). 

����apturġa$$$$  � (V.) Büyük ve derin çuval (1  ���"�ر
2) [Büyük torba, çanta]370 
Çan�a, büyük kīse, �aġarcı�, külvār [deri 
torba] (S.S.) II/428. 
*** ����apturġay: Büyük ve derin çuval 
(Vámb. 307); ����apturġġġġay: (LÇ 227). 

����apuġ  غ�I��  (P. d. C.) bk. �apu� I  II/416.  
*** ����apuġ: Deri, kabuk, kafes (DTO 392). 

����apu���� I ق�I��  (V.) Kapı 
�apu� �a�ma� “Kapı çalmak” II/416.  
*** ����apu����: Kapı (Vámb. 308). 

����apu���� II ق�I��  (P. d. C.) Örtü, kabuk, kılıf II/416.  
*** ����apu����: Deri, kabuk, kafes (DTO 392). 

����apurça���� ق�� �I��  [Balığın pulları] 371ر
Balıġıñ pulları, pülūs-ı pülekçe [balığın 

                                                           
364 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
365 OSTN’de 76$�ن  şeklinde yazılmıştır. 
366 OSTN’de kelime  .S  şeklinde yazılmıştır'زاف
367 OSTN’de LÇ’den alınan örnek �aptal kelimesinin değil; �aptan kelimesinindir. 
368 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
369 Kelimenin LÇ’deki Arap harfli yazılışı ل�$KR şeklindedir. 
370 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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pulcukları], püls-i māhī [balık pulu], 
pülek-i semek [balığın pulcukları] (S.S.) 
II/416. 
*** ����apurça����: (LÇ 212). 

����apuzaġ زاغ�I��  (V.) Örtü, kılıf II/418.  
*** ����apuzaġ: Örtü, kılıf (Vámb. 308). 

����ar I ر��  Kar II/131. 
*** ����ar: Berf [kar], ;elc [kar], buz (LÇ 
215). 

����ar- II ر����  Girmek, karışmak II/132. 
*** ����arma����: �arma�, �alma�, balı� 
ignesi, �urte �ulāb [balık iğnesi], şast 
[balık oltası], .o�ma�, �urca�lama�, 
�alīden (LÇ 218). 

����ara I را�� ،G#� ،1  �#ا) Kara, siyah 
Bir iki gürūh yol barıp idük kim bir �ara 
suyġa yitildi “Bir iki parça yol yürüdük 
ki bir dereye ulaşıldı.” (Bb. 141-4); 
Deryālarıdın ve �ara sularıdın özge kim 
cerler ve çu�urlarda a�adur bāġ ve 
‘imārātıda a�ar sular yo� “Deniz ve akar 
sularından başka yarık ve çukurlarda 
akıyor. Bağ ve imar edilmiş yerlerde 
akar suları yok.” (Bb. 377-15); �ara tün 
“Karanlık gece”; �ara tamġa “Kara 
mühür, hanın kara mührü”; �ara �ula� 
“Vaşak, karakulak”, �ara paş “Bir tür 
deve”; �ara kiyik “Yaban domuzu, erkek 
domuz”, �ara köl “Bir tür koyun”; �ara 
�uş “Kartal”; �ara boġaz “Bir tür küçük 
bir kuş”; �ara tawu� “Beç tavuğu”; �ara 
tama� “Bir tür ördek”; �ara baş 
“Bülbül”; �ara tal “Kartal”; �ara bata� 
“Karabatak kuşu”; Baġrı �ara “Göğüs 
kısmı siyah olan bir kuş”; 
(Calc. Wrtb. =D*�  	��; J��; ); �ara alu 
“Bir tür erik”; �ara tarıġ “Kara tahıl, 
tahıl tanesi”; �ara çörek “Bir tür ekmek”; 
�ara �at “Siyah üzüm”; �arabaġ “İran’ın 

                                                                                                                                                                          
371 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yukarı Kafkasya’daki bir eyaleti, 
Karabağ”; �ara �urut “Pişirilmiş 
peynir”; �ara çerik “Askerî yürüyüş 
yapan ordu” 
2) Siyah şey, siyah eşya, siyah renkli 
olan madde 
Yıra�dın �ır� mi9 ve elig mi9 kişini9 
�arası kördi “Uzaktan kırk-elli bin 
kişinin karaltısını gördü.” (Abg.) 
3) Kötü, fena, alçak, soysuz, talihsiz 
�ara �ırlı� “Hayırsız evlat”; �ara şenbih 
“Talihsiz gün”; �ara çana�lı “Cimri, 
alçak kimse”; �ara taya� “Asiler; 
ayaklanma”; Şehr ili ve �ara taya� hücūm 
�ılıpturlar “Şehir halkı ve asiler hücum 
ediyorlar.” (Bb. 253-6); Bir pāre levend 
ivbaşnı birin �ılıp �ara taya� �ılıp “Bir 
miktar serseri ve avareyi birleştirerek 
ayaklanıp” (Bb. 77-10) 
4) Basit, üst sınıfa ait olmayan 
�ara �al� “Sıradan halk”; �arabaş 
“Cariye, hizmetçi, hizmetçi kadın” 
5) Sıradan halk, halk 
Kişi �ara “Köle, bende, cariye, hizmetçi”; 
Bolġan kişi �arasını köçürüp “Kölelerini 
göçürüp” (Bb. 202-1); Kişi �aramdın irdi 
“Kişi kölelerimdendi.”; Sü9ekini kişi 
�arası alıp yandılar “Kötü adamlar 
kemikleri alıp gittiler.” (Bb. 209-9) 
6) Hayvan, davar 
Çirik ili .āynı �azıp özleri ve köle �aralarıġa 
su aldılar “Askerler nehir yatağını 
(çukur) kazıp kendileri ve hayvanları 
için su aldılar.” (Bb. 184-12) 
7) Mürekkep II/132. 
*** ����ara: Siyāh, esved [siyah], berr 
[susuz, kuru yerler], kurı yer, �ūşkī 
[kuru], deñiz kenārı, sā
il, leb-i deryā, 
ada� (LÇ 215); ����ara: Siyah, kara (Vámb. 
309). 

����ara- II 1  ��را��ق) Bakmak, dikkatle bakmak, birisine 
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bakmak, seyretmek, bir yere bakmak, 
gözden geçirmek 
2) Denemek, girişimde bulunmak, 
teşebbüs etmek, hareket etmek 
3) İhtimamla bakmak, korumak; göz 
altında bulundurmak, muhafaza etmek, 
birisine bakmak 
�atımda mini �arap yüz ya�şı kişi �aldı 
“Yanımda beni koruyan yüz iyi kişi 
kaldı.” (Abg.) II/142. 
*** ����arama����: Ba�ma�, na+ar ve nigāh 
itmek, im‘ān [fazla dikkat ve ihtimam 
etmek], gözetmek (LÇ 217). 

����arabara���� را��راق�� �ara+bara� (V.) Külü çamaşır yıkamada kullanılan 
bir bitki II/164.  
*** ����arabara����: Külü çamaşır yıkamada 
kullanılan bir bitki (Vámb. 309). 

����arabas- ق��Kرا���� �ara+bas- Kabus görmek, karabasan görmek  
Ġam tüni �ılmış �arabas�an kibi muż�arr 
besī 
Bile kim nā-kār min bu ba�t-ı �ır-endūd ile  
“Gam gecesi karabasan gibi beni çaresiz 
bıraktı; bu alaca renkli baht ile 
mutsuzum.” II/164. 
*** ����arabasma����: Uy�u içinde hücūm 
itmek, baġteten ve def‘aten [ansızın, 
birdenbire, hemen] 
amle iylemek (LÇ 
216).  

����araçĭ !را���  Çingene II/162.  
*** ����araçi: Çingene (Vámb. 309). 

����araġ I 1  �#اغ، ��راغ) Kol, dirsek 
2) Güç, kuvvet II/150.  
*** ����araġ: Kol, pazu, dirsek; güç, kuvvet 
(Bdg. II: 46). 

����araġ II 1  �#اغ) Bakış, nazar 
Cesāret ile ba�ma� (S.S.) 
2) Göz bebeği 
3) Göz II/150. 
*** ����araġġġġ    372: (LÇ 216). 

                                                           
372 LÇ’de madde başı راغ�R  şeklinde yazılmıştır. 
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����araġ III راغ��  Kara, siyah II/150.  
*** ����araġ: Kara, siyah (DTO 397). 

����araġa$$$$  � .Çam, çam ağacı II/151  �#ا
*** ����araġay: Ağaç, ahşap, orman (DTO 
398). 

����araġa$$$$lĭ���� ��(  �  .Çamlık, çam ormanı II/151  �#ا
*** ����araġaylı����: Çamlık (Bdg. II: 43). 

����araġlĭġ ��� �araġ I Güçlü, kuvvetli �#ا
Kiyin baġlap �araġlĭġ �olların rast 
Barın çikmeklik anı dārġa çüst 
“Ellerini arkadan sıkı (güçlü) bir şekilde 
bağlayarak asmak için ipe doğru 
sürüklüyor.” II/152.  
*** ����araġlı����: Güçlü, kuvvetli (Bdg. II: 
46); ����araġġġġlıġġġġ: �a
�-ı ġalā ve zahīre 
[yokluk, kıtlık], ‘u�d-bend, bāzū (LÇ 
227). 

����araġu �  .Kör, âmâ II/151  �#ا
*** ����araġġġġu: Bir nev‘ şikār [av] �uşıdır 
(LÇ 227); ����araġu: Atmaca, yırtıcı bir kuş 
(DTO 417). 

����araġu���� ل� Nöbetçi, nöbetçi müfreze; güvenlik  ��را
II/152.  
*** ����araġol: Bekçi, muhafız, gözedici; 
nöbetçi müfreze (DTO 398). 

����ara���� I راق��  Haydutluk, yağma; kötülük, zarar 
II/147.  
*** ����ara����: Haydutluk, yağma (Vámb. 
310). 

����ara���� II 1  �#اق، ��راق) Bakış, nazar 
2) Göz bebeği  
*** ����araġ: Göz bebeği (Vámb. 310); 
����ara����: Göz bebeği (DTO 397). 

����ara����- III را���ق��  Yağmalamak, çalmak II/149. 
*** ����ara����ma����: Nehb ve ġāret itmek 
[yağma etmek, yağmalamak], yaġma ve 
tārāc [yağmalama, talan etme] (LÇ 216). 
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����ara����çĭ !را����  Soyguncu, haydut, hırsız II/150.  
*** ����ara����çı: ,arāmī, ġāret-ger [yağmacı], 
ġā.ıb373 [yağmacı], 
ırsıs, �altaban, oġrı, 
dūzd [hırsız] (LÇ 216). 

����ara����la-  �ara�+�a- Soymak, yağma etmek II/149.  
*** ����ara����lama����: Soymak, yağma etmek 
(Bdg. II: 46). 

����ara����lĭ���� را������  Soygunculuk, yağma, hırsızlık II/149.  
*** ����ara����lı����: Soygunculuk, yağma, 
hırsızlık (Bdg. II: 46). 

����ara����- (1  ��ر)��ق Siyahlaşmak, siyah olmak  
2) Kötüleşmek, bozulmak II/159.  
*** ����aralma����: Kararmak (DTO 398). 

����arala- ر,��ق��  Bir şeye dikkatini vermek II/159. 
*** ����aralama����: Gözlemek, gözetlemek, 
seyretmek (DTO 398); ����aralama����: %a�� 
boyama�, girü siyāhletmek, telvī; 
[kirletmek, pisletmek], tesvīd 
[karalama], yazmek ve meş� itmek 
[yazmak], siyāh meş� [siyah yazı] (LÇ 
217). 

����ara9999ġu ��  .Karanlık II/154  374 �#ا	`
*** ����ara9999ġı: Karanlık (Bdg. II: 46); 
����aranġu: Xulmet, �arañġu, tārīk 
[karanlık], mübhem, mestūr [örtülmüş, 
gizlenmiş] (LÇ 228). 

�ara�ara�ara�ara9999ġulu�ġulu�ġulu�ġulu� ق�(��  .�ara9ġu+�ı� Karanlık II/154 �#ا	=
*** ����ara9999ġulu����: Karanlık (Vámb. 310). 

����ara����tu �"(ا#�  (V.) Karaltı, alaca karanlık, yarı 
karanlık, gün batımı II/160.  
*** ����aralt����u: Alacakaranlık, şafak, loşluk 
(Vámb. 310). 

����aramtu���� را�"�ق��  Siyahımsı, siyahımtırak; karanlık II/166.  
*** ����aramtul: Siyahımsı (Bdg. II: 42). 

����aramu���� را��ق��  Buğdayın içinde yetişen siyah yabani ot 
II/166. 
*** ����aramuġġġġ: Buġdayıñ içinde bulunan 
siyāh dāneler, it üzümi, lüpek (LÇ 216). 

                                                           
373 LÇ’de �7ب* şeklinde yazılmıştır. 
374 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı '<"ا�R  şeklindedir. Kelimenin Arap harfli yazılışı, 
madde başındaki yazılışı esas alınarak değiştirilmiştir. 
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����arar I رار��  (V.) Çuval II/158.  
*** ����arar: Büyük torba, çuval (Vámb. 
309). 

����arar- II رار��ق�� �ara+r- 1) Kararmak, siyahlaşmak  
2) Hüzünlü olmak, yoksul olmak II/158.  
*** ����ararma����: Kararmak, siyahlaşmak, 
siyah olmak (Vámb. 309). 

����araş I راش��  (V.) Karış, gerilmiş baş parmak ve işaret 
parmağı arasındaki aralık II/163.  
*** ����araş: Aralık, karış (Vámb. 309). 

����araş- II را���ق�� �ara+ş- Bakınmak, gözden geçirmek, 
araştırmak II/163.  
*** ����araşma����: Araştırmak, bakınmak 
(Vámb. 310). 

����araşla- را����ق�� �araş+�a- (V.) Karışla ölçmek II/164.  
*** ����araşlama����: Karışla ölçmek (Vámb. 
310). 

����arat- را/��ق�� �ara+t- (V.) 1) Bakmaya zorlamak, baktırmak 
2) Emir altına almak, tabi kılmak II/161.  
*** ����aratma����: Bakmaya zorlamak; 
araştırmaya zorlamak (Vámb. 309). 

����aravu���� راوول��  Nöbetçi, nöbetçi asker, ileri karakol, 
öncü II/165. 
*** ����aravul: �araġul, dīde-bān [bekçi, 
nöbetçi], gezici, �olaşıcı, pās-bān [gece 
bekçisi, bekçi], nigeh-bān [bekçi, 
nöbetçi, gözleyici], bekçi, ‘asker �olı (LÇ 
216). 

����arawul 1  ��راول) Güvenlik, koruma 
2) Düşmanı karşılamak için belli bir 
yerde konuşlandırılmış bölük  
(Calc. Wrtb. M��>A !"�(," 2�� @ا�� 	د %'�! آ'� 
 ) 
3) Görevi, uzaktan avı gözetleyip sonra 
avı bölüştürmek olan avcı 
�arawul begi “Avcıların lideri, avcı 
beyi” II/146.  
*** ����aravul: bk. �aravu�. 

����arbĭçĭ  ،!���#
 ،!*�#�
 ��ر��! 

 1) Sarık, kavuk, destar, imame  
(S.S.’de “M�]ر��R” kelimesini yerine sadece 
“M� ;(.�R”  kelimesi yer almaktadırر
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7arı�, selle [sele], ‘imāme, destār [sarık, 
başa sarılan tülbent] (S.S.) 
2) Enine geniş olan çuval, hurç 
Türkmenleriñ 375 �ara 376 evde 
�ullandı�ları377 tek378 �ūrc (S.S.) 
3) Askerin üzerinde taşıdığı silah, ok 
kılıfı, yay kılıfı, kılıç kemeri, kalkan 
kemeri gibi eşyalar 
Bizni9 birlen yigirme otuz kişi bolġay idi 
amā yaġıdın �alın �arbıçın (= �arbĭçĭni) 
kiyingenler yittiler “Bizimle birlikte 
yirmi-otuz kişi vardı ama düşman 
eksiksiz silah kuşanmış idi.” (Bb. 138-
12); Min cībe kiyip idim amā ġarbĭçĭ 
baġlamaydur idim dubulġa hem kiymeydür 
idim “Zırhımı giymiştim ama silah 
takımımı bağlamamış; miğferimi 
giymemiştim.” (Bb. 251-19); Dubulġasıġa 
urdum �alġanını �arbĭçĭsısı (“�arbĭçĭsı” 
yerine) bile kökley urdum “Miğferine 
vurdum; birden onun kalkan ve kılıç 
takımına (askısına) vurdum.” (Bb. 200-
19);  
(S.S.’de M�]ر��R kelimesi “silah yeri”, !]���* 
kelimesi “tīrkeş [okluk, ok kabı, sadak], 
.ada�, şemşīr [kılıç], tīr baġı” şeklinde 
açıklanmıştır.) II/215. 
*** ����arçın: (LÇ 217); ġġġġarbıçı: (LÇ 208). 

����arça I �� (V.) Buhara’da yapılan bir tür uzun  ��ر
ekmek II/203.  
*** ����arça: Buhara’da yapılan bir tür 
uzun ekmek (Vámb. 310). 

����arça II ��   (P. d. C.) Küçük kırlangıç  ��ر
Kiçikkine budnadur �arçadın bir nime 
uluġra� bolġay “Bu küçük bıldırcın, 
karçadan biraz daha büyük olacak.” 
(Bb. 363-1) II/203. 

                                                           
375 LÇ’de  2"�
 .A  şeklinde yazılmıştır�آ,�"
376 OSTN’de J�  şeklinde yazılmıştır. 
377 LÇ’de @�
("�"9'R  şeklinde yazılmıştır. 
378 OSTN’de 2"  şeklinde yazılmıştır. 



 328 

*** ����arça: Bir nev‘ küçük mülevven 
[renkli] �uş ismidir (LÇ 217); ����arça: Bir 
tür küçük kırlangıç (DTO 399). 

����arçan- ��$� (P. d. C.) Cimri olmak, cimrileşmek  ��ر
II/203. 
*** ����arçanma����: Cimri olmak (DTO 399); 
����arçınma����: %asīs ve ba�īl olma� [cimri 
olmak], �amā‘lık itmek [aç gözlülük 
etmek], aç göz (LÇ 217). 

����arçana���� ق�$� .(P. d. C.) Cimri II/204  ��ر
*** ����arçana����: Cimri (DTO 399); 
����arçana����: %asīs [cimri], ba�īl [cimri], 
gözi aç olan, müflis, miskīn, �amā‘ [aç 
gözlü], denī [alçak] (LÇ 218). 

����arçıġa$$$$  ���� .Atmaca, doğan II/204  ��ر
*** ����arçıġay: Bāz [yırtıcı kuş], �oġan, 
�artal, �ırġı, çepek, cıġılbay, şeh-bāz [iri 
ve beyaz doğan kuşu] (LÇ 217). 

����arçĭ- ���� Tırmalamak, deriyi kaşıyarak kanatmak  379 ��ر
II/205. 
*** ����arçıma����: �azıma�, �aşıma�, 
�arġıçla tirāşlama� (LÇ 217). 

����arçĭġa ����  .Atmaca, doğan II/205  ��ر
*** ����arçıġa: Bir tür doğan (DTO 399); 
����arçıġay: bk. �arçıġa$. 

����arçĭġa$$$$  ����  .Atmaca, doğan II/205  ��ر
*** ����arçıġay: bk. �arçıġa$. 

����arġa I ���ر   1) Karga 
2) Mrass nehri kıyısında yaşayan Türk 
boyu, Rusça Karginler II/191.  
*** ����arġġġġa: ‘Ake [karga], �arġa, ġurāb 
[karga], zāġ [karga], zaġan [çaylak 
kuşu], kelāġ [karga] (LÇ 217). 

����arġa- II ��� ,Beddua etmek, lanetlemek, sövmek  ��ر
küfretmek II/192.  
*** ����arġama����: Tiksinmek, nefret etmek; 
lanetlemek; küfretmek (DTO 400) 

����arġaş ش�  Kavga, çekişme, kargaşa, gürültü  ��ر
Nizā‘ [çekişme, kavga], ġāvġā, mücādele, 

                                                           
379 OSTN’de �,G .�R  şeklinde olan kelime tarafmızdan düzeltilmiştirر
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şūriş [karışıklık, kargaşa], �arışı� (S.S.) 
II/193.  
*** ����arġġġġaş: (LÇ 217).  

����arġat- /�����ر   Küfrettirmek, sövdürmek, yemin 
ettirmek II/193.  
*** ����arġatma����: Lanet okutmak, 
küfrettirmek (Bdg. II: 10). 

����arġĭş 3�  .Lanet, beddua, sövgü, küfür II/195  ��ر
*** ����arġġġġış: ,a�āret, nefrīn [lanet, 
beddua], la‘net itmek, beddu‘ā, inti.ār 
itmek [öc almak], �arġamek (LÇ 218). 

����arġĭşla- ���&�  .�arġĭş+la- Lanetlemek, sövmek, küfretmek II/195 ��ر
*** ����arġışlama����: Lanetlemek, sövmek, 
küfretmek (Bdg. II: 10). 

����arı I  1  ��ر) Kol 
2) Kolun üst kısmı, pazu 
3) Arşın, kulaç II/167.  
*** ����arı: Bir �ulaç, iki /irā‘ [el, kol 
uzunluğu, arşın], �arı, 
āfı+-ı 
Kelāmu’llāh, �uraġ (LÇ 218). 

����arı II  ر��  Eski; ihtiyar, yaşlı II/167.  
*** ����arı: İ�tiyār, pīr, �oca, ‘acūze [çok 
yaşlı kadın] (LÇ 218). 

����arĭ III  1  ��ر) İhtiyar, yaşlı; eski 
2) Arşın (omuzdan parmaklara kadar 
olan bölge) uzunluk olarak: a) Hive’de: 
2 arşın, b) Türkistan’da: han ölçüsünde 
= 3 arşın, pazar ölçüsünde 2,5 arşın 
Çü �ıldı mesā
at mesālik ara 
Yıġaç itti ta‘yīn memālik ara 
*ınābı ki messā
 �ıldı �ulaç 
�ılıp on iki mi9 �arı bir yıġaç 
“O her zaman yolları ölçüyodu; 
memleketler arasında mesafeler tayin 
etti; (bu nedenle) messahlar (yer ölçme 
memurları) bunun için kulaç 
kullanıyorlar; bir yıgaç on ikibin karı 
uzunluğundaydı.” (Böylece burada 1 
yıġaç = 8 verst; Rus ölçü birimi, 1.07 km= 
400 kulaç, 1 kulaç 3 karı, arşın veya yarda) 
Ba‘żı cezā’irde on iki �arı fil bolur imiş bu 
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arada �ōd tört biş �arıdın ikizrek körülmedi 
“(Söylentiye göre) Bazı adalarda on 
arşın büyüklüğünde filler varmış; ama 
burada dört-beş arşından büyük fil 
görülmedi.” (Bb. 356) II/183.  
*** ����arı: bk. �arı I / �arı II. 

����arĭ IV  ر��  İhtiyar, yaşlı; eski  
�arı kişi “İhtiyar kişi”; �arı sözin bile 
turġan kişilerni mini9 380 �atımġa �oydılar 
“Yaşlıların sözlerini bilen kişileri benim 
yanıma koydular.” (Abg.); Kīrāyet 
Nāymānnı9 �arı düşmān irdi “Kirâyet, 
Nâymân’ın eski düşmanı idi.” (Abg.) 
II/184. 
*** ����arı: bk. �arı II. 

����arĭ- V 381 ��ر%��ق  Yaşlanmak, ihtiyarlamak  
‘Ömr �arĭsa da�ı kö9ül �arĭmas “Ömür 
yaşlansa da könül yaşlanmaz.” II/184. 
*** ����arıma����: İ�tiyār ve pīrlenmek, ‘acūz 
olma�, �ocalanma�, müsinn [yaşlı], 
mūy-ı sefīd [ak sakallı] (LÇ 219). 

����arĭġ- ق��� Kardan gözün ağrıması, uzun süre kara  382 ��ر%
bakmaktan gözün ağrıması II/185.  
*** ����arı����ma����: bk. �arĭ�- II. 

����arĭ���� I �%1  ��ر) Saban izi, hendek 
2) İhtiyar adam, yaşlı 
İ�tiyār, �oca, pīr (S.S.) II/185. 
*** ����arı����: (LÇ 218). 

����arĭ����- II ر%���ق��  Kardan gözün ağrıması, uzun süre kara 
bakmaktan gözün ağrıması II/185. 
*** ����arı����ma����: Kardan dolayı gözün 
etkilenmesi (DTO 403); ����arı����ma����: Pīr 
olma�, i�tiyārlanma�, �arılanma�, 
müsinn olma� [yaşlanmak], fānī şeden 
(LÇ 216). 

����arĭl- ���%ر��  Karılmak, karıştırılmak, karışık olmak 
II/186.  
*** ����arılma����: Karılmak, karıştırılmak 

                                                           
380 OSTN’de 2���    şeklinde yazılan kelime, anlam dikkate alınarak  2����   şeklinde okunmuştur. 
381 Kelime, OSTN’de �,زی�R  şeklinde yazılmıştır. 
382 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı  �,<ری'R  şeklindedir. 
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(Bdg. II: 10). 
����arĭla- ���%ر�� �arĭ+�a- Karışlamak, dirsekle ölçmek, elle 

ölçmek  
(Fīl) bahāsı uluġlıġıġa yaraşadur �arĭlap 
satarlar her niçe uluġra� bahāsı köprek 
“(Filin) fiyatı onun büyüklüğüyle 
orantılıdır; onu karışla ölçerek satarlar; 
ne kadar büyükse o kadar pahalıdır.” 
(Bb. 356-7) II/186.  
*** ����arılama����: Ölçmek; bükmek, eğmek 
(DTO 403). 

����arĭlĭġ ���%ر��  bk. �arĭlĭ� II/186. 
*** ����arılıġġġġ: İ�tiyārlı�, �ocamış, pīr olan 
(LÇ 218); ����arılıġ: İhtiyarlık, yaşlılık 
(DTO 402). 

����arĭlĭ���� ���%ر�� �arĭ+lĭ� İhtiyarlık II/186.  
*** ����arılı����: Yaşlılık (Bdg. II: 13); ����arılıġ: 
bk. �arĭlĭġ. 

����arın I   Karın, batın, mide  
İlgi birle ādemni9 �arnıġa �a�tı “Eliyle 
adamın karnına soktu.” (Bb. 12-15) 
II/171. *** (-). 

����arĭn II �  .Karın, mide II/185  ��ر%
*** ����arın: Karın, göbek (DTO 403). 

����arĭnca �*$%ر��  Karınca II/185.  
*** ����arınca: Neml [karınca], mūr 
[karınca], mūrçe [küçük karınca], 
�arınç�a (LÇ 219). 

����arınç����a ���$%ر��  Karınca II/174. 
*** ����arınçġġġġa: Küçük �arınca, mūrçe 
[küçük karınca], �arınç�a (LÇ 219). 

����arĭncġa ��  .(P. d. C.) Küçük karınca II/185  ��ر%$*
*** ����arınçġa: Küçük karınca (DTO 403). 

����arĭndaş ر%$�اش��  Kardeş; akraba II/185. 
*** ����arındaş: Birāder, �ardaş, a
ī 
[kardeş], aga öge (LÇ 219). 

����arĭndaşlaş- ر%$�ا������� �arĭndaş+la+ş- Kardeşleşmek, kardeş olmak II/185.  
*** ����arındaşlaşma����: Kardeşleşmek, 
kardeş olmak (Bdg. II: 12). 

����arĭndaşlĭ���� ا����	ر�� �arĭndaş+lĭ� Kardeşlik II/186.  
*** ����arindaşli����: Kardeşlik (Vámb. 311). 
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����arĭş I 3%ر��  Karışım, karışma II/186.  
*** ����arış: Karışık (DTO 403). 

����arĭş II 3%ر��  Karış, aralık, mesafe 
Açı� eliñ 383 baş parma� ucından serçe 
parma� ucına �adar olan �ūl [uzunluk] 
(S.S.) II/186.  
*** ����arış: (LÇ 218). 

����arĭş- III ��&%ر��  Karışmak II/186.  
*** ����arışma����: Karışmak (Bdg. II: 10). 

����arĭşla- ���&%ر�� �arĭş+la- Karışla ölçmek II/187. 
*** ����arışlama����: �arış ile ölçmek (LÇ 
218). 

����arĭştur- ر%&�ور����  Karıştırmak II/187.  
*** ����arıştırma����: Karıştırmak (Bdg. II: 
10). 

����arĭt- ��"%384 ��ر �arĭ+t- İhtiyarlatmak, yaşlandırmak; üzmek 
II/186.  
*** ����arıtma����: İhtiyarlatmak, 
kederlendirmek (DTO 403). 

����ar����ara G#�#�  1) Bir tür balıkçıl kuşu 
Turna ve �ar�ara ulu� �uşlar �alın “Turna 
ve karkara gibi büyük kuşlar (orada) 
çoktur.” (Bb. 175-21). 
2) (P. d. C. – V.) Bir nehir ismi385 II/190.  
*** ����ar����ara: Bir nev‘ büyük tügli ve 
sorġuclu �urna, suna (LÇ 228); �a�a�a�ar����ara: 
Turnaya benzeyenbir kuş; savaşlarda 
cesaret göstergesi olarak başa takılan 
kuş tüyü (DTO 418); ����ar����ara: Sivri uç; 
kadınların başlarına taktıkları kuş tüyü 
(Vámb. 315). 

����ar����aşu���� ر����ق��  Devenin toynağı  
Deveniñ �oynaġı, deveniñ 386 tırnaġı (S.S.) 
II/190. 
*** ����ar����aşu����: (LÇ 218). 

                                                           
383 LÇ’de 23  şeklinde yazılan kelime, anlam esas alınarak  23ا  şeklinde okunmuştur. 
384 OSTN’de �,$ر��R  şeklinde yazılmıştır. 
385 OSTN’de ‘�ar�ara’ kelimesinin ‘Bir nehir ismi’ şeklindeki anlamının Dictionnaire Turk-
Oriental ve Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtilse de bu sözlüklerde kelimenin bu 
anlamına rastlanamamıştır. 
386 LÇ’de 2�" Jدو  şeklinde yazılmıştır. 
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����ar����una���� ق�	ر����  Koyun ahırı, ağıl, koyunlar için çitle 
çevrilmiş yer  
Aġıl, �acaman, mer‘ālarda 
ayvān melce’i 
[sığınılacak yer], i
āle, çevre, �utan, toyla  
(S.S.) II/190.  
*** ����ar����una����: (LÇ 218). 

����ar����aġaç چ�  .Kırlangıç II/196  ��ر,
*** ����arluġaç: bk. �arluġaç; ����arlanġuç: 
bk. �ar�anġuç. 

����ar����anġuç چ�� .Kırlangıç II/196  ��ر,	
*** ����arlanġġġġuç: �ırlanġıç, ebābīl, 
�arluġaç, firāştürük, �aldırġaç (LÇ 218); 
����arlan����uç: Kırlangıç (DTO 401). 

����arlĭ���� I ��(387 ��ر  (V.) Boğuk, kısık, hırıltılı II/197.  
*** ����arli����: Kısık, boğuk (Vámb. 310). 

����arlĭ���� II �(ر��  Karluklar, doğuda yaşayan bir Türk 
boyu II/197. 
*** ����arlıġ: *avā’if-i Etrākdan bir �abīle 
ismidir, %īve 
üküm-dārları 
%wōrezmīler aña mensūbdur, �arlu� 
da�ı dinülür (LÇ 218). 

����arlĭ����- III ����(ر��  (V.) Sesi kısılmak, sesi boğuk çıkmak 
II/197.  
*** ����arli����ma����: Sesi kısılmak, sesi boğuk 
çıkmak (Vámb. 310). 

����arluġaç چ�  .Kırlangıç II/198  ��ر)�
*** ����arluġaçaçaçaç: Kırlangıç (DTO 401). 

����arma- ر������  Kapmak, tutmak, yakalamak II/216. 
*** ����armama����: �avrama�, pişirmek, 
birden �utulma�, ‘acele āġūş [acele 
sığınılan yer] (LÇ 218). 

����arma���� ر��ق�� �arma+� Çengel, kanca, olta II/216. 
*** ����arma����: Balı� ignesi, �ūrte-i �ūlāb 
[göl oltası], şest [balık oltası] (LÇ 218). 

����armal- ��(ر����  Yakalanmış olmak; ilişmiş olmak, 
takılmak 
Ustā körgen şākird her ma�āmda388 
yurġalur 

                                                           
387 OSTN’de ��3ر�% şeklinde yazılmıştır. 
388 OSTN’de ا� �>   şeklinde yazılmıştır. 
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Ustā körmegen şākird andın çündin 
�armalur “Eğitilmiş (hoca gören öğrenci) 
her yerde geçer, eğitilmemiş öğrenci ise 
bir orada bir burada takılır.” II/218. *** 
(-). 

����armala- ��,ر����  (V.) Elle tutmak, el yordamıyla aramak, 
yoklamak II/218.  
*** ����armalama����: Elle tutmak, 
yakalamak, elle tutmak, yoklamak 
(Vámb. 311). 

����armaş- ر������� �arma+ş- 1) Tutunmak, karşılıklı tutunmak 
(Calc. Wrtb. ر�( ب د'�'A'S و3-'ب�R )  
2) Karışmak, karıştırmak, birbirine 
karıştır-mak  
Alt üst olma�, zīr ü zeber şeden [alt-üst 
olmak], �arışma�389, aralaşma�390 (S.S.) 
II/218.  
*** ����armaşma����: (LÇ 218). 

����ars I رس��  Patlama sesi, silah sesi, alkış sesi  
(Calc. Wrtb. $;2 زد �واز د ) II/205. 
*** ����ars: 7af�a [tokalaşma], eli ele 
çarpma�, kefi kefe urma� [avucu avuca 
vurmak, el çırpmak], efsūs itmek [eyvah 
demek], nedāmet [pişmanlık] (LÇ 228). 

����ars II رس��  Kuşak olarak kullanılan şal 
Şāl, �uşa�, �o�uma, bil-baġ, fūte, miyān-
bend [kuşak] (S.S.) II/205. 
*** ����ars: (LÇ 217). 

����ars- III ق��Kر��  Aşağı doğru bastırmak, indirmek; geri 
çekilmek  
Ālete urma�, yatırma�, çekinmek (S.S.);  
(P. d. Corteille’de ‘Gereğinden fazla 
daraltmak’ anlamındadır.) II/206. 
*** ����arsma����: (LÇ 217); ����arsma����: Elbiseyi 
gereğinden fazla daraltmak (DTO 400). 

����arsa���� ق�Kر��  Step tilkisi 
Sincābdan büyük �arnı çil bir nev‘ 
ayvān 
ismidir, tilki  mānend [tilki gibi] (S.S.) 

                                                           
389 Kelime OSTN’de �,ر��R ; LÇ’de ری-,�ق�R  şeklinde yazılmıştır. 
 

390 Kelime OSTN’de �,�9ارا ; LÇ’de ,-32ارا  şeklinde yazılmıştır. 



 335 

II/206. 
*** ����arsa����: (LÇ 217). 

����arşı !ر���  Buhara hanlığında bir şehir ismi II/207.  
*** ����arşı: Bu�ārā mużāfātından 
[merkezin şubeleri, kolları] Na�şib ve 
Nesef didikleri bir şehr-i �adīm ismidir 
(LÇ 228); ����arşu: Bu�ārāya �arīb bir 
şehir ismidir (LÇ 217). 

����arşĭ �!ر��   Karşi şehri II/211.  
*** ����arşı: bk. �arşı. 

����arşu ر����  Karşı, zıt, karşıt; düşmanca II/211. 
*** ����arşu: Mu�ābele, �abl [ileride], 
i/ā 
[bir şeyin karşısı, mukabili], rū-be-rū, ol 
�araf, ol cānib, ya�a, �araf (LÇ 217). 

����art رت��  Kötü bir çıban II/198. 
*** ����art: Rişte �asteligi (LÇ 217). 

����arta �/ر��  Bağırsak, kalın bağırsak, ince bağırsak 
II/199. 
*** ����arta: Atıñ ruġanı [atın yağı], iç yaġı 
(LÇ 217). 

����arta���� 1/#�  Kartal II/200.  
*** ����artal: ‘U�ābīn zümresinden envā‘ı 
ço� bir cins �uşdur, �arçıġay da�ı dinür, 
�ırġı, bāz [yırtıcı kuş] (LÇ 228). 

����artĭ- ���/ر��  (V.) Tırmalamak, deriyi kaşıyarak 
kanatmak  
Keçel [mikrop kapmış yara] ve cerā
atdan 
düşen391 �artılmış şey’, �art �art �aşınma� 
(S.S.) II/201. 
*** ����artıma����: (LÇ 217); ����artima����: 
Tırmalamak (Vámb. 310). 

����artu���� ر/�ق��  (P. d. C.) Tanrılara kurban sunan rahip 
II/201.  
*** ����artu����: Tanrılara kurban sunan rahip 
(DTO 399). 

����aru I رو��  El, kol II/187. 
*** ����aru: Kol (DTO 401). 

����arū II 1  ��رو) Cevap, karşılık, yanıt 
2) Bir şeyi başka bir şeyin yerine koyma; 

                                                           
391 OSTN’de bulunmayan bu kelime LÇ esas alınarak metne dâhil edilmiştir.  
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değiş-tokuş etme II/187.  
*** ����aru: Değiş-tokuş, mübadele, bir 
şeyi başka bir şeyin yerine koyma (DTO 
401). 

����aru���� 392 روق��  Kazık, çivi  
(Muhtemelen زوق�R “�azu�” kelimesinin 
hatalı yazımıdır.) II/188.  
*** ����aru����: Kazık (Vámb. 311). 

����asĭ���� ��K��  Kasık II/352.  
*** ����ası����: Böğür; kasık, kalça (DTO 405). 

����as����a����ġan ن��(��K��  Kuru, kurutulmuş II/354. *** (-). 
����asma���� ق��K��  1) Yemek piştikten sonra kazanın 

dibinde kalan artık, kalıntı 
2) Yaranın irini II/359. 
*** ����asma����: �azındı, �azġan dibi (LÇ 
220).  

����asmar ر��K��  Kanser, kötü çıban, şirpençe 
Bir nev‘ ‘illetdir, a�utma, �asmar, mūy-ı 
�urk, su�te-ney, şīr-pençe gibi  
%asmārdın393 öldi ol perī-zād 
Yitse ecel �almas ādemī-zād 
“O peri çocuğu şirpençeden öldü; eğer 
ecel geldiyse kimse ondan kaçamaz.” 
(S.S.) II/359. 
*** ����asmar: (LÇ 219). 

����asna����çĭ !���$K��  (S.S.) Halka veya çerçeve yapan II/354. 
*** ����asna����çı394: �a.na� yapan ustā, 
gerdīş-sāz [yuvarlak yapan], zeġāmeci 
[kasnakçı], def-sāz [def çalan] (LÇ 228). 

����aş 1  ��ش) Büyük set, tepe; yüksek kıyı, sahil, 
yaka 
2) Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı 
kısım 
3) Kaş, göz çukurunun üstünde yer alan 
kıllar II/386. 
*** ����aş: Nezd [yan], �arşu, öñ, 
użūr, 

                                                           
392 OSTN’de yer alan ‘�aru�’ kelimesi Radloff’un da belirtiği gibi ‘�azu�’ kelimesinin hatalı 
okunmuş şekli olmalıdır. Ancak Radloff’un ‘�aru�’ kelimesini Vámbéry’den aldığı 
düşünülebilir. 
393 Kelime OSTN’de Mدی�,;�R  şeklinde, LÇ’de �0;,�دیM   şeklinde yazılmıştır. 
394 LÇ’de !&R��DR   şeklinde yazılmıştır. 



 337 

berāber, ebrū [kaş], 
ācib [kaş], mu�ābil 
[karşı], rū-be-rū [yüz yüze] (LÇ 220). 

����aşaġu �����  Kaşağı II/390. 
*** ����aşaġġġġu: �aşu395, �aşaġı, �aşan, 
�aşu396, tīmār āleti (LÇ 220). 

����aşaġuç چ�����  Kaşağı II/390. 
*** ����aşıġuç: Kaşağı (DTO 406). 

����aşan- ��	����  1) İşemek 
,ayvān aġnayara� tebevvül [işemek] ve 
tekeyyüf [eksiltme, keyiflenme] itmek, 
işemek, şāşīden [işemek] (S.S.) 
2) Kaşağılanmak (�aşama�’tan dönüşlü 
yapılmış.)  II/391.  
*** ����aşanma����: (LÇ 220). 

����aşa9999 E	����  1) Gösterişsiz, zayıf, cılız 
Ża‘īf, ser-keş esb397 [inatçı at], bed-�ūy at 
[kötü huylu at] (S.S.); 
�aşa9 at “zayıf at” 
2) Karanlık, siyah, zulmet 
Siyāh, �ara9ġu, tarīk-i +ulmet398 (S.S.) 
II/390. 
*** ����aşa9999: (LÇ 220). 

����aşavuç 399 �&�ووچ  Kaşağı II/392.  
*** ����aşavuç: Kaşağı (DTO 406). 

����aşĭ- ������  Kaşımak, tırmalamak, kazımak  
Boyın �aşĭdı “Boynunu kaşıdı.”; 
�aşav ve �ırna� ile �ār u māl itmek (S.S.) 
II/394.  
*** ����aşıma����: (LÇ 220). 

����aşĭn- ��$����  Kaşınmak II/394.  
*** ����aşınma����: Kaşınmak (Bdg. II: 16). 

����aş����a I �����  1) Kafadaki saçsız kel bölge 
2) Atın alnındaki beyaz kısım, atın 
alnındaki soluk renkli bölge 
Bir �aş�a atlı� ma9a400 yitip kirip kildi 

                                                           
395 Kelime  '��R  şeklinde yazılmıştır. 
396 Kelime '-R  şeklinde yazılmıştır. 
397 Kelime OSTN’de \;0'@ ا �� şeklinde LÇ’de \;� @'0 ��  şeklinde yazılmıştır. 
398 OSTN’de yazılışının tersine LÇ’de iki kelime arasına ayraç konularak “tarīk, +ulmet” şeklinde 
yazılmıştır. 
399 OSTN’de ووچ�-% şeklinde yazılmıştır. 
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“Atının alnında beyazlık olan süvari 
yetişip bana saldırdı.” (Bb. 129-2) II/394.  
*** ����aş����a: Hayvanların derilerindeki 
beyaz lekeler, atın alnındaki beyaz 
kısım (DTO 406). 

����aş����a- II �������  1) Kurumak 
�aş�aġan “kuru” 
2) Gıcırdamak, çatırdamak 
3) Alev almak, parlamak 
Telhīb itmek [alevlenmek], parlama�, 
‘alevlenmek401, şu‘lelenmek (S.S.) 
4) Fokur fokur kaynamak 
Şa�ır şa�ır �aynama�, cūş (S.S.) II/395. 
*** ����aş����ama����: (LÇ 220) 

����aş����al- ��(����� �aş�a+�- Alev almak, parlamak 
Cism ara bir yirleri �almay bütün 
Pāre pāre çünki �aş�alġan otun 
“Bedeninde hiçbir yer kalmayıncaya 
kadar parça parça odun gibi yandı.” 
II/395.  
*** ����aş����alma����: Kurumak (Bdg. II: 16). 

����aş����a����daġ اغ�(�����  Karabatak II/396. 
*** ����aş����aldaġġġġ: Bir nev‘ çayır �uşı, suna, 
almabaş, murġ-ābī [su kuşu, ördek], 
ördek, �urna, çulluk (LÇ 220). 

����aş����alĭġ ��(����� 402  bk. �aş�alĭ� II/396. *** (-).  
����aş����alĭ���� ��(�����  Alnında beyaz lekesi olan II/396. *** (-). 
����aş����aral- ��(را�����  Kara olmak, kararmak II/395. 

*** ����aş����aralma����: Gice ortayı �arañlu 
ba.ma�, şeb [gece], deycūr-ı tarīk 
[karanlık yol], +ulmet (LÇ 220). 

����aş-����arartĭ !/ش ��رار��  (V.) Akşamın alaca karanlığı II/389.  
*** ����aş-����ararti: Alacakaranlık (Vámb. 
311). 

����aşu���� ق����  Tahta kaşık 
Şūrba içmek isti‘māl olınan oyu� ta�ta 
pārçesi (S.S.) II/394. 

                                                                                                                                                                          
400 OSTN’de man�a şeklinde yazılan kelime Çağatay Türkçesinin ses hususiyetleri dikkate 
alınarak ma9a şeklinde okunmuştur. 
401 OSTN’de 
5�,�3'  şeklinde yazılmıştır. 
402 OSTN’de ��3�#;�R şeklinde yazılıştır. 
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*** ����aşu����: (LÇ 220). 
����at I 1  ��ت) Kat, katman, sınıf, zümre 

2) Kez, kere, defa 
3) Kursak, mide (kuşlarda bulunan) 
4) Yan, taraf 
5) Kıyı, yaka, sahil, su kenarı 
6) (V.) Set, bent, baraj II/274. 
*** ����at: Raf, göz; tabaka, katman; set, 
baraj (Vámb. 308); ����at: *aba�a, mertebe, 
.ıra, derece, �a�ım, bār [defa, kere], 
merre [defa, kez], def‘a, yan, �araf, 
kenār, �ı�‘a (LÇ 213). 

����at- II ��/��  1) Katılaşmak, kurumak 
2) Eklemek, katmak, bağlamak, 
birleştirmek, karıştırmak 
3) Atı arabaya koşmak II/277. 
*** ����atma����: İl
ā�, ‘ilāve, żamm, ziyāde, 
terfī� [birinin yanına katmak], ta�lī� 
[karıştırmak], terdīf  itmek [peşinden 
ardı sıra yürütmek], mezc [katmak, 
karıştırmak], hem-rā kerden [karışmış 
olmak] (LÇ 214). 

����ataġ غ�/��  Küme, grup, bariyer, tahkim, istihkam  
*ābya, siper, isti
kām, mitres [kapı 
ardınca koydukları ağaç], şinig, 
cendavul, sedd-i ceng ve 
arb [savaş 
siperi] (S.S.) II/279.  
*** ����ataġġġġ: (LÇ 213). 

����ataġan    ن��/��  1) (P. d. C. – S.S.) Katılaşmış  
�atġan (S.S.) 
2) (V. - S.S.) Yasak, sakınma  
Yasa�, men‘(S.S.) 
3) (V. - S.S.) Bir boy ismi  
�unduz %ı�asından �avā’if-i Özbekiyye’den 
bir �abīle ismidir (S.S.) II/279.  
*** ����ataġġġġan: (LÇ 213); �ataġan: 
Katılaşmış (DTO 392); ����ataġan: Yasak, 
sakınma(Vámb. 308); ����atġan: Sert, katı, 
pıhtılaşmış (Vámb. 308). 
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����atanġur 403 ر��	�/��   Zayıf, zayıf kişi 
(Calc. Wrtb. دم 0-2 ا"�ام� ) II/279.  
*** ����atanġur: Uygunsuz kişi, yakışıksız 
(DTO 392); ����atanġur: Biçimsiz olan 
adam, ya�ışı�sız, �ılı�sız, bed-şekl, bed-
āfet (LÇ 213); ����atanġur: Zayıf; kötü 
(Bdg. II: 4). 

����atar I  Ar.   .R  Sıra, dizi, saf; zincir II/280_�ر 
*** ����a����āāāār: Dizi, sıra (Bdg. II: 58). 

����atar- II ر���/��  Mızrak saplamak, mızrakla vurmak, 
süngü sokmak  
Nīze 
arbe ile .ançma� [mızrak saplamak], 
mızra� urma�, süngi ile .o�ma�  (S.S.) 
II/280. 
*** ����atarma����: (LÇ 213). 

����atarĭ9999 (?)   [İki adam arasında oynanan bir 
oyundur]404 
 R = İki adam beyninde oynanılan bir$�رك
lu‘bdur, üç �atar merrī
 oyun, ek;erī 
[genellikle] yerde çizi çekerek oynarlar 
(S.S.) II/280.  
*** �atarĭ�atarĭ�atarĭ�atarĭ9999 405: (LÇ 227). 

����atĭġ I ��/��  Katı, sert 
�atı, sert, sa�t [sert, katı, çetin], �avī 
[katı, çetin], dürüşt [katı, kalın, kaba, 
sert], metīn, �a�, daş406 gibi (S.S.) 
�atıġ āvāz “Yüksek ses”; �atıġ sözlüg 
“Kaba söz söyleyen, kaba sözlü”; �atıġ 
�uyru� “Sincap” II/290. 
*** ����atıġġġġ: (LÇ 214). 

����atĭġ II ��/�� �at-’tan Katık 
%ūb aş �atĭġı boladur “[Olgun olanı] iyi 
yemek katığı olur.” (Bb. 366-15) II/291.  
*** ����atı����: Katık (DTO 394). 

                                                           
403 Kelimenin Arap harfli yazılışı ve LÇ’de geçtiği şekil dikkate alınarak OSTN’de “�ata9ġur” 
yazımıyla madde başında yer alan kelime “�atanġur” olarak alınmıştır.  
404 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
405 Sadece LÇ’de rastladığımız kelimeyi W. Radloff “�atarĭ9”, Ignaz Kúnos ise “�atark” şeklinde 
okumuştur. Çağatay Türkçesinin ses hususiyetlerini dikkate aldığımızda kelimenin �atarek 
şeklinde okunmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. 
406 OSTN’de kelime !دا�  şeklinde yazılmıştır. Biz LÇ’deki şeklini esas aldık. 
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����atĭġlaş- ������/�� 
407 

 bk. �atĭ�laş- II/291.  
*** ����atıġġġġlaşma����: Bekişmek, serpinişmek, 
birbirine karışma�, aralaşmak408, hem-
rāh olma�, ma�lū� [karıştırılmış] (LÇ 
214). 

����atĭġlĭ���� �����/��  1) Sertlik, katılık, sağlamlık 
2) Talihsizlik, bahtsızlık II/291.  
*** ����ati����li����: bk. �atĭġlĭġ. 

����atĭ���� I ��/��  Katı, sert, sağlam, güçlü  
�atĭ� avaz “Yüksek ses”; Kö9li �atĭ� 
“Katı yürekli”; �atĭ� ün yā te’evvüş bolsa 
“Eğer güçlü bir ses duyuluyorsa” (Bb. 
366-7) II/290.  
*** ����atı����: Katı, güç, sert (DTO 394); 
����atıġ: bk. �atĭġ I. 

����atĭ���� II ��/��  Ekşimiş süt; yoğurt II/290.  
*** ����atı����: �atı�, doġ, yoġurt (LÇ 214). 

����atĭ����laş- ������/�� �atĭ�+�a+ş- 1) Katılaşmak, koyulaşmak, katı olmak 
2) (Süt için) Kesilmek, pıhtılaşmak 
II/290. 
*** ����atı����laşma����: Katılaşmak, sertleşmek, 
pıhtılaşmak, donmak, koyulaşmak 
(DTO 394). 

����atĭ����lĭ���� �����/�� �atĭ�+lĭ� 1) Sertlik, katılık, sağlamlık 
2) Talihsizlik, bahtsızlık II/290.  
*** ����ati����li����: Katılık, sertlik; sıkıntı, 
zahmet, eziyet (Vámb. 308). 

����atĭl- ����/��  Ek olmak, bağlı olmak, bağlanmak 
II/291.  
*** ����atılma����: Katılmak, eklenmek, 
bağlanmak (Bdg. II: 5). 

����atĭlĭş 3���/�� �atĭl+ş 1) Karışım, birleşim 
�arışı�, ma�lū� [karışık, karıştırılmış], 
hem-rāhī [karıştırılmış] (S.S.) 
2) İki ırmak veya suyun birleştikleri 
nokta 
Mecmū‘-ı dū-āb [iki suyun birleşimi] 

                                                           
407 OSTN’de muhtemelen dizgi hatasından dolayı  �,�L,�A�R  şeklinde yazılmıştır. 
408 Kelime LÇ, OSTN ve LÇW’de araraşma� şelinde yer almaktadır. Ancak çağdaş Türk 
lehçelerinde kelimenin aralaş- şeklinde kullanılmasından dolayı kelimeyi bu şekilde almayı 
uygun bulduk. 
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(S.S.); 
Endrab suynı9 �atĭlĭşıġa yavu� “Endrab 
ırmağının birleşim noktasına yakın” 
(Bb. 150-18); Kābil suyı bile Sind suyını9 
�atĭlĭşıdın yu�arra� “Kâbil ve Sind 
sularının birleştikleri noktadan daha 
yukarı” (Bb. 160-23) II/291. 
*** ����atılış: (LÇ 214). 

����atĭm '�/�� �at+m Parça; tomar, rulo 
�atĭm �at “Mektup”; Bir �atĭm kigiz “Bir 
parça keçe” II/292. 
*** ����atim: Parça; rulo (Vámb. 308). 

����atĭş I 3�/��  Karışım, birleşim, birlik  
�arışı�, �atım, memzūc [karışık], ma�lū� 
[karıştırılmış] (S.S.) II/292. 
*** ����atış: (LÇ 214). 

����atĭş- II ��&�/��  Birbiriyle birleşmek, birbiriyle karışmak 
�atĭştı iki ceyş deryā �urūş 
Uruşdın ecel �ulzūmı urdı cūş 409 
“İki ordu birbirine korkunç bir sesle 
(deniz sesi ile) girdiler; savaştan dolayı 
ölüm okyanusu coştu, kaynadı.” II/292.  
*** ����atışma����: Birbirine girmek, birbiriyle 
karışmak, birbiriyle birleşmek (Bdg. II: 
5). 

����at����a���� ق��/�� �at+�a� Katı, sert, kaba II/293.  
*** ����atġa����: Katı, sert (DTO 393). 

����at����an ن��/��  �at+�an Katı, don (su için) II/293.  
*** ����at����an: Katı, sert, don (su için) 
(Vámb. 308). 

����atla ��/�� ،�/�� �at’dan 1) Defa, kez, kere; sıra, dizi, tekrarlama 
�atla �atla “Çok kez, çok defa”; İki �atla 
“İki kez, iki defa”; Üç �atla “Üç kez, üç 
defa”; Yana �atla “Bir kez daha”; Bu 
�atla “Bu kez, bu defa”; Niçe �atla kim 
turup uruştı “Kaç kez durup savaştı.”  
2) Bir çok kez, sürekli, arası kesilmeden 
II/298. 

                                                           
409 OSTN’de beytin nerede geçtiği belirtilmemesine rağmen LÇ’de “�atış” ismine verilen örnekte 
yer aldığını tespit ettik. 
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*** ����atla: Def‘a, merre [defa, kere], �at 
�at, nevbet [sıra, nöbet], kerre (LÇ 214). 

����atlan- ��	�/��  1) Kalmak, durmak 
Eglenmek (S.S.) 
2) Dayanmak, katlanmak 
İ.bār ve ta
ammül itmek [sabır ve 
tahammül etmek] (S.S.) II/299. 
*** ����atlanma����: (LÇ 213). 

����atlaw 1  ��/�و) Pullu gömlek, zırhlı gömlek 
2) [Bir çeşit sevinç, sevinçlilik; askerin 
geri gelmesi, geri dönme]410 
Bir nev‘ sürūr, şād-mānī, leşker girü 
gelmesi411, �aytışı, ‘avdet, bergeşten [geriye 
dönme] (S.S.) II/299. 
*** ����atlav: (LÇ 213). 

����atna- ���$/��  1) Kaynamak, pişmek; karınca gibi çok 
olmak 
2) Oraya buraya hareket etmek, gidip 
gelmek 
Bi’l-def‘aten gidüp gelmek, mürūr ve 
‘ubūr412 [gedip gelme], āyende [gelen] ve 
revende [giden, gidici] gelen giden (S.S.); 
%īveġa kervān �atnamaydır “Hive’ye 
hiçbir kervan gidip gelmiyor.” II/296. 
*** ����atnama����: (LÇ 214).  

����atnaşĭ���� ����$/�� �atna+ş+� Oraya buraya gidip gelme, acele acele 
koşuşma  
Mürūr ve ‘ubūr [gedip gelme], āmed ü 
reft [gidip gelme], gidiş geliş, iki �arafdan 
barma gelme (S.S.) II/297. 
*** ����atnaşı����: (LÇ 214). 

����atra- 1  ��/#ا��) Acele etmek, hızlı koşmak 
Ta‘cīl ve tesrī‘ ve şitāb itmek [acele 
etmek], sür‘atle yürimek413, bat bat çābük 
çābük çapmak414 (S.S.); 
Cemī‘ yasallarnı ıldam �atrap yitip “Tüm 
ordu sıralarını hızlıca geçerek” (Bb. 409-
16) 

                                                           
410 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
411 LÇ’de !D,
 .şeklinde yazılmıştır  آ�
412 OSTN’de ر'G* şeklinde yazılmıştır. 
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2) Mızrakla vurmak II/297.  
*** ����atrama����: (LÇ 213). 

����atulu���� ق�(�/��  (P. d. C.) Kaynama, kaynaşma II/293. 
*** ����atulu����: Kaynama, coşkunluk (DTO 
393); ����atulu����: Ġaleyān [kaynama, 
coşma], cūş [coşma], �uġyān [taşkınlık], 
emvāc [dalgalar], �oşulma, ecnebīden 
bir fır�a ismidir (LÇ 214). 

����av- و����  Kovalamak, takip etmek II/463.  
*** ����avma����: İzlemek, kovalamak, takip 
etmek (DTO 411). 

����avdĭ  ود��  [Kovulmuş] 415 
�avdĭ olma� “Kovulmuş olmak”; 
Hicr taşın yaġdurup kim �ayda ölsem iy 
refī� 
�abrim üstide töketaşım ciz’ ol taş itmegil 
“Ey arkadaş, ayrılık taşının 
yağdırılmasıyla her nerede ölürsem; 
kabir taşımı tahtadan yapma, taştan 
yap!” (S.S.) 416 II/475. *** (-). 

����avġun ن�  .�av+ġun Saldırı; takip II/473 ��و
*** ����avġun: Takip, kovalama (DTO 411). 

����avġunçĭ !�	� �avġun+çĭ 1) Muhbir ��و
(Calc. Wrtb. ز�,ّ* ) 
2) Düşmanı takip etmekle 
görevlendirilen alay 
So9ıça �avġunçĭ bardı özin deryāġa saldı 
ġar� boldı “Arkasında onu takip eden bir 
alay vardı; (kurtulmak için) nehre 
atladı; (orada) boğuldu.” (Bb. 36-23) 
II/473.  
*** ����avġunçı: Takip birliği, düşmanı 
takip etmekle görevli askerî birlik (DTO 
411). 

                                                                                                                                                                          
413 Kelime OSTN’de 2 ی'رو  şeklinde, LÇ’de 2,ی'ری  şeklinde yazılmıştır. 
414 Kelime OSTN’de �,��  şeklinde, LÇ’de  2,��  şeklinde yazılmıştır. 
415 Anlam, örnek metinlerden hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
416 LÇ’de @ود�R şeklinde bir kelime tespit edilememiştir. Radloff, beyitte geçen �ayda kelimesini 
yanlış okuduğu için sözlüğüne bu beyti almış olmalıdır. Beyit, LÇ’de töketaş maddesinde, 
verdiğimiz şekilde geçmektedir. Radloff’un bu maddede verdiği beyit ise şöyledir:  
Necr taş yaġdurup kim �avdĭ olsam ey ra�īb 
�abrim üstide tökebaş ciz’ ol taş itmegil (LÇ: 123). 
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����avĭn- ��	و��  Takip etmek, acele etmek; saldırmak 
(Calc. Wrtb. زی�ن�A ) II/470. 
*** ����avınma����:  Takip etmek, acele 
etmek; saldırmak (Bdg. II: 97). 

����avla- ��,و��  Kovmak, def etmek II/474. 
*** ����avlama����: Takip etmek, kovalamak; 
kovmak (DTO 411); ����avlama����: �avma�, 
def‘ ve �ard [sürme, kovma], teb‘īd 
itmek [kovmak], sürmek, nefy [sürgün 
etmek] (LÇ 224). 

����avşa- 1  ��و����) Kılıç kuşanmak 
2) Gevşek olmak, zayıf olmak  
�avşama�: �uşanma� 417, �uşa� baġlama�, 
miyān-beste itmek [bele bağlamak], 
gevşelmek, süst olma� [gevşek olmak] 
(S.S.) II/475.  
*** ����avşama����: (LÇ 224) 

����avşa���� I و��ق��  (P. d. C.) Takip; takip eden, takipçi 
II/475.  
*** ����avşa����: Takip; takipçi (DTO 411). 

����avşa���� II 1  ��و��ق) (V.) Kuşak, kemer 
2) Gevşek  
����avşa����: Kemer-bend, gevşek, süst 
[gevşek], bir �a’ife-yi Özbek, bel-baġ, fūta 
[peştemal] (S.S.) II/475. 
*** ����avşa����: (LÇ 224); ����auşa����: Kuşak, 
kemer (Vámb. 313). 

����avuca���� وو��ق��  Gölge oyununun gereçleri; oyuncak 
bebek 
�aragöz resmleri, bebek, oyun .ūretleri, 
zāçe, çoçu� oyuncaġı, yalancı resm, böbek 
oyunı, çādır-ı �ayāl (S.S.) II/471. 
*** ����avuca����: (LÇ 224). 

����avuda���� ووداق��  Kavurma et, kızartma et 
�avurma, yaġda �ızarup pişmiş et, küşt 
[et], biryan [kızartılmış et], �urda�, 
�ızartma (S.S.) II/471. 
*** ����avuda����: (LÇ 224). 

����avur 1  ��وور) Anlamsız, temelsiz 

                                                           
417 OSTN’de  � ��'R şeklinde yazılmıştır. 
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2) Gölge oyununda bir figür; oyuncak 
bebek 
A.ılsız, esāssız, �aragöz resmleri gibi resm, 
böbek, zāçe (S.S.) II/470. 
*** ����avur: (LÇ 224). 

����avusĭ (?) !Kوو��  Saç, yün 
(Büyük ihtimalle S.S.’de !;ور�R yerine 
yanlışlıkla bu şekilde yazılmıştır.) 
Yüñ, peşm [yün], .aç, şa‘r [saç, kıl], mūy 
[saç, kıl], �ıl, tüy, yü9 (S.S.) II/471. 
*** ����avusı: (LÇ 224); ����avursı: İnce yün 
(DTO 412). 

����avza- وزا����  (V.) Kazıp karıştırmak; kazarak açmak 
II/475.  
*** ����auzama����: Kazıp karıştırmak, 
karıştırmak (Vámb. 313). 

����awġa ���  1) Su kuyusunda kullanılan kova (Atın 
kafa derisinden yapılan) 
2) Kova burcu II/51.  
*** ����oġġġġa: �oġa, delv [kova], �oya, �oba 
(LÇ 237). 

����awurma �ور���  Kavrulmuş arpa ya da buğday II/52.  
*** ����avurma: �avurda�, �ızartma et, 
küşt-i biryān [pişirilmiş et] (LÇ 224). 

����awuş وش��  (V.) Bele takılan ya da sarılan bir tür şal 
II/54. 
*** ����avuş: �uşa�, kemer-bend, fūte, 
belbaġ, meyān-bend, �urun [kuşak], 
vā.ıl olma�, yetişmek (LÇ 224); ����auş: 
Kemer, kuşak, kayış (Vámb. 313). 

����awuştır- و�"#��ق�� �awuş+tır- 1) Birleştirmek, bir araya getirmek 
2) Elleri birleştirmek  
�ol �awuştırup turġan “Ellerini 
göğsünün üstünde birleştirip duran” 
II/55.  
*** ����avuşturma����: Birleştirmek, bir araya 
getirmek; ellerini bağlamak (Bdg. II: 29). 

����awuz وز��  Darının kabuğu  
(Calc. Wrtb.  =;'ارزن�  ) II/53. 
*** ����avuz: Darıyı dögerken dānesinden 
ayrılan postı, �ışr [kabuk, dış taraf], bir 
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saz ismi, ġıjek [kopuz] (LÇ 224). 
����awza- وزا��ق��  (V.) Eşelemek, karıştırmak II/53.  

*** ����auzama����: Kazıp karıştırmak, 
eşelemek (Vámb. 313). 

����aya �%��  Kaya II/88. 
*** ����aya: Sert ayrı olan �aş, .a�re [büyük 
ve sert taş], .ulb [sert, katı; taş gibi 
olan], cebel [dağ, yüksek tepe], şīb [iniş, 
aşağı doğru eğiklik], nişīb [yukarıdan 
aşağıya iniş], yan �araf (LÇ 225). 

����aya���� ق�%��  Göz kapağı II/90.  
*** ����aya����: Göz kapağı (Bdg. II: 31). 

����ayalĭ���� ��(�%��  Kayalık, taşlık II/91.  
*** ����ayalıġ: Dağlık bölge (DTO 413). 

����ayaş ش�%��  Akraba ( اوروغ ) II/92.  
*** �aya�aya�aya�ayaşşşş: Mühmilātdandır, uru� ve 
�ayaş dinür, �ısm ve a�rabā, el, şu‘be, 
nesl, nejād, uruġ, �abīle (LÇ 225). 

����a$$$$da G�%�� �a$+da 1) Nerede, hangi yerde 
2) Nereye 
(“�a$” kelimesine bulunma hâli eki 
getirilmesiyle oluşmuştur.) II/36.  
*** ����ayda: Nerede (Vámb. 314). 

����a$$$$daġ اغ�%��  Nasıl, hangi şekilde, hangi türde  
Na.ıl, ne gunā418 [ne türlü, hangi türde], 
ne cins, ne �arz, ne ya9lıġ, ne yolda (S.S.) 
II/38.  
*** ����aydaġ: (LÇ 225). 

����a$$$$dĭn �%�%��  Nereden, hangi yerden II/41.  
*** ����aydin: Nereden (Vámb. 314). 

����a$$$$ġu ��%��  Kaygı, tasa, kuşku, acı, keder II/10. 
*** ����ayġġġġu: Ġam ve ġu..a, 
üzün ve 
keder, fikir ve endīşe, 
ayālāt [hayaller], 
�a.āvet [kaygı, tasa, üzüntü, keder] (LÇ 
226).  

����a$$$$ġur- ر��ق��%��  Üzülmek, kederlenmek, acı çekmek, 
kaygılanmak II/10. 
*** ����ayġġġġurma����: Tervīc [değerini 
arttırma], mülā
a+a [tefekkür, düşünce] 
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ve 
imāye itmek, ġam yemek, bir işi 
yapma�, döndürmek, �ayd itmek (LÇ 
226). 

����ayĭş 3%��  Kayış, kemer II/44.  
*** ����ayış: Kayı, kolan (DTO 416). 

����a$$$$ma ��%�� �a$+ma 1) Hangisi 
2) Herhangi biri II/48.  
*** ����ayuma: Hangi (Bdg. II: 30). 

����a$$$$ma���� ق��%��  Kaymak (Kaynatılmış sütten yapılan 
kaymak) II/48.  
*** ����ayma����: Süt üstünde olan �ayma� 
(LÇ 226). 

����a$$$$na- 1  ��%$���ق) Kaynamak 
2) İçten yanmak, yanıp tutuşmak; tahrik 
olmak 
3) Gürültü yapmak; (karınca gibi) 
kaynaşmak, kalabalıklaşmak II/14. 
*** ����aynama����: Cūş itmek, neb‘ān 
[kaynamak], feverān olma� [maddi ve 
manevi kaynayıp fışkırmak, köpürmek,  
coşmak], ġaleyān [kaynamak], i�timār 
itmek [mayalanmak], ke;retle 
bulanma�, alūde olma� [bulaşmak], 
temevvüc [dalgalanmak] (LÇ 226). 

����a$$$$na���� ق�$%�� �a$na+� 1) Kaynatılmış, kaynak, kaynar 
2) (P. d. C.) Yeni doğum yapmış 
kadınların rahminde oluşan kaynama 
ve yanma hissi II/15. 
*** ����ayna����: �aynamış .u, āb-ı cūş, 
yirden �aynayup çı�an .u, pu9ar, 
menba‘, bulaġ, kārīz [geriz, kanal, su 
yolu], çeşme, ‘ayn [pınar, kaynak, 
çeşme] (LÇ 226); ����ayna����: Yeni doğum 
yapmış kadınların rahminde oluşan 
kaynama ve yanma hissi (DTO 415). 

����a$$$$na����- ق��(�$%�� �a$na+�- 1) Kaynatılmış olmak 
2) İşlenen bir günahtan dolayı mutsuz 
olmak, işlenmiş bir günahtan dolayı 
sıkıntı duymak II/17.  
*** ����aynalma����: Bir günahın kefaretini 
ödemek, bir günahın kefaretini 
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üzerinde taşımak (DTO 415). 
����a$$$$naş����ı���� �����$%�� �a$naş+�ı� (P. d. C.) Kaynamış, kaynayan II/18. 

*** ����aynaşlı����: �aynayıcı, cūş ve �urūş, 
sebġān [fazlalaşan şey], fevvāre idici 
şey’ [su fışkırtan şey], ġaleyān 
[kaynayış], �aynar (LÇ 226); ����aynaşlı����: 
Kaynayan, kaynamış (DTO 415). 

����a$$$$nat- ق��/�$%�� �a$na+t- Kaynatmak II/17.  
*** ����aynatma����: Kaynatmak (Bdg. II: 35). 

����a$$$$navu���� ووق�$%��  Su kaynağı; girdap II/18. 
*** ����aynavu����: �ayna� yir, �aynamış (LÇ 
226). 

����a$$$$pan- ق��	�D%��  (V.) Darbeden kaçmak, darbeden 
kaçmak için eğilmek; korkmak II/47.  
*** ����aypanma����: İ
ticāb [gizlenmek, 
saklanmak], �alvet [gizlilik], tesettür ve 
ta
a..un itmek [bir kaleye kapanmak, 
korunmak, istihkama çekilmek, tahkim 
edilmiş bir yere sığınmak], mu
ā.araya 
girmek, mesdūd olma� [gizlenmek, 
saklanmak], i�fā [gizlemek, saklamak] 
(LÇ 225); ����aypanma����: Çekinmek, 
korkmak (Vámb. 314). 

����a$$$$par- ر��ق�D%�� �a$nar-
yerine ? 

(V.) Köpürmek, kabarmak, kaynamak, 
fokur-damak II/47.  
*** ����ayparma����: Kaynamak, köpürmek, 
fışkırmak (Vámb. 314). 

����a$$$$raġ اغ#%��  Bileği taşı II/22.  
*** ����ayra����: Bileği taşı (DTP 414). 

����a$$$$ra���� اق#%�� �a$ra+� 1) Bileği taşı, bileği kayışı 
2) Suyun kayanın bir noktasını 
aşındırarak girinti-çıkıntı yapması; 
(Coğ.) burun II/21. 
*** ����ayra����: Çizlem, bileg �aşı, bilev (LÇ 
225). 

����a$$$$ran����a- ���	ا#%��  Döndürmek, çevirmek, burkmak, 
bükmek II/23. 
*** ����ayranlama����: İyiliğe şahit olmak, 
dostluk göstermek (DTO 414); 
����ayranlama����: İkram etmek, bağışlamak, 
ağırlamak (Bdg. II: 102). 
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����a$$$$rĭ  #%��  bk. �a$ru II/25. 
*** ����ayrı: Girü, ar�a, püşt [arka], 
alef 
[babadan sonra kalan oğul], �aban, +uhr 
[öğle, öğle vakti] (LÇ 225). 

����a$$$$rĭl- ��(#%��  Yukarıya doğru eğmek, yukarıya doğru 
kıvırmak, yukarıya doğru bükülmüş 
olmak  II/25.  
*** ����ayrılma����: *ayma� [kaymak] ve 
�ayma�, laġzīden419 [kaymak, düşmek], 
girü çivirilmek, döndirmek, muva++af 
[kendisine vazife verilmiş] bir işe 
me’mūr ve mu�ayyyed olma� (LÇ 226). 

����a$$$$rĭla- ���%#%��  (P. d. C.) Topuk üstünde durmak II/25. 
*** ����ayrılama����: �ayup �aban ve dizleri 
üzerine düşmek, �ayma�, �ayma� 
[kaymak], �ayrılma� (LÇ 226); 
����ayrılama����: Topuk üstünde durmak 
(DTO 414). 

����a$$$$ru و#%��  Topuk II/26.  
*** ����ayru: Topuk, ökçe (DTO 414). 

����a$$$$ruġ وغ#%��  Bir tür kuş (karga ?)  
(Calc. Wrtb. زاغ ) II/26.  
*** ����ayruġ: Karga (?) (Bdg. II: 32). 

����a$$$$t- ��"%��  Geri dönmek; eve dönmek II/29. 
*** ����aytma����: Rücū‘ ve ‘avdet itmek, 
ta
vil [döndürmek], dönmek, sözünden 
rücū‘ iylemek, inkār olma�, ‘udūl 
[yoldan çıkma, dönme, sapma, 
vazgeçme], girü gitmek (LÇ 225). 

����a$$$$ta����- ��(�"%�� �a$ta+�- Reddedilmiş olmak, izin verilmemiş 
olmak II/35.  
*** ����aytalma����: Geri çevrilmek, 
reddedilmek (Bdg. II: 32). 

����a$$$$tar- ر���"%�� �a$t+ar- 1) Geri dönmek, geri getirmek, geri 
göndermek 
Yüz �a$tarma� “Yüz çevirmek, arkasını 
dönmek, kaçmak” 
2) Tekrarlamak, tekrar etmek II/33. 
*** ����aytarma����: Girüye döndirmek, ircā‘ 
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ve i‘āde itmek, ar�aya gitmek (LÇ 225). 
����a$$$$tış 3"%�� �a$t+ş Geri dönüş, geri dönme II/35. 

*** ����aytış: Geri dönüş, geri dönme (Bg. 
II: 31). 

����a$$$$tur-420 ر��ق�"%��  bk. �a$tar- II/36.  
*** ����ayturma����: Geri getirmek, geri 
göndermek (Bdg. II: 31). 

����ayu �%�� �a$+u Hangi (soru ve işaret); her, herbiri, 
hepsi II/99. 
*** ����ayu: �anġı, hangisi, �aysı, kudām 
[hangisi] (LÇ 226). 

����az I ز��  Kaz 
�az �anatı “Sıra sıra dizilmek, askerî bir 
terim” II/360.  
*** ����az: Ba�� [kaz], vezih, ‘ulcūm [deve 
kuşu], �u �uşı (LÇ 219). 

����az- II 1  ��ز��) Kazmak 
2) Oymak, delik açmak, yontarak şekil 
vermek (taş için), heykel yapmak (süs 
için) 
3) (V. – P. d. C.) Şaşkın gibi dolamak 
II/361. 
*** ����azma����: �azma�, 
afr ve 
ar; itmek 
[çukur açmak, yarmak], çu�ur yapma�, 
oyma�, kenden [çukur açmak], ‘amī� 
[çukur] (LÇ 219); ����azmak: Kazmak, 
derinleştirmek; aylak dolaşmak (DTO 
405); ����azma����: Kazmak, derinleştirmek; 
aylak dolaşmak (Vámb. 311). 

����azaġuç چ�  .(P. d. C.) At II/367  ��زا
*** ����azaġuç: At (DTO 404). 

����aza���� I 1  ��زاق، �4اق) Özgür, başıboş; maceracı; yiğit 
Tolun %wōca atlı� barını9 merdāne ve ser-
āmed ve �aza� yigitleridin idi “Tolun 
Hoca adında olan içlerinde en cesur, 
yiğit ve yürekli olanı idi.” (Bb. 65-8); 
‘Aceb merdāne ve �aza� yigit idi 
“Olağanüstü cesur ve yiğit biriydi.” (Bb. 
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65-10) 
2) Kırgız, Kırgız-Kazak 
(Kırgızlar kendilerine Kazak diyorlar. Aynı 
zamanda Doğu Rusya’nın Tatarları ile 
Orta Asya ve Tobol Tatarları da onlara 
Kazak diyor.) II/ 364. 
*** ����aza����: �a/a�, bī-hānmān [evsiz, 
başıboş], Bu�ārā ve %wōrezm şimālinde 
Deşt-i �ıpça�-ı Kebīrde meskūn ‘a+īm 
bir ulus ve �abā’il ismidir (LÇ 219). 

����aza����- II 4ا����  Yağmalamak  
(Calc. Wrtb. زدن Jرا ) II/366. 
*** ����aza����ma����: %ırsızlı�, 
arāmīlı�, �ı�ā‘-i 
�arī�lik itmek [yol kesmek], yol kesmek 
(LÇ 219). 

����aza����ana �	زا���� (Farsça ek ile 
şekillenmiş) 

Bağımsız; steplerde yaşayanların 
davrandığı gibi 
Çādırnı kiçikrek tikip irdiler ya�a yirde 
olġayġan üçün çādır ve olturur yiri 
�aza�ana ve bī-tekellüfāne idi “Onlar 
küçük bir çadır kurdular çünkü o uzak 
yerde büyüdü ve onun çadırı step 
insanında olduğu gibi basitti.” (Bb. 133-
13) II/366. *** (-). 

����aza����çĭ !4ا��� �aza�+çĭ Yağmacı, hırsız  
(Calc. Wrtb. زن Jرا ) II/366.  
*** ����aza����çı: %ırsıs, 
arāmī, �ı�ā‘-i �arī� 
[yol kesen], �altaban, oġrı, rāh-zen [yol 
kesen], çapavul (LÇ 219). 

����aza����lĭ���� 4ا���� �aza�+lĭ� Macera, gezginlik, sefer 
Ek;er �aza�lĭ�larda ve fetretlerde421 mini9 
bile irdiler “Gezimin büyük kısmında ve 
fetret dönemlerinde benim 
yanımdaydı.” (Bb. 13-19) II/366.  
*** ����aza����lı����: Ceng eyyāmı seferde ‘asker 
ve leşkeriñ 
āli (LÇ 219). 

����aza����lu���� 4ا���ق�  Eşkıya başı 
(Calc. Wrtb. زن Jدار را�; ) II/367.  
*** ����aza����lı����: Eşkıya başı (Bdg. II: 54). 
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����azal 4ال�  Tahta çekiç 
(Calc. Wrtb. آ'زن ) II/371.  
*** ����azal: Tahta çekiç (Bdg. II: 54). 

����aza����a���� 1  422 ��زا,ق) Çayırkuşu, tarla kuşu, toygar 
(P. d. C.’de “Çayırkuşu, toygar” anlamı 
verilmiştir.); 
Çekevük (S.S.) 
2) Çukur, boşluk 
Kāvāk [boşluk], maġāk [hendek, çukur], 
cevf [boşluk, oyuk, çukur] (S.S.) II/371. 
*** ����azala����: (LÇ 219); ����azala����: Çayır 
kuşu (DTO 404). 

����azan 1  ��زان) Kazan, büyük tencere 
2) Kazan şehri 
3) Askerî top, havan topu 
�azan �urma� “Top yerleştirmek” 
Taş urma� ve �azan �urma�nı9 iş küçide 
kiçe ve kündüz ārām ve �arārı yo� idi “Taş 
atmak ve top yerleştirmekle 
uğraştığından dolayı gece gündüz 
dinlemeye vakit bulamıyordu.” (Bb. 42-
20); Şimāl �arafıdın �azan �urup �alın taş 
urup “Kuzey tarafından top yerleştirip 
çokça taş atıp” (Bb. 43-5); Tört-biş yüz 
kişi tartar �azan arabasını üç tört fīl āsān 
tartıp baradur “Dört-beş yüz kişi top 
arabasını çeker; üç-dört fil kolayca çekip 
yürür.” (Bb. 456-18) II/367.  
*** ����azan: Rusya’da eyālet merkezi bir 
şehr ismidir, �azan ve Ġazan �avmi 
(LÇ 219); ����azan: Kısa top (askerî); 
tencere; büyük üzengi, geniş ağızlık 
(DTO 404). 

����azġan I ن� Kazan, büyük tencere (1  ��ز
Büyük tencere, dīg kelān [büyük kap] 
(S.S.) 
2) Kazanın konulduğu tahtadan destek 
3) (P. d. C.) Askerî top  
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�azġan ahenīn ten “demir namlulu top” 
II/383. 
*** ����azġġġġan: (LÇ 219); ����azġan: Askerî top 
(DTO 404). 

����azġan- II ��	� .Kazanmak, elde etmek II/384  ��ز
*** ����azġġġġanma����: �azanma�, iktisāb itmek 
[kazanmak, elde etmek], intifā‘ [temin 
etmek], kār [kâr, kazanç], sūd [kâr, 
kazanç] ve menfa‘at, temettu‘ 
[kazanma] (LÇ 219). 

����azġanç M	�  .�azġan+ç Kazanç, gelir II/384 ��ز
*** ����azġanç: Kazanç (Bdg. II: 14). 

����azġançı���� �*	� .(-) *** .Küçük kazan II/384  423 ��ز
����azġançĭ ز��!�	�  �azġan+çĭ 1) Kazanan, galip 

2) Kazan yapan, kazancı II/384.  
*** ����azġançı: Kazanan (Bdg. II: 14). 

����azĭ I  ز��  At etinin yağlı karın kısmı II/382. 
*** ����azı: �azı, at itiniñ .ucuġı, basturma 
(LÇ 219); ����azı: Atın iç yağı (DTO 405). 

����azĭ II !a��  Hakim, kadı 
(Buhara’da “şehrin hakimi” anlamına 
gelir.) 
�āfī kelān “Buhara’daki yüksek hakim”; 
�āfī ordu “Semerkand’daki hakim”; 
�āfī a�ūn “Hive’deki ruhban sınıfının 
lideri”; �āfī pālvān “Hive’deki güreşçi” 
II/383.  
*** ����azı - ����adı: Kadı, hakim (Bdg. II: 17). 

����azĭlĭ���� ���%ز��  Kazılı, kazılmış II/383. *** (-). 
����azĭn- ��$%ز��  Kazınmak II/383. *** (-). 
����azĭndu 1  ��ز%$�و) Yonga, kırıntı 

Talaş, rende424, ġāyet ince yon�a (S.S.) 
2) Kazılarak çıkartılmış 
�azġan dibi, �ırındı425 (S.S.) II/383. 
*** ����azındu: (LÇ 219). 

����azma �ز��� �az+ma 1) Kazam, çapa 
2) Oymak için kullanılan alet II/386. 
*** ����azma: �azaca� ālet, külüng 
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[kazma], ma
kūk ve  men�ūş şey’i 
[kazma ve nakşetme aleti], bīl [kürek, 
bahçıvan beli], kitmān [gizleme ve 
saklama], teber [balta], tīşe [balta], çapa 
(LÇ 219). 

����azna����lĭ���� ����	ز�� �azna� 
(?)+lĭ� 

Heykellerle süslenmiş 
Ortançı �aba�asıda bir �azna�lĭ� eyvāndur 
“Orta katta heykellerle süslenmiş bir 
salon (sofa) vardı.” (Bb. 389-22); 
Ma
kūk [sert bir şey üzerine sert 
kalemle kazılarak yazılmış], men�ūş 
[nakşolunmuş, işlenmiş], ma
fūr 
[kazılmış toprak], �azılmış426 olan 
ātem 
[mühür] ve islīmī [bir resim çeşidi], 
künde-kārī [sedef oyması], münbet-şüde, 
oyma, yorma (S.S.) II/385. 
*** ����azna����lı����: (LÇ 219). 

����azu زو�� �az+u Ganimet, gelir, kazanç II/383. *** (-). 
����azu���� زوق��  Kazık, direk II/383. 

*** ����azu����: Ucı sivri degnek ve aġaç, 
büyük mī�, kūnder [kalın ve yüksek 
ağaç], dār ve direk aġacı (LÇ 219). 

����ī I !�  (V.) Tezek, gübre II/855.  
*** ����iy: Gübre (Vámb. 324); ����ıy: Gübre; 
irin (DTO 453). 

����ī- II ����  1) Kesmek, kesip koparmak, kesip 
biçmek 
2) Düşmanca davranmak, saldırmak; 
öldürmek 
Ana oġlın �īya bilmedi “Ana kendi 
oğluna kıyamadı.” (Abg. 9) II/855.  
*** ����ıyma����: Küçük parçalara ayırmak, 
kıymak; kötü davranmak (DTO 451). 

����ĭba- ���>��  İzlemek, peşine düşmek II/880.  
*** ����ıpama����: Ta‘�īb itmek, ardınca 
�ovalama�, girüsinden �ovma�, 
ar�asından yügürmek, �oşma� (LÇ 
243). 

����ĭba-����ĭba �>�� �>��  (P. d.C.) Parça parça II/880.  
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*** ����ıba ����ıba: Parça parça (DTO 443). 
����ĭbĭ���� ��>��  Ekşimiş süt, kesilmiş süt 

(Calc. Wrtb. ت��<  ) II/880.  
*** ����ıbı����: Kesilmiş süt (DTO 443). 

����ĭç- 427 I �����  [Kaşımak, tırmalamak]428 
�aşıma�, �ırāş itmek [tırmalamak], �ar u 
māl [kaşımak] (S.S.) II/870. 
*** ����ıçma����: (LÇ 243). 

����ıç- II �����  (Z.) Kaşımak, tırmalamak 
�aşıma�, �ırāş itmek [kaşımak, 
tırmalamak], �ār u māl [kaşımak] (S.S.) 
II/792. 
*** ����ıçma����: (LÇ 243). 

����ĭçar- ر������  Gürültü yapmak, bağırmak 
(Calc. Wrtb. �*'* دن�آ ) II/870.  
*** ����ıçarma����: Kavge etmek, gürültü 
yapmak (Bdg. II: 40). 

����ıçı I 429 !��  Bir tür bitki 
Bir nev‘ nebāt ismidir, hindūbāya müşābih 
ot (S.S.) II/792. 
*** ����ıçı: (LÇ 244). 

����ıçı II   [Kesecek alet, makas]430 
Mi�rāż [makas], ma�ās, kāz [makas], 
dūkārd [makas] (S.S.) II/792.  
*** ����ıçı: (LÇ 244) 

����ıçıġ I   [Küçük; kaşınmak]431 
Kiçik, �aşınma�, �ārīden [kaşımak, 
tırmalamak], şu� [hareketlerinde 
serbest] (S.S.) II/793. 
*** ����ıçıġġġġ: (LÇ 244). 

����ĭçĭġ II �����  Gıdıklamak II/871. 
*** ����ıçıġġġġ: Gicik, �aşınma�, �ārīden 
[tırmalamak] (LÇ 244). 

����ĭçĭġla- I �������� �ĭçĭġ+la- Gıdıklamak II/871. 

                                                           
427 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
428 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
429 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
430 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
431 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** ����ıçıġġġġlama����: Ta�dīs ve ta
rīk itmek 
[yerinden oynatmak, hareket ettirmek], 
gicişlenmek, �ārīden [tırmalamak, 
kaşımak], �ıtıġlemek (LÇ 244). 

����ıçıġ����a- II432    [Kımıldatmak, hareket ettirmek]433 
Ta�dīs [söylemek, anlatmak] ve ta
rīk 
[harekete geçirmek] itmek, kiçişlenmek, 
�ārīden [kaşımak, tırmalamak], 
�atıġlemek (S.S.) II/793. 
*** ����ıçıġġġġlama����: (LÇ 244). 

����ĭçĭ���� �����  1) Kaşıntı 
2) Oynak, yerinde durmayan II/870.  
*** ����ıçıġġġġ: Şū� [oynak, hareketlerinde 
serbest olan] (LÇ 244). 

����ıçırda-   [Dişlerini gıcırdatmak]434 
Ta
tānī [alt] dişler ile ses ve āvāz itmek, 
dişleri �ıçırdama� (S.S.) II/794. 
*** ����ıçırdama����: (LÇ 244). 

����ıçış I   [Kaşınma, tırmalama]435 
Ġıd ġıd, ġılġılc, �aşınma�a gelmek, �ārīden 
[kaşımak, tırmalamak] (S.S.) II/794. 
*** ����ıçış: (LÇ 244). 

����ıçış- II 436   [Kaşınmak, tırmalamak]437 
Kiçişmek, �ār u māl [kaşımak], �ırāş 
[tırmalamak] (S.S.) II/794. 
*** ����ıçışma����: (LÇ 244). 

����ĭçĭş III 3���� �ĭçĭ+ş Kaşıntı II/871. 
*** ����ıçış: �aşınma�a gelmek, �ārīş 
[kaşınma] (LÇ 244). 

����ĭçĭş- IV ��&���� �ĭçĭ+ş- Kaşınmak II/871. 
*** ����ıçışma����: Gicişmek, �ār u māl 
[kaşımak], �ırāş [tırmalamak] (LÇ 244). 

����ıçıt-   (Z.) Kavga etmek, atışmak II/794.  

                                                           
432 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin anlamını 
dikkate alarak bu şekilde göstermeyi uygun bulduk. 
433 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
434 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
435 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
436 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin anlamını 
dikkate alarak bu şekilde göstermeyi uygun bulduk. 
437 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** ����ıçıtma����: Diş gıcırdatmak (Bdg. II: 
40). 

����ĭç����ar- ر�������  Bağırmak II/871.  
*** ����ıç����ırma����: bk. kĭç�ĭr-. 

����ĭç����ĭr- ��#�����  Bağırmak; çağırmak 
�ĭç�ĭrur kim ‘şīr dārem şekerek’ [  ��� دارم
 :ünidin mesmū‘ bolur “Şöyle bağırır [�)�ك
‘Şīr dārem şekerek’ [sütüm var, biraz 
şekerim var]. Sesinden (öyle der gibi) 
işitilir.” (Bb. 362-1); Esterābād dürrācları 
‘bat mini tuttılar’ dip �ĭç�ĭrur imiş 
“Esterâbâd keklikleri ‘Çabuk! Beni 
yakaladılar.’ diye bağırırmış.” (Bb. 362-
3) II/871. 
*** ����ıç����ırma����: Bağırmak (DTO 443); 
����ıçġġġġır: Çaġırma�, baġırma�, āvāz ve nidā 
itmek (LÇ 243). 

����ĭç����ĭraş- ا���#����� �ĭç�ĭr+aş- Bağrışmak  
Ur ur dip �ĭçkĭraşadurlar “Vur vur diye 
bağrışıyorlardı.” (Bb. 481-10) II/871. 
*** kıç����ıraşma����: Bağrışmak (Bdg. II: 40). 

����ĭç����ĭrĭ���� �%#����� �ĭç�ĭr+� Çığlık, haykırış, bağırma II/871. 
*** ����ıç����ırı����: Bağırma, çığlık (DTO 444). 

����ĭç����ĭrĭn �%#�����  Bağırma, haykırış; gürültü 
(Calc. Wrtb. �*'* ی�د و�% ) II/871.  
*** ����ıç����ırın: Bağırma, gürültü (Bdg. II: 
40). 

����ĭç����ĭrĭş- ��&%#�����  Birbirine bağırmak, seslenmek, 
tartışmak 
�ĭç�ĭrĭştılar kim �avāl asru ki9 �avāldur 
“Mağara çok geniş mağaradır diye 
bağrıştılar.” (Bb. 246-11) II/872. 
*** ����ıçġırışma����: Bağırışmak, karşılıklı 
bağırmak (DTO 444); ����ıçġġġġırış: Çağırma 
bağırış, feryād u fiġān, na‘ra, .ay
a 
[feryat, bağırış], ses (LÇ 243). 

����īġaş ش����  1) Gürültü, şamata 
2) [Eğri, kavisli]438 
Egri, kec [eğri], ‘avc [eğri, kavisli], 

                                                           
438 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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mu�avves [kavisli] (S.S.) II/856. 
*** ����ıġġġġaş: Egri, kec [eğri], ‘avc [eğri, 
kavisli], mu�avves [kavisli], ses 
gürültisi, pa�ırdı ve şamā�a, ġulġule439 
[gürültü, şamata], 
ay�ırmek440, ġırīv 
[bağrışma] (LÇ 248).  

����īġat ت����  Meşhur bir Çağatay kabilesi II/856. 
*** ����ıġġġġrat ve ����ıġġġġat: *avā’if-i 
Çaġataiyyeden iki meşhūr �abīle ismidir 
(LÇ 248). 

����īġĭr #����  Kuyruk sokumu II/856.  
*** ����ıġır: Kuyruk sokumu (Bdg. II: 60). 

����ĭġĭz 4���  Keçe, aba 
�ĭġĭz ö$ “Keçeden yapılmış çadır” 
II/856. 
*** ����ıġġġġız- kiyiz: Nemed [keçe], keçe, çul, 
yüñden ma‘mūl �alın ferş [döşeme], 
pelās441 [keçe, aba; çul], kigiz (LÇ 248). 

����īġrat ات#���  Çok bilinen bir Çağatay kabilesi II/856.  
*** ����ıġġġġrat ve ����ıġġġġat: bk. �īġat. 

����ĭjgĭn ��b��  Şaşı II/879. *** (-). 
����ı���� 442 I   [Kırkılmış olan, püskül, hurda şeyler]443 

�ır�ılmış olan, püskül, �ūrde şey’ler (S.S.) 
II/706. 
*** ����ı����: (LÇ 248). 

����ī���� II    ���  1) (Çağ.) (P. d. C.) Sinsi 
2) (Öz) Yabani, inat II/855.  
*** ����ıyı����: Sahte, yalan; hileci, sahtekar 
kimse (DTO 449). 

����ī���� III ���  (P. d. C.) bk. �ī II   II/855.  
*** ����ıyı����: Hayvan gübresi (DTO 449). 

                                                                                                                                                                          
439 Kelime LÇ ve OSTN’de 	
*L*  şeklinde yazılmıştır. 
440 Kelime LÇ ve OSTN’de 2"�#�6  şeklinde yazılmıştır. 
441 Kelime LÇ’de سL%  şeklinde yazılmıştır. 
442 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
443 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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����ī���� IV 444 ���  [Kırkılmış olan, püskül, hurda şeyler]445 
�ır�ılmış olan, püskül, �ūrde şey’ler (S.S.) 
II/855. 
*** ����ı����: (LÇ 248). 

����ĭ����ĭn 446 �����  [Çok küçük; sivri yonga]447 
Ġāyet ufa�, sivri yonga (S.S.) II/855. 
*** ����ı����ın: (LÇ 248). 

����ĭ����ĭr- ��#���  Ses kısıldığında yüksek sesle 
konuşmaya çalışmak II/855.  
*** ����ıġırma����: Bağırmak (Bdg. II: 60). 

����ı����- I �����  Kılmak, yapmak, etmek II/766. 
*** ����ılma����: İtmek, iylemek, olma� gibi, 
fi‘l-i ‘umūmī yerine müsta‘meldir (LÇ 
248). 

����ĭl II 1��  Atın kesilmiş olan yelesi 
�ĭl �uyruġı “Bir tür kuş”; 
‘Baġrı �ara’ yosunlu� �uş�ına bolur kim 
‘�ĭl �uyruġı’ dirler �arşı vilāyetide bī-

add448 ve bī-nihāyet bolur üçün ol nevā
īde 
‘murġek-i �arşı’ dirler “’Kıl kuyruk’ 
dedikleri ve ‘bağrı kara’ya benzer bir 
kuş vardır ki Karşı vilayetinde pek 
çoktur; o taraflarda bu kuşa ‘murgak-i 
Karşı’ derler.” (Bb. 62-4); 
‘Asākir-i mū+afanıñ �āricinde olara� 
�oplanılan mu‘āveneye dinilir, Alman  
(S.S.) II/867. 
*** ����ıl: Saç, kıl (DTO 449); ����ıl ����uyruġġġġı: 
(LÇ 248). 

����ĭl- III �����   Kılmak, yapmak, etmek II/867. 
*** ����ılma����: İtmek, iylemek, olma� gibi, 
fi‘l-i ‘umūmī yerine müsta‘meldir (LÇ 

                                                           
444 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. Ayrıca 
LÇ’de yer alan  ��R  kelimesi Radloff tarafından hem �ī� hem de �ı� şeklinde okunarak iki ayrı 
kelime olarak ele alınmış; her iki kelimenin açıklamasında LÇ’deki bu kelimenin açıklamasına 
gönderme yapılmıştır (bk. �ı� ve �ī� III). 
445 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
446 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
447 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
448 OSTN’de �&��  şeklinde yazılan kelime anlam dikkate alınarak bī-
add şeklinde okunmuştur. 
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248). 
����ı����a-����ı����a I ���� ����  (Z.) Yığın hâlinde, akın akın II/768.  

*** ����ıla-����ıla: bk. �ĭla-�ĭla II. 
����ĭla-����ĭla II ��� ���  Yığın hâlinde, akın akın 

(Calc. Wrtb. Jو�آ Jو�آ ) II/867. 
*** ����ıla-����ıla: İde ide, yapa yapa, gerde 
gerde [ede ede, yapa yapa] (LÇ 248);    
����ıla- ����ıla: Sürü hâlinde, akın akın (DTO 
450). 

����ı����aw I 1  ���و) (Z.) İşe yarar, kullanılabilir; becerikli; 
cesur adam; keskin (kılıç), parlak 
(miğfer) 
2) Firkete, çatal iğne; çivi II/768. 
*** ����ılav: Bahādır, şecī‘ [kahraman, 
yiğit], parla�, keskin, bara�, cilālu (LÇ 
248). 

����ĭlaw II و���  Boynuzlu hayvanların dillerinde oluşan 
ve yemelerini engelleyen kabarcıklar 
II/867.  
*** ����ilau: Sığırların dillerinde oluşan ve 
yemelerini engelleyen kabarcıklar 
(Vámb. 323). 

����ĭlaw III و��� �ĭl’den 1) Yapılması gereken şey 
2) Cesur, yiğit 
3) Çok keskin (kılıç) 
4) Parlak II/867. 
*** ����ılav: bk. �ı�aw.  

����ı����aw����a- I   (Z.) Bilemek, keskinleştirmek, 
parlatmak II/768. 
*** ����ılavlama����: bk. �ĭlawla- II. 

����ĭlawla- II ��,و���  Bilemek, kılıç veya makası parlatmak 
II/868. 
*** ����ılavlama����: Celū [sıcak şiş], per-dāz 
virmek [düzeltmek], �ılıcıñ aġzını 
ziyāde keskin itmek, per-dā�tlemek 
[cilalamak, parlatmak] (LÇ 248). 

����ılbaş   (Z.) Parmaklarda ortaya çıkan bir tür 
kötü yara  
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Bir nev‘ yaradur449, pelūs [hile yapan], 
a�çe, pul, çı�a (S.S.) II/785. 
*** ����ılbaş: (LÇ 248); ����ilbaş: Parmakların 
arasında çıkan bir tür yara (Vámb. 323). 

����ĭlçĭ���� ������ �ĭl+çĭ� bk. �ĭltĭ�  II/870.  
*** ����ılçı����: Saç, saç teli; çeltiğin dış kısmı; 
balık kılçığı (DTO 450). 

����ĭldĭr #%����  (V.) Başakları ve kılları olan kamış 
II/869.  
*** ����ildir: Başakları ve kılları olan kamış 
(Vámb. 323). 

����ĭlġuçĭ !������ �ĭlġu+çĭ Hareketli; çalışır II/869.  
*** ����ilġuçi: Yapan, kılan; hareketli 
(Vámb. 324). 

����ĭlġulĭ !�����  bk. �ĭlġĭlĭ 450 II/869. 
*** ����ılġġġġulı: ‘Āmil [yapan, işleyen], her 
dā’im işleyici, �ılıcı (LÇ 248). 

����ĭlĭç M����  Kılıç 
�ılıç-Arslan “Özel bir isim, Kılıç-arslan” 
II/869. 
*** ����ılıç: �ılıç, seyf [kılıç], şimşīr [kılıç], 
.am.ām [keskin kılıç] (LÇ 248). 

����ĭlĭçla- �������� �ĭlĭç+la- Kılıçla öldürmek; kılıçla savaşmak 
II/869. *** (-). 

����ı����ıġ I �����  (S.S.) [Kıllı, saç ve tüylü; huy, meşrep]451 
�ıllu, mūylu, .aç ve tüglü, �ūy, �il�at 
[yaradılış], �ıynet [huy], .ūret, şekl, meşreb 
[huy], vicdān, �ūy (S.S.) II/773. 
*** ����ılıġġġġ: (LÇ 248). 

����ĭlĭġ II �����  bk. �ĭlĭ� II/868. 
*** ����ılıġ: Kılık, şekil, görünüş; iş, 
hareket (DTO 451). 

����ı����ıġ����ı I !������  (S.S.) Alışkanlık ve huy sahibi II/773. 
*** ����ılıġġġġlı: %ūylı (LÇ 249). 

����ĭlĭġlĭ II !������ �ĭl+ĭġlĭ (Sıfat 
fiil eki ile) 

Güçlü, kuvvetli 
�ılıġlı, �ūylı, ma�bū‘ [basılmış], merġūb 

                                                           
449 Kelime OSTN’de در Jر�� şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alındığında LÇ’deki yazılışın 
daha uygun olduğunu düşünerek LÇ’deki yazılışı esas aldık. 
450 OSTN’de �ĭlġulĭ kelimesinin anlamı için �ĭlġĭlĭ kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak 
gönderme yapılan �ĭlġĭlĭ kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
451 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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[rağbet edilmiş], �ōş-va�t, vecāhetlü 
[güzel], endāmlu (S.S.) II/868. 
*** ����ılıġġġġlı: (LÇ 249); ����ılıġlı: Güçlü, 
kuvvetli; yetenekli (DTO 451). 

����ĭlĭ���� �����  1) Kılık; âdet; huy 
2) İş II/868. 
*** ����ılıġġġġ I I I I: �ıyāfet, timsāl, �arz, resm, 
.ūret, �ūy, e�vār-ı .ūret (LÇ 248); ����ılıġġġġ II: 
%ūy, �il�at [yaradılış], �ıynet [huy], 
.ūret, şekl, meşreb [huy], vicdān, �ūy 
(LÇ 248). 

����ĭlĭ����lĭġ �������� �ĭlĭ�+lĭġ 1) Huy sahibi, huylu 
2) Hareketli II/868.  
*** ����ılı����lıġ: Huy sahibi, huylu (Bdg. II: 
104). 

����ĭlĭl- �������  Yapılmış olmak, yapılmak II/869.  
*** ����ılılmak: Yapılmak (DTO 451). 

����ĭlĭn- ��$���� �ĭl+n Yapılmış olmak; kendisi için yapmak 
II/868.  
*** ����ılınma����: Yapılmak, kılınmak (Bdg. 
II: 104). 

����ĭlĭnç M$���� �ĭ�+nç İş, hareket, davranış, huy, âdet II/869.  
*** ����ılınç: İş, hareket (DTO 451). 

����ĭłĭr #=$��  1) Yabani eşek 
2) [Yeşil]452 
A�far [yeşil], gök, kebūd [gök rengi], sebz 
[yeşil], yeşil (S.S.) II/857. 
*** ����ı9999ır: (LÇ 250). 

����ĭlĭş I 3���� �ĭl+ş Kılış; yapış, kılma II/869.  
*** ����ılış: Fi‘l, ‘amel, iş, girdār 
[meşguliyet, iş], itmek, �ılmek gerden 
[yapmak], yapmek (LÇ 248). 

����ĭlĭş- II ��&���� �ĭl+ş- Birlikte yapmak, birlikte işlemek II/869.  
*** ����ıluşma����: Birlikte yapmak (Bdg. II: 
104). 

����ĭllĭġ ������  (V.) Kıllı II/869.  
*** ����illi����: Kıllı (Vámb. 324). 

����ı����sı���� I   (Z.) Yün kırpmak için kullanılan makas 
Yüñ ma�āżı, büyük mi�rāż453 [makas], �ıçı 

                                                           
452 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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[makas], dū-kārd [makas], kāz [makas] 
(S.S.) II/785.  
*** ����ılsı����: (LÇ 248). 

����ĭlsĭ���� II ��8���  Yün kırpmak için kullanılan makas 
II/870. 
*** ����ılsı����: Yüñ ma�āżı, büyük mi�rāż, 
�ıçı, dū-kārd [makas], kāz [makas] (LÇ 
248). 

����ĭltĭ���� I ��"��� �ĭl+lĭ� 1) Tahılların başaklarındaki kıllar 
2) Balık kılçığı 
Hindūstān baıġlarını9 küşti le/ī/ bolur idi 
ve �ıltıġı bolmas “Hindistan balıklarının 
eti lezzetli olurdu ve kılçığı olmazdı.” 
(Bb. 366-2) II/869. 
*** ����ıltı����: �ılçı�, tügler, balıġda bulunan 
ufa� tikenler, şeftālū vesā’ir meyvelerde 
bulunan tüyler (LÇ 248). 

����ı����tı���� II ��"���  [Kılçık, balık kılçığı]454 
Balı�da bulunan ufa�455 tikenler (S.S.) 
II/782. 
*** ����ıltı����: �ılçı�, tügler, balı�da bulunan 
ufa� tikenler, şeftālū vesā’ir meyvelerde 
bulunan tügler (LÇ 248). 

����ĭm-  �����  Kolayca oynatmak, kımıldatmak 
Közi �ĭmdı “Gözünün açıp kapadı; 
gözünü kımıldattı.” II/880.  
*** ����ımma����: Oynatmak, kımıldatmak 
(DTO 451). 

����ĭma ����  (V.) Rusya’da yapılan ahşap tas II/881.  
*** ����iyma: Ahşap tas, Rusya’da yapılan 
ahşap tas (Vámb. 324). 

����ĭmaç 1  ����چ) Çekik göz 
2) Estetik bulunan gözün dış kenarının 
kaşa yakınlığı 
3) Cilve, kurnazca bakış II/881.  
*** ����imaç: kurnazca bakış (Vámb. 324); 

                                                                                                                                                                          
453 Kelime OSTN’de !Hا�#  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alındığında LÇ’deki yazılışın 
daha uygun olduğunu düşünerek LÇ’deki yazılışı esas aldık. 
454 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
455 Kelime OSTN’de 	&ای� şeklinde, LÇ’de او%�ق şeklinde yazılmıştır. Biz Radloff’un da LÇ’den 
aldığını belirttiği bu cümlenin LÇ’deki şeklini esas aldık. 
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����ımaç: Kec nigāh [yan bakış], �ışı�, alūs 
[naz veya kırgınlık sebebiyle göz ucuyla 
bakmak] (LÇ 249). 

����ĭma���� ق����  (V.) bk. �ĭmaç II/881.  
*** ����ima����: Sinsice  bakış, kurnazca bakış 
(Vámb. 324). 

����ĭman- ��	����  (V.) Kımıldamak II/881.  
*** ����imanma����: Kımıldanmak (Vámb. 
324). 

����īmatçılı���� �����/����  Pahalılık II/881.  
*** ����iymetçili����: Pahalılık (Vámb. 324). 

����ĭmĭrla- ��,#����  Kımıldamak, kımıldanmak II/882.  
***  ����ımırdama����: Kımıldamak (Bdg. II: 
105). 

����ĭmĭrlan- ��	,#����  (S.S.) Kımıldanmak, hareket etmek 
II/882.  
*** ����ımırlanma����: �ımıldanma�, 
.allanma�, āheste 
areketlenmek, 
cunbīden [hareket etmek] (LÇ 249). 

����ĭmĭrlat- ��/,#���� �ĭmĭrla+t- Kımıldatmak, hareket ettirmek II/882.  
*** ����ımırlatma����: Sarsmak (DTO 552); 
����imirlatma����: Kımıldatmak (Vámb. 324). 

����ĭmĭz 4����  Kımız; kısrak sütünün mayalanmasıyla 
yapılan, az alkollü, ekşi, bir Türk içkisi 
II/882.  
*** ����ımız: At ve deve südi (LÇ 249).  

����ĭmĭzlan- ��	,4����  Kımıldamak, kıpırdamak II/882. ***  (-). 
����ĭm-����ĭm '�� '��  Parça parça II/881.  

*** ����ım-����ım: Teke teke, parça parça, 
la�te la�te, dāne dāne, pāre pāre, bölük 
bölük (LÇ 249).  

����ĭmsan- ��	�8���  Şiddetli bir şekilde istemek; bir şeye 
düşkün olmak II/882.  
***  ����ımsanma����: Çok istemek, düşkün 
olmak (Bdg. II: 105). 

����ĭmşan- ��	�&���  Kımıldamak, kıpırdamak; yavaşca 
hareket etmek II/882.  
*** ����ımşanma����: Yavaşça ve u.ūl ile 
�ımıldanma�, āheste 
areket itmek, 
yavaş yavaş yürümek (LÇ 249). 

����ĭmşat- ��/�&���  Yavaşça sallamak II/882.  
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*** ����imsatma����: Sallamak, sarsmak 
(Vámb. 324). 

����ın I   Azap, işkence, eziyet; yorucu iş 
Şikence, ‘a/āb, meşa��at, �ı.ā., düşvārlı�, 
za
met virmek (S.S.) II/725. 
*** ����ın: (LÇ 249). 

����ĭn II ���  1) Kın, kılıç kını 
2) Bıçak, pala  
(Calc. Wrtb. آ�رد ) II/859.  
*** ����ın: Xarf, ġılāf [kın], esli
a �abı [silah 
kabı] (LÇ: 249). 

����īn III ����  İşkence, eziyet, azap II/859. 
*** ����ın: Şikence, ‘a/āb, meşa��at, �ı.ā., 
düşvārlı� [zorluk], za
met virmek (LÇ 
249). 

����ına- I ق���$��  (Z.) Kınamak, hor görmek; tenezzül 
etmemek; cezalandırmak II/726. 
*** ����ınama����: Eziyet etmek, acı 
çektirmek; cezalandırak (DTO 552). 

����īna- II ���$��  İşkence etmek, eziyet etmek, azap 
etmek II/859.  
*** ����ıynama����: Rehin tutmak (Bdg. II: 
105). 

����īna���� ق�$��  (P. d. C.) Güçlü, kuvvetli; tanınmış, 
ünlü II/859. 
*** ����ına����: Güçlü, kuvvetli; ünlü (DTO 
552); ����ına����: Lisān-ı Moġulda ‘azīz 
dimekdir (LÇ 249). 

����īna����- ��(�$��  İşkence çekmek, eziyet çekmek, eziyete 
maruz kalmak 
�īna�ıp �aldı “Eziyet çekti.” 
�addi şev�ıdın hevā �ılma� tiler kö9lim 
�uşı 
Niçe ten zindānıda ma
ūs �alġay �īna�ıp 
“Gönül kuşum boyunun 
büyüklüğünden dolayı heyecanlanarak 
havalanmak istiyor; o, daha ne kadar 
zindan gibi olan bedenimde eziyet 
çekip hapis kalacak.”; 
�īna�ġu dik “İşkenceye benzer; azaba eş” 
II/859. 
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*** ����ınal-: Eziyet çekmek (ŞT 400); 
����ınalġġġġu dik: Şikenceye müsta‘idd 
[işkenceye yatkın], ‘a/āba müste
a� (LÇ 
249). 

����īnaldur- ور���(�$��  İşkence çektirmek, zora sokmak; 
endişelen-dirmek 
�īnaldurmayınça “Zora sokmayınca, 
endişelen-dirmeyince” II/859.  
*** ����ınaldurma����: Kaygılandırmak; 
eziyet çektirmek (Bdg. II: 106). 

����īnat- ��/�$�� �īna+t İşkence ettirmek, eziyet çektirmek 
II/859. *** (-). 

����ĭnc 456 <$��  [Dolu, doldurulmuş]457 
Meyl, meyelān [bir tarafa eğilmiş olma], 
ġunc [kırıtma, cilve], memlū [dolu], 
deryā-yı ġunc ve ki9 ismi, tinç ve dinç 
yerine da�i müsta‘meldür458 (S.S.) II/860. 
*** ����ıyınç: (LÇ 249).459; bk. �ınç. 

����ınç 460 M$��  (Z.) Meyil, eğim, dönüş, dönme hareketi 
Meyl, meyelān [bir tarafa eğilmiş olma], 
ġunc [kırıtma, cilve], memlū [dolu], 
deryā-yı ġunc ve ki9 ismi, tinç ve dinç 
yerine da�i müsta‘meldür461 (S.S.) II/732. 
*** ����ıyınç: (LÇ 249). 

����ĭnçĭr #��$��  1) Tek gözlü; şaşı 
2) Sakat, bedeninde uzuv eksikliği olan 
(Calc. Wrtb. J��* و E- ( �G�5ار  4q ا6'ن 
II/860.  
*** ����ınçır: Sakatlığı olan, uzuv eksikliği 
olan; şaşı; tek gözlü (DTO 552). 

                                                           
456 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
457 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
458 Kelime OSTN’de ر�
,>$D$  şeklinde yazılmıştır. 
459 OSTN’de LÇ’den alınan bu örnek hem �ınç hem de �ınc kelimesinde verilmiştir. 
460 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
461 Kelime OSTN’de ر�
,>$D$  şeklinde yazılmıştır. 
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����ĭndĭr- 462 ر��ق�$��  [Birisini çekiştirmek, küçümsemek; 
birisinin ayıplarını söylemek, 
kınamak]463 
Levm [çekiştirmek], �ad
 [çekiştirmek], 
istihzā [alay etmek], hücūm, zemm 
[çekiştirmek], melāmet [kınamak], 
inhirād ta
rīk itmek, te‘ayyüb iylemek 
[ayıplamak] (S.S.) II/860. 
*** ����ındırma����: (LÇ 250). 

����ĭndĭra 464 Gر�$��  [Bir çeşit kamış]465 
Bir nev‘ �asab  [kamış] ve �amışdır, bān-
keş ve ney gibidir, ney-sitān [sazlık, 
kamışlık], ney-zār [sazlık, kamışlık] 
(S.S.) II/860.  
*** ����ındıra: (LÇ 250). 

����ĭnla- ���$��  (V.) Bir şeyi kınına sokmak 
�ılıça �ın yapma�, ġılāfa .o�ma� [kına 
sokmak], bir mühim ve lāzım şey’i �ap ve 
+arf yapma�, �ı.ā. ve zecr itmek (S.S.) 
II/859. 
*** ����inlama����: Kılıfa sokmak; saklamak 
(Vámb. 324); ����ınlama����: (LÇ 250). 

����ını   (Z.) Kıyı, sahil  
Kenār, sā
il, çit, leb [kıyı], ada�, �araf, yan, 
yek-su, cānib, yanı baş (S.S.) II/729. 
*** ����ını: (LÇ 250). 

����ĭ9999ġĭr 466 #�$��  Direnç gösteren; cesur, cesaretli II/857. 
*** ����ınġġġġır: Mu‘annid [inatçı], cesūr, şecī‘ 
[kahraman, yiğit], ze‘m [katı, şiddetli], 
dürüşt [sert, kalın] (LÇ 250). 

����ĭ9999ġĭr 467 #�$��  bk. �ĭ9ĭr 468 II/859. 
*** ����inġir: Asi, inatçı; cesur, yiğit 

                                                           
462 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
463 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
464 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
465 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
466 OSTN’de kelimenin madde başındaki yazılışı ile Arap harfli yazımı uymamaktadır. 
Kelimenin Arap harfli yazımı ve LÇ’de geçen �ınġır şeklinin daha uygun olduğu düşünülse de 
Radloff’un, kelimedeki sesleri göstermiş olabileceği düşüncesi ile düzeltme yoluna 
gidilmemiştir. 
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(Vámb. 324). 
����ĭ9999ġĭra$$$$- 
469 

�#ا%��ق$��  bk. �ĭ9gĭra$- 470 II/859.  
*** ����inġrayma����: İnatçı olmak, 
homurdanmak (Vámb. 324). 

����ı9999ġra$$$$ 471   [İnat etmek; darılmak; azarlamak]472 
‘İnād itmek, �arılma�, azarlamak, ser-keşlik 
itmek [asilik etmek] (S.S.) II/709. 
*** ����ınġġġġırayma����: (LÇ 250). 

����ĭp I B�� 473  (P. d.C.) Votkayı şişeye dökmekte 
kullanılan alet II/879.  
*** ����ıf: Rakıyı şişeden dökmek için 
kullanılan alet (DTO 449). 

����ĭp- II ��D��  1) İzlemek, peşine düşmek 
(Calc.Wrtb.  \R�>Aدنآ�  ) 
2) (P. d. C.) Göz kırpmak II/879.  
*** ����ıpma����: Göz kırpmak (DTO 449); 
����ıpma����: İzlemek (Bdg. II: 102). 

����ĭpça���� ق��D��  Bir Özbek soyu, Kıpçak; (V) Hokand ve 
Hive arasında sürekli göç eden halk  
(Calc. Wrtb. از از� 	R�% 2"�م�ه:ار آ و "�م د�= ه J�
 ;( S'ل و 5�ض دا�$	 ���� 
Deşt-i �ĭpça� “Deşt-i Kıpçak, Kıpçak 
bozkırı”; �ĭpça� �ānları “Volga nehri 
bölgesinde (Kazan ve Astrahan) 16. 
yüzyıla kadar hüküm süren Cengiz 
Han torunları” II/880.  
*** ����ıpça����: Ferġana �araflarında meskūn 
büyük bir ulus ve �abīledir, Deşt-i 
�ıpça�-ı kebīr ma‘rūfdır (LÇ 227). 

����ĭpçĭma ����D��  (P. d.C.) 1) Kapıları daha dayanıklı 
kılmak için enine takılan tahta 

                                                                                                                                                                          
467 OSTN’de kelimenin madde başındaki yazılışı ile Arap harfli yazımı uymamaktadır. 
468 Radloff’un �ĭ9ġĭr  kelimesinin anlamı için gönderme yaptığı �ĭnġĭr  kelimesi OSTN’de 
bulunamamıştır. 
469 OSTN’de kelimenin madde başındaki yazılışı ile Arap harfli yazımı uymamaktadır. 
470 Radloff’un �ĭ9ġĭra$ kelimesinin anlamı için gönderme yaptığı �ĭ9gĭra$ kelimesi OSTN’de 
bulunamamıştır. 
471 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
472 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
473 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı “P�R” şeklinde verilmiştir. Muhtemelen bu yazılış, 
kelimenin Dictionnaire Turk Oriental’deki yazılışı göz önüne alınarak yazılmıştır. 
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2) Fıçı halkası II/880.  
*** ����ıpçıma: Kapıları daha dayanıklı 
kılmak için enine takılan tahta; fıçı 
halkası (DTO 443). 

����ĭr I #��  1) (V.) Zift 
2) Su geçirmez yakı II/860. 
*** ����ir: Zift (Vámb. 322). 

����ĭr II #��  Kenar, sınır; dağın sırt kısmı 
Ol �ĭrda kim biz yaşunur irdük “O dağın 
sırt (arka) kısmında saklanıyorduk.” 
(Bb. 142-11); �ar tipip yol yasap daban 
üstige çı�tük474 yol �ōd �ĭrlar yu�ġarı çı�ar 
ikendür “Karı teperek yol yapıp tepe 
üstüne çıktık; yol dağın sırtından yukarı 
doğru çıkıyordu.” (Bb. 246-17); �ĭrda 
�olda kiyik kibi avlap “(Düşmanı) dağda 
ve ovada geyik gibi avlayıp” (Bb. 248-
19);  
Deşt, yaban, .a
rā, kötel, eşheb [kır], kūh 
[dağ], hāmūn [bozkır, büyük sahra], çöl, 
cezīre [ada], vādī, mer‘ā, bayır, yayla (S.S.) 
II/860. 
*** ����ır: (LÇ 244). 

����ĭr- III ��#��  1) Kazımak 
2) Öldürmek, yok etmek II/861. 
*** ����ırma����: Ço� adam öldürmek, �a�l-i 
‘āmm [çok insan öldürmek] (LÇ 245). 

����ıraġ  I475 اغ#�  (Z.) Kenar 
Kenār, yan, cānib, çit, leb [kıyı] (S.S.) 
II/737. 
*** ����ıraġġġġ: (LÇ 244). 

����ĭraġ II اغ#��  bk. �ĭra� II/862. 
*** ����ıraġġġġ: bk. �ıraġ I. 

����ĭraġu � .Kırağı II/862  ��#ا
*** ����ıraġġġġu: �ıraġ, jāle [kırağı], çiy, çıġ, 
�ırav, şebnem (LÇ 244). 

����ĭra���� 1  ��#اق) Kenar, kıyı, sınır 
�ĭra�dadur “Kenardadır.”; 

                                                           
474 OSTN’de ك'$#� şeklinde yazılmıştır. 
475 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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�ĭraġıda dıra�tı kökge hem-ber 
Bu 
ayvān suyı ol �ıżr peyġamber 
“Kıyıda ağaçlar gökyüzüne ulaşıyor; bu 
hayat suyu, o Hızır peygamberdir.”  
2) Dışarıda olan, hariç; uygunsuz 
Velī sipāhīlı� zīverengīdin yıra� ve 
merdānelı� cedel ve cengidin �ĭra� irdile[r] 
“Savaş sanatı ve silah kullanmaktan 
uzaktılar; Savaş ve mücadele cesareti 
için uygun değildiler.” (Bb. 236-20); 
Afġānlar ‘aceb hūş ve �ıreddin ıra� ve rāy 
ve tedbīrdin �ĭra� iller bolur imiş 
“Afganlar anlayış ve akıldan uzak, fikir 
ve tedbirden yoksun milletler imiş.” 
(Bb. 290-21) 
3) Kumaşın kenarı II/861.  
*** ����ıra����: Kenar, kıyı; son, uç; köşe, yan, 
dış (DTO 445). 

����ĭral ال#��  Kırağı II/862.  
*** ����ırav: bk. �ĭraw; ����ıraġuuuu: bk. �ĭraġu. 

����ĭran 1  ��#ان) Talihsizlik, felaket, yıkılış, yenilgi 
2) Kadınların yüzlerine taktıkları 
boncuklu ip II/862. 
*** ����ıran: İncüden ma‘mūl tezyīnāt, 
�ıtāl-ı şedīd [şiddetli muharebe], mühlik 
[helak eden] (LÇ 244). 

����ĭraw او#��  Kırağı 
Sa�al aġı ölümge pīş-revdür 
Tiriglik sebzesi üzre �ĭrawdur 
“Sakalın aklığı ölümün öncüsüdür; yine 
sakalın aklığı hayat yeşilliği üzerindeki 
kırağı gibidir.” II/861.  
*** ����ırav: �ıraġ, çiy, jāle [kırağı], şebnem 
(LÇ 244). 

����ĭrba ��#�� F.ل���* Su kabı, kırba II/866. 
*** ����irba: Su kabı, kırba (Vámb. 322). 

����ĭrbĭdĭ  ���#��  (P. d. C.) Makasla yapılan kırpıntı 
II/866.  
*** ����ırbıdı: Makasla yapılan kırpıntı 
(DTO 446). 

����ĭrbĭ���� ���#��  (P. d. C.) Kürkten yapılmış şapka II/866. 
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*** ����ırbı����: Kürkten yapılmış şapka  
(DTO 446);    ����ırbı����: Külāhıñ devre ve 
kenārına dikilen pōst, bere, �unduz, 
seg-i ābī [kunduz, suda yaşayan köpek], 
sincāb, samūr gibi şey’ler (LÇ 244). 

����ırçı����- I   (Z.) Bağırmak; gaklamak  
Ta�dīs [söylemek, anlatmak] ve ta
rīk, 
yavaş �ımıldanma� (S.S.) II/759. 
*** ����ırçılma����: (LÇ 244). 

����ĭrçĭl- II 476 ����#���   (V.) Gaklamak; gümbürdemek II/866.  
*** ����irçilma����: Gıdaklamak, gaklamak, 
homurdanmak (Vámb. 322). 

����ĭrçĭlda- ا������#��  (V.) Dişleri gıcırdatmak II/866.  
*** ����irçildama����: Dişleri gıcırdatmak 
(Vámb. 322). 

����ĭrçĭldat- ��/ا����#�� �ĭrçĭlda-’dan Dişleri gıcırdatmak II/866. 
*** ����ırçıldatma����: Dişlerini �ıcırdama�, 
dendān �āyden [dişle ısırmak, dişlemek] 
(LÇ 244). 

����ırġavu���� I ول�#��  (Z.) Sülün II/750. 
*** ����ırġġġġavul: Sülgün, yābānī477 �avu�, 
mürġ-ı deştī [bozkır, çöl kuşu], mürġ-ı 
�ū�ī478 [papağan kuşu], yazı [bozkır, çöl] 
yābānī479 �avu�, tezerv [sülün] (LÇ 244).  

����ĭrġawul II ول�#��  Sülün  
�ĭrġawulı bī-
add simiz bolur anda� 
rivāyet �ıldılar kim bir �ĭrġawulnı 
eskenesini tört kişi yip tükete almaydur 
“Sülünü çok semiz olur; şöyle rivayet 
ettiler ki bir sülünün butunu dört kişi 
yiyip bitiremezmiş.” (Bb. 3-5) II/864.  
*** ����ırġavul: bk. �ırġavu�. 

����ĭrġa$$$$  �#��  (V.) Küçük ve yırtıcı bir kuş II/864.  
*** ����irġay: Küçük bir yırtıcı kuş (Vámb. 
322). 

����ırġı I   (Z.) Atmaca, bir tür yırtıcı kuş 

                                                           
476 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin anlamı ve 
Arap harfli yazımını dikkate alarak bu şekilde göstermeyi uygun bulduk. 
477 Kelime LÇ’de  !"�Gی  şeklinde yazılmıştır. 
478 Kelime LÇ’de  '$�A  şeklinde yazılmıştır. 
479 Kelime LÇ’de !"ی�وا  şeklinde yazılmıştır. 
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Atmaca �uşı, bāz [yırtıcı kuş], �arçıġay, 
şeh-bāz [iri ve beyaz doğan kuşu], çepek, 
�ırġı (S.S.) II/752. 
*** ����ırġġġġu: (LÇ 245). 

����ırġı II   (Z.) Kör II/752. *** (-). 
����ĭrġĭ III !#��  1) Baytar bıçağı 

2) Yün kırpmakta kullanılan makas 
II/865.  
*** ����irġi: Yün makası, baytar bıçağı 
(Vámb. 322). 

����ırġıç I   (Z.) Kazana yapışan yemek kalıntıları  
�azanıñ dibinde �alan yanı�, �ırmaç 
[kazana yapışan yemek kalıntısı] ta
t 
dik, �azan dibi �ırındı (S.S.) II/751. 
*** ����ırġġġġıç: (LÇ 245); bk. �ĭzmĭ�. 

����ĭrġĭç II M�#��  bk. �ĭrġĭnç II/865. 
*** ����ırġġġġıç: �azanıñ dibinde �alan yanı�, 
�ırmaç, �azan dibi, �ırındı (LÇ 245). 

����ĭrġĭn ��#�� �ĭr+ġĭn Hezimet, yenilgi 
�ĭrġĭn alma� “Hezimete uğramak”; 
�ĭrġĭn bermek “Hezimete uğratmak” 
II/865. 
*** ����ırġġġġın: İnkisār [kırılma], 
mahzūmiyet, tekāsül, şikestelik 
[mağlubiyet], āfet, �astelik, vebā, belā-yı 
‘a+īm, küşendekī [katletme], ölet (LÇ 
245). 

����ĭrġĭnç M$#��  Kazanın dibinde oluşan yemek 
yanıkları, kazanın dibinde kazılması 
gereken yemek yanıkları II/865. *** (-). 

����ĭrġĭz #�#��  Kırgız II/865. 
*** ����ırġġġġız: �ura� �ā’ifesindendir, Asya-
yı Vus�ānıñ şimālinde meskūndurlar, 
Deşt-i �ıpça�-ı Kebīr (LÇ 245). 

����ĭrġu   Atmaca kuşu  
Atmaca �uşı, bāz [yırtıcı kuş], �arçıġay, 
şeh-bāz [iri ve beyaz doğan], çepek, �ırġı 
(S.S.) II/865. 
*** ����ırġġġġu: (LÇ 245). 
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����ırı-  I480 ��%#��  (Z.) Deri veya bir kabuğu tırmalamak  
İnce şey’iñ kenārından ma�āżla �ır�ma�, 
gözi açup �apama�, işāret itmek (S.S.) 
II/739. 
*** ����ırıma����: (LÇ 245). 

����ĭrĭ- II ��%#��  Deriyi sıyırmak (ok için) 
İnce şey’iñ kenārından ma�āżla �ır�ma�, 
gözi açup �apama�, işāret itmek (S.S.) 
II/862. 
*** ����ırıma����: (LÇ 245). 

����ırıġ I �%#��  (Z.) 1) Parça, dilim, kısım 
2) Kenar, bitiş noktası 
3) Çöl 
�ırı�, meksūr [kırılmış], şikeste, [kırılmış], 
�a�‘a ve cüz, sını�, �ırılmış (S.S.) II/740. 
*** ����ırıġġġġ: (LÇ 245); �ırıġ: Parça, lokma; 
kenar, kıyı; çöl (DTO 446). 

����ĭrĭġ II �%#��  1) Kopuk parça, parça 
2) Kenar, sınır 
3) Kurak bozkır II/863.  
*** ����ırıġ: bk. �ırıġ. 

����ırıġ����a- I ����%#��  (Z.) Gizlenecek veya saklanacak yer 
aramak; kaçmak 
Kenāra çekilmek, çitde �urma�, ırak (S.S.) 
II/740. 
*** ����ırıġġġġlama����: (LÇ 245). 

����ĭrĭġla- II ����%#�� 481 �ĭrĭġ+la- Kaçmak 
Kenāra çekilmek, çitde �urma�, ıra� (S.S.) 
II/863. 
*** ����ırıġġġġlama����: (LÇ 245). 

����ĭrĭ���� �%#��  Kopuk parça, kırık II/863.  
*** ����ırı����: Parça, kenar (DTO 446). 

����ĭrĭ����tĭ 482 !"�%#��  (V.) Kırpıntı, talaş II/863.  
*** ����irinnnnti: Kırıntı, talaş (Vámb. 322).). 

                                                           
480 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
481 Kelime OSTN’de � L#ی��R  şeklinde yazılmıştır. Ancak kelimelerin sözlükteki sıralanışı ve 
kelimenin madde başındaki yazımı dikkate alınarak � L<ی��R  şeklinde yazılması uygun 
bulunmuştur. 
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����ĭrĭntĭ !"$%#��  Kırıntı, talaş 
�ırındı, ufandı, �ūrd [kırık, ufak parça] ve 
rīze [kırıntı], �ūrde (S.S.) II/863. 
*** ����ırıntı: (LÇ 246). 

����ĭr���� I ق#��  Kırk 
�ır� aya� “Kırkayak” II/863. 
*** ����ır����: �ır�, çihīl, erba‘īn (LÇ 245). 

����ĭr����- II ���#��  Kırkmak; kırpmak II/863. 
*** ����ır����: �a�‘ [kesmek] (LÇ 245). 

����ĭr����awul ول��#��  Sülün II/864.  
*** ����ir����aul: Sülün (Vámb. 322); ����ırġavul: 
bk. �ırġavu�. 

����ĭr����ĭl 1��#�� �ĭr+�ĭl Gri tüylü, gri saçlı II/864. 
*** ����ır����ıl: Tüg ve .açları �ır olan, beyāż 
saç, a� baş (LÇ 245). 

����ır����ın I   (Z.) Zenci köle 
,abeşī, siyāh ‘Arab, köle ve cāriye (S.S.) 
II/748. 
*** ����ır����ın: (LÇ 245). 

����ĭr����ĭn II ���#��  Zenci köle II/864. 
*** ����ır����ın: ,abeşī, siyāh ‘Arab, köle ve 
cāriye (LÇ 245). 

����ĭr����ĭnç ��M$��#   (V.) Kazanın dibine yapışan yemek 
kalıntısı II/864.  
*** ����ir����inç: Tencere dibi (Vámb. 322). 

����ĭr����lĭġ 483 ����#��  [Yün, kırkılmış şey; makas]484 
Yüñ, peşm [yün], şa‘r [kıl, saç], �ır�ılmış 
nesne, mi�rāż [makas] (S.S.) II/864. 
*** ����ır����lıġġġġ: (LÇ 245). 

����ĭr����lĭ���� ����#��  Yün kırpmakta kullanılan makas II/864.  
*** ����ır����lıġ: Mi�rāż [makas], dū-kārd 
[makas], �ıçı [makas], kāz [makas] (LÇ 
245). 

����ĭrla- ��,#�� �ĭr+�a- Dağ yamacından dolaşmak (bir geçit 
veya yoldan), dağ yamacından gitmek 

                                                                                                                                                                          
482 Radloff, ‘kĭrĭ�tĭ’ kelimesini Cagataisch Sprach-Studien’den aldığını belirtmesine rağmen bu 
eserde kelimeye rastlanamamıştır. Ancak ‘Kırıntı, talaş’ anlamlarına gelen ‘�irinti’ kelimesi 
tespit edilmiş ve çalışmaya alınmıştır. 
483 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
484 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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�ırda485 �alma�, .a
rā ve yabanda gizmek, 
çöl yabanda yürümek (S.S.) II/865. 
*** ����ırlama����: (LÇ 245). 

����ĭrlaġan ن�,#��  İrin durumundaki yara; kan çıbanı 
II/865. 
*** ����ırlaġan: Ülser; çıban; veba (DTO 
446); ����ırlaġġġġan: *ā‘ūn ‘illeti, vebā, belā, 
vebā, ölet (LÇ 245). 

����ırma ��#��  (Z.) Ökse, kuş tutmakta kullanılan 
macunlanmış değnek II/763. *** (-). 

����ĭrmaç چ��#��  Kazanın dibine yapışan yemek kalıntısı 
�ırġıç, tencere dibinde �alan yanmış 
şey’ler, �ırıntı (S.S.) II/866. 
*** ����ırmaç: (LÇ 245). 

����ırmaça I ����#��  (Z.) Suyun dibindeki (göl vs.) çamur 
II/763.  
*** ����ırmaça: Suyun dibindeki bitki 
kalıntıları, kum, çamur (DTO 446). 

����ĭrmaça II ����#��  (P. d. C.) Etrafına kum topladığı için 
daha sert bir zemini olan bitki kalıntıları 
(kökler) 
%is ve �āşāk [süprüntü, yonga], pārçe ve 
pāre şey’ler (S.S.) II/867. 
*** ����ırmaça: Etrafına kum topladığı için 
daha sert bir zemini olan bitki kalıntıları 
(kökler) (DTO 446);  ����ırmaça: (LÇ 245). 

����ĭrmĭz 4��#��  Kırmız böceği II/867. 
*** ����ırmız: Dūdu’l-‘abāġīn [ipek 
böceği], al ve la‘l yapdı�ları böcekdir 
(LÇ 245). 

����ĭrna���� ق�	#��  Cariye, kuma; Kırgız ve Türkmenlerde 
kadın köle II/865. 
*** ����ırna����: Kadın köle; kapatma (DTO 
446); ����ırnaġġġġ: Kenīz [esir kadın, cariye], 
cāriye, �alāyı�, esīriyye, ġuma, odalı� 
(LÇ 245). 

����ĭrpĭ����tiken ن�=�"��I#��  (V.) Kirpi II/866.  
*** ����irpi����tiken: Kirpi (Vámb. 322); 

                                                                                                                                                                          
485 OSTN’de Jد��A  şeklinde yazılan kelimenin LÇ’de yazılan şeklinin uygun olduğunu düşünerek 
buradaki yazılışı esas aldık. 
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����ırpı����tiken: Kirpi, �unfu/ [kirpi], �ar-
püşt [kirpi], �ār-püşt [kirpi], kirpitiken 
(LÇ 244). 

����ĭrpĭndĭ 486  �$I#��  [Kırpıntı, döküntü, ufak şeyler; talaş, 
yonga]487 
�ırındı, �ūrd ve rīze, ufa� şey’ler, dökündi, 
tirāş, talāş, meyde, müyde, pılı�ta, yon�a, 
rende �ūrdesi (S.S.) II/866. 
*** ����ırpındı: (LÇ 244). 

����ĭrtĭş 3�/#��  1) Yüzey, satıh, üst 
‘Azrā’il tofra�nı yirni9 içindin almadı 
�ĭrtĭşındın aldı “Azrail toprağı yerin 
içinden almadı; üstünden aldı.” (Abg. 5) 
2) İnce tüy II/866. 
*** ����ırtış: Bir şey’iñ üzerine, henūz 
çı�mış tüg, tüy (LÇ 244). 

����ĭs- ��8��  Sıkıştırmak, bastırmak; parmaklarla 
sıkmak II/872. 
*** ����ısma����: 7ı�ışdırma�, �ı.ma�, .ı�up 
tutma� (LÇ 247). 

����ĭsaç �8چ��  Kıskaç, kerpeten II/872.  
*** ����ısaç: �ıs�aç, timürcileriñ büyük 
kelpetān gibi āletleri, māşa-i büzürg488 
[büyük maşa] LÇ 247). 

����ısa���� I   [Bir şeyi kıstırmak için kullanılan alet, 
kerpetan, kıskaç]489 
�ısıcı ālet, mengene, kelpetān, �ı.�ıç, gīrā 
[kavrama ve tutma özelliği olan], 
enbür490 [cımbız, kıskaç] (S.S.) II/803. 
*** ����ısa���� : (LÇ 247). 

����ĭsa���� II �8ق��  Testis, erbezi, haya 
(Calc. Wrtb. 	�70 ) II/872.  
*** ����ısa����: Erbezi, haya (DTO 448). 

����ĭsĭ���� ��8�� �ĭs+� Sıkı bastırılmış, sıkı, dar; bağlı II/872. 

                                                           
486 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
487 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
488 Kelime LÇ’de  زك��  şeklinde yazılmıştır. 
489 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
490 LÇ ve OSTN’de ر'G"ا şeklinde yazılan kelime anlam dikkate alınarak enbür şeklinde 
okunmuştur.  
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*** ����ısı����: *ar yer, żıyyı� [pek dar], 
ma�tūn [sünnet olunmuş], �ısı� ses (LÇ 
247). 

����ĭsĭl- ����8�� �ĭs+l- Bastırılmak, zorda olmak II/873.  
*** ����isilma����: Kısılmak, sıkıştırılmak 
(Vámb. 323). 

����ĭsĭm '�8�� �ĭs+m  Bir avuç, bir avuç dolusu II/873. 
*** ����isim: Bir avuç (dolusu) (Vámb. 
323). 

����ısım����a- I491 �����c�  Sıkıca tutmak, kavramak 
Uçlama�, �utamlama�, �abżalama�, 
�arışlama�, uşlama�, illemek (S.S.) II/807. 
*** ����ısımlama����: (LÇ 247). 

����ĭsĭmla- II ��, '�8��  Elle tutmak; avuçlamak II/873. 
*** ����ısımlama����: Avuçlama�, 
�utamlama�, �abżalama� [avuçlamak, elle 
tutmak], �arışlama�, avuşlama�, illemek 
(LÇ 247). 

����ĭsĭr #�8�� Ar. �7R Kısır; doğuramayan evcil dişi hayvan 
II/873.  
*** ����ısır: �ısır �ısra�, ‘a�īm [kısır, 
çocuğu olmayan], hīç �oġurmaz olan, 
toġur olmayan (LÇ 247). 

����ĭs����a ��8��  Kısa 
İçi taru te9 
av.ala ve �ĭs�ara� kişi idi “O, 
anlayışı dar ve kısa bir kişi idi.” (Bb. 17-
13); Pāyende Sul�ān Bigim �ĭs�a mülā
a+a 
�ılıp birmedi “Pâyende Sultan Bigim kısa 
(dar) düşüncelilik edip vermedi.” (Bb. 
209-14); Bir ikki �atla civānġār barānġār 
sarı �ĭs�a 
amle �ıldılar “Sağ ve sol 
alaylarımıza doğru bir iki defa kısa 
hücumlar yaptılar.” (Bb. 345-13) II/873. 
*** ����ıs����a: Kısa, boysuz (DTO 448); ����ıs����a: 
�ı.a, ma�.ūr [kısaltılmış], kūtāh [kısa, 
boysuz], mu�ta.ar [kısa, uzun 
olmayan], alça�, küteh [kısa], �a.īr [kısa, 
boysuz], cūce, �ısa (LÇ 247). 

                                                           
491 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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����ĭs����an- ��	��8�� �ĭs+�an- Kıskanmak II/873. 
*** ����ıs����anma����: ,ased, 
ı�d [kin], buġż 
ve ‘adāvet [kin], reşk [kıskanmak], dirīġ 
itmek [esirgemek], ġıb�a, �ıs�ınç (LÇ 
247). 

����ĭs����anç M	��8�� �ĭs�an+ç Kıskanç II/873.  
*** ����ıs����anç: Kıskanç (DTO 448). 

����ĭs����ançlĭ���� ����	��8�� �ĭs�anç+lĭ� Kıskançlık II/873.  
*** ����ızġançlı����: Kıskançlık (Bdg. II: 54). 

����ıs����ar- I492  �ıs�a+ar- Kısaltmak, kısa yapmak, azaltmak 
�ıstama�, ‘acelelenmek, sür‘at itmek, şitāb 
[acele etmek], tiz, bat (S.S.) II/809. 
*** ����ıs����arma����: (LÇ 247). 

����ĭs����ar- II ��8ر���� �ĭs�a+ar- Kısaltmak II/874.  
*** ����ıs����arma����: Kısaltmak (DTO 448).493 

����ĭs����art- ��/��8ر�� �ıs�ar+t- Kısaltmak.  
�ĭs�artup aytma� “Kısa konuşmak” 
II/874.  
*** ����ı.�.�.�.�artma����: Kısaltmak (Bdg. II: 57). 

����ıs����ınç   [Kıskanç]494 
Ġıb�a, ġażab [öfke, kızgınlık], ġayret, reşk 
[kıskanma, gıpta etme], rekābet, 
�ı.�anıcı, kündeş [iki kadının bir adamın 
nikahında bir evde bulunması] (S.S.) 
II/810. 
*** ����ıs����ınç: (LÇ 247). 

����ĭs-����ĭs A�� A��  (V.) Köpekleri birbirine saldırtmak için 
kullanılan sözcük II/872. 
*** ����iş ����iş: Köpekleri birbirine 
saldırtmak için kullanılan kelime 
(Vámb. 323); ����ış - ����ış: bk. �ĭş �ĭş II. 

����ısna���� I495   (Z.) Dar geçit, boğaz 
�ı.ı�, �ar yol, gü/er-i teng [dar geçit], 
zu�āġ [sokak], kūçe [dar sokak; pazar], 
reste [korunmuş] ve bāzār, rāh-ı tar [dar 

                                                           
492 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
493 LÇ’de �ıs�arma� kelimesi başka bir anlamdadır:  
�ıs�arma�: �ıstama� [acele etmek], ‘acelelenmek, sür‘at itmek, şitāb, tīz [çabuk, tez, süratli], bat 
(LÇ 247). 
494 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yol] (S.S.) II/812. 
*** ����ısna����: (LÇ 247). 

����ĭsna���� II 8$�ق��  Nehrin dar yeri, boğaz II/874. 
*** ����ısna����: Dar geçit (DTO 449); ����ısna����: 
�ı.ı�, �ar yol, gü/er-i teng [dar geçit], 
zu�āġ [sokak], kūçe [dar sokak, pazar], 
rāh-ı tar [dar yol] (LÇ 247). 

����ĭsrac 8#اج��  bk. �ĭsraġ II/874.  
*** ����ısracccc: Kısrak (DTO 448). 

����ĭsraġ 8#اغ��  Kısrak II/874.  
*** ����ısra����: Kısrak (DTO 448). 

����ĭsta- ���"8�� �ıs- 1) Basmak, itmek, bastırmak (mecazî 
anlamda) 
Şīrāmūnnı barça yoldaşları birlen �ĭstadı 
“Şiramun’u tüm dostları ile  sorguya 
çekti.”(Abg. 82). 
2) [Acele etmek]496  
Şitāb ve ‘acele ve sür‘at itmek (S.S.) II/874.  
*** ����ıstama����: (LÇ 247) 

����ısta����  I497 8"�ق��  (Z.) Şiddet; sürat, hız; baskı 
 ‘Acele, sür‘at, çabu�ra�, şitāb [acele 
etme], şiddet, tażyi� [baskı] (S.S.) II/814. 
*** ����ısta����: (LÇ 247). 

����ĭsta���� II 1  ��8"�ق) Sıkıştırma, zorlama 
Yir astında yaşurġan mālıłıznı �ıyınsız 
�ĭsta�sız çı�arup “Yer altındaki malınızı 
zorlama ve sorgu olmaksızın çıkarıp” 
(Abg. 59). 
2) [Acele, sürat, şiddet, baskı]498 
 ‘Acele, sür‘at, çabu�ra�, şitāb, şiddet, 
tażyī�499  (S.S.) II/874. 
 *** ����ısta����: (LÇ 247) 

����ĭsta����- ��(�"8�� �ĭsta+�- Sıkıştırılmak, sıkışık olmak II/875.  
*** ����ıstalma����: Kıstırılmak, sıkıştırılmak; 

                                                                                                                                                                          
495 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
496 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
497 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
498 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
499 LÇ’de ��gA şeklinde yazılmıştır. 
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zorlanmak (DTO 448). 
����ĭstan- ��	�"8�� �ĭsta+n- Sıkıştırılmış durumda olmak, zorlanmış 

olmak II/874.  
*** ����ıstanma����: Kıstırılmak, sıkıştırılmak; 
zorlanmak (DTO 448). 

����ĭstat- ��/�"8�� �ĭsta+t- Sıkıştırmaya zorlamak, sıkıştırtmak 
II/875. *** (-). 

����ĭş I 3��  Kış mevsimi II/878. 
*** ����ış: Kış, kış mevsmi (DTO 449); ����ış: 
Şitā [kış], sermā [kış, soğuk], zemistān 
[kış], berd [soğuk], zemherīr [kara kış], 
.ovu� (LÇ 247) 

����ĭş- II ��&��  Aşağıya eğilmek, eğimli olmak II/878. 
*** ����ışma����: Egilmek, bükilmek, 
mu‘avvec, keclen-mek (LÇ 248). 

����īşĭ���� ��&�� �īş+� Eğik, bükük, eğri II/878. 
*** ����ışı����500: Eğri, kec [eğri], ‘avc, �avs 
[kavisli], mu
annā [eğri] (LÇ 247) 

����ĭş����ĭr- ��#��&��  Bağırmak, çağırmak II/879.  
*** ����ış����ıııırma����: Bağırmak (Bdg. II: 57); 
����ıç����ırma���� - ����ıçġırma����: bk. �ĭç�ĭr- . 

����ĭş����ĭrĭş- ��&%#��&��  Bağrışmak II/879.  
*** ����ıçġırışma����: bk. �ĭç�ĭrĭş-. 

����ĭş����ĭrt- ��/#��&��  Çağırtmak, bağırtmak II/879. *** (-). 
����ĭş-����ĭş  3�� 3��  Saldırtmakta ve kızdırmakta kullanılan 

sözcük II/878. 
*** ����ış-����ış: Asvāndandur kiş kiş, 
�avma� içün müste‘meldür (LÇ 247). 

����ĭşla���� ق�&�� �ĭşla+� Kışlık, kışlık yer 
�ĭşla� .alma� “Kışlık mekâna taşınmak” 
II/879. 
*** ����ışla����: �arye, ‘aşş501 [kuş yuvası], 
bar�, avlu olan ev, nā
iye, köy, �ażā (LÇ 
248). 

����ĭşla$$$$şĭ !&%�&��  Kışlık, kışlık yer II/879.  
*** ����ışlayşı: Kışlak (DTO 449). 

����ıt- 502   (Z.) Kesip koparmak II/786. *** (-). 

                                                           
500 LÇ’de �D�R şeklinde hatalı yazılan kelime, “�ışı�” şeklinde alınmıştır. 
501 LÇ’de  �-5  şeklinde yazılmıştır. 
502 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin anlamını 
dikkate alarak bu şekilde göstermeyi uygun bulduk. 
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����ıtı���� I   (Z.) Sağlam; bağlı; kalın; dar II/787. *** (-
). 

����ĭtĭ���� II ��"��  1) (V.) Sıkıca bağlı, sıkı; dar 
2) Gıdıklama II/870.  
*** ����iti����: Sıkı; bağlı; dar (Vámb. 321). 

����ĭtĭl- ���"��  Boş konuşmak; övünmek II/870. 
*** ����ıtılma����: Beyhūde ve yavu söz 
söylemek [boş konuşmak], sepiste gūy 
[kötü söz], herze [boş söz] (LÇ 243). 

����ĭvra- را�����  Toplanmış olmak, buruşuk olmak, 
kıvırcık olmak II/880.  
*** ����ıvrama����: Bir şey’i büküp pīç pīç 
itmek, .açları lūle lūle bükmek, 
al�a ve 
tāb-dār iylemek, küre ve müca‘ad, �urre 
ve merġūleli (LÇ 250). 

����ĭvra���� راق��� �ĭvra+� Toplanmış, buruşuk, kıvırcık II/880.  
*** ����ıvra����: Kıvrak, kıvrılmış, kıvırcık 
(DTO 453); ����ıvra����: Ziyāde �ıvrılmış (LÇ 
250). 

����ĭvran- ��	را��� �ĭvra+n- Eğilmek, büzülmek, buruşmak II/880.  
*** ����ivranma����: Büzülmek, pörsümek, 
buruşmak (Vámb. 324). 

����ĭvrĭm '%ر���  Kıvrım; kıvırcık II/880.  
*** ����ıvrım: Kıvrım; kıvırcık (DTO 553). 

����ı$$$$ I !��  Kıyı, kenar 
*aġ etegi (S.S.) II/687. 
*** ����ıy: Kenār, .ā
il, �aġ etegi, leb-kūh 
[dağ eteği], �ıyılup kesilmiş olan �aya 
(LÇ 250). 

����ı$$$$- II 503 �����  Birisini kurban etmek  
Birisine cānı fedā ve �urbān ve i‘dām 
[öldürme] itmek (S.S.) II/688. 
*** ����ıyma����: Kesilmek, ta��ī‘ iylemek 
[kesmek], birisine cānı fedā ve �urbān 
ve i‘dām [öldürme] itmek, cānına 
�ıyma� (LÇ 249). 

����ĭya  ���  Süs 
(Calc. Wrtb. \زی ) II/857.  

                                                           
503 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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*** ����ıya: Süs, bezek (Bdg. II: 101). 
����ĭyaġ غ���  bk. �ĭya� II/857.  

*** ����ıyaġ: Bir tür ot; dar, sıkı; ince; 
seyrek, nadir (DTO 443). 

����ĭya���� 1  ���ق) Uzun ve sivri kamış 
2) İnce; yakın duran; dar; nadir 
�ĭya� közlük kişi idi “Gözleri birbirine 
yakın olan bir kişi idi.” (Bb. 204-8) 
II/857.  
*** ����ıya����: Bir tür ot; dar, sıkı; ince; 
seyrek, nadir (DTO 443). 

����ıya-����ıya ��� ���  Dilim dilim, parça parça II/710. 
*** ����ıya ����ıya: Pārçe pārçe, şer
a şer
a 
[parça parça], bölük bölük (LÇ 243). 

����ĭyamat @����  Kıyamet II/858.  
*** ����ıyaaaamet: Kıyamet (Bdg. II: 101). 

����ĭyan ن���  Dağ ırmağı; bir yerden düşerek akan 
ırmak, şelale 
Moġul daġdın a�an seylni �ĭyan tir �ıyat 
anı9 cem‘i �ıyat turur “Moğollar 
dağdan gelen nehre ’kıyan’ derler; 
kıyan kelimesinin çoğulu ‘kıyat’tır.” 
(Abg. 31) II/857. 
*** ����ıyan: Seyl [sel], �aġ ve dereden a�an 
.u, �araf (LÇ 243). 

����ĭyat ت��� Ar. ت�<�R (V.) Bir Özbek kabilesi II/858. 
*** ����ıyat: *avā’if-i Özbekiyyeden bir 
�abīle ismidir (LÇ 243); Kiyat: Bir 
Özbek boyu (Vámb. 321). 

����ıyı 504 !��  [Kıyılıp kesilmiş olan kaya]505 
�ıyılup kesilmiş olan �aya (S.S.) II/715. 
*** ����ıy: (LÇ 250).506 

����ĭyĭ���� ��� �ī+� 1) Riyakar  
(Calc. Wrtb. و "�ر ا;= �دم \
R ) 

                                                           
504 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
505 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
506 Radloff, LÇ’de yer alan �ıy kelimesindeki açıklamanın bir kısmı �ıy I, bir kısmı �ıyı 
kelimesinde  örnek olarak göstermiştir. Ancak bu şekliyle LÇ’deki kelime, hem �ıy hem de �ıyı 
şeklinde okunmuş gözükmektedir. Kelimenin LÇ’deki yazımı dikkate alınarak �ıy şeklinde 
okunması uygun bulunmaktadır. 
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2) (V.) Kıymık 
3) Tahta kırıntısı 
4) [Ucu kesik kenarlı, kesilmiş]507 
Ucı kesik kenārlu, �aburma, ma�tū‘ (S.S.) 
II/858. 
*** ����ıyı����: (LÇ 250); *** ����ıyı����: Sahte, 
yalan; hileci, sahtekar kimse (DTO 449); 
����ıyı����: Kıymık (DTO 453); ����iymi����: 
Kıymık, parça (Vámb. 324). 

����ĭyĭnç <$�� �ī+nç Eğim, meyil, dönme hareketi; uçurum 
II/858.  
*** ����ıyınç: Eğim, iniş; gidiş (DTO 552). 

����ĭyĭş I 3���  bk. �īş 508 II/858. *** (-). 
����ĭyĭş- II 509 ��&���  [?] II/858. *** (-). 
����ĭz I  4��  1) Kız  

�ĭz oġlan “Genç kız, kız oğlan”; �ĭz bala 
“Kız çocuğu”; �ĭz �ardaş “Kız kardeş” 
2) Kız çocuk II/875. 
*** ����ız: Bint, kerīme, du�ter, �ız evlād, 
‘ācize, emr-i �ızmak, sür�-şeden (LÇ 
246). 

����ĭz II 4��  1) Şiddetli sıcak, ateş 
2) Nadir, pahalı II/875.  
*** ����ız: Ateş, sıcaklık; pahalı (DTO 447). 

����ĭz- III ��4��  Kızgın olmak, ateşli olmak, kor hâlinde 
olmak II/876. 
*** ����ızma����: ,arāretlenmek, .a�n olma�, 
�ızma�, �ahırlanma�, ġażab (LÇ 246). 

����ĭzala���� 1  ��4ا,ق) Lale  
2) (S.S.) Kırmızımsı 
3) Küçük kız, kız evlat II/876. 
*** ����ızala����: Gelincik çiçegi, �ırmızıra�, 
ufa� ve kiçik �ız çocuġı, dū
terçe 
[küçük kız], beçe [çocuk], �ūrde [ufak] 
(LÇ 246). 

����ĭzamu���� 4ا��ق��  Kızamıkçık II/876. 

                                                                                                                                                                          
507 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
508 Radloff’un �ĭyĭş kelimesinin anlamı için gönderme yaptığı �īş kelimesi OSTN’de 
bulunamamıştır. 
509 Radloff, �ĭyĭş- kelimesi için hem anlam vermemiş; hem de anlam için başka bir kelimeye 
gönderme yapmamıştır. 
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*** ����ızamu����: %u.ye ‘illeti, 
ummā ile 
�arışı� bir cild �asteligidir, dāne dāne 
çı�ar, maraż-ı mu
arri�dir (LÇ 246). 

����ĭzar- 4ار����  Kızarmak II/876. 
*** ����ızarmak: �ırmızı olma�, a
merā, 

ayā itmek, 
icāb, �ızarup �ızıl olma�, 
rengi teġayyür olma� (LÇ 246). 

����ĭzart- ��/4ار��  Kızartmak II/876.  
*** ����ızartmak: Kızartmak (Bdg. II: 54). 

����ĭzdur- 510 4دور����  Kızdırmak, heyecanlandırmak, 
öfkelendir-mek, tahrik etmek. 
Közin �ĭzdurma� “İstek uyandırmak, 
cezp etmek” II/878.  
*** ����izdirma����: Birisini kızdırmak, 
öfkelendirmek, hiddetlendirmek 
(Vámb. 323). 

����ĭzġan- ��	�4��  1) Kıskanmak 
2) Cimri olmak II/878.  
*** ����ızġġġġanma����: �ıs�anma�, 
ġażāblanma�511, 
iddet itmek, reşk 
[haset], ġazāb512 [hiddet, kızgınlık], 

ased iderek ba�mak (LÇ 246). 

����ĭzġĭn ��4��  Kızgın, tahrik olmuş, heyecanlı II/878.  
*** ����ızġın: Ateşli, sıcak; öfkeli (DTO 
447); ����ızġġġġın: Āteşde �ızan şey’(LÇ 246). 

����ĭzġĭna �$�4��  Kız, kızcağız 
�ızcaġız, �ızçe, �ızkine, dargın, āteşīngine, 
dū�terek  (S.S.) II/878. 
*** ����ızġına: (LÇ 246). 

����ĭzĭ���� I �%4��  Kızgın, istekli, acil II/876. 
*** ����ızı����: �ızış, sa�n, germ, 
arāretlü, 
‘aceb (LÇ 246). 

����ĭzĭ����- II ���%4��  Kızmak, kızışmak, heyecanlanmak, 
ateşe düşmek 
Meclis �ĭzĭ�tı çaġırlar baş�a çı�tı “Meclis 
kızıştı; şaraplar başa vurdu.” (Bb. 239-
5); Uruş �ĭzġan va�tinde “Savaş kızıştığı 
zaman” (Abg.) II/876.  

                                                           
510 OSTN’de kelimenin Kiril harfli yazımı “�ĭzdür-” şeklinde verilmiştir. 
511 LÇ’de �,"Lg*   şeklinde yazılmıştır. 
512 LÇ’de 	gG*   şeklinde yazılmıştır. 
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*** ����ızı����ma����: �ızlaşma�, kükremek, 
azma�, 
ırslanmak, esrār itmek, ser-
germ, meşġūl olma� (LÇ 246). 

����ĭzĭl 1%4��  Kızıl, altın para 
�ĭzĭl altun “Kırmızı altın”; �ĭzĭl l ala “Bir 
balık türü”; �ĭzĭl aya� “Kırmızı uzun 
bacaklı beyaz bir kuş türü; isyancılar; 
kızgın kalabalık”; Uş�a hem �ĭzĭl aya� 
�arataya� �ılıp “Uş’a (girince) halk ona 
karşı isyan edip” (Bb. 79-1); �ĭzĭl bakçı� 
“Kırmızı balçık, kırmızı kil”; (�ĭzĭl bilge) 
�ĭzĭl tamġa “Kızıl damgalı yarluk (hanın 
emri)”; �ĭzĭl tal “Kızıl söğüt”; �ĭzĭl 
tüglik “Kırmızı derisinden kürk yapılan 
bir hayvan türü”; �ĭzĭl �a�īfe “Bir tür 
gül”; �ĭzĭl yumurt�a “Paskalya” II/876. 
*** ����ızıl: �ırmızı, a
mer, sür�, altun, 
güzel, āşikār, al, nār, āteş (LÇ 246). 

����ĭzĭlça ���%4��  1) Kırmızı ruj (makyaj malzemesi) 
2) Kızamığa benzeyen bir deri hastalığı 
II/877.  
*** ����ızılça: Fondöten, makyaj 
malzemesi; kızamığa benzeyen bir deri 
hastalığı (DTO 448). 

����ĭzĭlda- 4%��ا����  Islık çalmak (oklar için) II/877.  
*** ����ızıldama����: Ses çıkarmak (atılan ok 
için) (DTO 448). 

����ĭzĭmtul 4%�"�ل��  Kırmızımsı II/877. 
*** ����ızımtul: Rengi �ırmızıya mā’il, 
sür�-rū (LÇ 247). 

����ĭzĭn- ��	4��  (V.) Kızışmak, ateşlenmek, 
gazaplanmak, alevlenmek II/876.  
*** ����izinma����: Ateşlenmek, kızmak, 
kızışmak; hiddetlenmek (Vámb. 323). 

����ĭzĭş- ��&%4�� �ĭz+ş- Kızışmak, birlikte kızmak, birlikte 
ateşlenmek II/877. 
*** ����ızışma����: Telhib ve ‘alevlenmek, 
revāc bulma�, şiddetlenmek, 
arāretden 
tekellüme girmek (LÇ 246). 

����ĭzĭt- ��"%4��  Kızartmak, ısıtmak, kızdırmak II/877. 
*** ����ızıtma����: �ızdırmak, āteşde tes�īn 
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itmek, sıca�landırmak, 

arāretlendirmek (LÇ 246). 

����ĭz����a����- ��(��4��  Pişmanlık duymak, dağınık olmak 
(Calc.Wrtb. ی-�ن ��ن�� ) II/877.  
*** ����ız����alma����: Karışık olmak, düzensiz 
olmak (DTO 447). 

����ĭzlĭġ ��(4��  Kızlık 
Bekāret, bint, dū�terī, bānū (S.S.) II/878.  
*** ����ızlıġ: (LÇ 246). 

����ĭzmĭ���� ��4��  Kazanın dibine yapışan yemek II/878. 
*** ����ızmı����: Tencere dibinde �alan şey’, 
�ırġaç, ta
t-ı dīgī, sa�tī (LÇ 246). 

����o- ����  1) Koymak 
2) İzin vermek, bırakmak II/498. 
*** ����oma����: �oyma�, va+‘ [koymak], 
ib�ā‘ [azletmeyip yerinde bırakmak, 
yerinde devamlı etmek], terk [bırakma, 
salıverme, vazgeçme], ibrāz [meydana 
koymak], i�āmet itmek, nihāden 
[koymak], mānden [kalmak] (LÇ 240). 

����oba ����  Şişman, iri 
�oba �alma�ı “Zırhlı gömlek”; 
Semirmek, la
m ve şa
mlendürmek513 [et ve 
yağlandırmak], tesmīn itmek [semirmek, 
yağlanmak] (S.S.) II/657. 
*** ����oba: (LÇ 230). 

����obar- ر������ �o+par- 1) Kaldırmak, yükseltmek; uyandırmak 
2) Koparmak, kökünden koparmak 
Aġaçnı tüpidin �opardı “Ağacı kökünden 
kopardı, söktü.” II/657.  
*** ����oparma����: bk. �opar-. 

����obarı����- ��(ر���� �obar+�- Kaldırılmak, yükseltilmek, yükseltilmiş 
olmak 
�açan ölüg �abrdin �obarılurlar “Her ne 
zaman ölüler mezarlarından 
kaldırılırlar.” II/658.  
*** ����oparılma����: Kaldırılmak; 
canlandırılmak (Bdg. II: 69). 

                                                           
513 Kelime LÇ ve OSTN’de 2 ��3ر E� و Ey3  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelimenin 
doğru şeklinin  2 ��3ر Ey� Ey3  olması uygun bulunmuştur. 
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����obat����u���� 
(����ubat����ı���� ?) 

 Büyük yemek salonu (.P. d. C)  ����/��ق
Büyük çāşt-gāh [büyük yemek yeri], 
fu
ā, �uşlu� va�ti (S.S.) II/658. 
*** ����obatlu����: (LÇ 230); ����obatlu����: Büyük 
yemek odası, salonu (DTO 420). 

����obur ر����  (P. d. C.) Kap, çömlek, kutu II/660. 
*** ����obur: Vazo; kap, çömlek (DTO 422); 
����opur: bk. �opur. 

����oburça���� ��  .Küçük kutu II/661  ����ر
*** ����opurçu���� - ����opurcu����: bk. �opurcu�. 

����obus����a ��K����  (P. d. C.) Lahana II/662.  
*** ����opusġa: Lahana (DTO 422). 

����obuş ش����  �op+ş Ayağa kalkma, kalkış II/662.  
*** ����obuş: Ayağa kalkma (Bdg. II: 69). 

����obuş����a �������  Bir tür güzel kokulu bitki II/662.  
*** ����opuşla: bk. �opuşla.  

����obuş����u���� �������� �obuş+�u� Kalkmaya eğilimli II/662.  
*** ����obuşluġ: Ayağa kalkmaya eğilimli 
(Bdg. II: 69). 

����oca ����  1) İhtiyar, yaşlı 
2) Koca, eş 
3) Büyük, kocaman; manevi yönü 
kuvvetli, ahlaki yönü sağlam II/618.  
*** ����oca- ����oça: İhtiyar, yaşlı, eski, 
hadım; deneyimli (Vámb. 316); ����oca: 
İhtiyar adam, hadım (DTO 424). 

����ocĭn �����  Ev hanımı 
�ocĭn %ıtay tili turur ma‘nīsi ol kim 
�atundır Tācikçe bānūdır Özbek bay-beçedir 
öyni9 mālnı9 igesi bolur514. 
(Eski Türkçe ‘�unçu$’ kelimesinde olduğu 
gibi bu kelime de muhtemelen Çinceden 
geçmiştir.) II/620. 
*** ����uçın515: Çin lisānından men�ūldur, 
�ānım ve bānū dimekdir, �atun, �adın, 
ev bar� .ā
ibi olan (LÇ 232). 

����oç 1  ��چ) Koç 
2) Yiğit, yürekli, güçlü; cömert II/615. 

                                                           
514 OSTN’de metnin nereden alındığı belirtilmemiştir. 
515 Kelime LÇW’de �uçın (LÇW:137) şeklinde alınmıştır. Biz de değerlendirmemizde bu 
okunuşu esas aldık. 
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*** ����oç: �oyun ayġırı, gūsfend-i ter [yeni 
doğmuş koyun], �oç�ar (LÇ 232). 

����oça ����  (V.) bk. �oca II/616.  
*** ����oça: Yaşlı, ihtiyar, olgun; aksakallı 
(Vámb. 316); ����oça: Pīr, i�tiyār, ‘acūz 
[yaşlı], a�sa�al (LÇ 232).  

����oça���� ق����  (V.) 1) Cesur, cesur asker 
2) Kahraman 
3) Tecrübeli, görmüş geçirmiş, mahir 
II/616. 
*** ����oça����: Kahraman, yiğit, cesur; 
deneyimli (Vámb. 306); ����oça����: �oç 
adam, ġayūr [hamiyetli, çok çalışkan, 
dayanıklı], cesūr (LÇ 232). 

����oçan ن���� Rusça Koçan, sap II/616.  
*** ����oçan: Sebze, meyve veya bir 
mahsülün göbeği, içi (Bdg. II: 71). 

����oç����ar ر�����  Koç  
Bir �oç�ar kilip ta�tını tö9terü saldı “ Bir 
koç gelip tahtını devirdi.” (Abg. 74-6) 
II/617. 
*** ����oç����ar: �oç, �oyun ayġırı, kebş [koç], 
şecī‘ [kahraman, yiğit], .alābetlü 
[dayanıklı], ner erkek] ve ir (LÇ 232). 

����oçu I !���  Bir çeşit kapalı araba 
Bir nev‘ ta�t-ı revāndır, �aruçe, ta�t-ı 
revān biçiminde �apalu ‘araba, ma‘āffe, 
hüdūc, ma
mel [üzerine yük konulan 
şey], şebriye, şudūf (S.S.) II/617. 
*** ����oçı: (LÇ 232). 

����oçu- II ������  (V.) Kucaklamak, sarılmak; kuşatmak, 
kapsamak II/617.  
*** ����ucuma����: Kucaklamak, sarılmak, 
tutup sıkmak (Vámb. 316). 

����oçu���� ق����  (V.) bk. �uça� II/617.  
*** ����ocu����: Kucak; göğüs (Vámb. 316). 

����oçuş- ������� �oçu+ş- (V.) Kucaklaşmak, sarılmak II/617.  
*** ����ocuşma����: Kucaklaşmak, sarılmak 
(Vámb. 31). 

����odu����u���� دو)�ق��  Soysuzluk, alçaklık, adilik II/615. *** (-). 
����oġ I غ��  Kıvılcım II/515. 
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*** ����oġ: Kıvılcım (DTO 433). 
����oġ- II ����  1) Kovmak, kovalamak 

2) Bir şeyin izini sürmek II/515. 
*** ����oġma����: �avma�, def‘ ve �ard itmek 
[kovmak], nefy ve teb‘īd iylemek 
[uzaklaştırmak, sürgün etmek] (LÇ 
237). 

����oġa ���  1) Kova (Kuyudan su almak için 
kullanılan şey) 
2) Kova burcu II/515. 
*** ����oġġġġa: �oġa, delv [kova], �oya, �ırba 
[deriden su kabı] (LÇ 237). 

����oġla- I  �oġ+�a- Ateşle kurutmak II/519. *** (-). 
����oġla- II �����  Kovmak, defetmek; izlemek, takip 

etmek II/519. *** (-). 
����oġlat- ��/��� �oġla+t- Kovdurmak, kovalatmak; takip 

ettirmek II/520. *** (-). 
����oġurça���� ���ر��  Kukla, oyuncak bebek II/517. 

*** ����oġġġġurca����: �aragöz resimleri, 
eglenceli resimler, böbek, zāçe (LÇ 238). 

����oġuş I ش���  Oluk II/518. 
*** ����oġġġġuş: Laġm, .u yolı, na�b [dağ 
içindeki yol], araları boş ve �oġuş şeyler 
(LÇ 238). 

����oġuş II ش���  (Bdg.) Yüksek sesle hıçkırarak ağlama, 
inilti  
(Calc. Wrtb. 	3�"�� ) II/519.  
*** ����oġuş: Bağırarak ağlamak, feryat 
etmek (Bdg. II: 85). 

����ol I 1  ��ل) Kol, el 
�ol salıp ötmek “Nehri yüzerek geçmek”; 
Ki9 deryāsına �ol salıp ötdim “Geniş bir 
nehri yüzerek geçtim.” (Bb. 470-19); 
(Bâbür-nâme 474-20’de ‘�ol salıp ötmek’ 
yerine ‘destek bile ötüp’ şeklindedir.); �ol 
yitişmek “Başarmak; olgun olmak”; �ol 
astıda bolma� “Birisinin emri altında 
olmak”; �olı �atı� “Cimri, eli sıkı”; Av 
avlama�ġa �olum yitişmey “Avlanmaya 
çıkamıyorum.” (Abg.); Bu iş �olıdın 
kilmes “Bu iş elinden gelmez.”; �ol üstin 
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bolma� “Üstünlüğe sahip olmak” 
2) Ordu (Bâbürnâme’de    şeklinde 
yazılmıştır.) 
Ö9 �ol ve sol �ol “Ordunun sağ ve sol 
kolları”; Ā�ir �ol “Ordunun yavaş 
yürüyen ve arkada kalan kolu” 
3) Yüz bin II/583. 
*** ����ol: Yed [el], el, dest [el] (LÇ 238); 
����ol: ‘Asker-i devvār [devriye] (LÇ 238); 
����ol: El, kol (DTO 433). 

����ol II ل��  Alçak arazi, ova, vadi; nehir yatağı; 
dağın yamacındaki tepe 
Arasıda bir susız �olda tüşüldi “Kuru bir 
nehir yatağında durdular.” (Bb. 184-12) 
II/583. 
*** ����ol: Dağ yamacındaki tepe, küçük 
tepe; düz arazi (DTO 433). 

����ol- III ��(��  Rica etmek, istemek II/585. 
*** ����olma����: İstiġfār, tevbe, iltimas [rica 
etmek], ‘afv �aleb itmek (LÇ 239). 

����ola- ��,��  (P. d. C.) Rica etmek, istemek II/585.  
*** ����olama����: Talep etmek, istemek (DTO 
434). 

����olamaġlĭ���� �����,��  Soru, soru sorma 
Zinde-dil Mecnūnnı9 ölmiş kö9li çün 
Leylīġa 
ay 
Pes ni asıġ anı 
aydın �olamaġlĭ� iy ‘Arab 
“Mecnun’un ölmüş (donmuş) kalbi 
sadece Leyla için yaşıyorsa; ey Arap 
başkalarına onun hakkında soru 
sormanın ne faydası var.” II/590.  
*** ����olama����lı����: İstek hareketi, isteği 
bildirme (DTO 434). 

����olansa �8	,��  1) (V.) Kokmaya başlamış olan yara 
2) Ter kokusu  
Zīr-i beġal [koltuk altı], parma�lar 
aralarında +uhūra gelen ta‘affünāt [pis 
kokular], bevā.ır [mayasıl] (S.S.) II/589. 
*** ����olansa: (LÇ 238); ����olansa: Kokmaya 
başlamış olan yara; ter kokusu (Vámb. 
319). 
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����olavuz ووز,��  Kılavuz, yol gösteren II/590.  
*** ����olavuz: Kılavuz (DTO 435). 

����olavuzlu���� وز)�ق,�� �o�avuz+�ı� Kılavuzluk, yol gösterme işi II/590.  
*** ����olavuzlu����: Kılavuzuk (DTO 435). 

����olawuz وز,��  (V.) Kılavuz, yol gösteren II/588.  
*** ����olauz: Kılavuz (Vámb. 319). 

����olbaġ غ�>(�� �o�+baġ (V.) Bilezik II/603. 
*** ����olbaġ: Bilezik (Vámb. 319); ����olbaġġġġ: 
Bilek yüzik, bilerzük, dest-bend (LÇ 
238). 

����olça���� (1  ��)��ق a) Savaş zırhı, kolluk b) (Calc. Wrtb. 
 ( د;$�"	
2) Tarım için kullanılan el makinesi  
3) (V.) Oval tabak, boyuna uzun kase 
II/602.  
*** ����olça����: Oval tabak, boyuna uzun 
kase (Vámb. 319); ����olça����: Kolluk, savaş 
sırasında kola takılan kolluk (DTO 435). 

����olçĭ !�(�� �o�+çĭ İsteyen; dilenci II/602. *** (-). 
����olçĭr #��(��  (V.) İftiracı; söz götürüp getiren; ozan, 

şair; peygamber II/602. 
*** ����olçir: Söz taşıyan kimse; şair; 
peygamber (Vámb. 319); ����olçır: Sü�an-
çīn [söz getirip götüren, dedikoducu], 
nemmām [dedikoducu], �aber-keş 
[haber getiren], ġıybetçi, ke//āb 
[yalancı], dürūġ-gūy [yalancı] (LÇ 239). 

����olda- ا���(�� �ol+�a- 1) Elle tutmak, elle desteklemek, yardım 
etmek 
�oldap tur! “Yardım et!”; �oldamasa 
“Yardım etmese” 
‘Ulemādın budur mini9 tilegim 
�oldaġaylar bu iş ara bilegim 
“Alimlerden benim isteğim şudur ki bu 
işte bana destek olsunlar.” 
Kerem iylep iki �olum �olda9ız 
Söz i�līmi sarı mini yolda9ız 
“Bana iyilik yapıp iki kolumdan tututuz 
ve bana güzel konuşmayı öğretiniz.” 
2) Elle çıkarmak; doğumda yardım 
etmek II/599.  
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*** ����oldama����: Elle tutmak; yardım 
etmek (DTO 435); ����oldama����: İ‘āne 
[yardım etmek], 
imāye [korumak], 
yardım, meded-kār [yardımcı] (LÇ 239). 

����oldaġuç چ� ;�olda+ġuç Yardım eden, yardımcı; yardım sever ��)�ا
Tanrı II/599. 
*** ����oldaġuç: Dest-gīr [yardımcı], 
āmī, 
mu‘āvin [yardımcı], yardımcı, meded-
kār [yardımcı], tekye-gāh [dayanılacak 
yer], ar�a (LÇ 239). 

����oldaş اش�(��  Yoldaş, arkadaş, yardımcı 
Közü9 açıp kötergil başı9 ā�ir 
Ki kilmiş bu 
azīn �oldaşı9 ā�ir 
“Artık gözlerini açıp başını kaldır; 
çünkü sonunda bu hüzünlü arkadaşın 
geldi.”; 
Ya�şı �oldaş cānġa āsāyiş “İyi arkadaş 
cana huzur(dur).” II/600. 
*** ����oldaş: Yoldaş, arkadaş (DTO 435); 
����oldaş: Hem-rāh [yoldaş], hem-pā 
[yoldaş], yār, dest-gīr [yardımcı], dōst, 
hem-dem [arkadaş] (LÇ 239). 

����oldaşlĭġ 516 ��)�ا����  Arkadaş sahibi II/601.  
*** ����oldaşlıġ: Arkadaş sahibi (Bdg. II: 
87). 

����oldur- ور���(�� �o�+dur- Rica ettirmek, istetmek II/602. 
*** ����oldurma����: Rica ettirmek (Bdg. II: 
92). 

����olmaş ش��(��  Dedikoducu, geveze, konuşkan 
Yāve ve beyhūde kelām söyeyici, herze-gū, 
sepiste [pis kokulu], saçma (S.S.) II/604. 
*** ����olmaş: (LÇ 239). 

����oltĭ !"(��  Alt, aşağı, aşağıda, alttaki kısım  
Anı �oltĭ  “Onun altında, aşağısında” 
II/596.  
*** ����oltı: Alt, aşağı, aşağıda, alttaki 
(Bdg. II: 91). 

����oltuġ غ�"(��  Koltuk altı, gövde ve kolların arasında 
kalan bölge II/598. 

                                                           
516 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı f�
 .R şeklindedir'�3ا�
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*** ����oltuġġġġ: Koltuk altı (DTO 435). 
����oltuġla- ��, غ�"(��  Koltuk altına almak, desteklemek II/598.  

*** ����oltu����lama����: bk. �oltu�la-. 
����oltu���� ق�"(��  Koltuk altı, gövde ve kolların arasında 

kalan bölge517 II/597.  
*** ����oltu����: Koltuk altı (Bdg. II: 91); 
����oltuġ: bk. �oltuġ. 

����oltu����la- �����"(��  Koltuk altına almak, desteklemek II/597. 
*** ����oltu����lama����: Korumak, desteklemek 
(Bdg. II: 91). 

����o����tu����lat- ��/���"(��  Destekletmek, yardım ettirmek II/597. 
*** (-). 

����olturmac   Yaka, çentik, kesik II/598. 
*** ����olturmac: E;vāb ve �aftānıñ çāki 
[elbise ve kaftanın yırtmacı], ton ve 
libās ve cāmeniñ derzi [elbisenin derzi, 
dikiş yivi], çāk-i girībān [elbise 
yakasının yırtmacı], ra�ne-i dāmen 
[elbise yırtmacı] (LÇ 239). 

����om م��  Devenin hörgüçlerine, yük konulmadan 
önce sarılan bez II/667.  
*** ����om: Devenin hörgücü (DTO 437); 
����om: Devenin hörgücü (Vámb. 320).  

����oma ����  (V.) Kuma, cariye, yardımcı II/667.  
*** ����oma: Kuma, cariye, hizmetçi kadın 
(Vámb. 320); ����uma: bk. �uma. 

����ombu���� ل�>���  (V.) Yuvarlak düğme; yumak II/673.  
*** ����ombul: Yuvarlak düğme; yumak 
(Vámb. 320); ����umbul: bk. �umbul. 

����omurs����a ��K#���  Karınca II/671. 
*** ����omurs����a: Karınca (Bdg. II: 93); 
����umurs����a: bk. �umurs�a. 

����on- I ��	��  1) Durmak, ikamet için yerleşmek, bir 
yeri ikamet içn seçmek (halk için) 
2) Durup geceyi geçirmek 
Uşbu yirdin ara �onup Kehet atlı� yirge 
barsa “Bu yerde konaklayıp Kehet adlı 
yere ulaşsa” (Bb. 180-20); Kehette ikki 

                                                           
517 OSTN’de kelimenin anlamı için �o�u� I kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak bu kelimeye 
OSTN’de rastlanamadığından dolayı gönderme yapılacak kelimenin �oltu� I olduğu ve yanlış 
yazıldığı düşünülmüş ve �oltu� I kelimesinin anlamı alınmıştır. 
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�onup “Kehet’te iki gece konaklayıp” 
(Bb. 181-10); Köçüp yolsız yürüp arada bir 
�onup “Göçüp yolsuz, geçitsiz yerlerden 
yürüyüp arada bir konaklayarak” (Bb. 
182-19); Yürüp üç arada �onup “Yürüyüp 
üç kez konaklayıp” (Bb. 187-18) 
3) Yaşamak, vakit geçirmek II/531. 
*** ����onma����: İnmek, teva��uf [durma, 
eğlenme] ve misāfir olma�, nüzūl itmek, 
firūz-āmeden [parlak olmak], tüşüş, 
tüşma�, in ve �on (LÇ 241). 

����on II 518   Mesken, oturma, dinlenme 
����on: Ārām-gāh, mesken, otura�, me’vā 
[mesken, mekan], iniş ve tüşüş yeri, emr-i 
tüş ve düş [düş emri], fer’ā [yüksek yer], 
menzil519 (S.S.) II/535. 
*** ����on: (LÇ 240). 

����ona- ���	��  bk. �on- I   II/535.  
*** ����onama����: Konmak, durmak, ikamet 
için yerleşmek; geceyi geçirmek (Bdg. II: 
96). 

����onaġ I غ�	��  Konuk, misafir II/537.  
*** ����onaġ: Konuk, misafir (DTO 438). 

����onaġ II غ�	��  Bir tür darı II/538. 
*** ����onaġġġġ: Bir nev‘ ufa� darı (LÇ 240). 

����ona���� I ق�	��  Bir tür iri taneli darı II/535.  
*** ����onaġ: bk. �onaġ II. 

����ona���� II ق�	�� �on+a� Konuk, misafir II/536.  
*** ����ona����: Konuk, misafir (Vámb. 320). 

����ona����lĭ���� �����	��  Konut, mesken; konak, menzil II/537. 
*** ����onaġlıġ: Menzil-gāh, �onaca� 
ma
all ve mesken, ārām-gāh, misāfir-
�āne, süferā ve �ā.id [haberci] ve 
mu
terem mihmānıñ ma
all-i i�āmeti 
(LÇ 240). 

����ona����- ��(�	�� �on+a�- Geceyi geçirmek II/538.  
*** ����onalma����: Geceyi geçirmek (Bdg. II: 
96). 

                                                           
518 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
519 Kelime LÇ ve OSTN’de 4ا":ی şeklindedir.  
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����ona����ġa ��(�	�� �ona�+ġa Geceyi geçirmek için durulan yer, 
menzil 
�ona�ġada520 �onma� “Menzilde 
gecelemek, geceyi geçirmek”; Yana kilür 
barur ilçi bolsa anı9 ‘ulūfe ve �ona�ġası 
“Yine elçinin gelmesi durumunda onun 
eşyaları ve geceyi geçireceği yeri” (Bb. 
465-9) II/538. 
*** ����onalġġġġa: Ma
all-i nüzūl [konaklama 
yeri], mesken, menāzil [menziller, 
konak yerleri], mer
ale [menzil, konak], 
metāhil yeri [evlenme yeri], yazlı� ve 
�ışlı� me’vāsı [yazlık ve kışlık mekan] 
(LÇ 240). 

����ona����ġu ��(�	�� �ona�+ġu Geceyi geçirmek için durulan yer, 
menzil II/539.  
*** ����onalġa: bk. �ona�ġa. 

����onc <	��  Çizmenin ayak bileğinden baldıra 
doğru olan kısmı, çizme koncu II/547. 
*** ����onç: Konç, çizmenin ayak 
bileğinden baldıra doğru olan bölümü 
(Vámb. 320). 

����onca �*	��  bk. �onc II/547.  
*** ����onç: bk. konc. 

����onça���� ق��	��  (V.) Oval sahan, boyuna uzun tabak, 
kase 
*ūlānī’ş-şekl [boyuna uzun şeklinde] 
�aba� ve kāse, körpe ve nev-civān, deli-
�anlu, genç, yigit, oġlan, beçe [çocuk, 
yavru] (S.S.) II/547. 
*** ����onça����: Boyuna uzun tabak, kase 
(Vámb. 320);  ����onça����: (LÇ 240). 

����onda���� اق�	�� �on+da� 1) Dipçik; top kundağı 
2) Bir yeri yakmak için kullanılan 
kükürt ve kav karışımı madde 
3) Kundak, çocuk bezi II/544. 
*** ����undaġġġġ: Künde [tüfek kundağı], �op 
şey’i, tüfeng ça�maġınıñ yeri ve .apı, ve 
.arılmış e�fāl melbūsātı [çocuk bezi], 

                                                           
520 Kelime OSTN’de 	<3�A'R şeklinde yazılmıştır. 
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pür-pīç (LÇ 240). 
����ondur- ور���	�� �on+dur- 1) Oturtmak, yerleştirmek 

2) Bir yere koydurmak, dikmek II/546.  
*** �o�o�o�ondurma����: Bir yere kondurmak, bir 
yere yerleştirmek (DTO 440). 

����on����ar- ر����	��  (V.) Kazıyarak çıkarmak, tırmalamak 
II/543. 
*** ����on����arma����: Kazımak, kazıyrak 
çıkarmak; tırmalamak (Vámb. 320); 
����onġġġġarma����: Yerinden �ımıldatma�, 

areket itmek, �oparma�, bī�ından 
[kökünden] çeküp çı�arma�, kenden ez-
bī� u bün [kökünden ve temelinden 
koparmak] (LÇ 241). 

����onu���� ق�	��  Konuk, misafir II/540. 
*** ����onuġġġġ: Mihmān [misafir] ve misāfir 
(LÇ 241). 

����onum م�	�� �on+m Duraklama, göçebelik II/543.  
*** ����onum: Duraklama, konaklama; 
menzil; göçebelik (Bdg. II: 96). 

����onuş I ش�	�� �on+ş 1) Geceyi geçirmek için durulan yer, 
menzil 
2) Konaklama, oturma, yerleşim II/542. 
*** ����onuş: �onu�, �onma�, nüzūl, nişest 
[oturan], menāzil-i �amer ve burūc 
[geceyi geçirmek için durulan yer ve 
hisarların menzilleri] (LÇ 241). 

����onuş- II ����	�� �on+ş- Birlikte oturmak, birlikte konaklamak, 
birlikte indirmek, inmek II/542.  
*** ����onuşma����: Birlikte yerleşmek, 
birlikte konaklamak (Bdg. II: 96). 

����o9999 E	��  (V. – P. d. C.) Karga II/520.  
*** ����o9999: Karga (DTO 439); ����ong: Karga 
(Vámb. 320). 

����o9999ar- 521 ر���=	��  Yolmak, kökünden çıkarmak, 
parçalamak 
Ta
ammülsiz bolup öy sarı barıp 
İşik açılmaġandın so9 �o9arıp 

                                                           
521 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret yoktur. Kelimeye verilen anlamdan dolayı 
mastar işareti tarafımızdan konulmuştur. 
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“Sabırsızlıkla (onun) evine doğru gitti; 
kapı açılmayınca (kapıyı) parçaladı.”; 
İy ,üseynī çar� +ulmi bile bolsa-min daġı 
Eşk �ūfānı bile gerdūn bināsın �o9aray 
“Ey Hüseynî, kaderin zulmünü 
çekmem gerekseydi; gözyaşımın tufanı 
ile gök yüzünün tavanını parçalardım.” 
(S.S.) II/521. 
*** ����onġġġġarma����: Yerinden �ımıldatma�, 

areket itmek, �oparma�, bī�ından 
[kökünden] çeküp çı�arma� (LÇ 241). 

����o9999aş ش�=	��  Kepek, saç kepeği, saç konağı 
7açlarda bulunan kepek, sirke, sebūsek, 
�ona� (S.S.) II/521.  
*** ����on����aş522: (LÇ 241). 

����o9999ġra���� اق#�=	��  Evcil hayvanlara bağlanan çan II/523. 
*** ����o9999ġġġġura����: Çınġırda�, zeng [zil], 
zengūle [çıngırak, çan], celācīl523 [küçük 
çanlar], ceres [çan, çıngırak], zil, nā�ūs 
[çan, kilise çanı] (LÇ 241). 

����o9999ġrat ات#�=	��  Kongrat, Çağatay hanının soyundan 
gelenler, Kıyat şeklinde de 
adlandırılırlar (Ko9ġrat ve �ıyat) 
II/523. 
*** ����o9999ġġġġurat: *avā’if-i Özbekiyyeden 
bir büyük ulus ismidir (LÇ 241). 

����o9999oş ش��	�� 524  [Kibirli, gururlu]525 
����on����oş: Kibir, mütekebbir olan [kibirli], 
.ā
ib-i ġurūr ve na�vet [gururlu], gerden-
keş [kibirli] (S.S.) II/523. 
*** ����on����uş526: (LÇ 241). 

����o9999şĭ &=	��!   Komşu II/525. 
*** ����o9999şı: �omşu, cīrān [komşular], 
hem-sāye [komşu], hem-civār [komşu], 

                                                           
522 Kelime LÇ’de ش�#"'R  şeklinde madde başı olarak alınmıştır. 
523 LÇ ve OSTN’de M��L�  şeklinde yazılmıştır. 
524 OSTN’de kelimenin madde başında yazılan şekli ile Arap harfli yazılan şekli uymamaktadır. 
525 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
526 Türkçede ilk heceden sonra “o” ünlüsü bulunmayacağından hareketle, LÇ’de ش'#"'R şeklinde 
yazılan kelimenin, Ignas Kùnos gibi �on�uş (LÇW: 134) şeklinde okumanın doğru olacağını 
düşünüyoruz. 
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bitişik ve cār [komşu] (LÇ 241). 
����o9999ur =�ر	1  ��) Kahverengiye çalan sarı renk 

2) [Çamur gibi; boz arazi]527 
����onġur: Çamur gibi, boz ve a�żar[yeşil] 
arażī, �ınġır (S.S.) II/522.  
*** ����onġur528: (LÇ 241). 

����o9999uz ز�=	��  Böcek II/523. 
*** ����onġġġġuz529: �o9uz, �ūn-feşān [kan 
saçan], bir nev‘ siyāh böcekdir (LÇ 241). 

����o9999uzġan ن� .(-) *** .Böcek II/523  ��	=�ز
����op- ��I��  1) Kalkmak, ayağa kalkmak 

Gice �al�ma�, �wābdan bī-dār olma� 
[uykudan uyanmak] (S.S.) 
2) Dirilmek 
3) Gitmek, acele gitmek; birisinden 
zorla alınmış olmak; kaybolmak 
4) Kırılmak, kopmak, kendini kırılmış 
hissetmek 
�a�ma�, ayrı ve cüdā olma�, üzilmek 
(S.S.); 
Yerinden �a�ma�, �ırılup yerinden cüdā 
olma�, iġsās [sıkıştırma], �al‘ [bir şeyi 
izale edip ayırmak ve terketmek], in�ıtā‘ 
[kesilme] (S.S.) 
5) Ayaklanmak, isyan etmek II/650. 
*** ����opma����: (LÇ 230-231). 

����opa �I��  1) Kupa, kadeh 
2) Kase, fincan 
3) [Kova]530 
�oġa, delv [kova], digir, �oġa (S.S.) II/652. 
*** ����opa531: (LÇ 230). 

����opa���� ل�I��  Biçimsiz, kaba, hantal 
�aba, biçimsiz, ya�ışı�sız (S.S.) II/653. 
*** ����opal: (LÇ: 231). 

����opan ن�I��  1) (P. d. C.) Büyük, galip, güçlü 

                                                           
527 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
528 Kelime LÇ’de  �<"'R  şeklinde yazılmıştır. 
529 Kelime LÇ’de  ز'<"'R   şeklinde yazılmıştır. 
530 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
531 Kelime LÇW’de �opa (�upa) şeklinde alınmıştır. Bu yazım ile Ignas Kùnos’un kelimenin iki 
şekline de işaret ettiğini görüyoruz. 
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2) (V.) Yüksek, büyük, sağlam II/652. 
*** ����opan: Büyük, dinç, kuvvetli (DTO 
421); ����upan: Yüksek, kuvvetli, büyük 
(Vámb. 315); ����opan: Büyük, ‘a+īm 
[büyük], cesīm [büyük], �ocaman, 
büzürg [büyük], kelān [iri cüsseli, 
büyük] (LÇ 231). 

����opanlĭ���� ���	�I��  Yükseklik; öğle vakti II/652.  
*** ����upanli����: Yükseklik; öğle vakti 
(Vámb. 315). 

����opar-532 ر���I��  1) Kalkmaya zorlamak, ayağa 
kaldırmak 
�aşı içün cān birür-min dōstlar 
*a�ı �oparı9 yasaġanda mezār 
“Ey dostlar, onun kaşı için canımı 
veririm; yine öldükten sonra bana türbe 
inşa edin ve onun kaşı üzerine bir 
kubbe yapın.” 
2) Yolmak, kökünden sökmek, 
koparmak 
3) Yırtmak, parçalamak II/652. 
*** ����oparma����: �a�‘ itmek, üzmek, cüdā 
itmek, kenden [kesmek], bürīden 
[kesmek] (LÇ 230). 

����op����a ��I�� ،��I��  1) Kova 
2) Kova burcu II/654. 
*** ����opġa: �oba, �oġa, delv [kova] (LÇ 
231). 

����opsa- ���8I�� �opuz+a- 1) Şarkı söylemek 
2) (P. d. C.) Pohpohlamak, birisi ile 
dalga geçmek 
3) (V.) Birisini yerinden sürmek, 
kovmak II/656.  
*** ����opsama����: Pohpohlamak, 
dalkavukluk etmek (DTO 421); 
����opsama����: Birisini yerinden etmek, 
sürmek (Vámb. 315). 

����optĭ-a����dĭ   [Bir çeşit aşık oyunu]533 
                                                           
532 Kelimenin OSTN’deki yazımında fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu 
işaretlendirme kelimenin Arap harfli yazımı ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan 
yapılmıştır. 
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Bir nev‘ ‘āşı� oyunı, bāzī-yi bücül [aşık 
kemiği oyunu] (S.S.) II/656. 
*** ����optı aldı: (LÇ 230). 

����opu   [Kopmuş olan, ayrı, kopuk]534 
Ayrı, mün�a�ı‘ [kesilmiş, kesik], �opmuş 
olan, �opu�, cüdā parça, �a�‘a, yama�, 
perākende [dağınık], mef.ūl [ayrılmış], 
bāz-vāz (S.S.) II/653. 
*** ����opu: (LÇ 231). 

����opu���� ق�I��  Aşık oyununda kemiklerin dik durması 
II/653. *** (-).  

����opur ر�I��  (V.) Fincan, kase; kutu 
Oyu� ma
all, nişīb [iniş, iniş aşağı], kāse, 
�ap, sifāl [topraktan yapılmış çanak], 
çana� gibi şey’ler, ġulübe, digir (S.S.) 
II/654. 
*** ����opur535: (LÇ 231); ����opur: Fincan, 
kase; kutu (Vámb. 315). 

����opurcu���� ر��ق�I�� �opur+cu� (V.) Küçük kutu II/654. 
*** ����opurcu����: Küçük kutu (Vámb. 315); 
����opurcu����536: Küçük �utı, �utuçe (LÇ 
231); ����opurçu����: Küçük kutu (DTO 422). 

����opuşla ������I   Bir tür güzel kokulu bitki II/654.  
*** ����opuşla: Bir tür güzel kokulu bitki 
(Vámb. 315). 

����opuz 537 ز�I��  1) Bir çeşit telli müzik aleti, kopuz 
Sāz, 
ab-
ab [tohumlardan oluşmuş 
yumuşak meyva], tarbuze [karpuz], 
bi��ī� [karpuz], şemmām [yeşil, kızıl ve 
sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük 
bir cins kavun], sāz, kemāne, ġijek 
[kopuz, ud], �oz (S.S.) 
2) Karpuz 
�avun, �ārpūz, bōstān (S.S.) II/654. 
*** ����opuz: (LÇ 231). 

                                                                                                                                                                          
533 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
534 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
535 Kelime LÇW’de �upur (LÇW:138) olarak alınmıştır. 
536 Kelime LÇW’de �upurcu� (LÇW:138) olarak alınmıştır. 
537 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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����ora را��  (V.) Ahır; ağıl (sığır için) II/550.  
*** ����ora: Ahır, dam; sığınak (Vámb. 
316). 

����oran- ��	را��  (V.) Tuzak kurmak (birisine) II/551. 
*** ����oranma����: Tuzak kurmak (Vámb. 
316); ����oranma����: *uza� ve dām �urma�, 

īle ve tezvīr [yalan-dolan] itmek, mekr 
[hile] iylemek (LÇ 233). 

����orayış 3�%را��  (V.) Kürkten yapılmış küçük şapka 
II/551.  
*** ����orayiş: Kürk şapka (küçük boyutta) 
(Vámb. 316). 

����orça���� ق�� Heykel, büst (1  ��ر
Her kişini9 bir siv yāri ölgen bolsa oġlı �ız 
veyā aġa inisi a9a o�şatup öyünde bir 
�orça�nı �oydı “Sevilen her kişi 
öldüğünde oğlu, kızı, küçük veya 
büyük kardeşi onun evine ona 
benzeyen bir heykel yaptırıyordu.” 
(Abg. 8) 
2) Çok büyük; olgun, yetişmiş 
7ūret-i şa�.538, nigār [resim, 
resmedilmiş], resm, hey’et [suret, şekil], 
zāçe, selīb [soyulmuş], �ılı�, āfet, endām, 
�ıyāfet (S.S.) II/577. 
*** ����orça����: (LÇ 233). 

����orça����- ���(���ر   Çok büyük olmak; olgunlaşmak, 
gelişmek II/577. 
*** ����orçalma����: �ocama�, pek büyümek, 
ziyādelenmek (LÇ 233). 

����orġa- ��� ,�oru�+a- Duvarla çevrelemek, korumak ��ر
başkasının saldırısından korumak, 
güçlendirmek 
Eger munda�ı 
ākim bu �adar va�t�a ça�lı 
bu �adar cebrdin �orġay almasa “Eğer 
buradaki hükümdar bu kadar zamana 
kadar bizi bu kadar saldırıdan 
koruyamıyorsa” II/569. 

                                                           
538 Kelime OSTN ve LÇ’de eh  رت'm  şeklinde yazılmıştır. Ancak bu şekilde yazılan bir 
kelimenin olmayışından dolayı anlam dikkate alınarak kelime .ūret-i şa
.  şeklinde 
okunmuştur. 
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*** ����orġama����: ,ıf+ ve .iyānet itmek 
[korumak], vi�āye ve 
ırāset [koruma], 
gözetmek, 
imāye ve �arafdārlik (LÇ 
234). 

����orġada- دا�����ر   Korunmaya ihtiyaç hissetmek, 
korunmak  
Ba‘żı yirlerde tikenlik dıra�t çengel bardur 
kim pür-kenelerni9 ili bu çeng ve 
çengellerde �orġaldap mütemerridlı� �ılıp 
māl birmesler “Bazı yerlerde iğneli 
ağaçlardan oluşan sık ormanlar vardır 
ki bu ormanların yakınında yaşayan 
halk, yöneticilerden saklanarak 
(korunarak) vergilerini ödemiyorlar.” 
(Bb. 355-14) II/571.  
*** ����orġadama����: Korunmaya ihtiyaç 
hissetmek (Bdg. II: 78). 

����orġa���� ل� �orġa+� İki nesnenin ucunun birleştiği nokta ��ر
Çünki �olġa�ġa yitti ol çerge 
%al� birkittiler aya� yirge  
“Çadırın iki ucu bir araya gelince halk 
ayağını yere vurdu.” II/570. 
*** ����orġġġġal: İki nesneniñ ma
all-i ilti.ā� 
ve irtibā�ı [iki nesnenin birleşme 
noktası], ictimā‘ [toplanma, bir araya 
gelme], itti.āl [ulaşma, bitişme, yakınlık] 
(LÇ 234). 

����orġan I ن� .Kale, hisar II/570  ��ر
*** ����urġan: �urġan. 

����orġan- II ��	�  .�orġa+n- Korunmak II/570 ��ر
*** ����orġanma����: Korunmak (Bdg. II: 77). 

����orġança ��	�  .�orġan+ça Küçük kale; kale burcu II/570 ��ر
*** ����orġançe: Kale (Vámb. 317). 

����orġara- را��� �orġa+ra- İyi korumalı olmak, iyi korunmak ��ر
II/570.  
*** ����orġarama����: İyi korunmak (DTO 
426). 

����orġaşun ن���  Kurşun  ��ر
Demi kim �ahrı ötti tutmay ārām 
Ayrıp kök ile kim bir �orġaşun cām 
“Öfkesinin ateşi bir an için bile 
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geçmeden gökyüzü, sanki kurşun tası 
gibi eriyor.” II/572.  
*** ����urġġġġaşun539: �urşun, rasās [kurşun], 
üsrüb [kurşun], o� (LÇ 234); ����urġaşun: 
Kurşun (Vámb. 317). 

����orġat- ��/�  .Korumaya zorlamak II/571  ��ر
*** ����orġatma����: barındırtmak, korumaya 
zorlamak (DTO 426). 

����orġaw- 540   [Çevirmek, ihata etmek, etrafını 
kuşatmak; korumak]541 (Fiil iken) 
����orġawma����: İ
ā�a, mu
ā.ara, mu
ā�a 
[çevirmek, kuşatmak]542, 
ıf+ itmek, 
ögrenmek, e�rāfını �uşama� (S.S.) II/569. 
*** ����orġġġġavma����: (LÇ 234). 

����or����- ر�����  Korkmak  
%avf itmek [korkmak], teva

uş  ve irti‘āb 
[korkmak], hirās [korkup çekinmek], 

a/er ve ictināb iylemek [çekinmek, 
sakınmak], cebānet [korkaklık], ters 
[korku], vehm, telāş, endīşe (S.S.) II/563. 
*** ����or����ma����: (LÇ 234). 

����or����aġ ر��غ��  Korkak II/564. 
*** ����orġa����: �or�a�, �ānif [küskün], 
mu
teriz [sakınan], tersān [korkak], 
hirāsān [korkak], yüreksiz (LÇ 234). 

����or����unç M$ر���  Korku  
Eger �or�unçum birdür ümīdim birge 
yüzdür “Eğer korkum bir ise; ümidim 
yüz kat fazladır.” II/565.  
*** ����or����unç: �or�uş, müheyyib [korku 
veren], mu�avvef [korkulu], muvahhiş 
[korkutan], �or�ulaca� (LÇ 234). 

����or����unça���� ق��	ر����  Korkunç II/566. *** (-). 
����or����unçluġ غ���	ر���� �or�unç+�uġ Korkunç II/566.  

*** ����or����unçluġ: Korku veren, korkunç; 

                                                           
539 Kelime LÇW’de �urġaşun olarak yer almaktadır. 
540 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Ancak Radloff’un (Fiil iken) 
şeklindeki açıklamasından ve Radloff’un örnek aldığı LÇ’deki fiil anlamından dolayı kelime fiil 
olarak gösterilmiştir. 
541 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
542 Kelime LÇ’de �y و	S  , OSTN’de ise doğru olarak  	S�y   şeklinde yazılmıştır. 



 405 

korku (DTO 427); ����or����unçlıġ: �or�ulı�, 
�avflu [korkulu], tersnāk [korkan], 
mu�ā�aralu [korkulu], müheyyib [korku 
veren], muvahhiş [korkutan], tehlikelü, 
ictināb [sakınma], vāhime [korku veren] 
(LÇ 234). 

����or����uş ر��ش�� �or�+ş Korku 
Kim ki deyr içre kördi ol tüşni 
Tapdı özide ‘ıyş u �or�uşnı 
“Bu rüyayı kilisede gören herkes 
kendini eğlence ve korkunun içinde 
buldu.” II/568.  
*** ����or����uş: Korku (Bdg. II: 76). 

����or����ut- ��"ر��� �or+ı+t- Korkutmak, korkutarak kaçırmak 
II/567.  
*** ����or����utma����: Korkutmak (Bdg. II: 77). 

����or����uz- ر��ز���� �or�+�uz- Korkutmak II/568. 
*** ����or����uzma����: �or�utma�, i�āfe ve 
tehdīd itmek [korkutmak ve tehdit 
etmek], tedhīş [korkutmak], ürkdürüp 
�açırma� (LÇ 234). 

����orla ,ر��  Kez, kere, defa II/574. *** (-). 
����oruġ 1  �#وغ، ��روغ) Koruma, korunak 

2) (P. d. C.) Stok, depo 
3) (P. d. C.) Yabancılar için yasaklanmış 
alan; sadece sultan ve ailesinin 
kullandığı bölge  
�oruġ itmek “Sınırları belirlenen alanı 
işgal etmek”; Semer�andnı9 selā�īni 
hemīşe bu öle9ni �oruġ �ılurlar her yıl bu 
öle9ge çı�ıp bir ay iki ay oltururlar 
“Semerkand sultanları bu alanları kendi 
alanı sayıyorlar; her yıl bu bölgeye gelip 
bir-iki ay kalıyorlar.” II/558. 
*** ����oruġ: Depo, stok; sultanın atlarına 
tahsis edilmiş mera (DTO 428); ����oruġ: 
%alvet [tenhaya çekilme], yasa� olan 
ma
all, �a�aġan ve �adaġan [yasak] (LÇ 
235).  

����oru���� I روق�� �oru+� Çit ya da duvarla çevrili yer II/556. 
*** ����oru����: Savunma, müdafaa; çit, engel, 
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duvar (DTO 428). 
����oru����- II رو�����  Korkmak, ürkmek II/557. 

*** ����oru����ma����: Korkmak (DTO 428). 
����orun- ��	رو�� �oru+n- Korunmak II/559.  

*** ����orunma����: Korunmak (DTO 428). 
����orut-  ،��"%ر��

 ��رو/��
 1) Hendek açarak korumak, hendekle 

bir yeri savunmak 
2) Tutturmak, bağlamak; güçlendirmek 
II/560.  
*** ����orutma����: Güç vermek, 
güçlendirmek; iyi bir şekilde korutmak 
(DTO 428). 

����oş I 1  ��ش) Birlikte olan, bir sırada olan 
2) Çift, iki nesne, biririnin yanında olan; 
iki at veya başka hayvanın birlikte 
koşulması 
Uşbu yurttın Seyyid *ūfān Seyyid Lāçīn 
Lāhōrdaġılarġa �oş at bile çapturuldı 
“Lahordakilere karşı bu yurttan Seyyid 
Tufan ve Seyyid Laçin ikişer atla 
gönderildiler (yani toplam dört atla 
birlikte).” (Bb. 329-18) 
3) Pulluk, karasaban 
�oş sürüp ikin ikmek “Toprağı sürüp 
ekin ekmek” 
4) Ordu; kamp; steplerde yaşayan 
kalabalık  
�oş begi “Buhara’da devlet birinci 
vekili” 
5) Tarlanın yakınında olan hizmetçilerin 
yaşadıkları ve köyden uzak olan 
çadırlar 
�oş aġası “Çadır ağası” II/635. 
*** ����oş ve ����oşa: Çevre, çift, �oşa şey’i, 
dü-gāne [çift], tev’em [çift], berāber, 
behem [toplu, bir arada] (LÇ 238); ����oş: 
Ev, durulan yer; toprağı işlemek için 
kullanılan çift; yoldaş; bölük, kıta (DTO 
430).  

����oş- II �����  1) Birleştirmek, katmak, eklemek; 
karıştırmak 
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İlig �oşma� “Düşmana saldırmak” 
2) Şiir söylemek, kelimeleri manzum 
olarak birleştirmek 
(Zenker, kelimeye ‘bir ölünün ardından şiir 
söylemek veya ağıt yakmak’ anlamını 
vermiştir.) 
3) Emir vermek 
4) Bir yere varmak II/637. 
*** ����oşma����: İl
ā� [ilave etmek, eklemek, 
katmak], żamm [eklemek], ‘ilāve, terfī� 
[birinin yanına katmak], eş‘ār söylemek, 
şitāb [koşmak] ve tekāpū [telaş ile 
koşarak araştırma] (LÇ 237). 

����oşa ���� �oş+a (V.) Çift, ikili 
�oşa mĭltĭ� “Çift namlulu tüfek, çifte”; 
����oşa mıltu����: Çifte tüfeng, �oşa �arı, �oş 
öküz, çiftçi, �oşa 
avż (S.S.) II/638. 
*** ����oşa mıltu����: (LÇ 237); ����oşa: Çift, ikili 
(Vámb. 319). 

����oşanaç چ�	����  (V.) Kutsal kitaplarla fal bakan kişi 
II/639.  
*** ����oşanaç: Kitaplardan fal bakan 
kimse (Vámb. 318). 

����oşandı  ، �$���
 �	���� 

 Arttırılmış, ek, ilave; maiyet; muhafız 
kıtası, konvoy II/639.  
*** ����oşanti: Baba evinden nişanlı kız ile 
birlikte alınan çeyiz (Vámb. 318); 
����oşantı: Nişanlı kız ile birlikte alınan 
çeyiz (DTO 430). 

����oşar (?) ر����  Suç, hata; arkadaşının suçu 
(Zenker, kelimeyi ‘başkalarının zararına 
sevinen’ şeklinde anlamlandırmıştır.); 
(Calc. Wrtb. =;6= دو�GR ) II/639.  
*** ����oşar: Suç, hata; arkadaşının suçu 
(Bdg. II: 83). 

����oşarta �/ر���� �oş+orta 1) Birlikte yaşanan kadın, eş 
2) Metres II/639. 
*** ����oşarta: Orta�, ar�adaş, �atun, nisā 
[kadın], şerīk [ortak, arkadaş] (LÇ 237). 

����oş����an ن�O���  Ev sahibi II/643.  
*** ����oş����an: Ev sahibi (Vámb. 318). 
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����oşla- ������ �oş+�a- Hızlı olmak maksadıyla iki atla birlikte 
yola çıkmak II/644. 
*** ����oşlama����: İki atla yolculuk etmek 
(DTO 432). 

����oş����andır- ور���	���� �oş�a+n+dır- İkişer ikişer koymak II/644.  
*** ����oşlandırmak: Çiftleştirmek, ikişer 
ikişer yerleştirmek (Bdg. II: 82). 

����oşma���� ق����� �oş+ma� 1) Birleşik, bileşik 
2) Deve hörgücünün üstünde durmaya 
yarayan takım II/646. *** (-). 

����oşnaç چ�$���  Falcı, kahin  
Bilici, remmāl [fal açan], fālcı, kāhin, çevgi, 
mizeng, çingānī, fāl-bīn, cifrī [sayılarla fal 
bakan kişi] (S.S.) II/643. 
*** ����oşnaç543: (LÇ 237). 

����oştĭ !"���  Arkadaş, yoldaş  
Hem-rāh [yoldaş], hem-reng [aynı 
renkte], refī� [yoldaş], �oldaş, yoldaş, 
ar�adaş, çūra [kadın] (S.S.) II/645.  
*** ����oştı: (LÇ 237). 

����oşuġ غ����  (V.) bk. �oşu� II/641.  
*** ����oşuġ: Şarkı, türkü (Vámb. 319). 

����oşu���� ق���� �oş+� 1) Birleştirilmiş, arttırılmış 
2) Koşuk, koşuk söyleme, dans ederek 
koşuk söyleme 
3) “Urguştek” şeklinde adlandırılan bir 
koşma çeşidi 
A9lamayın sözde tuyu� ba
rini 
�aysı tuyu� bil ki �oşu� ba
rini 
“Şiirde tuyuk bahrini anlamadan tuyuk 
mu koşuk mu tam olarak bilinemez.” 
II/640. 
*** ����oşu����: Bir nev‘ ta.nīf, �oşma, 
mülte
i� [katılmış], ra�. havāsı 
a�sāmından bir nev‘ teġannīdir, 
‘āşı�larıñ o�udıġı şar�ı ve türki 
eş‘ārlardır (LÇ 237); ����oşu����: ‘Urguştek’ 
olarak da adlandırılan bir şiir türü; 
karışık (DTO 432). 

                                                           
543 Kelime LÇW’de �uşnac şeklinde alınmıştır (LÇW: 139). 
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����oşu��������u���� ������� �oşu�+�u� Birleşim, karışım II/641. 
*** ����oşu����luġġġġ: Memzūc [bitişik, karışık, 
karışmış], ma�lū� [karışık], �arışı�, 
ālūde [karışmış, karışık] (LÇ 237). 

����oşul- ��(����  Artmak, çoğalmak, büyümek II/642. 
*** ����oşulma����: Lā
ı� [eklenen], mül
a� 
[eklenmiş], yügürmek, devīden [hızlı 
hızlı koşmak], munżamm [ilave edilmiş, 
katılmış], ‘ilāvelenmiş, �arışma� (LÇ 
237). 

����oşuldur- ور���(���� �oşu�+dur- Birleştirmek II/642.  
*** ����oşuldurma����: Brleştirmek (Bdg. II: 
84). 

����oşu����tu���� ق�"(���� �oşu�+tu� Koltuk altı 
(Calc. Wrtb. <�4  ) II/642.  
*** ����oşultu����: Koltuk altı (DTO 432). 

����oşun I 1  ����ن) Kıta, birlik, ordu 
2) Bir şehrin veya bölgenin orduya 
vermesi gereken asker sayısı; sefere 
çıkmak için hazırlanan ordu, alay 
�oşun tartma� “Orduyu savaşa 
götürmek” II/641. 
*** ����oşun: Çerig, �al�, cünd [asker, 
ordu], ‘asker, leşker [asker], yıġın, 
cem‘iyyet, ordu (LÇ 237); ����oşun: Asker; 
süvari bölüğü (Vámb. 433). 

����oşun- II ��	����  1) Birleşmek, katılmak 
2) Koşuşturmak, etrafta koşup durmak, 
boş boş koşuşturmak II/641.  
*** ����oşunma����: Katılmak, koşuşmak 
(Bdg. II: 84). 

����ota���� I ق�/��  Akıl; akıllılık, kurnazlık, hilekarlık 
(Calc. Wrtb. 	
  .II/606 ( 0�د و 6�
*** ����ota����: Akıl; kurnazlık (Bdg. II: 70). 

����ota���� II 1  ��/�ق) Erkeklik organı, penis 
2) Kuyruk; sorguç, tuğ 
Recīlet [erkeklik], �ubul [erkek ve 
kadınların önü], /ekeriyyet [erkeklik], 
�āya [er bezi], çük, vücūd, ālet (S.S.) 
II/606. 
*** ����ota����: (LÇ 231); ����ota����; Süs, ziynet; 
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sorguç; kuyruk (DTO 422). 
����otal-  ��(�/��  Geveze olmak; kendini övmek II/608.  

*** ����otalma����: Çenesi düşük olmak, 
geveze olmak (Vámb. 315). 

����otan I ن�/��  Ağıl, çit II/606. 
*** ����otan: E�rāfı i
ā�alı �oyun yatan yer 
(LÇ 231). 

����otan II ن�/��  Pelikan  
�o�annı9 ulu �uş ara sanı bar 
Sun�ar allıda ni cānı bar 
“Pelikan büyük kuşlar arasında saygıya 
sahiptir; ama kartalın yanında onun 
canı hiçbir şey ifade etmez.”; 
O�ar ve �ar�ara ve �otannı �alın tutarlar 
bu nev‘ �uş tutma� ġayr-ı mükerrerdür 
“Turna, leylek ve pelikanı çok sık 
tutarlar; bu tür kuşları devamlı tutmak 
mümkün değildir.” (Bb. 175-23); 
Sa�a �uşı, ābīl [koyun ve hayvanlara iyi 
bakan], māndıra, ayıñ hālesi, �ışf [geyik 
yarusu], sa�a-yı cānverān, e�rāfı i
ā�alı 
�oyun yatan yer (S.S.) II/607. 
*** ����utan544: (LÇ 231). 

����otan����a- ���	�/��  Etrafını çitle çevirmek, çevrelemek 
Ay �otan�ap ‘acz içün boldı 
i.ārı tün kiçe 
Tutdı 
üsnü9ġa müsellem dünyānı9 nā-
hītin 
“Ay kendini halka ile çevirdi ve 
güçsüzlüğü nedeniyle gece onun kalesi 
oldu; böylece senin güzelliğinin emrine 
tüm dünyayı verdi.” II/607. 
*** ����utanlama����545: Hālelenmek, �av.-i 
�amer546, hāle tutma� (LÇ 231). 

����otas س�/��  Bir çeşit Tibet boğası 
Ol taġlarda öy ornıġa �otas sa�lar �otasları 

                                                           
544 Kelime LÇW’de �utan (LÇW:139) şeklinde alınmıştır. Biz de değerlendirmemizde bu 
okunuşu esas aldık. 
545 Kelime LÇW’de �utanlama�  (LÇW: 140) şeklinde alınmıştır. Biz de değerlendirmemizde bu 
okunuşu esas aldık. 
546 LÇ’de �,R ص�R  şeklinde yazılan kelime anlam dikkate alınarak �av.-i �amer şeklinde 
okunmuştur. 
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bisyār bolur “Bu dağlarda evlerin 
yanında kotas besliyorlar; onların 
kotasları çok iri olur.” (Bb. 40-7) II/608. 
*** ����otas: Hindistan’ın Çin girişindeki 
dağlarda yaşayan bir doğu hayvanı 
(DTO 422); ����otas547: Bir nev‘ �aġ ökizidir 
(LÇ 231). 

����otaz I ز�/��  bk. �otas II/608.  
*** ����otaz: Dağ öküzü (Bdg. II: 70); ����otas: 
bk. �otas. 

����otaz II 548 ز�/��  Bir çeşit işaret  
Bir nev‘ ‘alem ve işāretdir (S.S) II/608. 
*** ����utas: (LÇ 231). 

����otur I 1  ��/�ر) Yara kabuğu; uyuz, uyuz hastalığı 
2) (V.) Eğri büğrü, topal II/609. 
*** ����otur: İnişli yokuşlu, eğri büğrü; 
topal (Vámb. 315); ����otur: Uyuz hastalığı 
(Vámb. 316). 

����otur- II ر���/��  Uyuz olmak 
�utuz ‘illetine mübtelā olma� (S.S.) II/609. 
*** ����uturma����549: (LÇ 232); ����uturma����: 
Kudurmak, çılgınca davranmak (Vámb. 
316). 

����ov و��  (V.) Kav; kav mantarı [Ağaçların 
gövdesinde veya dallarında yetişen bir 
tür mantardan elde edilen ve çabuk 
tutuşan, süngerimsi madde] II/663.  
*** ����ov: Sünger; çürümüş ağaç (Vámb. 
320). 

����ovan 1  ��وان) Silindir şeklinde kutu 
2) Arı kovanı II/664. 
*** ����ovan: Arı teknesi, zenbūrek 
meskeni (LÇ 241). 

����o$$$$ I  ��  Koyun II/499. 
*** ����oy: �oyun, ġanem [koyun], 
amel 

                                                                                                                                                                          
547 Kelime LÇW’de �utas (LÇW:140) şeklinde alınmıştır.  
548 Kelime OSTN’de �otas II şeklinde yazılmıştır. Ancak gerek kelimenin OSTN’deki madde 
başlarının sıralanışındaki yeri; gerekse kelimenin Arap harfli yazılımı dikkate alınarak �otaz II 
şekliyle alınması uygun bulunmuştur. 
549 Kelime LÇW’de �uturma�  (LÇW:140) şeklinde alınmıştır. Biz de değerlendirmemizde bu 
okunuşu esas aldık. 
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[�uzu], gūsfend [koyun] (LÇ 242). 
����o$$$$- II ��%��  1) Koymak, tahmin etmek 

�aravul �o$dı “Nöbet tuttu.” 
2) Belirlemek, saptamak; emir vermek, 
izin vermek 
Ne itmekge �oya-sin “Ne için 
koyuyorsun?” 
3) İzin vermek, bırakmak 
Cılav �oya yiberip idim “Atın dizginini 
bıraktım.” 
4) Yardımcı fiil olarak; 
a) Fiilin tam gerçekleşmesi 
b) Fiilin pekiştirilmesi için kullanılır. 
II/501. 
*** ����oyma����: Bırakmak, indirmek, 
koymak (DTO 441); ����oyma����: �oymek, 
vaż‘ [terketme, bırakmak], terk 
[bırakma, salıverme, vazgeçme], ibrāz 
[meydana koymak], ib�ā‘ itmek 
[azletmeyip yerinde bırakmak, yerinde 
devamlı etmek], mānden [kalmak], 
nihāden [koymak] (LÇ 242). 

����oyan I ن�%��  Omuz kasları; omuzlarda bulunan 
damarlar II/526.  
*** ����oyan: Omuz kasları (Bdg. II: 98). 

����oyan II ن�%��  Tavşan  
*avşan (S.S.) II/526.  
*** ����oyan: (LÇ 242). 

����oyan III 550   Girdap, rüzgarın oluşturduğu hortum  
����oyan: Gird-bād [girdap], müdevver havā 
[dönen hava, hortum], topala9, �oyun 
[girdap], yüz üzerine aşaġı düşen (S.S.) 
II/526. 
*** ����oyan: (LÇ 242). 

����oyanġu ��	�%��  (V.) Sara hastalığı, epilepsi  
�oyanç551, ‘ır�ı’n-nisā ‘illeti [siyatik], reg-i 
�oyun [sara hastalığı] (S.S.) II/526. 
*** ����oyanġġġġu: (LÇ 242); ����oyanġu: 

                                                           
550 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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Epilepsi (Vámb. 321); ����oyanġu: Siyatik 
(DTO 441). 

����oya9999 E	�%��  Omuz kasları; omuzlarda bulunan 
damarlar 
7a‘b �oya9 teşvīşi boldı anda� kim �ır� 
küngeçe mini bu yandın ol yanġa kişi 
ivürür idi “Omuz kaslarım o kadar 
ağrıyordu ki kırk gün boyunca beni bir 
tarafımdan diğer tarafıma insanlar 
çeviriyordu.” (Bb. 201-10) II/525.  
*** ����oya9999: Siyatik, kalça ağrısı (DTO 
441); ����oya9999 teşvīīīīşi: Yan kasların 
sancısı; ağrı (Bdg. II: 98). 

����oyar ر�%��  İki nehrin birleştiği yer 
Mülte�ā [iki şeyin birleştiği yer], merc 
[katıştırmak], iki çayıñ birbirine �oyuldıġı 
yer, çit, dū-āba Cey
ūn ve Sey
ūnnuñ Aral 
göline intişārı [yayılma, dağılma] gibi 
(S.S.) II/526. 
*** ����oyar: (LÇ 242). 

����o$$$$çĭ !�%�� �o$+çĭ Koyun çobanı II/506.  
*** ����oyçı: Çoban, rā‘ī [çoban], pādeçi 
[sığır süren, çoban] (LÇ 242). 

����o$$$$dur- ور���%�� �o$+dur- Koydurmak  II/506.  
*** ����oydurma����: Koydurmak (Bdg. II: 
99). 

����o$$$$ġa ��%�� ،��%��  Ahşap kova, su kovası 
(Calc. Wrtb. د3' �ب ) II/503. 
*** ����oyġa: Su kovası (Bdg. II: 98). 

����oyĭ !%��  Aşağı, aşağıda 
Min sini arturayın sin özü9ni �oyĭ salur-
sin “Ben seni yüceltmek istiyorum; sen 
kendini aşağılıyorsun.” (Bb. 145-15);  
Ölmegimdin zülfü9ge gūyā perīşānlı� 
yitip 
Mātem ehli dik �oyĭ salıp başın �ayġudadur  
“Sanki ölümümden dolayı zülfüne 
perişanlık yetişmiş; (zülfün) başı 
kaygıda olan matem ehli gibi aşağı 

                                                                                                                                                                          
551 Kelime OSTN’de rی��'R  şeklinde yazılmıştır. 
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salınmış.” II/527.  
*** ����oyı: Alçak, aşağı; kuyu, çukur 
(DTO 442). 

����oyĭġĭ !��%�� �oyĭ+ġĭ Aşağıda olan II/527. 
*** ����oyıġı: Aşağıda olan, alttaki (DTO 
443). 

����oyĭn �%��  Koyun, göğüs ile kolların birleştiği 
bölge II/504.  
*** ����oyun: Koyun, kollar arası, kucak 
(Bdg. II: 99). 

����oyĭn �%�� ،��%��  Aşağı, aşağıya 
(Kelimenin Mی'R ،M�ی'R şeklinde yazılışının 
yanında ی�ن'R  şeklindeki yazılışı hatalı 
görünmektedir.) 
Yüzi �oyĭn “Yüzü aşağıya doğru”; Yüzi 
�oyĭn yatma� “Yüzü aşağıya doğru 
yatmak”; 
Yüzi �oyan tüşüben merkebi9 izige melek 
Yir üzre �ar.nı �ılġan kibi gedā-yı telāş 
“Kaplarını yere koyan dilenciler gibi 
melekler senin atının izine yüzü koyun 
düşüyorlar.” II/527.  
*** ����oyan: Bu da�ı aşaġa ma‘nāsınadır 
(Vél-Zer. 347). 

����o$$$$turġa �  .bk. �oyurt�a552 II/506  ��%"�ر
*** ����oytur����a: Misafirperverlik; iyilik, 
şefkat (DTO 442). 

����oyu �%��  (V.) bk. �oyĭ II/528.  
*** ����oyu: Aşağıda, aşağı (Vámb. 321). 

����oyu���� ق�%��  İri, kalın; kıvamlı, koyu II/528. 
*** ����oyu����: �oyu, ġalī+ [yoğun], �alın, 
.ı�ı, ke;īf [yoğun], �alın, yuġan (LÇ 
242). 

����oyun����ĭ 553 !=	�%��  (V.) bk. �oyĭn�ĭ554 II/529.  
*** ����oyunki: Aşağı, alt (Vámb. 321). 

����oyurġa �  .(V.) Eğim; merhamet II/529  ��%�ر

                                                           
552 OSTN’de �o$turġa kelimesinin anlamı için �oyurt�a kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
gönderme yapılan �oyurt�a kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
553 OSTN’de kelimenin madde başında yazılan şekli ile Arap harfli yazılan şekli uymamaktadır. 
554 OSTN’de �oyun�ĭ kelimesinin anlamı için �oyĭn�ĭ  kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
gönderme yapılan �oyĭn�ĭ  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
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*** ����oyurġa: Eğim; merhamet (Vámb. 
321). 

����oyur����a ر���%��  Arkadaşlık etme, dostluk etme 
(Calc. Wrtb. دن�آ !"���?  ) II/529.  
*** ����oyur����a: Arkadaşlık; dostluk etme 
(Bdg. II: 100). 

����oyuş- ����%�� �o$+ş- Belirlemek, kararlaştırmak II/531.  
*** ����oyuşma����: Belirlemek, 
kararlaştırmak (Bdg. II: 99); söz 
����oyuşmak: Antlaşmak (Bdg. II: 99). 

����oz I ز��  Kor hâlinde yanan kömür II/628.  
*** ����oz: Kor hâlinde yanan kömür, köz 
(Bdg. II: 79). 

����oz II ز��  Ceviz; ceviz kabuğu II/628.  
*** ����oz: Ceviz (DTO 429). 

����oza���� زاق��  (P. d. C.) Dokumacı; dokuma tezgâhı 
II/629. 
*** ����oza����: Dokumacı (DTO 429); ����oza����: 
Bāf-ende [dokumacı], nessāclı� (LÇ 235). 

����oza$$$$  زا��  Güneş ışığı görmeyen yer II/629. 
*** ����uzay555: A.lā güneş uġramayan yer, 
gölge, sāye [gölge], +ıll [gölge] (LÇ 235). 

����ozġa-556 �����ز   1) Hareket ettirmek, yerinden oynatmak 
2) Heyecanlandırmak, tahrik etmek, 
ayaklandırmak II/632.  
*** ����ozġama����: Karıştırmak, sallamak; 
heyecanlandırmak (DTO 429). 

����ozġal- ��(���  Heyecanlanmak, endişelenmek 
Kö9lüm �ozġalıp kildi “Çok 
endişelendim.” II/633. 
*** ����ozġalma����: ,arekete gelmek, 
cünbüşlenmek, �ımıldanma�, temevvüc 
[dalgalanma], ve �urūş [coşma, gürültü, 
telaş] (LÇ 236). 

����ozġalan ن,� ;Hareket, heyecan; ayaklanma, isyan  ��ز
şamata 

                                                           
555 Kelime LÇW’de �uzay (LÇW:140) şeklinde alınmıştır. Biz de değerlendirmemizde bu 
okunuşu esas aldık. 
556 Kelimenin OSTN’deki yazımında fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu 
işaretlendirme kelimenin Arap harfli yazımı ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan 
yapılmıştır. 
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Yitkeç ol mecmu‘ġa munda� �ozġalan 
Her biri āvāre-i bī-�ān u mān 
“Kalabalık bu kadar heyecanlandığında 
kalabalıktaki her kişi avare ve yolunu 
kaybetmiş (evsizler) gibi görünüyordu.” 
II/633. 
*** ����ozġġġġalan: Şamā�a, cūş, �urūş, fesād 
[karışıklık], in�ılāb [altüst olma], 
telā�um557 [deniz dalgaları gibi birbiri ile 
çarpışma], mevc [dalga], �arışı�lı� (LÇ 
236). 

����ozġa����ış I 3�(�  .bk. �ozġalan II/634  ��ز
*** ����ozġalış: Devrilme, yıkılış; 
karışıklık, kargaşa (DTO 429). 

����ozġalış-II558   İsyan etmek, ayaklanmak; 
heyecanlanmak II/634. 
*** ����ozġalışma����: Her �arafdan te�ā�um559 
ve temevvüc itmek [her taraftan 
dalgalanma], yek digerini farb iylemek, 
ġavġā idişmek (LÇ 236). 

����ozġan-560 ��	� .Heyecanlandırmak II/633  ��ز
*** ����ozġġġġanma����: ,areketlenmek, 
temevvüc ve telā�um561 olma� 
[dalgalanmak ve deniz dalgaları gibi 
birbiri ile çarpışmak], cūş ve �urūş, 
şama�aya başlama� (LÇ 236). 

����ozġun ن� .Heyecanlı, coşkun; sinirli, kızgın II/634  ��ز
*** ����ozġġġġun: Temevvüc [dalgalanma] ve 
telā�umlanmış562 [dalgalanmış], in�ılāb 

                                                                                                                                                                          
557 Kelime LÇ’de  ESLS  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelimenin telā�um şeklinde 
okunması uygun bulunmuştur. 
558 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
559 Kelime LÇ’de  ESLS  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelimenin telā�um şeklinde 
okunması uygun bulunmuştur. 
560 Kelimenin OSTN’deki yazımında fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu 
işaretlendirme kelimenin Arap harfli yazımı ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan 
yapılmıştır. 
561 Kelime LÇ’de  ESLS  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelimenin telā�um şeklinde 
okunması uygun bulunmuştur. 
562 Kelime LÇ’de  ESLS  şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelimenin telā�um şeklinde 
okunması uygun bulunmuştur. 
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[altüst olma], şūriş [karışıklık], āşūb 
[karıştıran, karıştırıcı] (LÇ 236). 

����ozı I �� ز   1) Kuzu 
2) Koç burcu II/630. 
*** ����ozı: �oyun yavrısı, �uzu, �o�lu, 
burc-ı 
amel [koç burcu], bere [kuzu] 
(LÇ 236). 

����ozĭ II  1  ��ز) Kuzu 
2) Koç burcu II/631.  
*** ����ozı: bk. �ozı.  

����oz����u���� ز)�ق�� �oz+�u� (V.) Ceviz ağacı II/635.  
*** ����ozlu����: Ceviz ağacı (Vámb. 318). 

����ucaş����an- ��	������  (Z.) Kucaklaşmak II/1012.  
*** ����ucaşlanma����: Kucaklaşmak (DTO 
423). 

����ucış- ��&��� 563  (Z.) Kucaklaşmak II/1012.  
*** ����uçışma����: Kucaklaşmak (Bdg. II: 72). 

����uç- �����  Kucaklamak; kapsamak, kuşatmak 
II/1007. 
*** ����uçma����: Kucaklamak (DTO 424); 
����uçma����: Kenār itmek [kucaklamak, 
kucağa almak], �uça�lama�, i
ā�a 
[çevirme] ve iştimāl [çevirme], 
�oltuġlaşmak (LÇ 232). 

����uça���� ق���� �uç+a� 1) Her iki göğsün arasındaki bölge 
2) Her iki kolun bitiştirilerek taşınan 
yük II/1007.  
*** ����uca����. Kucaklama; kucak; kucak 
dolusu (DTO 423); ����uça����: Āġūş, 
acr 
[kucak], kenār [kucaklama, kucağa 
alma], �oç adam, ġayūr [gayretli, 
dayanıklı], cesūr, �oca (LÇ 232). 

����uça����la- ��������  Kucaklamak, kucağa almak II/1008.  
*** ����uca����lama����: Kucaklamak (Bdg. II: 
71). 

����uçala���� ق,����  Akbaba II/1009.  
*** ����uçala����: Çaylak, Atmaca (DTO 423). 

����uçaşla- ��������  Kuçaklaşmak II/1009. 

                                                           
563 OSTN’de kelime “�uçuş-“ şeklinde madde başında gösterilmiş; ancak Arap harfli yazımı 
)�'R şeklinde verilmiştir. 
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*** ����ucaşlama����: Mu.āfa
a [el sıkışmak], 
mu‘āna�a564 [kucaklaşma], āġūşleşmek 
[kucaklaşmak], der-kenār itmek 
[kucaklaşmak], telā�ī [karşılaşma, 
buluşma], aça�leşmek [kucaklaşmak] 
(LÇ 232). 

����uçı���� �����  Yengeç burcu II/1009.  
*** ����uçı����: Yengeç burcu (Bdg. II: 72). 

����uçĭn �����  1) Kâşgar şehrinde oturan ikinci derece 
sakinler, askerler 
2) [Hanım, kadın, hatun, ev bark sahibi, 
yengeç burcu, Türkistan’da bir boy 
ismi]565 
Çīn lisānından men�ūldur �anım ve bānū 
dimekdir, �atun, �adın, ev bar� .ā
ibi olan, 
burc-ı sere�ān [yengeç burcu], 
Türkistān’da bir �abīle ismidir (S.S.) 
II/1010.   
*** ����uçın: (LÇ 232); ����oçın: Kadın, bayan 
(DTO 424). 

����uçuş- ������� �uç+ş- Kucaklaşmak  
Şāh i‘zāz ile ercümend eyledi 
�uçuşma� bile ser-bülend eyledi 
“Şah hürmetle saygı gösterdi; onu 
kucaklayarak yüceltti.” II/1010.  
*** ����ucuşma����: Kucaklaşmak (Vámb. 
316). 

����uda 1  ��دا) Dünür, dünürcü 
2) [Birbirine kız alıp vererek akrabalık 
ilişkisi bulunan aile]566  
Yekdigerine �ız virüp alan �abīle (S.S.) 
II/998. 
*** ����uda: Yekdigerine �ız virüp alan 
�abīle, .ıhriyyet [evlenmek suretiyle 
meydana gelen akrabalık], bacana� (LÇ 
232). 

����udala���� 1  ��دا,ق) Bir tür araba 
Arġıma� yekken yüksiz �udala� araba atlıġ 

                                                                                                                                                                          
564 LÇ’de 	#"�7   şeklinde yazılmıştır. 
565 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
566 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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kişidin �almas irkendür “İyi bir atla yükü 
olmayan araba atlı bir insana 
yetişebilir.” (Abg. 113)  
2) [Ecdat, önde gelen, aşiretin 
büyükleri, kahya, serdar, dere beyi]567 
Ecdād, i‘mām [önde gelen], ‘aşīretiñ 
uluları ve büyükleri, serkār [iş başı, 
kahya], serdār, dere bigi (S.S.) 
3) (Z.) Ana, esas, asıl (Abg. 113-3) 
II/1000.  
*** ����udala����: (LÇ 232). 

����udaman دا��ن�� �uda+man Evlilik vasıtası ile kurulan ilişki II/1001.  
*** ����udaman: Evlilikle kurulan ilişki 
(DTO 422). 

����uduġ دوغ��  Kuyu II/1003.  
*** ����udu����: bk. �udu� I. 

����udu���� I دوق��  Kuyu II/1002.  
*** ����udu����: Bınar, �uyu, çāh, āb-yār 
[sulayıcı], bula�, kārīz [yer altı su 
kanalı], çeşme, ‘ayn [pınar] (LÇ 233); 
����udu����: Kuyu (Vámb. 316). 

����udu���� II دوق��  At ve eşek yavrusu  
�ulan başıġa iş tüşse �udu�ġa �aramaz 
“Kulana kötü bir şey olsa yavrusuna 
bakamaz.” II/1002.  
*** ����udu����: Merkeb, �ulan yavrısınıñ pek 
ufaġı, kürre [tay, eşek], �ar beçesi [eşek 
yavrusu] (LÇ 233). 

����udu����- III دو�����  Ilımlı olmamak, ölçülü olmamak, adil 
davranmamak 
(Calc. Wrtb. دن�ا5$�ا3! آ !� ); 
Xālimāne 
areket itmek, ‘adālet itmemek, 
ġaddār, cebbār, ġażab-nāk [öfkeli, gazaplı] 
(S.S.) II/1002.  
*** ����udu����ma����: Xālimāne 
areket itmek, 
‘adālet itmemek, ġaddār, cebbār, ġażab-
nāk (LÇ 233). 

����udu����çĭ و���د!�   Ölçüsüz 
(Calc. Wrtb. د �! ا5$�ال�  ) II/1003. 

                                                                                                                                                                          
567 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** ����udu����çı: Ölçüsüz (Bdg. II: 72). 
����udu����lu���� دو�����  Ölçüsüz, ılımlı olmayan 

(Calc. Wrtb. د �! ا5$�ال�  ) II/1002.  
*** ����udu����lu����: Adaletsiz adam, haksız 
kişi (DTO 425). 

����uduman دو��ن��  Kudurmuş, kuduz, çılgın II/1006.  
*** ����uduman: Kudurmuş, kuduz, çılgın 
(DTO 425). 

����udur دور��  Bir tür yabani kedi II/1003. *** (-). 
����udusa���� ق�Kدو��  Sarık  

(Calc. Wrtb. د;$�ر ) II/1005.  
*** ����udusa����: 7arı�, �oġu�, destār, 
‘imāme [sarık] (LÇ 233). 

����uduş دوش��  Derviş, dilenci II/1006.  
*** ����uduş: Derviş (DTO 424); ����uduş 
[�odoş]568: Deyyū;, Hunūd [Hintli], 
dervīş (LÇ 233).  

����uġu ���  Kuğu II/898.  
*** ����uġu: Kuğu (DTO 433). 

����ul ل��  Kul, köle, hizmetçi II/967. 
*** ����ul: Köle, ‘abd [kul], bende, memlūk 
[köle], isār [esir, köle], ġulām [esir, köle], 
doġma (LÇ 238). 

����ula I ,��  Kula rengi, koyu sarı (kahverengi). 
II/968.  
*** ����ula: Kula rengi, koyu sarı (Bdg. II: 
89). 

����u����a- II   Aşağıya yuvarlanmak, aşağıya kaymak, 
aşağı-ya düşmek, yıkılmak II/968.  
*** ����ulama����: Bir şey’i öñüne sürüp 
gitmek, is-ti‘māl [kullanmak] ve .arf 
itmek, bir şey’e mu‘āvenet ve mu
āfa+at 
iylemek (LÇ 238). 

����ula- III ��,��  Aşağıya yuvarlanmak, aşağıya kaymak, 
aşağı-ya düşmek, yıkılmak II/968. 
*** ����ulama����: bk. �u�a- II. 

����ulaç چ,��  Kulaç II/975.  
*** ����ulaç: İki kez bir insān �ulı [iki kez 
uzunluğu], sā‘ [genişlik], mesā
a 

                                                           
568 Ignaz Kúnos, kelimeyi “�odoş” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 133). 
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[ölçme], dü-/irā‘ [iki kol uzunluğu], �arı 
(LÇ 238). 

����ulaġ غ,��  Kulak II/973.  
*** ����ulaġ: Kulak (DTO 434). 

����ula���� 1  ��,ق) Kulak 
Deryā �ulaġı “Balık”; 
2) Kazan kulpu 
3) Küçük su kanalı II/970.  
*** ����ula����: Kulak; eyer kolanı (DTO 434). 

����u����a����çĭ !��,��  Çok küçük bir sivrisinek türü II/972.  
*** ����ula����çı: Çok küçük bir sivrisinek 
türü (DTO 434). 

����ula����laş- �����,�� �ula�+la+ş- Başkasına duyurmak; azarlamak II/971.  
*** ����ula����laşma����: *arılma�, azarlama�, 
ta�rī‘ [azarlama] ve serzenīş ideni 
dögmek, �ula� �oyma� (LÇ 238). 

����u����an ن,��  Yabani eşek  
(Calc. Wrtb. آ�ر 0'  ) 
�u�an �uyruġı “Eşek kuyruğu (bir 
bitki)”; Yana küz ma
alleride kim �u�an 
�uyruġı diken ot çıġıp kemālġa yitip gül 
�ılıp dāne baġlar “Yine güz sonbaharda 
kulan kuyruğu, diken, ot çıkıp 
olgunlaşıp çiçek açıp tohum verir.” (Bb. 
171-11); �u�a9 �udı��a yıġlasa,  kurbaġa 
�ulaġnı oynar “Eşek kuyuya ağlasa, 
kurbağa kulağını oynatır.” II/974.  
*** ����ulan: Yabanī at, küre [tay, sıpa], �ar 
[eşek], �avār, esb-i deştī [bozkır atı], il ve 
�ulan ve miyān-bend süvārī ve 
isān 
[aygır] (LÇ 238); ����ulan ����uyruġġġġı: Bir nev‘ 
giyāh [bitki] ismidir, düm-i esb-i yabanī 
[yabani atın kuyruğu] ve küre-i �ar (LÇ 
238). 

����ulġa���� ق��(��  Kulak II/982. *** (-). 
����ulĭnça���� $�(ق����   Bir Türk boyu II/979.  

*** ����ulınca����: *avā’if-i Çaġatay’dan bir 
�abīle ismidir (LÇ 239). 

����ullu���� I I I I    (1  ��)��ق Kulluk, kölelik 
2) (Buhara) Merkez karakolu 
3) Saygı 
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�ullu� a$ttım “Şükranlarımı belirttim.” 
II/ 986.  
*** ����ullu����: ‘İbādet, ‘ubūdiyyet [kulluk, 
kölelik], memlūkiyyet [kulluk], �i/met, 
bende, Asyā-yı Vus�āçe bir nev‘ 
ta‘+īmdir (LÇ 238); ����ullu����: Hizmetçi; 
hizmet; hizmet götürmek (DTO 435). 

����ullu����- II �����(��  Kulluk etmek, kölelik etmek, hizmet 
etmek 
(Calc. Wrtb.  Jدنآ! آ���� ) II/986.  
*** ����ullu����ma����: Hizmet etmek (DTO 
436). 

����ullu����çĭ !����(�� �ullu�+çĭ Hizmet eden, hizmet edici 
Balçar ili ġāfil bolup �ul ve �ullu�çĭ iş küç 
üçün öyige ve bāzārġa barıp tar�aşıp idiler 
“Karargahtakiler bu işten habersiz 
olduklarından işleri güçleri için, 
evlerine veya pazara dağılmışlardı.” 
(Bb. 113-23) II/987.   
*** ����ullu����ççççı: Hizmetçi, hizmet eden kişi 
(DTO 436). 

����ulu���� ق�(��  Sarık, baş örtüsü 
(Calc. Wrtb. د;$�ر ) II/979.  
*** ����ulu����: Destār [sarık], ‘imāme, .arı�, 
�aġu� (LÇ 239). 

����u����um م�(��  (P. d. C.) Piliç, civciv II/981.  
*** ����ulum: Bir kaç aylık piliç (DTO 437). 

����ulun (1  ��)�ن Bir yaşındaki tay 
2) (Çağ. – P. d. C.) Piliç, civciv II/980.  
*** ����ulun: Bir kaç aylık piliç (DTO 437). 

����u����unca���� ق��	�(��  bk. �ulĭnça�    II/981.  
*** ����ulınca����: Bir Çağatay kabilesi (DTO 
437). 
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����um 1  ��م) Kum 
�um balıġı “Kum balığı” 
2) Dalgalanma, dalganın kıyıya 
çarpması II/1043.  
*** ����um: Reml [kum], rīg [kum], 
zımpara569 (LÇ 239); ����um: Kum; devenin 
hörgücü (DTO 437). 

����uma ����  Kuma  
(Zenker’de “erkeğe yardım eden hizmetçi, 
yardımcı” anlamındadır.) II/1044.  
*** ����uma: Ġuma, �ul, esīrīn570 [esirler], 
cāriye, �alāyı� [esir kadın, cariye], kenīz 
[esir kadın, cariye], �ırna� [esir kadın, 
cariye], bende [esir, köle, cariye], 
memlūk [esir, köle, cariye] (LÇ 239). 

����uma���� ق����  Kum II/1044.  
*** ����uma����: Kum tanesi (Bdg. II: 92). 

����uma����çĭ !������  Geveze  
(Calc. Wrtb. 9ف زن) II/1044.  
*** ����uma����çı: Yāve [yalan] ve beyhūde 
söyleyici, mız-mız, şa�acı, mes�are-bāz 
[maskaralık yapan], rüsvā [maskara], 
sipist-gū [kötü konuşan], güldirici, 
mu�allid [taklit eden] (LÇ 239). 

����umal 1  ����ل) Övünme 
(Calc. Wrtb. 9ف). 
2) Yuvarlak  
Müdevver [yuvarlak], müstedīr [daire 
şeklinde olan], gird [yuvarlak], yuvarla�, 
lūnde, toġala�, kürre-i arż  (S.S.) II/1047.  
*** ����umal: (LÇ 239). 

����umalaġ غ,����  bk. �umala� II/1048.  
*** ����umalaġġġġ: Pişkil [koyunun yuvarlak 
olan gübresi], �oyun ve keçiniñ ve 
diveniñ tizek ve gübresi,  tış�ı571, zebīl 
[gübre] (LÇ 240). 

����umala���� ق,����  Koyun, keçi gibi hayvanların yuvarlak  

                                                           
569 LÇ’de Jر�K ز  şeklinde yazılmıştır. 
570 LÇ’de Mی�ا;   şeklinde yazılmıştır. 
571 Kelime LÇ’de !#-" şeklinde yazılmıştır. Anlam dikkate alınarak kelime tış�ı şeklinde 
okunması uygun bulunmuştur. 
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olan gübresi II/1047.  
*** ����umala����: Kürecik, hap; koyun ve 
devenin gübresi (Vámb. 320). 

����umar I ر���� [Ar.] Kumar, şans oyunu II/1045. 
*** ����umar: Kumar, şans oyunu (Bdg. II: 
64). 

����umar- II ر������  Kuşatmak, çevirmek II/1045.  
*** ����umarma����: İ
ā�a, mu
ā.ara, istīlā 
itmek; �apalamak, 
absde �alma� (LÇ 
239). 

����umarbaz ر��ز���� [Ar.+F.] Kumarbaz, şans oyunları oynayan 
II/1047.  
*** ����umarbāāāāz: Kumarbaz (Bdg. II: 64). 

����umarġa �  .(P. d. C.) Kuşatma, çevirme II/1046  ����ر
*** ����umarġa: Sarma hareketi, kuşatma 
(DTO 437). 

����umarġal ل�  .(P. d. C.) bk. �umarġa II/1046  ����ر
*** ����umarġal: Sarma hareketi, kuşatma 
(DTO 437); ����umarġġġġal: Mu
ā.ara, mu
ī�, 
�al‘a, �urġan (LÇ 239). 

����umbul ل�>���  (P. d. C.) Topluluk, kalabalık, demet, 
deste II/1052.  
*** ����umbul: Topluluk, kalabalık, demet, 
deste (DTO 437); ����umbul: Deste, fevc 
[kalabalık], gürūh, bölük, zümre, fır�a, 
top, tūde [yığın, küme], cemā‘at, �ayl 
[zümre, güruh], yıġın (LÇ 240).  

����umġan ن�����  Su ibriği, su testisi II/1049.  
*** ����umġġġġan: Ibrı�, āftābe [ibrik, su kabı], 
desti, ābdeste, �um�uma [bakır ibrik] 
(LÇ 240). 

����um����a �����   Brokar, simli kumaş II/1049.  
*** ����um����a: �umāş, alaça, çaput, basma 
(LÇ 240); ����um����a: Brokar, simli kumaş 
(DTO 438). 

����umlaġ غ���� �um+laġ Kumlu olan bozkır II/1050.  
*** ����umlaġġġġ: �umsal, �umlu yer, cay-ı rīg 
ālūd [kum karışmış yer], ada� [sahil], 
sā
il, leb-i deryā [deniz kenarı] (LÇ 240). 

����umran ان#���  Kumral  
Açı� �umran “Açık kumral” II/1050.  
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*** ����umran: Kumral (Bdg. II: 93). 
����umsĭ !8���  Palavracı, kurnaz II/1051.  

*** ����umsı: %aber virici, simsār, gammāz, 
mekkār [hilekar], postacı, mu�bir, 
vā�ı‘a-nüvīs, müjdeci, ‘arīżacı [takdim 
yazısı yazan] (LÇ 240). 

����umşum م�&���  Gaga  
(Calc. Wrtb. ر�#�R ) II/1052.  
*** ����umşum: Tumşu�, �uyūr ġaġası ve 
min�ārı [kuşların gagası], cūnk572 [gaga], 
nūl [gaga] (LÇ 240); ����umşum: Kuş 
gagası (DTO 437). 

����umtu���� 1  ���"�ل) (V.) Esmerimsi 
2) Kum rengi II/1051.  
*** ����umtul: Esmerimsi, esmerce (Vámb. 
320). 

����umura����- ���#���  Yola çıkmak, bir yere baş vurmak 
II/1049.  
*** ����umura����ma����: Müteveccih [yönelmiş, 
dönmüş; bir yere doğru yola çıkan] 
olmak, tevcīh [döndürmek, yöneltmek] 
ve 
areket itmek, �ımıldama�, ma�.ad-ı 
cānibine gitmek (LÇ 240). 

����umurs����a ��Kر����  Karınca II/1049.  
*** ����umurs����a: Karınca (Vámb. 320); 
����umursġġġġa: Mūrçe [karınca], �arınca, 
neml [karınca], mūr [karınca] (LÇ 240). 

����unacĭn ����	��  Üç yaşındaki tay II/911.  
*** ����unacın: Doğurmamış iki yaşındaki 
kısrak (DTO 438); ����onaçin: İki 
yaşındaki tay (Vámb. 320). 

����unaçĭ !��	��  İki yaşındaki tay 
(Calc. Wrtb. آ	دو;�3 	3�;'  ) II/911.  
*** ����unaçı: İki yaşındaki tay (Bdg. II: 
94). 

                                                           
572 LÇ’de ك�"'�  şeklinde yazılmıştır. 
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����unan ن�	��  Üç yaşındaki tay II/910. 
*** ����unan-ġġġġunan573: İki üç yaşar at, �ay, 
tātī, donan da�ı dirler, eger �oyup rekūb 
itmege şāyeste olan 
ayvān (LÇ 240). 

����und �	��  (S.S.) bk. �unt ="'R  II/913.  
*** ����und: Açı�, �avī [kuvvetli], metin, 
mu
kem, künd ve tünd [cesur ve 
haşin], zūr [güç, kuvvet], zeber-dest [en 
üstün, galip], �avī, heykel, �uvvetlü (LÇ 
240). 

����unduz    وز�	��  Kunduz 
�unduz �ĭrĭ  “Kunduz akını” II/915.  
*** ����unduz: Seglāb [kunduz], seg-ābī 
[kunduz]  (LÇ 241) 

����un����ar   Koyu kahverengi; koyu esmer (?)  
Şemāyili bülend boylu� �un�ar sa�allı� 
�ızıl yüzlük tenbel kişi idi “Şekli: uzun 
boylu, koyu esmer (?) sakallı, kırmızı 
yüzlü ve şişman bir adamdı.” (Bb. 23-4) 
II/912. 
*** ����un����ar: Koyu renkli, koyu 
kahverengi (DTO 439). 

����unu���� I ق�	��  Üzgün, hüzünlü II/912.  
*** ����onu����: �onulmış, mükedder 
[kederli], maġmūm [gamlı], müte’ellim 
olmış, �onuşulmış (LÇ 241). 

����unu����- II ����	��  (P. d.C.) Üzülmek, kederlenmek, 
dertlenmek, sıkılmak, yorulmak, 
işkence çekmek II/912.  
*** ����unu����ma����: Kahretmek (DTO 440); 
����onu�ma�:�ma�:�ma�:�ma�: Mükedder ve maġmūm 
olma�, te’ellüm itmek, bir yere �onma�, 
mihmān (LÇ 241). 

����u9999 I 	��E   Hafif soğuk, serin 
(Calc. Wrtb.  Mی�;) II/899.  
*** ����u9999: Serin (Bdg. I: 95). 

����u9999 II 	��E   Karga II/899.  
*** ����u9999: Kuzgun (DTO 439); �u�u�u�u9999: 
�arġanıñ bir nev‘i, ġurāb, zāġ, ve zaġan 

                                                           
573 Ignaz Kúnos, kelimeyi “�onan-ġonan” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 134). 
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[çaylak kuşu], kelāġ (LÇ 241); ko9999: 
Karga (Vámb. 320). 

����u9999ar- 	��=ر���   1) Kökünden sökmek, yok etmek, tahrip 
etmek, yıkmak 
Ta
ammülsiz bolup öy sarı barıp  
İşik açılmaġandın so9 �u9arıp  
“Heyecanla eve doğru gitti; kapı 
açılmayınca onu yıktı.” 
İy ,üseynī çar� +ulmı bile bolsa min daġı 
Eşk �ūfānı bile gerdūn bināsın �u9aray  
“Ey Hüseynî, eğer ben hâlâ kaderin 
haksızlıklarına maruz kalacaksam; göz 
yaşlarımla gökyüzünü yıkmak 
istiyorum.” 
2) (V.) Kazmak, kazarak çıkartmak 
II/900.  
*** ����onġġġġarma����: Yerinden �ımıldatma�, 

areket itmek, �oparma�, bī�ından 
çeküp çı�arma�, (LÇ 241); ����on����arma����: 
Kazmak, kazıyarak çıkarmak (Vámb. 
320). 

����upa  İt. ‘cupa’ Kap, tas, kupa  
����upa: �oġa, delv [kova], digir, �oġa (S.S.) 
II/1033. 
*** ����upa: (LÇ 230). 

����upan ن�I��  (Z.) Büyük, yüksek, sağlam II/1033.  
*** ����upan: Büyük, ‘a+īm [büyük], cesīm 
[büyük], �ocaman, büzürg [büyük], 
kelān [iri, büyük] (LÇ 231). 

����upan����ı���� ��	�I��  (Z.) Yükseklik, güneşin en tepede 
olduğu zaman II/1033.  
*** ����upanli����: Yükseklik, öğle vakti 
(Vámb. 315). 

����ur I 1  ��ر) Kemer, kuşak, uçkur, kayış; halka, 
daire 
2) Rütbe, mevki, durum 
3) Akran, yaşıt  
(Calc.Wrtb. ل�q ان و ا�Rا ) 
4) (Z.) Kenar, halka, çit; (P. d. C.) bir 
şenlikte insanların oluşturduğu halka 
veya çember 
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5) Bekçi  
(Calc. Wrtb. حL;ا )  
�ur başı “Türkistan şehrinde gece 
bekçilerinin amiri”; �ur-�ane “Silah 
fabrikası, cephanelik, mühimmat 
deposu” 
6) Zaman, süre, olay, husus 
Kiç �urun “Geç vakit” 
7) �urba�a: “Kaplumbağa” II/916.  
*** ����ur: Kemer-bend, �uşa�, fūta, bilbaġ, 
dügün ve da‘vetde �al�a oturma�, 
mu
avve�, 
āşiye, silā
, yasa�, �aravul, 
māye, dām, aġ, �uza�, silā
lı� (LÇ 233); 
����ur: Kemer; ordu; muhafız kıtası; tuzak, 
kapan; bir şenlikte insanların 
oluşturduğu halka veya çember (DTO 
425). 

����ur- II ر����  Kurmak, koymak, yerleştirmek, 
hazırlamak, yaymak, sermek 
Yazlar çibini köp bolur üçün bu ölen9i kim 
�urarlar “Yaz mevsiminde sinek çok 
olduğu için bu çadırı kurarlar.” (Bb. 
151-18) II/919.  
*** ����urma����: Bezemek, süslemek; 
takmak; çevirmek, kuşatmak; 
savunmak, korumak, yerleştirmek 
(DTO 428); ����urma����: Tan+īm çaġ itmek, 
çeküp bend itmek, tertīb [düzene 
koymak] ve ārāste [süslemek], çadır ve 
sāyire �urma� (LÇ 234).  

����ura����  راق�� �ur+a� 1) Kuru, kurak, çorak 
2) Kurak hava 
3) Üzünmüş, canı sıkılmış, kötü niyetli, 
korkak II/921. 
*** ����ura����: Yaġmursız yer, ru�ūbetsiz, 
�uruca, �uşkī [kuru olan], �a�, bī-ābī 
[susuz] (LÇ 233). 

����urama �را���  Türkistan’da yaşayan bir Türk boyu 
II/924. *** (-). 

����uramsa���� 1  ��ر��8ق) (P. d. C.) Yan yana iki atla giden 
birisinin birden başka yöne dönmesi 
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2) (P. d. C.) Çöpçatandan yararlanan 
kadın  
3) (P. d. C.) Kendi karısına fuhuş 
yaptıran kimse, pezevenk II/924.   
*** ����uramsa����: Yan yana iki atla giden 
birisinin birden başka yöne dönmesi; 
giden, yola çıkan; fahişe; pezevenk 
(DTO 428). 

����uran I ران�� �ural(?) 
yerine 

(P. d. C.) Silah  II/923.  
*** ����uran: Silah (DTO 425); ����uran: Silā
, 
esla
a, yara�, edevāt-ı 
arb, silā
-�āne, 
cīb-�āne (LÇ 233). 

����uran- II ��	را��  (P. d. C.) Tuzak kurmak II/923. 
*** ����uranma����:  Tuzak kurmak (DTO 
425); ����uranma����: *uza� ve dām �urma�, 

īle ve tezvīr itmek, ve mekr iylemek 
(LÇ 233). 

����urban  ر��ن��  Yayın ortası ile sonu arasındaki bölge  
II/962.  
*** ����urban: Kemān mu
afa+ası ve +arfı, 
ġılāf, �ap, �ın (LÇ 233). 

����urça����- ��(�� ,(V.) Kana bulanana kadar kaşımak (1  ��ر
kan gelene kadar tırmalamak 
2) [Kocamak, çok büyümek, artmak, çok 
kaşınmak]574  
�ocama�, pek büyümek, ziyādelenmek, ço� 
�aşınma�, bīsyār �ārīden [çok kaşınmak] 
(S.S.) II/954.  
*** ����urçalma����: (LÇ 233); ����urçalma����: Kan 
çıkana kadar kaşınmak (Vámb. 316). 

����urçĭ !� Farsların soylulardan oluşan süvari (1  ��ر
birliği  
�urçĭ  başĭ  “Süvari birliğinin komutanı” 
2) Depo bekçisi II/955.  
*** ����urçı: Silā
-şūr, cebeci, ‘asker-i 
süvāre, ‘ases, mīr-esb575 , kütevel, 
żab�iyye, mu
āfa+-ı belde (LÇ 233).  

����urçu���� ق�� Fars dervişlerince şapkanın etrafına (1  ��ر

                                                           
574 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
575 LÇ’de \���  şeklinde yazılan kelime, muhtemelen “mīr-esb” olmalıdır. 
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sarılan uzun keçe parçaları 
Kiz börk üze �urçu� çırmar idi “Keçe 
başlığın üzerine kurçuk sardı.”  
2) Uzun perdeler II/955.  
*** ����urçu����: Dervīşleriñ külāhlarına 
.ardı�ları pārça, ‘imāme (LÇ 233). 

����urdaş رداش�� �ur+daş Yeğen, erkek yeğen II/950. 
*** ����urdaş: %āla-zāde, ‘amūca-zāde, 
Luġat-ı Çaġatay’da birāder dimek, 
�ardaş (LÇ 234). 

����urdaşa9999 	ردا����E   bk. �urdaşanç II/950. 
*** ����urdaşa9999: Kol ve bacaklarda 
kaşıntıya yol açan hastalık (DTO 426). 

����urdaşanç M	ردا����  Eller ve ayaklardaki hummalı kaşıntı 
II/951. *** ����urdaşançnçnçnç: Kol ve bacaklarda 
kaşıntıya yol açan hastalık (DTO 426). 

����urdaşanĭ !	ردا����  bk. �urdaşanç II/951.  
*** ����urdaşanınınını: Kol ve bacaklarda 
kaşıntıya yol açan hastalık (DTO 426). 

����urdı����a- ���%رد��  (Z.) Tırısa kalkmak (kurdun yürüdüğü 
gibi); hızlı yürümek II/951. *** (-). 

����urduġla- ��� (P. d.C.) 1) Kurdun kurbanı olmak  ��ردو
(koyunlar için) 
2) [Koyunu kurda kaptırmak]576 
(S.S.’deki anlam görünüşe göre 
farklıdır.)  
�oyunı �urta �apdırma� (S.S.) II/951.  
***    ����urduġġġġlama����: (LÇ 234); 
����urduġlama����: Kurdun kurbanı olmak 
(koyunlar için) (DTO 426). 

����urġan ن� .Kale, hisar, berkitme, tahkim II/939  ��ر
*** ����urġġġġan: ,ı.n577, 
i.ār, �al‘a (LÇ 234); 
����urġan: Kale (Vámb. 317). 

����urġança ��	�  .Kale, hisar II/940  ��ر
*** ����urġançe: Kale (Vámb. 317). 

����urĭlta$$$$  �"�%ر��  Moğolların büyük millet toplantısı 
(Calc. Wrtb. )6 ) II/926.  
*** ����urıltay: Moğol ülkesinde yapılan 

                                                           
576 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
577 LÇ’de M�76 şeklinde yazılmıştır. 
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büyük toplantı (DTO 429). 
����urĭşĭ !&%ر��  (P. d.C.) Tatarların taktığı kürkten 

yapılmış başlık II/926. 
*** ����urışı: Tatarların taktığı kürkten 
yapılmış başlık (DTO 429); ����urışı: Tatar 
içi �ışı bir olan külāh, börk, �alfa� (LÇ 
235). 

����ur����  رق��  Yumurtlamayı kesen tavuk; kuluçka; 
gurk tavuk II/937.  
*** ����ur����: Yumurtlamayı kesen tavuk; 
kuluçka (DTO 427). 

����ur����u����da$$$$  ر��)�ا��  Küçük bir kuş II/939.  
*** ����ur����ulday: Bir tür küçük serçe (DTO 
427); ����ur����ulday: Bir nev‘ serçedir (LÇ 
234). 

����urma �ر���  Ahşaptan yapılmış bir çeşit kase, kap 
II/964.  
*** ����urma: Aġaç �aşı�, çemçe [kaşık], 
�aşu� (LÇ 234) 

����urmaç ر��چ��  Kavrulmuş buğday II/965.  
*** ����urmaç: �urmaç, �urma, gendüm-
büryān [kavrulmuş buğday], mı.r-
buġday (LÇ 234). 

����urma���� ر����  Kurbağa  
(Calc. Wrtb. '*ك  ) II/964.  
*** ����urma����: Kurbağa (DTO 428). 

����urp رپ��  Nehrin aşınmış olan kıyısı II/961.  
*** ����urp: Kenārıñ �ırıġı, leb-i şikeste 
[kırılmış kıyı] (LÇ233). 

����ursa���� ق�K1  ��ر) Kursak, mide; bağırsaklar 
2) Beslenmek için ihtiyaç duyulan 
yiyecek II/956.  
*** ����ursa����: �uşlarıñ birinci mi‘desi, rūde 
(LÇ 234); ����ursa����: Kursak; bağırsak 
(DTO 426). 

����urşa- 1  ��ر����) Kuşak bağlamak  
2) Kuşatmak, çevresini sarmak II/959. 
 *** ����urşama����: �uşa�, i
ā�a ve iştimāl 
itmek [çevirmek, ihata etmek], ortaya 
alma�, mābeyn-i giriften [arada 
tutulmuş] (LÇ 234). 
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����urşa���� ر��ق�� �urşa+� Kemer II/960.  
*** ����urşa����: �uşa�, kemer-bend, bil-baġ, 
miyān-bend, fūta (LÇ 234).  

����urşa��������a- ر�������� �urşa�+�a- Kuşak bağlamak II/960. *** (-). 
����urşa����- ��(ر����  bk. �urşan- II/960.  

*** ����urşalma����: Kuşanmak, kuşak 
bağlanmak (Vámb. 317). 

����urşan- ��	ر���� �urşa+n- Kuşanmak, kuşak bağlanmak II/960.  
*** ����urşanma����: Kuşanmak (Bdg. II: 75). 

����urt رت��  Kurt (böcek), böcek, kurtçuk, tırtıl 
II/944. 
*** ����urt: Kurt, solucan (DTO 425). 

����urt����a ��/ر��  İhtiyar kadın II/948. 
*** ����urtġġġġa: Acūz, i�tiyār �atun, �oca 
�arı, kempīr, pīrezen (LÇ 233). 

����urtu����- ��(�/1  ��ر) Kurtulmak, kurtarılmak, serbest 
kalmak 
2) Söküp çıkarmak (bir şeyden), 
ayırmak; gevşek olmak II/948. 
*** ����urtulma����: Rehā ve �alā. olma� 
[kurtulmak, selamete ermek], tetmīm 
[tamamlamak] ve ta�liye (LÇ 233). 

����urtun ر/�ن��  (S.S.- P. d.C.) Kurtçuk, solucan II/948. 
*** ����urtun: Kurt, solucan (DTO 426); 
����urtun: �urt, dūd, �ırtıl, kirm (LÇ 233). 

����uru- رو����  Kurumak, kuru olmak; büzmek, 
toplamak; zayıflamak II/928. 
*** ����uruma����: İntibās ve �ūşk olma� 
[kurumak], ru�ūbet çikmemek, yābis 
[kuru], �adīd [kurutulmuş], �urı (LÇ 
235). 

����uruġ روغ��  Kuru, boş 
Bir �uruġ başlıġ mücerred kişi “Kuru 
kafalı bir insan = yalnız bir kişi”; 
Dervīşni9 �uruġ nānı �āmı‘ şāhnı9 �a�ā’ī 
�wānıdın �ūbra�dur “Dervişin kuru 
ekmeği tamahkar hükümdarın günahlı 
sofrasından iyidir.” II/930. 
*** ����uruġ: %uşkī [kuru], �a�, �urı, baġ 
(LÇ 235); ����uruġ başlıġ: Yalñız kendi 
başına olan, mücer-red, bī-ta‘allu�, ser 
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ve āzād, yeke ve tenhā (LÇ 235). 
����uru����   1) Kuru, boş, saçma 

2) [Kuru]578 II/929. 
*** ����uru����: �uru, �uşk [kuru], yābis 
[kuru], na
īf, lāġar, sā
il, kenār-ı deryā, 
ada� (LÇ 235). 

����uru����şa- ���&رو���  Çok kuru olmak; gıcırdamak II/930.  
*** ����uru����şama����: Çok kuru olmak; 
gıcırdamak (Vámb. 317) 

����uru����- ��(رو�� �ur+�- 1) Kurulmak, hazırlanmak 
İçki .o
beti �uru�dı “İçki sohbeti 
kuruldu.” 
2) Dürülmek, tomar hâline gelmek, 
halkalan-mak 
3) Övünmek 
4) Kafasını çılgın hayallerle doldurmak 
5) Kendini önemli biriymiş gibi 
göstermek, gururlu olmak II/931.  
*** ����urulma����: Kurulmak, hazırlanmak; 
oturtulmak, dikilmek; doldurulmak, 
doldurmak; yerleşilmek, yerleştirilmek 
(Bdg. II: 77). 

����uru����ta$$$$  �"(رو��  Moğolların büyük millet toplantısı 
II/933.  
 *** ����urultay: Müşāvere içün ictimā‘ 
iden meclis, şūrā, meşveret, ki9eş, 
celse, ma.la
at (LÇ 235); ����urultay: 
Moğol ülkesinde yapılan büyük 
toplantı (DTO 429). 

����uruman رو��ن��  (P. d. C.) Artçı, yürüyüş durumunda 
bulunan bir askerî birliğin güvenliğini 
sağlamak için arkadan gelmek üzere 
bırakılan kıta, dümdar II/937. 
*** ����uruman: Artçı, artçı birlik (DTO 
429); ����uruman: Ordunuñ ar�asını 
gözetmege me’mūr olan ‘asker bölügi, 
mu
āfa+a, cünd-i evvel [öncü birlik] (LÇ 
235). 

����urumsa- رو����8ق��  [Yol göstermek, rehberlik etmek]579 

                                                           
578 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Delālet itmek, yol göstermek, hidāyet 
iylemek (S.S.) II/937.  
*** ����urumsama����: Delālet itmek, yol 
göstermek, hidāyet iylemek, rāh-ber ve 
delīl, pīzevenk (LÇ 235). 

����urumsaġ رو��8غ��  Kurban II/937. 
*** �u�u�u�urumsaġ: Adak; kurban (DTO 429). 

����urumsaġ- �� Kurban etmek  ��رو��8
(Calc. Wrtb. ن ��ن���R ) II/937.  
*** ����urumsaġma����: Kurban etmek (DTO 
429). 

����urun رون�� �ur+un Zaman, vakit 
Keç �urun “Akşama doğru, akşamüzeri, 
akşamüstü” II/930.  
*** ����urun: Vakit, zaman; çağ (DTO 429). 

����uruş- رو�����  Kurumak II/936. 
*** ����uruşma����: �urutma�, �uşk ve yābis 
olma� [kuru olmak] (LÇ 235).  

����urut- ��/رو�� �uru+t- Kurutmak, kurumak, boşaltmak II/934.  
*** ����urutma����: Bir şey’iñ .uyını yo� 
itmek, �uşk iylemek [kurutmak] (LÇ 
235). 

����urya �%1  ��ر) (P. d.C.) Kuru, kurumuş 
2) Kötü yapı, yıpranmış yapı  
3) (V.- P. d.C.) Kulübe, barınak 
4) (P. d.C.) Koyu olmayan (kıvamsız) 
dut II/941. 
*** ����urya: Kuru, kurumuş, zayıf, 
kıvamsız dut; kamışla yapılmış kulübe 
(DTO 429); ����urya: Yoksul barınağı 
(Vámb. 317). 

����us-  ��K�� 
 

 1) Kusmak, tükürmek 
2) Solmak (renk için) 
3) Siyahlaşmak (kına lekeleri için) 
II/1013.  
*** ����usma����: �ay ve i�rāc itmek 
[kusmak], gerdānīden [değişmek], 
istifrāġ [kusmak] (LÇ 236); kusma����: 
Kusmak (DTO 430). 

                                                                                                                                                                          
579 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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����us����aç چ��K��  Kıskaç, kerpeten II/1015.  
*** ����us����aç: �ıs�aç, timürcileriñ büyük 
kelpetān gibi āleti, gīrāy-kelān [büyük 
tutkaç], enbūr [ateş veya ocağı 
karıştırmak için kullanılan alet], 
kerpetūn (LÇ 236). 

����ustur-580 ر���K�� �us+tur- 1) Kusturmak, tükürtmek 
2) Suda karıştırarak çözülmesini 
sağlamak 
3) Soldurmak (renk için) II/1018.  
*** ����usturma����: Kusturmak, kusmaya 
zorlamak (Bdg. II: 81). 

����usu���� ق�K��  Kusmuk; kusma II/1014.  
*** ����usu����: Kusmuk (Bdg. II: 81). 

����usundĭ  �	�K��  Kusmuk, kusma II/1014.  
*** ����usundı: �usu� şey’i, �ales 
[kusuntu], �ay-gerde [kusulmuş şey] 
(LÇ 236). 

����uş I 1  ��ش) Kuş 
�uş tumaġĭ “Kuş tutmak için kullanılan 
bir tür tuzak” (Bb. 176) 
2) (Z.) Kanadı olan her şey, kelebek 
3) (Z.) Alamet, belirti; kader, talih 
II/1022.  
*** ����uş: *ayr [kuş], perende [uçan, 
uçucu; av kuşu], ‘u.fūr [serçe kuşu], 
cān-ver [canlı, yaşayan] (LÇ 236). 

����ūş- II و����� �ū+ş- Bir kimseye karşı düşmanlık etmek, 
savaşmak II/1025.  
*** ����ovuşma����: Düşmanlık etmek, kin 
beslemek (Bdg. II: 97). 

����uşanaç چ�$�َ��  (Z.) Falcı, kâhin (L.T.) II/1026.  
*** ����uşnaç: bk. �uşnaç. 

����uşçĭ !����  Şahin besleyen kişi II/1031.  
*** ����uşcı: �uş-bāz, �ayr bisleyici, avcı 
(LÇ 236). 

����uşla- ������ �uş+�a- Avcı kuşlarla avlanmak II/1029.  
*** ����uşlama����: *ayr [kuş] avlama�, .ayd-

                                                           
580 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin Arap harfli 
yazımını ve anlamını dikkate alarak bu şekilde gösterdik. 
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ı şikār [kuş avı] itmek, av avlamak581 
(LÇ 237). 

����uşla���� ق���� �uşla+� 1) Kuş avlanılan yer, bölge 
%ōcendni9 avlaġı �uşlaġı bisyār ya�şıdur 
“Hocend’in av hayvanı ve kuş 
avlayacak yerleri çok iyidir.” (Bb. 5-10) 
2) Kuş falı  
(Calc. Wrtb. ل�% ) II/1029.  
*** ����uşlaġ: Şikār-gāh [av yeri], .ayd-gāh 
[av yeri], avla� yer, �uşı ço� mekān, 
mev�ı‘-ı .ayd [av yeri] (LÇ 237). 

����uş����uġ غ�����  (S.S.) Kuşluk vakti II/1030.  
*** ����uşluġ: �uşlu�, fu
ā [kuşluk vakti], 
nā-şitā582 [sabahtan beri hiç bir şey 
yememiş olma], çāşt-gāh [kuşluk vakti], 
�able’+-+uhr [zuhur vakti], va�t-i cāy, 
nehārī [gündüzle ilgili] (LÇ 237). 

����uşmar ر�����  [Tuzak, bir çeşit kuş tuzağı, kapan]583 
Bir nev‘ �uş �uzaġı, basma, �afik [boğma], 
�ap�an, dām [tuzak, ağ], �ūr [tuzak, ağ, 
balık ağı], şebeke [tuzak, ağ] (Zenker de 
‘Pavet de Courteille’den almıştır.) (S.S.) 
II/1032.  
*** ����uşmar: (LÇ 237). 

����uşnaç چ�$���  Falcı, kâhin 
(Calc. Wrtb. M�� ل�% ) II/1029. 
*** ����uşnaç: Falcı (DTO 432). 

����uşu���� ق����  (Z.) 1) Karışıklık 
2) Dökülen şey 
3) Koşuk, edebî bir tür II/1028.  
*** ����oşu����: Bir nev‘ ta.nīf, �oşma, 
mülte
i� [katılmış], ra�s havāsı 
a�sāmından bir nev‘ teġannīdir, 
‘āşı�larıñ o�uduġı şar�ı ve türki 
iş‘ārlardır (LÇ 237). 

����uşu��������u���� �������  (Z.) Bileşim, karışım, karışık II/1028.  
*** ����uşu����luġġġġ: Memzūc [karışık], ma�lū� 
[karıştırılmış, karışık], �arışı�, ālūde 

                                                                                                                                                                          
581 LÇ’de  2 9او او şeklinde yazılmıştır. 
582 LÇ’de J�$� �"  şeklinde yazılmıştır. 
583 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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[�arışmış, karışık] (LÇ 237). 
����ut I ت��  Mutluluk, şans II/ 990.  

*** ����ut: *āli‘, sa‘ādet, i�bāl, ba�t, tecellī 
(LÇ 231). 

����ut- II   1) Koşmak 
2) Güç kaybetmek, zayıflamak 
3) (Z.) Kalmak, durmak, oturmak II/991.  
*** ����utma����: Durmak, kalmak, oturmak 
(DTO 423); ����utma����: �alma�, sekte584 
[durma], ārām [durma], iskān itmek, 
mekān me’vā iylemek [mekan tutmak]  
(LÇ232). 

����uta����- ��(�/��  Gevezelik etmek, boş konuşmak 
(Calc. Wrtb. 	
  .II/991 ( 0�د و 6�
*** ����utalma����: %utuzlanma�, giyinmek, 
bezen-mek, yasanmak, libās [elbise] 
pūşāk [elbise, giysi] ile zīnetlenmek (LÇ 
231). 

����utan I ن�/��  (V.) Çavuş kuşu, hüthüt II/992.  
*** ����utan: Çavuşkuşu (Vámb. 315); 
����utan: Sa�a �uşı, ibbīl585 [kuş sürüsü] 
(LÇ 231).  

����utan- II ��	�/��  Sevinmek, mesut olmak II/992.  
*** ����utanma����: Mes‘ūd, şād ve memnūn 
olma�, fera
lanmak, sevinmek, �ōş-
va�t, �urrem olma� (LÇ 231). 

����ut����ar- ر����/�� �ut+�ar- Kurtarmak, serbest bırakmak, özgür 
bırakmak 
�ızılbaşdın bir kişini �ut�armay barçasını 
olturdı “Kızılbaşların birini bile 
kurtarmadan hepsini öldürdü.” (Abg. 
131) II/994.  
*** ����ut����arma����: Kurtarmak (DTO 422); 
����ut����arma����: Rehā [kurtulma], ta�lī. 
[kurtar-ma], ta�liye [serbest bırakma], 
itmām [tamam-lama], ibrām [zorlama] 
iylemek (LÇ 232). 

����ut����ul- ��(��/��  Kurtulmuş olmak, serbest kalmış olmak 
                                                           
584 LÇ’de n(;  şeklinde yazılmıştır. 
585 LÇW’de kelime ayil şeklinde okunmasına rağmen LÇ’de 4�ا�   şeklinde yazılmıştır. 
Dolayısıyla kelimenin ibbīl şeklinde okunması daha uygun olacaktır. 
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Ni ‘ış� otıġa köymeklikke tapı 
Ni andın �ut�ulup cān 
arābı (cezānı, P. 
d.C.’de); 
Ben Pavet de Courteille’den tercüme etmek 
istiyorum: “Ne aşk ateşine yanmaya 
gücü var; ne de ondan kurtulup canı 
harap etmeye.” II/995.   
*** ����ut����ulma����: Kurtulmuş olmak, 
serbest kalmış olmak (DTO 423). 

����utluġ غ��/�� �ut+�uġ Mutlu, mesut, saadetli  
�ut�uġ Buġa, Temir-�ut�uġ vb. II/997.  
*** ����utluġ: Mutlu, mesut, saadetli, talihli 
(DTO 422). 

����utur 1  ��/�ر) (Z.) Şişman, yağlı 
2) (Ab. %aste, ża‘īf 586) Hasta, zayıf II/994.  
*** ����utur: Pürüzlü; uyuz köpek, uyuz 
olmuş hayvan (DTO 423); ����utur: Uyuz, 
cer
-dār olan, cereb [uyuz hastalığı], ger 
[uyuz hastalığı], çotur [yassı, uyuz], 
çiçek yüzli (LÇ 232).  

����utuz ز�/��  (P. d.C.) Kuduz köpek II/ 994.   
*** ����utuz: �uduz, azmış köpek, it, 
�udurmış kelb [kudurmuş köpek] (LÇ 
232); ����utuz: Kuduz köpek (DTO 423). 

����uva���� 1  ��واق) Çalılık 
2) (Z.) Dağ eteği  
*aġ beli ve ortası, kemer-i kūh [dağ geçidi], 
vasa�-ı cebel [dağın orta bölümü], geçit, 
iki kötel miyānesi [iki dağ arası] (S.S.) II/ 
1040.  
*** ����uva����: (LÇ 241). 

����uvala- ��,وا��  Kovalamak, peşine düşmek, kovmak 
II/1041. 
*** ����ovalama����587: Ar�asından �ovma�, 
�avma�, def‘ ve �ard [kovma]  itmek, 
ta‘�īb (LÇ 230). 

����uvar-588 وار����  Kurumak, kavrulmak II/1041.  
*** ����uvarma����: Solgunlaşmak, bozarmak 

                                                           
586 OSTN’de ��>m şeklinde yazılmıştır. 
587 LÇ’de � 9ا'R  şeklinde yazılmıştır. 
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(Vámb. 320); ����uvarma����: Solgunlaşmak, 
bozarmak (DTO 440). 

����uvat ّ�ت�  Kuvvet, güç II/1041. 
*** ����uvvet: Kuvvet, güç (BD 392). 

����uvatlĭ���� ���/�ّ�  Kuvvetli, güçlü II/1041. *** (-). 
����uwala-  ��,وا��

 ��ا,��
 Peşine düşmek, kovalamak, izlemek, 

kovmak  
Andın �ūwaladılar “Oradan kovaladılar.” 
(Bb. 166-10); İş Sul�ān %iva� barıp Uyġur 
Nāymānnı �ūwaladı “İş Sultan Hivak’a 
gidip oradan Uygur Nâymânları 
kovdu.” (Abg. 130); Özüm hem bir niçe 
gürūhçe min �ūwaladım “Onları birkaç 
mil takip ettim.” (Bb. 494-14) II/886.  
*** ����ovalama����: Kovalamak, peşine 
düşmek, izlemek (DTO 420); 
����ovalama����: Ar�asından �ovma�, 
�avma�, def‘ ve �ard itmek, ta‘kīb (LÇ 
230). 

����uwalaş- ���,ا�� �uwa�a+ş- Birbirini kovalamak, kovalaşmak  
 İtişe çabışa ve yıl�ı �uwalaşa olturdılar 
“Birbirlerini öldürerek, birbirini soyarak 
ve birbirlerinden  at sürülerini çalarak 
yaşıyorlardı.” (Abg. 42) II/886. *** (-). 

����u$$$$- ��%��  1) Dökmek (demir) 
2) Dökmek, içine boşaltmak II/886.  
*** ����uyma����: Dökmek, kalıba dökmek, 
akıtmak (Vámb. 321). 

����uya �%��  1) Bir renk (Muhtemelen �uyı “koyu”)  
�uya yüzlük “Esmer yüzlü” (Bb. 8-13) 
2) [Kızıl kırmızı renkli, kırmızı]589 II/901.  
*** ����uya: �ızıl �ırmızı renklü, sür�, 
a
mer [kırmızı], al levn [kırmızı renk] 
(LÇ 243). 

����uya���� ق�%��  Zırh II/901. 
*** ����uya����: Birbirine bitiştirilmiş 
parçalardan oluşan bir tür zırh (DTO 
441); ����uyaaaa����: Cengde müsta‘mel bir nev‘ 

                                                                                                                                                                          
588 Kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret “(v)”  OSTN’de yoktur. Biz kelimenin Arap harfli 
yazımını ve anlamını dikkate alarak bu şekilde gösterdik. 
589 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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silā
dır (LÇ 242); ����oya����: Zırh (Vámb. 
321). 

����uya����lĭ���� �����%�� �uya�+lĭ� Zırhlı II/902.  
*** ����oya����lu: Zırhlı (Vámb. 321); 
����uya����lu: Zırhlı (Bdg. II: 98). 

����uya9999 	�%��E   1) Romatizma 
2) Vücudun yan kısımlarında olan 
kaslar 
�uya9 teşvīşi “Vücudun yan 
kısımlarına ağrı veren hastalık” (Bb. 
201-11) 
3) Deri altı tümörü II/902.  
*** ����oya9999: bk. �oya9. 

����uyaş ش�%��، 
3%�� 

 Güneş 
�uyaş urġan “Güneş vurmuş” II/903. 
*** ����uyaş: Güneş, şems, āfitāb, �ūrşīd, 
mihr, münīr, /ükā [güneş], beyżā 
[parlak] (LÇ 242).   

����u$$$$ġulĭ���� �(��%�� �u$+ġu+lĭ� Dökülmesi gereken şey II/890.  
*** ����oyġulu����: Dökülmesi gereken şey 
veya yararlı olmayan (Bdg. II: 99). 

����u$$$$ġun ن��%�� �u$+ġun Körfez, koy II/890.  
*** ����uyġġġġun: Deñizden �araya �onulmuş 
pārça, girgin şey’, edevāt (LÇ 242); 
����oyġun: Körfez (DTO 441). 

����uyĭş����an ن��&%��  Kuyrukluk II/894.  
*** ����uyuş����an: Kuyrukluk, atın 
kuyrukluğu (DTO 441); ����uyuş����an: Atıñ 
ard �arafı, �uş�un, pārdüm590 (LÇ 242). 

����uyĭş����un ن��&%��  bk. �uyĭş�an II/894.  
*** ����uyış����un: Kuyrukluk, atın 
kuyrukluğu (DTO 441). 

����u$$$$man 1  ��%��ن) Yağda kızartılmış 
2) (Z.) Lapa, bulamaç II/895.  
*** ����uyman: Bir nev‘ yaġlı çörek, 
�atlama boġursa�, pāçe, �at �at yaġlı 
nān ve ekmek (LÇ 242). 

����u$$$$ruġ وغ#%��  bk. �u$ru� II/892. 
*** ����uyruġġġġ: �uyru�, dünbāl [kuyruk], 

                                                           
590 LÇ’de ردوم�� şeklinde yazılmıştır. 
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düm [kuyruk], /eyl [bir şeyin altı], 
dünbe591, pes, göt (LÇ 242). 

����u$$$$ruġlĭ���� ��   .�u$ru�+lĭ� Kuyruklu II/892 ��%#و
*** ����uyru����lu: Kuyruklu (Bdg. II: 98). 

����u$$$$ru���� وق#%��  Kuyruk, arka taraf II/890.   
*** ����uyru����: Kuyruk, bir şeyin arkası; 
arkadan gelen, arka taraf (DTO 441); 
����uyruġ: bk. �u$ruġ. 

����uyum م�%�� �u$+m (V.) Döküm II/907.  
*** ����uyum: Dökülebilen cevher (Vámb. 
321); ����uyum: Altun vesā’irden zīnet 
içün yapılan eşyā, �uyumcı, dökmeci, 
rī�te-ger (LÇ 242)  

����uyun 1  ��%�ن) Kasırga 
2) Kötü ruh II/906. 
*** ����uyun: Kasırga (Vámb. 321); ����uyun: 
Gird-bād [hortum, kasırga] (LÇ 242). 

����uza$$$$  زا��  Güneş ışığı görmeyen yer (S.S.’den) 
II/1018.  
*** ����uzay: A.lā güneş uġramayan yer, 
gölge, sāye [gölge], +ıll [gölge] (LÇ 235).  

����uzdu���� زدوق��  Eşek yavrusu 
(Calc. Wrtb. �0 J�آ ) II/1022.  
*** ����uzuduk592: Eşek yavrısı, küre-i �ar 
[eşek yavrusu], ibnü’l-�ımār [eşek 
yavrusu], beçe-i merkeb [eşek yavrusu], 
çemen-der (LÇ 235). 

����uzġun I ن� (V.) Hiddetli, öfkeli  ��ز
Temevvüc [dalgalanmış], �elā�um 
[birbiriyle çarpışmak, vuruşmak (deniz 
dalgaları gibi)], in�ılāb [değişme], şūriş 
[karışıklık]593, āşūb [kargaşalık], cüst-i 

ayyiz [mekan arama, yer arama] (S.S.) 
II/1021.  
*** ����uzġġġġun: (LÇ 236); ����uzġun: Hiddetli, 
öfkeli (Vámb. 318). 

����uzġun II ن�  .Kuzgun, karga II/1021  ��ز
*** ����uzġun: Bir tür leş kargası, kuzgun 

                                                                                                                                                                          
591 LÇ’de 	G"دو  şeklinde yazılmıştır. 
592 LÇ’de  زودوك'R  şeklinde yazılmıştır. 
593 OSTN’de  ) ر'�  şeklinde yazılmıştır. 
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(DTO 430). 
����uzu���� زوق��  Sedir ağacının cevizi II/1019.  

*** ����uzu����: Sedir ağacının cevizi (DTO 
430). 
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K 
 

kahiş 3آ�ه  Dert, hüzün; yoksulluk II/1053.  
*** kahiş: Acı, keder; hüzün; yoksulluk 
(Vámb. 325). 

kar  F. رآ�    (V.) İş, başarı 
xār �ılma� “Kâr etmek, başarı sahibi 
olmak” II/1053.  
*** kar: İş, çalışma, eser, yapıt (Vámb. 
325). 

Kaşġar ر�� Kâşgar şehri  آ&
xaşġar Türkisi “Kâşgar Türkçesi, Doğu 
Tür-kistan’da bir dil” II/1053.  
*** Kaşġar: Kâşgar şehri (Vámb. 325). 

Kaş����ar آ����ر  Kâşgar şehri II/1053.  
*** Kaşġar: bk. Kaşġar. 

katawu���� آ�/�ول  (V.) 1) Kale nöbetçisi 
2) Garnizon komutanı 
3) Bir Özbek boyu II/1053.  
*** kataul: Kale nöbetçisi; garnizon 
komutanı; bir Özbek boyu (Vámb. 325). 

kavşa- آ�و����ك  bk. kewşe -  
Boşama�594 [gevşemek, gevşetmek], 
münfekk595 [ayrılmış] ve mün
all [açılan, 
çözülen] olma�, sa�ız çıynama�, tive ve 
diveniñ diş gevşemesi (S.S.) II/1053.  
*** kevşemek: (LÇ 251). 

kebüter #/�>آ F. Güvercin II/1198. *** (-). 
kecrülik E�(آ*#و  (V.) Sıkıntı, dert, rahatsızlık II/1153.  

*** kecrulik: Sıkıntı, dert, rahatsızlık 
(Vámb. 326). 

keç I M1  آ�) Geç, uzun zaman (vakit) 
2) Akşam ; keç (kece ?) 
Kiç �urun “Akşam vakti” II/1142. 
*** kiç: Şeb [gece] (LÇ 264); kiç: Geç 
(Vámb. 333). 

keç- II E1  آ���) Nehri geçmek 
2) Yanından geçip gitmek, geçmek, 

                                                           
594 OSTN’de  � ��'ی  şeklinde yazılmıştır. 
595 LÇ’de 2<�  şeklinde yazılmıştır. 
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meydana gelmek 
Cāndın kiçmek “Canından vazgeçmek”; 
Dünyādın kiçmek “Ölmek”; Ni kiçgey miz 
“Nasıl geçeceğiz?” 
3) Affetmek, bağışlamak II/1142. 
***  kiçmek: Ortasından geçmek, 
katetmek; içine geçmek; affetmek, 
bağışlamak (DTO 483). 

keçe I �1  آ��، آ��) Keçe, kalın keçe, keçeden yapılmış 
halı 
Kiçebaş “Özbeklerin Tatarlara verdiği 
isim” 
2) Yünden yapılmış ve kadınların 
kullandığı baş örtüsü II/1144.  
*** keçe: Nemed [keçe], kigiz, palās (LÇ 
252); kiçe: Aba (DTO 483). 

keçe II �آ�  Kekeme; Türkçeyi iyi konuşamayan 
II/1144. 
*** keçe: Tutula, pepe, budala, avanı�, 
serserī, a
ma�, peltek (LÇ 252). 

keçebe آ���� F. آJو�&  (V.) Gezgin ve göçebelerin oturak 
olarak kullandıkları ahşap kutu II/1145. 
*** keçebe: Gezgin ve göçebelerin 
oturak olarak kullandıkları ahşap kutu 
(Vámb. 325);  keçebe: Ta�ta ve aġacdan 
ma‘mūl dört kūşeli .andu�a, müşābih 
[benzer] üzeri açı� +arfdır [kılıf, kap], 
üzüm keçebesi (LÇ 252). 

keçel 1آ�  (V.) Kel, saç dökülmesi II/1145.  
*** keçel: Kel, saç dökülmesi (Vámb. 
326). 

keçi !آ�  Keçi II/1145. 
*** kiçi: Kiçi, būz [keçi], içki, būzġāle 
[keçi yavrusu, oğlak] (LÇ 273). 

keçik- E�=آ��  Gecikmek, geç kalmak II/1146. 
*** kiçikmek: Gecikmek, geç kalmak 
(Bdg. II: 174). 
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keçiş- E�&596 آ��� keç+ş- Birini affetmek II/1148.  
*** kiçişmek: Affetmek (Bdg. II: 116). 

keçit @آ��� keç+t 1) Geçit 
2) (Çağ.) Geçme, geçiş II/1148.  
*** kiçit: Geçid, dar yol, rāh-ı teng [dar 
yol], dere ve taġ yolı (LÇ 273). 

keçkür- Eآ��=�ر� keç+kür- (V.) Geçirmek II/1149.  
*** kiçkürmek: Geçirmek (Vámb. 333). 

keçük- Eآ���آ�  bk. keçiş- II/1148. *** (-). 
keçüktür- Eآ��آ�ور� keçük+tür- Geciktirmek II/1148.  

*** kiçüktürmek: Geciktirmek (Bdg. II: 
174). 

keçür- E1  آ���ر�) Geçirmek  
2) Affetmek II/1148.  
*** kiçürmek: Geçirmek, ömür sürmek; 
bağışmalak, affetmek (Bdg. II: 116). 

ked����uda آ�+�ا  bk. ked-�uda II/1142. 
*** ked����udā: Āmir, 
ākim, büyük ve 
büzürg olan, müte’ehhil [evli] ve .ā
ib-i 
�āne olan, a� sa�al, erbāb, ked-�udā-yı 
der-�āne, işig aġası, şeh-zāde beg-
zādeleri ne+āretinde bulunan mūy-ı 
sefīd [mūy-ı sefīd=ak sakal], atake, lālā, 
aġalar (LÇ 252). 

kedin � ,Arkasına, arkasında, arkasından  آ��%
sonradan II/1137.  
*** kidin: Batı (ö9din kelimesinin 
karşıtı) (Bdg. II: 174). 

kediş 3%آ� ket+ş Muamele, tavır; gidiş II/1139.  
*** kidiş: Muamele, davranış; gidiş 
(Bdg. II: 173). 

kedü آ�و F. (V.) Kabak II/1140.  
*** kedu: Kedi (Vámb. 326); kedi: kedü 
(LÇ 253). 

kedük آ�وك  [Gedik, yarık]597 
Gedik, ālusīg, dişlü gibi olan, bir �arafından 
cüz’i şikeste, ra�ne [gedik, yarık], leb-i çāk 
[yarık, çatlak dudak] (S.S.) II/1141.  

                                                           
596 OSTN’de )�]�آ şeklinde yazılmıştır. Kelimenin Kiril harfli yazımı ve kelimeye verilen anlam 
dikkate alınarak düzeltmeye gidilmiştir. 
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*** kedük: (LÇ 253). 
kegirdek آ�=�#داك  (V.) bk. kegirtek II/1065.  

*** kegirdek: Nefes borusu (Vámb. 334). 
kegirtek آ�=�#/�ك  Nefes borusu II/1065.  

*** kigirtek: %ırtla�, kegirtek, 
ul�ūm 
[nefes borusu], boġaz, nāy [boru] (LÇ 
267). 

kekir- E�#�=آ�  Hıçkırmak, geğirmek II/1060.  
*** kigirmek: Kigirmek, ceşn [çok 
yemek yemek], mi‘desi bozu� olanlarıñ 
aġzından rī
 [koku] gelmek, cüşā itmek 
[çok yemekten dolayı geğirmek], ārūġ598 
itmek [geğirmek] (LÇ 267). 

kekrük آ�=#وك  (V.) Boğaz, gırtlak II/1063.  
*** kekruk: Boğaz, gırtlak (Vámb. 334); 
kigrük: Boğaz (DTO 487). 

kel I 1آ  Deriden yapılmş torba 
(Calc. Wrtb. 	&آ� (?) Bdg.) II/1108.  
*** kel: Deriden yapılmş torba (Bdg. II: 
132). 

kel- II Eآ��� ،E1  آ��) Gelmek, ulaşmak 
2) “Kel-“ fiili sık olarak yardımcı fiil 
olarak kullanılmaktadır.  
I) “p” zarf fiili ile birlikte kullanılıyor a) 
hareket bildiren fiillerle kullanıldığında 
fiilin içerdiği hareketin konuşana doğru 
olduğunu gösterir. b) başka fiillerle 
birleştiğinde fiilin anlamına güç katar. 
Geçmişlik bildiren fiille birleştiğinde 
fiile kusursuzluk katar. c) bazen bu 
şekildeki birleşim zor bir fiilin 
oluşmasına neden olur.  
II) Bazen “a” zarf-fiil ekiyle birleşir. Bu 
birleşim Eski Türk dillerinde şimdiki 
zaman bildiren “p” zarf-fiiliyle aynıdır. 
II/1110.  
*** kilmek: Gelmek, vürūd [geliş, 
gelme], vu.ūl ve il
ā� olma�, tebādür 

                                                                                                                                                                          
597 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
598 LÇ’de  اروك  şeklinde yazılmıştır. 
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[ani olarak zihne girmek], beyā 
[girilecek yer] (LÇ 267). 

Kelçe �آ��  (V.) Hokand’dan gelerek göçebe olarak 
yaşayan bir soy II/1123.  
*** Kelçe: Hokand’dan gelerek göçebe 
olarak yaşayan bir soy (Vámb. 327). 

kele ,آ� F. 	
ّz 1) (V.) Sürü 
2) Süt veren inek 
(Calc. Wrtb. دار�آ�و �� Jد� ) II/1112.   
*** kele: Sürü (Vámb. 325). 

keler #آ�  Kertenkele  
Be9li keler “Benekli kertenkele” II/1113.  
*** keler: Kertenkele (Bdg. II: 134). 

keles Aآ�  (V.) Bir kertenkele türü II/1114.  
*** keles: Bir kertenkele türü (Vámb. 
327). 

kelin �  .kel+n Gelin, yeni evlenmiş kadın II/1117 آ��
*** kilin: Gelin, ‘arūs [süslenmiş gelin] 
(LÇ 267). 

kelinçek آ��$��ك  (V.) Gelin, yeni evlenmiş kadın II/1118.  
*** gelincek: Gelin, yeni evlenmiş kadın 
(Vámb. 327). 

keliş- E�&آ��  Uymak, uydurmak, uyarlamak, uygun 
olmak II/1119.  
*** kilişmek: Mutabık olmak, uygun 
olmak (Bdg. II: 180). 

kelte �"آ�  (V.) Kısa 
Kelte bo$�u kişi “Kısa boylu insan” 
II/1121.  
*** kelte: Kısa (Vámb. 327); kelte: �ı.a, 
�a.īr, kūtāh [kısa, boysuz], dūmsız 
[kuyruksuz], �uyru�sız, alça� (LÇ 254). 

keltek E"آ�  (V.) Kısa değnek, sopa II/1122.  
*** keltek: Kısa değnek, sopa (Vámb. 
327). 

keltür- Eآ��"�ر�  Getirmek 
Me;el kiltürmek “Örnek vermek” II/1122. 
*** kiltürmek: Getürmek, i
żār [huzura 
getirmek] ve ī.āl [ulaştırmak, vasıl 
etmek], īrād [getirmek] ve peydā 
[mevcut, var olan], sev� ve i�āme itmek, 
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ta�arrur [yerleşmek] (LÇ 267). 
keltürün- E�	آ��"�رو keltür+n- Getirilmiş olmak II/1122.  

*** kiltürünmek: Getirilmiş olmak 
(Vámb. 334). 

kem 'آ F. آE  Az, daha az, eksik 
�ır� kündin bir kem turur “Kırk günden 
bir gün eksiktir.” II/1203. 
*** kem: Az, no�.ān, eksik, dūn [aşağı], 
kötü, bed, fenā, kende [kötü, fena, çirkin] 
(LÇ 254). 

keme �آ�  Kayık, sandal II/1205. 
*** kime: Gemi, sefīne [gemi], keştī 
[gemi], fülk [gemi], zevra� [küçük 
gemi], merkeb [binilen vasıta], ġurāb 
[karga], uçan, cehāz [alet] (LÇ 268). 

kemi !آ�  Kayık, sandal; gemi II/1208. 
*** kemi: Gemi, sandal (Vámb. 335). 

kemiçke �=آ���  Az, çok az II/1210.  
*** kemiçke: Az, çok az (Vámb. 327). 

kemir- I E�#آ���  Kemirmek, aşındırmak II/1209. 
*** kimürmek: İ�fā itmek [gizlemek], 
gizlemek, �açırma�, pinhān gerden, 
çiynemek, �ābīden [çiynemek] (LÇ 267). 

kemir- II E�#آ��  Devirmek, yıkmak599 II/1209. *** (-). 
kemirçek ك��  Kıkırdak  آ��#

Kişini9 tutuşı sü9eklerini9 arasında 
kimirçegi bolur “Her insanın 
kemiklerinin arasında kıkırdağı olur.” 
(Abg. 104) II/1210.  
*** kimircek: Kıkırdak (DTO 488). 

kemirdek آ��#داك kemir+dek Kıkırdak II/1210.  
*** kemirdek: Kıkırdak (DTO 460). 

kemirte �/#آ��  (V.) Olgunlaşmamış şeftali II/1210 
*** kemirte: Olgunlaşmamış şeftali 

                                                           
599 Sözlükte Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilen kemir- “ ��E#�آ ” fiiline “Devirmek, yıkmak” 
anlamları verilerek Rabguzî’den aşağıdaki metin örnek olarak verilmiştir:  

��ر	! ����ر	! آ��8  آ  اول %����/#ا ا)��س ا%#د آ��#�K اول %�  
‘Ol yıġaçlarnı kisdi kimerse ol yıġaçlarnı kötere almas irdi’  
‘O ağaçları kesti; kimse o ağaçları götüremezdi.’ (Radloff; II: 1209). 
Ancak metinde de görüldüğü gibi Radloff, metnin tercümesinde ‘kim+erse’ kelimesini 

görmüş ve bu şekilde Almanca ve Rusçaya tercüme etmiştir. Fakat bu kelimeyi kemir- şeklinde 
madde başına alması ve “Devirmek, yıkmak” şeklinde anlamlandırması anlaşılamamıştır.  
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(Vámb. 327); kemirte: Olmamış zerdali, 
ham kayısı (DTO 460). 

kemişik    E�&آ�  [Kuyruk sokumu, kuyruğun kemikli 
bölümü]600 
�uyruġıñ kemiklü yeri, �uyru� .o�umu, 
kikirdek kimükli yeri, dünbe [kuyruk], dü-
maġaze601 [şişman, tombul] (S.S.) II/1212. 
*** kemişik602: (LÇ 255). 

kemlik Eآ�� kem+lik 1) Hasar, zarar, ziyan, kötülük 
2) (V.) Eksiklik yanlışlık, hata, kusur 
II/1212. 
*** kemlik: Eksiklik yanlışlık, hata, 
kusur (Vámb. 327); kemlik: Şe�āvet 
[kötülük içinde olma], bed-kārlı� 
[kötülük], cefā, azlı� (LÇ 255). 

kempir #�Dآ�  (V.) İhtiyar kadın II/1215.  
*** kempir: İhtiyar kadın (Vámb. 327). 

kemsiz 48آ� kem+siz Hatasız, kusursuz, tam, mükemmel 
II/1215.  
*** kemsiz: Büsbütün, tamamen, tam, 
bütün (Bdg. II: 136). 

kemşik E�&آ�  (V.) Ön dişleri küçük olan II/1215.  
*** kemşik: Ön dişleri küçük olan 
(Vámb. 327). 

ken I �  .(V.) Geniş, enli II/1074  آ�
*** kin: Geniş (Vámb. 335). 

kēn II   [Çok, bol, ziyade]603  
Ço�, ke;īr [bol, çok], vāfir [bol, çok], 
bisyār [ziyade, çok], ma‘den [mâden], 
ziyāde, ta�ım, köp (S.S.) II/1073. 
*** ken: (LÇ 251). 

kence �*$آ  (V.) Küçük kız çocuğu II/1082.  
*** kence: Küçük kız çocuğu (Vámb. 
327); kence: İ�tiyārlı�da tevellüd idüp 
pek sevilen604 çocu� (LÇ 255). 

kend �$آ [Ar.] Şeker II/1080.  

                                                           
600 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
601 LÇ’de Jدو >�ز şeklinde yazılmıştır. 
602 Ignaz Kúnos, kelimeyi “kemişek” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 126). 
603 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
604 LÇ’de  ن��
 .şeklinde yazılmıştır  ;'ی
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*** kend: Şeker (Bdg. II: 139). 
kende G�$آ  (V.) İğrenç, çirkin II/1080.  

*** kende: Çirkin, iğrenç (Vámb. 327); 
kende: Kötü, bed, fenā, zişt [çirkin, 
kötü], çirkin (LÇ 255). 

kender $رآ�   Kenevir, kendir; kendirden yapılmış 
urgan II/1080. 
*** kendir: �unneb605 [kendir, kenevir], 
kettān [keten], be/rü’l-benc606 [“benek 
(benc)” adı verilen bir ot cinsinin 
tohumu], benc, tu�m-ı benek [benek 
tohumu] (LÇ 255). 

kendere- را��ق G�$آ  [Çürüyüp kokmak, kokuşmak, 
çürümek]607  
Ta‘affün itmek [çürüyüp kokuşmak], 
�o�uma�, çürimek  (S.S.) II/1080.  
*** kenderema����: (LÇ 255). 

kenderlik E�(آ$�ر  (V.) Önlük II/1080.  
*** kenderlik: Önlük (Vámb. 327). 

kene �$آ  [Kene, tahta kurusu, böcek]608 
Ufa� mü’e//iyāt [eziyet eden, rahat 
bırakmayan], �urd609 [ufak, küçük] ve 
rīze [ufak, küçük] 
ayvanāt, böcek, ta�ta 
biti, ta�ta kene[si], 
ālā610 Asyā-yı Vus�āda 
kene-�āne nāmıyla bir 
abs-�āne vardır ki 
mücrimleri ‘a/āb içün a9a atarlar  (S.S.) 
II/1075.  
*** kene: (LÇ 255). 

kenerge- Eآ$�رآ��  (V.) Yaymak, sermek; dinlenmek 
II/1076.  
*** kenergemek: Yaymak, sermek; 
dinlenmek (Vámb. 327). 

kenet @$آ�  Aniden, ansızın, birdenbire, istenmeden  
Kenet ölüm “Ani ölüm” II/1076.  
*** kint: Aniden, ansızın (Bdg. II: 182). 

                                                           
605 LÇ’de  ب��R  şeklinde yazılmıştır. 
606 LÇ’de  ^�3راt�  şeklinde yazılmıştır. 
607 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
608 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
609 LÇ’de 0'رد şeklinde yazılmıştır. 
610 OSTN’de hatalı olarak L6 şeklinde yazılmıştır. 
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kenleş- ���$آ�E   (V.) Genişlemek, rahat olmak II/1079.  
*** kenleşmek: Genişlemek, rahat 
olmak (Vámb. 335). 

kenlik E��$آ� ken+lik (V.) Genişlik, en II/1079.  
*** kenlik: Genişlik, enginlik (Vámb. 
335). 

kenne �$ّآ  Kene  
Kenne-�ane “Hapishane, cezaevi, 
zindan” II/1079.  
*** kenne: Kene (Vámb. 327). 

ke9999 E$1  آ�) Geniş, enli 
2) (S.S.) [Geniş, bol, ferah]611 bk. ke9eş; 
ki9 ve ki9eş II/1067. 
*** kkkkiiii9 ve k9 ve k9 ve k9 ve kiiii9eş9eş9eş9eş: Meşveret, ma.la
at, 
müşāvere, mü/ākere, şūrā, encümen 
(LÇ 273); kiiii9999: Geniş, vāsi‘ [geniş, enli, 
bol], bol, ferā�, kelān [geniş], güte 
[geniş] (LÇ 268). 

ke9999el- E�(�=$آ�  (V.) Genişlemek, gevşemek, açılmak, 
rahat olmak II/1068.  
*** kengelmek: Genişlemek, gevşemek, 
açılmak, rahat olmak (Vámb. 335);  
ki9999elmek: Genişlemek, ferā
 ve 
tevsī‘olma� [genişlemek], bol (LÇ 268); 
ki9999elmek612: Ferāġ bolma� [rahat 
olmak], tevsī‘ itmek, ki9eşlenmek, 
müşāverelenmek (LÇ 273). 

ke9999eş I  ،آ�$=�ش
 آ�=�ش

ke9e+ş Öğüt, nasihat; görüşme II/1069.  
*** ki9999eş: Meşveret, ma.la
at, şūrā, 
encümen, yıġın, celse [müzakere 
müddeti] (LÇ 268). 

ke9999eş- II �=$آ�E��  ke9e+ş- Öğüt vermek; danışmak; nasihat etmek; 
müşavirlik yapmak  
Bu <emūd �avmi ki9eştiler “Semûd 
kavmiyle anlaştılar” II/1069.  
*** ki9999eşmek: Meşveret ve ma.la
at 
itmek, ‘a�d [anlaşma], tefekkür (LÇ 
268). 

                                                           
611 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
612 LÇ’de her iki örneğinde Arap harfli yazımı aynıdır:  آ��)�3,�ك 



 452 

ke9999eşle- E����=$آ�  (V.) İstişare etmek, fikir danışmak 
II/1070.  
*** kengeşlemek: İstişare etmek, fikir 
danışmak (Vámb. 327). 

ke9999et- E�/�=$آ�  (V.) Genişletmek II/1068.  
*** kengetmek: Genişletmek (Vámb. 
335). 

ke9999i- E��=$1  آ�) Genişlemek, yayılmak 
2) Yarar getirmek, kâr sağlamak II/1070. 
*** (-). 

ke9999lik E��=$آ�  Genişlik, en II/1072. *** (-). 
kepe I �Dآ  Terementin [kozalaklılardan ve bazı 

ağaçlardan ya kendi kendine veya 
ağacın çizilmesiyle akan, ince, renksiz, 
kokulu reçine; terementi] (Bb. 488-15) 
II/1186. *** (-). 

kepe II �Dآ  [Kulübe, ev, mesken, konut]613 
�a�ra, �amışdan ve 
a.ırdan ma‘mūl 
alaçu�, bara�a614, kulübe, kāja615 [konut, 
mesken, av çadırı], çarta�, iv, �ulube 
(S.S.)II/1186.  
*** kepe: (LÇ 252). 

kepek EDآ  Kepek II/1186. *** (-). 
kepşik E�&Dآ kep’ten (V.) Kuru meyve ölçeği II/1190.  

*** kepşik: Kuru meyve ölçeği (Vámb. 
325). 

kepşir  F.  آ��-V  (V.) Lehim (örnek olarak lehim yapma) 
II/1190.  
*** kepşir: Lehim (Vámb. 327). 

kepşirle- E�,#�&Uآ kepşir+le- (V.) Lehimlemek II/1190.  
*** kepşirlemek: Lehimlemek (Vámb. 
327). 

ker- E�#آ  Germek, uzatmak, bükerek açmak, 
genişletmek II/1084.  
*** kermek: Genişlenmek, tevsī‘ itmek 
[geniş-letmek], böcek tu�mı [böcek 
tohumu], ġūze [koza], ibrişīm (LÇ 253). 

kerçe ��  Bir tür kuş  آ#
                                                           
613 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
614 LÇ’de راق��  şeklinde yazılmıştır. 
615 LÇ’de Jآ�ز  şeklinde yazılmıştır. 



 453 

Yana kerçedür �arluġaç yosunlu�dur  
�arluġaçdın �aylī uluġdur “Ayrıca kerçe 
kuşu vardır, bu kuş kırlangıca benzer 
ve ondan bir hayli büyüktür.” (Bb. 365) 
II/1105.  
*** kerçe: Bir kuş türü, kırlangıç (Bdg. 
II: 122). 

kerege آ#اآ�  Çadırın tavan kısmında olan parmaklık 
şeklinde olan kısım II/1090.  
*** kerege: Çadırın iskeleti; tel kafes, 
kafes (DTO 457); kerege: Çadırın tavan 
kısmında olan parmaklık şeklinde olan 
kısım (Vámb. 326). 

kerek آ�#اك  Gerek, gerekli, lüzumlu, lazım II/1086.  
*** kirek: Lāzım, gerek, lābüdd [çok 
lazım, elzem, gerekli], i
tiyāclu (LÇ 
264). 

kerekli !آ�#اآ�  Gerekli II/1088.  
*** kirekli: Gerekli (Vámb. 333). 

kereklik Eآ�#اآ��  Gereklilik II/1088.  
*** kireklik: Lüzūmlu, i�ti+ālu, der-
kārlu (LÇ 273). 

kerekmes Aآ�#اآ� kerek+emes Gereksiz II/1090.  
*** kirekmes: Gerekmez, gereksiz (Bdg. 
II: 119). 

kereksiz 48آ�#اآ  (V.) Gereksiz II/1090.  
*** kireksiz: Gereksiz (Vámb. 333). 

keremlik E���#آ  İyiliksever II/1095.  
*** keremlik: İyiliksever (Vámb. 326). 

keren-ġurġ رغ�� (Bdg.) Kervan develerine takılan  آ#	
(bağlanan) ziller 
(Calc. Wrtb. @درا ) II/1091.  
*** kerenġurġ: Küçük çan, çıngırak 
(DTO 457); kerenġurġ616: Çınġırda�, 
zeng [zil], ceres [çan, hayvanın boynuna 
takılan çıngırak], ça9, �onġura�, derāy 
[zil, çan] (LÇ 253). 
 

                                                           
616 LÇ’de hem “kerenġurġ” hem “gerenġurġ” şeklinde iki şekilde gösterilmiştir. Ignaz Kúnos, 
kelimeyi “gerenġurġ” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 69). 
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Kereyĭt @%آ#ا Kere$’den Bir Türk boyu 
Kereyĭt ilini9 /ikri “Kereyit ili 
hakkında”(Abg. 46-15); Toġġanlarġa 
Kereyĭtler tidiler “Onların torunlarına 
Kereyitler dediler.” (Abg. 46-19) II/1090.  
*** Keraaaayet617: *avāif-i etrākden bir 
�abīle ismidir (LÇ 253); Kirayit: Orta 
Asya’da yaşayan bir halk (DTO 456). 

keril- E��%#آ� ker+l Gerilmek, uzanmak II/1096.  
*** kirilmek: Gerilmek (Bdg. II: 175). 

kerin- E�$%#آ  (V.) Gerinmek, uzanmak II/1096.  
*** kerinmek: Gerinmek, uzanmak 
(Vámb. 326). 

keriş- E�&%#آ� ker+ş Kavga etmek II/1096.  
*** kirişmek: Birbirine girmek; birisi ile 
alışveriş yapmak (DTO 485). 

kerk- Eآ#آ�  (V.) Sallamak, sarsmak, hareket 
ettirmek II/1098.  
*** kerkmek: Sallamak, sarsmak, 
hareket ettirmek (Vámb. 326). 

kerke �آ#آ  Kaba kumaştan dikilmiş elbise, kaftan 
II/1098.  
*** kerke: Bir nev‘ cübbe, elbise ve 
cāme618 [elbise], ton (LÇ 253). 

kerkedan آ#آ�ان F. Su aygırı II/1099.  
*** kergedan: Gergedan (Bdg. II: 123). 

kerkin- E�$آ#آ� kerk+n- 1) (V.) Sallamak, sarsmak; 
mastürbasyon yapmak 
2) Zorla bir şeyin veya birisinin üzerine 
çıkmak II/1100.  
*** kerkinmek: Sallamak, sarsmak; 
mastürbasyon yapmak (Vámb. 326). 

kermen  (Z. ن� �آ ) 1) İğ, eğirmen 
2) Kale, şehir II/1108. *** (-). 

kert- E�/#آ  Kertmek, kertik açmak II/1102.  
*** kertmek: Azcı� kesmek, bir pārçe 
�oparma�, çetele itmek, ra�ne ra�ne 
[gedik, yarık] kesmek, nişān-ı ‘alāmet 

                                                           
617 Ignaz Kúnos, kelimeyi “gerayet” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 69). 
618 LÇ’de  	 �  şeklinde yazılmıştır. 
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itmek (LÇ 253). 
kerti   [Kazanç sahiplerinin hesap için yontup 

keserek faydalandıkları ahşap çöp]619 
Kāsibleriñ [kazanç sahibi] 
isāb bilmek 
içün yontup kesüp isti‘māl itdikleri aġaç, 
çetele, �a��-ı çūb, çūb-�a��, kerc u ru�, 
�arbūze, revġān-ı gūsefend, tilim tilim 
(S.S.) II/1103.  
*** kerti: (LÇ253). 

kertki !=/#آ  (V.) Kertik, çentik II/1105.  
*** kertki: Kertik, çentik (Vámb. 326). 

kervan آ�روان F. Kervan II/1107.  
*** kāāāārvāāāān: Kervan (Bdg. II: 109). 

kes- E�81  آ�) Kesmek, keserek, parçalamak, 
keserek koparmak 
2) Pıhtılaşmak, kesilmek (süt, kan vb.) 
3) Çözülmek, ayrışmak; temizlenmek 
(şeker vb.) II/1154.  
*** kismek: Kesmek, �a�‘ ve cüdā itmek, 
tefrī� [birbirinde ayırmak], cezm 
[kesmek], 
all [çözülmek], fa.l iylemek, 
biçmek ve budama� (LÇ 266). 

kese  F. آ	;�  Kase, fincan II/1159.  
*** kese: Kase, fincan, vazo (Vámb. 325). 

kesek ك��8آ  kes+k Kesek, toprak parçası  
Sārsān kisek “Taşlı kesek, taşlı toprak 
parçası”; Avrat�a620 sārsān kisek urdılar 
“Kadına taşlı toprak parçası vurdular.” 
II/1160. 
*** kisek: Yapışmış �atı �opra� pārçesi, 
�āk-i �ūde [toprak kümesi], kisek (LÇ 
266). 

kesel 18آ   Hasta, dertli II/1160.  
*** kesel: %astelik, maraż, ‘alīl 
[hastalıklı], ‘illet (LÇ 254). 

kesellen- E�	��8آ kesel+le+n- (V.) Hastalanmak II/1161.  
*** kesellenmek: Hastalanmak (Vámb. 
326). 

                                                           
619 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
620 OSTN’de 	#Aاور şeklinde yazılmıştır. 
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kesellik E���8آ kesel+lik (V.) Hastalık II/1161. 
*** kesellik: Hastalık (Vámb. 326). 

keser 8#آ   (V.) Keser, bıçak II/1160.  
*** keser: Keser, nacak (Vámb. 326). 

kesertke 8#/آ=�   (V.) Kertenkele II/1160.  
*** kesertke: Kertenkele (Vámb. 326). 

kesil- E��8آ kes+l- Kesilmek, kesik olmak, bitmek, sona 
ermek, tükenmek II/1163.  
*** kisilmek: Kesilmek (Bdg. II: 177). 

kesiş- E�&�8آ kes+ş- Anlaşma sağlamak (ticarî), sözleşmek; 
oyunu bitirmek; beraberliği duyurmak 
II/1164. 
*** kisişmek: Mu�ā�a‘a [kesişmek], 
mu�āvele, �arār virmek, pāzārlı� 
yapma�, ceng ve �ıtāl [muharebe] 
itmek, sözleşmek, īcār [kiraya vermek] 
(LÇ 266). 

kesken �  kes+ken Bir çeşit gürz, topuz آ8=
(Calc. Wrtb. ز�z 5! از'" ) II/1166.  
*** kisken: Bir çeşit gürz (DTO 486). 

kesküle- آE�,�=8  kes+kü+le- (V.) Parçalamak, yavaş yavaş kesmek, 
yavaş yavaş parçalayarak kesmek 
�oyun ve �urbān /ib
621 [boğazlanan 
davar] itmek, ser-burīden [başını 
kesmek], kesmek be-.ada�a keşten [sadaka 
dağıtmak için kesmek] (S.S.)  II/1168. 
*** kiskülemek: Parçalamak, yavaş 
yavaş kesmek (Vámb. 334);  
kiskülemek: (LÇ 266). 

kesmelik E( ��8آ  Bir çeşit ahşap kilit II/1170. *** (-). 
keşik E�&آ�  Nöbet; karakol 

Kişik-�āne “Karakol” II/1182.  
*** keşik: Karakol; nöbetçi (Vámb. 334); 
keşik����ane: Nöbet odası; karakol (Vámb. 
334). 

keşikçi !�=�&آ�  (V.) Nöbetçi, (Bdg.) yüksek memur (?) 
Ser-kişikçi “Kalede nöbetçi kumandanı 
(İran’da)” II/1182.  
*** keşikçi: Nöbetçi, nöbet tutan (Vámb. 

                                                           
621 OSTN’de rذ� şeklinde yazılmıştır. 
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334); keşikçi: Yüksek memur (Bdg. II: 
130). 

keşir #�&آ  (V.) Sarı turp, havuç II/1182.  
*** keşir: Havuç (Vámb. 326); keşir: 
Hāvuç, cezer622 [havuç], sebzī [sebze], 
zardak [havuç] (LÇ 254). 

Keş����ar آ&��ر  Kâşgar şehri II/1183.  
*** Kaşġarararar: bk. Kaşġar 

keşte �"&آ  (V.) Nakış , işleme II/1183.  
*** keşte: Nakış, işleme (Vámb. 326). 

ket I @1  آ) Özellikle Hint şahlarının tahtı 
2) Cenaze tabutu  
Bir �atun ölse anı bir ket�a salıp tört 
�arafıdın tört kişi köterürler “Bir kadın 
öldüğünde onu bir tabuta koyup dört 
kişi tabutun dört köşesinden tutarak 
götürür.” (Bb. 165-2). 
3) (Z. F.) Ev II/1125.  
*** ket: Sediye, erīke [taht, padişahın 
tahtı], mı.taba [sedir], serīr [üzerinde 
oturulan yüksekçe yer, taht], ta�t (LÇ 
252); ket: Oturacak yer; hükümdar tahtı 
(DTO 455). 

ket II @آ  Arka, arkadan, geriden 
(Calc. Wrtb. ن� e� 5#\ �ن و ) II/1125. *** (-
). 

ket- III E�"1  آ�) Gitmek, uzaklaşmak 
Özidin kitmek “Vefat etmek” (V.) 
2) Yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır; 
ancak kelime, “kel-“ fiilinin verdiği 
anlamın zıttını vermektedir. II/1127.  
*** kitmek: Gitmek ve reftār [gidiş], 
/ehāb [gitmek], �irām [salınarak eda ve 
naz ile yürüme], 
areket ve ‘azīmet, 
cereyān ve sev� olma�, geşten [gezmek, 
dolaşmak] (LÇ 264). 

ket-banu �	�>"آ F. آ'"���  (V.) Ev hanımı, hanım, eş II/1129.  
*** ketbanu: Ev hanımı, hanım, eş 
(Vámb. 325). 

                                                           
622 LÇ’de :ر    şeklinde yazılmıştır. 
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kete  �/آ"�، آ�/�، آ�  [Büyük, ulu; aşık olup para dağıtan, 
aşık]623 
Büyük, büzürg, kebīr, ulu, nisā ve emrde 
ta‘aşşu� iderek pul ve pāre .arf idene da�ı 
kete dirler, ‘āşı� (S.S.) II/1128.  
*** kete ve kete624: (LÇ250); kete625: 
Büyük, ulu, büzürg [büyük], cesīm 
[büyük], ‘a+īm [büyük], uluġ , kelān 
[büyük], ülken (LÇ 252). 

ketek E"آ  Kümes II/1129.  
*** ketek: Kümes, �āne-i murġ [kümes, 
kafes], �avu� öyesi, āşiyāne [kuş yuvası] 
(LÇ 252). 

keter- Eآ�"�ر� ket+er- Götürmek, ortadan kaldırmak, yok 
etmek II/1129.  
*** kitermek: Gidermek, def‘ ve izāle 
[gidermek], ref‘ ve fes�  [lağvetme, 
hükümsüz bırakma], temizlemek, pāk 
itmek (LÇ 264). 

ket����uda اآ�O"   bk. ket-�uda626 II/1131.  
*** ket����uda: bk. ket-�uda; ket����udā: bk. 
ked�uda. 

ket-����uda  F. اآ�h$  (V.) Ev sahibi, koca II/1128.  
*** ket����uda: Ev sahibi, koca (Vámb. 
325). 

ketiş 3آ�"   Gidiş II/1130.  
*** kidiş - kitüş: Gidiş (Bdg. II: 173). 

ketmen 1  آ"��ن) (V.) Kazma, çapa, madenci kazması 
2) Anahtar  
(Calc. Wrtb. ��
 ( آ
3) Bir tür silah  
Ketmen ve baltu “Ketmen ve balta” (Bb. 
82-8) II/1132. 
*** ketmen: Kazma, çapa, madenci 
kazması (Vámb. 325). 

ketmenle- E��	��"آ ketmen+le- (V.) Tarlayı bellemek II/1132.  

                                                           
623 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
624 LÇ’de  	Aو آ� �Aآ�  şeklinde yazılmıştır. 
625 LÇ’de 	$آ şeklinde yazılmıştır. 
626 OSTN’de “ket-
üda” kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak OSTN’de böyle bir kelime 
bulunmadığından gönderme yapılan kelimenin “ket-
uda” olduğu düşünülmüştür. 
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*** ketmenlemek: Tarlayı bellemek 
(Vámb. 325). 

kette �"ّآ  Büyük, ulu, nüfuzlu, tanınmış  
Kette kişi iken “O büyük ve asil biri”; 
Kette tilla “Büyük bir tilla (tilla= bir çeşit 
altın sikke, para; 1 tilla=20 tenge)”; Kette 
töre “Buhara’da beylerin en yaşlısına 
verilen ünvan” II/1131.  
*** kette: Büyük, ulu, nüfuzlu, tanınmış 
(Vámb. 325). 

kettelen- E�	, �"ّآ kette+le+n- Büyüklük taslamak II/1132. *** (-). 
kettelik E�( �"ّآ kette+lik Büyüklük, şöhret II/1132. 

*** kettelik: Büyüklük, şöhret (Vámb. 
325). 

ketün نآ�"   Pamuklu kumaştan dikilen kaftan, ceket 
II/1130.  
*** ketün: Kettān [keten], kendīr, 
be/rü’l-benc, [“benek (benc)” adı 
verilen bir ot cinsinin tohumu], benek, 
zaġber [elbisenin tüylü yüzü] (LÇ 252). 

kevek آ�واك F. 1) (V.) Boş, içi boş, şişirilmiş 
2) Mağara, gedik 
Şimāl �arafdın �azan �urup �alın taş urup 
bir burcnı kevek �ılıp idiler “Kuzey 
tarafına topları yerleştirip taş atarak bir 
burçta gedik açtılar.” (Bb. 43-5) II/1201.  
*** kevek: Boş, içi boş, şişirilmiş (Vámb. 
325); kevek: �uva� [dağ geçidi], �of, 
açu�, �aġu�, �ālī [boş, içinde bir şey 
olmayan], içi boş olan, maġāk [çukur] 
(LÇ 251). 

keveklik Eآ�واآ�� kevek+lik (V.) Mağara, boşluk II/1202.  
*** keveklik: Mağara, boşluk (Vámb. 
325). 

kever- 627 آ�وار  (V.) Karıştırmak, kazıp karıştırmak, 
eşelemek II/1202.  
*** kevermek- kivermek: Karıştırmak, 
kazıp karıştırmak, eşelemek (Vámb. 
335). 

                                                           
627 OSTN’de �رار آ    şeklinde yazılmıştır. 
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kevle- E�,آ�  Eşmek, karıştırmak II/1202.  
*** kevlema����628: �arışdırma�, gömmek 
ve derin �azma�, ta
arrī itmek [aramak, 
araştırmak], kevīden [araştırmak] (LÇ 
251). 

kevşe- Eآ�و���  [Gevşemek, çözülmek; sakız çiğnemek, 
geviş getirmek]629 
Boşama�630 [gevşemek, gevşetmek], 
münfekk631 [ayrılmış] ve mün
all olma� 
[açılmak, çözülmek], sa�ız çıynama�, tive 
ve diveniñ diş gevşemesi (S.S.) II/1202.  
*** kevşemek: (LÇ 251); gevşemek: 
Gevşek olmak (DTO 454). 

kevşek آ�و��ك  [Otlayan; gevşek]632 
Otlayıcı, çerende [otlayan], süst [gevşek], 
gevşek (S.S.) II/1202. 
*** kevşek: (LÇ 251). 

kewiş 633   (S.S.) Kadın ayakkabısı, Tatarların 
kullandığı ayakkabı II/1202.  
*** keviş: Otlama�lı�, �undura, 
aya��abı, kefş [ayakkabı], bapuç, kāften 
[yarmak, delmek, kazmak] (LÇ 251).  

kewle- E�,آ�و  (V.) Eşelemek, karıştırmak, kazmak  
Tiş kewlemek “Dişlerin arasını 
karıştırmak” II/1057.  
*** kevlema����634: �arışdırma�, gömmek 
ve derīn �azma�, ta
arrī  itmek 
[aramak, araştırmak], kāvīden 
[araştırmak, incelemek] (LÇ 251); 
keölemek: Eşelemek, kazmak, 
karıştımak (Vámb. 325). 

kewşe- Eآ�و���  Geviş getirmek II/1058.  
*** kevşemek: Boşama�635 [gevşemek, 

                                                           
628 LÇ’de  9قآ�و�  şeklinde yazılmıştır. 
629 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
630 OSTN’de  � ��'ی  şeklinde yazılmıştır. 
631 LÇ’de 2<�  şeklinde yazılmıştır. 
632 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
633 OSTN’de “ кäwĭш” şeklinde yazılmış; “кäyш” maddesi ile karşılaştırılması istenmiştir. 
634 LÇ’de آ�و9 �ق  şeklinde yazılmıştır. 
635 OSTN’de  � ��'ی  şeklinde yazılmıştır. 
636 LÇ’de 2<�   şeklinde yazılmıştır. 
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gevşetmek], münfekk636 [ayrılmış] ve 
mün
all [açılan, çözülen] olma�, sa�ız 
çıynama�, tive ve diveniñ diş gevşemesi 
(LÇ 251). 

kewşek آ�و��ك  (V.) Geviş getiren hayvan II/1058.  
*** keöşek: Geviş getiren hayvan 
(Vámb. 325). 

Kewür آ�ور  Bir zamanlar Türkistan’da yaşayan 
bilinmeyen bir halk II/1057.  
*** Keör: Eskiden Türkistan’da yaşamış 
bir halk (Vámb. 325). 

kewürge آ�ورآ�  Büyük davul II/1057.  
*** kevürge637: Büyük �avul, kös, �abl 
[davul] (LÇ 251). 

kewze Gآ�وز  (V.) Kürek kemiği  
Kewze palĭ (!3�%) “Kürek kemiğiyle 
bakılan fal” II/1058. 
*** keöze: Kürek kemiği (Vámb. 325). 

ke$$$$- Eآ���  Giymek, giyinmek, elbise giymek 
II/1054.  
*** kiymek: Giymek, lübs [giymek], pūş 
itmek [giyinmek] (LÇ 267). 

ke$$$$güz- Eآ�=�ز� ke$+güz- Giydirmek II/1054.  
*** kiygüzmek: Giydirmek (Vámb. 335). 

keyim 'آ��  (V.) Giyim, elbise II/1073.  
*** kiyim: Giyim, elbise (Vámb. 335). 

keyin � Arkasından, geriden, daha sonra  آ��
II/1073.  
*** kiyin: Ardından, sonra, daha sonra 
(DTO 489). 

ke$$$$mur (?) آ���ر  (V.) Örtü, kılıf II/1057.  
*** keymur: Örtü, kılıf (Vámb. 335). 

ke$$$$mür- Eآ���ر�  Örtmek, gizlemek, saklamak II/1057.  
*** keymürmek: Örtmek, gizlemek 
(DTO 489). 

kez- I E�4آ�  Çekerek ortasından geçirmek, koşarak 
geçmek II/1171.  
*** kizmek: Gizmek, seyr ve temāşā, 
teferrüc ve seyā
at ve sefer itmek, keşt 

                                                           
637 Ignaz Kúnos, kelimeyi “kaurga” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 124). 
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[seyretme, dolaşma, gezme, geçme] ve 
gü/ār [geçiş, geçme] (LÇ 266). 

kez II 4آ F. آ:  (V.) Ok II/1170.  
*** kez: Ok (Vámb. 326). 

kezdür- Eآ�4دور� kez+dür- Gezdirmek, çekerek götürmek II/1180.  
*** kizdürmek: Gezdirmek, eşlik etmek 
(Bdg. II: 176). 

kezek    آ�4اك kes+k 1) Kısım, parça, kesek, toprak parçası, 
yığın, küme 
2) Sıra 
Bu kiçe kizek bizdedür “Bu gece sıra 
bizdedir.” 
3) (V.’ye uygun olarak Z.’den) Kanser 
yarası  
Meze, bir nev‘ �astelik, cerā
at, 
hevālanmak, na�l (S.S.) II/1172.  
*** kezek638: (LÇ 254); gezek: Sıraca 
hastalığının yarası (Vámb. 326); kezek: 
Sıra (Vámb. 334). 

kezekle- Eآ�4اآ�� kezek+le- Sıralamak II/1173.  
*** kizeklemek: Sıralamak, sıraya 
koymak (Bdg. II: 176). 

kezik (?) E%4آ�4ك، آ�  Sıra sıra geliş  
(Bu kelime Uygurcada birkaç yazım dışında 
kecik olarak yazılmıştı; Çağataycadaki kezik 
“E%4آ�” şekli muhtemelen Uygurcadaki bu 
nadir yazılışlardan geçmiştir.) II/1174.  
*** kizik: Sıra, dizi (Bdg. II: 176); kezek: 
bk. kezek. 

kezikle- E��=%4آ�  Sırayla yapmak II/1176.  
*** kizeklemek: bk. kezekle-. 

kezlik E�(4آ  (V.) Küçük bıçak, cep bıçağı II/1180.  
*** kezlik: Küçük bıçak, cep bıçağı 
(Vámb. 326); kezlik: Küçük bıça�, �alem 
tirāş-kārdçe �urd [kalem yontmak için 
kullanılan küçük bıçak] (LÇ 254). 

kibeç M>آ�  Halka, tambur halkası  
(Calc. Wrtb. ۀ دق�دای ) II/1399. 
*** kibeç: Halka, tambur halkası (Bdg. 

                                                           
638 LÇ’de آ:ك  şeklinde yazılmıştır. 
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II: 112). 
kiçe �آ��  Başın arkası  

(Calc. Wrtb. �; e� ) II/1379.  
*** kiçe: Başın arkası (Bdg. II: 174). 

kiçik Eآ���  Küçük, ufak II/1381. 
*** kiçik: Küçük, .aġīr [küçük], �urde 
[ufak değersiz şey], ufa�, �ıfl [küçük 
çocuk], beçe, yavrı (LÇ 264); kiçik639: 
Küçük, 
a�īr [küçük], .aġīr [küçük], 
�urde [ufak değersiz şey] (LÇ 273). 

kiçikkine �$�==آ��� kiçik+kine (V.) Küçücük, çok küçük, çok az II/1381.  
*** kiçikkine: Çok küçük, küçücük 
(Vámb. 333). 

kiçke �=آ��  Ense  
(Calc. Wrtb. �<R ) II/1383. 
*** kiçke: �afanıñ ve kerdniñ ar�a �arafı 
[kafanın ve boynun arka tarafı], eñse, 
‘askerniñ ar�adan gelen tāburı ve �ol ve 
topı, ar�a ve ye9se, pes-i gerden [başın 
arkası], püşt-i ser [başın arkası] (LÇ 
272). 

kigiz 4=آ�  Keçe, kalın keçe II/1341. 
*** kigiz: Kiz, nemed [keçe], keçe, lebed 
[yünden yapılan keçe], palās (LÇ 261). 

kigür- Eآ�=�ر� kir+gür- Getirmek, girdirmek, içeri girdirmek 
II/1341. *** (-). 

kīgüz- Eآ��=�ز�  Giyinmek, giydirmek II/1342.  
*** kiygüzmek: Giydirmek (Bdg. II: 
181). 

kīk Eآ� ،E1  آ��) Vahşi hayatta yaşayan, yabani 
2) Yabani dört ayaklı hayvan, geyik 
II/1340. 
*** kiyik: Āhū, na�cīr [avlanan, av], 
ġazāl (LÇ 266). 

kilürtek آ���ر/�ك  Zincir, pranga, köstek 
(Calc. Wrtb.  @�� ��� ) II/1373. 
*** kilürtek: Zincir, ayak bağı (Bdg. II: 
180). 

kime �آ��  Küçük fare II/1403.  

                                                           
639 LÇ’de  2�]آ  şeklinde yazılmıştır. 
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*** kime: Küçük fare (Bdg. II: 182). 
kimegen آ���آ�ن =kilmegen Gelmemiş, gelmeyen II/1403. *** (-). 
kimerse �K#آ��  Kimse II/1404. 

*** kimerse: Kimesne, kimse, kim (LÇ 
267). 

kimī !آ�� =kilmī “O gelmiyor.” II/1404. *** (-). 
kimsen آ���8ن  Ayna yapımında kullanılan ve altın 

renginde olan deri II/1406.  
*** kimsen: Ayna yapımında kullanılan 
ve altın renginde olan deri (DTO 488). 

kimsend �$8آ��  bk. kimsen II/1406.  
*** kimsend: Ayna yapımında 
kullanılan ve altın renginde olan deri 
(DTO 488). 

kīmür I آ���ر  Örtü, kılıf II/1405. 
*** kimür: <evb [giyilecek şey, elbise], 
libās [giyilecek şey, elbise], cāme 
[giyilecek şey, elbise], kisve [elbise, 
kılık], �uşam (LÇ 267); bk. ke$mur. 

kimür- II Eآ���ر�  Örtmek, kapamak, gizlemek II/1405. 
*** kimürmek: İ�fā itmek [gizlemek], 
gizlemek, �açırma�, pinhān gerden 
[saklamak, gizlemek], çinemek 
[çiğnemek], �ārīden [kaşınmak] (LÇ 
267); keymürmek: bk. ke$mür-. 

kīn � Arka taraf, bir şeyin arka kısmı (1  آ��
Ordunı9 kīni “Ordunun arka kısımda 
yürüyen birliği” 
(İyelik eki alarak ya da almadan farklı 
hâl ekleriyle yer ve zaman bildirmek 
için kullanılıyor.) 
Kiyinge tartma� “Geciktirmek”; Kiyinçe 
“Sonra” 
2) Bir kelime sonuna ilave edilen kelime 
olarak kullanılır (ayrılma hâlinden 
sonra)  
Bir azdın kīn “Bir süre sonra”; Mindin kīn 
kilgen “Benden sonra gelen” 
3) Arkadan, sonra 
Kīn tur “Arkada dur!” 
4) Gelecek vakitte, ileride 
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Kīn bil “Gelecekte bil, ileride bil.” 
II/1344. 
*** kin: Sonra, arkasından, daha sonra 
(Vámb. 335); kiyin: bk. kiyin. 

kindik E%�$آ�  Göbek 
a) Göbek bağı  
b) Tayları bağlamakta kullanılan iplerin 
üze-rindeki düğümler  
Kindik kisgen “Ebe”; Öksiz öz kindikin özi 
kiser “Öksüz kendi göbeğini kendi 
keser.” (Abg.) II/1348.  
*** kindik640: Göbek, nāf [göbek, orta], 
iç, maġz [öz, iç], miyān [orta, ara], orta, 
yir kindigi Mekke-i mükerreme (LÇ 
255).  

kine �$آ� F. آ	��  Kin, düşmanlık, intikam 
Kine sa�ladĭ “İntikamı düşündü.” 
II/1346.  
*** kine: Düşmanlık, intikam, öç (Vámb. 
335). 

kinet @$آ�  Torun 
Beg Ta�buġa Nā.ıre’d-dīn kineti “Takbuga 
Beyi Nasıreddin’in torunu” II/1346. *** 
(-). 

kipçik E�Dآ�  [Küçük, ufak]641 
Ġıbçı�, �ıpçı�, ufa�, �urd642 [küçük], .aġīr 
[küçük], kiçkine, rīze [ufak parça] (S.S.) 
II/1399.  
*** kipçik: (LÇ 263). 

kipek EDآ�  Üst kısma giyilen elbise, kaftan II/1398. 
*** kipe9999: bk. kipe9. 

kipekli !�=Dآ� kipek+li Kaftanlı, elbiseli  
Ol kün garīb hem yaġmur idi kipeksiz 
kipekli berāber idi “O gün şiddetli 
yağmur vardı; kaftanı olan da olmayan 
da aynıydı.” (Bb. 294-14) II/1398. *** (-). 

kipeksiz 4�8=Dآ� kipek+siz Kaftanı olmayan, kaftansız II/1398. *** (-
). 

                                                           
640 Ignaz Kúnos, kelimeyi “kendik” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 126). 
641 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
642 LÇ’de  0'رد  şeklinde yazılmıştır. 



 466 

kipe9999 E$Dآ�  Kaftan 
(Calc. Wrtb. 	 �� ) II/1398. 
*** kipe9999: Vücudun üstüne giyilen 
elbise; kaftan (DTO 455). 

kir I #آ�  Kir, leke, pislik II/1349. 
*** kir: Pās, çirk [kir, pas, pislik], vesa� 
[kir, pas], ar�a, +ahr [sırt, arka], pūşt 
[arka, sırt], zeng [kir, pas], emr-i al (LÇ 
264). 

kir- II #آ�]E�[  643  Girmek, içeri girmek, zorla girmek 
II/1250. 
*** kirmek: Girmek, dā�il olma�, 
tebādür itmek [ani olarak zihne 
girmek], girişmek, der-āmeden 
[girmek], tu�m girmek, böcek tu�mı, 
�urt felh [kurtcuğun yaptığı yarık], 
ġūze [koza] (LÇ 265). 

kirgüz- Eآ�#آ�ز�  Girdirmek, sokmak, içeriye girmesine 
izin vermek II/1361. 
*** kirgüzmek: Girdirmek, id�āl itmek 
[sokmak, dâhil etmek], .o�ma� (LÇ 
265). 

kiriş I 3%#1  آ�) Kiriş, kemer 
2) İp, halat 
Baysunġur Mīrzāġa kiriş salıp pādişāh-
zādnı şehīd �ıldı “Baysungur Mirza’yı 
iple boğup şehzadeyi şehit etti.”(Bb. 84-
13) 
3) Tavanda büyük kalas veya kirişe 
bağlanan küçük kiriş 
4) Çapraz kütük veya tahta II/1359. 
*** kiriş: Kiriş, kemer (DTO 483). 

kiriş II 3%#آ� kir+ş Giriş, girilecek yer 
Kiriş çıġış “Giriş-çıkış” II/1359.  
*** kiriş: Giriş (DTO 485). 

kiriş- III E�&%#1  آ�) Girişmek, birlikte girmek 
2) Başlamak, girişmek 
Bozu�luġ �ıla kirişti “Harap ederek 
başladı.” (Bb. 22).  

                                                           
643 OSTN’de yazılmayan 2  eki tarafımızdan eklenmiştir. 
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*** kirişmek: Girişmek, müdā�ale, 
mübādere [bir işe hemen girişme, 
başlama], ve muvāfa�at [uymak, 
anlaşmak] ve ta‘mī� [inceleme, 
araştırma] itmek (LÇ 265). 

kirit- E�/#آ�  Yıkamak  
(Calc. Wrtb. دن�4 آD* ) II/1358.  
*** kiritmek: Yıkamak (Bdg. II: 121); 
kirtmek: Yıkamak (DTO 484). 

kirlik E�(#1  آ�) Kirli, pis 
2) Yastık kılıfı II/1362. *** (-). 

kirmek آ�#��ك  (V.) Düğüm  
Kirmek itmek “Düğümlemek” II/1366. 
*** kirmek: Düğüm, ağ (Vámb. 333); 
kirmek: ‘U�de [düğüm, bağ], dügüm, 
baġ, girih [bağ, düğüm], bend [bağ, 
boğum], tügün (LÇ 265). 

kirneş 
 

  [Girişmek, sığışmak, birleşmek]644 
Kirneşmek645, girişmek, .ıġışma�646, 
birleşmek, cāylaşmak [yerleşmek], 
ta�ılmak (aynen alınmıştır!), cāy şeden 
[yerleşmek] (S.S.) II/1362. 
*** kirneş: (LÇ 265). 

kirtek آ�#/�ك  (V. – Z.) Boğaz, gırtlak II/1363. 
*** kirtek: Gırtlak, boğaz (Vámb. 333); 
kirtek: %ırtlā�, kigirtek, boġuz, 
ul�ūm 
[insan veya hayvan boğazı], gelū 
[boğaz] ġarġara (LÇ 265). 

kirüş آ�#وش  Giriş II/1361.  
*** kirüş: Giriş (Bdg. II: 175); kiriş: bk. 
kiriş II. 

kisten آ8"�ن  Yağ yapmakta kullanılan tokmak  
Kisten ve nīze ve teberzīn eger kişige tigse 
bir yirge öter eger �ılıç tigse başdın ayaġı 
kiser “Eğer gürz, mızrak veya balta 
birisine değse bu aletlerin vurulduğu 
yer içeri geçer; ama kılıç değse baştan 

                                                           
644 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
645 Ignaz Kúnos, kelimeyi “girneşmek” şeklinde almıştır (Kúnos; 1902: 70); kelime OSTN’de  
 .şeklinde yazılmıştır آ��"��,�ك  LÇ’deآ��"��,2 
646 Kelime OSTN’de �,-�<�m  LÇ’de ق�,-�<�m  şeklinde yazılmıştır. 
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ayağa kadar keser.” (Bb. 127-4)647. 
(Pavet de Courteille ve Zenker ‘kemer veya 
zincirin ucuna bağlanan kulplu metal bir 
küre’  anlamında Rusçada yer aldığını 
belirtmektedir. S.S.’de (adı geçen yazar) 
“piyāz” şeklindedir.) II/1388. 
*** kisten: Piyāz dinilen bir nev‘ 
arb 
āletidir (LÇ 266); kisken: Bir çeşit gürz 
(DTO 486). 

kiş I 3آ�  Samur; çok yumuşak ve ince tüyleri 
olan postu için avlanan küçük hayvan 
II/1391.  
*** kiş: �ākum [sansargillerden, yazın 
esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü 
değerli, etçil hayvan, as], ;amūr, sincāb, 
�unduz (LÇ 266). 

kiş II 3آ�  [Kuru yoğurt, yağsız peynir]648 
�uru yoġurt, yaġsız peynir, �urut, çeke ü 
çekīde [süzülmüş, damlamış], süzme 
yoġurt �ulā.ası (S.S.) II/1392. 
*** kiş: (LÇ 266). 

kīş III 3آ�  [Örtü, yorgan]649 
Kim, örti, li
āf [örtünecek ve sarınılacak 
şey, yorgan, sargı], perde, gūrfe, yorġan 
(S.S.) II/1392. 
*** kiş: (LÇ 266). 

kişen آ�&�ن  Zincir, köstek, ata takılan köstek II/1392. 
*** kişen650: Zencīr, pāy-bend [köstek], 
buġa, işkil [sağ ön ayağı ve sol arka 
ayağı beyaz olan at] (LÇ 266). 

kişenlik E�	�&آ� kişen+lik Zincirli II/1392. *** (-). 
kişi I !&آ�  Kişi, adam, insan II/1392. 

*** kişi: Kimesne, kimse, kes, erkek, 
recül [yetişkin erkek, adam], ādem, /āt, 
şa�. (LÇ 266). 

kişi- II E��&آ�  (V. – Z.) Eğri olmak, eğilmiş olmak 

                                                                                                                                                                          
647 Radloff’un ‘kisten’ kelimesine verdiği anlam ile bu kelime için Bâbür-nâme’den aldığı örnek 
birbiriyle çelişmektedir.  
648 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
649 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
650 LÇ’de  M-�آ  şeklinde yazılmıştır. 



 469 

II/1392. 
*** kişimek: Eğri olmak, eğilmiş olmak 
(Vámb. 334); kişimek: Egilmek, 
bükilmek, egri ve in
inā [eğilmiş] 
olmak, dūtā [eğri], �am şeden 
[bükülmek, eğilmek, kıvrılmak], 
mütevāżı‘ (LÇ 266). 

kişik E�&آ�  (V.) Eğri, düz olmayan, eğik II/1393. 
*** kişik: Eğri, düz olmayan, eğik 
(Vámb. 334); kişik: Burmalu, çatallu, 
dū-şā�ā [çatallı], çatal (LÇ 266). 

kişilik E��&آ� kişi+lik (V.) Yüce gönüllü; gururlu  
Kişilik itmek “Gururlu olmak, 
gururlanmak” II/1393.  
*** kişilik: Yüce gönüllü; gururlu 
(Vámb. 334). 

kişmiş   Küçük kurutulmuş üzüm taneleri 
II/1394.  
*** kişmiş: Kurutulmuş üzüm (Bdg. II: 
129). 

kişne- E� �$&آ�  Kişnemek II/1393. 
*** kişnemek: Atlar añ.ırma� ve kişirdi 
itmek, �ış�ırma�la kişnemek (LÇ 266). 

kiyin �  .bk. kīn II/1344  آ��
*** kiyin: Sonra, arkasından, daha sonra 
(DTO 489); kiyin: ,alf [arka taraf], ar�a, 
verā [arka, geri], +ahr [sırt, arka], püşt 
[sırt, arka], ‘a�ab [bir şeyin hemen 
arkası], 
a�d ve 
ased [kin tutmak], 
buġż, ‘adāvet [kin, buğz] (LÇ 268). 

köç I 1  آ�چ) Göç, taşınma, seyahat, kervan 
Köç itmek “Göç etmek, göçmek; ölmek”; 
Üç köç Sind ya�ası bile o� kildük “Sind 
kıyısını takibederek üç göç (kervan) 
geldik.” (Bb. 188-3) 
2) Eş, karı; aile 
Nū
 peyġamber ve köçleri ve üç oġulları ve 
üç kelinleri ya�şı boldılar “Nuh 
peygamber ve eşleri ve üç oğlu ve üç 
gelini kurtarılmıştı.” (Abg. 8); Oġlı9ız 
köçini sivmey turur “Oğlunuz karısını 
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sevmiyor.” (Abg. 15) II/1286.  
*** köç: Göç; göçen aile; kadın, eş 
(Vámb. 328); köç: Na�l, eşyā’ [yük, yük 
eşyası], men�ūle [göç], rı
let [göç], 
hicret, ta
vīl-i mekān (LÇ 270). 

köç- II E�� ,Göç etmek, göçmek, nakletmek  آ�
taşınmak, yola çıkmak II/1287. 
*** köçmek: Göçmek, taşınmak (DTO 
464). 

köçer ر��  .köç+r Göçer, göçebe II/1289 آ�
*** köçer: Göçer, göçebe (Vámb. 328). 

köçüm م��  .köç+m Göç, taşınma II/1289 آ�
*** köçüm: Göçme, göç (Bdg. II: 145). 

köçür- Eر���  .köç+ür- Taşımak, nakletmek II/1289 آ�
*** köçürmek: Taşımak, nakletmek 
(DTO 464). 

köger- E�#آ�آ kök+er- Yeşil olmak, yeşermek, mavileşmek 
II/1231.  
*** kökermek: Māvīleşmek, aġaçlar 
yapra�lan-mak, sebzlenmek, 
yeşillenmek, nümüvv itmek 
[bereketlenip artmak] (LÇ 272). 

kögüs آ�آ�س  Göğüs, bedenin üst kısmı, omuzlarla 
karın arasındaki bölge II/1233. 
*** köküs: Kökrek da�ı dinilür, sīne, 
gögüs, .adr [göğüs], yürek (LÇ 272). 

kök I 1  آ�ك) Mavi, gökyüzü rengi, açık yeşil  
(Bu kelimenin anlamı her lehçede aynı 
değildir.) 
Kök taş “İçinde mavi damarları olan 
beyaz mermer taşı; Semerkand emirinin 
sarayı (şimdi kale)”; Kök �arġa “Karga”; 
Kök Saray “Mavi Saray; bu isimle, 
Timur’un kaldığı yerden alınarak 
tutuklanan prenslerin yerleştirdikleri 
hapishane anlaşılıyordu.”; Yana tört 
mīrzānı Kök Sarāyġa çı�arıp şehīd �ıldı 
“Yine dört mirzayı Kök Saray’a çıkarıp 
şehit etti.” (Bb. 29-16). 
2) Gökyüzü II/1218. 
*** kök: Ma’ī, ezra� [gök renkli, mavi], 
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kebūd [gök rengi, mavi], āsmān 
[gökyüzü], semā (LÇ 259). 

kök II 1  آ�ك) Dikiş 
2) Çivi II/1221.  
*** kök: Dikiş (DTO 473). 

kök III 1  آ�ك) Ses uyumu, ahenk, keyif 
2) Ton, müzik tonu (Bdg. vezn ve āheng 
II/157) II/1223.  
*** kök: Ahenk (DTO 473); kök: 7adā ve 
āvāz (LÇ 259). 

kökçü !آ�آ� kök+çi İlaç yapılmak üzre otlar satan kimse 
II/1229. *** (-). 

kökle- I E� �آ�آ� kökII+le- Buğdayı daha tarlada iken satıp elde 
edilen parayı harcamak 
Köklemek: Ya‘nī ġalleyi [ekini] kök iken 
firū�t idüp [satıp] .arf itmek651 II/1226.  
*** köklemek: Buğdayı daha tarlada 
iken satıp elde edilen parayı harcamak 
(Bdg. II: 157). 

kökle- II Eآ�آ�� kök+le- Çivilemek, dikmek, teyellemek  
Dubulġasıġa urdum �alġanını �arıçısı bile 
kökley urdum “Onun miğferine vurdum; 
kalkanını ile zırhını yapıştırdım.” (Bb. 
300-19) II/1226. 
*** köklemek: Yama� ve pārçe dikmek, 
bir şey’i bir şey’e dikiş ile bend ve rab�  
itmek [bitiştirmek, bağlamak] (LÇ 260). 

kökle- III Eآ�آ�� kökI+le- Baharda hayvanları otlatmak II/1227.  
*** köklemek: Baharda hayvanları 
otlatmak; otları yolmak (Vámb. 330). 

kökle- IV E� �آ�آ� kökIII+le- Düzenlemek (saz), melodi çalmak 
II/1227. 
*** köklemek: Sāz köki düzüp āheng 
itmek (LÇ 260). 

köklem آ�آ�م kökle+m Bitkilerin yeşermeye başladığı ilkbahar 
mevsiminin başlangıcı II/1227.  
*** köklem: İlkbaharın başlangıcı (Bdg. 
II: 158). 

                                                           
651 OSTN’de alıntı yapılan  yer belirtilmemiştir. Ancak metin Budagov’un sözlüğünde de aynı 
şekilde yer almaktadır (Budagov; II-1871: 157) 
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köklen- E�	آ�آ� kök652+le+n- Kök salmak II/1227.  
*** köklenmek: Köklenmek,ü kök 
salmak (Bdg. II: 157). 

kökrek آ�آ#اك  Gövde, bedenin üst kısmı II/1225. 
*** kökrek: Sīne, gögüs, .adr [kalb, 
göğüs], göñül, yürek, baġır (LÇ 259). 

kökres آ�آ#اس  bk. kökrek 
(“Kökres” kelimesi, muhtemelen ‘kökrek’ 
kelimesinin hatalı yazımıdır.) II/1225. *** (-
). 

köksük آ�آ�8ك  Mavimsi II/1230.  
*** köksük: Mavimsi, göğümsü (Bdg. II: 
157). 

köktül آ�آ"�ل kök+tül Mavimsi II/1229.  
*** köktül: Mavimsi, göğümsü (Bdg. II: 
157). 

köl آ�ل  Göl II/1267. 
*** köl: Büyük göl, bu
ayre [göl, küçük 
deniz], de9iz, līmān, �alīc, Aral de9izi 
(LÇ 272). 

köm- Eآ���  Gömmek II/1319. 
*** kömmek: Gömmek, defnetmek; 
gizlemek (DTO 477). 

kömeç آ���چ  (V.) Kızgın külde pişirilen ekmek 
II/1320.  
*** kümeç: Kızgın külde pişirilen ekmek 
(Vámb. 327); kömeç: Bir nev‘ etmekdir, 
deşt-i yabanda çūbān [çoban] ve bādiye-
nişīnler [kırda yaşayanlar] yaparlar, 
köme da�ı dirler (LÇ 261).   

kömek آ���ك  Yardım, destek, takviye II/1319. 
*** kömek: Yardım, 
imāye, i‘āne, 
imdād ve mu‘āvenet (LÇ 261). 

kömeke$$$$  �=آ��  Damak  
(Calc. Wrtb. آ�م ) II/1320. 
*** kömegey: Damak (Bdg. II: 164). 

kön- E�	آ�  Razı olmak, rıza göstermek, kabul 
etmek, fethedilmek II/1241.  
*** könmek: �āyil ve rıżā olma� [rıza 

                                                           
652 “Temel, esas” anlamındaki kök kelimesindendir. 
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göstermek, razı olmak] (LÇ 263). 
köndür- Eور��	آ�  Razı etmek, zorla emir altına almak, 

kabul ettirmek, inandırmak, ikna etmek  
Ta�ı bizni arıġ yolġa köndürgil “Bizi 
doğru yola inandır!” II/1247.  
*** köndürmek: Birisini razı etmek, 
birisi ile uzlaşmak (Vámb. 332). 

köni !	آ�  Doğru, dürüst, adil II/1243. 
*** köni: Doğru, dürüst (Bdg. II: 168). 

könük- Eآ��	آ�  Birine veya bir şeye alışmak II/1245.  
*** könükmek: Uyum sağlamak, 
mutabık olmak, alışmak (Bdg. II: 168). 

könüktür- Eآ�ور��	آ� könük+tür- Sabretmeye alıştırmak, sabrettirmek 
II/1245.  
*** könükdürmek: Alıştırmak (Bdg. II: 
168). 

könül- E�(�	1  آ�) Eşit olmak, denk olmak 
2) Düz olmak II/1246.  
*** könülmek: Alıştırılmak (DTO 480). 

könüş I ش�	آ�  Uzlaşma, iki taraflı anlaşma II/1246. 
*** könüş: Uzlaşma, uyum, mutabakat 
(Bdg. II: 168). 

könüş- II E���	آ�  Anlaşmak II/1246.  
*** könüşmek: Anlaşmak, uyum 
sağlamak, mutabık olmak (Bdg. II: 168). 

kö9999lek =�ك	آ�  Gömlek II/1239. 
*** kö9999lek: Gömlek, �amī. [gömlek], 
pīrāhen [gömlek], kürt653 [yakası dar 
gömlek], göylek (LÇ 262); kö9999lek, 
kö9999rek: gömlek (DTO 480). 

kö9999ül =�ل	آ�  Gönül II/1236.  
*** kö9999ül: Gönül (DTO 480). 

kö9999üldeş =��اش	آ�  Süt kardeş II/1239.  
*** kö9999üldeş: Gönüldeş, arkadaş (Bdg. 
II: 166); kö9999ültaş: bk. kö9ülteş. 

kö9999üllük E��=	آ�  Gönüllü, hazır, uygun, istekli  
�attıġ kö9üllük “Katı yürekli, 
acımasız”; Ki9 kö9üllük “Eli açık”; 
Uluġ kö9üllük “Gururlu, kibirli”; Kiçi 

                                                           
653 LÇ’de 	Aآ'ر  şeklinde yazılmıştır. 
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kö9üllük “Yumuşak huylu, uysal, 
mülayim” II/1238.  
*** kö9999üllük: Gönüllü (Bdg. II: 166). 

kö9999ülteş =�"�ش	آ�  Süt kardeş II/1238. 
*** kö9999ültaş: Süt kardeş (Vámb. 332). 

köp آ�ب  Çok, fazla  
(Muhtemelen Farsça 	,ه kelimesinden 
lehçelere geçmiştir. Kutadgu Bilig’de bu 
anlamda, “ögüş” ve “telim” kelimeleri sıkça 
kullanılıyor. Yine bu eserde “köp” 
kelimesinin kullanımı ise çok azdır. “Köp” 
kelimesi, yazarlar tarafından kullanıldığı 
için buraya taşınmıştır.) II/1309. 
*** köp: Ço�, ke;īr [çok], bisyār [çok, 
fazla], vāfir [çok, bol] (LÇ 255). 

köplük ك��Iآ� köp+lük Çokluk, bolluk II/1314.  
*** köplük: Ço�lu�, izdi
ām, cem‘iyyet, 
ġalebelik, ke;ret [çokluk], vefret [çokluk, 
bolluk], bisyārī [çokluk] (LÇ 256). 

köprük وك#Iآ�  Köprü II/1313. 
*** köprük: Köpri, .ırā�, cisr [köprü, 
ağaçtan olan köprü], pül [köprü], 
mu‘ābir [köprüler] (LÇ 256).  

köprükçi !وآ�#Iآ� köprük+çi Köprü bekçisi II/1313.  
*** köprükçi: Köprü bekçisi (Bdg. II: 
142). 

köpük ك�Iآ�  Köpük II/1311. 
*** köpük: Köpük (DTO 462); köpük: 
Kesb [artış], kef [köpük], zebed [köpük], 
lü‘ab [salya, tükrük],  köfük-i deryā, 
deñiz köpügi (LÇ 255). 

köpüklen- E�	آ��Iآ� köpük+len Köpüklenmek II/1312.  
*** köpüklenmek: Köpüklenmek (Bdg. 
II: 142). 

kör- Eآ�ر�  Görmek, bakmak II/1249. 
*** körmek: Görmek, bakmak (DTO 
468). 

köredegen آ�راداآ�ن  Yenik, mağlup  
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Kaçġan ve köredegen Afġān ve Hindistānını 
yıġıp654 “Kaçan ve yenik düşen Afgan ve 
Hintlileri bir araya getirip” (Bb. 35-15) 
II/1251.  
*** köredemek: Dağıtmak (DTO 465). 

körege �1  آ�رآ) Şarabın saklandığı kap 
(Calc. Wrtb. اب�اوردن � �� @�� ) 
2) Şölende uzun ağızlı güğümlerin 
konulduğu tabure II/1251.  
*** köreke - körege: Şarapların 
konulduğu tepsi (DTO 467); kürge: bk. 
kürge. 

körgüz- Eآ�رآ�ز�  Göstermek II/1263. 
*** körgüzmek: İşāret ve izhār itmek, 
göstermek, irāe ibrāz itmek [göstermek], 
nümāyiş iylemek (LÇ 271). 

körk ركآ�   Güzellik II/1259.  
*** körk: Güzellik (DTO 466). 

körkem آ�رآ�م  Güzel, görkemli 
Körkem yüzlik “Güzel yüzlü”; Körkem 
�ul�lı� “Güzel huylu” II/1260. 
*** körkem: Güzel (Bdg. II: 148). 

körkemlen- E�	آ�رآ��� körkem+le+n- Güzelleşmek, güzel olmak II/1260.  
*** körkemlenmek: Güzelleşmek (Bdg. 
II: 149). 

körkemlendir- ور�آ�رآ�	���E  körkemlen+dir- Güzelleştirmek II/1260.  
*** körkemlendirmek: Güzelleştirmek 
(Bdg. II: 149). 

körke$$$$- E�%آ�رآ� körk+e$- Güzel olmak, güzelleşmek II/1260. 
*** körkeymek: Güzelleşmek (Bdg. II: 
148); görkeymek: Güzel olmak (DTO 
466). 

körke$$$$t- E�"%آ�رآ� körke$+t- Güzelleştirmek II/1260.  
*** körketmek: Güzelleştirmek (Bdg. II: 
148). 

körklük آ�رآ��ك  Güzel II/1261.  
*** körklük: Güzel (Bdg. II: 148); 
görklük: Güzel (DTO 466). 

                                                           
654 OSTN’de \��ی şeklinde yazılmıştır. Biz kelimenin doğru şeklini Bâbür-nâme (Mesut Şen) ve 
aynı örneğe yer veren DTO’den aldık. 
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körksüz 48آ�رآ  Güzel olmayan, çirkin II/1262. *** (-). 
körksüzlen- آ�رآ�	48,E  körksüz+len- Çirkinleşmek, çirkin olmak II/1262.  

*** körksüzlenmek: Çirkinleşmek (Bdg. 
II: 149). 

körksüzlik E(48آ�رآ  Çirkinlik, güzel olmama II/1262. *** (-). 
körük I 1  آ�روك) Körük 

2) Arabanın (fayton) katlanabilir tavan 
bölü-mü II/1252.  
*** körük: El körügi, dem [körük], 
hallāc [hallaç] (LÇ 258); körük: Demirci 
körüğü (DTO 69). 

körük II آ�روك  Güzellik II/1253.  
*** körk: bk. körk. 

körüklük آ�روآ��ك körük+lük Güzel II/1253. 
*** körüklük: Güzel (Vámb. 329). 

körün- E�	آ�رو kör+n- Görünmek, görünmüş olmak; gelmek 
II/1254.  
*** körünmek: Görünmek (Bdg. II: 151). 

körünüş ش�	آ�رو körün+ş Görüşme, söyleşi, sohbet, huzura kabul 
etme 
Körünüş birmek “Huzura kabul etmek”; 
%ānnı körünüş �ıldılar “Han ile 
görüştüler.” II/1255.  
*** körüniş: Selamlama hareketi (DTO 
468). 

körüş- Eآ�رو�� kör+ş- Görüşmek II/1257.  
*** körüşmek: Görüşmek (Bdg. II: 150). 

kösegü آ� �Kآ�  bk. kösew II/1294. 
*** kösegü: Bir ucı yanup sönmiş kütük 
(LÇ 259). 

kösew و�Kآ�  Köz, yarı yanmış odun; ateş karıştırmak 
için kullanılan eşya II/1293. 
*** kösev: Yanmış odun; köz (DTO 470). 

köşüş آ���ش  Arzu, istek (fayda) II/1306. *** (-). 
köt آ�ت  Mahrem yer, kıç II/1275.  

*** köt: Arka, kıç (DTO 463); köt: 
Ma�‘ad, dip, dübr [kıç], kūn [anüs] (LÇ 
256). 

kötel I آ�/�ل Tac.: �utal 1) Dizgin altındaki at  
(Calc. Wrtb. =G��� ) 
2) Dik yokuş, dar dağ geçidi, dağ sırtı 
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Tünd ve tīz kötellerde �alın at ve tive �aldı 
“Sert ve keskin dağ geçitlerinde birçok 
at ve deve kaldı.” (Bb. 99-23); Üç tört ara 
�onup Saruta� kötelige yittük “Üç-dört 
gün sonra Sarutak dağının geçidine 
ulaştık.” (Bb. 100-1); Kötelni9 çıġışıda 
her yirde taşdın penāh yasap turlar “Sert 
dağ geçidinin birçok yerine taştan 
dayanak yaptılar.” (Bb. 172-18); Köteldin 
inip “Dağ yokuşundan inip” (Bb. 314-1); 
Ol vilāyetlerde kötellerni bend dirler “Bu 
ülkelerde (Kabil) dağ geçidine –bend- 
diyorlar.” (Bb. 166-22) II/1277. 
*** kötel655: Daġ, kūh [dağ], cebel [dağ], 
sa‘bü’l-mürūr [dar geçit], bend, geçid, 
süvārī [atlı asker], bülend, nā-hem-vār 
[düz olmayan] (LÇ 257); kötel: Dizgine 
alınmış at (Bdg. II: 144). 

kötel- II E�(�/آ�  Kaldırmak, şişmek (hamur için), 
yücelmek II/1277.  
*** kötelmek: Kaldırmak (DTO 463). 

köteli !(�/آ�  (V.) Kalkmış, şişmiş II/1277.  
*** köteli: Kalkmış, şişmiş (Vámb. 328). 

köten 1  آ�/�ن) Kıç, popo 
2) İskemle, tabure  
(Calc. Wrtb. �>#  ) II/1276.  
*** köten: Kıç, popo (Bdg. II: 143). 

köter- E1  آ�/�ر�) Kaldırmak, yukarı kardırmak 
2) Tahammül etmek, sabretmek 
3) Rahatsız etmek, huzurunu kaçırmak; 
saldır-mak  
Ö9 ve solın köterdiler “Ön ve soldan 
saldırdılar.” II/1276.  
*** kötermek: �aldırma�, ber-dār itmek 
[yukarı kaldırmak], def‘ ve selb 
[kaldırma] ve ma
v itmek (LÇ 257); 
kötermek: Kaldırmak, yukarı 
kaldırmak; şahı ilan etmek (DTO 463). 

köterim آ�/�رم köter+m Ağır yük, ağırlık II/1276.  

                                                           
655 LÇ’de 4A'آ şeklinde yazılmıştır. 
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*** köterim: Ağırlık, yük, ağır yük (Bdg. 
II: 143). 

köterimlik Eآ�/�ر��� köterim+lik Güç durumların geçmesi, serinkanlılık, 
soğukkanlılık 
Ulu�lar köterimlik kirek “Büyükler 
soğukkanlı olmalı.” (Bb. 452-1) II/1276.  
*** köterimlik: Aktarma, geçirme (Bdg. 
II: 143); köterimlik: Soğukkanlılık (DTO 
463). 

köverçken ن�=�  .Güvercin II/1319  آ�ور
*** köverçgen: Güvercin (Bdg. II: 169). 

kö$$$$- E�%آ�  Yanmak II/1216. 
*** köymek: Yanma�, mu�arri� olma� 
[yanmış olmak], �aratma�, sū�ten 
[yanmak] (LÇ 263). 

köz 1  آ�ز) Göz, görme organı 
2) Küçük delik, bilerek açılmış delik 
II/1299. 
*** köz: Çeşm [göz], ‘ayn [göz], 
merdüm [göz] (LÇ 258). 

kübe �آ<�، آ��  Zırh II/1517. 
*** küpe: Cevşen mi;illü  bir nev‘ libās 
[zırha benzeyen bir tür elbise] (LÇ 256); 
köppe: Kışlık giysi (Vámb. 328). 

küce �آ��  Dağ kekliği II/1497. *** (-). 
kücen- ك��	آ���  Gayret etmek, çabalamak, zorlanmak; 

doğum sancısı çekmek II/1498. 
*** kücenmek: Gayret etmek, 
çabalamak, dönüp dolaşmak, 
zorlanmak; doğum sancısı çekmek 
(Vámb. 329). 

kücüm 'آ��  Karaağaç II/1499.  
*** kücüm: Karaağaç (Vámb. 329). 

küç 1  آ�چ) Güç, kuvvet 
2) Şiddet 
3) Güçlü, sert, ağır, çetin 
4) Çok, fazla II/1489.  
*** küç: Güç; iş, emek; ağır, zahmetli 
(DTO 464); küc: Güç; güçlü; gazap, 
şiddet (Vámb. 328). 

küçe$$$$- E�%�� Güçlenmek, kuvvetlenmek, güçlü (1  آ�
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olmak 
2) Birini zorlamak II/1491.  
*** küçeymek: Kuvvetlenmek, 
güçlenmek; büyümek (Bdg. II: 145). 

küçe$$$$t- E�"%�� küçe$+t- Güçlendirmek, kuvvetlendirmek آ�
II/1491. *** (-). 

küçle- E��� Zorlamak, güçleştirmek, acı vermek  آ�
II/1496.  
*** küçlemek: Zorlamak, güçleştirmek 
(Bdg. II: 145). 

küçlük ك���  .küç+lük Güçlü, kuvvetli II/1497 آ�
*** küçlük: Güçlü, kuvvetli (Vámb. 329). 

küçlüklik آ����Eآ�  656 küçlük+lik Güçlülük, kuvvetlilik II/1497. *** (-). 
küçmen ن���  Saygın ve zengin  آ�

(Calc. Wrtb. و  �ل J�� \6�m ) II/1497.  
*** küçmen: Saygın ve zengin (Bdg. II: 
146). 

küke9999 E	آ�آ�  Baykuş, puhu kuşu II/1423.  
*** küke9999: Baykuş (Bdg. II: 158). 

kükrüş آ�آ#وش  Aslan kükremesi 
(Calc. Wrtb. ��� ش�5 ) II/1426.  
*** kükrüş: Aslan kükremesi (DTO 473). 

kükte-657 آ�آ"� ��ك  [Saz çalmak, şarkı söylemek]658 
Sāz çalma�, āheng ve terennüm ve naġme 
[itmek]659 (S.S.) II/1426. 
*** küktemek: (LÇ 259). 

kükü9999 E	آ�آ�  Baykuş, puhu kuşu 
(Calc. Wrtb. �<� ) II/1424.  
*** kükü9999: Baykuş (Bdg. II: 158). 

küküm 'آ�آ  (V.) Mahkumların boyunlarına geçirilen 
halka II/1424.  
*** küküm : İlmik, mahkumların 
boyunlarına geçirilen halka (Vámb. 
331). 

kül I آ�ل  Kül II/1465. 

                                                           
656 OSTN’de آ'
2
,آ'   şeklinde yazılan kelime, Arap harfli yazımı ve anlamı dikkate alınarak 
düzeltilmiştir. 
657 OSTN’de madde başında “küktö-” şeklinde yazılan kelime, Lugat-ı Çagatay esas alınarak 
düzeltilmiştir. 
658 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
659 OSTN’de eksik alınan açıklama LÇ’den hareketle giderilmiştir.  
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*** kül: Remād [kül], a�ker [ateş koru, 
yanar hâlde olan kömür], āteş, nār 
[ateş], ot (LÇ 260). 

kül- II E�(آ�  Gülmek II/1466.  
*** külmek: Gülmek, tebessüm ve 
�ande [gülme, gülüş] itmek, fı
k 
[gülmek] (LÇ 261). 

küle آ� Ar.  آ{L  Daima; her zaman; her yerde  
İmgek birle küle �arada yürür-biz 
“Dünya’nın her yerinde dertlerimizle 
yürüyoruz.” II/1467.  
*** küllāāāā: Daima, genellikle, umumen 
(Bdg. II: 132). 

külük (1  آ�)�ك Kahraman, yiğit 
2) Büyük köpek  
(Calc. Wrtb. نL2 آ; ) II/1471.  
*** külük: Bār-gīr [yük taşıyan], yük 

ayvānı, dive, at, merkeb (LÇ 261); 
külük: Büyük köpek (Bdg. II: 161). 

külüm '(آ� kül+m Gülme, gülümseme II/1473. 
*** külüm: zı
k [gülme], tebessüm, 
�ande [gülme, gülüş] (LÇ 261). 

kümek آ���ك  Kalabalık, sürü, yığın, kütle  
Kümeki sipāhī ve şehrī “Asker ve şehrin 
kalabalığı” II/1524.   
*** kümek: Kalabalık (Bdg. II: 163). 

kümüldrük 1  آ����رك) Yular 
2) Atın göğüslüğü II/1527.  
*** kümüldürdük: At ve diveniñ 
gerdānına a.dı�ları mercān 
al�ası, 
�ılāde [gerdanlık, boyna takılan 
kıymetli şey], gerdenlik (LÇ 261); 
kümüldürük: Atın yuları (DTO 477). 

kümüş آ���ش  Gümüş II/1528.  
*** kümüş: Gümüş (Bdg. II: 163). 

kün آ�ن  Gün; güneş II/1436. 
*** kün: Āfitāb, güneş, şems, gündüz, 
nehār [fecrin doğuşundan güneşin 
batışına kadar olan aydınlık], �ūrşīd 
[güneş], �uyaş, rūz [gün, gündüz], 
yevm [gün, yirmidört saatlik zaman] 
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(LÇ 231). 
künde ا�	آ� F. J1 آ��) Eğik sopa, ucu çengelli değnek; 

pulluk 
2) Havada uçan kuşların tünedikleri 
yuva 
3) Pusu II/1443.  
*** künde: Kende [kütük], kütük, 
mücrimleriñ el ve aya�larına urdu�ları 
künde [köstek] ve buġa ve bend [bağ], 
Asyā-yı Vustāda künde-�āne ma‘rūfdur 

abs-�āne dimekdir, behr-i yevm [bir 
günde], behr-i gün (LÇ 262); künde: 
Pulluk, karasaban; Orta Asya’da 
mahkumların ayağına vurulan köstek 
(Vámb. 332). 

kündele9999 E	,ا�	1  آ�) Bir şeyin içinden çapraz geçen, bir 
şeyin arasından eğilerek geçen 
Bir şībe o� mini9 butumġa tigdi kim 
kündele9 ötti “Atılan bir ok benim 
kalçama değip çapraz geçti.” (Bb. 131-
21) 
2) [Eğri, kavisli, eğri; iki nesnenin 
arasında ortaya çıkan münasebetsiz 
sey]660  
Kec [eğri], ‘avc [eğri, eğik], egri, �avs 
[eğri], pīç, ara ve ortaya �onılan 
münāsebetsiz vāsı�a ve 
āyil [engel], iki 
nimerse miyānına [arasına] +uhūr iden nā-
münāsib bir şey’, ve ālet (S.S.) II/1443.  
*** kündele9999: (LÇ 262). 

kündelet- E�/,ا�	آ�  [Döndürmek, çevirmek, yuvarlatmak; 
hapisha-neye koydurmak]661 
Tedvīr itmek [döndürmek, çevirmek, 
daire şekline sokmak], yuvarlatma�, 
kende-�āne ve 
abs-�āneye �oydurma� 
II/1443. 
*** kündeletmek: (LÇ 262). 

kündelik E�(ا�	آ�  Gündelik, yevmiye, günlük ücret 

                                                           
660 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
661 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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II/1444. 
*** kündelik: Gündelik, yevmiye, ücret-
i va+īfe, cerāye-yi rūzī [gündelik azık], 
‘a�ā-yı misāfir ve mihmān ma�.u.iyātı 
(LÇ 262). 

kündeş اش�	آ� kün+deş Maiyet, hizmetçiler, taraftar  
(Calc. Wrtb. ع�G"ا ) II/1444. 
*** kündeş: Hizmetçiler, maiyet (Bdg. II: 
168); kündeş: �adın orta�ı, iki �atun bir 
ādemin nikā
ında bir �ānede bulunması 
(LÇ 262). 

kündüz وز�	1  آ�) Gündüz 
2) Gündüz vakti, gündüz zamanı 
II/1446. 
*** kündüz: Nehār [fecrin doğuşundan 
güneşin batışına kadar olan aydınlık], 
rūz [gün, gündüz], yevm [gün, 
yirmidört saatlik zaman], gün (LÇ 262). 

künen- E�	�	آ�  Sevinmek II/1439.  
*** könenmek: Sevinmek, memnun 
olmak (Vámb. 332). 

künendir- Eر��	�	آ� künen+dir- Sevindirmek II/1439.  
*** könendürmek: Sevindirmek (Bdg. 
II: 169). 

küninç M$	آ�  Kıskanç II/1440.  
*** küninç: Kıskanç (Bdg. II: 167). 

kü9999 آE	�   Köle, hizmetçi II/1428.  
*** kü9999: Hizmetçi, köle (Bdg. II: 159). 

kürçek E�  .Kürek 662 II/1462  آ�ر
*** kürçek: Kürek, �āk-endāz [kürek], 
bir ucı ya..ı ālet, farāş (LÇ 258). 

küre I  F. Jآ'ر Küre II/1448.  
*** kūūūūre: Küre (Bdg. II: 152). 

küre- II 663 آ�ر�E   Küremek, kürekle atıp temizlemek 
II/1448.  
*** küremek664: Kürek ile toplama�, 
āteşe havā virmek (LÇ 259). 

                                                           
662 Radloff, kürçek kelimesinin açıklamasında DTO’dan aldığını belirttiği “Kemi dürekine dirler” 
şeklindeki açıklama, kaynak gösterdiği eserde bulunamamıştır. Muhtemelen Radloff, Lehçe-i 
Osmânî’yi (L.O.-Lh.) kaynak gösterecek iken sehven, DTO’un L.T. şeklinde kısaltmasını verdiği  
eserini kaynak göstermiştir. 
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kürek 1  آ�راك) Kürek 
2) Küreğin aldığı toprak miktarı, kesek 
3) Kap; şarap şişesi  
(Calc. Wrtb. 	-�� اب و�آ-$! و ��@ � ) 
4) Raf, kap-kacak koymak için 
kullanılan masa II/1449.  
*** kürek: Kürmek, kürek (LÇ 258); 
kürek: Gemi küreği; şarap şişesi (Bdg. 
II: 120). 

kürekçi !1  آ�راآ�) Kürek yapan kimse 
2) Kürekçi, kürek çeken kişi II/1450. *** 
(-). 

küreke �آ Gآ�ر  Büyük davul 
(Calc. Wrtb. نLرۀ آ�#" ) II/1450.  
*** küreke: Büyük davul, kös (Bdg. II: 
148). 

küren    1  آ#ان، آ�ران) (Bdg.) Kalabalık, kabile, ordu yığını 
2) (Bdg.) Astrahan Tatarlarında olduğu 
gibi bazı Tatarlarda bu kelime ekmek 
pişirilen bina anlamında 
kullanılmaktadır; fırın II/1451.  
*** küren: Kabile, kavim; kalabalık, 
müfreze, kolordu, alay; Moğol kavmi; 
Astrahan Tatarlarında ekmek pişirmek 
için kullanılan fırın (Bdg. II: 124). 

kürge �1  آ�رآ) Şarabın saklandığı yer, kap  
(Calc. Wrtb. اب�اوردن � �� @�� ) 
2) Kalın yün kumaşa benzeyen ve süs 
olarak odaların duvarlarına asılan ipek 
kumaş 
A� öyge işik rest tü9lüg daġı 
Bolup kürge öy duvarıġa665 tüg daġı 
“Ak çadırda kapı ve bacalar var; kürge 
de çadırın duvarlarında çuha 
olmaktadır.” 
Kilimi salınıp gül-gūn u zībā 

                                                                                                                                                                          
663 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten (v) işareti konulmamıştır. Biz kelimenin Arap 
harfli yazımı ve anlamını esas alarak bu şekilde gösterdik. 
664 LÇ’de 'كآ�  Jر   şeklinde yazılmıştır. 
665 Kelime OSTN’de 	<دوری  şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış metnin anlamı dikkate alınarak 
düzeltilmiştir. 
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Yasalıp kürgesi gül-reng-i dībā (Ferhad u 
Şîrîn) 
“Gül renkli ve çok güzel bir kilim 
serilmişti; kürgesi, gül rengi ipekten 
yapılmıştı.” 
3) Çadırın duvarlarını oluşturan 
çubuklar666 II/1459.  
*** kürge: Alaçu�ıñ [obanın] e�rāfı, gird-
�āne, siyāh �ara iv, ve öyüñ divarı (LÇ 
258); kürge: Çadırın iç yüzü, çadırın 
çubukları; duvar kaplaması (DTO 467); 
körge: Şarabın saklandığı yer (Bdg. II: 
149). 

kürk آ�رك  Kürk, kürklü giysi II/1457.  
*** kürk: Kürk (DTO 465). 

kürküz آ�رآ�ز  Uzun 
(Calc. Wrtb. دراز ) II/1458.  
*** kürküz: Uzun (Bdg. II: 149). 

kürpe �Iآ�ر (Hive) Deve derisinden yapılmış battaniye 
veya basma II/1464. 
*** kürpe: Yata� yorġan, li
āf [yorgan] 
ve şilte, bala-pūş [çocuk yorganı] (LÇ 
257) 

küt- E�/1  آ�) Korumak, muhafaza etmek 
2) Hayvanları otlatmak, gütmek II/1480.  
*** kütmek: Reh-.ıra yürüyerek 
mevāşīyi sürmek [bir sırada yürüyerek 
davarı gütmek], ra‘y ve ir‘ā itmek 
[otlatmak, gütmek], ta‘�īb iylemek, 
ba�ma� ve ne+āret itmek (LÇ 257). 

kütel 667 آ�/�ل  Dizginlenmiş at II/1483.  
*** kötel: bk. kötel I. 

küterdüm آ�/�ردوم  Kabalık, küfür II/1483. *** (-). 
kütewül آ�/�ول  (V.) Erzak sorumlusu; askerî bir rütbe 

II/1481.  
*** kütevül: Mu
āfı+668, bās-bān, bekci, 

                                                                                                                                                                          
666 Radloff, kürge kelimesinin açıklamasında DTO’dan aldığını belirttiği “%arkāhıñ dīvārı 
çubu�larına dirler” şeklindeki açıklama, kaynak gösterdiği eserde bulunamamıştır. Muhtemelen 
Radloff, Lehçe-i Osmânî’yi (L.O.–Lh.) kaynak gösterecek iken sehven, DTO’un L.T. şeklinde 
kısaltmasını verdiği  eserini kaynak göstermiştir.  
667 OSTN’de “kütöl” olarak yazılmıştır. 



 485 

nigeh-bān [bekçi, gözcü], �al‘a-bān [kale 
bekçisi], kütevül, erīke [taht, padişahın 
tahtı] nā+ırı ordu-bān, 
arem-i sarāy 
mu�ayyidi [saray hareminin 
koruyucusu] (LÇ 257); küteöl: Askerî 
rütbe; erzak sorumlusu (Vámb. 328). 

kütkür- Eآ�/=�ر�  Göndermek, yollamak 
(Calc. Wrtb. دن�آ 	روا" ) II/1485. *** (-). 

küvek آ�اك  Boş, boşaltılmış II/1522.  
*** küvek: Boş, boşaltılmış (Bdg. II: 110). 

küven- E�	آ�ا  Güvenmek, inanmak, itimat etmek  
Minde küvengü nirse yo� tip �oyulu� �ıldı 
“Bende güvenilecek bir şey yok deyip 
alçakgönüllülük etti.” II/1522.  
*** küvenmek: Güvenmek (Bdg. II: 168). 

küvenç M	آ�ا  Güven, itimat, güvenme duygusu 
Mü’minler küvençi “Müslümanların 
itimadı, güveni” II/1523.  
*** küvenç: Güven, inanma (Bdg. II: 
168). 

küyegü آ�%�آ�  Güvey, damat  
Küyegü otĭ  “Bir bitki türü” II/1432.  
*** küyev: Güyegi, dāmād, .ıhr [damat], 
güyev, arūs [damat, güveyi] (LÇ 263). 

küyil 1%آ�  Bir tür kuş 
Yana bir küyĭl uzunluġı zāġçe bolġay 
zāġçedin �aylī inçkerekdür �urı o�ur 
Hindüstān bülbüli bu imiş Hindüstān ili 
�aşıda bülbülçe 
ürmeti bardur �alın 
dıra�tlı� bāġlarda boladur “Yine küyil 
diye bir kuş vardır uzunluğu karga 
kadardır ama kargadan daha incedir. 
Sesi çok güzeldir. Hindistan bülbülü 
buymuş; Hindistan’da bülbül kadar 
değeri vardır. Bu kuş sık ağaçlı 
bağlarda yaşar.” (Bb. 365-2) II/1420.  
*** küyil: Büyüklüğü karga kadar olan 
bir tür kuş (Bdg. II: 171). 

kü$$$$kenek ك�	آ�%=�  Fare avlayan bir kuş türü, fare ile 

                                                                                                                                                                          
668 LÇ’de |R�y   şeklinde yazılmıştır. 
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avlanan akbaba  
‘U�āb ve kü$kenek ni �ılsalar �ayd 
�açan �ılġay anı9 .aydını bu .ayd 
“Eğer kartal ve akbabayı bağlarlarsa bu 
kuşlar nasıl avlanacaklar?” II/1418.  
*** küykenek: Bir nev‘ �artal cinsinden 
şikār [av] kuşıdır (LÇ 263). 

kü$$$$men- E�	��%1  آ�) Tereddüt etmek, geciktirmek, bahane 
öne sürmek, sebep bulmak 
İy Nevāyī yār eger dir kim özü9ni otġa sal 
Ten yala9 iylerge kü$men cān üçün kü$menmegil 

“Ey Nevâyî, sevgili eger kendini ateşe 
at derse; elbiselerini çıkartırken 
tereddüt etme, canın için geciktirme!”; 
Yār kūyidin öterde başıma yaġsa belā 
Anda iyler-min tev�if her cihetdin kü$menip 
“Eğer sevgilinin köyünden geçerken 
başıma her taraftan bela yağsa; bir 
bahane öne sürüp orada dururdum.” 
2) (Z.) Darılmak, kızmak II/1421.  
*** küymenmek: Bahāne ve ta‘allül 
[vesile, bahane] itmek, sebeb ve vesīle 
bulma� (LÇ 263). 

küyünç M	�%آ�  Dert, gam, tasa, keder II/1434.  
*** küyünç: Acı, keder, gam (Bdg. II: 
171). 

küz آ�ز  Güz, sonbahar II/1504.  
*** küz: Yaz ile �ış beyni [arası], 
mevsim-i 
azīf [sonbahar], güz (LÇ 
258). 
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L 
 

la I , [Ar.] Ah! Vah! Eyvah!  
Lebi9 fikri baġrımnı �an �ıldı lā 
Çü �an �ıldı közdin revān �ıldı lā 
“Ah! Dudağının hayali göğsümü 
kanattı. Ah! gözlerimden kan akıttı.” 
III/725. 
*** lā: Edātdır, āh, eyvāh, efsūs [eyvah!], 
ta
sir ma�āmında müsta‛meldir (LÇ 
273); lā: Ah! (DTO 491). 

la II ,  Yanak  
(Calc. Wrtb. Jر�D0ر ) III/726.  
*** la: Yanak, damak (Bdg. II: 184). 

laba �>(  (P. d. C.) İhtiyar, yaşlı; yönetici III/739. 
*** laba: İhtiyar, yaşlı; yönetici (DTO 
492). 

labaşa���� ق���>(  (P. d. C.) Yer, kaide, ayak 
�ā‛ide, u.ūl, irtibā�, inżibā� (S.S.) III/740. 
*** labaşa����: Yer, kaide, ayak (DTO 492); 
labaşa����: (LÇ 274). 

laçĭn ���,  Şahin; (V.) atmaca 
(Calc. Wrtb.  M�ه�� ) III/735. 
*** laçin: Bir tür atmaca (Vámb. 335). 

lade Gد,  (V.) Budala, geri zekalı III/735. 
*** lade: Budala, geri zekalı (Vámb. 
335). 

lafadan 669 دان�U(  Yarı kurumuş tohum 
Yarım öyüdülmiş to�um, beyża [yumurta], 
yumurta (S.S.) III/740. 
*** lafadan: (LÇ 274). 

laġ غ,  Yer, mahal, mekan 
(Bu büyük ihtimalle ayrı bir kelime değil; ek 
olarak görülmelidir: Ya$�a�, �uş�a� 
kelimelerinde olduğu gibi.) 
(Calc. Wrtb. @�� ) III/730. 
*** la����- laġġġġ: Nicelik bildirir; yer ismi 
yapar. Ör: �umla� “Kumlu yer”; yavla� 

                                                           
669 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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“Tehlikeli bölge” (DTO 492); la����: Yer 
ismi yapar: �işla� “Kışın kalınan yer”; 
yayla� “Yazın kalınan yer” (Vámb. 336). 

laġla- ���, �aġ+�a- Yer tutmak, yerleşmek  
(Calc. Wrtb. دن�آ @�� ) III/731.  
*** laġlama����: Yerleşmek (Bdg. II: 186). 

����a���� �(  1) Papaz cüppesi; pantolon 
2) Bozulmuş yumurta III/728.  
*** la���� ve lek: İçi bozu� yumurta, lök 
(LÇ 274). 

lale  �(, [F.] Lale III/734.  
*** lāāāāle: Lale (Bdg. II: 186). 

lançĭ !*	,  Şahinci, şahin besleyen kimse 
(Calc. Wrtb.  دارد J�(" M�ه�� 	( ا") III/733.  
*** lançı: Şahin besleyen kimse (Bdg. II: 
187). 

lap پ,  Bütün, tam; çok III/737. 
*** lap: Edātdır; .ırf, bütün bütün 
ma‛nāsına, birden bire, lapa, ya‛nī yek-
pāre (LÇ 273). 

lapa   Lapa, bulamaç III/738. 
*** lapa: Bulamaç, lapa; balçık, çamur 
(DTO 491). 

las س,  (V.) Kalın ve kaba işlenmiş ipek III/736. 
*** las: Kalın ve kaba işlenmiş ipek 
(Vámb. 335). 

lat-menat ت �$�ت, Ar. (V.) Put, heykel III/735. 
*** lat-menat670: Put, heykel (Vámb. 
335). 

latta �/ّ,  1) Bez, paçavra 
2) Kumaş parçası 
3) Bir tür çiçekli kumaş III/735. 
*** latta: Bez parçaşı; paçavra; parça, 
lime (Vámb. 335). 

latun ن�/,  Güğüm, testi 
(Calc. Wrtb.  Jآ'ز ) III/735.  
*** latun: Küp, testi (DTO 491). 

����avaş اش�(  İnce buğday ekmeği, lavaş III/741. 

                                                           
670 Vàmbéry, Cagataisch Sprach-Studien’de kelimeyi ‘lat-menat’ şeklinde okumasına rağmen 
kelimenin Arap harfli yazılışını 9ن  ��ت  şeklinde vermiştir (Vàmbéry; 1870: 335). 
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*** lavaş: İnce ve uzun ekmek (Vámb. 
336). 

����aw����aw و,و,  (S.S.) [Alevli, şiddetli]671 
‛Alevli, lühāb ile pertev-i āteş, şiddetli (S.S.) 
Munîs’ten örnek:   
Cānıma tüşdi yüzi9 fir�atdin ile alav 
Kim sü9eklerni anı9 
ur�atı örter �aw�aw 
“Gönlüme onun ayrılığıyla ateş düştü; 
göğüs kafesimi onun şiddetli ateşi 
örttü.” III/728. 
*** lāvlāv: (LÇ 274). 

la$$$$çĭ !*%,  Madenci, maden işçisi; (V.) duvarcı 
La$çĭ usta “Duvarcı ustası” III/727. 
*** layci: Duvar ustası (Vámb. 336). 

lāyĭ����  �%, [Ar.] Uygun, layık, münasip III/732. 
*** lāyı����: (Ar.) Layık, yakışan, uygun 
(ŞT 151). 

la$$$$la- ���%,  Çamura saplanmak  
Uşol ötken gü/erde bir ulu� aşlı� cālāsı 
la$lap tur “O geçitte bir büyük zahire 
salı çamura batıp kalmış.” (Bb. 297-9) 
III/727. 
*** laylama����: Çamurlama�, .ıvama�, 
endāve itmek [sıva sürmek], kil sürmek 
(LÇ 274). 

la$$$$lat- ��/,  , la$la+t- Kirletmek III/727. 
*** laylatma����: Çamurlamak, kirletmek 
(Vámb. 336). 

la$$$$lĭ���� ��(  ,  Suyun bulanıklığı III/727. 
*** laylik: Kirli; çirkef (Vámb. 336). 

lazĭm  زم, [Ar.] Lazım, işe yarar, kullanışlı III/737.  
*** lāāāāzım: Lazım, işe yarar (Bdg. II: 185). 

leçek E�(  Kadınların kullandığı baş örtüsü III/746. 
*** leçek: Fular, çiçek veya bezeme ile 
süslenmiş boyun bağı (DTO 492). 

leçle- E���(  İnatçı olmak, ayak diremek  
(Calc. Wrtb.  دن�3&��= آ ) III/746. 
*** leçlemek: Tartışmak, çekişmek; 
uğraşmak (DTO 492). 

                                                           
671 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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lelmi !��( veya 
 ا)�!

 (Bdg.) Suni olarak sulanmayan, 
yağmurla sulanan 
İkinleri tamām lelmidür672 “Ekinleri hep 
yağmurla sulanır.” (İlminskiy’de !,3ا ) 
(Bb. 355-22) III/746.  
*** lelmi: Suni olarak sulanmayan (Bdg. 
II: 191). 

lēnet  @$f( Ar. Lanet; küfür; günah III/746.  
*** la‘‘‘‘net: Lanet, küfür (Bdg. II: 189). 

lengeç <=$(  Yengeç III/745. 
*** lengeç: Yengeç (DTO 493). 

leş I ش, F. Leş; ceset III/747. 
*** leş: Leş, ceset (DTO 492). 

leş- II E��,  Avlanmak 
İy Nevāyī ‛ış� .a
rāsına çün �oydu9 673 
�adem 
Tā niçü leşgey sin ol pāyesi yo�  vādī  bile  
“Ey Nevayî, aşk sahrasına ayak bastın; 
ne zamana kadar bu vadide 
avlanacaksın?” III/748. 
*** leşma����: Ganimet olarak almak (DTO 
492). 

lete �"(  Pamuk  
�ula�ġa tı�ma ġaflet letesi “Kulağa gaflet 
pamuğu tıkma.” (Bdg. 187) III/746. 
*** lete: �umāş, envā‛-ı bāfte [dokuma 
türü], paçāvre (LÇ 274). 

licen ن�*�(  Üzümle doldurulmuş çuval III/757. 
*** licen: Üzümle doldurulmuş çuval 
(DTO 494). 

liklik E��=�(  Kukla III/757. 
*** liklik: Kukla (DTO 494); licaaaan: Kukla 
(Vámb. 336). 

lök ك�(  Tek hörgüçlü deve  
(Calc. Wrtb. 	"ی2 آ'ه� �$� ) III/755. 
*** lök: Ner tive [erkek deve] ve şütür 
[deve] (LÇ 274). 

                                                           
672 Mesut Şen, bu metni şu şekilde okumuştur: “Ékinleri tamām lalmīdur” (Şen; 1993: 191). 
673 OSTN’de kelime "و��'R2   şeklinde yazılmıştır. Beytin anlamı dikkate alınarak bu kelime 
‘�oydu9’ şeklinde okunmuştur. 
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luli 674 !(�( [F.] Sihirbaz, hokkabaz 
Ol vilāyet lulileri ikki yıġaçnı aya�larıġa 
baġlap pāy-çūbīn �ılıp yol yürürler 
Hindūstān lulileri bir yıġaç bile pāy-çūbīn 
�ılıp yol yürüy dürler “O şehrin 
hokkabazları iki ağacı ayaklarına 
bağlayıp canbaz ayaklığı yaparak 
gezerler; Hindistan hokkabazları ise bir 
ağacı canbaz ayaklığı yapak gezerler.” 
(Bb. 457-7) III/760. 
*** luuuuliiii: Hokkabaz, soytarı (DTO 494); 
lolo: Fahişe, kaltak (Vámb. 336). 

lurs رس�(  Ağır, hantal; kaba; çiğ, pişmemiş III/760. 
*** lurs: Hantal, kaba, bayağı (DTO 
493); lors: Hantal; pişmemiş, çiğ; kaba 
(Vámb. 336). 

lu$$$$  �(  Ejderha, ejderha yılı III/759. 
*** luy- lu: Timsah (DTO 494); luy: 
Timsah (Moğolca kaynaklarda);  on iki 
hayvanlı Tatar takviminde yer alan bir 
yıl adı (Vámb. 336). 

lüçe ���(  Bahçe eriği III/763. 
*** lüçe: Bahçe eriği (DTO 493). 

lük I ك�(  (S.S.) 1) Kalın, iri, kaba 
2) Aptal, salak 
3) Hantal, ağır III/761. 
*** lük: Kalın, iri; ağır, hantal (Vámb. 
336); lök: İri, ba��āl, �avī [sağlam, 
kuvvetli], aġır, tenbel, ner tive [erkek 
deve] ve şütür [deve] (LÇ 274). 

lük II ك�(  [İçi bozulmuş kavun ve yumurta]675 
İçi bozulmış �avun ve yumurta, iri, ba��āl, 
�avī, aġır, tenbel, ner tive [erkek deve] ve 
şütür [deve] (S.S.) III/762. 
*** lök: (LÇ 274). 

lükçe �*(1  )�آ Kalın, kaba, iri  
(Calc. Wrtb. |�
* ) 
2) [Gevşek, boş ve pervasız adam]676 

                                                           
674 Kelimenin Farsça olduğu Radloff tarafından belirtilmemiştir. Kelime ‘Şarkı söyleyen, 
oynayan kadın oyuncu; utanmaz, ahlaksız kadın’ anlamındadır (Parlatır; 2006; 978). 
675 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Gevşek, boş, bī-pervā adam (S.S.) III/762. 
*** lükçe: (LÇ 274). 

lüke آ��(  Damla damla yağan yağmur  
(Calc. Wrtb. ران�� @�*�_R ) III/762. 
*** lüke: Damla damla yağan yağmur 
(DTO 494). 

lüke lüke آ� )�آ��(  (S.S.) [Löp löp, parça parça, top top]677 
Löp löp, parça parça, �op �op (S.S.) III/762. 
*** lüke lüke: (LÇ 275). 

lüngi !=	�(  El   havlusu III/762. 
*** lüngi: El havlusu, peçete (DTO 494). 

lü9999 E$( ،E	�(  Önlük, çul, örtü  
%atunlar bir o� lü9 baġlap yarımını 
billerige yarımını başlarıġa saladurlar 
“Kadınlar ise uzun bir ‘lü9’ bağlarlar. 
Yarısını bellerine bağlarlar; yarısını da 
başlarına örterler.” (Bb. 377-22) III/762.  
*** lü9999: Önlük (Bdg. II: 191). 

lütek ك�/�(  Bezelye III/763. 
*** lütek: bir tohum türü (DTO 494). 

 

                                                                                                                                                                          
676 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
677 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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M 
 
maç چ�� [F.] Öpücük IV/2049. 

*** maç: Öpücük (DTO 495). 
maçe ���� F. !آ�  ve 

  �آ��ن
Dişi hayvan 
Māçe-i �ar “(=Ana eşek) Dişi eşek”  
IV/2050.  
*** māāāāçe: Dişi hayvan (Bdg. II: 195). 

maden ن�f� Ar. 1) Maden ocağı 
2) Maden, metal IV/2048.  
*** ma‘‘‘‘den: Maden cevheri, cevher; 
maden ocağı (Bdg. II: 241). 

mader در�� F. Ana, anne IV/2048.  
*** māāāāder: Anne (Bdg. II: 195). 

maġ غ�� F. Baş, kuyruk ve kanatları boz renkte olan 
güvercin IV/2000. 
*** maġġġġ: Baş, kuyruk ve kanatları aynı 
renkte olan güvercin (DTO 495). 

mahal 1]� Ar. 4y  Zaman, müddet, süre 
Langar %an Niyāzī niçe ma
al idi kim Nīl-
ābta idi “Bir süreden beri Nil-âb’da 
bulunan Langar Han Niyazi...” (Bb. 321-
23) IV/2003. 
*** ma



al: Vakit, zaman (DTO 498). 

ma����aw �O� [F.] Cüzzamlı, miskin hastalığına tutulmuş 
kişi IV/2003. 
*** ma����av: Uyuz hastalığı, saçkıran; uyuz 
olan kimse, kel (DTO 498). 

ma���� ق��  Övgü, takdir, övme IV/1993. 
*** ma����: Övgü, övme (Vámb. 337). 

ma����am م��� Ar. 1) Yer, mahal, mevki; makam 
2) Ezgi IV/1995.  
*** ma����āāāām: (Ar.) Makam, yer (Müb. 287). 

ma����ar ر����  Genç adam, civan, yiğit  
(Calc. Wrtb. ان'� ) IV/1994. 
*** ma����ar: Genç adam, yiğit (DTO 495). 

ma����mal ل�����  Kadife IV/2000.  
*** ma����mal: Kadife (Bdg. II: 248). 

ma����ta- ���"��� ma�+�a- 1) Övmek, methetmek  
[Ma�ta:] Sitāyiş [övmek] ve senā [övmek], 
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va.f-ı med
 [övme sıfatı], ma�tamek; 
[Ma�tama�:] Ma�temek, med
 ü ;enā itmek, 
ögmek (S.S.)  
2) Açıklamak, izah etmek 
Ta‘rīf, tav.īf itmek [açıklamak; vasıflarını 
söylemek] (S.S.) IV/1997. 
*** ma����ta: (LÇ 275); ma�tama�: (LÇ 275). 

ma����taġ غ�"���  Övgü, takdir IV/1998.  
*** ma����tav: Övgü, takdir (Bdg. II: 197). 

ma����taġla- ����"��� ma�taġ+la- Çok övmek IV/1998.  
*** ma����taġlama����: Çok övmek (Bdg. II: 
198). 

mal ل�� Ar. Mal, mülk, servet, varlık IV/2036.  
*** māāāāl: Mal, mülk (Bdg. II: 199). 

mala �(��  (V.) Tarladaki evlek izlerini düzlemek için 
kullanılan silindir merdane IV/2037. 
*** mala: Tarladaki evlek izlerini 
düzlemek için kullanılan silindir merdane 
(Vámb. 337). 

malala- ��,,�� ma�a+�a- (V.) Evlek izlerini kapamak IV/2038. 
*** malalama����: Evlek izlerini kapamak 
(Vámb. 337). 

ma����a$$$$ 678  Rus. 
малый 

Erkek çocuk, oğlan  
%i/metkār, uşa�, yetim, adam, nevker (S.S.) 
IV/2037. 
*** malay: (LÇ 275). 

mamuġ غ����  Pamuk IV/2066. 
*** mamuġġġġ: Pamuk (DTO 495). 

mamu����  ق����  Pamuk IV/2065. 
*** mamu����: Pamuk (Vámb. 337). 

mamur ر��f� Ar. İşlenmiş, üzerinde çalışılmış, imar 
edilmiş; meskun IV/2066.  
*** ma‘‘‘‘mūūūūr: İmar edilmiş; yerleşilmiş 
(Bdg. II: 243). 

ma‘mur ر����  Damar  
(Muhtemelen ر' �A kelimesinin hatalı olarak 
yazılışıdır.) IV/2066. 
*** mamur: Damar (DTO 495). 

                                                           
678 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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man- ��	��  Banmak, batırmak, daldırmak IV/2015. 
*** manma����: Batırmak, daldırmak (DTO 
497). 

mana �	��  Sınır taşı, yol gösteren işaret IV/2016. 
*** mana: Sınır taşı; yol işareti (DTO 497). 

manap ب�	��  Soylu, asil IV/2017. 
*** manab: Soylu, asil (Vámb. 337). 

manayar- 679 ر����$�  Yaygara koparmak, yakınmak 
(Calc. Wrtb. دن�آ @��  	
 .IV/2016 ( آ
*** manayarma����: Yaygara koparmak, 
şikayet etmek, yakınmak (Bdg. II: 201). 

Man����ĭt @��$�  (V.) 1) Sık çalılık, sık ağaçlık 
2) Bir Özbek boyu IV/2020. 
*** Man����it: Sık çalılık (Ebulgazi’de); bir 
Özbek boyu (Vámb. 338). 

mantal $�"1   Koltuk değneği IV/2021. *** (-). 
mantu$$$$  �"	�� [Çin.] Mantı, içine et parçası konulmuş hamur 

IV/2022. 
*** mantuy: Etle karışık hamur yemeği 
(DTO 496). 

ma9999 I E	��  Üç yaşındaki koyun IV/2006. 
*** ma9999: Üç yaşındaki koyun (DTO 496). 

ma9999- II E�=	��  Yerinden kımıldanmak, hareket etmek; 
yürümek, gitmek, koşmak IV/2006. 
*** ma9999ma����: Salına salına yürümek, 
gitmek, yürümek (DTO 496). 

ma9999dur- ور���=	�� ma9+dur- Koşturmak, hareket ettirmek, 
uzaklaştırmak 
�ayıttı kilgen yolı birle yürüp 
Kebg �ırāmın biri bir ma9durup 
“Keklik gibi tek tek, sallana sallana 
geldiği yoldan dönerek gitti.” IV/2011. 
*** ma9999durma����: Yürütmek (DT 496). 

                                                           
679 Dictionnaire Turk-Oriental’da ر��$ َ kelimesine “Şikayet” anlamı verilmiştir.  Yine bu eserde 
 kelimesine de “Şikayet etmek” anlamı verilir (Courteille; 1870: 498). Lügat-i Çağatay’da َ ِ$��ر �
ise  ر��$  kelimesine “Şikāyet, şekve [şikayet], ġıybet”,  ر �ق��$   kelimesine ise “Teşkī, ta+allüm itmek 
[şikayet etmek], ġammāz” şeklinde açıklama getirilmiştir (LÇ 276).  Bu kelimelerin Arap harfli 
yazılışlarının Radloff’un da sözlüğüne aldığı manayar- kelimesinin Arap harfli yazılışına 
benzerliği açık bir şekilde görülmektedir. Her ne kadar Radloff, ‘manayar-‘ kelimesini nereden 
aldığını belirtmese de ‘manayar‘ ve ‘manayar-‘ kelimelerine sadece Lazar Budagov’un eserinde 
rastladığımız için burada görmüş olabileceğini söyleyebiliriz. 
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ma9999ĭş 3�=	�� ma9II+ş 1) Yürüyüş, gidiş 
Bir ma9ĭşıda yüz le�āfet 
Yo� yo� ki saçıp cihānġa āfet 
“Her bir cilvesinde yüz türlü güzellik 
vardır. Hayır hayır dünyaya felaket 
saçmaktadır.”; 
Ni ma9ĭşdur ki tenler hebāsı anı9 
Ni ba�ışdur ki cānlar fedāsı anı9 
“Bu ne salınıp yürümedir ki bütün 
vücutlar önünde toz olur. O ne bakıştır ki 
önünde bütün canlar feda olur.” 
2) Adım IV/2007. 
*** ma9999ış: Salınma, salınarak yürüme 
(DTO 496). 

ma9999����a ��=	��  1) Sümük 
2) Ruam Hastalığı (atlarda) IV/2007. 
*** man����a: Burun hastalığı; genizden 
gelen akıntı; burnu akan at (DTO 496). 

ma9999la$$$$  �=	��  Alın 
�ahrdın çīn ki tüşti ma9la$ıġa 
Çīnni9 astıda nūn irür �aşı 
“Öfkeden alnı kırıştı. Kırışıklıkların 
altında kaşları nun harfi gibi oldu.”; 
Ma9la$ süyek “Kafatası”; Ma9la$ �aralıġı 
“Talihsizlik, kötü kaderli olma”; Hā 
ma9la$ �ara! “Hey utanmaz!” IV/2009. 
*** ma9999lay: Alın (DTO 496). 

ma9999ra- =#ا��	1  ��) Melemek 
,amel ma9rap �oyup ;evr allında baş 
Ki bolsa� ikimiz �urbān sa9a kāş 
“Hamel burcu Sevr burcunun önüne baş 
koyup dedi ki ‘Keşke ikimiz de sana 
kurban olsaydık.” 
2) İnlemek, ah çekmek IV/2008. 
*** ma9999rama����: Melemek; böğürmek, 
bağırmak (DTO 496). 

ma9999raş- ���#=	�� ma9ra+ş- Meleşmek, birlikte melemek IV/2009. *** 
(-). 

maral رال��  Dişi ceylan IV/2025. 
*** maral: Dişi ceylan (Vámb. 338). 

mardar دار#�  Mardar aġaçı “Kına ağacı (Ligustrum)” 
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IV/2032. 
*** mardar aġġġġacı: Kına ağacı (DTO 498). 

marĭ- ��%ر��  (V.) Bağırıp çağırmak (sığıra) IV/2027. 
*** marima����: Bağırıp çağırmak (boğaya) 
(Vámb. 336). 

maşa���� ق����   1) Okun sivri ucu 
2) Başak IV/2059. 
*** maşa����: Başak; okun sivri ucu (Vámb. 
337). 

maşa����tan ان������  (V.) Kambur IV/2059. 
*** maşa����dan: Kambur (Vámb. 337). 

maşap 1  ����ب) Bir tür kaba dokunmuş kumaş 
2) Bu kumaştan yapılan bir tür aba 
Tut fa�r itegin a�lās ü zerbeft sözin �oy 
Kim ol daġı ten 
ıf+ıġa maşap dik irmiş 
“Fakirliğin eteğinden tut; ipek ve atlastan 
konuşma. Çünkü onlar kadar aba da 
vücudu örtebilir.” IV/2060. 
*** maşap: Kaba dokunmuş şal; bir tür 
palto (DTO 495). 

Maşmĭl 1�����  Buhara’da yaşayan Taciklerin takma adı 
IV/2061. 
*** Maşmil: Buhara’da yaşayan Taciklerin 
takma adı (Vámb. 337). 

matem '/�� Ar. Matem, inleme, feryat IV/2045.  
*** māāāātem: Matem, inleme (Bdg. II: 195). 

matiye ��/�� [Ar.] Derin çıban IV/2045.  
*** mātiye: Sürekli işleyen çıban, fistül 
(Bdg. II: 195). 

mavlun ن�(��  İpekli kumaş parçası IV/2064. *** (-). 
maw و��  Büyük zehirli örümcek; tarantula IV/1992. 

*** mav: Tarantula (DTO 497). 
maya �%�� F. 1) Para 

2) Dişi deve IV/2011. 
*** maya: Dişi deve (DTO 497). 

ma$$$$da ،G�%��G���  F. Pudra, toz IV/1990.  
*** meyde: bk. me$de. 

ma$$$$de G��� ،G�%��  İnce, zayıf, küçük, ufak, parça IV/1990. 
*** mayda: Hafif, ince, küçük (DTO 497). 

ma$$$$dele- E�, G�%�� ma$de+le- Parçalamak, toz hâline getirmek IV/1990. 
*** maydalamek: Parçalamak (DTO 497). 
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mayip H%�� Ar. ب'�>  Topal, kötürüm, sakat IV/2015. 
*** ma‘‘‘‘yūūūūb: Topal, kötürüm (Bdg. II: 243). 

ma$$$$lĭġ ���%��  Yağlı; şişman IV/1989. 
*** maylı����: Yağlı (Bdg. II: 202); mayli����: bk. 
ma$lĭ�. 

ma$$$$lĭ���� ���%��  Yağlı; şişman IV/1989. 
*** mayli����: Yağlı, şişman; yağ (Vámb. 
338). 

ma$$$$rĭl- ���%#%��  Bir tarafa bükülmüş olmak, eğimli olmak 
IV/1988. 
*** mayrılma����: Eğik olmak, bükülmüş 
olmak (Bdg. II: 202); mayrilma����: Yaralı 
olmak, kusurlu olmak (Vámb. 338). 

ma$$$$ru���� وق#%��  Bükülü, eğri; çirkin; şaşı IV/1988. 
*** mayru����: Biçimsiz, çirkin; ayakları 
aksak olan (DTO 49). 

ma$$$$run ون#%��  Zayıf, güçsüz, dermansız IV/1988. 
*** mayrun: Sıska, zayıf, dayanıksız (DTO 
497). 

mayu���� ق�%��  Tomurcukların üzerindeki ince tabaka, 
ince tüy; tomurcuk, gonca 
Lebleri9ni kim uçu� tutmış hem ol hey’et 
bile 
Aġzı9 anda� bestedür kim tüşmemiş andın 
mayu� 
“Bu şekli ile ağzından yavru tüyü 
dökülmemiş gibi dudaklarını kapalı 
tutmuş.” 
IV/2015. 
*** mayu����: Meyvelerin kabuklarında 
görülen ince tüyler (DTO 497). 

mazmun ن��g� Ar. 1) İçerik, kapsam; anlam 
2) Şaka, latife IV/2058. *** (-). 

me‘‘‘‘aş ش�f� Ar. Gıda gereçleri, erzak; ücret, maaş IV/2066. 
*** ma‘ā‘ā‘ā‘āş: Geçim; ücret, maaş (Bdg. II: 
239). 

meclis A�*� Ar. Toplantı; meclis, divan, şura IV/2107.  
*** meclis: Toplantı; meclis, divan (Bdg. 
II: 211). 

medde Gّد�� Ar. (V.) Guatr (Boğaz hastalığı) IV/2106. 
*** medde: Guatr; yumru, ur (Vámb. 336). 
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medet د��  Özbek kadınların kullandığı süs eşyası 
IV/2105. 
*** meded: Özbek lisānınca zer ü zīver-i 
nisāyī [kadının altın ve süsü] dimekdir 
(LÇ 277). 

megił E$�=�  Ben; çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, 
koyu renkli leke veya kabartı IV/2076. *** 
(-). 

meha����sız 4�8�]� meha�+sĭz Uygunsuz, yakışıksız IV/2077. *** (-). 
mehter #"N� [F.] (V.) Baş vezire hizmetle görevli dört 

memurdan biri IV/2079. 
*** mehter: Hanın üç müsteşarından biri 
(Vámb. 340). 

mehteri  #"N� [F.] (V.) Turuncu renkteki ipekli kumaş 
IV/2079. 
*** mehteri: Turuncu renkteki ipekli 
kumaş (Vámb. 340). 

mekeki !آ �=�  Küpe IV/2072. 
*** mekeki: Özbek dilinde ‘küpe’ 
karşılığıdır (DTO 499). 

meken �=�  Bir tür büyük geyik IV/2072. 
*** meken: Bir tür iri antilop (DTO 499). 

mekkiye ��==� [Ar.] (V.) Mekik IV/2073. 
*** mekkie: Mekik (Vámb. 338). 

mekteb H"=� [Ar.] Mektep, okul IV/2074.  
*** mekteb: Mektep, okul (Bdg. II: 249). 

mektebli ��>"=� mekteb+li Öğrenci IV/2074. *** (-). 
mektub ب�"=� Ar. Mektup IV/2074.  

*** mektūūūūb: Mektup (Bdg. II: 249). 
Meleş 3��  1) İkiz doğan kuzu 

2) Bir Özbek boyu IV/2099. 
*** Meleş: Türklerde bir soy ismi (DTO 
499); Meleş: İkiz doğan kuzu; Bir Özbek 
boyu (Vámb. 338). 

melik E�� Ar. Hükümdar, şâh, sultan, melik IV/2100.  
*** melik: Melik, hükümdar (Bdg. II: 253). 

melle ��ّ�  (V.) Saman sarısı IV/2102. 
*** melle: Soluk renk, saman rengi 
(Vámb. 338). 

men ��  Ben, şahıs zamiri IV/2085. 
*** men: Ben, şahıs zamiri (Vámb. 340); 
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min: Ben, şahıs zamiri (DTO 506). 
menk E$�  Testi, küp  

(Calc. Wrtb. 'G; ) IV/2082.  
*** menk: Testi, küp (Bdg. II: 258). 

menlik E��$�  (V.) bk. menmenlik IV/2087. 
*** menlik: Bencillik (Vámb. 341). 

menmenlik E��$�$� men+men+
lik 

Benlik; bencillik IV/2089. 
*** menmenlik: Bencillik; gurur (DTO 
499). 

menme$$$$ !�$�  Beyin IV/2089. 
*** menmey: Beyin (DTO 499). 

menzil 4ل$� Ar. 1) Durma yeri, dinlenme yeri  
2) Erim, atış menzili IV/2088.  
*** menzil: Durma yeri, dinlenme yeri; 
atış mesafesi, menzil (Bdg. II: 257). 

me9999 E$��  Ben, siğil, çil IV/2079. 
*** mi9999: Ben (DTO 507). 

me9999el 1=$�  Kadınların ayak bileklerine taktıkları 
halka, halhal IV/2080. 
*** me9999el: Kadınların ayak bileklerine 
taktıkları halka, halhal (DTO 499). 

me9999iz 4�=$�� ،4�=$�  Yüz, çehre 
Me9izleri gül gül müjeleri �ār 
�apaġları ki9 ki9 aġızları tar 
“Benizleri gül gül, kirpikleri diken gibi, 
göz kapakları geniş geniş, ağızları 
dar(dır).” IV/2081. 
*** mi9999iz: Yüz, çehre (DTO 507). 

me9999ize- E4ا��=$�� me9iz+e- Benzemek IV/2081. 
*** me9999zemek: bk. me9ze-; mi9999zemek: 
bk. me9ze-. 

me9999izet- E�/4ا�=$�� me9ize+t- Benzetmek  
Kim �aşı9nı hilāle me9zetti 
Anı ‘ış� ehli kec-i na+ar didiler 
“Senin kaşını hilâle benzettilerse de ona 
aşıklar yan bakış dediler.” IV/2081. 
*** mi9999zitmek: Benzetmek (DTO 507). 

me9999izlik 4�=$��E�(  me9iz+lik 1) Yüzlü, yüz sahibi 
2) Benzer IV/2081. 
*** me9999izlik: Benzer, aynı (Vámb. 341). 

me9999let- E�/�=$�  Açıklamak; kıyaslamak, karşılaştırmak 
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IV/2083. *** (-). 
me9999lik E��=$�� me9+lik Benli, beni olan IV/2083. 

*** mi9999lıġġġġ- mi9999li: Benli, beni olan (DTO 
507). 

me9999ze- E4ا�=$� me9iz+e- Benzemek IV/2084. 
*** me9999zemek: Benzemek (Vámb. 341); 
mi9zemek: Benzemek (DTO 507). 

memecek E� ���  Böğürtlen IV/2118. *** (-). 
memleket @=��� Ar. 1) Devlet, bölge, vilayet  

2) Ana vatan, ana yurt IV/2119.  
*** memleket: Devlet; ana yurt, memleket 
(Bdg. II: 254). 

merdane �	دا#� F. Erkekçe, mertçe IV/2096.  
*** merdāāāāne: Erkekçe, mertçe (Bdg. II: 
223). 

merdanelik E( �	دا#�  (V.) Cesaret  
Merdānelik birmek “Cesaret vermek, 
yüreklendirmek” IV/2096. 
*** merdāāāānelik: Cesaret (Bdg. II: 223); 
merdanelik: Cesaret (Vámb. 338). 

Mered د#�  Şaban ayının adı IV/2092. 
*** Mered: Şaban ayının adı (DTO 498). 

merġawul ول�#�  (V.– S.S.) Cesur, kahraman, yiğit IV/2093. 
*** merġġġġavul: Şecī‘, bahadır, �ahraman, 
zeberdest [galip], pehlivān, tehemten [iri 
vücutlu] (LÇ 277); merġġġġaul: Cesur, 
kahraman (Vámb. 338). 

mertebe �>/#� Ar. 1) Mertebe, rütbe; seviye 
2) Sebep, neden IV/2095.  
*** mertebe: Rütbe; seviye, derece; sebep 
(Bdg. II: 221).). 

Meryem '%#� [Ar.] Meryem, özel isim IV/2095.  
*** Meryem: Meryem, özel isim (Bdg. II: 
226). 

meşik E&� F. Su kırbası, su tulumu IV/2114.  
*** meşik: Su kırbası, su tulumu (Bdg. II: 
234). 

mete �"�  Böcek IV/2103. 
*** mete: Buğday biti; kurtçuk (DTO 498). 

me$$$$ !� F. Şarap IV/2067.  
*** mey: Şarap, mey (Bdg. II: 271). 
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me$$$$de G�%�� [F.] (V.) Ufak, küçük, parça IV/2069. 
*** meyde: Ufak, küçük (Vámb. 338); 
meyde: Pudra, toz (Bdg. II: 272). 

me$$$$dele- E�, G�%�� me$de+le- (V.) Ortadan yarmak, parçalamak 
IV/2070. 
*** meydelemek: Ortadan yarmak, 
parçalamak (Vámb. 338). 

me$$$$



ana- 
me$$$$hane 

�	�O�� [F.] 
me$+�ane  

Meyhane IV/2067.  
*** mey����āāāāne: Meyhane (Bdg. II: 271). 

meyin ����  (V.) Beyin IV/2085. 
*** meyin: Beyin (Vámb. 341). 

mez 4�  Bez, beze, gudde, şiş IV/2110. 
*** mez: Bez, gudde, salgıbezi (DTO 498). 

mĭnca���� ق�*$��  Oyuncak; ufak tefek şeyler IV/2157. 
*** mınça����: Küçük şeylerin kabuğu; incik 
boncuk, ufak tefek şeyler; ufak tefek iş 
(DTO 506); minca�: Oyuncak, küçük 
şeyler (Vámb. 340). 

mĭs����ar- ��8ر���  (V.) Birisine veya bir şeye gülümsemek 
IV/2163. 
*** mis����arma����: Gülümsemek, bir şeyle 
alay etmek (Vámb. 338). 

mĭs����ĭr- ��#��8��  Tebessüm etmek, gülümsemek 
(Calc. Wrtb. دن�آ E�DGA ) IV/2163.  
*** mıs����ırma����: Tebessüm etmek, 
gülümsemek (Bdg. II: 231). 

mĭşĭ���� ��&�  Sümük 
(Calc. Wrtb. !��� ك� ) IV/2166. 
*** mışı����: Sümük, burun akıntısı (DTO 
499). 

mĭş����ĭr- ��#��&��  Burnunu silmek, sümkürmek IV/2166.  
*** mış����ırma����: Sümkürmek (Bdg. II: 234). 

mĭyĭġ ���  Bıyık IV/2152. 
*** mıyıġġġġ: Bıyık (DTO 505). 

migeçin ����=��  Dişi domuz IV/2149. 
*** migeçin: Dişi domuz (DTO 506). 

mihman ن��N� F. Konuk, misafir IV/2149.  
*** mihmāāāān: Konuk, misafir (Bdg. II: 271). 

mihrab اب#]� Ar. Mihrap; camide Kâbe yönünü gösteren, 
duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan 
oyuk veya girintili yer IV/2149.  
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*** mi



rāāāāb: Mihrap, camide Mekke 
yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk 
veya girintili yer (Bdg. II: 214). 

min- E�$��  1) Yükselmek, yukarı çıkmak 
2) Ata binmek, ata çıkmak IV/2152. 
*** minmek: Ata binmek (DTO 507). 

mincik E�*$��  bk. mĭnca� IV/2157. 
*** mınça����: bk. mĭnca�. 

minciş- E�&�*$��  Tartışmak, atışmak IV/2157. 
*** mincişmek: Tartışmak, atışmak (DTO 
506). 

minnet @$� Ar. Minnet, lütuf, kerem IV/2156.  
*** minnet: Minnet, lütuf (Bdg. II: 256). 

minsek E8$��  (V.) Kadın elbisesi IV/2157. 
*** minsek: Kadın elbisesi (Vámb. 340). 

mi9999 E$��  Bin sayısı IV/2150. 
*** mi9999: Bin sayısı (DTO 507). 

mir #�� Ar. �� ا Amir, bey, emir IV/2158.  
*** mīīīīr: Bey, emir (Bdg. II: 272). 

mira����ur ا+�ر#�� F. Buhara’da bir memuriyet (= mir a�ır) 
IV/2158. *** (-). 

miras اث#�� Ar. Miras IV/2158.  
*** mīīīīrāāāā;: Miras (Bdg. II: 273). 

miremçek E��#��  Mercimek 
(Calc. Wrtb. e�5ی) IV/2158.  
*** miremçek: Mercimek (Bdg. II: 273). 

mirmincan ن�*$�#��  Bir tür meyve (Bb. 368-23) IV/2159. 
*** mirmincan: Bir tür meyve (DTO 505). 

mitek ك�"��  Tahıl ve sıvı ölçmek için kullanılan ölçü 
birimi 
(Calc. Wrtb. آ�4  #�ر )680 IV/2160. 
*** mitek: Tahıl ve sıvı ölçmek için 
kullanılan ölçü birimi (Bdg. : 205). 

mitin ��"��  Sivri uçlu kazma, külünk IV/2160. 
*** mitin: Bir şeyi kırmak, parçalamak 
veya yarmak için kullanılan ucu 
demirden yapılmış alet (DTO 505). 

miyangir #�=	��� F. Güreşçi IV/2151.  

                                                           
680 OSTN’de Calc. Wrtb’den alınan kısım hatalı olarak aktarılmıştır. Bu yüzden, OSTN’de ‘ 4آ
 .şeklinde alınmıştır ’آ�4  #�ر‘ olarak yazılan kısım çalışmamıza ’ #�ر
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*** miyāāāāngīīīīr: Güreşçi (Bdg. II: 272). 
miyangirlĭ���� ��(#�=	��� miyangir+l

ik 
Güreş 
Sikiz kişini ya�şı miyāngīrlı� bile �ıldı 
“Sekiz kişiyle çok güzel güreşti.” (Bb. 469-
21) IV/2151.  
*** miyāāāāngīīīīrlı����: Güreş (Bdg. II: 272). 

miye ����  Beyin; kemik iliği 
Eger kişini9 miyesi çı�sa yā tamurġa za�m 
yitse āsān mu‘ālece �ılur idi “Eğer birisinin 
kemik iliği çıksa veya damarına darbe 
alsa kolaylıkla ilaç yapardı.” (Bb. 133-18) 
IV/2151. 
*** miye: Beyin (Vámb. 340). 

mizan 4ان�� Ar. Ölçü, ölçek IV/2164.  
*** mīīīīzāāāān: Ölçü, ölçek (Bdg. II: 273). 

mol ل��  Bol, çok IV/2125. 
*** mol: Bol, çok, çok sayıda (DTO 502). 

moldur ور�(�� belki 
‘möldür’ 

Çiy, şebnem 
Sarıġ gül üzre .abū
ī moldur 
Altun �aba� üzre körgüzdür 
“Sarı gül üzerindeki şebnemler, altın 
tabak üzerindeki desenler gibidir.” 
IV/2127. 
*** moldur: Çiy, şebnem (Vámb. 339). 

Moltanĭ !	�"(��  (V.) Hintli; Brahman, Hintliler için kutsal 
kişi IV/2127. 
*** Moltani: Hintliler için kutsal kişi 
(Vámb. 339). 

monu- ���	��  (V.) Yaşlanmak, yaşlı olmak IV/2123. 
*** monuma����: Yaşlanmak, yaşlı olmak 
(Vámb. 340). 

monuġan ن��	��  Yaşlı, ihtiyar IV/2123. 
*** monuġġġġan: Yaşlı, ihtiyar (Vámb. 340). 

mo$$$$mul ل��%��  (V.) Maymun IV/2120. 
*** moymul681: Maymun (Vámb. 340). 

möçek E���  (V.) Böcek, haşarat IV/2130. 
*** möçek: Böcek (Vámb. 339). 

mögedek آ�اك��  At arabasının üst kısmı IV/2129. 

                                                           
681 Cagataische Sprache-Studien’de ‘moymol’ olarak yer alan kelime tarafımızdan ‘moymul’ 
olarak değiştirilmiştir. 
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*** mögedek: At arabasının üst kısmı 
(DTO 502). 

mö9999ü �=	��  Ebedî, sürekli, sonrasız IV/2130.  
*** mö9999ü: Ebedî, sonsuz (Bdg. II: 259). 

mötük ك�/��  (V.) Evlat; filiz, sürgün IV/2133. 
*** mötük: Evlat; filiz, sürgün (Vámb. 
339). 

mötükle- Eآ���/�� mötük+le- (V.) Büyümek, yetişmek IV/2130. 
*** mötüklemek: Büyümek, yetişmek; 
filizlenmek (Vámb. 339). 

mubarek رك�>� Ar. Mutlu, bahtiyar, mesut IV/2212.  
*** mübāāāārek: Mutlu, bahtiyar, mesut, 
talihli (Bdg. II: 203). 

mucelled ��ّ*� Ar. Ciltlenmiş (deri ile); kitap cildi; kitap 
IV/2201.  
*** mücelled: Ciltlenmiş; kitap cildi (Bdg. 
II: 211). 

mucerred د#ّ*� Ar. Yalnız, tek IV/2201.  
*** mücerred: Yalnız, tek, mücerret (Bdg. 
II: 211). 

mucu- ������  Yaşlanmak, yaşlı olmak IV/2201. 
*** mucuma����: Eskimek, yaşlanmak; eğri 
olmak (DTO 500); mucuma�: Yaşlanmak 
(Vámb. 339). 

mucudlik682 E(د����  Var olan, mevcut olan IV/2201. 
*** mevcūūūūdlu����: Var olan, mevcut olan 
(DTO 500). 

muça ����   Vücut organı, uzuv; bacak , ayak IV/2200. 
*** müçe: bk. muça. 

muderris ّرس�� Ar. Öğretmen IV/2199.  
*** müderris: Öğretmen, müderris (Bdg. 
II: 219). 

muduruş 1  ��رش) Tökezlemek 
(Calc. Wrtb. @ر��a; )683 
2) Atla giderken tepe taklak olma IV/2200.  
*** muduruş: Tökezlemek, ayağı 
takılmak; atla giderken tepe taklak olma 
(Bdg. II: 19). 

                                                           
682 OSTN’de yer alan ‘mucudlik’ kelimesi Arapça ‘mevcūd’ kelimesine Türkçe ‘+lik’ ekinin 
getirilmesiyle ortaya çıkmış olan ‘mevcūdlik’ kelimesi olmalıdır. Radloff bu kelimeyi Arap 
harfli yazılışından hatalı olarak okumuştur. 
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mufti !"U� Ar. Müftü IV/2215.  
*** müftīīīī: Müftü (Bdg. II: 244). 

muġ غ��  (V.) Buğu, buhar IV/2174. 
*** muġġġġ: Buğu, buhar (Vámb. 339). 

muġul I ل���  Temiz kalpli, saf 
(Calc. Wrtb. دل Jد�; ) IV/2174. 
*** muġġġġul: Temiz kalpli (DTO 502). 

muġul II ل���  Değirmen taşı IV/2174. 
*** muġġġġul: Değirmen taşı (DO 502). 

muġulçĭn ���(���  Beyaz IV/2174. 
*** muġġġġulçın: Beyaz (DTO 502). 

mu’’’’ezzin ّذنj� [Ar.] Müezzin, ezan okuyan kimse IV/2170.  
*** mü’’’’e////////in: Müezzin (Bdg. II: 262). 

mu����annes k$O�� [Ar.] Kadınlaşmış erkek, erkek veya kadın 
olduğu belirsiz olan, hünsa IV/2175. 
*** muhhhhannes: Kötü huylu; düşman 
(Vámb. 338). 

muhra G#N� [F.] Midye IV/2176.  
*** mühre: Yuvarlak taş; sedef; midye 
(Bdg. II: 270). 

muhtac ج�"]� Ar. 1) Gereksinim duyma, ihtiyaç duyma 
2) Yoksul, fakir IV/2178.  
*** mu



tāāāāc: Yoksul, fakir, mhtaç (Bdg. II: 
213). 

mulĭ !(��  Hilekar, dolandırıcı, alçak herif IV/2196. 
*** mulı: Kalleş, düzenbaz, hilekar (DTO 
503). 

mu����us �(س��   İlik IV/2197.  
*** mulus: Kemiklerin iç boşluklarını 
dolduran yağlı madde (Bdg. II: 267). 

muluz ز�(��  bk. mu�us IV/2197.  
*** muluz: Kemiklerin iç boşluklarını 
dolduran yağlı madde (Bdg. II: 267). 

mum   Balmumu IV/2216. 
*** mum: Zift (Vámb. 339). 

mumkin ��=�� Ar. Mümkün, olabilir, yapılabilir IV/2216.  
*** mümkin: Mümkün, olabilir (Bdg. II: 
254). 

                                                                                                                                                                          
683 OSTN’de Calc. Wrtb’den alınan kısım hatalı olarak aktarılmıştır. Bu yüzden, OSTN’de ‘@ر��
 ’ 
olarak yazılan kısım çalışmamıza ‘@ر��a;’ şeklinde alınmıştır. 
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munafı���� �.�$� Ar. İki yüzlü IV/2186.  
*** münāāāāfı����: İki yüzlü, yalancı (Bdg. II: 
255). 

munasebet @>K�$� Ar. Münasebet, ilgi, uygunluk IV/2185.  
*** münāāāāsebet: Münasebet, ilgi, uygunluk 
(Bdg. II: 255). 

munasib HK�$� Ar. Uygun, yakışır IV/2186.  
*** münāāāāsib: Münasip, uygun (Bdg. II: 
255). 

muncu���� ق�*	��  Boncuk IV/2190. 
*** muncu����: Boncuk (Vámb. 340). 

munça ��	��  Bu kadar, bunca IV/2189. 
*** munça: Bunca, bu kadar (DTO 503). 

munda���� اق�	�� bu+n+da� Bu şekilde, böylece IV/2188. 
*** munda����: Böylece, bu şekilde (DTO 
503). 

mundu و�	��  Toprağa çakılı kazıklara siyah renkli 
kapalı bezler örtülerek avın bu bezlere 
doğru sürülmesi ile kurulan tuzak, ağ 
IV/2188. 
*** mundu: Toprağa çakılı kazıklara siyah 
renkli kapalı bezler örtülerek avın bu 
bezlere doğru sürülmesi ile kurulan 
tuzak, ağ (DTO 503). 

munecim '*$� Ar. Müneccim, astrolog IV/2187.  
*** müneccim: Müneccim, astrolog (Bdg. 
II: 256). 

mu9999al- ��(�=	�� mu9+a+l- Üzgün olmak, yas tutmak, kederlenmek 
IV/2179. 
*** mu9999alma����: Kederlenmek, üzülmek 
(DTO 504). 

mu9999la- ���=	�� mu9+�a- Üzgün olmak IV/2181. *** (-). 
mu9999lan- ��	�=	�� mu9la+n- Üzülmek IV/2181. 

*** mu9999lanma����: Üzülmek, kederlenmek 
(Vámb. 340). 

mu9999lu���� �=	ق���   Kederli, üzgün, gamlı IV/2181. 
*** mu9999luġġġġ: Kederli, üzgün (DTO 504). 

mu9999ra- ا��#=	��  Bağırmak, haykırmak, feryat etmek 
IV/2181. 
*** mu9999rama����: İnlemek, inildemek; 
bağırmak (DTO 504). 
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mu9999raş- ا���#=	��  bk. mu9ra- IV/2181. 
*** mu9999raşma����: İnlemek, inildemek; 
bağırmak (DTO 504). 

mu9999ra$$$$- ��%ا#=	��  bk. mu9ra- IV/2181. 
*** mu9999rayma����: İnlemek, inildemek; 
bağırmak (DTO 504). 

mu9999urġa- ��� .İnlemek; bağırmak; of çekmek IV/2180  ��	=�ر
*** mu9999urġġġġama����: İnlemek, inildemek; 
bağırmak (DTO 504). 

mu9999uş ش�=	��  Gözlerden uzak yer, tenha yer IV/2180. 
*** mu9999uş: Gözden uzak yer (DTO 505). 

murabba ��ّ#� Ar. Reçel IV/2191. *** (-). 
murad اد#� Ar. Murat, arzu, istek IV/2191.  

*** murāāāād: Murat, arzu, istek (Bdg. II: 
220). 

murça���� ق��  .(-) *** .Kale hendeği nöbeti IV/2195  ��ر
murçal ل�� .Kalenin hendeği IV/2195  ��ر

*** murçal: Kalenin hendeği (Vámb. 339). 
murĭ  1  ��ر) Oluk, kanal, pis su gideri 

2) Musluk suyu için kullanılan boru, 
kamış IV/2193. 
*** murı: Kanal, oluk; pencere (DTO 501). 

mur����ĭ !ر���  Altıncı dede, altıncı cet 
Altınçı atanı mur�ĭ dir “Altıncı dedeye 
‘murkı’ der.” (Abg. 41); 
Altıncı ar�a, cedd-i sādis [altıncı cet], püşt-i 
şemüm [altıncı cet] (S.S.) IV/2194. 
*** mur����ı: (LÇ 278). 

muruvvet ّوت#� Ar. İnsanlık, insaniyet IV/2193.  
*** mürüvvet: İnsanlık, insaniyet (Bdg. II: 
225). 

musafir #.�8� Ar. Konuk, misafir IV/2203.  
*** misāāāāfir: Konuk, misafir (Bdg. I: 228). 

musiki !��K�� Yun. Musiki; müzik IV/2205.  
*** mūūūūsīīīī����īīīī: Musiki; müzik (Bdg. II: 263). 

muş ش��  Köşe IV/2209. 
*** muş: Köşe (DTO 501). 

muşkil &�1=  Ar. 1) Güç, müşkül, zor 
2) Kargaşa çıkaran, gürültücü IV/2210.  
*** müşkil: Güç, zor, zahmetli (Bdg. II: 
235). 
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mut����al ل��/��  (V.) İnce ve sık dokunmuş pamuklu bez 
IV/2198. 
*** mut����al: İnce ve sık dokunmuş 
pamuklu bez (Vámb. 339). 

mut����a���� ق�[� [Ar.] Mutlak, kayıtsız şartsız IV/2198.  
*** mu����la����: Mutlak, kayıtsız şartsız (Bdg. 
II: 138). 

muvafı���� �.ا�� Ar. Uygun, muvafık IV/2215.  
*** muvāāāāfı����: Uygun (Bdg. II: 260). 

muvazene �	از�� Ar. Denge, denk IV/2215.  
*** muvāāāāzene: Denge, denk (Bdg. II: 260). 

mu$$$$law H(  �� F. Bıyık IV/2170. *** (-). 
muz ز��  Buz 

Muz taġı “Tanrı dağı”; Muz art “Tanrı 
dağındaki bir geçit” IV/2207. 
*** muz: Buz (DTO 501). 

mücene �$���  Meyve çekirdeği IV/2224. 
*** mücene: Badem veya kayısı gibi 
meyvelerin çekirdeği (DTO 500). 

mücilge �=����  Hukukta tüzel kişinin işlemi IV/2224. 
*** mücilge: Görev, yükümlülük; hukuki 
işlem (DTO 500). 

mücü- E�����  Yaşlanmak, yaşlı olmak IV/2224. 
*** mucuma����: bk. mucu-. 

müçe ����  (V.) bk. muça IV/2224. 
*** müçe: Uzuv; bacak, ayak (Vámb. 330). 

müçek I ك����  Sivri sinek  
(Calc. Wrtb. 	-� ) IV/2224. 
*** müçek: Sivri sinek (DTO 500). 

müçek II E���  Öpücük 
Tirgüzürde  nefesi9 yüzni �açurma� ni idi 
Meyl �ılmas �ōd ölüg kimsedin alma�ġa 
müçek 
“Nefesin beni dirilttiği zaman niçin 
yüzünü kaçırıyorsun? Ölü, kimseden 
öpücük almak istemez mi?” IV/2224. 
*** müçek: Öpücük (DTO 500). 

müçin �����  (V.) Müçin yıl “Maymun yılı” IV/2224. 
*** müçin: Maymun (Vámb. 339). 

mügüz آ�ز��  Boynuz IV/2219. 
*** mügüz: Boynuz (Vámb. 339). 
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müle �(��  (V.) Aptal, salak, geri zekalı IV/2223. 
*** müle: Aptal, salak, geri zekalı (Vámb. 
339). 

mülk E�� Ar. Hükümdarlık, hakimiyet IV/2223.  
*** mülk: Mülk (Müb. 295). 

mü9999üş ش�=	��  Köşe IV/2220. 
*** mü9999üşi: Zāviye [köşe], buca�, kūşe, 
penāh (LÇ 280).  

mü9999üz ز�=	��  Boynuz 
Köz ezrā� sa�al sarıġ tīre yüz 
Çı�ıp barçanı9 ma9layıda mü9üz 
“Gözleri mavi, sakalları sarı, yüzleri 
karanlık ve hepsinin alınlarından boynuz 
çıkmış.” IV/2220. 
*** mü9999üz: Boynuz (DTO 505). 

müşek ك����  Kurşun, fişek IV/2226. 
*** müşek: Fişek (DTO 502). 

müşük ك����   Kedi IV/2227. 
*** müşük: Kedi (DTO 502). 

müte �/��  (V.) Tahtakurusu IV/2224. 
*** müte: Tahtakurusu (Vámb. 339). 

mütkel 1=/��  (V.) İnce ve sık dokunmuş pamuklu bez 
IV/2224. 
*** mütkel: İnce ve sık dokunmuş 
pamuklu bez (Vámb. 339). 

müvece 684 ���� Ar. Görev, resmi görev 
Her �aysıġa ferā�ūr 
ālleri vilāyet ve yir ve 
müvecceh çerge ve vech isti�āmet mu�arrār 
ve mu‘ayyen boldı “Her birine 
vaziyetlerine göre, uygun vilayet, yer, 
rütbe, bölük verildi; bulunacakları yerler 
tayin edildi.” (Bb. 22-18); 
Uşal ta�sīr �ılġanı müvecceh çergesidin 
uzatıp “Hata yapanların uygun olan 
rütbesinden alınarak” (Bb. 460-17) 
IV/2229. *** (-). 

                                                           
684 OSTN’de yer alan ‘müvece’ kelimesi “Uygun, doğru, makbul, münasip” anlamlarına gelen 
Arapça ‘	�'  ’ ‘müvecceh’ kelimesi olmalıdır. Radloff’un Bâbür-nâme’den alarak burada verdiği 
ikinci cümle Bâbür-nâme’de şu şekilde geçmektedir: Oşal ta�sīr �ılġanı muvaccah çergesidin 
uzatıp (Şen, 1993: 296). Bu bakımdan OSTN’de Bâbür-nâme’den alınan metinlerde geçen bu 
kelime tarafımızdan ‘müvecceh’ olarak değiştirilmiştir. 
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N 
 
nacu ���	 F.  .Çam ağacı III/655  "�ج

*** nacu: Çam ağacı (DTO 508). 
naçar ر���	  (V.) Eş, kadın III/655. 

*** naçar: Kadın, avrat; eş (Vámb. 341). 
naġacı   Annenin akrabaları III/640. 

*** naġġġġaçı: bk. naġacĭ. 
naġaçĭ !���	  Annenin akrabaları III/640. 

*** naġġġġaçı: Annenin akrabaları; ata 
(DTO 508). 

naġu ��	 naġı�+u Niye? Niçin ? 
Başımġa kūyide her dem ġulüvv �ılur itler 
Ger ölmesem bu ġulüvvni naġu �ılur itler 
“Sevgilinin köyünde köpekler her 
zaman başıma toplanır; ben ölmedikçe 
köpekler bu saldırıları niye yapar.” 
III/641. 
*** naġġġġu: Neden? Niçin ? (DTO 509). 

na����ara Gر��	 [F.] Davul, kös; müzik aleti  
Na�aralar va�ti “Davul çalma zamanı” 
III/637. 
*** na����ara: Dümbelek (DTO 509). 

na����aracı !� Gر��	  Davulcu, kös çalan; müzisyen III/637. 
*** na����araci: Müzisyen (Vámb. 342). 

na����çĭ !*��	 na� 685+çĭ Kadı yardımcısı III/639. 
*** na����çı: Kadıya yardım eden kimse; 
sarayda nedim; çok sevilen kimse (DTO 
509). 

na����ĭş 3�	  Ezgi, beste 
7avt u na�ş ötkerür ‛Alī Şīr big te‛accüb 
�ılıp ta
sīn �ılur mūsī�īde �avr işler 
baġlaptur ol cümledin bir na�şı bar Nüh-
rengġa mevsūm bu to�uz rengni9 tükenişi 
ve na�şnı9 meylāsı rāsttadur “Savt ve 
nakş okur; Alî Şîr Bey hayretle tahsin 
eder. Musikide güzel besteleri vardır. 

                                                           
685 OSTN’de ‘na�çĭ’ kelimesinin “Yanak; muhtelik şeylerin yan kısmı” anlamlarına gelen ‘na�’ 
isminden türediği belirtilmiştir (Radloff; 1960: 639). 
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Bunlardan biri Nüh-Reng adındadır. 
Dokuz rengin sonu ve nakşın makamı 
rasttadır.”686 (Bb. 226-14); Bir ikki na�ş 
andındur “Bir iki ezgisi ondandır.” (Bb. 
229-17); %aylī na�ş ve pīşrev ve işler 
baġlaptur “Birçok ezgi ve saz eseri 
bestelemiştir.” (Bb. 229-17); Ol zamānda 
ança .avt u na�ş baġlar kişi yo� idi “O 
zamanda böyle beste yapan kişi yoktu.” 
(Bb. 230-3); %atunlar arasında da� �akıp ve 
na�ş itip yürür irdi “Kadınlar arasında 
[onlara tesir edecek şekilde] tambur 
çalıp ezgi söyleyerek yürürdü.” (Abg. 
134) III/638. 
*** na����ş: Bir müzik türü (DTO 509). 

nan  F.   .Ekmek III/645  "�ن
*** nāāāān: Ekmek (Bdg. II: 279). 

nar ر�	  Tek hörgüçlü deve III/647. 
*** ner: Tek hörgüçlü bir deve türü 
(Vámb. 341). 

narĭ ر�	   Sonra, ondan sonra; başka, bundan 
başka; öbür taraf, öbür dünya; hariç, 
haricinde, dışında 
Bu sözi9 ta‛a��uldın narĭ ve ta.avvurdın 
taş�arı “Bu sözün akıl ve düşünceden 
dışındadır.” III/649. 
*** narı: Orada; dahi, bundan başka 
(DTO 508). 

narĭn � .Özel, mahsus, özgü III/649  	�ر%
*** narın: Özel, kendine özgü (DTO 
508). 

nas س�	  (V.) Enfiye, burun otu  
Nas çikmek “Enfiye koklamak”; Nas 
kudusı “Enfiye kutusu” III/656. 
*** nas: Enfiye, burun otu (Vámb. 341). 

naskeş 3س آ�	  (V.) Enfiye çeken kimse III/658. 
*** naskeş: Enfiye çeken kimse (Vámb. 
341). 

                                                                                                                                                                          
686 Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı metnin Türkiye Türkçesine aktarımı yapılırken R. Rahmeti 
Arat’ın aktarması esas alınmıştır (Arat; 1946: 197). 
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nava وا�	  (V.) Hayvanların su içtiği oluk, yalak 
III/662. 
*** nava: Hayvanların su içtiği oluk, 
yalak (Vámb. 241). 

nawçaġan ن��� [F.] (V.) Beyaz tatula, bir tür ot 	�و
[Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya 
mor renkte, meyveleri dikenli, 
hekimlikte kasların kasılmasını 
gidermek üzere kullanılan otsu bir bitki, 
şeytanelması, boruçiçeği 
(Daturastramonium)] III/636. 
*** navçaġġġġan: Tutula (DTO 509); 
nauçaġġġġan: Beyaz tatula, bir tür ot 
(Vámb. 341). 

nawruz 687 روز�	 F.  Nevruz, yeni yılın ilk günü (Mart ayı)  "' روز
III/636.  
*** noruz: Yeni gün, nevruz (Vámb. 
342); nevrūūūūz: Yeni gün, nevruz (Bdg. II: 
293). 

na$$$$  F. @�"  Ney, bir tür üflemeli çalgı III/633.  
*** nay: Ney, üflemeli çalgı (Bdg. II: 
279). 

na$$$$za 4ا%�	 F. J:�"  Mızrak  
Āfitāb iki na$za boy çı�ġanda “Güneş iki 
mızrak boyu yükseldiğinde” (Abg. 46) 
III/635. 
*** nayza: Mızrak (DTO 509). 

ne I !	 ،�	  1) İsim olarak kullanılır 
2) Soru sıfatı olarak kullanılır 
Ni çaġ?  “Hangi zaman?” 
3) Soru zamiri olarak kullanılır 
Ni kim bolġan “Her ne olan” III/666. 
*** ne: Edātdur, a.lı ni, �anġı, nime, 
hangisi, �aysı dimekir (LÇ 284); ni: Ne? 
(DTO 514); ni: Ne? (Vámb. 342). 

ne II !	 ،�	  Ne... ne de ... III/668.  
*** ni: Ne... ne de... (Bdg. II: 298). 

neçe ���	 ne+çe Ne kadar, kaç ? III/683. 

                                                           
687 OSTN’de kelimenin madde başındaki yazılışı ‘nawrus’ şeklindedir. Bu yazılış kelimenin 
Arap harfli yazılışı dikkate alınarak ‘nawruz’ şeklinde değerlendirilmiştir. 
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*** niçe: Ne kadar? (DTO 512). 
neçük ك���	 ne+çük Nasıl? Ne şekilde? III/683. 

*** niçük: Ne şekilde? Nasıl? (DTO 512). 
neme ���	 ne+me Nesne, şey; herhangi bir şey III/690. 

*** nime: Nesne, şey, herhangi bir şey 
(DTO 513). 

nemerse �Kر���	 ،
�K#��	 

neme+erse Nesne, şey, bir şey 
Munda� nimersedin kim fā’ide bolġay 
“Bunun gibi şeylerden fayda bulacak.” 
(Bb. 263-20) III/691. 
*** nimerse: Nesne, şey, herhangi bir 
şey (DTO 513). 

nerge �رآ�	  Çit; bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin 
çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi 
şeylerden çekilen duvar türü III/680. 
*** nerge: Çerge [mühür] ve �al�a 
�urma�, devre itmek (LÇ 282). 

ner���� خ#	 [F.] (V.) Tarife, fiyat 
Ner� �o$ma� “Ücretlendirmek” III/680. 
*** ner����: Tarife, ücret (Vámb. 341). 

nerse �K#	 ne+erse Nesne, şey III/680. 
*** nerse: Nesne, şey, eşya (Vámb. 342). 

net- E�"�	 ne+et- N’etmek, ne etmek, ne yapmak 
Min n’iteyin? “Ben ne yapayım?” III/681. 
*** nitmek= ni itmek (Vámb. 342);  

netaş ش�"�	  (V.) Düz, dümdüz  
Ferāġat [tokgözlülük], istirā
at 
[dinlenme], bī-teşvīş [karıştırmama], 
mu�ayyer [seçilmesi serbest olan], fāriġ-
bāl [gönlü rahat] (S.S.) III/681. 
*** nitaş: Düz, dümdüz (Vámb. 342); 
niteş: (LÇ 284); niteş: Dik, doğru (DTO 
511). 

netek ك�"�	  Nasıl? Ne şekilde? III/682. 
*** nitek: Ne şekilde? Ne surette? (DTO 
512). 
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nete9999 (?) E$"	  (S.S.) [Ne acayip şey, ne güzel]688 
Ne ‛aceb, ne güzel, ne �ūb, ne ya�şı, ne ta9 
(S.S.) III/682. 
*** nete9999: (LÇ 283). 

netes (?) س�"�	  (S.S.) [Dinlenme, rahatlık; asayiş; dinç 
olma] 
İstirā
at, rā
atlı�, āsāyiş, dinç ve tinç 
olma� (S.S.) III/681. 
*** nites: (LÇ 283); niptes: Dinlenme, 
istirahat; sakin, huzurlu, rahat (DTO 
509). 

netük ك�"�	  (S.S.) [Nasıl? Ne şekilde? Ne yolda?]689 
Neçük, ne gūne [ne tarzda], na.ıl, ne �arī� 
[ne yolda], ne yolda dimekdir (S.S.) 
III/682. 
*** nitük: (LÇ 284). 

newbet @��	 Ar. 1) Sıra, ard arda geliş; kez 
2) Nöbet III/669.  
*** nevbet: Nöbet; devir, dönüm, sıra 
(Bdg. II: 294). 

ne$$$$le- E���	 ne+e$le N’eylemek, ne eylemek, ne yapmak  
N’iyley min? “Ne yapayım?” III/669. 
*** nilemek- ni eylemek: Ne yapmak 
(Vámb. 342); niylesün: Ne yapsun, ne 
itsün, ne �ılsun (LÇ 285). 

ninek ك�$�	  Göz bebeği  
(Calc. Wrtb.  E- .III/699 (  �دم 
*** ninek: Göz bebeği (DTO 513). 

nişan  ن�&	 [F.] Nişan, iz, belirti  
A�tun nişan “Hanın belgelerine bastığı 
altın mühür” III/701.  
*** nişan: Nişan, iz, belirti (Bdg. II: 284). 

nişanlĭ���� ���	�&	 nişan+lĭ� Nişanlı; mühürlü III/702. *** (-). 
no����at ت���	  (S.S.) [Tarlanın ekini biçilip elendikten 

sonra yerde kalan buğday tanelerinin 
toplanması]690 
Başa�, 
ūşe-çīn691 [başak toplayan], 
tarlanıñ ikini biçülüp ilendikden .oñra 

                                                           
688 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
689 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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�alan buġday dökündisiniñ �oplanması 
(S.S.) III/693.  
*** no����at: (LÇ 283). 

no����ta �"��	 ،�"+�	  Yular III/693.  
*** no����ta: Kement, yular (Bdg. II: 295). 

noyan ن�%�	 Moğ. Moğol asilzadesi, Moğol memuru 
III/694. 
*** noyan: General, prens, şehzâde; asil 
(DTO 511); nuyan: Büyük; asil, soylu 
(Vámb. 342). 

nöker آ�ر�	 F. '"آ�  Yardımcı, hizmetçi, uşak; asker; memur 
III/695. 
*** nöker: Hizmetçi, uşak; asker; memur 
(Vámb. 342). 

nökerçilik Eآ�ر�����	 nöker+çi+lik Hizmette bulunma, vazife III/695. 
*** nökercilik: Vazife, hizmet; askerlik 
(Vámb. 342). 

nu����a �W�	  Bir tür keklik 
Bu taġlarda nu
a692 �uşı hem bolur bu �uş 
bu�alemūn dirler başıdın �uyruġıġaça biş 
altı mu�telif rengi bar kebūterni9 boynı dik 
berrā�tur ulu�luġı kebg-i darīça bolġay 
ġālibā Hindüstān kebg-i darīsidür “Bu 
dağlarda keklik kuşu da olur; bu kuş 
bukalemun denilen başından 
kuyruğuna kadar beş-altı değişik rengi 
olan güvercinin boynu gibi berraktır; 
büyüklüğü kebg-i [keklik] darî 
kadardır; galiba Hindistan kebg-i 
darîsidir.” (Bb. 166-11) III/704.  
*** nu



a ����uşı: Bir tür keklik (DTO 510). 

nur ر�	 Ar. Nur, aydınlık, parlaklık III/705.  
*** nūūūūr: Nur, aydınlık, parlaklık (Bdg. II: 
295). 

                                                                                                                                                                          
690 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
691 Kelime LÇ’de ve OSTN’de hatalı olarak  M� 	'0 şeklinde yazılmıştır. 
692 Mesut Şen, kelimenin Bâbür-nâme’nin el yazması olan Elphinstone nüshasında ‘lū
a’; 
Haydarâbad nüshasında ‘lūça’ şeklinde geçtiğini belirtmiştir (Şen; 1993: 19). 
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nurven 693 رون�	  (V.) Pervane; vida III/706. 
*** nurwet: Vida; pervane (Vámb. 342). 

nutu����çĭ !*��/�	  Bir tür yırtıcı kuş, doğan 
Nutu�çĭ başıġa sunġar tomaġasın 
ta9asa9 
Ki bolġusı sebeb renc ü ıż�ırābı anı9 
“Doğan kuşunun başına şahin başlığını 
geçirirsen bu durum doğan için dert ve 
sıkıntı sebebi olur.”; 
Münāsib imes �arı başıġa tāc 
Tomaġa nutu�çĭġa ni i
tiyāc 
“Kel başa taç koymak uygun değildir; 
yine doğana başlık giydirmeye ne gerek 
var.” III/706. 
*** nutu����çı: Bir tür yırtıcı kuş (DTO 
510). 

 

                                                           
693 Radloff’un Cagataisch Sprach-Studien’den aldığını belirttiği kelime bu eserde ‘nurwet’ 
şeklindedir (Vàmbéry; 1870: 342). 
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O 
 
oba او��  Göçebe yaşayanların kalın keçeden 

yaptıkları çadır; bu çadırda yaşayan 
göçebe aileler 
Küçük �ayme [küçük çadır], �ar-gāh 
[çadır], mebīt [gece kalınacak yer] ve çadır 
�al�ı, cemā‘at (S.S.) I/1157. 
*** oba: (LÇ 23). 

obaz او��ز  Erkek deve 
(Calc. Wrtb. �" �$� ) I/1159.  
*** obaz: Erkek deve (Bdg. I: 108). 

oba$$$$-cuba$$$$  ����  او��  Orada- burada, dağınık 
Burada, orada, perākende ve perīşān (S.S.); 
%an bir az kişi birlen ilgeride özge �al� oba$- 
cuba$ “Han, bir kaç kişi ile ileride halk ise 
orada- burada (dağınık).” (Abg.) I/1157. 
*** obay-cubay: (LÇ 23). 

obdan او��ان F. ان���  İyi, iyi kalpli; mükemmel I/1164.  
*** abdan - obdan: İyi, güzel, hoş; ince, 
zarif (Vámb. 203). 

obdanlĭ���� ���	او��ا obdan+lĭ� Güzellik; iyi kalplilik I/1165.  
*** abdanli����: Güzellik, iyilik (Vámb. 203). 

obra- او�#ا��ق  Yarmak, ayırmak, çatlamak; bozulmak 
I/1163.  
*** oprama����: Yırtmak, parça parça 
ayırmak; eskitmek, yıpratmak (Vámb. 
216). 

obran- ��	او�#ا  Eskimek, yırtılmak, bozulmak 
Yalanġaçnı kiydürse9 obranmas ton ol irür 
“Eğer çıplak birisini giydirirsen, bu 
giysiler asla yıpranmaz, eskimez.” I/1164.  
*** opranmek: Eskimek, bozulmak (DTO 
40). 

obru���� او�#وق  Obruk, alçak bölge, dağlar arasındaki 
uzun ve dar geçit, boğaz, dağ geçidi, 
çatlak ve yarık bölge I/1164.  
*** obru����: Obruk, içinde su biriken çukur 
yer, doğal kuyu (Bdg. I: 108). 

obru����  او�#وق  Aceleyle, olabildiğince çabuk 
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suburu���� رو���Kق  Mollā ,üseyinni ve yana ba‘żılarnı obru�- 
suburu� bularnı9 kömekige yiberdük “Molla 
Hüseyin’i ve yina bazılarını olabildiğince 
çabuk bunların yardımına gönderdik.” 
(Bb. 403-3) I/1164.  
*** obru���� subru����: Hızlı bir şekilde (Bdg. I: 
108). 

oçaġ 1  او��غ) Nihale; ocak, ateşhâne 
Oça�, āteşdān [ocak] (S.S.) 
2) Soy, silsile; aile 
Bir �abīle �al�ı 694  (S.S.); 
3) Cezalı ve suçluların boynuna takılan 
demir halka 
A.
āb-ı cün
anıñ 695 girdānlarına a.dı�ları 
zencīr [suçluların boyunlarına takılan 
zincir] (S.S.) I/1134. 
*** oçaġġġġ: (LÇ 26); ocaġġġġ: Yemek pişirilen 
ocak; aile, soy, oymak, boy, kabile; ağır 
suç işleyen insanların bıoyunlarına 
takılan halka (DTO 47). 

oçaġ����a���� ق� Yonca  او��
Bir nev‘ giyāhdır [bitki], yorunca (S.S.) 
I/1134. 
*** oçaġġġġla����: (LÇ 26). 

oça���� او��ق üç+aya� 1) Nihale, sofrada sıcak kap altına 
konulan ayaklı altlık 
2) Soy, silsile; aile I/1134. 
*** uça���� (üç+aya�): Saç ayağı, sehpa; ocak 
(Vámb. 218). 

odalĭ���� ��(اودا oda+�ı� Ağaç gövdesi 
(Calc. Wrtb. ق�; ) I/1122.  
*** odalı����: Ağaç gövdesi (Bdg. I: 119). 

Oġan ن� Tanrı, İlah  او
7ā
ib, Nā+ır, Allāh, %üdāvend-gār [sahip] 
(S.S.) I/1007. 
*** Uġġġġan ve Uġġġġun: (LÇ 35). 

oġ����a����, oġla���� ق� oġu�+a� Oğlak, keçi yavrusu او
Keçi yavrısı, küçük 
ayvān, ola� (S.S.) 

                                                           
694 Kelime OSTN’de �
0 , LÇ’de !#
0  şeklinde yazılmıştır. 
695 Kelime OSTN’de 2" 	y��  , LÇ’de " 	y�� ب�ym2ا  şeklinde yazılmıştır. 
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I/1022. 
*** oġġġġla����: (LÇ 35). 

oġlan ن� oġu�+an 1) Erkek çocuk, oğlan او
Çocu�, veled, ferzend [yavru, çocuk], beçe 
(S.S.) 
2) Moğol saltanat ailesi 
Moġul şehzādeleriniñ ‘unvānıdır (S.S.) 
I/1023. 
*** oġġġġlan: (LÇ 35). 

oġ����u���� I ق�� .(-) *** .oġ�+� Küçük deve I/1024 او
oġ����u���� II ق�� Küçük kanal, oluk  او

%ende�, �al‘anıñ e�rāfında olan or [kalenin 
çevresindeki çukur] (S.S.) I/1024. 
*** oġġġġlu����: (LÇ 35); oġġġġlu����- o����lu����: Su yolu, 
oluk, küçük kanal (Vámb. 223). 

oġra- ا��ق# oġurI+a- Rastlamak, tesadüf etmek; uğramak او
I/1018.  
*** oġrama����: Karşılaşmak, rastlamak, 
tesadüf etmek (DTO 68). 

oġraş- ا���# oġra+ş- 1) Rastlaşmak, birbiriyle karşılaşmak او
2) Bir şeyin üzerinde çalışmak, bir şeyle 
uğraşmak 
3) Kavga etmek, savaşmak I/1020.  
*** oġraşma����: Karşılaşmak, rastlamak, 
tesadüf etmek (DTO 68). 

oġrat- ��/ا# Rastlatmak, tesadüf ettirmek; uğratmak  او
I/1019.  
*** oġratma����: Çarptırmak, buldurmak; 
götürtmek, ulaştırtmak, verdirmek, 
uğratmak (Bdg. I: 140). 

oġrĭ  # Hırsız  او
Sārı� [çalan, hırsız], �ırsız, düzd [hırsız] 
(S.S) I/1020. 
*** oġġġġrı: (LÇ 35); oġġġġrı: Hırsız (DTO 68). 

oġrĭlĭ���� ���%#  .oġrĭ+lĭ� Hırsızlık I/1021 او
*** oġġġġrili����: Hırsızlık (Vámb. 223); oġrılu����: 
bk. oġrĭlu�. 

oġrĭlu���� ق��%#  Hırsızlık  او
Sir�at [hırsızlık], �ırsızlı� (S.S.) I/1021. 
*** oġrılu����: (LÇ 35). 

oġrĭn �%#  .oġrĭ+n Gizlice; gizli I/1021 او
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*** oġġġġrin: Gizli, saklı (Vámb. 223). 
oġrĭnça �*$%# oġur+ĭn+ça Gizlice او

Gizlice, �afiyyen [gizlice], pinhānī [gizlice] 
(S.S.) I/1021. 
*** oġġġġrınça: (LÇ 35). 

oġru و#  .Düzenbaz, haylaz, hergele I/1021  او
*** oġrı: bk. oġrĭ. 

oġrulu���� I و)�ق# او
696 

oġru+�u� Hırsızlık I/1021.  
*** oġrılu����: bk. oġrĭlu�. 

oġrulu���� II و)�ق#  .oġur+�u� (P. d. C.) Mutlu, mesut, bahtiyar I/1021 او
*** oġġġġrulu����: Mutluluk kazanmada 
yetenekli, başarılı, mesut (DTO 68). 

oġul ل�  .Oğul, mahdum, erkek çocuk I/1015  او
*** oġġġġul: Erkek evlat, oğul (DTO 68).  

oġula���� ق,�  .Oğlak, keçi yavrusu I/1015  او
*** oġġġġlaġġġġ: Oğlak, keçi yavrusu (DTO 68). 

oġulça- ���*(� oġul+ça Saygı duymak, hürmet etmek او
Ta‘+īm ve tekrīm 
ürmet ve ri‘āyet itmek 
[hürmet etmek, saygı göstermek] (S.S.) 
I/1016. 
*** oġġġġulçama����: (LÇ 35);  

oġulçĭla- �����(� Oğlu gibi görmek, oğul gibi tutmak  او
I/1016.  
*** oġulçılay697: Oğul gibi, oğul gibi 
görülen (ileriye yönelik) (Bdg. I: 141). 

oġulduru���� روق�(� Havyar, balık yumurtası (1  او
Balı� yumur�ası (S.S.) 
2) Rahim; yumurtalık I/1016. 
*** oġġġġulduru����: (LÇ 36); oġġġġulduru����: Balık 
yumurtası, havyar (Vámb. 223). 

oġulluġ غ��(�  .Oğullu, çocuk sahibi I/1016  او
*** oġullu����: bk. oġullu�. 

oġullu���� ق��(�  .Oğullu, çocuk sahibi I/1016  او
*** oġullu����: Oğul sahibi, oğullu (Bdg. I: 
141). 

Oġun I ن� .(P. d. C.) bk. Oġan I/1010  او

                                                           
696 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı قآاو*'ر'  şeklinde verilmiştir. Bu yazım kelimenin 
madde başındaki ve açıklama kısmındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
697 Çağatay Türkçesine ait sözlüklerde ‘oġulçıla-‘ kelimesine rastlanamamıştır. Bu yüzden 
‘oġulçıla-‘ kelimesinden türediği görülen ‘oġulçılay’ kelimesi, bu kelimeye örnek olarak 
çalışmaya alınmıştır. 
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*** Uġun: Oġan gibi, cenāb-ı vācibü’l-
vucūduñ ism-i şerīfidir (LÇ 35); Oġun: 
Tanrı (DTO 67). 

oġun II ن�.F او   .Yeraltı kanalı I/1010  �و*'ن
*** oġġġġun: Yeraltında bulunan kanal (DTO 
68). 

oġur I ر� Tesadüf, mutlu olay, uğur, mutluluk (1  او
Sa‘d [uğur, uğur getiren şey], bereket 
[uğurluluk], i.ābet, fāl-ı �ayr [uğur] (S.S.)  
2) Koruma, muhafızlar I/1010. 
*** oġġġġur: (LÇ 35); oġġġġur: Niyet, mutluluk, 
hayır dua (DTO 68). 

oġur II ر� .(-) *** .Ağaçtan yapılmış havan I/1011  او
oġur- III ر��ق�  Mutlu olmak; keyif almak; başarmak  او

(Calc. Wrtb. 0'ردن�� ) I/1011. 
*** oġġġġurma����: Muvaffa� olma� [başarmak] 
(LÇ 35). 

oġurça �ر�� *** .oġurII+ça Ağaçtan yapılmış küçük havan I/1014 او
(-). 

Oġurça����ı !(�� Ogurçalı, Yomut Türkmenlerinin bir (.V)  او�ر
boyu I/1014.  
*** Oġġġġurçalı: Yomut Türkmenlerinin bir 
boyu (Vámb. 223). 

oġurla- ر,��ق� oġur (hırsız او
anlamında)+
�a- 

Hırsızlık yapmak, çalmak 
Çalma�, sir�at itmek [çalmak], düzdī gerden 
[çalmak] (S.S.); 
Nusū� �urġanını kim �ocendtin on yıġaç 
yoldur Kend-bādāmdın üç yıġaç oġurlap 
aldu� “Nusûh kalesini, Hocend’den on 
fersah, Kend-Bâdâm’dan üç fersah 
uzaklaşarak baskın bir taaruzla ele 
geçirdik.” (Bb. 70-1) I/1012. 
*** oġġġġurlama����: (LÇ35). 

oġurlat- ر,/��ق�  .oġurla+t- Çaldırmak, hırsızlık yaptırmak I/1013 او
*** oġurlatma����: Çaldırmak, kaçırtmak 
(Bdg. I: 140). 

oġur����u���� ر)�ق� oġur+�u� Mutlu, uğurlu, mesut او
Sa‘diyyet [uğurluluk], bereket [uğurluluk] 
(S.S.) I/1013. 
*** oġġġġurlu����: (LÇ 35). 

oġurt- ر/��ق�  oġur+t- Mutlu etmek, mesut etmek او
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(Calc. Wrtb. 0'را"��ن�� ) I/1014.  
*** oġurtma����: Mutlu etmek, mesut etmek 
(Bdg. I: 140). 

Oġuz ز� Kaba, aptal, beceriksiz, budala (1  او
2) Oğuz Han’ın öz ismi I/1017. 
*** Oġuz: %anān-ı Türk boġa mensūb ve 
�abā’il-i Türke ilk evvel vaż‘-ı ism iden 
bu /āt olup tārī�-i Etrāk da�ı anıñ 
esā�īrinden başlar (LÇ 35). 

o����ra���� او+#اق  Nesne, şey, eşya 
E;vāb [giyecek], libās [giyecek, elbise], eşyā 
(S.S.) I/1005. 
*** o����raġġġġ: (LÇ 28). 

o����şa- او+&���ق  Benzemek, andırmak  
Beñzemek, mümā;il olma� [benzer olmak] 
(S.S.) I/1005. 
*** o����şama����: (LÇ 28). 

o����şaş او+&�ش  Benzer 
Mānend [benzer], mi;l [benzer], şebīh 
[benzer] (S.S.) I/1006. 
*** o����şaş: (LÇ 28). 

o����şaşlĭ���� �����&+او o�şaş+lĭ� Benzerlik I/1006.  
*** o����şaşlı����: Benzerlik (Vámb. 217). 

o����şat- او+&�/��ق o�şa+t- 1) Benzetmek 
Beñzemek (S.S.) 
2) Onaylamak, razı olmak 
Tensīb, lāyı�, revā görmek (S.S.); 
Siz ni iş o�şatsa9ız min anı �ılur min “Siz 
hangi işi onaylarsanız ben o işi yaparım” 
(Abg.) I/1006. 
*** o����şatma����: (LÇ 28). 

o����şu���� او+&�ق  Deve yavrusu I/1006.  
*** o����şu����: Deve yavrusu (Vámb. 217). 

o����şuş او+&�ش  Deve yavrusu 
Köşek, �urun, ya‘nī bir yaşındaki deve yavrısı 
(S.S.) I/1007. 
*** o



şuş: (LÇ 28). 

o���� اوق  Ok I/988. 
*** o����: Tīr [ok] (LÇ 36). 

o����a او��  Geğirme I/993. *** (-). 
o����ala- او��,��ق o�a+�a- Midesi bulanmak I/993.  



 524 

*** o����alama����: Midesi bulanmak; kusmak 
(Vámb. 224). 

o����ar I او��ر  Yüksek, ulu I/993.  
*** o����ar: Yüksek, yüce, ulu (Vámb. 224). 

o����ar II او��ر  Balıkçıl kuşu 
O�ar ve �ar�ara ve �utan698 “Balıkçıl, 
karkara kuşu ve pelikan” (Bb. 175-23) 
I/993. 
*** o����ar: Küleng [turna kuşu], �urna (LÇ 
36). 

o����ı- او����  Çağırmak, seslenmek, bağırmak I/994.  
*** o����ınma����: Çağrılmak, davet edilmek 
(DTO 69). 

o����ın- او��$��ق o�ı+n- Geğirmek, hıçkırmak 
Nefes urma�, çıġrılma�699, �ıġrılma�, tevsīm 
olma� [döğme yapmak] (S.S.) I/994. 
*** o����ınma����: (LÇ 36). 

o����ıt- او��"��ق o�ı+t- Seslendirmek, bağırtmak I/994. *** (-). 
o����la- I او����ق  Yuvarlamak I/1000.  

*** o����lama����: Ovalamak buruşturmak 
(Vámb. 224). 

o��������a- II او����ق o�+�a- Ok atmak 
O� yaġdırma�, ço� atma�, bir �arafa fırlama� 
(S.S.) I/1000. 
*** o����lama����: (LÇ 36); o�lama�: Atmak, 
fırlatmak (Vámb. 224). 

o����laġ او��غ  bk. o�law I/1000.  
*** o����laġı: Oklava, merdane (Bdg. I:144); 
o����la����: bk. o�la�. 

o����laġu �  .bk. o�law I/1000  او��
*** o����laġġġġu: Tomar; merdane; oklava  
(DTO 69). 

o����la���� قاو��   bk. o�law I/1000.  
*** o����la����: Tomar; merdane; oklava  (DTO 
69). 

o��������an- ق��	او�� o��a+n- Yuvarlanmak, sürünmek I/1000. *** (-). 
o����law او��و o��a+ġu Silindir, oklava, merdane I/1000. 

*** o����lav: O�laġu (LÇ 36); o����lav: Tomar; 
                                                           
698 Baburnâme’den alınan metin OSTN’de ان'$R و J�R�R ر و�Rاو şeklindedir. Ancak Baburnâme’de 
ilgili kısım “U�ar ve �ar�ara ve �utan” şeklinde yer almaktadır (Şen, 1993: 27).  
699 Kelime OSTN’de �,3ر�<� , LÇ’de �,3�<� şeklinde yazılmıştır. 
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merdane; oklava  (DTO 69). 
o����ra I او�#ا  Tabak, kase, tas  

(Calc. Wrtb. 	;آ� ); 
Bāde [kadeh], �ade
 (S.S.) I/999. 
*** o����ra: (LÇ 36). 

o����ra II او�#ا  (V.) Liken, bir deri hastalığı I/999. 
*** o����ra: Bir nev‘ çārpāyī [dört ayaklı 
hayvan] ‘illeti (LÇ 36); o����ra: Kurumuş 
yara (Vámb. 224); o����ra: Tuzlu balgam 
(DTO 69). 

o����ra- III او�#ا��ق o�+ra- 1) İnlemek, inildemek, hafif iniltiler 
çıkarmak 
2) Düşük sesle kişnemek (suyun 
yakınlığını hisseden atlar için) 
Atlar .u ve yayım içün kişnemek (S.S.) I/999. 
*** o����rama����: (LÇ 36). 

o����u- 1  او����ق) Çağırmak, davet etmek, bağırmak 
2) Okumak, öğrenmek I/994. 
*** o����uma����: �ırā’at, tilāvet itmek 
[okumak], mü�āla‘a ve ta
.īl itmek 
[okumak] (LÇ 36). 

o����ul- او��)��ق o�u+�- Okunmuş olmak, okunmak I/997.  
*** o����ulma����: Okunmak; çağrılmak (Bdg. 
I: 144). 

o����un- قا��	و��  o�u+n- Adlandırılmak, (adıyla) tanınmak, (diye) 
tanınmak I/996.  
*** o����unma����: Çağrılmak (Bdg. I: 144). 

o����uş- I او�����ق o�u+ş- Karşılıklı okumak, okuşmak I/998.  
*** o����uşma����: Birlikte okumak (Bdg. I: 
144). 

o����uş II او��ش o�u+ş Okuma, bilgi, bilgelik, kültür I/998. *** (-). 
o����uştur- او����ور��

 ق
o�uş+tır- Karşılıklı okutmak I/998. *** (-). 

o����ut- او��/��ق o�u+t- 1) Okutmak 
2) Öğretmek, ders vermek I/997.  
*** o����utma����: Okutmak, öğretmek, 
eğitmek, ders vermek (Bdg. I: 144). 

ol I 1  اول) ‘O’, işaret sıfatı 
2) O, ona, onu  
(Olmayan birinin yerine 3. teklik şahıslar için 
kullanıla zamir.) I/1080. 
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*** ol: İsm-i işāret, ba‘īde ve ġā’ibe 
işāretdir [uzak ve bilinmeze işaret eder] 
(LÇ 38). 

ol- II او)��ق  Olmak  
(Osmanlı edebiyatının etkisiyle sadece yazı 
dilinde yer alır.) I/1083.  
*** olma����: Olmak, var olmak, bulunmak 
(DTO 78). 

ola- او,��ق  Çember etrafında döndürmek, çevirmek; 
bağlamak I/1083. 
*** olama����: Bağlamak, tutturmak (Vámb. 
226); ulama����: Bend-i ‘a�d itmek, tel.ī� 
tav.īl itmek [ulaştırmak], bağlama� (LÇ 
38). 

ōla���� او,ق  Oğlak I/1084.  
*** ola����: Oğlak (Vámb. 225). 

olan- ق��	او, ola+n- Çevrilmek, daire etrafında çevrilmek; 
bağlı olunmak I/1084.  
*** ulanma����: bk. ulan-. 

olaş- او,���ق ola+ş- Bağlamak, birleştirmek I/1085.  
*** olaşma����: Ulaşmak, varmak; hastalık 
bulaştırmak (Vámb. 225). 

olaşı���� ���,او  Bağlı ip, düğümlenmiş ip I/1085. 
*** ulaşı����: Birleştirilmiş ip, uçları 
birleştirilerek birbirine bağlanmış ip, 
bağlı ip (DTO 74). 

olat- او,/��ق o�a+t- Döndürmek, çevirmeye zorlamak; 
bağlamak, sabitleştirmek I/1085.  
*** olatma����: Bağlamak, birleştirmek, 
sabitlemek (Vámb. 225). 

olca �*(او  Savaş esiri, savaş tutsağı; ganimet  
(Kelime Baburnâme’de 	]3او şeklinde 
yazılmıştır.); 
‘Ālem �annı9 bolġan kişisi il talama�ġa ve 
olça alma�ġa meşġūl bolurlar “Alem Han’ın 
tüm adamları halkı soymak ve talan 
etmekle meşgul olurlar.” (Bb. 332-7); Tive 
pürtāl olça �ılurlar ”Deve yükü (dolusu 
mal) ganimet olarak ele geçirildi.” (Bb. 
458-21); Olca tüşken “Esir düşen” I/1094.  
*** olca: Ganimet; savaş esiri (Vámb. 226). 
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olcala- ��, �*(او olca+la- Esir almak, yakalamak; kaçırmak  
Durmān �al�ını Semer�and turaları olcalap 
irdi “Semerkant prensleri, Durman 
halkını esir almıştı.” (Abg. 124) I/1094. 
*** olcalamek: Tārāc ġārat itmek [yağma 
etmek], nehb [yağma] ve yaġma itmek 
(LÇ 39); olcalamek: Yağma etmek, 
yağmalamak; soymak (DTO 76). 

olça- I او)����ق  (V.) Büyüklere karşı saygı göstermek (Bir 
eli başının üstüne koyarak diz çökmek, 
öne eğilerek büyüğün dizini öpmek) 
I/1093. 
*** olçama����: Hürmet etmek, saygı 
göstermek; hayır dua etmek; bir eli 
başının üstüne koyarak diz çökmek, öne 
eğilerek büyüğün dizini öpmek (Vámb. 
226); bk. ölce-. 

olça II ��(او o�+ça Onca, olabileceğin en fazlası 
Ol�adar, ço�, bisyār [çok, fazla] (S.S.) 
I/1093. 
*** olça: (LÇ 38). 

olça III ��(او  bk. olca  I/1093.  
*** olça: Ganimet, yağma; esir, tutsak 
(DTO 75). 

olça���� او)��ق ol+ça� Düzgün, eşit I/1093.  
*** ölçek: Ölçülü, düzenli, denk (Vámb. 
226); ölçek: Ölçülü, düzenli, denk, 
uygun,eşit, düz (DTO 76). 

olçar او)��ر  Savaş emri; emir, komut, kumanda 
I/1094. 
*** olçar: ‘Asker yıġma� (LÇ 39); olçar: 
Savaş emri (Vámb. 226). 

olçaş- I او)�����ق o�ça+ş- bk. olça- I    I/1094. 
*** ölceşmek: Eyżan [bunun gibi]700 (LÇ 
39); olcaşma����: Ayırmak, bölmek, pay 
etmek (Vámb. 226); ölceşmek: Saygı 
göstermek, hürmet etmek (DTO 76) 

                                                           
700 LÇ’de ‘olcaş-‘ kelimesinin açıklamasında muhtemelen bir önceki maddenin açıklaması 
kastedilerek ‘Eyżan [bunun gibi]’ denilmiştir. LÇ’de ‘ölceş-‘ kelimesinden önce Radloff’un da 
kelimenin anlamı için gönderme yaptığı ‘ölce-‘ kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimenin LÇ’deki 
açıklaması : ‘Ölceş u.ūlını icrā itmek, bir büyüge hediye ve pīşkeş ta�dīm itmek’ şeklindedir. 
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olçaş II او)��ش o�ça+ş Saygı, selamlama (saygı gösterisindeki 
selamlama) I/1094. 
*** olcaş: Saygı; selamlama (Vámb. 226). 

olçayış 3%��(او  Saygı gösterme I/1094. 
*** olcayış: Saygı ve hürmet sunma; 
hediye verme (DTO 76). 

o����dem او)�م o�+dem Derhal, hemen I/1093. *** (-). 
ol����adar او)��ر o�+�adar O kadar 

Ol �adarça I/1087. *** (-). 
oltra او)"#ا  (V.) Geminin içinde kürek çekenlerin 

oturduğu yerler I/1092.  
*** oltra: Geminin içinde kürek çekenlerin 
oturduğu yerler (Vámb. 226). 

oltur- (1  او)"�ر��ق Oturmak, oturmuş olmak 
2) Bir yerde oturmak, yaşamak, kalmak 
I/1090. 
*** olturma����: Bir yerde sākin, mu�īm 
olma� [bir yerde ikamet etmek] (LÇ 38). 

olturġuz- ز���او)"�ر
 ق

oltur+ġuz- 1) Oturtmak 
2) Yerleştirmek I/1092. 
*** olturġġġġuzma����: Oturtma�, iclās 
[oturtmak], i�‘ād [oturtmak, tahta 
oturtmak], iskān itmek (LÇ 38). 

olturt- او)"�ر/��ق oltur+t- Oturtmak I/1092.  
*** olturtma����: Oturtmak (Bdg. I: 113). 

olturul- او)"�ر)��ق o�tur+o�- Oturulmak, yerleşilmek 
Niçe kün �ışla� öyler �ayar bolġunça öle9de 
olturuldı “Birkaç gün kışlık evler 
hazırlanıncaya kadar çadırda oturuldu.” 
(Bb. 54-20) I/1091.  
*** olturulma����: Oturulmak, yerleşilmek 
(Bdg. I: 113). 

o����turum او)"�روم o�tur+m Oturan; hasta I/1091. *** (-). 
olturuş I او)"�روش oltur+ş Ev, mesken, oturma, ikamet I/1091.  

*** olturuş: Mesken, konut, yerleşilen yer 
(Bdg. I: 113). 
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olturuş- II او)"�رو���ق
701 

oltur+ş- Yerleşmek, ikamet etmek I/1091.  
*** olturuşma����: Dinlenmek, oturmak, 
yerleşmek (DTO 75). 

olturuşlu���� او)"�رو���
 ق

olturuş+lu� 1) Mesken, yerleşim 
Her yirde olturuşlu� bolsa “Her yerde 
yerleşilebilse.” (Bb. 377-12) 
2) Yerleşmiş, yerleşmiş olan 
,i.ār vilāyeti olturuşlu� Moġullar “Hisar 
vilayetinde yerleşmiş olan Moğollar” (Bb. 
42-4); Bāran olturuşlu� iller “Baran nehrine 
yerleşmiş olan boylar” (Bb. 176-21) I/1091. 
*** olturuşlu����: Oturuşlı, yerleşmiş, 
oturan, ;ābit, iskān idilmege .āli
 
[elverişli] mev�i‘ (LÇ 38). 

oltuz او)"�ز  Otuz sayısı I/1092.  
*** oltuz: Otuz, otuz sayısı (Vámb. 226); 
ottuz: Otuz (ŞT 433). 

o����tuzĭnçĭ !�	او)"�ز o�tuz+n+çĭ Otuzuncu I/1092. *** (-). 
oma���� I او��ق  Aile, nesep, soy, nesil I/1166. 

*** omaġġġġ: Nesil, şu‘be, āl [sülale, soy], 
uru�, a.lı kimiñ ma‘nāsınadır (LÇ 40). 

oma���� II او��ق  Çevik, dinç, atik, çabuk iş gören, hızlı 
I/1166. *** (-). 

oma����lan- ق��	او���� oma�II+lan- Güç toplamak, birleşmek 
Semer�and kişisi oma�lanıp Sul�ān ‘Alī 
Mīrzānı9 utrusıġa tartıp çı�tılar 
“Semekant şehrinin sakinleri güçlerini 
toplayarak Sultan Ali Mirzâ’nın karşısına 
çıktılar.” (Bb. 48-12) I/1167. 
*** oma����lanma����: Cesāretlenmek, cür’et 
peydā itmek, tehevvürlenmek 
[korkusuzca düşünmeden hareket etmek] 
(LÇ 40). 

oma����lĭ���� او������ oma�+�ı� Bir soya ait olma, bir kabileye ait olma 
I/1167.  
*** oma����lı����: Bir soya ait olma (Bdg. I: 
158). 

omça �او��  Kerestelik kütük; takoz 

                                                           
701 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı او3$'روش şeklindedir. Kelimenin madde başındaki 
yazılışı ve anlamı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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Omça kişi “Sakar, beceriksiz; hantal”; 
Tütün omçadĭn çĭ�ar “Duman kütükten 
çıkar.” I/1172. 
*** omça: Odun pārçası, kütük (LÇ 41). 

omırt����a ��/#او��  Omurga, omurga kemiği I/1168.  
*** omurt����a: bk. omurt�a. 

omurt����a ��/او��ر  Omurga kemiği I/1168.  
*** omurt����a: Omurga kemiği (Bdg. I: 159); 
umurt����a: Omurga, omurga kemiği; bel 
kemiği (Vámb. 227). 

on اون  On sayısı I/1042. 
*** on: Deh [on], ‘aşere [on] (LÇ 41). 

onaġu � .(-) *** .Onu birden, onu I/1043  او	�
onda����ı���� ��(ا�	او on+da+lĭ� Ondalık I/1045. 

*** ondalı����: Ondalık, onluk, on tane 
(Vámb. 227). 

ondur I ور�	او  (V.) Ahlaksız, kötü, fena (suç ?) 
Hiç ondur işi yo� “Hiç suçu yok”702 (V.) 
I/1045. 
*** ondur: Çirkin (LÇ 41); ondur: Kaba, 
terbiyesiz; çirkin (Vámb. 227). 

ondur- II ور��ق�	او  (V.) Tatmin etmek, sakinleştirmek, 
uzlaştırmak, razı etmek I/1045. 
*** ondurma����: Dindirmek, teskīn itmek, 
ta�fīf itmek [hafifletmek] (LÇ 42); 
ondurma����: Razı etmek, barıştırmak, 
yatıştırmak, dindirmek (Vámb. 227). 

o9999 E	1  او) Sağdaki, sağ taraftaki 
2) Uygun, münasip; hoş I/1024.  
*** o9999: 7aġ �araf (LÇ 42). 

o9999a����- ق��(�=	او o9+a�- 1) İyi olmak, iyileşmek, gelişmek 
2) Güney-batıdan esmek (rüzgar için) 
I/1028. 
*** o9999alma����: İfā�at itmek [iyileşmek] (LÇ 
42). 

o9999ar- =�ر��ق	او o9+ar- Doğru yapmak, düzeltmek, iyileştirmek; 
sonuna kadar götürmek; ayağa 
kaldırmak; mutlu etmek I/1027. 

                                                           
702 Radloff’un Vámbéry’den aldığını belirttiği metin, alıntı yapılan kaynaktan aynen 
alınmamıştır. Metin, Vámbéry’de Héç ondur işi yo� “Hiç suçu yok”, OSTN’de Héç ondur yo� “Hiç 
suçu yok” şeklindedir. 
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*** o9999arma����: İşi �oġrıya çevirmek, iyüye 
döndürmek, tan+īm ve ta
vīl itmek 
[düzenlemek, döndürmek] (LÇ 42). 

o9999at =�ت	او o9+at- İyi, mükemmel 
O9atça “İyi bir şekilde” I/1029. *** (-). 

o9999da$$$$- =�ا%��ق	او  İyi olmak I/1032. *** (-). 
o9999gatĭ 	او==!/�  703  Kolayca, sorunsuz I/1031.  

*** onġġġġatı: Ucuz, ucuza (DTO 82). 
o9999la- =���ق	او o9+�a- Doğru yola sevk etmek; öğretmek; 

iyileştirmek I/1031. *** (-). 
o9999lan- ��	�=	او o9�a+n- Doğru yola ulaşmak, iyileşmek I/1032.  

*** o9999lanma����: İyileşmek, doğru yola 
ulaşmak (Vámb. 228). 

o9999ul- ��(�=	او  İyileşmek, iyi olmak I/1030.  
*** o9999ulmek: İyi olmak, iyileşmek (DTO 
83). 

o9999uldur- 	ور��ق=او�(�   İyileştirmek I/1030. *** (-). 
o9999urġa �  .Bel kemiği, omurga I/1029  704 او	=�ر

*** o9999urt����a: Omurga, omur (Bdg. I: 159). 
op- ق��Iاو  Götürmek; soymak, talan etmek; 

yakalamak 
Setr ve i�fā itmek [kapamak, gizlemek], 
�apama� (S.S.)705 I/1155. 
*** opma����: (LÇ 24). 

opa �Iاو  Kireç, tebeşir I/1155.  
*** avpa (�Iاو): Kadınların yüzlerine 
sürdükleri beyaz boya (DTO 40). 

opçĭn ���Iاو  Zırh I/1156.  
*** öpçin: bk. öpçin. 

opçĭnlĭ���� ��( ���Iاو 
706 

opçĭn+lĭ� Zırhla çevrili, zırhlı I/1156.  
*** öpçinlik: bk. öpçinlik. 

oput- ق��/�Iاو op+t- Örtmeye zorlamak, kapatmak 
�apatma�, pinhān itmek [gizlemek, 

                                                           
703 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı "او(!A�  şeklinde verilmiştir. Bu yazım kelimenin 
madde başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
704 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı  "آ'ر)او	  şeklinde verilmiştir. Bu yazım kelimenin 
madde başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
705 LÇ’den alınan örnek OSTN’de ق�,��R ،ای$,�ق ،t0و ا �$; şeklindedir. Biz çalışmamıza LÇ’deki şekli 
almayı uygun bulduk. 
706 Kelimenin Arap harfli yazılışı  �3 M�]2او�  şeklindedir. Bu yazılış, kelimenin madde başındaki 
yazılışı ve Çağatay Türkçesi ses hususiyetleri dikkate alınarak düzeltilme yoluna gidilmiştir.  
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saklamak] (S.S.) I/1155. 
*** oputma����: (LÇ 24). 

or I اور  Çukur, hendek, çökük I/1046. 
*** or: %ende� (LÇ 28). 

or- II اور��ق  Ekin biçmek, ürün toplamak I/1047. 
*** orma����: Ürün toplamak, ürün biçmek; 
oraklamak, tırpanlamak (Vámb. 220). 

ora I G1  اورا، اور) Çukur, hendek, çökük 
2) Tahıl saklamk için açılan çukur 
,ıfz-ı ġalle içün yerde �azılan ma
zen, ve 
anbār zemīni (S.S.) I/1047. 
*** ora: (LÇ 28). 

ora II اورا  Öncü birlik 
*alī‘a [askerin önünden giden tabur], 
uza�da �alan �ol (S.S.) I/1048. 
*** ora: (LÇ 28). 

ora- III اورا��ق  Ekin biçmek 
Ora�la biçmek (S.S.) I/1048. 
*** orama����: (LÇ 29); orama����: Ürün 
biçmek; kesmek (Vámb. 219). 

ora- IV اورا��ق  Sarmak, sarmalamak, örtmek, 
kundaklamak I/1048.  
*** orama����: Bir şeyi bağlamak, sarmak 
(Vámb. 219). 

ora���� اوراق or(a)+� 1) Orak 
2) Ekin biçme, hasat 
3) Türkistan’da bir tepe 
Türkistānda bir tepedir707 (S.S.) I/1049. 
*** ora����: *ırpan, dās [orak], Türkistānda 
bir tepedir (LÇ 29). 

oram اورام  Cadde, mahalle I/1052.  
*** oram: So�ā�, ma
alle, Fārisī gü/er (LÇ 
29). 

orat- اورا/��ق ora+t- Sardırmak, sarmalatmak I/1052.  
*** oratmak: Oburca yiyip bitirmek, 
sömürmek, yutmak (Bdg. I: 120). 

orçĭn ��� Bölge, alan  اور
Tolun �wāceni9 küçi iki su arasıda idi kim bu 
iki su arası Ribā�ek orçĭnı dirler “Tolun 

                                                           
707 Kelime OSTN’de در 	�A şeklinde yazılmıştır. 
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Hoca’nın kampı iki su (nehir) arasında idi 
ki bu iki nehir arasına Ribatek bölgesi 
derler” (Bb. 65-16); 
Semer�and ve Bu�ārāda yana bu nevā
īde 
vilāyetlerni9 kim bir uluġ vilāyet ta�tıda 
bolġay tümen dirler ve Endicān ve Kāşġar ol 
arada orçĭn ve Hindūstānda perkene dirler 
“Semerkant ve Buhara’da, büyük vilayet, 
tümeni oluşturan bölgeler olarak 
adlandırılır. Endican ve Kâşgar’da ise 
‘orçın’, Hindistan’da ‘perkene’ olarak 
adlandırılır.” (Bb. 161-15); 
Sanca�, Hinditānda perkene, %orāsān ve 
Bu�ārāda tümen, Fars içinde pāye e zīne ve 
nerdübān (S.S.) I/1075. 
*** orçın: (LÇ 29). 

orda Gاورد  Sultanların çadırı  
(Muhtemelen “ordu”  اوردو، اردو kelimesinin 
ses değişikliğine uğramış şeklidir.) 
Sul�ān ordada yalanġaç yatıp irdi “Sultan 
çadırında soyunmuş hâlde yatıyordu.” 
(Abg. 107); 
Orda: Selā�īn 
arem�ānesi, erike (S.S.); 
Orda begi “Harem ağası” (V.);  
(S.S.’deki ‘orda’ kelimesinin açıklaması ‘orda 
begi’ kelimesinin açıklamasından 
gelmektedir.) I/1072. 
*** orda: (LÇ 29); orda begi: ,arem 
ked�üdāsı, 
arem aġası, nā+ır (LÇ 29); 
orda: Saray, Sultan vekilinin yeri (Vámb. 
220). 

ordu 1  اوردو، اردو) Han çadırı, saray, han ordugahı, han 
karargahı 
2) Karargah 
‘Askeriñ �ondıġı ma
all, �oşun (S.S.) I/1072. 
*** ordu: (LÇ 29). 

Ordukent @$اوردوآ  Kâşgar şehri I/1075. *** (-). 
orġarım ر%'آاور� ،

 اور�ر%'
or’dan Kale menzili, kale siperi 

�al‘a �ende�i, �ābya, isti
kām [düşmana 
karşı, hücumlarını savmak için 
hazırlanmış bulunan siper] (S.S.) I/1061. 
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*** örgerim708: (LÇ 30). 
orın �  .Yer, mahal, makam, mevki I/1055  اور%

*** urun: Tepe, taht, yüksek yer (Vámb. 
221); orun: Yer, bölge, konut (DTO 58). 

orĭn �  .bk. orın I/1056  اور%
*** orun: bk. orun; orn:   Yer, bölge, 
makam (Vámb.  221). 

orman اور��ن  Orman I/1077.  
*** orman: Orman, çok sık ağaçlı orman 
(DTO 57). 

ormanlĭġ ���	اور��  Ormanlık, ağaçlık I/1078.  
*** ormanlı����: bk. ormanlĭ�. 

ormanlĭ���� ���	اور��  Ormanlık, ağaçlık I/1078.  
*** ormanlı����: Ormanlık, ağaçlık alan 
(Bdg. I: 126). 

orna- ق���	اور orın+a- 1) Yer almak, yerinde olmak 
Yer itmek, cāy-gīr olma� [yer tutmak] (S.S.) 
2) Oturmak, yerleşmek 
Oturmak (S.S.) I/1061. 
*** ornama����: (LÇ 31). 

orna����   Yatak, döşek I/1062.  
*** orna����: Yatak, döşek (yu�u orunı) (Bdg. 
I: 129). 

ornaş- ق����	اور orna+ş- Bir yere yerleşmek I/1063.  
*** ornaşma����: Bir yere yerleşmek (Vámb. 
221). 

ornaştur- "�ر��ق��	اور ornaş+tır- Bir yere yerleştirmek I/1063.  
*** ornaşturma����: Yerleştirmek (Bdg. I: 
129). 

ornat- /��ق�	اور orna+t- Yerleştirmek, yer göstermek 
Ol ivni köterdi törtinç �at kökde ornattı “O, 
evini götürdü; göğün dördüncü katına 
yerleştirdi.” (Bb. 102-16) I/1062. 
*** ornatmek: Oturtma�, temelleşdirmek, 
ornaşdırma�, yerleşdirmek, cā-be-cā 
�oyma� [yer yer koymak] (LÇ 31). 

orta �/1  اور) Orta, yarı 
2) İki nesne arasındaki mesafe, ara 
a) (Yönelme) Ortasına 

                                                           
708 Kelime LÇ’de آاورEری�  şeklinde yazılmıştır. 
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b) (Bulunma) Ortasında 
c) (Ayrılma) Ortasından 
3) Ortada olan, arabulucu 
4) Ortada, arasında, yarı yarıya I/1064. 
*** orta: Vasa� [orta], meyān [ara, orta], 
beyn [aralık], ‘ıdl [eşit] (LÇ 29). 

ortaçaġlĭġ ������  Orta derecede  اور/�
O�nı ortaçaġlĭġ atar irdi “Oku orta 
derecede atardı” (Bb. 9-10) I/1070. 
*** ortaçaġġġġlıġġġġ: ,add-i vasa� [orta derece], 
mu‘ādil [eşit] (LÇ 29); ortaçaġġġġlıġġġġ: Orta 
derece (DTO 52). 

ortaça����lĭ���� ������  .orta+ça�+�ı� Orta derecede, orta derece I/1070 اور/�
*** ortaçaġġġġli����: Orta derece (Vámb. 220); 
bk. ortaçaġlĭġ. 

ortaġ اور/�غ  Ortak I/1068.  
*** ortaġġġġ: Ortak (DTO 54). 

orta���� اور/�ق orta+� 1) Ortak, beraber 
2) Bir malın alıcılarından biri, ortak 
I/1067.  
*** orta����: Ortak, yarı yarıya; paydaş (Bdg. 
I: 122); ortaġ: bk. ortaġ. 

orta����çĭ !���/اور orta�+çĭ Ortak, yoldaş I/1068.  
*** orta����çı: Ortak, yoldaş (Bdg. I: 122). 

ortançı !�	�/اور ortan+çĭ Ortanca; arabulucu I/1068. 
*** ortançı: Tavassu� [aracılık], meyāncı 
[ara bulucu], �ılaġuz (LÇ 29). 

ortançĭlĭ���� �����	�/اور
709 

ortançĭ+lĭ� Aracılık, arabuluculuk I/1069.  
*** ortancili����: Arabulma, arabuluculuk, 
araya girme (Vámb. 220). 

oru اورو  Tohumluk tahılı muhafaza etmek için 
toprağı eşerek açılan bir tür kuyu  
Zirā‘at içün .a�lanma�da olan to�umuñ 
mu
āfa+ası içün �azılan yer (S.S.) I/1056. 
*** oru: (LÇ 31). 

oru���� اوروق  (Bdg.) Gün ışığı I/1057.  
*** oru����: (yaru�) Gün ışığı (Bdg. I: 128). 

orun   Yer, mahal, makam, mevki 

                                                           
709 Kelime OSTN’de ��
�]"�Aاو şeklinde yazılmıştır. Kelimenin madde başındaki yazılışı dikkate 
alınarak düzeltilmiştir. 
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‘İvaż [bedel], bedel, cāy [yer, makam, 
mevki], mekān, ma
all, rütbe .ā
ibine 
ma�.ū. olan ma�ām, teşrifāt [resmî kabul 
ve ziyaretlerdeki kabul merasimi] (S.S.) 
I/1057. 
*** orun: (LÇ 31); bk. orın. 

orundu���� وق�	اورو orun+�u� Eyerin üzerindeki yastık, eyer yastığı 
Egeriñ esbābı [eyerin gereçleri], levāzımāt-ı 
zīn [eyer için gerekli eşya] (S.S.) I/1058. 
*** orundu����710: (LÇ 32). 

orunlĭġ ���	1  اورو) Yer sahibi 
2) Başkasının yerini alan  
Bedel ve ‘ivaż [bedel] (S.S.) 
3) Önemli, değerli olan  
7ā
ib-i makām ve rütbe (S.S.) 
4) Torun, evladın evladı 
,afīd [torun], �orun, nesil (S.S.) I/1058. 
*** orunlı: (LÇ 32). 

orut اوروت  Oturma, ikamet, mesken, yer 
Yurt, ārām [durma, dinlenme], ma
all, 
menzil, mer
ale [menzil, konak] (S.S.) 
I/1059. 
*** orut: (LÇ 31). 

oruz اوروز  Oruç, oruç tutma I/1060.  
*** uruz: Oruç (Vámb. 221). 

os- ق��Kاو  (V.) Soymak, (bir şeyin) kabuğunu 
soymak I/1138.  
*** osma����: Soymak, derisini yüzmek, 
çıkarmak; temizlemek (Vámb. 223). 

osar- ر��ق�Kاو  Gaz çıkarmak, osurmak I/1139.  
*** osurma����: Gaz çıkarmak, osurmak 
(DTO 65). 

osul- ق��(�Kاو  (V.) Soyulmak, (bir şeyin) kabuğu 
soyulmak I/1141.  
*** osulmak: Derisi soyulmak, kabuğu 
soyulmak (Vámb. 223). 

oş اوش  Bu  
(Genellikle ‘ol’ ya da ‘bu’711 ile 
kullanılmaktadır.) 

                                                           
710 Ignaz Kúnos, bu kelimeyi ‘urundu�’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 159). 
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Oş munça (	]"'  اوش): Bu �adar, ol �adar 
“Bu kadar” I/1148. 
*** oş: (LÇ 34). 

oşaġ او��غ  Küçük çocuk; hizmetçi; değersiz kişi 
Ufa� çocu�, �idmetkār, �ūrd ve rīze [ufak, 
küçük parça] (S.S.) I/1150. 
*** uşaġġġġ: (LÇ 34). 

oşa���� 1  او��ق) Ufak, küçük 
2) Değersiz insan; uşak, hizmetçi I/1149.  
*** uşa����: Köle, hizmetçi; genç (Vámb. 
223); bk. oşaġ. 

oşa����la- او������ق oşa�+la- Ufatmak, ufak tefek parçalara ayırmak  
Tecrī itmek [yudum yudum yapmak], 
ufatma�712, rīze rīze itmek [parça parça 
etmek] (S.S.) I/1149. 
*** oşa����lama����: (LÇ 34). 

oşal I او��ل oş+o� Bu, şu 
O, şu, ol (S.S.) I/1150. 
*** oşal: (LÇ 34). 

oşal- II او��)��ق  Ufalanmak, küçük parçalara ayrılmak 
Ovalama�, ufalama� (S.S.) I/1150. 
*** oşalma����: (LÇ 34). 

oşalt- او��)"��ق oşal+t- Parçalamak, parça parça ayırmak, küçük 
parçalara ayırmak 
Pārça pārça itmek, ta�sīm ve teczī’ itmek 
[parçalara ayırmak] (S.S.) I/1150. 
*** oşaltma����: (LÇ 34). 

oşança I ��	او�� oş+ança İşte o kadar I/1150.  
*** uşança: bk. oşança II. 

oşança II ��	او�� oş+ança O kadar 
Ol �adar713, şol �adar (S.S.) I/1150. 
*** uşança: (LÇ 34); öşence: Bu kadar, o 
kadar (Vámb. 223); uşança: İşte o kadar 
(Bdg. I: 137). 

oşanda G�	او�� oş+anda Orada, o yerde 
Orada714, hemān yerde, hāhunā [burada] 
(S.S.) I/1150. 

                                                                                                                                                                          
711 Kelime OSTN’de ‘pu’ şeklinde verilmiştir. Çağatay Türkçesinin ses özellikleri dikkate 
alınarak ‘bu’ şeklinde düzeltilmiştir.  
712 Kelime OSTN’de � او%�ز şeklinde yazılmıştır.  
713 Kelime OSTN’de ا3#�ر , LÇ’de  .şeklinde yazılmıştır  ول �Rرا
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*** uşanda: (LÇ 34). 
oşandaġaça ��� Oraya kadar, o yere kadar  او��	�ا

[Oşandagaçe]: Oraya degin (S.S.)715 I/1150. 
*** uşandagaçe: (LÇ 34). 

oşanda���� اق�	او�� oş+anda� Aynı şekilde, aynen 
Öylece716, anıñ gibi, ilā-ā�irihi [sonuna 
kadar] (S.S.) I/1150. 
*** uşanda����: (LÇ 34). 

oşat- او��/��ق oşa+t- Parçalamak, parça parça ayırmak, küçük 
parçalara ayırmak 
Teczī’ itmek [parçalara ayırmak], ovatma�, 
ufatma�, �arma� (S.S.) I/1150. 
*** oşatma����: (LÇ 34). 

oşmunça ��	او��� oş+munça Bu kadar I/1153. 
*** uşmunça: Bu �adar, ol �adar (LÇ 34); 
uşmunça çaġġġġlı����: Bu �adar, bu mi�dārda, 
bu ölçekde (LÇ 34). 

oşmunda���� �	اقاو���  oş+munda� Aynen böyle I/1153.  
*** uşmundaġ: İşte böyle (Bdg. I: 138). 

oşpu �>او� oş+pu Aynen bu, işte bu I/1153.  
*** oşbu: Bu, işte bu (Vámb. 223); uşbu: 
İşbu, işte (LD. 687). 

oşu او�� oş+u Bu, şu I/1151.  
*** oşu: O, onlar (DTO 67). 

oşu����- او�����ق  Acele etmek, aceleyle yapmak; bir şeyi 
özenmeden yapmak  
Ta‘cīl, ‘acele itmek, sür‘at (S.S.) I/1151. 
*** oşu����ma����: (LÇ 34). 

oşu����tur- او���"�ر��
 ق

oşu�+tur- Acele ettirmek, (bir şeyin) arkasından 
acele ile kovalamak I/1151. *** (-). 

oşul او��ل oş+o� bk. oşal I     I/1151. 
*** oşul: Oşal (LÇ 35). 

oşunda G�	او��  bk. oşanda  I/1151.  
*** uşanda: İşte orada, orada (DTO 66); 
oşende: Orada (Vámb. 223). 

oşundaġı !  .oşunda+�ı O yerde olan, oradaki I/1151 او��	�ا
*** uşanda: bk. oşanda. 

ot I اوت  Ateş 
                                                                                                                                                                          
714 Kelime OSTN’de Jاورد , LÇ’de Jاوراد şeklinde yazılmıştır. 
715 Radloff’un LÇ’den aldığı örneğin LÇ’deki madde başındaki yazılışı آاو���ا	�  şeklindedir. 
716 Kelime OSTN’de  	 	
 .şeklinde yazılmıştır اوی
	 �	 LÇ’de , اوی
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Ot taş “Çakmak taşı”; Ot ça�ması 
“Çakmak demiri”; Ot şu‘lesi “Ateşin 
ışığı” I/1096. 
*** ot: Āteş, nār [ateş] (LÇ 24). 

ot II 1  اوت) Ot, ilaç yapımında kullanılan ot, zehirli 
ot, kuru ot 
Ot nīīīīm “İlaç yapımında ve hayvan yemi 
olarak kullanılan ot” 
2) İlaç 
3) Taze, yaş, körpe (kuru olmayan bitkiler 
için) 
Otı �uruġı anı9 köyer “Bu ağacın yaşı da 
kurusu da yanar” (Bb. 175-6) I/1100. 
*** ot: Nebāt [bitki, ot], ‘alef [ot, saman], 
çayır (LÇ 24). 

ota- او/���ق ot+a- 1) Otlakta olmak, otlamak 
2) Yabani ot ayıklamak I/1103.  
*** otama����: Yabani otları ayıklamka (DTO 
41). 

otaġ I 1  او/�غ) Çadır, otağ 
O�a, �arım [kara çadır], �ar-gāh [büyük 
çadır], çadır, kebet�a [çadır] (S.S.) 
2) Oda, salon I/1104. 
*** otaġġġġ ve otav: (LÇ 24). 

otaġ II او/�غ  Küçük kuşların tüyü, ince tüy 
(Calc. Wrtb. غ� �ری:ۀ � ) I/1104.  
*** otaġ: Küçük kuşların tüyü, ince tüy 
(Bdg. I: 110). 

otaġa � otaġ+a Soyluların ve sultanların kavuk ve او/�
şapkalarına taktıkları kuş tüyleri 
(Calc. Wrtb. 	<�� ); 
Tāc, ve mu
ārebe e;nāsında başa na.b 
eyledikleri [diktikleri] tüg ve cīġa (S.S.); 
Saç otaġası o�ardın bolur ‘Irā�ġa ve 
%orāsānġa Kābildin bir metā‘ kim barur saç 
otaġasıdur “Sultanların tacı balıkçıl 
kuşlarının tüylerinden yapılır. Bir ticaret 
malzemesidir ki Irak ve Horasan’a 
Kabil’den gelir.” (Bb. 176-16) I/1104. 
*** otaġġġġa: (LÇ 24); otaġa: Soyluların ve 
sultanların kavuk ve şapkalarına 
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taktıkları kuş tüyleri (Bdg. I: 110). 
otaġası  ot+aġa+sı Otağ ağası, evin efendisi 

[Ot aġġġġası]717: A.lı ota� aġası olup �aza� ve 
�ırġız rü’esāsına dinilür, �āne başı (S.S.) 
I/1105. 
*** ot aġġġġası: (LÇ 24). 

ota���� 1  او/�ق) Ağaç dallarından yapılan bir tür 
barınak 
2) Çadır, büyük çadır 
Bularnı9 şeb�ūnı çadır ve ota��a ot �oyma� 
imiş “Bunların gece baskınlarının amacı 
küçük çadır ve daha büyük çadırları 
yakmakmış.” (Bb. 332-4) I/1104.  
*** ota����: Çadır; oda (Vámb. 216); bk. otaġ 
I. 

otar- او/�ر��ق  Otlatmak, hayvanları otlatmak I/1106.  
*** otarma����: Otlatmak, hayvanları 
otlatmak (Bdg. I: 109). 

otaş- او/����ق ota+ş- Birlikte otlatmak I/1106. *** (-). 
otat- او/�/��ق ota+t- Otlatmak I/1106.  

*** ottatma����: Otlatmak (Bdg. I: 109). 
otaw او/�و  Beyaz, yeni damat çadırı  

(A� otaw); Otaw su�up “Çadır kurup” 
(Abg. 15) I/1103.  
*** otaġġġġ ve otav: O�a, �arım [kara çadır], 
�ar-gāh [büyük çadır], çadır, kebet�a 
[çadır] (LÇ 24). 

otla- I او/���ق  Otlamak, saman yemek 
İr‘ā ve ra‘y itmek [otlamak], çerā itdirmek 
[otlatmak] (S.S.); 
Otla$-turġan yer “Otlak, çayırlık, mera” 
I/1113. 
*** otlama����: (LÇ 25). 

otla- II او/���ق otI+�a- 1) Yakmak, tutuşturmak, ateşlemek 
Āteş ya�ma�, āteş urma�, alavlama�, 
�utuşdırma�718, āteşlema�  (S.S.) 
2) Bağırmak I/1113. 
*** otlama����: (LÇ 25). 

                                                           
717 OSTN’deki LÇ’den alınan örnek ‘Ot aġası’ kelimesinin açıklamasıdır. 
718 Kelime OSTN’de � ر�-A'S  şeklinde, LÇ’de  � �ی�-A'S  şeklinde yazılmıştır. 
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ot����aġ او/�غ  Otlak; kuru ot 
‘Alef-zār [çayırlık], mer‘ā [çayırlık, otlak], 
çerāgāh [çayır], çayır (S.S.) I/1114. 
*** otlaġġġġ: (LÇ 25). 

otlan- I ق��	او/�  Tutuşturulmak, ateşlenmek I/1114.  
*** otlanma����: Tutuşturulmak, 
alevlenmek, ateşlenmek (Vámb. 217). 

otlan- II ق��	او/�  Otlanmak I/1114.  
*** otlanma����: Otlanmak (Bdg. I: 109). 

otluġ I او/��غ  Alevlenmiş, kızgın, ateşli719 
‘Alevlenmiş, āteşli, āteşīn [ateşli] (S.S.) 
I/1115. 
*** otluġġġġ: (LÇ 25); otluġġġġ: Ateşli, kızgın, 
hararetli (Vámb. 217); otluġġġġ: Tutuşmuş, 
alevli, alev alev yanan (DTO 45). 

otluġ II او/��غ  Çimenlik, otlu720 
Çerāgāh [çayır] (S.S.) I/1115. 
*** otluġġġġ: (LÇ 25); otluġġġġ: Çimen ve ot 
bakımından zengin yer (DTO 45). 

otlu���� I او/��ق  Çimenlik, otlu I/1115.  
*** otlu���� - ottu����: Çimenlik, otlu (Bdg. I: 
109). 

otlu���� II او/��ق  Ateşli, kızgın, hararetli I/1115.  
*** otluġ: bk. otluġ I. 

Otrar 1  او/#ار) Türkistan’da bir şehir 
Türkistānda bir mev�i‘ ve Tirmi/ şehrine 
[da�ı]721 dinür (S.S.) 
2) Bir Türk boyu 
Bir �abīle ismidir (S.S.) I/1112. 
*** Otrar: (LÇ 24). 

otun او/�ن  Odun 
Otunları çençek ve belūt ve bādām ve 

                                                           
719 OSTN’de kelimenin anlamı için ‘ot�u I’ kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak gönderme 
yapılan kelime ile Radloff’un o kelime için LÇ’den aldığı örnek farklı anlamlara gelmektedir. Bu 
yüzden ‘otluġ I’ kelimesi için gönderme yapılan ‘ot�u I’ kelimesi yerine ‘ot�u II’ kelimesinin 
anlamından yararlanılmıştır. 
720 OSTN’de kelimenin anlamı için ‘ot�u II’ kelimesine gönderme yapılmıştır. Ancak gönderme 
yapılan kelime ile Radloff’un o kelime için LÇ’den aldığı örnek farklı anlamlara gelmektedir. Bu 
yüzden ‘otluġ II’ kelimesi için gönderme yapılan ‘ot�u II’ kelimesi yerine ‘ot�u I’ kelimesinin 
anlamından yararlanılmıştır. 
721 ‘Da�ı’ kelimesi OSTN’de yok iken örneğin alındığı LÇ’de bulunmaktadır. Biz kelimeyi 
burada göstermeği uygun bulduk. 
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�ar�anddur “ Odunları sakız ağacı, meşe, 
badem ağacı ve karkanddır.” (Bb. 174-23) 
I/1106. 
*** otun: Odun, 
a�b [odun], heyzüm 
[kuru odun], hīme [kütük, odun] (LÇ 26). 

otunla- ق���	او/� otun+la- Odun toplamak I/1106. *** (-). 
otunluġ غ��	او/�  Odun bakımından zengin yer I/1106.  

*** odunlu����: bk. otunlu�. 
otunlu���� ق��	او/� otun+�ı� 1) Odun balımından zengin yer 

2) Odun toplanılan yer I/1106.  
*** odunlu����: Odunluk odun konan yer 
(Bdg I: 139). 

otura���� او/�راق otur+a� 1) Durak, yer, mevki 
Ma
all-i ikāmet, oturaca� yer722, menzil, 
ārām-gāh [dinlenecek yer], müte�ā‘id 
[emekli] (S.S.); 
Otura� o�ma� “Durmak, bulunmak” 
2) Oturak, iskemle 
3) Bir şeyin konulduğu yer, temel 
4) Askerin yıllık maaşı 
5) Askerlikten düşmüş, malul I/1108. 
*** otura����: (LÇ 24); otura����: Askerlikten 
düşmüş, malul; emekli maaşı; duruş; 
arka, kıç (Bdg. I: 113). 

oturū اوُ/#و otur+ū 1) Oturak, iskemle 
2) Durak yeri I/1109. *** (-). 

otuzĭnçĭ !�$%او/�ز otuz+n+çĭ Otuzuncu I/1110.  
*** otuzunçı: Otuzuncu (Bdg. I: 113). 

o$$$$ I  او  Çukur, delik, oyuk 
*aġda o$da “Dağda, vadide” (V.) I/969.  
*** oy: Vadi, çukur; boşluk; derinlik 
(Vámb. 228). 

o$$$$ II  1  او) Akıl, us, düşünce; beyin 
Endīşe, fikir, �ayāl (S.S.); 
O$ etmek “Düşünmek” (V.) 
2) Tavsiye I/969. 
*** oy: (LÇ 42). 

o$$$$- III 1  او%��ق) Oymak, kazmak; kesmek 
2) Delmek 

                                                           
722 Kelime OSTN’de را��ق'Aاو  şeklinde LÇ’de  ا��ق�Aاو  şeklinde yazılmıştır. 
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3) Derin düşünceye kapılmak, derin derin 
düşünmek I/970. 
*** oyma����: �azma�, delmek (LÇ 44). 

oyaġ او%�غ  bk. oya� 
Uyanış, bīdār [uyanık], müteya��ı+723 
[uyanık] (S.S.) I/1034. 
*** oyaġġġġ: (LÇ 43). 

oyaġlan- ق��	� .(-) *** .oyaġ+�a+n- Uyanmak, gözünü açmak I/1034 او%�
oyaġlĭ���� ���  .oyaġ+lĭ� Uyanıklık I/1034 او%�

*** oyaġlı����: Uyanıklık, uykusuzluk (SD 
547). 

oya���� او%�ق o$’dan Uyanık, dikkatli I/1033.  
*** uya����: Uyanık, dikkatli (Vámb. 228); 
bk. oyaġ. 

oya����lan- ��	���%او  Uyanmak, gözünü açmak I/1034. *** (-). 
oya����lĭ���� �����%او  Uyanıklık; dikkat, özen I/1034.  

*** oyaġlı����: bk. oya�lĭ�. 
oyan I او%�ن  (V.) Bir tür erkek deve 

Deveniñ bir nev‘i (S.S.) I/1034. 
*** oyan: (LÇ 43); oyan: Bir tür erkek deve 
(Vámb. 228). 

oyan- II ��	�%او o$’dan Uyanmak I/1034.  
*** uyan-: Uyanmak (LD 688). 

oyat- ��/�%او o$+a+t- 1) Uyandırmak 
2) Tahrik etmek, heyecanlandırmak 
I/1036.  
*** oyatma����: Utandırmak; yüzünü 
kızartmak; mahcup etmek (Vámb. 228). 

o$$$$da���� او%�اق o$I+da� Otlarla örtülü ova 
E�rāfı çalılı çimen ve çayırlı yere dinür (S.S.) 
I/984. 
*** oyda����: (LÇ 43). 

o$$$$ġaġ غ�� �bk. o$ġa  او%
Bī-dār [uyanık], müteya��ı+ [uyanık, 
tetikte], �aberdār, āgāh [uyanık] (S.S.); 
Nevbet birlen o$ġaġ olturdılar “Nöbet 
tutarak uyanık oturdular” (Abg. 37) I/970. 
*** oyġġġġaġġġġ: (LÇ 43). 

o$$$$ġa���� ق�� o$+ġa+� 1) Çevik, dinç; uyanık او%
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2) Keskin I/970.  
*** oyġa����: Uyanık; zeki; canlı (Vámb. 229); 
bk. o$ġaġ. 

o$$$$ġa����lĭ���� ������  .o$ġa�+lĭ� Çeviklik, dinçlik I/970 او%
*** oyġġġġa����li����: Uyanıklık (Vámb. 229). 

o$$$$ġan- ق��	�� o$+ġan- Uyanmak او%
Uyanma�, teya��u+ itmek [uyanık olmak] 
(S.S.) I/971. 
*** oyġġġġanma����: (LÇ 43). 

o$$$$ġanmaġur ر���	��+o$ġan+ma او%
�ur 

Uyanmayan insan; dertsiz, kaygısız 
Uyanmamış, bī-�aber, ġāfil (S.S.) I/971. 
*** oyġġġġanmaġġġġur: (LÇ 43). 

o$$$$ġat- ق��/�� Uyandırmak  او%
Uyatma�, ī�ā+ itmek [uyandırmak], bī-dār 
itmek [uyandırmak] (S.S) I/971. 
*** oyġġġġatma����: (LÇ 43). 

oyĭt- او%�"��ق  Korkmak; korkutmak  
(Calc. Wrtb. ن��;�A ) I/1039.  
*** oyatma����: Utandırmak; korkutmak, 
kaygılandırmak (DTO 85). 

o$$$$����ĭz 4��%او o$(o$n?)+�ĭz (V.) Oyun arkadaşı I/970.  
*** oy����iz: Kadın arkadaş, arkadaş (Vámb. 
229). 

o$$$$la- او%���ق  Düşünmek, düşünüp taşınmak, tasavvur 
etmek I/981.  
*** oylama����: Düşünmek, bir şey üzerinde 
derin derin düşünmek (Vámb. 229). 

o$$$$lan- ق��	او%� o$+�a+n- Derinleşmek; oyulmak, çukurlaşmak 
I/981.  
*** oylanma����: Derinleşmek (Vámb. 229). 

o$$$$lat- او%�/��ق  Koşturmak; işletmek I/982.  
*** oylatma����: Düşündürmek (Bdg. I: 162). 

o$$$$lu���� او%��ق o$I+lu� Ova I/983.  
*** oylu����: Vadi; çukur yol; akarsu yatağı; 
derinlik; çukur; boşluk; mağara (Vámb. 
229). 

o$$$$ma ��%او o$I+ma 1) Derin çukur 
O$ma bat�a� “Derin bataklık” (V.) 
2) Yüksük I/986. 
*** oyma: %īk [tulum], meşk [su kabı, 
kırba], oyulmuş şey, �ırba (LÇ 44); oyma: 
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Çukur, alçak yer; derinlik (Vámb. 229). 
o$$$$ma���� او%��ق o$I+ma� Yüksük I/987. 

*** oyma����: Yüksük, engüştāne [dikiş 
yüksüğü] (LÇ 44). 

o$$$$na- او%$���ق oyĭn (oyun) 
+a- 

Oynamak, şakalaşmak, şaka yapmak; 
dans etmek; eğlenmek I/972. 
*** oynama����: Ra�. itmek, mel‘abe [oyun, 
eğlence] (LÇ 44); oynama����: Oynamak, 
çalgı çalmak (DTO 89). 

o$$$$na���� او%$�ق o$na+� Oyuncu I/974. 
*** oyna����: Oynarşı (LÇ 44). 

o$$$$naş I او%$�ش o$na+ş Oynaş, kur; zina  
‘Āşı�, dil-dāde [gönül vermiş, âşık] (S.S.) 
I/977. 
*** oynaş: (LÇ 44); oynaş: Sevgili; 
kadınlara karşı nazik olan kimse (Vámb. 
229). 

o$$$$naş- II ����$%او  Oynaşmak, cilve yapmak, kur yapmak 
Dostlu� itmek, mülā‘abe ve ta‘aşşu� iylemek 
[oynaşmak] (S.S.) I/978. 
*** oynaşma����: (LÇ 44). 

o$$$$naşçĭl 1����$%او o$naş+çĭl Sevgili; fahişe, zina yapan kadın I/978.  
*** oynaşçıl: Çapkın, zampara (Bdg. I: 
169). 

o$$$$nat- او%$�/��ق o$na+t- Oynatmak I/976.  
*** oynatma����: Oynatmak (Bdg. I: 169). 

oyu���� او%�ق o$+� 1) Delik, çukur 
2) Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur 
biçiminde olan I/1039.  
*** oyu����: Oyulmuş ma
all (LÇ 44). 

oyunçĭ !*	�%او oyun+çĭ Oyuncu I/1040. 
*** oyunçı: Oyuncu, oynayan kişi; 
dolandırıcı, hilebaz (Bdg. I: 169). 

oz- 1  اوز��ق) Önden gitmek, önce gitmek, (bir şeyin) 
önüne düşmek 
2) Geçmek (birini geçmek), geride 
bırakmak 
3) Birisinin tarafına geçmek I/1143. 
*** ozma����: Birinden önce davranmak; 
geçmek, aşmak; yetişmek (Vámb. 222). 

ozdur- اوزدور��ق oz+dur- bk. ozġur-   I/1148.  
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*** ozdurma����: Öne geçirmek, öne 
geçmesine izin vermek (Bdg. I: 133) 

ozġur- ر��ق� ,oz+�ur- Öne geçirmek, öne geçmeye izin vermek اوز
öne geçirtmek, aştırmak I/1148.  
*** ozġurma����: Öne geçirmek, öne 
geçmesine izin vermek (Bdg. I: 133) 

ozuş I اوزوش oz+ş Yarış, bir şeyle gezme I/1147.  
*** ozuş: Yol alma, gezme (Bdg. I: 133). 

ozuş- II اوزو���ق oz+ş- Birbirini geçmek I/1147.  
*** ozuşma����: Kovalamak, peşine düşmek, 
takip etmek (Bdg. I: 133). 
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Ö 
 
öbüçin ��� .Hastalık I/1313  او��

*** öbüçin: %astelik, ‘illet, maraż 
[hastalık], bī-mārlik [hastalık] (LÇ 23); 
öbüçin: Hastalık (DTO 40). 

öbük او��ك  Başında ibik bulunan kuş, hüdhüd kuşu 
Başlarında tāc [kuşların başındaki uzunca 
tüy] olan �uşlar, hüdhüd (S.S.) I/1313. 
*** öbük: (LÇ 23). 

öbül- او��)��ك  Yıpranmak, aşınmak I/1313.  
*** öbülmek: Aşınmak, yıpranmak; 
kullanılmak (Vámb. 216). 

öbüsün ن�Kاو��  Yem, hayvan yemi; ot I/1313. 
*** öbüsün: ‘Alef [saman, yulaf, hayvan 
yemi], 
aşīş [kuru ot] (LÇ 23). 

öç I اوچ  Öç, düşmanlık, kızgınlık, nefret, intikam 
Öç etmek “Öç almak, intikam almak” 
I/1284. 
*** öç: <ār [öç, intikam], na�m ār [öç, 
intikam] (LÇ 26). 

öç- II ك��� Sönmek, kaybolmak; söndürmek (1  او
Şem‘ öçti “Işık söndü” 
2) Batmak; bozulmak; telef olmak I/1285. 
*** öçmek: Sönmek, mün�afī olma� 
[sönmüş olmak], kül olma� (LÇ 27). 

öçe- ك���� ,öç+e- Kin beslemek, düşmanlık duymak او
imtikam almak I/1285.  
*** öçemek: Bilenmek (Bdg. I: 114). 

öçek ك��  .Süt emme dönemindeki buzağı I/1285  او
*** öcek: Süt emme dönemindeki buzağı 
(Vámb. 218). 

öçekle- آ���ك��  .öçek+le- Buzağılamak, buzağı doğurmak I/1285 او
*** öceklemek: Buzağılamak (Vámb. 218). 

öçeş- I ك�����  .öçe+ş- Boğuşmak, kavga etmek I/1286 او
*** öçeşmek: Mu
ā.ama ve ‘adāvet itmek 
[düşmanlık etmek] (LÇ 26). 

öçeş II ش��  .Kavga, tartışma I/1286  او
*** öçeş: Nizā‘ [kavga], ‘adāvet 
[düşmanlık], cidāl [kavga, cenk] (LÇ 26). 
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öçki !=� .Evcilleştirilmiş keçi I/1288  او
*** öçki: Keçi, büz [keçi], serke, oġla� (LÇ 
27). 

öçük- I  ،ك��=�او
 او��آ��ك

öçI+k- Düşmanlık duymak, kin beslemek, 
intikam almak  
(Calc. Wrtb. دن�د�,�! آ ) I/1287.  
*** öçükmek: Öfkelenmek, kızmak, 
kükremek; kin duymak (Bdg. I: 114). 

öçük II ك��  .öçI+k Kızgın, sert, hiddetli; heyecanlı I/1287 او
*** öçük: Kızgın, hiddetli, sert (Bdg. I: 
115). 

öçük III ك�� öçII+k 1) Sönme; dinme او
2) Sönmüş, sönük, dingin I/1287. 
*** öçük: %wāmūş [susmuş, sessiz], yarım 
sönmüş mūm ve āteş, efsürde [soluk, 
donmuş], silinmiş yazu (LÇ 28). 

öçükçen آ��ن�� ,öçükI+çen Sinirli, öfkeli, düşmanlığa yatkın او
kötülüğe yatkın, intikama yatkın I/1287.  
*** öçüküçen: Sinirli, öfkeli (Bdg. I: 115). 

öçükle- آ���ك�� ,öçükII+le- Kızdırmak, öfkelendirmek او
sinirlendirmek I/1287.  
*** öçüklemek: Kızdırmak, 
öfkelendirmek (Bdg. I: 115). 

öçür- ر��ك�� öçII+ür- 1) Söndürmek او
Köz otın öçürmek “Göz ateşini 
söndürmek” 
2) Yok etmek, imha etmek I/1287. 
*** öçürmek: İ�fā itmek [söndürmek], 
söndürmek (LÇ 27). 

öd 1  اود) Öd, safra 
2) (“Öd” mecazi olarak “cesaret” anlamında 
da kullanılır.) 
Ödü �optı “Çok korktu.” I/1275.  
*** öd: Öd, safra (DTO 52). 

öde Gاود  Yüksek, yüksek yer I/1277. , 
*** öde: Yüksek, yüce, ulu; yukarı (DTO 
52). 

ödek اوداك öde+k 1) Ödeme, ücret, ödeyiş 
Tażmīn, ödeyiş, cezā724 (S.S.) 

                                                           
724 Kelime OSTN’de ا�� , LÇ’de ا:�  şeklinde yazılmıştır. 



 549 

2) Geri ödeme, borç, alacak  
(Calc. Wrtb. وان�A ) I/1278. 
*** ödek: (LÇ 28). 

ögeç اوآ�چ  (V.) bk. ögünç   I/1194.  
*** ögeç: Pişmanlık (Vámb. 224). 

ögelge �=(اوآ�  Hediye, armağan 
Pīşkeş [hediye, armağan], hediye, armaġan 
(S.S.) I/1194. 
*** ögelge: (LÇ 36); ögelge: Armağan, 
hediye; bağış (DTO 69). 

ögeren- ك��	اوآ�را  bk. ögren-   I/1194. *** (-). 
ögeret- اوآ�را/��ك  bk. ögret-   I/1194. *** (-). 
ögert- اوآ�ر/��ك  (P .d. C.) bk. ögret-   

Kemeni niçük yasarın ögertti “Ona 
gemilerin nasıl inşa edileceğini öğretti.” 
(Abg.) (Abg. @�A�اوآ ) I/1194. 
*** ögertmek: Ögretmek, ta‘līm, ifhām 
[bildirmek, anlatmak], tedrīs itmek (LÇ 
36). 

öget اوآ�ت  (P. d. C.) Sakin ve düzgün atılan adım; 
yavaş gitme 
Hem-vār reftār [salınarak yürüme], yavaş 
gidiş (S.S.) I/1194. 
*** öget: (LÇ 36). 

öge$$$$  اوآ�  Üvey I/1192.  
*** ögey: Ügey (LÇ 36); ügey: Üvey 
(Vámb. 224). 

öge$$$$lik E��%اوآ� öge$+lik Muhabbet tellallığı, pezevenklik I/1193. 
*** (-). 

ögirt- اوآ�#/��ك  Sallamak; tartmak 
Beşigi .allama�, ta
rīk itmek (S.S.) I/1194. 
*** ögirtmek: (LÇ 37); ögirtmek: Sallayıp 
karıştırmak, çalkalamak; hareket 
ettirmek; beşiği sallamak (DTO 73). 

ögren- ك��	اوآ#ا  Öğrenmek; alışmak 
Sa9a ögrendim “Sana alıştım” I/1200.  
*** ögrenmek: Öğrenmek (DTO 70). 

ögreniş 3�	اوآ#ا ögren+ş Öğrenme; alışkanlık I/1201.  
*** ögreniş: Öğrenme; alışkanlık (Bdg. I: 
147). 

ögret- اوآ#ا/��ك  Öğretmek I/1201.  
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*** ögretmek: Öğretmek, okutmak (DTO 
70). 

ögrül- اوآ#و)��ك  Öğrenmek, öğrenmiş olmak  
On kün ögrenüp oltursa tili ögrülmes “Bir 
kişi on gün boyunca aralıksız öğrense, 
yine de dili öğrenmiş olmaz.” (Abg.) 
I/1201.  
*** ögrülmek: Öğrenmiş olmak (Bdg. I: 
147). 

ögü- I اوآ���ك ök+ü- Övmek, methetmek I/1194.  
*** ögimek: Saymak, hürmet göstermek, 
hayran olmak (Bdg. I: 148). 

ögü II اوآ�  (V.) Donmuş nehirlerdeki açık 
(donmamış) bölgeler I/1195.  
*** ögü: 7u alma� içün .uyı deldikleri yer 
(LÇ 37); ögü: Donmuş nehirde su için 
oluşturulan çatlak, yarık (Vámb. 225). 

ögül I اوآ�ل  (V.) ökül I    I/1199.  
*** ögül – ökül: Daire, halka; topluluk; 
yumak; miktar, nicelik; kalabalık; yığın, 
küme (Vámb. 225). 

ögül- II اوآ�)��ك ök+l- Toplanmış olmak, yığılmak 
Müctemi‘ olma� [toplanmak], yıġılma� (S.S.) 
I/1199. 
*** ögülmek: (LÇ 37). 

ögüle- I اوآ�,��ك  (V.) Toplamak I/1199.  
*** ögülemek: Toplamak, birleştirmek 
Vámb. 225). 

ögüle- II آ�,��كاو  ögü+le- (V.) Buzun içinde delik açmak I/1199.  
*** ögülemek: Buz tutan nehirde su için 
delik açmak (Vámb. 225). 

ögün- ك��	اوآ�  Pişman olmak 
Peşīmān, nādim olma� [pişman olmak] 
(S.S.) I/1196. 
*** ögünmek: (LÇ 37). 

ögünç <	اوآ� ögün+ç Pişmanlık, nedamet 
Nedāmet, peşīmānlı� (S.S.) I/1196. 
*** ögünç: (LÇ 37); ögünç: Pişmanlık 
(Vámb. 225). 

ögündüre Gور�	اوآ�  Sığırları gütmek için kullanılan ve bir ucu 
sivri sopa 
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Öküzi ~arb içün isti‘māl olunan ignelü 
degnek, �ılle-çūb (S.S.) I/1196. 
*** ögündüre: (LÇ 37); ögündüre: Sığırı 
dürtmek için kullanılan alet (DTO 73). 

ögündürük روك�	1  اوآ�) Delikle açmak için kullanılan demir 
2) Pamuğu tohumundan ayırmak için 
kullanılan alet 
Pamu�ı dānesinden ayırma� içün �ullanılan 
ālet, 
allācī, çı�rı� (S.S.) I/1196. 
*** ögündürük: (LÇ 37); ögünduru����: 
Pamuğu tanelerinden ayırmak için 
kullanılan alet (DTO 73). 

ögür 1  اوآ�ر) Sürü, birlikte yaşayan hayvan sürüsü 
2) Genç ve eyer görmemiş at  
(Calc. Wrtb. �A \;ا ) I/1197. 
*** ögür: Dört yaşlu �ı.ra�, alışı� 
ayvān 
(LÇ 38); ögür: Eyer görmemiş at (Bdg. I: 
145). 

ögürçi !� .(-) *** .ögür+çi At çobanı I/1198 اوآ�ر
ögüş I اوآ�ش  Çok, fazla I/1200. 

*** ögüş: Çokluk, bolluk (Vámb. 225). 
ögüş II اوآ�ش ök+ş Övgü, iltifat I/1200. *** (-). 
ögüşlük اوآ����ك ögüşII+lük Övgüyü hak eden I/1200. *** (-). 
ögüt اوآ�ت  Nasihat, tavsiye, öğüt I/1199. 

*** ögüt: Na.ī
at, pend [öğüt] (LÇ 37). 
ögütle- اوآ�/���ك ögüt+le- Öğüt vermek, nasihat etmek I/1199. 

*** ögütlema����: Va‘a+ ve na.ī
at virmek 
(LÇ 37). 

ögütlen- ك��	اوآ�/� ögüt+le+n- Öğüt verilmek, nasihat edilmek I/1199.  
*** ögütlenmek: Öğüt verilmek, nasihat 
edilmek (Bdg. I: 148). 

ögüz I اوآ�ز  Öküz; boğa I/1200. 
*** öküz: Gāv [öküz], ;evr [öküz, boğa] 
(LÇ 37). 

ögüz- II اوآ�ز��ك  Kendi düşüncesini söylemek; öğüt 
vermek, nasihat etmek  
Na.ī
at virmek725, beyān-ı re’y itmek 
[görüşünü açıklamak] (S.S.) I/1200. 
*** ögüzmek: (LÇ 37). 
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ögüze G4اوآ  Evin çatısı, evin damı I/1200. *** (-). 
ök- I اوآ��ك  Övmek I/1178.  

*** ögmek: Övmek (Vámb. 225). 
ök II اوك  Destek, direk, sütun 

Tekye, pīş [huzur, ön], nezd [yan, huzur] 
(S.S.) I/1178. 
*** ök: (LÇ 36). 

ök- III اوآ��ك  Biriktirmek, toplamak 
*oplama�, cem‘ itmek, yıġma� (S.S.) I/1178. 
*** ökmek: (LÇ 37). 

ökçe �1  اوآ�) Taban, topuk, ökçe 
Ökçe etti “Topukla vurdu” 
2) Sabır, çaba, gayret I/1186. 
*** ökçe: *opu�, ‘a�ab [topuk], pāşna 
[ökçe, topuk] (LÇ 36). 

ökçele- ك�� ,��آاو  726 ökçe+le- Topukla vurmak, mahmuzlamak I/1187. 
*** ökçelemek: Tepelemek (LÇ 36). 

ökçelik E�( �اوآ�  (V.) Sabırlı, gayretli I/1187.  
*** ökçelik: Hevesli, istekli; gayretli 
(Vámb. 224). 

öke اوآ�  (V.) Küçük kız kardeş I/1179.  
*** uka727: Küçük kız kardeş (Vámb. 224). 

ökle- اوآ���ك  Vurmak; itmek I/1181. 
*** öklemek: İtmek; tekmelemek; 
çarpmak; defetmek; geri tepmek; ansızın 
rastlamak (Vámb. 225). 

öklege اوآ�آ� ökle+ge (V.) Sille, tokat I/1181. 
*** öklege: Sille, tokat (Vámb. 225). 

ökmen �  .ök+men Ekin biçme, hasat I/1192 اوآ�
*** ökmen: Hasat, ürün (DTO 70). 

öksek اوآ�8ك  Yüksek, yüce, ulu 
Yüksek, bülend (S.S.) I/1187. 
*** öksek: Mürtefi‘ [yükselmiş, yüce], 
yüksek, bülend (LÇ 36). 

öksel- اوآ�8)��ك ökse+l- Büyümek, yetişmek, büluğa ermiş olmak 
I/1187. *** (-). 

öksü- I اوآ���8ك  Çok istemek, şiddetle arzulamak, bir şeye 
doğru gayretle ilerlemek I/1188.  

                                                           
726 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı 9 �قآاو 	]  şeklindedir. Bu yazılışın kelimenin madde 
başındaki yazılışı dikkate alınarak düzeltilmesi uygun bulunmuştur. 
727 Vámbéry, çalışmasında  اوآ�  şeklinde yazılan kelimeyi ‘uka’ biçiminde okumuştur. 
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*** öksümek: Talep etmek, istemek; mum 
gibi erimek (Vámb. 224). 

öksü- II ���8كاوآ   Azalmak, eksilmek, küçülmek 
Azalma�, tedennī itmek [aşağı düşmek] 
(S.S.) I/1188. 
*** öksümek: (LÇ 36). 

öksük اوآ�8ك öksü+k Eksik, noksan I/1189.  
*** öksük: Kusurlu, hatalı, eksik (Vámb. 
224). 

öksül- اوآ�8)��ك öksü+l- Azaltılmak, küçültülmek; kaybolmak 
I/1190.  
*** öksülmek: Azaltılmak (DTO 71). 

öksür- 1  اوآ�8ر��ك) Öksürmek 
2) Gürültülü ses çıkarmak  
(Calc. Wrtb. M�R�A ) I/1189. 
*** öksürmek: Öksürmek; patlamak, 
çatlamak (DTO 70). 

öksürek اوآ�8راك öksür+ek Öksürük I/1189.  
*** öksürek- öksürük: Öksürük (DTO 70). 

öksürt- اوآ�8ر/��ك öksür+t- Öksürtmek, öksürmeye zorlamak I/1190.  
*** öksürtmek: Öksürtmek (Bdg. I: 145). 

öksüt- اوآ�8/��ك öksü+t- Küçültmek, zayıflatmak I/1190.  
*** öksütmek: Azaltmak, indirmek; 
küçültmek (Vámb. 224). 

öksüz اوآ�8ز  Öksüz I/1190.  
*** öksüz: Yetim, öksüz (DTO 70). 

ökte- I اوآ"���ك  Yüreklendirmek, cesaretlendirmek I/1181.  
*** öktemek: Alkış tutmak, kazandırmak, 
cesaret vermek (Bdg. I: 148). 

ökte II �"1  اوآ) Güçlü, kuvvetli, iktidar sahibi, galip 
Zūr [güç, kuvvet], �ātil, �uvvetlü, bahādır, 
pehlevān (S.S.); 
Köreştin ökte çı��an “Güreşten galip çıkan, 
güreşi kazanan” 
2) Endişe, korku I/1181. 
*** ökte: (LÇ 36); ökte- ökti: Fayda, yarar 
(Vámb. 224); ökte: Güç, kuvvet, kudret 
(DTO 70). 

öktek اوآ"�ك  Kızgın, sinirli 
*arġın, ġażab-nāk [kızgın, dargın], ‘anīf 
[sert, kaba], mu‘ānid [inatçı], bed-�ışm 
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[öfkeli, kızgın] (S.S.) I/1182. 
*** öktek: (LÇ 36); öktek: Kızgın; üzgün, 
canı sıkılmış (DTO 70). 

öktel اوآ"�ل  Çabuk öfkelenen, sinirli, huysuz, öfkesi 
burnunda olan I/1182. *** (-). 

öktele- اوآ"�,��ك ökte+le- Yarar sağlamak, galip gelmek I/1182.  
*** öktelemek: Yarar sağlamak; yenmek, 
üstün gelmek (Vámb. 224). 

öktelik E�(�"اوآ ökte+lik 1) Güç, iktidar 
�uvvet, i�tidār (S.S.) 
2) Yararsızlık, faydasızlık, değersizlik 
Beyhūdelik, luzūmsızlı� 728(S.S.) I/1182. 
*** öktelik: (LÇ 36); öktelik: Güçlü, 
kuvvetli (Vámb. 224). 

öktem 1  اوآ"�م) Güçlü, cesur  
(Calc. Wrtb. و زوراور �د3� ) 
2) Gururlu I/1182. 
*** öktem: Bahādır, �uvvetlü (LÇ 36). 

ökten-   Benzetmek, taklit etmek, öykünmek 
I/1182. *** (-). 

öktet- اوآ"�/��ك ökte+t- Tahrik etmek, kızdırmak, sinirlendirmek 
I/1182.  
*** öktetmek: Öflelendirmek, çileden 
çıkarmak, kızdırmak, sinirlendirmek 
(Bdg. I: 145). 

ökti !"اوآ ök+ti Övme, övgü, şan, şöhret, ün I/1184.  
*** ökti: Övme, övgü (Vámb. 224). 

öktüle- اوآ"�,��ك  Yetiştirmek, eğitmek, terbiye etmek 
I/1185. *** (-). 

ökü- I اوآ���ك  bk. ögü- I    I/1179.  
*** ögimek: bk. ögü- I. 

ökü- II729 اوآ���ك  Yumuşatmak I/1179. 
*** ögüma����: Yumuşatma� (LÇ 37).  

ökül I اوآ�ل ök+l Yumak; deste, küme, yığın; çokluk I/1180.  
*** ögül – ökül: Daire, halka; topluluk; 
yumak; miktar, nicelik; kalabalık; yığın, 
küme (Vámb. 225). 

                                                           
728 OSTN’de kelimeler 3:D :3 ،2  3:; �>?��2  şeklinde yazılmıştır. Biz kelimelerin LÇ’deki 
yazılışlarını almayı uygun bulduk. 
729 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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ökül- II اوآ�)��ك  (V.) Toparlamak; birlikte kavramak, 
sıkmak I/1180.  
*** ökülmek: Toparlanmak (Vámb. 225). 

ökün- ك��	1  اوآ�) Azarlamak 
2) Şikayet etmek, inlemek, üzülmek, 
pişman olmak I/1179.  
*** ögünmek: Pişman olmak (Vámb. 225). 

ökünüç <	اوآ� ökün+ç Pişmanlık, nedamet I/1179.  
*** ögünç: Pişmanlık (Vámb. 225). 

ökür- اوآ�ر��ك  Ağlamak, inlemek, hüngür hüngür 
ağlamak I/1180.  
*** ögürmek: Ağlamak, yas tutmak (DTO 
72). 

ökürt- E�/اوآ�ر ökür+t- Ağlatmak, inletmek, hüngür hüngür 
ağlatmak I/1180. *** (-). 

öküs اوآ�س  Nasihat I/1180.  
*** ögüz: Öğüt, nasihat, tavsiye (DTO 72). 

öküt I اوآ�ت  Nasihat, öğüt I/1180.  
*** öküt: Öğüt, nasihat (Vámb. 224); ögüt: 
Öğüt, nasihat, tavsiye (DTO 72).  

öküt- II اوآ�/��ك  Öğütmek, ezmek I/1180. 
*** ögütma����: *a
n itmek [öğütmek], 
.alāye itmek [ezmek] (LÇ 37). 

öl- I او)��ك  Ölmek, hayatını kaybetmek I/1243. 
*** ölmek: Ölmek, terk-i 
ayāt itmek (LÇ 
39). 

öl II اول  Nemli, ıslak, yaş I/1246. 
*** öl: I.la�, göl, deryā (LÇ 38). 

ölce- E��*(730 او  Büyüklerle tanışmak, büyükler önünde 
başkasıyla tanışmak, büyüklere hediye 
takdim etmek 
Ölceş u.ūlını icrā itmek, [bir]731 büyüge 
hediye ve pīşkeş ta�dīm itmek (S.S.) I/1258. 
*** ölcemek: (LÇ 39); olçama����: bk. olça- I. 

ölcer او)*�ر  Han tarafından orduya verilen yürüyüş 
ve sefer emri 
%aber, 
ādi;e, ‘asker yıġma�732 (S.S.) I/1258. 

                                                           
730 Kelimenin Arap harfli yazılışı, madde başından farklı olarak  �,&32او  şeklindedir. Kelimenin 
Arap harfli yazılışı, madde başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
731 Bu kelime OSTN’de yer almamaktadır. LÇ’deki açıklama kısmından alınarak çalışmaya dâhil 
edilmiştir. 
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*** ölcer: (LÇ 39). 
ölceş I او)��ش  Büyükler önünde tanıştırma 

Moġullarda cārī [insanlar arasında 
muteber olan] bir u.ūl-i ta‘+īmdir [hürmet 
şeklidir], bir dizini733 yere vużū‘ ile bir elini 
da�ı başına �oyara� 
ürmet idecegi adamıñ 
dizini būs itmekden [öpmekten] ‘ibāretdir  
(S.S.) I/1258. 
*** ölceş: (LÇ 39). 

ölceş- II او)*����ك  Büyüklerle tanışmak 
Kilip bigler bile utru yürüşüp turası bile 
ölceşüp körüşüp “Beylerle gelirken onlara 
doğru yürümüş; hanın torunlarıyla 
tanışmış, görüşmüş.”; 
Ölcemiş ()� �&3او ) = ölceş  I/1259.  
*** ölceşmek: Eyżan [bunun gibi]734 (LÇ 
39). 

ölçe- او)�� ��ك  Ölçmek 
Mesā�a  endāze itmek [genişlik ölçmek, 
ölçmek] (S.S.) I/1257. 
*** ölçemek: (LÇ 39). 

ölçek او)��ك ölçe+k Ölçek I/1257. 
*** ölçek: Vezn [tartı], keyl [ölçek] (LÇ 
39).  

ölçeklik Eاو)��آ� ölçek+lik Ölçülü; temkinli, ağırbaşlı I/1257.  
*** ölçeklik: Ölçülü (Bdg. I: 154). 

ölçeksiz 48او)��آ ölçek+siz Ölçüsüz, aşırı derecede, çok I/1257.  
*** ölçeksiz735: Ölçüsüz (Bdg. I: 154); 
ölçevsiz: Ölçüsüz (Bdg. I: 154). 

ölçew او)��و  bk. ölçek I/1257.  
*** ölçev: Ölçek (Bdg. I: 154). 

öle9999 I E	,او ölII’den Sulu bitki, bitki, ot, çayır, çimen 
Çayır, çemen (S.S.) I/1246. 
*** öle9999: (LÇ 39). 

                                                                                                                                                                          
732 Kelime OSTN’de �,<ی , LÇ’de �,<�ی şeklinde yazılmıştır. 
733 Kelime OSTN’de  !د�:ی� , LÇ’de !دی:ی� şeklinde yazılmıştır. 
734 LÇ’de ‘olcaş-‘ kelimesinin açıklamasında muhtemelen bir önceki maddenin açıklaması 
kastedilerek ‘Eyżan [bunun gibi]’ denilmiştir. LÇ’de ‘ölceş-‘ kelimesinden önce Radloff’un da 
kelimenin anlamı için gönderme yaptığı ‘ölce-‘ kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimenin LÇ’deki 
açıklaması : ‘Ölceş u.ūlını icrā itmek, bir büyüge hediye ve pīşkeş ta�dīm itmek’ şeklindedir. 
735 Kelimenin Arap harfli yazılışı muhtemelen baskı hatasından dolayı ‘:�DR�]3او‘ şeklinde 
yazılmıştır (Budagov; 1969: 154).  



 557 

öle9999 II E	,او  Dört mısradan oluşan, ikinci ve dördüncü 
mısraları kafiyeli şarkı  
Bir nev‘ şar�ı (S.S.) I/1246. 
*** öle9999: (LÇ 39). 

ölet او,ت öl+et Ölüm; salgın hastalık, ölümcül hastalık, 
hayvan ölümü 
%astalı�, vebā, .alġın, 
ayvān �ırġını (S.S.); 
Ol fır.atda anda� at öleti boldı kim �oyla �oyla 
atlar yı�ılıp öle başladılar “O zamanda öyle 
bir at ölümleri vardı ki atlar yığın yığın 
ölmeye başladılar.” (Bb. 21-10) I/1247. 
*** ölet: %astalı�, vebā, .alġın, 
ayvān 
�ırġını, �olerā (LÇ 38). 

ölgü I �=(او öl+gü Ölüm 
�ulġa �ul dise9 ölgüsi kilür 
Bigge �ul dise9 külgüsi kilür 
“Eğer köleye köle dersen ölene kadar 
sana darılır; eğer beye köle dersen o 
sadece gülümser.” I/1253.  
*** ölgü: Ölüm (Bdg. I: 156). 

ölgü II �=(1  او) Terazi, mizan, ölçü 
Mīzān [terazi], terāzū, vezn [tartı] (S.S.) 
2) Ölçü birimi I/1254. 
*** ölgü: (LÇ 39). 

ölgün- E�	�=(او  (V.) Derin uykuya dalmak I/1254.  
*** ölgünmek: Derin uykuya dalmak 
(Vámb. 226). 

ölke =(او)=�، او�   Ülke, bölge, vatan, eyalet, hükümdarlık, 
devlet, imparatorluk  
Emir-i ölke “Eyalet emiri, idarecisi (Fars 
Moğollarında) I/1253. 
*** ülke: Memleket, diyār, yer, �ı��a 
[diyar, memleket] (LÇ 39). 

öllük او)��ك öl+lük Nemli, yaş, ıslak 
I.la�, mer�ūb [rutubetli, nemli, yaş], nemli 
(S.S.) I/1255. 
*** öllük: (LÇ 39). 

ölme ��(او  Ölüm, ölme I/1259.  
*** ölme: Ölme, ölüm (Bdg. I: 156). 

öltür- او)"�ر��ك  Öldürmek I/1255. 
*** öltürmek: Öldürmek, ihlāk ifnā itmek 
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[öldürmek, yok etmek] (LÇ 38). 
öltürgüz- ك���زآاو)"�ر   Öldürtmek, birisinin öldürülmesi için 

emir vermek I/1256. *** (-). 
öltürt- او)"�ر/��ك öltür+t- Öldürtmek I/1256.  

*** öltürtmek: Öldürtmek (Bdg. I: 156). 
öltürül- او)"�رو)��ك  Öldürülmek I/1256.  

*** öltürülmek: Öldürülmek (Bdg. I: 156). 
ölük ك�(او öl+k 1) Ölü, ceset 

2) Hayat sahibi olmayan, hayatı olmayan 
I/1249. 
*** ölüg: Ölü, meyyit [ölü], cenāze (LÇ 
40). 

ölüklük او)�آ��ك ölük+lük Ölüm, vefat I/1250.  
*** ölüklük: Ölüm, ecel, vefat (Vámb. 
227). 

ölüm او)�م  Ölüm I/1251. 
*** ölüm: Mevt [ölüm], ecel (LÇ 40). 

ölümlü ����(او  Ölümlü, fani 
Ölümlü dünya “Geçici, fani dünya” I/1252.  
*** ölümlük: bk. ölümlük. 

ölümlük او)����ك  Ölümlü, ölecek olan; ölümü hak eden 
I/1252. 
*** ölümlük: Ölümli, vācibü’l-�atl [dinen 
öldürülmesi vacip olan] (LÇ 40). 

ölümse �8�(او  Ölümcül, öldürücü, ölüme sebep olan 
I/1253.  
*** ölümse: Ölümcül, öldürücü (Bdg. I: 
156). 

ölümşük او)��&�ك  Ceset, leş I/1253.  
*** ölümdük: Ceset, leş (Bdg. I: 156). 

ölüstük ك�"K�(او öl-’ten Yarı ölü olma durumu I/1251.  
*** ölüstük: Yarı ölüm hâli (DTO 79). 

ölüt- او)�/��ك öl+et- Islatmak, nemlendirmek 
Ter�īb-i736 yaş itmek, ı.latma� (S.S.) I/1250. 
*** ölütmek: (LÇ 39). 

ömgen او�=�ن  Atın göğsü I/1315.  
*** ömgen: Atın göğsü (Vámb. 227).  

ömgenlik E��	�=او� ömgen+lik Atlara takılan göğüslük I/1315. 
*** ömgenlik: Atlara takılan göğüslük 

                                                           
736 Kelime OSTN’de  .A şeklinde yazılmıştır�S  , LÇ’de \�S�\ی�
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(Vámb. 227). 
ön- ك��	او  İlave etmek, eklemek, katmak 

Taż‘īf itmek [çoğaltmak], izdiyād737 itmek 
[çoğaltmak, arttırmak], tera��ī itmek 
[çoğaltmak, arttırmak] (S.S.) I/1212. 
*** önmek: (LÇ 42). 

önen ن�	او  Doğruluk, dürüstlük, hakikat I/1215. 
*** önen: 7adā�at, .ı

at [doğruluk], 
�oġrılı� (LÇ 41) 

ö9999 E	1  او) Ön taraf, yüz 
Ö9ge “öne”; ö9din “önden” 
2) Yüz, surat; renk; renklendirme; 
parlaklık I/1202. 
*** ö9999:  Öñ, .aġ �araf, yemīn [sağ taraf], 
pīş [ön], �oġrı, müsta�īm [doğru] (LÇ 42). 

ö9999din � .(-) *** .ö9+din Önden, ön taraftan, baştan I/1208 او	=�%
ö9999ter- ="�ر��ك	او  Devirmek, dökmek, boşaltmak I/1207.  

*** ö9999termek: Boşaltmak; devirmek 
(Vámb. 227). 

ö9999ü �=	او  İnatçı, aksi, kötü, kaba 
Mu‘annid [inatçı], mu.ırr [ayak direyen], 
ġaddār, mu
īll [ihlal eden, karıştıran], 
şal�ın (S.S.) I/1205. 
*** ö9999ü: (LÇ 42). 

ö9999ülük I =�)�ك	او ö9ü+lük Direniş, itiraz, inatçılık; aksilik; kötülük, 
fenalık  
‘İnād, ı.rār, sitem, 
īle, sitīze [kavgacı] (S.S.) 
I/1205. 
*** ö9999ülük: (LÇ 42). 

ö9999ülük II =�)�ك	او ö9+lük Kadınların göğüslerinde taşıdıkları süs 
eşyası I/1206.  
*** ö9999üllük: Kadınların boyunlarına 
astıkları süs eşyası (Vámb. 228). 

ö9999ün =�ن	او  Başka türlü; başka yerde I/1205. *** (-). 
öp I اوپ  (P. d. C.) Öpücük, öpme 

Pūs [öpme, öpüş], �uble [öpme], būse 
[öpme] (S.S.) I/1308. 
*** öp: (LÇ 23); öp: Öpücük (DTO 40). 

öp- II ك��Iاو  Öpmek I/1308. 

                                                           
737 Kelime OSTN’de ازدی� , LÇ’de ازدی�د şeklinde yazılmıştır. 
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*** öpmek: Būs ve le;m ve ta�bīl itmek 
[öpmek] (LÇ 24). 

öpçin ���Iاو  Zırh 
Esli
a [Muharebe ve cenk alet ve edevatı], 
ve siper, zır� (S.S.) I/1312. 
*** öpçin: (LÇ 23); öpçin: Zırh (Vámb. 
215). 

öpçinlik E��$��Iاو öpçin+lik Zırha kuşanmış, zırhlı 
Zır�lı, sāved738 [sıkı elbise] (S.S.) I/1312. 
*** öpçinlik: (LÇ 23); öpçinlik: Zırhlı; 
silahlı (Vámb. 216). 

öpke �=I1  او.=�، او) Akciğer 
2) Öfke, kızgınlık I/1309. 
*** öpke: Ri’e [akciğer], şüş [karaciğer], 
öfke (LÇ 24). 

öpkele- او.=�,��ك öpke+le- 1) Geğirmek, hıçkırmak 
2) Öfkelenmek, sinirlenmek I/1310.  
*** öpkelemek: Öfkelenmek, sinirlenmek, 
kızmak (Bdg. I: 108). 

öpkelen-  ،ك��	او.=�,
 اوI=�,	��ك

öpke+le+n- Öfkelenmek, sinirlenmek I/1310.  
*** öpkelenmek: *arılma�, 
iddet ve 
ġażab itmek (LÇ 24). 

öpkelendür- .ور��=او�	ك�, ،
   ك�,	�ور��I=او

öpkelen+dür- 1) Öfkelendirmek 
2) Birini darıltmak; kızdırmak I/1310. *** 
(-). 

öpkelik E�( �=او� öpke+lik Öfkeli, kızgın I/1311.  
*** öpkelik: Yiğit, cesur, yürekli (Vámb. 
216). 

öptür- ور��ك�Iاو  Öptürmek I/1311.  
*** öptürmek: Öptürmek (Bdg. I: 109). 

ör I اور  Yüksek yer 
Örge çı�ma�, örge barma� “Yüksek yere 
çıkmak” I/1216. 
*** ör: Bālā [yüksek], mürtefi‘ ma
all 
[yüksek yer], yo�uş (LÇ 28). 

ör- II اور��ك  Örmek I/1217. 
*** örmek: Nesc itmek [dokumak] (LÇ 
30). 

  .r III   Çılgın, cahil, aptal   I/1217دددد

                                                           
738 Kelime OSTN ve LÇ’de وت�;  şeklinde hatalı yazılmıştır. 
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*** ör: Bilgisiz, cahil; çılgın (Vámb. 219). 
ördek اورداك  Ördek 

(Babur-nâme’de “  5 ” şeklinde��KA@كاورد
yazılan ibarenin ‘Kaz ayaklı ördek’ anlamına 
gelecek şekilde “@��:* كاورد ” olduğu 
düşünülebilir.)739 I/1237.  
*** ördek: Ördek (Bdg. I: 124). 

ördür- اوردور��ك ör+dür- Ördürmek I/1239.  
*** ördürmek: Ördürmek (Bdg. I: 127). 

öre I اورا  Yukarıya, yukarıya doğru  
Öre turma� “Ayağa kalkmak, şaha 
kalkmak” I/1217.  
*** öre: Uzakta kalan (DTO 52). 

öre II اورا  (V.) Direk, sütun, kolon I/1218.  
*** üre 740: Direk, sütun, kolon; söğüt 
(Vámb. 219). 

örge اورآ� ör+ge Çadır; üzerine çadırların kurulduğu 
yüksek ve sarp tepe  
Çadır, �ayme [çadır], �ar-gāh [çadır] (S.S.) 
I/1228. 
*** örge: (LÇ 30). 

örgemçi !*اورآ�� ör-III’ten Örümcek 
‘Ankebūt [örümcek], örümcek (S.S.) I/1229. 
*** örgemçi: (LÇ 30); ürgemci: Örümcek 
(Vámb. 220). 

örgen- ك��	اورآ�  Öğrenmek 
%üsrev Şāhnı9 il küni +ulm ve bī-serlı��a 
örgengen il +ulm �ıla başladılar “Zulm ve 
saldırılara alışmış olan Hüsrev Şah’ın 
adamları halka zulmetmeye başladılar.” 
(Bb. 154-3) I/1229. 
*** örgenmek: Ögrenmek, alışma�, ta‘līm 
itmek, ezberlemek (LÇ 30). 

                                                           
739 Bizim incelememize göre; kelime Babur-nâme’nin Elphinstone nüshasında @�K"�* (ġarnpāy), 
Haydarâbad nüshasında @�K �* (ġarmpāy) şeklinde yer almaktadır. Radloff, Babür-nâme’nin 
derleme bir nüshadan elde edilmiş, basma olan ve dil - imlâ bakımından yazma nüshalardan 
farklı özellikler gösteren Kazan nüshasını kaynak olarak göstermektedir. Kelime bu nüshada 
 @�KA�5  şeklindedir. Her ne kadar Radloff kelimenin yanlış yazıldığını düşünerek bu kelimenin 
‘Kaz ayaklı ördek’ anlamına gelecek şekilde “@��:* كاورد ” biçiminde okunması gerektiğini belirtse 
de metnin öncesi ve sonrası etraflı olarak düşünülmelidir. Babür-nâme’den alınan metin 
şöyledir: “Yana bir ördektür ġarmpāy dérler sona borçındın uluġra�dur...” (Şen, 1993: 199). 
740 Vámbéry, çalışmasında  اورا  şeklinde yazılan kelimeyi ‘üre’ biçiminde okumuştur. 
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örgerim '%اورآ�ر örk+ ? Kale hendeği, kale siperi I/1229. 
*** örgerim: �al‘a �ende�i, �ābya, 
isti
kām (LÇ 30). 

örgeş- اورآ����ك  Alışmak I/1229. 
*** örgeşmek: Alışmak (Vámb. 220). 

örget- اورآ�/��ك  Öğretmek 
Ta‘līm ve tedrīs741 itmek (S.S.) I/1229. 
*** örgetmek: (LÇ 30). 

örk اورك  Büyük; mühim; yüksek; gökyüzündeki en 
yüksek tabaka 
(Calc. Wrtb. @��
  .I/1227 (  #�م، �;,�ن �
*** örk: Makam, mevki, rütbe; yüksek; 
göğün en üst bölümü (Bdg. I: 119). 

örkeç اورآ�چ  Deve hörgücü I/1227. 
*** ürküç: Deve hörgücü (Vámb. 220). 

örle- I اور,��ك ör+le- Yukarı çıkmak I/1232.  
*** örlemek: Yükselmek, yükseğe çıkmak; 
tırmanmak (Vámb. 220). 

örle- II اور,��ك  Örmek, dokumak I/1232.  
*** örlemek: Örmek; bükmek; eğirmek 
(Vámb. 220). 

örlek اور,ك  (V.) Dik duran değnek, direk I/1232.  
*** örlek: Gemi direği, bir yere saplanmış 
direk (Vámb. 220). 

örlen- ك��	اور, örle+n- Yukarı çıkmak 
Kün örlenip “Güneş çıkmış.” I/1233.  
*** örlenmek: Yukarı yerleşmek, yukarı 
çıkmak (DTO 57). 

örleş اور,ش ör+leş Yokuş, tırmanma, çıkış; yükselme 
Mi9 yıllı� örleşi (örlesi) 
Turur mi9 yıllı�  inişi 
“Bin yıllık çıkışın bin yıllık inişi olur.”742 
(S.S.) I/1233.  
*** örle743: Çıkış, yukarı çıkma, yükselme 
(Bdg. I: 119). 

                                                           
741 Kelime OSTN’de eریtA , LÇ’de eری�A şeklinde yazılmıştır. 
742 Radloff, ‘örleş’ kelimesi için aldığı bu beyti Lügat-i Çağatay’dan aldığını belirtmiştir. Ancak 
biz, Lügat-i Çağatay’da bu beyte rastlayamadık. Beyit, Budagov’un eserinde görülmüştür 
(Budagov; 1869: 119). 
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örlet- اور,/��ك örle+t- Yukarı çıkarmak I/1233.  
*** örletmek: Yukarı çıkmak (Bdg. I: 125). 

örme �اور� ör+me 1) Örgü, örülmüş hasır 
2) Örme; örülü 
3) Kalın ip I/1242.  
*** örme: İp; saç örgüsü; düğme (Vámb. 
221). 

örmek Eاور�  Deve yününden yapılan kumaş I/1242. 
*** örmek: Deve yüñünden mensūc 
[dokunmuş] bir nev‘ ‘abā (LÇ 30). 

örmele- E�( �1  اور�) Örmek 
2) Sürünmek, yukarı tırmanmak I/1242.  
*** örmelemek: Örmek; emeklemek, 
tırmanmak (Bdg. I: 127). 

örs اورس  Örs 
Sindān744 [örs] (S.S.) I/1240. 
*** örs: (LÇ 29). 

örse �Kاور  Cahil, bilmeyen 
Cāhil, nādān [cahil] (S.S.) I/1240. 
*** örse: (LÇ 29); örse: Cahil (DTO 54). 

ört اورت  Yangın, orman yangını, step yangını 
Nār [ateş], sa‘r [ateşin alevlenmesi], 
arī� 
[yanan, tutuşmuş] (S.S.); 
Ört yazma� “Geçen yılın otunu (anızını) 
yakmak, temizlemek”  I/1233. 
*** ört: (LÇ 29). 

örte- اور/���ك ört+le- 1) Yakmak, ateşe vermek 
Ya�ma�, i
rā� 745 itmek [yakmak], 
�avurma� (S.S.) 
2) Sataşmak, taciz etmek, tahrik etmek, 
kızdırmak 
Men anı bek örtedim “Ben onu çok rahatsız 
ettim.” I/1235. 
*** örtemek: (LÇ 29); ortama����: Yakmak, 
tutuşturmak (Vámb. 220); örtemek: 
Tutuşturmak; azdırmak; alevlendirmek, 
coşturmak, kızıştırmak (DTO 54). 

                                                                                                                                                                          
743 Budagov, Radloff’un da ‘örleş’ kelimesi için örnek olarak verdiği beyti, çalışmasına almıştır. 
Ancak, Budagov madde başında kelimeyi ‘örle’ olarak almış ve beyti de “Mi9 yıllı� örlesi turur 
mi9 yıllı� inişi” şeklinde göstermiştir (Budagov; 1869: 119). 
744 Kelime OSTN’de ان��;  , LÇ’de  .şeklinde yazılmıştır   ;��ان
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örten- ك��	اور/� örte+n- 1) Yanmak, ateş almak 
Ya�ılup �avrılma� (S.S.) 
2) Öfkelenmek, hiddetlenmek, kızmak 
,iddetlenmek (S.S.) I/1235. 
*** örtenmek: (LÇ 29). 

örte9999 E	�/اور  Posta istasyonu I/1235. 
*** örte9999: Posta istasyonu (Vámb. 220). 

örtük اور/�ك ört+ük Örtü, peçe, yüz örtüsü 
�apa�, li
āf [örtülecek şey], serpūş [başa 
giyilen başı örten külah, takke, sarık], ġı�ā 
[örtü, örtülecek şey] (S.S.) I/1236. 
*** örtük: (LÇ 29); örtü – örtük: Örtü; gizli 
yer; sofra takımı (DTO 54). 

örtüklik Eاور/�آ�� örtük+lik Kapalı, örtülü I/1236.  
*** örtüklük: Kapalı, örtülü (Bdg. I: 123). 

örü  اورو، اور  Yukarıya, yukarıya doğru  
�uyruġı örü “Akrep (Kuyruğunu 
yukarıya kaldıran)” I/1222.  
*** öri: Akarsuyun geliş yönü, akarsuyun 
yukarı tarafı (Vámb. 221); öri: Yukarıya 
doğru (DTO 60). 

örük I 746 اوروك  Yabani kayısı, yabani zerdali 
Zerdālū, �ay.ı, mişmiş [zerdali yemişi] 
(S.S.) I/1223. 
*** örük: (LÇ 31). 

örük II اوروك  At kösteği 
Köstek (S.S.) I/1223. 
*** örük: (LÇ 31). 

örük III وكاور   Askerî kamp, askerî üs 
Menzile, ceyş [ordu] (S.S.) I/1223. 
*** örük: (LÇ 31). 

örüm اوروم ör+m 1) Örgü, sepet örgüsü 
2) Saç örgüsü, belik I/1226.  
*** örüm: Saç örgüsü, belik (Vámb. 221). 

örümcek E*اورو�  Örümcek I/1226.  
*** örümcek: Örümcek (Osmanlı 
Türkçesinden ve اور �ك ‘örmek’ fiilinden) 
(Vámb. 220); örümcek: Örümcek (DTO 

                                                                                                                                                                          
745 Kelime OSTN’de اق�ا0 , LÇ’de اق�ا6 şeklinde yazılmıştır.  
746 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık.  
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57). 
örümcik  ör+m+çik Örümcek I/1227.  

*** örüncek: bk. örümcek; örgemçi: bk. 
örgemçi. 

öründü  �	اورو  Seçilmiş I/1225.  
*** öründü: Seçme, yeğ tutma, seçim, 
tercih (DTO 60). 

örü9999 E	اورو  Açık, aydın, parlak, aydınlık, açık renkli 
Parla�, lāmi‘747 [parlak, parlayan] (S.S.) 
I/1224. 
*** örü9999: (LÇ 32). 

örütmiş 3��/اور  Yolculuk sırasında (dinlenmek için) 
durmuş olan kimse I/1226.  
*** örütmiş: Yolculuğa dinlenmek için ara 
vermiş kimse (Bdg. I: 119). 

örüyüş 3%اورو  Giyim, giysi; örtü I/1225.  
*** örüyüş: Giysi, elbise; örtü (DTO 60). 

ös- ك��K1  او) Büyümek, yükselmek 
2) Artmak, çoğalmak, şişmek I/1291. 
*** ösmek: Büyümek, nümüvv itmek 
[büyümek, yetişmek, gelişmek] (LÇ 34). 

ösrü-  ،ك��#Kاو
 اوK#و��ك

 Sarhoş olmak I/1295. 
*** ösrümek: Mest olma� [sarhoş olmak], 
azma�, bī-�ōd olma� [kendinden geçmiş 
olmak, ne yaptığını bilmemek] (LÇ 33). 

ösrük وك#K1  او) Sarhoş 
2) Sarhoşluk, ayyaşlık I/1295. 
*** ösrük: Mest [sarhoş], ser�ōş, sekrān 
[sarhoş], medhūş [şaşırmış] (LÇ 33). 

östek ك�"Kاو  (V.) Direk, sütun, pervaz I/1298.  
*** östek: Direk; destek (Vámb. 222). 

östen ن�"Kاو  Büyük nehir, birçok küçük nehir 
tarafından beslenen büyük su akıntısı 
I/1298. 
*** östen: Cedvel [su kanalı], ırma�, nehr 
(LÇ 33). 

öt I اوت  Zaman, an I/1259. *** (-). 
öt II اوت  Öd, safra I/1260.  

*** öt: Safra, öd (Vámb. 216). 

                                                           
747 Kelime OSTN’de 9 �ع , LÇ’de f 9  şeklinde yazılmıştır. 
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öt- III 1  او/��ك) Geçmek, bir yerden geçip gitmek, 
sızmak 
2) Vakit geçirmek, yaşamak 
Ötüridin berü “Yaşadığından beri” 
3) Hatırlatılmış olmak, hatırlanmış olmak 
Ża

āknı kim alarġa nisbeti yu�arı ötti 
Cemşīd üstige yiberdiler “Onlarla ilişkisini 
yukarıda belirttiğimiz Zahhâk’ı, 
Cemşid’in üstüne gönderdiler.” 
4) Affetmek 
Bizni9 günāhımıznı ötseler “Bizim 
günahımızı affetseler.” I/1260. 
*** ötmek: Geçmek, .avma�, ‘afv itmek, 
geçürtmek, aşırma� (LÇ 25). 

öte- 1  او/���ك) Yapmak, yerine getirmek, ödemek 
Ödemek, īfā  edā itmek (S.S.) 
2) Dua etmek 
Cevāb virmek “Cevap vermek” (S.S.) 
I/1264. 
*** ötemek: (LÇ 24). 

öteçi !� �/او öt+e+çi 
veya öte+çi 

1) Bir önceki; karşı tarafta olan 
2) Yerine getiren; rehber, yol gösteren 
3) Ücret ödeyen I/1265.  
*** öteçi: Önde giden; karşı tarafta olan, 
karşısında, karşıda olan (Vámb. 216). 

ötek او/�ك öt+ek (V.) Geçen, geçici; yabancı 
Yabancı748, ġarīb, meyān, orta, öteki749 (S.S.) 
Ötek mü �ona� mu “O geçecek (gidecek) 
mi, yoksa konaklayacak mı?” I/1264. 
*** ötek: (LÇ 24); ötek: Geçici; yabancı 
(Vámb. 216). 

öteki  �/آاو!  öte+ki Diğer tarafta olan, daha sonra olan, öteki 
I/1265. 
*** öteki: Geçmiş zamanlar; geçmiş 
zamanlarda olan (Vámb. 216). 

ötelgü �=�/او  Bir tür akbaba, sakallı akbaba I/1265.  
*** ötülgü: Bir tür beyaz doğan kuşu 
(Vámb. 217); ötelgü: Bir tür av kuşu (DTO 

                                                           
748 Kelime OSTN’de !&"ی�� , LÇ’de !&"�Gی  şeklinde yazılmıştır. 
749 Kelime OSTN’de !(Aاو , LÇ’de   	Aآ او! şeklinde yazılmıştır. 
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45). 
ötke �=/او  Ayı 

%ırs [ayı], dübb [ayı], ayu (S.S.) I/1268. 
*** ötke: (LÇ 25). 

ötken- ك��	او/=� öt+ke+n- 1) Zaman geçirmek, yaşamak 
2) Taklit etmek 
�āmeti9ġa serv ta�līd iyleben tapdı şikest 
Bu sezādur kim yana serv sehīġa ötkenür 
Servi ağacı, senin boyunu taklit ederken 
kırıldı. Bir saman çöpünün kendini 
endamlı ve zarif bir servi ağacına 
benzetmesi uygun mu?”; 
Seyyid-zāde ki lūlīlarġa ötkengey 
Meymūn-bāzlıġ u düg terāşlıġ örgengey 
“Nazik ve zariflere özenen seyyit oğlu, 
maymun danslarını ve saç kesmeyi 
öğrenmeli.” I/1268.  
*** ötkenmek: Yaşamak, vakit geçirmek; 
geçirmek (Vámb. 216). 

ötker- 1  او/=�ر��ك) Geçirmek, geçirmeye zorlamak 
Aldındın ötkermek “Önünden geçirmek”; 
�ılıçdın ötkermek “Kılıçtan geçirmek, 
kılıçla öldürmek”; İgnedin ötkermek 
“İğneden (iplik) geçirmek”; Gün ‘ömr 
ötkermek “Gün ve ömrü geçirmek” 
2) Sonuna kadar götürmek, bitirmek 
3) Birlikte gitmek, refakat etmek; atla 
gitmek 
4) Fark etmemek 
5) Şiir okumak 
Ezberden o�uma� (S.S.); 
Mollānı9 ek;er mu.annifātını mollā �aşıda 
ötkerip idi “Mollanın şiirlerinin büyük bir 
kısmını onun önünde okuyordu.” (Bb. 
224-7); Baġlaġan na�şını ötkerdi 
“Kendisinin bestelediğini okudu.” (Bb. 
322-6); Dāyim �a.īde ve ġazel ötkerür idi 
“Daima kaside ve gazel okurdu.” (Bb. 
106-20) I/1268. 
*** ötkermek: (LÇ 25). 

ötkeriş- او/=�ر%&��ك ötker+ş- Birlikte yolcu geçirmek, birlikte 
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uğurlamak I/1269. 
*** ötkerişmek: Ötüşdirmek, geçişdirmek 
(LÇ 25). 

ötkez- او/=�ز��ك  bk. ötker-  I/1269.  
*** ötkezmek: Geçirmek (Bdg. I: 112). 

ötkül او/=�ل  Geçit yeri I/1271.  
*** ötkül: Geçit, sığ yer (Bdg. I: 112). 

ötkün I 750  öt+kün Keskin, sivri 
O�uñ timür yeri (S.S.) I/1270. 
*** ötkün: (LÇ 25). 

ötkün- II ك��	او/=�  bk. ötken-  I/1271.  
*** ötkünmek: Benzemek, taklit etmek, 
öykünmek; takip etmek, izlemek (Vámb. 
216). 

ötkür او/=�ر öt+kür 1) Sivri, keskin 
2) Etkili, şiddetli; keskin; zeki, akıllı 
3) Hızlı, tez, acele I/1271. 
*** ötkür: ,adīd [sert], şedīd [şiddetli], 
geçici, serī‘ [çabuk, hızlı], �ā�ı‘, keskin, tīz 
[keskin; çabuk, tez] (LÇ 25). 

ötkürlik E�(او/=�ر ötkür+lik Keskinlik, ileri görüşlülük I/1271. 
*** ötkürlik: Basiret, dirayet, öngörülülük 
(Bdg. I: 112). 

ötküz- او/=�ز��ك öt+küz- bk. ötker- I/1271. 
*** ötküzmek: Geçürmek, aşurma�, irsāl 
itmek [göndermek] (LÇ 25). 

ötleş او/�ش  Bölüm, kat 
Yiti ötleş öy “Yedi katlı ev”; Ötleş ötleş 
“Peşpeşe, bölüm bölüm, azar azar, yavaş 
yavaş”; 
Ġam u derd zindānı içre kö9ülge 
Tüşüp ötleş ötleş giriftārlıġlar 
“Gam ve derd zindanı içinde gönüle, 
yavaş yavaş esaret düşmüş.” I/1274. 
*** ötleş: *araf, yan, �ısm, �ı�‘a, �aba�a, 
mertebe, az az, endek endek [az az] (LÇ 
25). 

ötmek او/��ك  Ekmek I/1275.  

                                                           
750 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık.  
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*** ötmek: Yağsız yapılan ekmek (DTO). 
ötmekçi /آ�!او��  ötmek+çi Ekmekçi, fırıncı I/1275.  

*** ötmekçi: Ekmek yapan, ekmekçi 
(DTO 45); ötmekçi: Gelip geçen (Vámb. 
217). 

ötmes او/��س  Kesmez, küt, kör I/1275.  
*** ötmes: Küt, kesmeyen, kör (Bdg. I: 
112). 

ötrük او/#وك  Yalan I/1272. 
*** ötrük: Yalan, ki/b [yalan] (LÇ 24); 
ötrük: Sahte; noksan; yalan (Vámb. 216). 

ötrükçi !*او/#وآ  Yalancı I/1272.  
*** ötrükçi: Yalancı (Bdg. I: 111). 

ötü- E��/او  bk. öte- I/1265.  
*** ötümek: Ödemek; para vermek; para 
getirmek  (DTO46). 

ötük او/�ك  Çizme 
Ötük pulĭ “Çizme parası” I/1265. 
*** ötük: Çizme, edik (LÇ 26). 

ötükçi !او/�آ�  Çizmeci I/1265.  
*** ötükçi: �unduracı, çizmeci, kefş-dūz 
[pabuç diken kimse] (LÇ26). 

ötül I او/�ل öt+l İstek, arzu I/1267.  
*** ötül: İstek, arzu, rica (Bdg. I: 113). 

ötül- II او/�)��ك  İstemiş olmak I/1267.  
*** ötülmek: İstemiş olmak (Bdg. I: 113). 

ötün I او/�ن  Birinin tarafını tutma, kefil olma; şefaat  
(Calc. Wrtb. =5�V�)  I/1265.  
*** ötün: Özür; dilekçe (Vámb. 217). 

ötün- II ك��	1  او/�) Yalvarmak, yakarmak, çok istemek 
Bizni9 günāhımız ötünüp alsa9 “Eğer 
bizim bağışlanmamızı isteyebilirsen” 
2) Sunmak, ibraz etmek; bir büyüğe 
(amire) müracaat etmek ve onunla 
konuşmak I/1265. 
*** ötünmek: İltimās [rica, isteme] ricā ve 
niyāz itmek, istir
ām iylemek [yalvarmak, 
izin istemek, rica etmek] (LÇ 26). 

ötünç M	�/او ötün+ç 1) İstek, arzu 
2) Borç, ödünç 
Ödünç, �arż [borç, ödünç], borç (S.S.); 



 570 

Ötünçke a�ma� “Borç almak” I/1266. 
*** ötünç: (LÇ 26); ötünç: Ödünç, borç 
(Vámb. 217). 

ötünüç ج�	او/� ötün+üç İstek, arzu I/1266.  
*** ötünüç: İstek, arzu, rica (Bdg. I: 112). 

ötürük 1  او/�روك) Yalan 
Ötürük a$tma, çının a$t! “Yalan söyleme, 
doğru söyle” 
2) Gayesiz, maksatsız, faydasız, boş 
Ötürük a$ttı “Boş boş konuştu” I/1266.  
*** ötürük: Yalan (DTO 42). 

ötürükçi !*او/�روآ ötürük+çi Yalancı I/1267.  
*** ötrükçi: bk. ötrükçi. 

ötüş I او/�ش ötIII+ş Geçit, geçiş I/1267.  
*** ötüş: Geçit (Bdg. I: 112). 

ötüş- II او/����ك öt+ş- Birlikte geçmek I/1267.  
*** ötüşmek: Birlikte geçmek; şarkı 
söylemek (DTO 46). 

ötüz- 751 او/�ز��ك  bk. ötküz-   I/1267. 
*** ötüzmek: Geçivirmek, bıra�ıvirmek, 
.alıvirmek (LÇ 26); ötüzmek: Geçip 
gitmek (DTO 46). 

ö$$$$  1  او) Ev, Orta Asya’da bulunan Türk ve 
Moğolların karakteristik yuvarlatılmış 
çadırı 
%āne, ev, beyt [ev] (S.S.) 
2) Aile 
3) Satranç tahtası I/1171. 
*** öy: %āne, ev, beyt [ev], �ayme [çadır] 
(LÇ 42); öy: Ev, mesken; çadır (Vámb. 
228). 

öyegü ا%�آ�  Kaburga 
Pehlū kemikleri752 [kaburga kemikleri], 
�aburġa, ba�ın (S.S.) I/1210. 
*** öyegü: (LÇ 43). 

öyek او%�ك  Sincapın boyun ve karın bölgelerindeki 
kürkü 
Sincāb �arnınıñ ve boġazınıñ altındaki deri 

                                                           
751 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
752 Kelime OSTN’de آ�,(!  , LÇ’de @�
 .şeklinde yazılmıştır  آ,�)
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(S.S.) I/1210. 
*** öyek: (LÇ 43). 

ö$$$$ge �=%او  (V.) Sığır, koyun ve atların kızışma-
çiftleşme dönemi I/1173.  
*** öyge: Sığır, koyun ve atların çiftleşme 
dönemi (Vámb. 229). 

ö$$$$gele- او%=�,��ك  (V.) Kızışmak, şehvet dolu olmak, azmak 
I/1174.  
*** öygelemek: Kızışmak, çiftleşmek 
(Vámb. 229). 

ö$$$$kün- E�	�=%او  Uymak, takip etmek, taklit etmek 
Ta�līd itmek, e�vārını degişmek [tavrını 
değiştirmek], baş�a �ıyāfete girmek (S.S.) 
I/1173. 
*** öykünmek: (LÇ 44). 

ö$$$$len I او%�ن  Ev işleri; ev düzeni; eve ait döşeme, 
mobilya I/1175.  
*** öylen: Ev işleri, ev düzeni (Bdg. I: 
163). 

ö$$$$len- II ك��	او%� ö$+le+n- Evlenmek (birisiyle) 
Evlenmek, tezevvüc [evlenmek], te’ehhül 
[evlenmek], �āne-dār olma� [ev sahibi 
olmak] (S.S.) I/1175. 
*** öylenmek: (LÇ 44). 

ö$$$$lendir- Eور��	او%� ö$len+dir- Evlendirmek I/1176. 
*** öyledirmek: Evlendirmek (Vámb. 
229). 

ö$$$$lüg او%��ك  bk. ö$lük   I/1176.  
*** öylük: bk. ö$lük. 

ö$$$$lük او%��ك ö$+lük 1) Ev sahibi olan, evli 
2) Aile reisi 
3) Kadın, hanım, zevce, eş 
,ācib ö$lügi “Hacib’in eşi” I/1176. 
*** öylük: 7ā
ib-i �āne, evli, evlenmiş, 
müte’ehhil [evlenmiş olan], ked-�üdā (LÇ 
44). 

öyrem او%#ام  (V.) Girdap, burgaç I/1174.  
*** öyrem: Girdap (Vámb. 228). 

öz اوز  Kendi  
Öz özi bile “Kendi kendisiyle”; Özige 
kilmek “Kendine gelmek, uyan-mak” 
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I/1298.  
*** öz: Kendi, kendisi (Vámb. 221). 

Özbek E1  اوز�) Hive ve Hocend’de yaşayan Türk boyu 
2) Özbek %an “Bağımsız prens” 
3) (V.) Düz; dürüst; cesur I/1306.  
*** Özbeg: Alçak gönüllü, dürüst, cesur; 
Özbek (Vámb. 222). 

özbeklik اوز��Eآ��  özbek+lik (V.) Dürüstlük, cesaret I/1306.  
*** özbeglik: Dürüstlük; karakter (Vámb. 
222). 

öze اوزا  Üzerine, üzerinde, üstüne, üstünde 
I/1299.  
*** üze: Üstünde. üzerinde,; üstüne, 
üzerine (Vámb. 222). 

özegüüüü اوزاآ�  Özegü kün “Dünden önceki gün, evvelki 
gün”  
(Kuşkusuz bu kelime ‘ozaġı gün’ 
kullanımından kaynaklanmıştır.) I/1301.  
*** ozaġġġġu kün- ozav kün: Evvelki gün 
(DTO 61). 

özek 1  اوزك) İç; kalp, iç organlar 
Bir şeyiñ753 içi (S.S.) 
2) Yara içindeki çürüme, cerahat 
Fesād754, cerā
at (S.S.) 
3) Ses, gürültü; denizin sesi 
Nāle-i deryā755 (S.S.) I/1300. 
*** özek: Bir şeyiñ içi, çekirdek, göbek, 
deñiziñ .adāsı, cerā
at (LÇ 32). 

özen اوزان öz’den (V.) Memeden yeni kesilen bebek I/1301. 
*** özen: Memeden yeni kesilen bebek 
(Vámb. 222).  

özge �اوزآ öz+ke Başka, diğer, yabancı 
Baş�a, diger, bīgāne, aġyār [yabancı] (S.S.);  
Özge bir kişi keldi “Başka bir kişi geldi.”; 
Özgeçe “Başka bir şekilde”; Özge dünyā 
“Diğer dünya, öbür âlem”; Özgesi 

                                                           
753 Kelime OSTN’de �����2  , LÇ’de  2���   şeklinde yazılmıştır. 
754 OSTN’de, LÇ’den alındığı belirtildiği ‘Fesād-د�D% ’ kelimesi, LÇ’de yer alan ‘özek –  ‘ كاوزا
maddesinde bulunamamıştır. 
755 OSTN’de, LÇ’den alındığı belirtildiği ‘Nāle-i deryā’ açıklaması LÇ’de ‘Deñiziñ .adāsı’ 
şeklindedir. 
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fu�arāġa ta.dī� �ılur irdi “Diğerlerini 
fakirlere bağışlıyordu.”; Özgeçerek boldı 
olarnı9 
āli “Onların durumu değişik 
oldu.” I/1303. 
*** özge: (LÇ 32). 

özgele- اوزآ�,��ك özge+le- Değiştirmek, şeklini değiştirmek I/1304.  
*** özgelemek: Değiştirmek (Bdg. I: 133). 

özgelek اوزآ�,ك özgele+k Değişken, değişik I/1304.  
*** özgelek: Değişik, farklı, başka (Bdg. I: 
133). 

özgelen- آاوز��	ك�, 756 özgele+n- Değişmek, bir başka şekle girmek I/1304. 
*** (-). 

özgelik E�(اوزآ� özge+lik Başka olma, farklılık I/1304. *** (-). 
özger- اوزآ�ر��ك özge+er- Değişmek 

Rengi özgerdi “Rengi değişti.” I/1304.  
*** özgermek: Değişmek, başkalaşmak 
(Bdg. I: 133). 

özgert- اوزآ�ر/��ك özger+t- Değiştirmek I/1304.  
*** özgertmek: Değiştirmek (Bdg. I: 133). 

özgü اوزآ� öz+gü Kendisine mahsus, kendisine özgü 
Kendisine757 ma�.ū., /āt-ı �u.ū.ī (S.S.); 
Ta9lası il kilmiş özgü 
āliġa “Sonraki gün 
insanlar kendi haline gelmiş.” (Nev.) 
I/1304. 
*** özgü: (LÇ 33). 

özlek اوز,ك  Öğle namazı I/1304.  
*** özlek – özlek namazı: Öğle namazı 
(Bdg. I: 133). 

özlen- E�	,اوز özle+n- Elde etmek, almak, kazanmak  
(Calc. Wrtb.  \Dدنآ�آ  ) I/1305.  
*** özlenmek: Elde etmek, almak, 
kazanmak (Bdg. I: 130). 

özlük اوز)�ك öz+lük Yalnızlık; bağımsızlık, serbestlik I/1305. 
*** özlük: Kendilik, /ātiyyet, �u.ū.iyyet 
(LÇ 33). 

                                                           
756 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ك�",�آاوز  şeklinde iken bu yazılış, kelimenin madde 
başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
757 Kelime OSTN’de آ	ی���  , LÇ’de 	�Dآ��ی   şeklinde yazılmıştır. 
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P 
 

padaçĭ !� .�I pada+çı Sığır çobanı IV/1181دا
*** padaci: Sığırtmaç, sığır çobanı (Vámb. 
241). 

pa����sa �8+�I  İnşaatı tamamlanmamış duvar 
(Calc. Wrtb. دی'ار �0م ) IV/1138. 
*** pa����sa: Bitirilmemiş yüksek duvar (DTO 
145). 

pa����tek E"+�I F. Yabani güvercin IV/1138. 
*** pa����tek: Yabani güvercin (Vámb. 241). 

pa���� ل�. [Ar.] Fal, kehanet, önceden haber verme IV/1161.  
*** fāāāāl: Fal, kehanet (Bdg. I: 778). 

palas س,�I [F.] Küçük halı IV/1165.  
*** palas: Küçük halı, palas (Vámb. 243). 

palçĭ���� ���(�I  Balçık, kil IV/1172. 
*** balçıġġġġ: bk. balçĭ�. 

pa����dan ان�(�I  Hıyar, salatalık  
(Calc. Wrtb. 0��ر ) IV/1171.  
*** paldan: Hıyar (Bdg. I: 311). 

pana  �	�I  Kama IV/1141. 
*** pana: Bir şeyi yarmak için kullanılan 
alet (DTO 154). 

pancar ر�*	�I  1) Pancar 
2) Kalın sicim, sicim IV/1143. 
*** pancar: Pancar; tere, ebegümeci; bağ, 
zincir (DTO 159). 

para را�I F. 1) Küçük madeni para (3 akçe değerinde) 
2) (V.) Bir para adam “Birkaç adam” IV/1146. 
*** para: Parça, küçük parça, kısım (Vámb. 
241). 

parça �� �I F. 1) Parçaر
2) Birkaç, bazı IV/1157.  
*** pāāāārçe: Parça; giyim (Bdg. I: 308). 

pare Gر�I [F.] Parça, pare IV/1151. 
*** pāāāāre: (F.) Parça (SD 553). 

par����ĭ !+ر�I [F.] Mızrak 
(Calc. Wrtb. J:�" ) IV/1154.  
*** par����ı: Kargı, mızrak (DTO 146). 

partal ر/�ل�I  Elbise veya elbiseye benzeyen her şey 
IV/1156. 
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*** partal: Elbise, giyim (Bdg. I: 308); purtal: 
bk. purtal. 

pas  س�I  Pas, küf IV/1185. 
*** pas: Pas, küf (DTO 147). 

paslĭ���� ���K�I  Paslı, pas tutmuş şey IV/1190.  
*** paslı����: Paslı, pas tutmuş (Bdg. I: 309). 

paşa �&� [F.] Sivrisinek IV/1200. 
*** peşşe: Sivrisinek (SD 554). 

paşep H��I [F.] (V.) Gece bekçisi IV/1201. 
*** paşeb: Gece bekçisi (Vámb. 242). 

patĭr #�/�I Hind. Dansöz 
�alın patĭrlar hem kilip ra��ā.lı� �ıldılar “Çok 
sayıda dansöz gelip dans ettiler.” (Bb. 475-
17) IV/1176.  
*** pāāāātır: Dansöz (Bdg. I: 307). 

patra���� اق#/�I  Tez, çabuk, hızlı IV/1177. 
*** patrak: Tez, hızlıca, çabucak (Vámb. 
240). 

patşayĭ !د��ه�I [F.] Yarı ipekli kumaş IV/1180. *** (-). 
pa$$$$  �I F. Ayak IV/1119. 

*** pāāāāy: (F.) Ayak (SD 553). 
pa$$$$ça ��%�I [F.] (V.) Pençe, kedi ayağı, köpek ayağı IV/1125. 

*** payça: Pençe, kedi ayağı, köpek ayağı 
(Vámb. 243). 

pa$$$$dala- ��,ا�%�I pa$da+�a- Görünmek, gözükmek IV/1123. *** (-). 
paye �%�I [F.] Alçak, düşük IV/1139. 

*** paye: Alçak, engin (DTO 156). 
pa$$$$man ن���I [F.] Küçük tahıl kilesi IV/1126.  

*** peymāāāāne: Çanak, tas; ölçek (Bdg. I: 326) 
pa$$$$taba ���"%�I pa$+taba (V.) Ayağa sarılan çorap IV/1122. 

*** paytaba: Ayağa sarılan sargı çorap 
(Vámb. 243). 

pa$$$$ta����t @O"%�I F. Devlet merkezi IV/1122.  
*** pāāāāyta����t: Başkent, devlet merkezi (Bdg. I: 
311). 

pa$$$$vand �	�%�I [F.] Köstek, bağ IV/1126. 
*** peyvend: (F.) Bağ (Müb. 308). 

pa$$$$za G4%�I Çin. Hüküm, karar IV/1125.  
*** payza: Hüküm, hükümdarın emri (Bdg. 
I: 311). 

pa$$$$zalĭġ ��(4ا%�I  Kararı uygulayan IV/1125.  



 576 

*** payzalıġ: Emri yerine getiren, kararı 
uygulayan (Bdg. I: 312). 

pazza Gزز�I  Saban demiri IV/1198. 
*** pazza: Saban demiri (DTO 147). 

peçek E�I  1) Zarf 
2) Boruçiçeği, öksüzurganı (bitki) IV/1252. 
*** (-). 

peçiz 4��I  (V.) Zarla oynanan bir oyun türü IV/1252. 
*** peçiz: Zarla oynanan bir oyun türü 
(Vámb. 244). 

pedin �%�I  Yabani maymun 
(Calc. Wrtb. !$د� 	ز"'�  ) IV/1249.  
*** bedin: Yabani maymun (Bdg. I: 312). 

pekend �$=I [F.] Ekmek IV/1216.  
*** pekend: Ekmek (Bdg. I: 318). 

pēki !آ�I  Çakı IV/1217. 
*** paki: Çakı (Vámb. 243). 

pel����ata �"��I  Kırık yumurta IV/1245. 
*** pel����ata: Kırık yumurta, bozuk yumurta 
(DTO 159). 

peltüte �/�"�I  Mesken, konut 
Yana şar� ol kim medrese mevlīsi medresede 
peltüte �ılġaylar “Medrese hocalarının 
medresede kalmaları şarttır.” IV/1246. 
*** beltüte: Yerleşme, iskan, mesken tutma 
(DTO 159). 

pelüt �Iت�  [Ar.] Pelit, meşe palamudu IV/1245.  
*** pelūūūūt: Pelit (Bdg. I: 319). 

penir #�$I  Peynir IV/1222. 
*** penir: Peynir (DTO 160). 

perevlik 758 E(او#I  Kulluk, kölelik IV/1229. 
*** pey-revlı����: Ardı sıra gitme (BD 411). 

perpi !I#I  Sarı itboğan, kaplanboğan, bıldırcın otu 
(bitki) (Acanitum excelsum) IV/1241. 
*** perpi: Bir tür sarı çiçekli bitki (DTO 
157). 

pest @8I F. Alçak, düşük IV/1254.  
*** pest: Alçak, düşük, alt (Vámb. 245). 

                                                           
758 OSTN’de yer alan bu kelime Farsça ‘Tabi olan, uyan’ anlamına gelen ‘peyrev’ kelimesinden 
türemiş olmalıdır. 
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pestek E"8I [F.] pest+ek (V.) Alçak boylu, tıknaz, bodur; küçük 
IV/1254. 
*** pestek: Alçak, küçük (Vámb. 245). 

peşekel آ�ل �&I  Yağmur mevsimi 
%arīfī759 ma
.ūl �ōd peşekel760 yaġmurı bile 
boladur “Sonbahar mahsulü de mevsim 
yağmuru ile yetişir.” (Bb. 354-14); Sere�ānda 
ve Esedte kim ‘ayn-ı peşekeldür berk çı�arıp ter 
ü tāze boladur “Seretan ve Eset’te yani 
yağmur mevsiminde, tekrar yaprak açıp 
yeşillenir.” (Bb. 368-20) IV/1257. 
*** peşkel- peşekel: Yağmur mevsimi (DTO 
158). 

petek E"I  (V.) Ayağa sarılan çorap IV/1248. 
*** petek: Ayağa sarılan çorap (Vámb. 244). 

petik E�"I  (V.) Çatı kirişi, damın direği IV/1248. 
*** petik: Odanın kirişi (Vámb. 244). 

petikle- E��=�"I  Evi çatıyla kapatmak IV/1248. 
*** petiklemek: Evi çatıyla kapatmak 
(Vámb. 244). 

pe$$$$ma ���I F. (V.) Talih, kısmet 
Pe$manı9 tolġunça “Kısmetin yettiğince” 
IV/1215. 
*** peyma: Talih, kısmet (Vámb. 253). 

pe$$$$şane  �	�&�I [F.] Alın IV/1215.  
*** pīīīīşāāāānīīīī: Alın (Bdg. I: 325). 

p(ĭ)ça���� ق���I  Bıçak IV/1348. 
*** bıça����: Bıçak (DTO 182). 

pĭġū ��I  Şahin türünden olan bir yırtıcı kuş  
(Calc. Wrtb. J�(� ) IV/1325. 
*** pıġġġġu: Şahin türünden olan bir yırtıcı kuş 
(DTO 187). 

pĭş����alta �"(�O&�I [F.] Göğse asılan küçük gümüş cep (kadın 
süsü) IV/1356. 
*** piş����alta: Kadınların elbiselerinin ön 
yüzüne süs olarak açılan cep (Vámb. 252). 

pĭş����ar- ر����&�I  Hatırlamak IV/1355. 
*** pış����arma����: Hatırlamak, aklına gelmek 

                                                           
759 Kelime OSTN’de  !#ی�0 şeklinde yazılmıştır. Kelimenin anlamı ve Bâbür-nâme’deki şekli göz 
önüne alınarak ‘�arīfī’ şeklinde düzeltilmiştir. 
760 Kelime, Şen tarafından ‘peşkel’ şeklinde okunmuştur (Şen, 1993: 190). 
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(DTO 187). 
pĭşta���� ق�"&�I  Binanın ön cephesi IV/1356. *** (-). 
pĭzlavu���� 4,ووق�I  Bir tür kabak IV/1352. 

*** pızlavu����: Bir tür kabak (DTO 186). 
piçik E���I  İğne IV/1349. 

*** biçek: İğne (DTO 182). 
pile      ���I  1) İpek kozası, koza 

2) İpek böceği IV/1337. 
*** pile: İpek kozası, koza (DTO 191). 

piliç M���I  Piliç IV/1340. 
*** piliç: Piliç (DTO 191). 

pilik E���I  Lamba fitili IV/1338. *** (-). 
pilis A���I  (V.) Küf 

Pilis baġlama� “Küf tutmak” IV/1340. 
*** pilis: Küf (Vámb. 253). 

pilte �"��I  Fitil, fünye IV/1342.  
*** pilte: Fitil, fünye (Bdg. I: 326). 

pis A�I F.e� 1) Pis, kirli, murdar 
2) Hakaret, aşağılama 
3) Cüzzam, lepra 
(Calc. Wrtb. ص�� ) IV/1350. 
*** pis: Uyuz hastalığı; kötü kişi (DTO 186); 
pis: Uyuz hastalığı, ağaç uyuzu; bir tür 
cüzzam (Vámb. 251). 

piş- I E�&�I  1) Pişmek, pişmiş olmak  
2) Bir şeye alışmak IV/1353. 
*** pişmek: Pişmiş olmak; yumuşak hâle 
gelmek (DTO 187). 

piş II 3�I [F.] Hükümdar, prens IV/1353.  
*** piş: Emir, bey (Bdg. I: 316). 

pişek ك�&�I  Eski, köhne  
(Calc. Wrtb. 	�?آ ) IV/1354.  
*** pişek: Köhne, eskimiş, eski (Bdg. I: 316). 

pişi- E��&�I  Tereyağı yapmak  IV/1354. 
*** pişimek: Tereyağı yapmak (Vámb. 252). 

pişik I E�&�I  Kedi IV/1354. 
*** pişik: Kedi (DTO 187). 

pişik II E�&I  Pişmiş, kızarmış IV/1354. 
*** pişük: bk. pişük. 

pişim '�&�I  Pişirme IV/1355. 
*** pişim: Pişirme (DTO 187). 



 579 

pişir- E�#�&�I piş+r- Pişirmek, kızartmak IV/1354.  
*** pişürmek: Pişirmek, kızartmak (Bdg. I: 
259). 

pişken ن�=&�I  Pişmiş, pişen IV/1355. 
*** pişken: Pişen, pişmiş, olgun (Vámb. 
252). 

pişti !"&�I  Dört yaşındaki at IV/1356. *** (-). 
pişük ك�&�I  Pişmiş, kızarmış IV/1355. 

*** pişük: Pişmiş, kızarmış (DTO 187). 
piyade Gد��I F. 1) Piyade, piyade askeri 

2) Ayak 
3) Piyon (satranç) IV/1327. 
*** piyāāāāde: (F.) Yaya (Müb. 308). 

piyadele- E�, Gد��I pĭyade+le Yaya yürümek IV/1327. 
*** piyāāāādelemek: Yayan gitmek, meşy 
itmek [yürümek], süvārīsiz yürümek (LÇ 
97). 

piyaz ز��I [F.] 1) Soğan (baharatlanmış) 
2) Soğanlı sos IV/1328.  
*** piyāāāāz: Soğan (Bdg. I: 324). 

piyazi  ز��I  1) Bir tür ok ucu 
2) Gürz 
Mīrzā Şāh �uçın pĭyazĭ tigürdi “Mîrzâ Şâh 
Kuçın gürzü değdirdi.” (Bb. 50-12) IV/1328. 
*** piyazi: Bir tür ok ucu; gürz (DTO 180). 

poç چ�I  (V.) 1) Budala, aptal 
2) Orman kibarı, denyo IV/1286. 
*** poç: Budala, aptal, kaba adam (Vámb. 
245). 

postek ك�"K�I post’tan Yünden yapılan battaniye IV/1291.  
*** pōsteki: Pösteki (Bdg. I: 321). 

postun ن�"K�I F. Pösteki IV/1292. 
*** postin: Pösteki, kürk (Vámb. 248). 

pöpük ك�I�I  Çavuş kuşu IV/1306. 
*** püpük: Tepeli bir kuş türü (DTO 160). 

pörçük  ك�� �I  (V.) Siyah boya elde etmek için kullanılanر
bitki IV/1302. 
*** pörçük: Siyah boya elde etmek için 
kullanılan bitki (Vámb. 246). 



 580 

pötege761 �=/�I  (V.) Kuşların kursağı IV/1304. 
*** pötege: Kuşların kursağı (Vámb. 245). 

puça���� ق���I  Kabuk, meyvenin kabuğu IV/1383. 
*** puça���� Kabuk, meyvenin kabuğu (DTO 
163). 

puç����a���� ق����I  Hayvan ayağının derisi IV/1384. *** (-). 
puçu���� ق���I  (V.) 1) Yarı, yarım, buçuk 

2) Tek gözlü, bir gözü kör IV/1383. 
*** puçu����: Buçuk, yarım; tek gözlü (Vámb. 
246). 

puġ غ�I  Boru 
(Calc. Wrtb. ر'm ) IV/1361. 
*** puġġġġ: Boru (DTO 171). 

pu����sa- ���8+�I  Ağlamak 
Hicr endūhıda pu�sap min biley alman nitey 
“Ayrılık acısından ağlayarak ne yapacağımı 
bilmiyorum.” IV/1363. 
*** pu����sama����: Hıçkırarak ağlamaktan 
soluğu kesilmek; ağlamak (DTO 163). 

pu����ta �"OI F. Deneyimli, tecrübeli IV/1363.  
*** pu����ta: Deneyimli, tecrübeli; pişmiş 
(Bdg. I: 312). 

pu����talĭġ ��( �"OI  Deneyim, tecrübe, olgunluk IV/1363.  
*** pu����talıġ: Deneyim, tecrübe, olgunluk 
(Bdg. I: 312). 

pu����talĭ���� ��( �"OI pu�ta+lĭ� Deneyim, tecrübe, olgunluk IV/1363.  
*** pu����talıġ: bk. pu�talĭġ. 

pul ل�I [F.] Küçük bakır sikke IV/1372. 
*** pul: Para; bakır sikke (Vámb. 249). 

puldar ار�(�I [F.] Paralı, para sahibi, zengin IV/1379. *** (-). 
pullan- ��	�(�I pu�+�a+n- Zenginleşmek IV/1378.  

*** pullanmak: Zenginleşmek (Bdg. I: 322). 
pullu���� ق��(�I pul+lu� Zengin, varlıklı  

Pullu� adamdın belā �or�ar “Zengin 
adamdan bela korkar.” IV/1378. 
*** pullu����: Zengin (Vámb. 249). 

pupa- ���I�I  Mırıldanmak 
Bir iki söz pupadı sözley almadı “İki kelime 

                                                           
761 OSTN’de kelime ‘pötöge’ şeklindedir. Bu yazılış, Radloff’un kelimeyi aldığını belirttiği 
Cagataische Sprach-Studien dikkate alınarak değiştirilmiştir. 
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mırıldandı [ama] söyleyemedi.” (Bb. 334-
23) IV/1393. 
*** pupama����: Kekelemek, gevelemek; 
mırıldanmak (DTO 160). 

purtal 1/#I  (P. d. C. 157) [Ufak tefek eşya]762 
Pertel, ufa� defek eşyā, ve elbise, eştür veyā 
büyügi, partal (S.S.); 
Partalġa ilig �oyġan idi “Ufak tefek eşyaya el 
koymuştu.” (Bb. 24) IV/1370. 
*** purtal: (LÇ 95); purtal: Yol eşyası (DTO 
157). 

pus س�I  1) Hafif sis 
2) Havada uçuşan örümcek ağı 
3) Hüzünlü, üzgün 
4) Çam sakızı, sakız, reçine IV/1384. 
*** pus: Pus, havadaki sis; solgun beniz 
(DTO 169). 

puştu �"��I F. (V.) Pezevenk IV/1391. 
*** puştu: Pezevenk, muhabbet tellalı 
(Vámb. 245). 

putra- ا��#/�I  Kokmak, kokusu olmak IV/1381.  
*** putrama����: Kokmak, kokusu olmak 
(Bdg. I: 320). 

püç چ�I  Budala, aptal, kafasız IV/1410. 
*** püç: Beyinsiz, zeki olmayan (DTO 163). 

pükilde- Eآ���ا��I  1) Alçak ses çıkarmak 
2) Kalbi hızlı hızlı atmak IV/1394. 
*** pükildemek: Kalbi hızlı hızlı atmak 
(Vámb. 249). 

pǖǖǖǖle- E� �(�I  Üflemek IV/1401. 
*** pülemek: Ağızla üflemek (DTO 174). 

pülek E(�I  1) Tomurcuk 
2) Pul, kabuk IV/1401.  
*** pülek: Tomurcuk; pul, kabuk (Bdg. I: 
323). 

pǖǖǖǖlen- E�	,�I püle+n- Şişmek IV/1401. 
*** pülenmek: Şişmek (Bdg. I: 323). 

pǖǖǖǖleş- E��,�I püle+ş- Birlikte şişirmek IV/1401.  
*** püleşmek: Birlikte şişirmek (Bdg. I: 

                                                           
762 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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323). 
pǖǖǖǖlet- E�/,�I püle+t- Şişirtmek IV/1401.  

*** pületmek: Şişirtmek (Bdg. I: 323). 
pündük وك�$I  (V.) Tomurcuk IV/1396. 

*** pündük: Tomurcuk; gonca (Vámb.245). 
püpük ك�I�I  1) Püskül 

2) Kuşun ibiği 
Püpük �uşı “Hüthüt kuşu, çavuş kuşu” 
IV/1413. 
*** püpük: Kuşların ibiği (DTO 160). 

püpüş ش�I�I  bk. püpüt IV/1413. 
*** püpüt: Kuşların ibiği (DTO 160). 

püpüt EDُIُ  Hüthüt kuşu, çavuş kuşu 
(Calc. Wrtb. ُه�ُه� ) IV/1413.  
*** püpüt: Hüthüt kuşu (Bdg. I: 312). 

püskül ل�=K�I  Püskül, süs IV/1411.  
*** püskül: Püskül (Bdg. I: 322). 
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rast  @Kرا [F.] Doğru, düz; kusursuz, hatasız  

Rast alma� “Bir kişinin yoluna veya 
karşısına çıkmak”; 
Ata ta�tıda kim Semer�and bolġay ikki 
nevbet farb rāst alıp olturup tur min “Baba 
tahtı olan Semerkand’ı iki defa 
muharebe ile alıp orada 
oturmuşumdur.”763 (Bb. 236-3) III/712.  
*** rāāāāst: Doğru, düz; kusursuz, hatasız 
(Bdg. I: 587). 

renci- 764 *���ك	ر  (S.S.) Çok sarhoş olmak 
Ziyāde sar�ōş olma�, ser-mest [kendinden 
geçmiş], bed-mest [kendinden geçecek 
kadar sarhoş] ve sekrān [sarhoş] (S.S.) 
III/715. 
*** rencimek: Sarhoş olmak (DTO 330); 
rencimek: (LÇ 175). 

 

                                                           
763 Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı metnin Türkiye Türkçesine aktarımı yapılırken R. Rahmeti 
Arat’ın aktarması esas alınmıştır (Arat; 1946: 206). 
764 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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saba���� I ق���K sap+a� İplik, bükümlü iplik, tire IV/412. 

*** saba����: İplik, tire (Vámb. 292); saba����: 
Düğme deliği (Bdg. I: 618). 

saba���� II ق���K  Ders, çıraklık zamanı IV/412.  
*** saba����: (Bdg. I: 682). 

sabap H>K [Ar.] Sebep IV/417.  
*** sebeb: Sebep (Bdg. I: 618). 

sabaş ش���K  Mükafat, sadaka, hayır; erdem 
(Calc. Wrtb. د��ش�� ) IV/416. *** (-). 

saç I ج�K  Saç IV/389. 
*** saç: Saç (DTO 333). 

saç- II ����K  Saçmak, dağıtmak IV/389. 
*** saçma����: Saçmak, dağıtmak, yaymak 
(DTO 333). 

saça���� ق���K  1) Saçak, püskül 
2) Salkım 
3) Kadın önlüğü IV/390. 
*** saça����: İpekli kumaştaki saçak, 
püskül; yemek yaparken kullanılan bir 
tür örtü; çatının etrafındaki kaplamalar 
(DTO 333). 

saçbaġ غ�>��K saç+baġ Baş atkısı IV/393. 
*** saçbaġġġġ: Çatkı, baş sargısı; burma 
saçak (DTO 333). 

saçġĭr- ��#����K saç+ġĭr- Saçtırmak IV/392.  
*** saçġırma����: Saçtırmak (Bdg. I: 611). 

saçĭ���� ����K  Küçük madenî para IV/391.  
*** saçı����: Küçük madenî para, akçe 
(Bdg. I: 611). 

saçlan- ���K��	  saç+la+n- Saç sahibi olmak, tüylenmek, kıllanmak 
IV/392.  
*** saçlanma����: Saçlanmak, tüylenmek 
(Bdg. I: 611). 

saçma ����K saç+ma 1) Balık ağı 
2) Kadınların elbiselerindeki süslemeler 
IV/393. 
*** saçma: İpek püskül veya saçak; 
nakış, işleme (DTO 334). 

saçra- ا��#��K  Sıçramak IV/392. 
*** saçrama���� Sıçramak, atlamak (DTO 
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333). 
saçra���� اق#��K saçra+� Sıçramış olan IV/392.  

*** saçrav: Serpinti (Bdg. I: 611). 
saçrat- ��/ا#��K saçra+t- 1) Sıçratmak 

2) (V.) Akıtmak, dökmek IV/392. 
*** saçratma����: Akıtmak, dökmek, saçıp 
savurmak (Vámb. 292). 

saçuġ غ���K  Mendil, el bezi, el havlusu 
(Calc. Wrtb. د;$,�ل ) IV/392. 
*** saçuġ: El bezi, mendil (Bdg. I: 612); 
saçu����: bk. saçu�. 

saçu���� ق���K  1) bk. saçĭ� 
2) (V.) El havlusu, el bezi IV/392. 
*** saçu����: El havlusu (DTO 334). 

saçul- ��(���K  Saçılmak, dağılmak IV/392.  
*** saçulmek: Saçılmak, dağılmak (Bdg. 
I: 611). 

sada���� ق�K ،دق�K  1) Ok kılıfı, sadak 
2) Kap, kılıf IV/383. 
*** sada����: Sadak, okluk; kılıf (DTO 334). 

sade Gد�K F. Sade, basit IV/385.  
*** sāāāāde: Sade, basit (Bdg. I: 612). 

sadu دو�K  Sagu, ağıt 
Sadu sadulama� “Ağıt yakmak” IV/388. 
*** sadu: Cenazede yakılan ağıt (DTO 
334). 

sadula- ��,دو�K  Ağıt yakmak, ağıt yakarak ağlamak 
IV/388. *** (-). 

sadusadla- ��,د�Kدو�K  (S.S.) [Gözyaşı ile hane sahibini 
ümitsizliğe düşürerek hüzünle ağlayıp 
sızlanmak, âh ve figan ederek ağlamak, 
matem tutmak; ücret karşılığı yalandan 
ağlamak]765 
Nev
a ve girye ile �āne .ā
ibini ye‘slik 
iderek ce/a‘ ü feza‘ını efzūn itdürmek, āh u 
fiġān ve mātem iylemek, müzd ile yalan 
aġlama� (S.S.) IV/388. 
*** sadusadlama����: (LÇ 178). 

saġ- I ���K  1) Sağmak, süt sağmak  

                                                           
765 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 



 586 

2) Çıkarmak, içinden almak; sıkmak; 
emerek çıkarmak IV/260. 
*** saġġġġma����: Sağmak (DTO 337); saġġġġma����: 
İl ile parma�larla çiküp .ıġama�, .ı�up 
çı�arma� (LÇ 180). 

saġ II غ�K  1) Sağlam, sağlıklı 
2) Ayık  
Hīç anda� bolmaydur kim min hüşyār 
olturup cem‘i çaġır irtikāb �ılġaylar ve min 
sapsaġ turup bir bölek özini mest-şarāb 
�ılġaylar “Benim aklım başımda iken 
başkalarının içtiklerini ve ben ayık 
olduğum hâlde, bir kısmın sarhoş 
olduğunu hiç görmemiştim.” (Bb. 304-6) 
IV/259. 
*** saġġġġ: Sağlıklı, sağlam; dik duran 
(DTO 336). 

saġarçĭ���� ��#�K  Şahin  
(Calc. Wrtb. ز�� )766 IV/263.  
*** saġarçı����: Şahin (Bdg. I: 628). 

saġa$$$$- ��%��K saġ+a$- Sağ olmak, sağlam olmak IV/261.  
*** ....aġayma����: Sağ olmak, sağlam olmak 
(Bdg. I: 687). 

saġçĭ !��K saġ+çĭ Süt sağan kimse IV/280.  
*** ....aġıçı: Süt sağan kimse (Bdg. I: 693). 

saġda���� اق��K  Sadak, okluk IV/279. 
*** saġġġġda����: Sadak, okluk (DTO 336). 

saġdĭr- ��#%��K  Sağdırmak, süt sağdırmak IV/280.  
*** ....aġdırma����: Sağdırmak, süt 
sağdırmak (Bdg. I: 693). 

saġdur- ور����K  bk. saġdĭr-  IV/280.  
*** saġdırma����: bk. saġdĭr-. 

saġĭl- I �����K  Sağ olmak, sağlam olmak IV/274. 
*** saġġġġılma����: Sağ olmak, sağlıklı olmak 
(DTO 337). 

saġĭl- II �����K  Sağılmak IV/274.  
*** ....aġılma����: Sağılmak (Bdg. I: 693). 

saġĭn I ���K  Kıvılcım IV/273. *** (-). 

                                                           
766 OSTN’de Calc. Wrtb’den alınan kısım hatalı olarak aktarılmıştır. Bu yüzden, OSTN’de ‘ز�;’ 
olarak yazılan kısım çalışmamıza ‘ز��’  şeklinde alınmıştır. 
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saġĭn II ���K  1) Kendine gelme 
2) (V.) Sarhoş; çılgın, saçma IV/273. 
*** saġġġġin: Sarhoş; çılgın, saçma (Vámb. 
293). 

saġĭn- III ��$��K  Düşünmek; muhakeme etmek, hesaba 
katmak IV/274. 
*** saġġġġınma����: Düşünmek; muhakeme 
etmek, hesaba katmak (DTO 337). 

saġĭn- IV767 ��$��K  Düşünmek; muhakeme etmek, hesaba 
katmak IV/274. 
*** saġġġġınma����: bk. saġĭn- III. 

saġĭnç M$��K  Düşünce, fikir, tasavvur IV/274. 
*** saġınç: Düşünce, fikir (DTO 337). 

saġĭr I #��K  Sağır IV/274. 
*** saġġġġır: Sağır (DTO 336). 

saġĭr- II ��#��K  Sağır olmak, duymamak IV/274. 
*** saġġġġırma����: Sağır olmak (DTO 336). 

saġĭrt����a ��/#��K  1) Kene, koyun kenesi, sakırga 
2) (S.S.) [Çekirge]768 
Çekirge, cerād, mela� (S.S.) IV/274. 
*** saġġġġırt����a: Kene (DTO 337); saġġġġırt����a: 
(LÇ 180). 

saġĭş 3��K  1) Akıl, şuur 
2) Hesaplama; hesap, tahmin IV/274. 
*** saġış: Hesap, hesaplama; sanı (DTO 
337). 

saġĭşlĭġ ���&��K  Sayılı IV/274. *** (-). 
saġĭşlĭ���� ���&��K  Sayılı IV/274. *** (-). 
saġĭşsĭz �K4�8&�   Sayısız IV/274.  

*** ....aġışsız: Sayısız (Bdg. I: 687). 
saġĭz 4��K  Çam sakızı; reçine; katran IV/274. 

*** sa����ız: Sakız ağacından üretilen 
reçine (DTO 349). 

saġlan- ��	��K  Şifa bulmak, iyileşmek IV/276.  
*** ....aġlanma����: İyileşmek (Bdg. I: 687). 

saġlat- ��/��K saġla+t- İyileştirmek, tedavi etmek IV/276. *** (-). 
saġlĭġ I ����K  Süt veren koyun IV/279. 

*** saġlı����: Sağılabilen hayvan (Bdg. I: 

                                                           
767 OSTN’de yer alan bu kelime mükerrerdir.  
768 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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694); saġġġġın: Süt veren koyun (DTO 337). 
saġlĭġ II ����K  Sağlık IV/279.  

*** ....aġlı����: bk. saġlĭ�. 
saġlĭ���� ���K  Sağlık IV/279.  

*** ....aġlı����: Sağlık, sıhhat (Bdg. I: 687). 
saġra- ا��#�K  (S.S.) [Sağır olmak, işitmemek]769 

7aġır olma�, ker ve a.emm, işitmemek (S.S.) 
IV/275. 
*** saġġġġrama����: (LÇ 180). 

saġraġu �#ا�K  Sağır IV/276. *** (-). 
saġra����  ،اق#�K

�#اقK 
F. �*�; Kaynak IV/275.  

*** saġra����: Kaynak, pınar (Bdg. I: 614). 
saġrĭ  #�K  Atın sırtı IV/276. 

*** saġġġġrı: 7ırt, ar�a, +ahr [arka, sırt], püşt 
[arka, sırt] (LÇ 180); saġrı: Atın sağrısı, 
bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve 
yuvarlakça bölüm (Bdg. I: 614). 

saġu I 770   [Sagu, ağıt] 
Sadu, nev
a, mātem-i girye, mānī, feryād u 
fiġān, öleniñ feżā’ili, �oşu�, türki ve şar�ı 
(S.S.) IV/274. 
*** saġġġġu: (LÇ 180). 

saġu II ��K  1) Ahşap fıçı 
2) Hububat ölçüsü 
Bir saġu buġday “Bir sagu buğday” 
3) Bardak 
4) Terazi kefesi, kantarın kefesi IV/275.  
*** saġu: Ahşap fıçı; hububat ölçüsü; 
bardak, kap, tas; terazi kefesi (Bdg. I: 
614). 

saġuçĭ !���K saġu+çĭ Sagu söyleyen, ağlayan IV/275. 
*** saġġġġuçı: Aġlayıcı, bükā idici [ağlayıcı], 
girye-ger [Ağlayan] (LÇ 180). 

saġun ن��K  Üzgün, kederli; umutsuz IV/275. 
*** saġġġġun: Üzgün, kederli; umutsuzluğa 
düşmüş (Vámb. 293). 

sa���� ق�K  Taraf, yön; yer IV/240. 
*** sa����: Taraf; yer (DTO 338). 

                                                           
769 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
770 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
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sa����a ���K  Baltanın keskin tarafının ucu IV/241. *** 
(-). 

sa����a���� ق��K  Sakak, çene altı  
(Calc. Wrtb. \<G* ) IV/243.  
*** sa����a����: Sakak, çene altı (Bdg. I: 629). 

sa����a���� I ل���K  Sakal IV/244. 
*** sa����al: bk. sa�al II. 

sa����al II ل���K  Sakal IV/245. 
*** sa����al: Sakal (DTO 349). 

sa����ar ر���K  Atın alnında yer alan beyazlıklar; 
solukluk IV/243. 
*** sa����ar: Atın alnındaki izler, 
beyazlıklar (DTO 338). 

sa����aw و���K  1) Dili tutulmuş; dilsiz 
2) Kekeme, konuşması kötü olan IV/242. 
*** sa����av: Dilsiz; kekeleme (DTO 338). 

sa����awla- ��,و���K sa�aw+la- (V.) Kekelemek; dili dolaşmak IV/243. 
*** sa����aulama����: Kekelemek; dili 
dolaşmak (Vab. 293). 

sa����çĭ !���K  Bekçi, muhafız, koruma IV/257. 
*** sa����çı: Koruma, bekçi (DTO 338). 

sa����çĭlĭ���� �������K sa�çĭ+lĭ� Bekçilik, muhafızlık, koruma işi IV/257. 
*** sa����çili���� ����ilma����: Bekçilik etmek 
(Vámb. 293). 

sa����ĭ���� ���K  (S.S.) [Zühre, sabah yıldızı, göğün 
üçüncü yıldızı]771 
Zühre, nāhīt, .abā
 yıldızı, kervān-ı göç, 
sitāre-i felek-i ;āli; (S.S.) IV/250. 
*** sa����ı����: (LÇ 186). 

sa����ĭn- ��$���K  Sakınmak IV/251. 
*** sa����ınma����: Saınmak, çekinmek (DTO 
339). 

sa����ĭndur- ور���$���K sa�ĭn+dur- Sakındırmak, saklamak IV/251. *** (-). 
sa����ĭt @��K ،@���K  (S.S.) [Merih yıldızı, beşinci yıldız, 

göğün beşinci yıldızı]772 
Merī� sitāresi, beşinci yulduz, sitāre-i felek-
i �āmis (S.S.) IV/251. 
*** sa����ıtttt: (LÇ 186). 

                                                           
771 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
772 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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sa����ĭzġan ن�4���K  Saksağan IV/251. 
*** sa����ızġġġġan: Saksağan (DTO 338). 

sa����la- �����K  Saklamak, korumak, göz önünde 
tutmak IV/252.  
*** ....a����lama����: Saklamak, korumak, 
muhafaza etmek (Bdg. I: 688). 

sa����laş- ������K  Birlikte saklamak, birlikte korumak 
IV/254.  
*** ....a����laşma����: Birlikte saklamak, birlikte 
korumak (Bdg. I: 688). 

sa����lat- ��/���K  Saklatmak, birisine korutmak, göz 
önünde tutturmak IV/254.  
*** ....a����latma����: Saklatmak, korutmak, 
muhafafa ettirmek (Bdg. I: 688). 

sa����law و���K  Savaş esiri 
Sa�law birmek “Esir vermek” IV/252. 
*** sa����lav: Esir, tutsak (DTO 338). 

sa����man ن����K  Sapan IV/259. 
*** sa����man: Sapan (Vámb. 293). 

sa����saġan ن��8��K  Saksağan IV/257. 
*** sa����saġġġġan: Saksağan (DTO 338). 

sa����sawul �8ول��K  Bir ağaç türü IV/257. 
*** sa����savul: Yapraklarındaki sütü 
sağlık için kullanılan bir ağaç türü (DTO 
338). 

sa����ur ر���K  Zavallı, üzgün; cimri IV/251. 
*** sa����ur: Cimri, açgözlü, hasis; zavallı 
(DTO 338). 

sal I ل�K  Sal, kayık IV/343. 
*** sal: Sal (DTO 339). 

sal- II ��(�K  Salmak, koymak, bırakmak, bir yere 
bırakmak IV/348. 
*** salma����: Salmak, fırlatmak, bırakmak 
(DTO 340). 

salaça ��,�K  Teneşir, ölülerin yıkanmasında 
kullanılan tahta, salacak IV/352. 
*** salaca: Ölülerin yıkandığı tahta, 
teneşir (DTO 339). 

saldamlu ا����(�K  (V.) Ciddi, ağırbaşlı IV/371. 
*** saldamlu: Ciddi, ağırbaşlı (Vámb. 
294). 
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sa����daw او�(�K  (V.) Halat IV/370. 
*** saldau: Çekme halatı (Vámb. 294). 

salġa- ����(�K  Birlikte göndermek  
Anı hem salġadı Nevrūz bile 
Köçürdi �āli‘-i fīrūz bile  
“Onu Nevruz’la birlikte gönderdi; 
parlak bir talihle yolladı.” IV/363. 
*** salġama����: Göndermek, yollamak 
(DTO 339). 

salġan ن��(�K  (P. d. C.) Sapan IV/364. 
*** salġan: Sapan (DTO 339). 

salġĭnça���� ق�*$��(�K  Salıncak IV/365. 
*** salġınça����: Salıncak (DTO 339). 

salġĭt @��(�K  Vergi, arazi vergisi IV/365. 
*** salġġġġit: Vergi, arazi vergisi (Vámb. 
294); salġġġġut: Vergi (DTO 339). 

salġum م��(�K  Salkım, üzüm salkımı IV/366. 
*** salġġġġum: Salkım (DTO 339). 

salġun ن��(�K  1) Elçilik; yetkilendirilme 
2) Vergi 
3) Ağır malların nakliyesi IV/365. 
*** salgun: Vergi; elçilik (Bdg. I: 690); 
salġġġġut: Yabancı ordularla konuşmakla 
görevli kimse (DTO 339). 

salġut ت��(�K  Pay, hisse; armağan, hediye, ihsan 
(Calc. Wrtb. اك�GA او3'ش ) IV/365.  
*** sal����ut: Pay, hisse; armağan (Bdg. I: 
690). 

salĭġ ��(�K  1) Vergi 
2) Duyuru, ilan IV/359. 
*** salı����: Virgü (LÇ 182). 

salĭ���� ��(�K sa�+� 1) İşaret, belirti, iz  
Yolda Ġāzī %an ve �açġanlarnı9 �aberini 
yavu� salĭ� birdiler “Yolda Gazi Han ve 
kaçanların haberini çabucak bildirdiler.” 
(Bb. 334-16); Öy ıra�lı�ı iki fersāng salĭ� 
birdi “Evin uzaklığını iki fersang olarak 
belirtti.” (Abg. 172)  
2) Atılan mızrak IV/359. 
*** salı����: İşaret, belirti, iz; görev; mızrak, 
kargı (DTO 341). 
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salĭ����alĭġ ��( ���(�K  Yetenekli 
Na+m ve inşādın salĭ�alĭġ irdi “Şiir ve 
nesirde yeteneki idi.” IV/359.  
*** salīīīī����alıġġġġ: Yetenekli (DTO 349); 
salīīīī����alıġġġġ: 7alī�ālı, müste‘id [kabiliyetli], 
şāyeste, sezāvār, lāyı� (LÇ 186). 

salĭl- ����(�K sal+l- Vergilendirilmek, vergi cezası kesilmek 
Sul�ān Mes‘ūdī hezārasıġa �alın �oy ve at 
salĭldı “Sultan Mes’udî  hezaresine bir 
çok koyun ve at vergisi kesildi.” (Bb. 
179-7) IV/360. 
*** salılma����: Mızrak atılmak; 
vergilendirilmek (DTO 342). 

salĭn- ��$�(�K  Salınmak; sarkmak IV/360. 
*** salınma����: Yayılmak, salınmak; 
fırlamak, atılmak (DTO 340). 

salĭnca���� ق�*$�(�K salĭn+ca� 1) Bir tarafa eğilmiş 
2) Merdiven IV/360. 
*** salınça����: Merdiven; tezgâh (DTO 
341). 

salĭndur- ور���$�(�K salĭn+dur- Salındırmak; sarkıtmak IV/360.  
*** ....alındurma����: Salındırmak, sarkıtmak 
(Bdg. I: 691). 

sal����an ن��(�K  Sapan; mancınık 
(Calc. Wrtb. M0L% ) IV/361. 
*** sal����an: Sapan (DTO 339). 

sal����ĭn ���(�K  Serin rüzgar 
Āhım allıda savu� sal�ĭn sin iy dūza� otı 
“Ey cehennem ateşi, benim âhımın 
yanında soğuk rüzgarsın.” IV/363. 
*** sal����ın: Sıcak günlerde görülen serin 
esinti veya rüzgar (DTO 339). 

sa��������un ن��(�K  Serin rüzgar IV/363. 
*** sal����ın: bk. sal�ĭn. 

sal����unlan- ��	�	��(�K  Soğumak, soğuk olmak IV/363. *** (-). 
salma ��(�K  1) Atın bağlandığı ip  

2) Tuzak, ağ IV/374. 
*** salma: Ayakkabı bağı; bağcık; tuzak 
(DTO 340). 

sa����t @(�K  1) Ağırlığı olmayan yol eşyası 
2) Yalnız, sadece, tek IV/368. 
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** salt: Yalnız, tek; açık, yalın, çıplak; 
eşyasız (DTO 339). 

salta���� ق�"(�K  Yığın, kalabalık; askerî birlik IV/369. 
*** salta����: Kalabalık, izdiham; çokluk, 
bolluk (DTO 339). 

saluġ غ�(�K  (S.S.) [Alım satım, alış veriş]773 
Salma� alma�, aluġ satıġ, a�/ u i‘�ā, bey‘ ü 
şirā (S.S.) IV/360. 
*** saluġġġġ: (LÇ 181). 

Salur 774 ر�(�K  (V.) Salur, bir Türkmen boyu IV/354. 
*** Salor: Bir Türkmen boyu (Vámb. 
294); Salur: Oğuzların Üçok koluna 
bağlı boyu (ŞT 440). 

salut ت�(�K  Okluk, sadak IV/360.  
*** salut: Okluk, sadak (Bdg. I: 690). 

saman ن���K  Saman IV/432. 
*** saman: Saman, ekin sapı (DTO 341). 

samar I ر���K  1) Atın her iki tarafına sarkıtılan çuval 
2) [Semer, palan]775 
Semer, hāvut, palan, palan, to�um, cihāz, 
cıġāz (S.S.) IV/433. 
*** samar: (LÇ 182). 

samar II ر��K  Güğüm, leğen 
(Calc. Wrtb. ر�<A ) IV/433.  
*** samar: Güğüm, leğen (Bdg. I: 634). 

samu���� ق��K  Amber IV/434. *** (-). 
san I ن�K  Uyluk, baldır IV/295. 

*** san: Uyluk (Vámb. 294). 
san II ن�K  Sayı, rakam; hesap IV/296. 

*** san: Sayı, hesap (DTO 341). 
sana- ���	�K sanII+a- 1) Saymak 

2) Düşünmek, tasavvur etmek IV/297. 
*** sanama����: Saymak; tahmin etmek, 
varsaymak (DTO 342). 

sanaç ج�	�K  1) Deri torba, bir tür küçük kırba 
2) [Tulum, deriden yapılmış büyük 
çuval, su tulumu, kırba]776 

                                                           
773 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
774 Radloff, �;3'ر  kelimesini Cagataisch Sprache-Studien’de gördüğü şekliyle ‘Salor’ şeklinde 
hatalı okumuştur. Kelime tarafımızdan ‘Salur’ şeklinde düzeltilmiştir. 
775 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Mişinden büyük çuval, daġarcu�, külvār, 
�ulum, �ırba, meşk, sanaç, �īk, rab‘a (S.S.) 
IV/301. 
*** sanaç: (LÇ 182). 

sanaġ I غ�	�K  Kızak IV/298. 
*** sana����: bk. sana�. 

sanaġ II غ�	�K  Korkak, ürkek, dikkatli IV/298. 
*** sanaġġġġ: Korkak, ürkek, ne istediğini 
bilmeyen, çekingen, dikkatli (DTO 342). 

sanaġlĭġ ����	�K sanaġ+lĭġ Dikkatli; düzgün olarak 
Dise9 kim tınmaġay ol yolda kāmı9 
Sanaġlıġ gām ile bolsun �irāmı9 
“O yolda arzularının hafiflemeyeceğini 
söylersen, yürüyüşün dikkatli adımlarla 
olsun.” IV/299. 
*** sanaġġġġlıġġġġ: Düzenli, düzenli bir 
şekilde, ölçülü (DTO 342). 

sanaġlĭ���� ����	�K sanaġ+lĭ� Sakınma, dikkat, özen; kararsızlık 
IV/299. 
*** sanaġlı����: İhtiyat (Bdg. I: 692); 
sanaġġġġlıġġġġ: bk. sanaġlĭġ. 

sanaġu ��	�K sana+ġu Sayma; düşünme IV/298. *** (-). 
sana���� ق�	�K  (V.)  Kızak IV/298. 

*** sana����: Kızak (Vámb. 294). 
sana����ĭ !��	�K  Hesap; tahmin 

(Calc. Wrtb. ب�D6 ر و�,� ) IV/298.  
*** ....ana����ı: Hesap; tahmin (Bdg. I: 692). 

sanaş- ����	�K sana+ş- 1) Birlikte saymak 
2) Hesap kapamak, hesaplaşmak 
Sini9 birlen dostlu� düşmānlı�nı 
sanaşuram “Seninle dostlukta ve 
düşmanlıkta hesaplaşırım.” IV/301. *** 
(-). 

sanat- ��/�	�K sana+t- Saydırmak IV/300.  
*** ....anatma����: Saydırmak (Bdg. I: 692). 

sanç- ���	�K  1) Sokmak, batırmak 
2) Kuşkulanmak, güvenmemek 
Şāh Big ve kiçik inisi Mu
ammed Mu�īm 
Şeyba� %andın sançar tekrār ilçilerdin ‘arża 

                                                                                                                                                                          
776 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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dāştlar yiberip “Şâh Bey ve küçük kardeşi 
Muhammed Mukîm, Şaybak Han’ın 
korkusundan, bana defalarca elçiler ve 
arz-ı hâller gönderip” (Bb. 263-1) IV/309. 
*** sançma����: Batırmak, sokmak, delmek, 
delik açmak; kuşku duymak (DTO 343). 

sança���� ق��	�K sanç+a� Toplu iğne IV/309. 
*** sança����: İğne (DTO 343). 

sançġĭ !��	�K sanç+ġĭ Zıpkın IV/310. 
*** sançġġġġı: Zıpkın, balık avlamak için 
kullanılan mızrak (DTO 343). 

sançĭġ I ���	�K  Hububat çuvalı 
(Calc. Wrtb. M� 	
* ) IV/309.  
*** sançıġ: Hububat çuvalı (Bdg. I: 616). 

sançĭġ II ���	�K  Batırılan şey, sokulan şey IV/309. 
*** sançıġġġġ: Küçük mızrak (DTO 343). 

sançĭl- �����	�K sanç+l- Batırılmak, sokulmak IV/309.  
*** ....ançılma����: Batırılmak, sokulmak 
(Bdg. I: 616). 

sançĭş I 3��	�K sanç+ş 1) Batırma, sokma 
2) Mücadele IV/310. 
*** sançış: Batırma hareketi, sokma 
hareketi (DTO 343). 

sançĭş- II ��&��	�K sanç+ş- Karşılıklı batırmak; savaşmak IV/310.  
*** sançuşma����: bk. sançuş- II. 

sançĭt- ��"��	�K sanç+t- Batırtmak, sokturmak IV/309.  
*** ....ançıtma����: Batırtmak, sokturmak 
(Bdg. I: 616). 

sançul- ��(��	�K  Batırılmak, sokulmak IV/310.  
*** sançulmek: Batırılmak, sokulmak 
(Bdg. I: 616). 

sançuş I ش��	�K  1) Batırma, sokma 
2) Mücadele IV/310. 
*** sançış: bk. sançĭş I. 

sançuş- II �����	�K  Karşılıklı batırmak; savaşmak IV/310.  
*** sançuşma����: Karşılıklı batırmak; 
savaşmak (Bdg. I: 616). 

sançut- ��/��	�K  Batırtmak, sokturmak IV/310.  
*** sançutmek: Batırtmak, sokturmak 
(Bdg. I: 616). 

sand �	�K F. ��; Örs 
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(Calc. Wrtb. 	3',  ) IV/304.  
*** sāāāānd: Örs (Bdg. I: 616). 

sandal ال�	�K  Örs IV/305. 
*** sandal: Örs (Vámb. 294). 

sandĭra���� اق#%�	�K  Hastalıktan dolayı sayıklama; düş 
IV/308. 
*** sandıra����: Hastalıktan dolayı 
sayıklama; boş konuşma (DTO 343). 

sandĭra����la- ا����#%�	�K  Sayıklamak, düş görmek IV/308. 
*** sandıra����lama����: Sayıklamak; 
saçmalamak (DTO 343). 

sanduġaç ج� .(-) *** .�K  Bülbül IV/308	�و
sandu���� وق�	�K  Sandık IV/308.  

*** ....andu����: Sandık (Bdg. I: 704). 
sandulaç و,ج�	�K  Bir tür kuş 

Yana bir �uş �ınadur uluġlıġı sandulaçça 
bolġay “Yine bir diğer kuş ‘kına’dır; 
büyüklüğü ‘sandulaç’ kadardır.” (Bb. 
364-23); 
Bülbüle şebīh bir �uş ismidir, .a‘be, çulluk, 
�anarya (S.S.) IV/308. 
*** sandulaç: (LÇ 183); sandulaç: Bir kuş 
türü (DTO 343). 

sandura����la- ورا�����	�K  (V.) bk. sandĭra�la- IV/308. 
*** sandura����lama����: Sayıklamak; 
saçmalamak (Vámb. 294). 

sanduvaç واج�	�K  bk. sanduġaç IV/308.  
*** sandulaç: bk. sandulaç. 

sanġa ��	�K  Huni; kap IV/302. 
*** sanġġġġa: Huni; vazo, kap (DTO 343). 

sanġara���� راق��	�K  Meyvenin çekirdeği, çekirdek, badem 
içi IV/302. 
*** sanġġġġara����: Çekirdek, meyve 
çekirdeği; badem içi (DTO 343). 

sanġı !�	�K  Şaşma, şaşırma IV/302. 
*** san����ı: Şaşırma (DTO 343); ....an����ı: 
Şaşma, şaşırma, hayret (Bdg. I: 692). 

sanġĭ !�	�K  Semizotu  
(Calc. Wrtb. 	
h� 4h� ) IV/303. 
*** sanġı: Semizotu (Bdg. I: 616). 

sanġĭrav او#��	�K  Kibir, gurur 
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(Calc. Wrtb. �Gآ ) IV/303.  
*** sanġırav: Kibir (Bdg. I: 692). 

sanĭ- ���	�K  Saymak IV/302.  
*** ....anıma����: Saymak (Bdg. I: 692). 

san����ulan- ��	,��	�K  Şaşırmış olmak, şaşırmak IV/302. 
*** san����ulanma����: Şaşırmak, dona 
kalmak (DTO 343). 

san����ur ر��	�K  (V.) Şaşkınlık, hayret IV/302. 
*** san����ur: Şaşma, şaşkınlık, hayret 
(Vamb 294). 

sansĭz 4�8	�K  Güçsüz, zayıf IV/312.  
*** .a.a.a.ansız: Yaramaz, bozuk (Bdg. I: 692). 

sa9999 E	�K  (V.) Su yüzeyinde oluşan buz IV/286. 
*** sang: Su yüzeyinde oluşan buz 
(Vámb. 294). 

sa9999ra���� اق#=	�K  Boynuzlu hayvanların toynağı IV/288. 
*** sa9999ra����: Boynuzlu hayvanların 
toynağı (DTO 343). 

sap I پ�K  1) Sap, kulp 
2) Sap, saman çöpü IV/400. 
*** sap: İplik, tel; kulp, kol (DTO 333). 

sap- II ��I�K  1) Aşılamak 
2) Saptamak, kararlaştırmak  IV/401. 
*** sapma����: Aşılamak; eklemek, 
ekleyerek uzatmak (Vámb. 292). 

sapa �I�K  Şehrin dış kısımları IV/403. 
*** sapa: Şehrin dış kısımları (DTO 333). 

sapaġ غ�I�K  Sap, kulp IV/403. 
*** sapaġġġġ: Yaprak sapı; sap, kulp, kol 
(DTO 333). 

sapa���� I ق�I�K sap+a� Sap, kulp IV/403. 
*** sapaġġġġ: bk. sapaġ. 

sapa���� II ق�I�K  (V.) Çevre yolu IV/403. 
*** sapa����: Çevre yolu (Vámb. 292). 

saparış����an- ��	ر���DK  Dua etmek IV/404. *** (-). 
sapaş ش�DK  Şiş, kebap şişi 

(Calc. Wrtb. ب�Gآ j�; ) IV/404.  
*** sapaş: Şiş, kebap şişi (Bdg. I: 619). 

sapĭġ ��I�K  (V.) Hasır minder IV/406. 
*** sapiġġġġ: Hasır minder (Vámb. 292). 

sapĭl- ���I�K sap+l- Saptanılmak, kararlaştırılmak IV/406.  
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*** sapılma����: Benimsetilmek (Bdg. I: 
682). 

sap����un ن����K  Zıpkın IV/407. 
*** sapġġġġun: Mızrak, kargı; balık 
avlamada kullanılan bir tür zıpkın 
(DTO 333). 

sar ر�K  1) Atmaca, yırtıcı kuş 
(Calc.Wrtb. از'�
* ) 
2) Kâğıt uçurtma 
3) [Çaylak kuşu]777 
Çayla�, ġāl, gal�āt, ġalvāc778 (S.S.) IV/312. 
*** sar: (LÇ 178). 

sara ا#K  Hakiki, gerçek, halis  
Sara a�çe “Gerçek para” IV/314.  
*** sara: Açık, belli, net; has (Vámb. 
295). 

saraġ اغ#K  bk. sara�uç IV/316.  
*** saraġ: Sargı bezi (Bdg. I: 685); 
saraġuç: bk. sara�uç. 

sara����uç ا��ج#K  Kasket veya başlığa sarılan sargı IV/316. 
*** saraġġġġuç: Kadınların başlıklarına 
sardıkları bir tür sargı (DTO 348). 

saras اس#K Hint. Balıkla beslenen bir tür kuş (Bb. 363) 
IV/318.  
*** sāāāāras: Bir tür balıkçıl kuşu (Bdg. I: 
612). 

sarça �ر��K  Atların bağlandığı direk veya kazık 
IV/336. *** (-). 

sarek رك�K  bk. şarek779 IV/319. *** (-). 
sarġa- ��� .�K  Sararmak; soluklaşmak IV/331ر

*** sarġġġġama����: Sararmak; soluklaşmak; 
olunlaşmak (DTO 335). 

sarġan ن� .�K  (V.) Kuru IV/332ر
                                                           
777 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
778 Lügat-i Çağatay’daki “ġāl, gal�āt, ġalvāc” kelimeleri Farsça ‘Çaylak, çaylak kuşu’ anlamına 
gelen ‘ġalīvāc, ġalīvāj, ġalīvāz, ġalīvāze’ kelimelerinin hatalı yazılan şekilleri olmalıdır (Steingass; 
1973: 893). 
779 OSTN’de sarek kelimesinin anlamı için şarek kelimesine gönderme yapılmış; ancak gönderme 
yapılan şarek  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. Diğer taraftan Budagov’un sözlüğünde de 
‘sārek’ kelimesi için ‘şārek’ kelimesine gönderme yapılmıştır. ‘Şārek’ kelimesi için Budagov’un 
sözlüğünde verilen anlam ‘Siyah başlı ve alaca renkli tüyler olan bir tür kuş’ şeklindedir 
(Budagov; 1869: 660). 
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*** sarġġġġan: Kurak, susuz; kuru (Vámb. 
293). 

sarġar- ر��� .�K  Sararmak IV/332ر
*** sarġġġġar-: Sararmak (BD 417). 

sarġĭ- ��� .�K  Sarkıtmak IV/333ر
*** sarġġġġıma����: Gevşetmek, bırakmak, 
bırakıvermek, salıvermek (DTO 335). 

sarġĭt- ��"� .�K  Sarkıtmak IV/333ر
*** sarġġġġıtma����: Gevşetmek, bırakmak, 
bırakıvermek, salıvermek (DTO 335). 

sarġud د�#K  Yenilen ve içilen şeylerden arta kalanlar 
IV/333. 
*** sar����ud - sar����ut: Son yudum (DTO 
348). 

sarġut ت�#K  Sadaka, lütuf IV/333.  
*** sarġut: Lütuf, iyilik (Bdg. I: 626). 

sarĭ  ر�K  Yan, taraf, yön IV/327. 
*** sarı: Yol; taraf, yön, istikamet (DTO 
335). 

sarĭça �*%ر�K  1) Sırt kısmı sarı renkte olan küçük bir 
yırtıcı kuş 
2) Bir tür at hastalığı IV/328. 
*** sarıça: Yırtıcı bir kuş; bir tür at 
hastalığı (DTO 335); sarça: Çok sıcaktan 
dolayı atlarda görülen döküntü (Vámb. 
292). 

sarĭġ �%ر�K  Sarı  
Sarĭġ bülbül “Sarı bülbül”; Sarĭġ �ırpı� 
“Bir tür ipekli kumaş” IV/327. 
*** sarıġġġġ: Sarı (DTO 335). 

sarĭġlĭ���� ���� �K sarĭġ+lĭ� 1) Sarılıkر%
2) Hububattaki küf IV/327.  
*** sarıġlı����: Sarılık; hububatta oluşan 
küf (Bdg. I: 686). 

sarik E%ر�K  Serilmiş, düz, yassı; yere yayılmış 
IV/327. 
*** serik: bk. serik. 

sarĭ����  �%#K sar+� Sarık; sıkı sarılmış 
Tonnı sarı� ve tar kiyer idi “Elbiseyi sıkı 
ve dar giyerdi.” (Bb. 37-15) IV/327.  
*** sarı����: Sarılmış, sıkıca sarılmış; sarık 
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(Bdg. I: 685). 
sarĭmsa���� ر%��8ق�K  Sarımsak IV/328. 

*** sarımsa����: Sarımsak (DTO 336). 
sarĭmtul ر%�"�ل�K  Sarımtırak, sarımsı IV/328. 

*** sarımtul: Sarımtırak, sarımsı (DTO 
336). 

sarĭra���� رراق�K sarĭ+ra� ... -a doğru, ... –e doğru   
Namāz ötegen yirden Etāva sarĭra� kilip 
“Namaz kılınan yerden bir az Etâva 
tarafına gelerek” (Bb. 463-21) IV/327. 
*** sarıra����: ... -a doğru, ... –e doğru, o 
tarafa doğru (DTO 335). 

sar����ut ر��ت�K  Yenilen ve içilen şeylerden arta kalanlar 
IV/331. *** (-). 

sarmaşĭ���� ر������K  Sıkı sarılmış IV/343. 
*** sarmaşı����: 7arılmış (LÇ 179). 

sarna- ���	ر�K  1) Ötmek (kuş için) 
2) Şarkı söylemek IV/334.  
*** sarnama����: Ötmek, şakımak, şarkı 
sözylemek (Bdg. I: 612). 

sarnĭç M�	ر�K  Sarnıç, yağmur suyu biriktirmeye 
yarayan yer altı su deposu IV/335.  
*** sarnıç: Sarnıç (Bdg. I: 685). 

sarpun ن�Iر�K  Tahıl tohumlarının korunduğu toprağın 
altına açılan çukur IV/341. 
*** sarpun: Tahıl tohumlarının 
korunduğu toprağın altına açılan çukur 
(DTO 334). 

sarsac ج�Kر�K  (S.S.) [Bir kuş türü, sığırcık; çaylak]780 
Bir nev‘ �uşdur, birine sıġırcı� ve birine 
çaylak derler (S.S.) IV/338. 
*** sarsac: (LÇ 178). 

Sart رت�K  1) Sart (Orta Asya’da yaşayan Türkler) 
2) Tüccar 
3) Altaylarda bir boy ismi IV/335. 
*** Sart: Orta Asya’da (Hive) Farisîlerle 
birlikte yaşayanlar (Vámb. 292); sart: 
Türkçe konuşan şehirli kişi (DTO 334). 

sartçĭlĭ���� �����/ر�K sart+çĭ+lĭ� Sahtekarlık, hilekarlık, dolandırıcılık 

                                                           
780 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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IV/337. 
*** sartçili����: Sahtekarlık, hilekarlık, 
dolandırıcılık (Vámb. 292). 

saru���� روق�K  Sarık IV/328. 
*** saru����: Sarık (DTO 335). 

sasĭ- ���K�K  Kötü kokmak, pis kokmak IV/396. 
*** sasıma����: Çürümek, bozulmak, kötü 
kokmak (DTO 336). 

sasĭġ I ��K�K  bk. sasĭ� IV/396. 
*** sasıġġġġ: Çürük, bozulmuş (DTO 336). 

sasĭġ- II ��K�K  (S.S.) [Kokmak, çürüyüp bozulmak, 
kötü kokulu olmak]781 
�o�uma�, müte‘affin olma�, bed-būy şeden 
(S.S.) IV/396. 
*** sasıġġġġma����: (LÇ 179). 

sasĭġlĭ���� ����K�K  bk. sasĭ�lĭ� IV/396. *** (-). 
sasĭ���� ��K�K  Çürük, kokmuş IV/396. 

*** sasi����: Pis kokulu, çürük (Vámb. 292). 
sasĭ����lĭ���� �����K�K  Pis koku IV/396. *** (-). 
sasĭt- ��"�K�K  Kötü kokutmak IV/396. *** (-). 
sat- ��/�K  Satmak IV/375. 

*** satma����: Satmak (DTO 333). 
sataç ج�"K  İşlenmiş koyun derisi 

(Calc. Wrtb. ن�G"ا ) IV/377.  
*** sataç: İşlenmiş koyun derisi (Bdg. I: 
620). 

sataġ �"K  Eyer takılmış tay 
(Calc. Wrtb. Jد�آ�" Mا;~ زی J�آ ) IV/376.  
*** sataġ: Eyer takılmış tay (Bdg. I: 620). 

satan ن�/�K  1) Baldır 
2) Bacak, ayak IV/377. 
*** satan: But, baldır; ayak (DTO 333). 

satĭç <�/�K  1) Sınıf, sıra, düzen 
2) Sahan, çanak, tas IV/380. 
*** satıç: Sınıf, düzen; tepsi, çanak (DTO 
333). 

satĭġ ��/�K sat+ġ bk. satĭ� IV/379. 
*** satıġġġġ: Satış, ticaret (DTO 333). 

satĭġçĭ !*��/�K satĭġ+çĭ Satıcı, tüccar IV/379. 

                                                           
781 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** satıġġġġçı: Bağıran (DTO 333); satu����çi: 
Satıcı, tüccar (Vámb. 292). 

satĭ���� ��/�K  1) Ticaret, alışveriş 
2) Kolay satılabilen IV/379. 
*** sati����: Kolayca satılan, sürümlü 
(Vámb. 292). 

sat����un ن��/�K sat+�un Alışveriş, ticaret IV/381. 
*** sat����un: Alışveriş, ticaret, satış 
(Vámb. 292). 

satu �/�K  Satış IV/380.  
*** ....atu: Satış (Bdg. I: 683). 

satuġ غ�/�K  bk. satĭ� IV/380. 
*** satıġġġġ: bk. satĭġ. 

satuġçĭ !*�/�K  bk. satĭġçĭ IV/380. 
*** satu����çı: bk. satĭġçĭ. 

sav- و���K  1) Önünden geçmek, yanından geçip 
gitmek; bitirmek, sona erdirmek; 
çözülmek, ayrılmak 
2) Uzaklaştırmak, kovmak IV/425. 
*** savma����: Kaldırmak, kaçırmak, 
uzaklaştırmak, tamamlamak, bitirmek 
(DTO 344). 

savaş I �Kاش   Savaş, mücadele IV/426. 
*** savaş: Savaş, mücadele, kavga (DTO 
350). 

savaş- II ا����K  Savaşmak, mücadele etmek IV/426. 
*** savaşma����: Savaşmak, mücadele 
etmek (DTO 350). 

savçĭ !و��K  Peygamber IV/432. 
*** savçı: Peygamber; aracı (DTO 344). 

savġat �Kت�و   bk. sawġat IV/431. 
*** savġġġġat: Hediye, ödül (DTO 344). 

savġun ن� .�K  Dizginsiz (at) IV/431و
*** savġġġġun: Dizginsiz at, gemsiz at (DTO 
344). 

savū وو�K  Bağımsız IV/428. 
*** savu: Ayrı, ayrılmış, birbirinden 
bağımsız (DTO 344). 

savu���� ووق�K  Soğuk IV/428. 
*** savuġġġġ: Soğuk (DTO 344); sau����: 
Soğuk (Vámb. 295). 
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savu����lu���� وو����K sawu�+lu� Soğukluk; don, şiddetli soğuk IV/429. 
*** sau����lu����: Soğukluk (Vámb. 295). 

savul- ��(و�K  (V.) Korunmak, saklanmak IV/430. 
*** saulma����: Korunmak, saklanmak, 
savunulmak (Vámb. 295). 

savun ون�K  1) Kımız 
2) Kımızla birlikte misafirleri yedirip 
içirme IV/429. 
*** savun: Kımız, ekşi süt (Vámb. 295). 

savur- I وور���K  Savurmak, dağıtmak, saçmak IV/430. 
*** savurma����: Kalburdan geçirmek, 
elemek; rüzgara vermek (DTO 344). 

savur- II وور���K  Çok soğuk olmak, çok soğumak IV/430.  
*** savurma����: Soğumak, soğuk olmak 
(Bdg. I: 617). 

savurġa- 782 ��� .�K  Hediye vermek, ödüllendirmek IV/431ور
*** savurġġġġama����: Hediye vermek, 
ödüllendirmek (DTO 344). 

savut وت�K  bk. sawut IV/430. 
*** savut: Halka halka işlenmiş elbise, 
zırh (DTO 344). 

sawçĭ !� �K  (S.S.) [Seçilerek gönderilmiş; aracılıkو
yapan, aracı]783 
Meb‘ū;, mersūl, tavassu� idici, mābeynci, 
�ılavuz, meyāne-rū, meyāneci, görici (S.S.) 
IV/238. 
*** savçı: (LÇ 183). 

sawda ودا�K  Ticaret, ticari iş IV/237.  
*** sevdāāāā: Değiş tokuş (Bdg. I: 642). 

sawdakar وداآ�ر�K  Tüccar IV/237.  
*** sevdāāāāger: Tüccar (Bdg. I: 642). 

sawdala- ��,ودا�K  Ticaret yapmak IV/238.  
*** sevdāāāālama����: Ticaret yapmak (Bdg. II: 
642). 

sawdur- ودور���K  Savurmak, rüzgara katmak IV/238.  
*** savurma����: Savurmak (Bdg. I: 617). 

sawġaçĭ !�� �K  Vergi tahsildarı, vergi memuruو
(‘Sawġaçı �ul’ şeklinde kullanılır.) IV/234. 

                                                           
782 Kelime OSTN’de ‘savrġa-‘ şeklinde alınmıştır. Bu yazılışın hatalı olduğu düşünülerek kelime 
‘savurġa-‘ olarak alınmıştır. 
783 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** (-). 
sawġat ت�  �K  Hediye, armağan, ödülو

�ıldılar ‘arż �an ma�ālātın 
Her niçük tu
fe birle sawġatın 
“Hanın sözlerini ne kadar armağanı 
varsa birlikte sundular.” IV/234. 
*** savġġġġat: bk. savġat. 

sawġun ن� ;�K  (S.S.) [Atın yükünü alıp dinlendirmekو
soğutmak, feragat etmek; könül 
kırmak]784 
Atı yükden �alā. idüp diñlendürmek, tebrīd 
itmek, ferāġat, savıtmek, kö9ül üzmek 
(S.S.) IV/234. 
*** savġġġġun: (LÇ 183). 

sawrĭ  ور�K  Kâr, yarar IV/235.  
*** savrı: Kâr, yarar, fayda (Bdg. I: 616). 

sawrĭn � �K  1) Armağan, hediyeور%
2) Adanmış IV/235. 
*** savrın: Dilek; adak (DTO 344). 

sawrĭyan ور%�ن�K  bk. sawrĭ IV/235.  
*** savrıyan: Kâr, yarar, fayda (Bdg. I: 
616). 

sawrĭyat ور%�ت�K  bk. sawrĭ IV/235.  
*** savrıyat: Kâr, yarar, fayda (Bdg. I: 
616). 

sawu���� وق�K  Soğuk IV/233. 
*** savuġġġġ: bk. savu�. 

sawu����lu���� و���ق�K sawu�+lu� Soğukluk IV/234.  
*** sau����lu����: bk. savu�lu�. 

sawurġa- I ���  �K  Hediye vermek, ödüllendirmekور
Kim ol birni örter celāliyyeti 
Bu birni sawurġay cemāliyyeti 
“Birisi onun cemal sıfatını yakar, cemal 
sıfatı bir takımlarına da iyilik verir.” 
IV/236. 
*** savurġġġġama����: Hediye vermek, 
ödüllendirmek (DTO 344). 

sawurġa- II ��� .�K  (V.) bk. savurġa-785 IV/236ور
*** saurġġġġama����: Hediye vermek, 

                                                           
784 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 



 605 

ödüllendirmek (Vámb. 295). 
sawut وت�K  Zırh, göğüs zırhı IV/237. 

*** savut: bk. savut. 
sa$$$$ I  �K  Hesaplama; hesap, tahmin IV/219. 

*** say: Hesap, sayma (DTO 344). 
sa$$$$ II �K   1) Derin olmayan, sığ (nehir için) 

Bir susız �olda tüşüldi çerik ili sa$nı �azıp 
özleri ve gelle �aralarıġa su aldılar bu 
sa$dın bir �arı bir yarım �arı �azsa su çı�ar 
irdi “Bir susuz derede inildi; askerler 
nehrin sığ yerini kazıp kendileri ve 
hayvanları için su aldılar bu sığ yerden 
bir veya bir buçuk karı kazılırsa su 
çıkıyordu.” (Bb. 184-12)786  
2) Nehrin sığ yeri 
3) Uzun ve dar su yolu, vadi 
Sa$ kiyik “Ceylan”  
4) Irmak, nehir 
A�ıp barı tozġan uluġ sunı Türkī tilide sa$ 
dirler (Abg. 28) “Hızlı bir şekilde akıp 
geçen büyük suya Türk dilinde ‘say’ 
derler.” IV/219. 
*** say: Nehir, ırma�, çay, büyük a�ar 
.u, dereden gelen āb-ı revān [dereden 
gelen sel] (LÇ 184); say: Yerdeki hafif 
derinlik; sığ, dere yatağındaki sığlık 
(Vámb. 295). 

sa$$$$- III ��%�K  Saymak; ödemek IV/220. 
*** sayma����: Saymak (DTO 347). 

saya- ���%�K  1) Kırmak, parçalamak, harap etmek 
2) Yüne sopa ile vurmak, yün dövmek 
IV/288. 
*** sayama����:  Sopayla yünleri taramak, 
dövmek (DTO 345). 

sayaġ غ�%�K  Burnu havada, yararsız, hoppa IV/289. 
*** sayaġġġġ: Gittiği yolda yalnız olan; 
yaramaz, önemsiz, yararsız (DTO 345). 

sa$$$$dam ام�%�K  1) Temiz, duru, saf 
                                                                                                                                                                          
785 OSTN’de sawurġa- II  kelimesinin anlamı için savurġa-  kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
gönderme yapılan savurġa-  kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
786 Arat, bu cümledeki ‘say’ kelimesini ‘sel yatağı’ şeklinde anlamlandırmıştır (Arat; 1946: 161). 



 606 

2) (V.) Düz, yassı IV/229. 
*** saydam: Düz, yassı (Vámb. 295); 
saydam: Duru, temiz, katıksız, saf (DTO 
345). 

sa$$$$ġa- ����%�K  Saymak; ödemek, harcamak; bir şey 
yerine koymak IV/222. 
*** sayġġġġama����: Saymak, bir bir saymak; 
sıralamak; harcamak, sarf etmek (DTO 
346). 

sa$$$$ġa���� ق��%�K  Bir tür dağ keçisi IV/222. 
*** sayġġġġa����: Bir tür antilop (DTO 346); 
sayġġġġa����: Yabani keçi (Vámb. 295). 

sa$$$$ġal- ��(��%�K sa$ġa+l- Harcamak, sarf etmek; bir şey yerine 
konulmuş olmak 
‘A�l  dīn na�di fenā deyri ara kirmes igeç 
Mey bile muġbeçeler yolıda sa$ġaldı yana 
“Din ve akıl işleri fenâ tekkesine 
girmemiş ise de yine şarap ile meyhane 
sakileri yolunda harcanıldı.”; 
İy kö9ül na�d-i 
ayātı9 �ıl fenā yolıda 
.arf 
,ayf olur ger bolsa ‘ömr-i Nū
 çün 
sa$ġalġu dik 
“Ey gönül, hayatını fenafillâh yolunda 
harca! Nuh’un ömrü kadar yaşasan da 
yine harcanılacak ve yazık olacaktır.” 
IV/223. 
*** sayġġġġalma����: Harcamak, sarf etmek; 
zapt etmek (DTO 346). 

sa$$$$ġan ن��%�K  (S.S.) [Bir tür hayvan ismi, kertenkele]787 
Bir nev‘ 
ayvān ismidir, soyulġan ve kelte 
kelās, Türkī keltenkele (S.S.) IV/223. 
*** sayġġġġan: (LÇ 184). 

sa$$$$ġĭn ���%�K  (V.) Düşünce, kanaat, zan, tasavvur 
IV/224. 
*** sayġġġġin: Düşünce, kanaat, zan, 
tasavvur (Vámb. 295). 

sa$$$$ġu ��%�K sa$+ġu bk. sa$ġĭn IV/224. 
*** sayġġġġu: Hesap; düşünme; düşünce, 

                                                           
787 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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fikir (DTO 346). 
sa$$$$ġur 788 ر��%�K  Beyaz ipek kumaş 

Kefen iylep 
arīr ile sa$ġur 
Sipiben ol kefen ara kāfūr 
“Beyaz ipekli kumaştan ona kefen 
yaptılar, üzerine de kâfûr serptiler.” 
IV/224. 
*** sayġġġġur: Beyaz ipek kumaş (DTO 
346). 

sayĭ !%�K  Her  
Sin lebi9 sorġan sayĭ min �an yutar min iy 

abīb  
[Sin mey içgil kim ma9a �ūn-ı ciger boldı 
nasīb]789 
“Ey dostum, sen dudaklarını sordukça 
ben kan yutarım, sen şarap iç bana ciğer 
kanı nasip oldu.” IV/294. 
*** sayı: Va�t, hengām [zaman], ān, 
zamān (LÇ 185); sayı: Her (DTO 347). 

sayĭġ �%�K  Sayıklama, hezeyan; düş IV/294. 
*** sayıġġġġ: Sayıklama (DTO 347). 

sayĭġla- I ����%�K sayĭġ+la- Sayıklamak; saçmalamak IV/294. 
*** sayıġġġġlama����: Sayıklamak; 
saçmalamak (DTO 347). 

sayĭġla- II ����%�K  Sığ olmak IV/294.  
*** sayıġlama����: Sığ olmak (Bdg. I: 617). 

sayĭn I ��%�K sa+yĭn Her  
Kişi sayĭn “Herkes” IV/294. 
*** sayın: Her (DTO 347). 

sayĭn II ��%�K Moğ. İyi, güzel; güçlü  

                                                           
788 Radloff’un, eserine aldığı bu kelime Farsça ‘seyfūr’ kelimesinin yanlış okumuş şekli 
olmalıdır.  Muhtemelen Radloff, Abuşka Lügatinden yararlanmış; ancak buradaki ر'V�; 
kelimesini ر'<�; şeklinde görerek hataya düşmüştür. Steingass, ‘seyfūr’ kelimesine “Değerli ve 
ipekli kumaş” (Steingass; 1973: 716); Budagov “ipekli kumaş” (Budagov; 1869-I:656);  Courteille, 
“İpekli beyaz kumaş” (Courteille; 1870: 346) anlamını vermişlerdir. Yine Radloff, kelimede 
olduğu gibi örnek metinde de Abuşka Lügatinden yararlanmış ve yine Seb’a-i Seyyâre’den 
alınan beyti de hatalı okumuştur. Beyit Abuşka Lügatinde şöyle yer almaktadır: 
“Kefen iylep 
arīr ile seyfūr 
Sipiben ol kefen ara kāfūr”  (Véliaminof-Zernof; 1869: 280). 
789 OSTN’de beytin yalnız bir dizesi verilmişken, Garaibu’s-Sıgâr’da (Kut; 2003: 64) olduğunu 
tespit ettiğimiz beytin diğer dizesinin çalışmamızda gösterilmesi ve beytin tamamının 
anlamlandırılması tarafımızdan yapılmıştır. 
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Tilbe itler dik Özbeklerni sayĭn taş ve taya� 
bile öltürdiler “Özbekleri kudurmuş 
köpekler gibi şiddetli bir şekilde taş ve 
sopayla öldürdüler.” (Bb. 103-15) 
IV/294. *** (-). 

sayĭr-  
(sayar-?) 

��#%�K  Suya inmek; sığ olmak IV/294.  
*** sayırma����: Suya inmek (Bdg. I: 617). 

....a$$$$����a����cı !*(���l sa$�a�+cı Parlatıcı IV/222.  
*** ....ay����alcı: Parlatıcı, perdahçı (Bdg. I: 
716). 

sa$$$$����ĭn ���%�K  Otları oraya buraya dağıtan rüzgar  
(Bdg. I: 690’da M�#3�; yerine muhtemelen 
hatalı olarak yazılmıştır.) IV/222.  
*** say����ın: Rüzgar (Bdg. I: 690); sal����ın: 
Soğuk esen rüzgar (Bdg. I: 690). 

sa$$$$la- ���%�K sa$+la- 1) Saymak 
2) Seçmek  IV/227. 
*** saylama����: Seçim yapmak; sayım 
yapmak (DTO 346). 

sa$$$$la���� ق�%�K sa$+la� Kapalı yerlere dökülen yassı çakıl 
IV/227. *** (-). 

sa$$$$lan- ��	�%�K  1) Seçilmek 
2) Sayılmak 
Leylī vü Şīrīn vü ‘A/rā bardılar veh ni 
‘aceb 
Bolmaġım vālih sa9a kim sin �alıp sin 
sa$lanıp 
“Leyla, Şirin, Azra ne yazık ki hepsi 
gittiler; hesaba alınacak yalnız sen 
kaldın, bunda benim için şaşılacak ne 
var.” IV/228. 
*** saylanma����: Sayılmış olmak (DTO 
346). 

sa$$$$lanuş- ����	�%�K sa$lan+ş- Birbirini seçmiş olmak, birlikte seçmek 
IV/229.  
*** ....aylanuşma����: Birbirini seçmiş olmak, 
birlikte seçmek (Bdg. I: 694). 

sa$$$$lat-   Saydırmak IV/229.  
*** ....aylatma����: Saydırmak (Bdg. I: 694). 

sa$$$$pa- �K���D%   1) Dağıtmak, harcamak 
Ma9a yıġma�da yitgey mi
net ü renc 
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A9a sa$parġa �alġan ma�zen ü genc 
“Toplamakta tüm zorluklar bana 
geliyor; dağıtmakta tüm hazineler ona 
kalıyor.” 
Vechni az künde barın sa$padı 
Gevher alġan çün işini a9ladı 
“Mücevher satın alan kişi bu işi 
anladığında bütün varını az günde 
harcadı.”; 
Her ni ki �azġandım ü yıġdım tamām 
�ıldım anı sa$paġuçıġa 
arām 
“Kazandığım ve topladığım her ne 
varsa hepsini, harcayan kişiye haram 
kıldım.” 
2) Kaybetmek; yok etmek 
3) [Silmek; sürmek]790 
Silemek, sepemek, māliş itmek (S.S.) IV/230. 
*** saypama����: (LÇ 184); saypama����: 
Harcamak, sarf etmek, dağıtmak (DTO 
345). 

sa$$$$ra I G#%�K  Bülbüle benzeyen küçük bir kuş IV/225. 
*** sayra: Bülbüle benzeyen küçük bir 
kuş (DTO 345). 

sa$$$$ra- II  ،�� G#%�K
 �K#ا��

 Ötmek (kuş için) IV/225. 
*** sayrama����: Şarkı söylemek; kuş için 
ötmek (DTO 365). 

sa$$$$rū I و#%�K sa$ra+u Bülbül  
(Calc. Wrtb. 4G
� ) IV/226.  
*** sayra: bk. sa$ra. 

sa$$$$ru II و#%�K  Hasta; zayıf, güçsüz IV/227. 
*** sayru: Hasta (DTO 345). 

sa$$$$ru����u���� و)�ق#%�K  Hastalık IV/227.  
*** sayrulu����: Hastalık, güçsüzlük (Bdg. 
I: 617). 

sa$$$$run ون#%�K  Hafif soğuk IV/227. 
*** sayrun: Hafif soğuk (DTO 345). 

sazar زار�K  (P. d. C.) Sazar ba�ıġı “Bir balık türü" 
IV/398. 
*** sazar balıġġġġı: Yılan balığı (DTO 336). 

                                                           
790 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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saz����ap ز��ب�K  Mekikteki iplik makarası IV/399. 
*** saz����ap: Makara, bobin (DTO 336). 

sek- E�=�K  1) Sekmek, zıplamak  
2) Çevik olmak, hızlı gitmek IV/441. 
*** sekmek: Atlamak (Vámb. 296); 
sekmek: Hızlı yürümek (DTO 349). 

seken- E�	�=�K  bk. sekri- IV/441. 
*** sigenmek: Sıçramak, hoplamak, 
zıplamak (Vámb. 301). 

sekirtme ��/#�=�K  Dik yer, dağ geçidi 
Yaman uçma segirtme yirlerdin tüşüldi 
“Çok uçurumlu ve dik yerlerden inildi.” 
(Bb. 247-1) IV/442. 
*** sigirtme: bk. sigirtme. 

sekiz 4�=K  Sekiz sayısı IV/443. 
*** sikiz – sikkiz: Sekiz sayısı (DTO 
370). 

sekre- Eا�#=K  (V.) Sekmek, sıçramak IV/443. 
*** sekremek: Sekmek, sıçramak (Vámb. 
296). 

sekri- E�%#=K  Sekmek, sıçramak IV/443. 
*** sigrimek: Atlamak, sıçramak, 
zıplamak (DTO 370). 

sekrit- E�/#=K  Sektirmek, sıçratmak IV/443. 
*** sigirtmek: Zıplatmak, atlatmak, 
sıçratmak (DTO 370). 

sekseninçi !*$$8=K seksen+nçi Sekseninci IV/445. *** (-). 
selce �*�K  Kene, koyun kenesi IV/482. 

*** selce: Hayvanlara yapışan kene 
(DTO 349). 

selin ����K  Uzun ayakotu IV/481. 
*** silin: bk. silin. 

selle ��ّK Ar. Küçük sarık IV/481.  
*** selle: İnce ve seyrek dokunmuş 
pamuklu kumaş sarılarak yapılan sarık 
(DTO 349). 

semsik E8�K  Parazit IV/511. 
*** semsik: Parazit; asalak (DTO 350). 

sen �K  Sen (şahıs zamiri) IV/451. 
*** sen – sin: Sen (şahıs zamiri) (Vámb. 
301). 
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sendelenik E$( G�$K  (S.S.) [Sendeleyen, sersem, budala, 
şaşkın, sarhoş, aklı başında olmayan]791 
Sendeleyici, sersem, budala, şaş�ın, ser�ōş, 
sekrān, medhūş, lā-ya‘�ıl (S.S.) IV/456. 
*** sendelenik: (LÇ 187). 

se9999ir  #=$K  1) Burun; dağ eteklerindeki tepeler  
2) Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma 
IV/448. 
*** se9999ir: Yığınak, barikat, 
sağlamlaştırma (Bdg. I: 638); sa9999ır: 
Siper, güçlendirme, istihkam siperi, 
duvar, set (DTO 350). 

se9999irle-  $K,#=E�  se9ir+le- Kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak  
Sa9ırlaġan yirni zorlap “Sağlamlaştırılan 
yeri zorlayıp” (Bb. 201-15) IV/449. 
*** se9999irlemek: Kuvvetlendirmek, 
sağlamlaştırmak (Bdg. I: 638); 
sa9999ırlama����: Kuvvetlendirmek, 
sağlamlaştırmak (DTO 350). 

sep- E�DK  Serpmek, dağıtmak, fışkırtmak IV/493. 
*** sipmek: Su serpmek, dökmek, 
yaymak, saçmak (DTO 365). 

sepaye �%�I �K F. Top kundağı 
Arabalarnı [ve ġalteklik]792 sepāyelerni 
yürütüp “Arabaları ve tekerlekli top 
kundaklarını yürütüp” (Bb. 409-13) 
IV/494.  
*** sepāāāāye: Top kudağı (DTO 364). 

sepkil 1�=>�K sep+kil Deride görülen siyah ve sarı lekeler 
IV/497. 
*** sipkil: Deride görülen siyah ve sarı 
lekeler (DTO 365). 

serçek I E�#K  Masal, hikaye IV/470. 
*** serçek: Hikaye, masal (DTO 348). 

serçek II E�#K  (V.) Baldırın yumuşak yeri IV/470. 
*** serçek: Bacağın yumuşak yeri 
(Vámb. 295). 

serde Gد#K  Toplantı IV/470. 
                                                           
791 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
792 OSTN’de eksik olan kısım Mesut Şen’in çalışması dikkate alınarak tamamlanmıştır (Şen; 
1993: 245). 
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*** serde: Toplantı (DTO 348). 
sergek 793 آ�ك#K  [Uyanık, uyumayan]794 

Uyanı�, bī-dār, bī-�wāb (S.S.) IV/466. 
*** sergek: (LÇ 186). 

sergi !آ#K ser+gi 1) Memur, işçi, çalışan 
2) Sergi, kilim, halı IV/466. 
*** sergi: Halı, duvar halısı (DTO 348). 

seri  #K  (V.) bk. serik IV/460. 
*** seri: Serilmiş, düz, yassı; yere 
yayılmış (Vámb. 301). 

serik E%#�K ser+k (V.) Serilmiş, düz, yassı; yere yayılmış 
IV/460. 
*** serik: Serilmiş, düz, yassı; yere 
yayılmış (Vámb. 301). 

serinçe �*	#K  Çizgili kumaş IV/462.  
*** serinçe: Bir tür çizgili kumaş (Bdg. I: 
627). 

serp- E��#K  Serpmek, su serpmek, sulamak; saçmak 
IV/472. 
*** serpmek: Su serpmek, sulamak 
(DTO 348). 

serpme ��I#K serp+me 1) Dağıtma 
2) Yünü birbirinden ayırmak için 
kullanılan çubuk IV/474. 
*** serpme: Yün dövmek için kullanılan 
çubuk, hallaç yayı (Vámb. 295). 

sesken- E�	�=8�K  İrkilmek, silkinmek 
Mecnūnġa digeç bu sözler ol ay 
Siskendi anı9 dik iyleben vāy 
“O sevgili Mecnûn’a bu sözleri 
söyleyince âh çekerek yerinden 
silkindi.” IV/488. 
*** seskenmek: İrkilmek (Vámb. 296); 
sisgenmek: İrkilmek, silkinmek (DTO 
368). 

sev- E���K  Sevmek IV/504. 
*** sivmek: Sevmek, beğenmek (DTO 
374). 

                                                           
793 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
794 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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sevik E%��K  Sevgi IV/505. 
*** sivük: bk. sevük. 

seviklik E��=%��K sevik+lik Sevgili IV/505. 
*** siviklik: Sevgili, dost, sevilen (DTO 
374). 

sevin- E�$%��K sev+n- Sevinmek IV/505. 
*** sivinmek: Sevinmek (DTO 374). 

sevük ك��K  Sevgi IV/506. 
*** sivük: Sevgi (DTO 374). 

sevüklük  ،وآ��ك��K
 ��Kآ��ك

 Sevgili IV/507. 
*** sevüklük: Sevgili (DTO 374). 

sevünç <$%��K  Sevinç IV/507. 
*** sivinç: Sevinç, neşe (DTO 374). 

sevünçi !*	��K  Sevinçli haber IV/507. 
*** sivünçi: Hoşnut, mutlu, mesut (DTO 
374). 

se$$$$fi !U�K [Ar.] Bir tür şahin IV/439. *** (-). 
se$$$$fur ر�U�K F. İnce ve beyaz ipekli kumaş IV/439.  

*** seyfūūūūr: İnce ve beyaz ipekli kumaş 
(Bdg. I: 656). 

seyir- E�#��K  (V.) Çıkarmak, koparmak IV/450. 
*** seyirmek: Çıkarmak, koparmak 
(Vámb. 303). 

se$$$$re- Eا�#�K  (V.) Şarkı söylemek IV/437. 
*** seyremek: Şarkı söylemek, ötmek 
(Vámb. 300). 

sez- E�4K  Sezmek, hissetmek IV/489. 
*** sizmek: Kavramak, anlamak, 
sanmak, sezmek (DTO 367). 

sezgek 4آ�ك�K  (V.) Zeki, kolayca anlayan IV/492. 
*** sezgek: Zeki, akıllı (Vámb. 301). 

sezgür- E4آ�ر��K sez+gür- (V.) Sezdirmek, hissettirmek IV/492. 
*** sizgurma����: Sezdirmek, farkına 
vardırmak (Vámb. 301).  

sĭçan ن���K  Sıçan, fare IV/720. 
*** sıçan: Sıçan, fare (DTO 365). 

sĭçancĭl 1�*	���K  Fare ile baslenen yırtıcı kuş IV/720. 
*** sıçancıl: Fare ile baslenen yırtıcı kuş 
(DTO 365). 

sĭç����an ن��*�K  Sıçan, fare; hırsız, yağmacı IV/721. 
*** siç����an: Fare (Vámb. 300); sıçġan: 
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Sıçan, fare (DTO 365). 
sĭçrat����u ��/ا#�K  Hindiba bitkisi IV/721. 

*** sıçrat����u: Acı marul, hindiba (DTO 
365). 

sĭġ- ����K  Sığmak, içine girmek IV/679. 
*** sıġma����: Sığmak, içine girmek (DTO 
368). 

sĭġġu ����K  bk. sĭ��u IV/681. 
*** sıġġu: Sığa, genişlik, kapasite (DTO 
368). 

sĭġĭl 1���K  Sefer, yağma saldırısı IV/680.  
*** sıġıl: Sefer; yağma (DTO 368). 

sĭġĭn- I ��$���K  Birisine sığınmak IV/679. 
*** sıġınma����: Sığınmak (DTO 368). 

sĭġĭn II ��K��   Sığır IV/679. 
*** sıġın: Yabani sığır (DTO 369). 

sĭġĭnça ��$���K  (V.) Sığınak 
Küçük 
i.ār, penāh-gāh [sığınacak yer], 
melce’ [sığınacak yer], ‘ıyā/ [sığınma] 
(S.S.) IV/679. 
*** sıġınça: (LÇ 198); siginca: Sığınak 
(Vámb. 301). 

sĭġĭr #���K  Sığır, inek 
Sĭġĭr �uş “Sığırcık kuşu”; Sĭġĭr tili “Bir 
bitki türü”; Sĭġĭr �uyruġı “Bir bitki türü” 
IV/680. 
*** sıġır: Sığır (DTO 369). 

sĭġĭrçĭ !�#���K  bk. sĭġĭrtmaç IV/680. *** (-). 
sĭġĭrçĭ���� ���#���K  Sığırcık kuşu IV/680. 

*** sıġırçı����: Sığırcık kuşu (DTO 369). 
sĭġĭrçĭn ���#���K  bk. sĭġĭrçĭ� IV/680. 

*** sıġırçınnnn: Sığırcık kuşu (DTO 369). 
sĭġĭrçu���� ق��#���K  bk. sĭġĭrçĭ� IV/680. 

*** sıġırçu����: Sığırcık kuşu (DTO 369). 
sĭġĭrtmaç ج��/#���K  Çoban, sığır çobanı IV/680. 

*** sıġırtmaç: Çoban, sığır çobanı (DTO 
369). 
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sĭġna���� I 795 ق�$��K  Bir tür Çağatay yazısı 
İnce yazu (S.S.) IV/681. 
*** sıġna����ı: (LÇ 198); sıġna����ı: Güzel yazı 
(DTO 368). 

sĭġna���� II ق�$��K  Sığınak 
Bārū [siper, sığınak], ‘ıyā/ [sığınma], 
melā/ [sığınılacak yer], melce’ 
[sığınılacak yer], penāh [sığınılacak yer] 
(S.S.) IV/681. 
*** sıġna����: (LÇ 198). 

sĭġra���� I اق#��K  (V.) Kızağın ayağı IV/681. 
*** siġra����: Kızağın ayağı (Vámb. 301). 

sĭġra���� II اق#��K  1) Kaynak 
2) (V.) Ağızlıklı ve uzun testi IV/681. 
*** siġra����: Ağızlıklı ve uzun testi (Vámb. 
301). 

sĭġur- �Kر����   İçine almak IV/680. 
*** sıġurma����: İçine almak (DTO 368). 

sĭġurulġuda$$$$  دا����#و)�K  İçine alabilen IV/680.  
*** ....ıġınurulġuday: İçine alabilen (Bdg. 
I: 700). 

sĭ���� m�K  1) (V.) Sığ su 
2) (P. d. C.) Boğaz, geçit, dağ geçidi 
IV/685. 
*** sı����: Akarsu yarığı; çukur yol; dar 
geçit (DTO); si���� -sig: Sığ su (Vámb. 300). 

sĭ���� I ��K  Menekşe 
(Calc. Wrtb. 	-V�� ) IV/677.  
*** sı����: Menekşe (Bdg. I: 656). 

sĭ���� II ��K  Sık, sıkıştırılmış, basılmış IV/678. 
*** sı����: Sık, basılmış, sıkıştırılmış; yürek 
darlığı (DTO 369). 

sĭ����- III ����K  Sıkmak, sıkıştırmak, basmak IV/678. 
*** sı����ma����: Sıkmak, sıkıştırmak (DTO 
369). 

sı����a ��K  Sulama kanalı, su arkı  
‘Alī Sul�ān �azdurdıġan �aşlı Yarmışnı9 
sı�asına barıp “Alî Sultan’ın kazdırdığı, 

                                                           
795 Radloff, ‘sĭġna� I’ kelimesini Lügat-i Çağatay’dan yanlış almış olmalıdır. Çünkü bu kelime 
için örnek aldığı Lügat-i Çağatay’da bu kelime ‘sıġna�ı’ şeklinde geçmektedir. 
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Kaşlı Yarmışın sulama kanalına gidip” 
(Abg. 156) IV/607. 
*** sı����a: Sulama kanalı (DTO 349). 

sĭ����ĭ���� ���K  (S.S.) [Geyik, ahû; sıkışmış]796 
Geyik, āhū, ne
cīr, ġazāl, .ı�ışmış (S.S.) 
IV/678. 
*** sı����ı����: (LÇ 198). 

sĭ����ĭlçĭm '������K  1) Sıkılmış, üzerine basılmış, sık 
2) [Sıkıntı, yürek darlığı; ızdırap, 
meşakkat, dert, ağrı]797 
7ı�ındı, ıż�ırāb, mużāya�a, żucret, 
meşa��at, renc, veca‘, derd (S.S.) IV/678. 
*** sı����ılçım: (LÇ 198). 

sĭ����ĭn ����K  Sığır IV/678. 
*** sıġın: bk. sĭġĭn II. 

sĭ����ĭndu و�$���K  1) Sıkılmış meyve suyu 
2) [Sıkıntı, darlık; ızdırap, azap; kaygı, 
gam; hafakan]798 
Mużāya�a, ıż�ırāb, ‘a/āb, .ı�ılmış meyve 
.uyı, ‘u.ūr, �ayġu, ġam, �afa�an (S.S.) 
IV/678. 
*** sı����ındu: (LÇ 198). 

sĭ����ĭr- ��#���K  Koşturmak (at için) 
Atı �oşturma�, yürütmek, sürmek, sev� 
itmek, çapdırmek, yorġaltmek (S.S.) IV/678. 
*** sı����ırma����: (LÇ 198). 

sĭ����ĭrt- ��/#���K  Atı koşturtmak IV/678.  
*** sı����ırıtma����: Atı koşturmak (DTO 
369). 

sĭ����ĭş 3���K sĭ�+ş Sıkıştırma  
Ta‘a..ur, izdi
ām, ġalebelik, za
met 
çekmek, tı�ılınç, yıġın, cem‘iyyet (S.S.) 
IV/678. 
*** sı����ış: (LÇ 198). 

sĭ��������u ����K sĭ�+�u İçine alan, sığan IV/679.  
*** sı��������u: Sığan, içine alan (Bdg. I: 700); 
sıġġu: bk. sĭġġu. 

sĭ��������usĭz 4�K����K  İçine almayan, sığmayan 
                                                           
796 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
797 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
798 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Egerçi tilge aġızġa sĭ��usĭz �or�ġu dik 
vā�ı‘a idi “Her ne kadar olsa da dile, 
ağıza sığmayan korku gibi bir olaydı.” 
(Bb. 398-13) IV/679.  
*** sı��������usız: İçine almayan, sığmayan 
(Bdg. I: 700). 

sĭ����la���� ��َ�K  Yassılaştırılmış yuvarlak ekmek IV/679. 
*** sı����la����: Yassılaştırılmış yuvarlak 
ekmek (DTO 369). 

sĭ����lĭ���� �����K  1) Sıkıştılmış, sıkışmış  
2) Islık 
3) Kuş ötmesi, cıvıldaması 
4) Orman, çok fazla ağaç olan yer; 
yoğunluk, sıklık; basık, basılmış]799 
Orman, çengel, bal�an, �uġay, çökelek, 
bası�, ke;īf, �arlı�, te9lik, eşcār bī-
add 
çı�mış yer (S.S.) IV/679. 
*** sı����lı����: (LÇ 198). 

sĭ����ta- ���"��K  Yakınmak, hayıflanmak IV/679. 
*** sı����tama����: Yakınmak (DTO 369). 

sĭ����tat- ��/�"��K  Yakındırmak, hayıflatmak IV/679.  
*** sı����tatma����: Yakındırmak, 
hayıflatmak; hüngür hüngür ağlatmak 
(Bdg. I: 656). 

sĭ����unça 800 ��	���K sĭ�+un+ça İçine alan, sığan 
Bu kölni9 içide kiçikkine kimeler bar üç 
tört kişi sĭ��unça “Bu gölde 3-4 kişiyi 
taşıyabilen küçük sallar var.” (Bb. 430-
21) IV/678. *** (-). 

sīla I ��K [Ar.] Vatan, memleket, yurt IV/709. 
*** sīlāāāā: İkamet, yurt (DTO 370). 

sīla- II ����K  1) Ovmak, silmek 
2) Okşamak IV/709. 
*** silemek: Okşamak (DTO 370); 
silemek: Okşayarak sevmek (Vámb. 
301). 

sĭlat- ��/��K  Ovalatmak IV/711.  

                                                           
799 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
800 Radloff’un eserine aldığı bu kelime, Bâbür-nâme’den alınan metin de dikkate alınarak ‘sı�-‘ 
fiiline ‘-�unça’ zarf-fiil ekinin getirilmesiyle oluştuğu anlaşılmaktadır. Kelime, Bâbür-nâme’de 
‘sı��unça’ şeklinde geçmektedir (Şen, 1993: 268). 
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*** sılatma����: Ovalatmak, ovdurmak 
(Bdg. I: 703). 

sĭlĭġ ����K  Temiz, duru; düz, pürüzsüz, parlak 
IV/712. 
*** sılıġ: Temiz, saf; kusursuz (DTO 
371). 

sĭmala- ��K��,�   Elbisenin kolunu sıvamak IV/736. *** (-). 
sĭĭĭĭn-   ��$�K  Kırmak IV/692. 

*** sınma����: Kırmak, parçalamak (DTO 
373). 

sĭna- ���$�K  Denemek IV/693. 
*** sınama����: Denemek, tecrübe etmek 
(DTO 371). 

sĭnaġ I غ�$�K  Deneyim, tecrübe IV/693.  
*** sınaġ: Deneyim, tecrübe (Bdg. I: 
636).  

sĭnaġ- II ���$�K  Tecrübe kazanmak IV/693.  
*** sınaġma����: Deneyim kazanmak, 
tecrübelenmek (Bdg. I: 636). 

sĭnaġlĭ���� ����$�K sĭnaġ+lĭ� Deneyimli; denenmiş  
Tecrübeli, mücerreb [deneyen], güzīde 
[seçilmiş], kār-āzmūde [tecrübeli] (S.S.) 
IV/693. 
*** sınaġlı����: (LÇ 199). 

sĭnal- ��(�$�K  Denenmiş olmak IV/693. 
*** sınalma����: Denenmiş olmak (DTO 
371). 

sĭnaş- ����$�K  Karşılıklı denemek IV/693. 
*** sınaşma����: Karşılıklı denemek (DTO 
371). 

sĭnat- ��/�$�K  Denetmek IV/693. *** (-). 
sĭnçĭ !*$�K sĭn+çĭ Deneyen, sınayan; araştıran IV/699.  

*** sınçı: Deneyen, tecrübe eden (Bdg. I: 
636).  

sĭnçĭl- �����$�K 801  Koparmak (çiçek için) IV/699. 
*** sınçılma����: Çiçek koparmak (DTO 
371). 

sĭndur- ور���$�K  Kırmak, kırdırmak IV/699. 
*** sındurma����: Kırdırmak (DTO 373) 

                                                           
801 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ‘4�]��;’ şeklinde verilmiştir. 
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sĭnġa���� 802 ق��$�K sĭn+ġa� [?] IV/697. 
*** sinġa����: Kırılgan (Vámb. 302). 

sĭnĭ���� I ��$�K sĭn+� Kırık, bozuk, harabe IV/695. 
*** sınu����: Kırık (DTO 373); sınıġ: �ırı�, 
şikeste [kırılmış], meksūr [kırık], sını� 
(LÇ 199); sini����: Kırık (Vámb. 302). 

sĭnĭ����- II ����$�K  Kırmak, tamamen kırmak IV/695. 
*** sını����ma����: Kırmak, kırılmış olmak 
(DTO 372). 

sĭnla- ���$�K sĭn+la- Denemek, sınamak IV/698. *** (-). 
sĭnsĭz 4�8$�K  Çirkin, biçimsiz, şekilsiz IV/699.  

*** sınsız: Çirkin, suratsız, biçimsiz 
(Bdg. I: 636). 

sĭnu����- ����$�K  Kırmak IV/697. 
*** sını����ma����: bk. sĭnĭ�- II. 

sĭnu����tur- ر���"��$�K sĭnu�+tur- Kırmak, bozmak 
Kim vefā ehlin sĭnu�tursa bilür min ança 
kim 
Köp ziyān �ılmasa barı �ılmaġay köp sūd 
hem 
“Kim ki vefalı dostunu kırarsa, iyi 
bilirim ki ziyan etmese bile kâr da 
edemez.” IV/697. 
*** sınu����turma����: Kırmak, parçalamak 
(DTO 373). 

sĭ9999ġra����  اق#�$�K  Şeftali çekirdeği IV/689. *** (-). 
sĭ9999la- ���=$�K  (V.) 1) Sessizce ağlamak 

2) Ulumak (köpek için) IV/689. 
*** si9999lama���� (si9rama�): Sessizce 
ağlamak; Ulumak (köpek için) (Vámb. 
302). 

sĭpa I �D�K  1) Teras 
2) [Tabya memuru, istihkam siperi; 
askerleri bir arazide düşmana karşı tam 
tedbir ve nizam üzere yerleştirme; 
asker, sipahi] 
Me’mūr-ı �ābya, isti
kām-ı siper, ta‘biyye, 
metris, sipāh, i
tiyāt u ta
a..un-gāh alman 

                                                           
802 Radloff, ‘sĭnġa�’ kelimesi için bir anlam vermemiş; yine anlam için başka bir kelimeye 
gönderme yapmamıştır. 
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ve ‘asker, sipāhī (S.S.) IV/726. 
*** sıpa: (LÇ 195); sipa: Teras (Vámb. 
300). 

sĭpa- II ���D�K  Vurmak, okşamak IV/726.  
*** sıpama����: Vurmak, okşamak (Bdg. I: 
619). 

sīpal- ��(�D�K  Kaymak 
�ayma�, sürçmek, tayrılma�, laġziş 
[kaymak], laġcang, ya
melik, sıpanma�, 
sıyrılma� (S.S.) IV/728. 
*** sıpalma����: (LÇ 195). 

sīpala- ��,�D�K  Okşamak, hissetmek, elle dokunmak 
Mihribānlı�, tera

um ve teleffüt itmek 
[Merhamet etmek, şefkatte bulunmak], 
o�şama�, .ıfama�, ar�a ve baş sıpalama� 
(S.S.) IV/728. 
*** sıpalama����: (LÇ 195). 

sīpan- ��	�D�K sīpa+n- Kaymak IV/727. 
*** sıpanma����: Kaymak (DTO 364). 

sĭpança���� ق�*	�D�K  Kaygan yer, patinaj yeri  
La�şek, za
lū�, �ayar ma
all, cāy-ı laġziş 
[kaygan yer], ma
all-i ya
melik, muz 
mev�i‘i (S.S.) IV/727. 
*** sıpança����: (LÇ 195). 

sĭp����a ��D�K  Emme borusu 
Çubu�, �alyān [kalyan], ġalyān [kalyan], 
du�ān [tütün] ve beng [esrar] ve afyōn gibi 
şeyleri içmek (S.S.) IV/729. 
*** sıp����a: (LÇ 195). 
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sĭp����ar- ر����D�K  1) (V.) Emmek 
2) (P. d. C.) İşleme yapmak 
3) Çabuk yutmak, aç gözlü bir şekilde 
yutmak 
4) [Süzerek içmek, emmek, yalamak, 
birden içine çekmek]803 
Süzerek içmek, .orma�, yalayup alma�, 
birden bir 
urt çekmek (S.S.) IV/730. 
*** sıp����arma����: (LÇ 195); sıp����arma����: 
Vazo veya tabak üzerine işleme 
yapmak; emmek (DTO 364); sip����arma����: 
Emmek (Vámb. 300). 

sĭp����ĭn ���D�K  Zıpkın  
Balı� .aydı-y-çun müsta‘mel bir nev‘ 
pençedir, çeng-çe [küçük pençe], penç 
[pençe], şā�a [boyunduruk], sıf�an (S.S.) 
IV/730. 
*** sıp����ın: (LÇ 196). 

sĭpsar804 �8رD�K  Timsah IV/731.  
*** sıpsar: Timsah (Bdg. I: 654). 

sĭpuzġa � .�D�K  Üflemeli bir çalgı IV/729ز
*** sıpuzġa: Düdük (DTO 365); sıpurġa: 
Düdük, ı.lı� (LÇ 196). 

sĭr I #�K  Civa sülfidi, vermiyon IV/700.  
*** sır: Kırmızı renkli doğal cıva sülfür, 
zincifre (Bdg. I: 698). 

sĭĭĭĭr- II ��#�K  1) (V.) Silmek 
2) (P. d. C.) Kaydırmak IV/700. 
*** sirma����: Kurulamak, silmek (Vámb. 
301); sırma����: Kaydırmak (DTO 366). 

sĭra G#�K  Sıra 
7af, .ıra, dizi, silk [dizi, sıra], tertīb, .atır, 
mutta.ıl [aralıksız], nesa� [tertip], ni+ām, 
�ānūn (S.S.) IV/701. 
*** sıra: (LÇ 197). 

Sĭra���� اق#�K  Tacik 
Moġulnı9 lüġatında Tacikni Sĭra� dir 
irmiş “Moğol dilinde ‘Tacik’, ‘Sırak’ 

                                                           
803 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
804 Kelime, Bâbür-nâme’de ‘sīsār’ olarak geçmektedir (Şen; 1993-I: 200). 
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demekmiş.”; 
Moġul lisānınca Sart805 ve Tacik dimekdir 
(S.S.) IV/701. 
*** Sıra����: (LÇ 196). 

sĭrġa���� ق�#�K  Kaygan yer (buzdan dolayı) IV/704. 
*** sırġa����: Buz tutarak kayganlaşmış yer 
(DTO 365). 

sĭrġan ن�#�K  Kule; minare 
(Calc. Wrtb. Jر��  ) IV/704. 
*** sırġan: Minare; liman feneri (DTO 
365). 

sĭrĭġ �%#�K  (V.) Dikiş IV/703. 
*** siriġ: Dikiş (Vámb. 301). 

sĭrĭ���� I  �%#�K  Sırık, kazık, direk, destek, dayak 
7ıyrılmış ince aġaç, �āde, �arı, dal-i �umçe 
[küçük küplere kullanılan dalı], taya�, 
çūb (S.S.) IV/703. 
*** sırı����: (LÇ 197). 

sĭrĭ����- II ���%#�K  Koşmak 
�açma�, .avuşma�, bir işden �urtulup 
çı�ma�, �alā. olma� [kurtulmak] (S.S.) 
IV/703. 
*** sırı����ma����: (LÇ 197). 

sĭrĭl-  ���%#�K  (V.) Serilmek, düşmek, yere serilmek 
Tam sirilip yı�ıldı “Tam olarak yere 
serilip yıkıldı.” IV/704. 
*** sirilma����: Serilmek, düşmek, yere 
serilmek (Vámb. 301). 

sĭrĭm '%#�K  (V.) Eyer kayışı IV/704. 
*** sırım: Üzengi: (Bdg. I: 655); sirim: 
Eyer kayışı (Vámb. 301). 

sĭrĭn �%#�K  Küme, grup; set, bent IV/703. 
*** sırın: Set, bent, siper, istihkam (DTO 
366). 

sĭrĭnca���� ق�*$%#�K  (V.) Kaydırak IV/703. 
*** sirinca����: Kaydırak (Vámb. 301). 

sĭr����- ���#�K  (V.) Yavaşça akmak, damlamak IV/704. 
*** sir����ma����: Yavaşça akmak, damlamak 
(Vámb. 300). 

                                                                                                                                                                          
805 Kelime OSTN’de ت�6�D   şeklinde yazılmıştır. 
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sĭr����a���� ق��#�K  Kaygan yer IV/704. 
*** sir����a����: Kaygan yer (Vámb. 300); 
sırġa����: bk. sĭrġa�. 

sĭr����u ��#�K  Hastalık 
%astelik, maraż ve ‘illet, derd, keder, renc 
(S.S.) IV/704. 
*** sır����u: (LÇ 196). 

sĭrt ت#�K  Sırt, arka; dış yüzey 
7ırt, pūşt [arka, sırt], +ahr [arka, sırt], 
ar�a, ‘a�īb [arkadan gelen, son] (S.S.) 
IV/707. 
*** sırt: (LÇ 196). 

sĭrta���� ق�/#�K  Bir tür palto 
Bir nev‘ pal�odur, teber [balta], bal�a, ay 
bal�a (S.S.) IV/707. 
*** sırta����: (LÇ 196). 

sĭrtlan I #�Kن�/   Sırtlan IV/707. 
*** sırtlan: Sırtlan (DTO 365). 

sĭrtlan- II ��	�/#�K sĭrt+la+n- Sırtlanmak 
Ar�aya alma�, +ahre �oyma� [arkaya 
koymak] (S.S.) IV/707. 
*** sırtlan[ma����]: (LÇ 196). 

sĭyaġla- �����K  Saçma sapan konuşmak IV/690. 
*** sıyaġlama����: Boş boş konuşmak, 
saçma sapan konuşmak (DTO 364). 

sĭzġur- I ر���4�K sĭzII+ġur- 1) Sızdırmak, akıtmak 
2) Eritmek; belli etmek 
İritmek, bellü itmek (S.S.) IV/725. 
*** sızġurma����: (LÇ 197); sızġurma����: 
Sızdırmak, akıtmak (Bdg. I: 700). 

sĭzġur- II ر���4�K sĭzIII+ġur- Çizgi çekmek, nakış işlemek 
Na�ş [nakış işlemek, tezyin etmek], 
ākk 
itmek [maden üzerine yazı işlemek] 
(S.S.) IV/725. 
*** sızġurma����: (LÇ 197). 

sī- E���K  İşemek IV/677.  
*** siymek: İşemek (Bdg. I: 657). 

siç- E���K  Seçmek, ayırmak IV/720. 
*** siçmek: Seçmek (DTO 365). 

sidik E%��K  Sidik IV/720.  
*** südük: bk. südük. 



 624 

sigen- E�	�=�K  Sekmek, sıçramak, hoplamak IV/684. 
*** sigenmek: Sıçramak, hoplamak, 
dans etmek (Vámb. 301). 

sigil 1�=�K  1) Siğil 
2) [Soy temiz olan, soylu; hanımzâde, 
beyzâde, şehzâde; töre] 
Necīb, .oy nesli pāk olan, nijad, bānū-zāde, 
beg-zāde, şeh-zāde, töre (S.S.) IV/684. 
*** sigil: (LÇ 199); sigil: Siğil (DTO 370). 

sigin ��=�K  Yavaş; dikkatlice 
Yavaş, āheste, bī-şitāb [yavaş] (S.S.) 
IV/684. 
*** sigin: (LÇ 199). 

sigirtme #�=�K��/   (V.) Dar ve zor geçilen yol IV/684. 
*** sigirtma: Dar ve zor geçilen yol 
(Vámb. 301); sigirtme: Dik yer, sarp yer; 
çetin yol; tehlikeli dağ geçidi (DTO 370). 

siglek ك�=�K  Oklava, merdane 
(Calc. Wrtb. آ��� M; را:G0 ن�� 	ار@ آ�اآ ) 
IV/685.  
*** siglek: Oklava (Bdg. I: 656). 

sik- E�=�K  Cinsel ilişkide bulunmak, sikmek 
Cimā‘ itmek [ilişkide bulunmak] (S.S.) 
IV/681. 
*** sikmek: (LÇ 198). 

sikil- E��=�K  1) Bir işi ertesi güne bırakmak 
2) Sikilmek IV/682. *** (-). 

sil- E���K  1) Silmek, temizlemek 
2) Yok etmek IV/709.  
*** silmek: Silmek, temizlemek, iyice 
temizlemek (Bdg. I: 657); silma����: 
Temizlemek, silmek (DTO 371). 

sile- E���K  Sevmek, memnuniyet duymak IV/711. 
*** silemek: Sevmek, memnuniyet 
duymak; okşayarak sevmek (Vámb. 
301); 

silen- E�	��K  (V.) Okşamak; düzgünleştirmek IV/712. 
*** silenmek: Okşamak; 
düzgünleştirmek (Vámb. 301). 

silin ����K  Uzun ayakotu IV/714. 
*** silin: Yaprakları kıvrımlı ve ekşi 
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olan bir bitki (DTO 371). 
silincek E*$���K  (S.S.) [Gerdanlık; avize]806 

Gerdānlı�, āvīze, ġafa-bend, silkincek [da�ı 
dirler, boyun as�ısı]807 (S.S.) IV/714. 
*** silincek: (LÇ 199). 

silk- E�=��K  Silkmek, silkelemek IV/715. 
*** silkmek: Silkmek, sarsmak (DTO 
371). 

silkencik E*	�=��K  Kolye şeklindeki muska IV/715. 
*** silkincik: Kolye şeklindeki muska 
(DT 371). 

silkiş- E�&�=��K silk+ş- 1) Silkelemek (toz veya suyu) 
2) [Çırpınıp temizlenmek, tüylerini 
düzeltmek, tüylerini kabartmak (kuş ve 
hayvan için)]808 
�uşlar ve 
ayvanāt çırpınup temizlenmek, 
tügleri düzmek, tüyini �abartma� (S.S.) 
IV/716. 
*** silkişmek: (LÇ 199). 

silkü �=��K silk+kü (S.S.) [Saf, temiz; şeffaf, saydam; aydın, 
parlak]809 
7āf, �āhir, arı, temiz, şeffāf, münevver, 
rūşen, aydın (S.S.) IV/716. 
*** silkü: (LÇ 199). 

silte- E��"��K  1) Hareket etmek, kımıldamak 
,areket itmek, �ımıldatmak, silkip itmek 
(S.S.) 
2) Sallamak, çalkalamak IV/717. 
*** siltemek: (LÇ 199). 

silti !"��K  (V.) Karabarak denilen ağacının külü 
�arabara� nām aġacıñ küli ve �ākisteri 
[külü] (S.S.) IV/717. 
*** silti: (LÇ 199); silti: Karabarak 
denilen ağacın külü (Vámb. 301). 

sim '�K [F.] Sim, tel  IV/736. 
*** sim: Sim, tel (Vámb. 301). 

                                                           
806 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
807 OSTN’de LÇ’den alınan bölüm tam olarak alınmamıştır. Bu kısım LÇ dikkate alınarak 
tamamlanmıştır. 
808 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
809 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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simap ب���K sim+ab [F.] Civa IV/736. 
*** sīīīīmāāāāb: Bağırsakların tıkanmasına 
karşı kullanılan civa (DTO 374). 

sin I ��K  Mezar, kabir IV/692. 
*** sin: Mezar, kabir (DTO 371). 

sĭn I ��K  Deneyim, tecrübe IV/692.  
*** sın: Deneyim, tecrübe (Bdg. I: 636). 

sin II ��K  Vücut, şekil, dış görünüş; yüz, çehre 
IV/692.  
*** sin: Suret, şekil, görünüş (Bdg. I: 
657). 

si9999- I E�=$�K  1) Yerin altına gitmek (su için) 
2) Bir şeye uymak, yakışmak 
3) Birisiyle zorla bağlanmış olmak 
IV/686. 
*** si9999mek: İçine almak; sindirmek, 
hazmetmek; yutmak, yok etmek; 
katlanmak, hoş görmek (DTO 372); 
si9999mek: Hażm itmek, çu�ura gitmek, 
yaġmur �opraġa geçmek, �uşlar 
başlarını �anatları altına gizlemek (LÇ 
200). 

si9999 II E$�K  Çukur, hendek IV/686.  
*** si9999: Çukur kap, testi (Bdg. I: 658). 

si9999dür- Eور��=$�K  Sindirmek IV/689.  
*** si9999ddddürmek: Sindirmek; sokmaya 
zorlamak (Bdg. I: 657). 

si9999ek ك�=$�K  1) Sinek 
2) Sivrisinek 
(Calc. Wrtb. 	-� ) IV/686. 
*** si9999ek: Küçük sinek (DTO 372). 

si9999re- Eا�#=$�K  Sessizce ağlamak, inlemek IV/689. 
*** si9999remek: Sessizce ağlamak (DTO 
372). 

si9999il I 1�=$�K  Küçük kız kardeş IV/688. 
*** si9999il: Küçük kız kardeş (DTO 372). 

si9999il- II  E���=$�K 
(belki 
�����$�K) 

 (V.)  Sindirmek, hazmetmek 
Ma9a �a‘ām sınġılmaydur “Yemeği 
sindiriyorum.” IV/688. 
*** sinġilma����: Sindirmek, hazmetmek 
(Vámb. 302). 
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si9999ir #�=$�K  Sinir, kas kirişi 
Si9ir tartma� “Kramp girmek” IV/687. 
*** si9999ir: Sinir, kas kirişi (DTO 372). 

si9999irle- E�,#�=$�K  1) Kapmak, tutmak, yakalamak 
2) İzi takip etmek IV/687. 
*** si9999irlemek: Kapmak, tutmak, 
yakalamak; izi takip etmek (DTO 372). 

si9999iz- E�4�=$�K  (V.) Emdirmek IV/688. 
*** si9999gizmek: Emdirmek; oğuşturmak; 
oğmak (Vámb. 302). 

si9999üli !(�=$�K  Si9üli yapra� “Bir bitki türü” IV/689. 
*** si9999üli yapra����: (DTO 372). 

si9999ür- Eر��=$�K si9ir’den [Sindirmek]810 
Mi‘desi �a‘āmı si9üre almaġay “Midesi 
yemeği sindiremiyor.” IV/688.  
*** si9999ürmek: Sindirmek; sokmaya 
zorlamak (Bdg. I: 657). 

sipayi  �D�K [F.] Sipahi, asker IV/727.  
*** sipāāāāhīīīī: Sipahi, asker (Bdg. I: 619). 

sipeşken ن�=��D�K  Bir tür karabina, kısa piyade tüfeği 
Bir nev‘ büyük �arabina tüfengidir, �ubur, 
cezā’il, şem�āl, şiş�āne [eskiden 
kullanılan namlusu altı yivli tüfek], 
�ūrfān (S.S.) IV/729. 
*** sipeşken: (LÇ 195). 

sipişken ن�=&�D�K  Bir tür iri ceviz 
(Calc. Wrtb. نLوق آ��� ) IV/729.  
*** sipişken: Bir tür iri ceviz (Bdg. I: 
620). 

sipki !=>�K  (P. d. C.) Hafif sarı 
Sipi, teraşşu�, reşş [serpinti], ifşā 
[duyurma], intişār [dağılma, yayılma] 
(S.S.) IV/730. 
*** sipki: (LÇ 196); sipki: Hafif sarı 
(DTO 365). 

sipür- Eر��D�K  Süpürmek, süpürüp temizlemek IV/729.  
*** sipürmek: Süpürmek (Bdg. I: 653). 

Sir  #�K  Sir nehri, Orta Asya’da bir nehir IV/700. 

                                                           
810 OSTN’de kelimenin anlamı “Sokmak, tıkmak” şeklinde verilmiştir. Ancak kelime için verilen 
örneklerde bu anlam görülemediği için metinlerden hareketle anlam verilmiştir. 
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*** Sir: Sir nehri, Sir-i derya, Jaxartes 
(Yunanca), Seyhun (Arapça) (Vámb. 
300). 

sirçe I ��#�K  Tez, hızlı, atılgan 
Sirçe barma� “Küçük parmak” IV/708. 
*** sirçe: Hızlı, çabuk; derhal, hemen 
(DTO 365). 

sirçe II ��#K Osm. sırça Cam 
Şīşe, āb-gīne [şişe], tünd ü tiz [sert ve tez], 
cüst ü çālāk, rend, zücāc [cam, şişe, sırça] 
(S.S.) IV/708. 
*** sirçe: (LÇ 196). 

sirçelik E�( ��#K sirçe+lik Camdan, camdan yapılmış IV/708. *** (-
). 

sirgek آ�ك#�K  Uykusuzluk IV/706. 
*** sirgek: Uykusuzluk (DTO 366). 

siri I  #�K  Kaynak; kuyu 
Menba‘ [kaynak], pı9ar, bulaġ, gārīz 
[taze şey], ‘ayn [pınar, kaynak], �uyu, 
çāh [kuyu], be’r [kuyu], çeşme, mu.lu� 
(S.S.) IV/703. 
*** siri: (LÇ 197). 

siri- II E�%#�K  (V.) İğneyle dikmek, tığla dikiş dikmek 
IV/703. 
*** sirima����: İğneyle dikmek, tığla dikiş 
dikmek (Vámb. 301); sırıma����: İğneyle 
delmek (DTO 366). 

siril-  E��%#�K siri+l- Engellenmiş olmak, durdurulmak 
IV/704.  
*** sirilmek: Yere serilmek, yere 
indirilmek (Bdg. I: 627). 

sirk ك#�K  Dost, yoldaş IV/704. 
*** sirk: Yoldaş (DTO 366). 

sirke �آ#K  Sirke IV/704. 
*** serge811: Bit sirkesi (Vámb. 301). 

sirkek آ�ك#�K  Uykusuzluk (heyecan, öfke, sevinçten 
dolayı) IV/705. 
*** sirkek: ‘İllet-i seher [geceleri 
uyumayıp uyanık durma hastalığı], 

                                                           
811 Kelime Cagataische Sprach-Studien’de �d��;  şeklinde yazılmıştır. 
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uy�usuzlu�, bī-�wāb ve bī-dār olma� 
(LÇ 196). 

sirme- I E���#�K  Çıkarmak; tutmak  
Alma�, �apma�, �aldırma�, .ıyırıp alma�, 
birden a�/ itmek [birden tutmak] (S.S.) 
IV/708. 
*** sirmemek: (LÇ 197). 

sirme II ��#�K =sırma İnce altın iplikten işlenmiş V/708. 
*** sıııırma: İnce altın iplikten işlenmiş 
(DTO 366); sırma: Altın iplikle işlenmiş, 
sırma (Bdg. I: 627). 

sirmel- E�(��#�K sirme+l- Tutulmuş olmak IV/709. 
*** sirmelmek: �apılma�, .ıyrılup 
alınma�, bir işden �urtulup çı�ma�, berī 
olma� [kurtulmuş olmak] (LÇ 197). 

sirpil- E���#�K  Düşmek, yuvarlanmak (kuyuya) IV/708.  
*** sirpilmek: Düşmek, yuvarlanmak 
(kuyuya) (Bdg. I: 624). 

sitük ك�"�K  Mercan 
(Calc. Wrtb. ن���  ) IV/719.  
*** sitük: Mercan (Bdg. I: 621). 

sive- Eا���K  Kapatmak, üstünü örtmek, sıvamak 
Yı�madı kök künbedin yaġıp 
avādi; 
yaġmurı 
Kim siver irkin çı�ıp tamını bu kāşāneni9 
“Yeni sözlerin yağmuru gök kübbeyi 
yağarak yıkamadı; acaba bu sarayın 
damını kim çıkıp sıvadı.” IV/733. 
*** sivemek: Sıvamak (DTO 373). 

siyaset @K��K [Ar.] 1) Ceza, idam 
2) Kuvvetlendirme, berkitme 
�unduzġa kilip hem bir pāre siyāset �ılıp 
mu
ā.ara ma�āmıda boldı “Kunduz’a 
gelip bir az kuvvetlenip burasını 
muhasara etmeğe başladı.” (Bb. 44-18) 
3) Siyaset IV/691. 
*** siyāāāāset: Siyaset, strateji işi ve terimi 
(DTO 364); siyāāāāset: ‘İlmiyyāt-ı 
arbiyye 
[savaş ilimleri], nümāyiş-i siyāset 
[siyaset gösterisi], ġażab, şiddet, farb, 
debdebe (LÇ 195). 
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siz I 4�K  Siz, siz zamiri IV/723. 
*** siz: Siz (DTO 366). 

siz- II E�4�K  Çizmek, resim yapmak IV/723. 
*** sızma����: Çizmek, hatlarını belirlemek 
(DTO 367); sizma����: Çizgi çekmek 
(Vámb. 301); sızma����: Çizmek, na�ş ve 

akk itmek [nakşetmek, maden üzerine 
yazı işlemek], teressüm [resmetmek] 
(LÇ 197). 

siz- III E�4�K  Sızmak, damlaya damlaya akmak 
IV/723. 
*** sizmek: Sızmak, damlamak (DTO 
367). 

sizgek 4آ�ك�K  Göz kapakları IV/725. 
*** sizgek: Göz kapağı (DTO 367). 

sizgen-   Korkup sıçramak, ürpermek IV/725. 
*** sisgenmek: bk. sesken-. 

sizgençek *�ك	4آ��K  Korkudan dolayı tutulma IV/725.  
*** sizgençek: Ürkek, korkak (Bdg. I: 
655). 

sizgi !4آ�K  Şiddetli ağrı, sancı 
Ceza‘ [hüzünle ağlayıp sızlanma], feza‘ 
[korku], şikāyet, aġrı, elem, derd, keder, 
vecā‘ [ağrı, sızı], sūz u güdāz [yakan] 
(S.S.) IV/725. 
*** sizgi: (LÇ 197). 

sizik E%4�K  Çizik, çizim IV/724. 
*** sizik: Çizgi, hat (Vámb. 301); sızı����: 
Çizgi (DTO 368). 

sizil- E��%4�K siz+l- (V.) Sızılmak  IV/724. 
*** sizilma����: Sızılmak (Vámb. 301). 

sizilde- E4%��ا��K  (P. d. C.) Yok edilmek, tüketilmek 
Sızlanma�, teşekkī ve te+allum-ı 
āl itmek 
[şikayet etmek] (S.S.) IV/725. 
*** sizildemek: Yok edilmek, tüketilmek 
(DTO 368); sizildemek: (LÇ 197). 

sizindü 4%$�و�K  Sızıntı 
Reşe
āt [damla, sızıntı], az az neşf olan .u 
[azar azar sızan su], sızıntı, �a�re �a�re 
a�an .u (S.S.) IV/724. 
*** sızındu: (LÇ 197); ....ızındı: Sızıntı 



 631 

(Bdg. I: 700). 
sizle- E�,4�K  Sızlamak, ağlamak IV/726. 

*** sizlemek: Ağlamak, inildemek, 
inlemek (DTO 367). 

soġa ��K  (V.) Hediye; avdan veya uzun 
yolculuktan geri dönüşte getirilen 
hediye 
Soġa alma� “Hediye kabul etmek” 
IV/527. 
*** soġa: Hediye; avdan veya uzun 
yolculuktan geri dönüşte getirilen 
hediye (Vámb. 297). 

soġan ن��K  Soğan IV/528. 
*** soġan: Soğan (DTO 357). 

soġat ت��K  Hediye IV/529. 
*** soġat: Hediye (DTO 356). 

soġulça���� ق�*(��K  (V.) Solucan, kurt IV/531. 
*** soġulca����: Solucan, kurt (Vámb. 298). 

soġun ن��K  bk. so$ġun IV/530. 
*** soġun: Bir tür yabani geyik (DTO 
357). 

so����- ����K  Sokmak, batırmak, iğnelemek IV/519. 
*** so����ma����: Sokmak, sokuşturmak, 
tıkmak, batırmak; ısırmak (DTO 358). 

so����a ���K  Siyah ve verimli toprak IV/520. 
*** so����a: Verimli ve siyah renkli toprak 
(Vámb. 298). 

so����aġ غ���K [Ar.] Sokak IV/520. 
*** so����aġ: Sokak (DTO 357). 

so��������u ����K  Havan IV/523. 
*** so��������u: Büyük tahta havan (DTO 
357). 

so����ma ����K so�+ma Kazık, direk, dayak IV/527. 
*** so����ma: Sütun, direk, kolon (DTO 
358). 

so����maġ غ����K  bk. so�ma� IV/527. 
*** so����maġ: Dağ yolundan ayrılmış dar 
yol (DTO 357). 

so����ma���� ق����K  Patika, dar yol IV/527. 
*** so����maġ: bk. so�maġ. 

so����man ن����K  Çıplak ayağı sarması için deri veya 
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safyandan yapılmış yarım çizme IV/527.  
*** ....o����man: Çıplak ayağı sarması için 
deri veya safyandan yapılmış yarım 
çizme (Bdg. I: 710). 

so����ran- ��	ا#��K  1) Yakınmak, şikayette bulunmak, 
üzülmek, gözyaşı dökmek 
2) (V.) Homurdanmak, mırıldanmak 
IV/523. 
*** so����ranma����: Homurdanmak, 
mırıldanmak (Vámb. 298); so����ranma����: 
Homurdanmak, söylenmek, yakınmak; 
üzülmek (DTO 357). 

so����ta �"��K  (V.) Oyun kâğıdı 
So�ta oynama� “Kâğıt oyunu oynamak” 
IV/525. 
*** so����ta: Oyun kâğıdı (Vámb. 298). 

so����ul- ��(���K  1) Dövüşmüş olmak, ısırılmış olmak 
2) (V.) Sokulmak IV/521. 
*** so����ulma����: Bir şekle sokulmak 
(Vámb. 298). 

so����um I  so�+m Gerçekleştirme, yerine getirme, 
uygulama IV/522. *** (-). 

so����um II م���K  1) Sudaki sala dalganın çarpması 
(Calc. Wrtb. �-(� آ-$! را 	ا�! آ ) 
2) Yeleleri kesilmiş at 
(Calc. Wrtb. ی�ن�ا;\ ی�ل ودم � ) IV/522. 
*** so����um: Gemiye dalganın çarpması; 
yeleleri kesilmiş at (DTO 358). 

so����um III م���K so�+m Kasaplık hayvan  
Bu künler so�um uru� “Bu günlerde 
kesilecek hayvanlar cılız” (Abg. 45) 
IV/522. 
*** so����um: Sığır, boynuzlu hayvan 
(Vámb. 298). 

so����un ن���K  (S.S.) [Çiğnenmiş, ezişmiş, ayak altında 
kalmış şey]812 
Çignelmiş, ezilmiş, pāy-māl olmuş şey’ 
(S.S.) IV/521. 
*** so����un: (LÇ 192). 

                                                           
812 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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so����ur I ر���K  (V.) Bir tür yabani ördek IV/521. 
*** so����ur: Bir tür yabani ördek (Vámb. 
298). 

so����ur II ر���K  Cimri, aç gözlü IV/521. 
*** so����ur: Cimri, açgözlü, pinti (Vámb. 
298). 

so����uş I ش���K  Savaş, mücadele IV/522. 
*** so����uş: Savaş, iki tarafın karşılıklı 
mücadelesi (Vámb. 298). 

so����uş- II ������K so�+ş- Vuruşmak, savaşmak IV/522. 
*** so����uşma����: Çarpışmak (Vámb. 298). 

sol I ل�K  Sol IV/548. 
*** sol: Sol, sol taraf (DTO 359). 

sol- II ��(�K  Solmak, kurumak IV/549. 
*** solma����: Solmak (DTO 360). 

sola- ��,�K  (V.) Solumak, nefes almak; tıslamak 
(nefes ile) IV/550. 
*** solama����: Solumak; tıslamak (nefes 
ile) (Vámb. 299). 

sola���� ق,�K sol+a� Solak IV/550. 
*** sola����: Solak (DTO 360). 

solan ن,�K  (V.) Solgun, solmuş; kurak IV/551. 
*** solan: Solgun, solmuş (Vámb. 299). 

solçu���� ق�*(�K sol+çı� Solgun, solmuş; yumuşak, pörsümüş 
IV/555. 
*** solçu����: Solgun, solmuş (DTO 360). 

Solduz وز�(�K  (P. d. C.) Bir Çağatay boyu (P. d. C. 360) 
IV/555. 
*** Solduz: Bir Çağatay boyu (DTO 
360). 

solġun ن��(�K  Solgun, solmuş; kurak IV/554. 
*** sollllġunununun: Solgun, solmuş; kuru (DTO 
360). 

solunġan ن��	�(�K  Astım hastalığı IV/554. 
*** solunġan: Astım hastalığı, nefes 
alma zorluğu (DTO 361). 

som م�K  Som, katı, sıkı, dolu IV/562. 
*** som: Som, katı, ağır, tek parça, 
büsbütün (DTO 361). 

somsa �8��K  (V.) Haşlanmış et yemeği IV/566. 
*** somsa: Haşlanmış et yemeği (Vámb. 
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299). 
somsur �8ر��K  (V.) Sevimsiz; hüzünlü, mahzun IV/566. 

*** somsur: Sevimsiz; hüzünlü, mahzun 
(Vámb. 299). 

sona �	�K  1) Sığır sineği 
2) Erkek ördek, suna IV/538. 
*** sona: Erkek ördek (DTO 362); sona: 
Ördek (Vámb. 300). 

sonda���� 813 اق�	�K  (V.) Kemik IV/540. 
*** sonda����: Kemik (Vámb. 299). 

son����u���� ل��	�K  (S.S.) [Sol kol; solak; sersem, miskin, 
garip]814 
7ol dest, çep el, .ola�, payta�, sersem, 
msikīn, ġarīb (S.S.) IV/539. 
*** son����ol: (LÇ 193). 

so9999 E	�K  1) Sonra, daha sonra 
2) Arkadan gelen, sondaki, son IV/533. 
*** so9999: Ardından, sonra, daha sonra 
(DTO 361). 

so9999ġĭ !�=	�K  Ertesi, sonraki IV/534. 
*** so9999ġı: Ertesi, sonraki (DTO 361). 

so9999����o���� ل��	�K so�+�o� Beceriksiz, sakar IV/534. 
*** son����ol: Beceriksiz, hantal, sakar 
(DTO 361). 

so9999ra ا#=	�K  Sonra IV/534. 
*** so9999ra: Sonra (DTO 362). 

so9999raġı ! �K  (S.S.) [Sonraki, sonundaki]815	=#ا
7oñraki, niyāyetdeki, ā�irdeki (S.S.) IV/534. 
*** so9999raġı: (LÇ 194). 

so9999uca ���=	�K  (S.S.) [Sonuna kadar]816 
7o9a �adar, nihāyet, ġāyet (S.S.) IV/534. 
*** so9999uca: (LÇ 194). 

sor- ر���K  Emmek, içine çekmek IV/542. 
*** sorma����: Emmek (DTO 354). 

soraġ راغ�K  (S.S.) Soru IV/543. 
*** soraġ: 7oru�, su’āl, �aber, ta
�ī�at, 

                                                           
813 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin ‘Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
814 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
815 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
816 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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ma‘lūmāt, mu‘āyene (LÇ 188). 
sorġuçĭ !�� �K  (S.S.) [Soran, sorucu; işiten; Münker veر

Nekir]817 
7orıcı, su’āl idici, müstan�i�, müsta�bir, 
Münker ve Nekīr (S.S.) IV/546. 
*** sorġuçı: (LÇ 189). 

sor����uç ج��#K  Sorguç, tuğ IV/546. 
*** sorġuç: Sorguç, tuğ (DTO 353). 

sor����ut ر��ت�K  Bardağın dibinde kalan yudum IV/546. 
*** sor����ut: Bardağın dibinde kalan 
yudum (DTO 353). 

soruġ روغ�K  1) Çadır direği 
2) [Soru, mesele, sorma; münker ve 
nekir]818 
7ora�, su’āl, mes’ele, pürsiş, sorma�, 
Münker ve Nekīr (S.S.) IV/544. 
*** soruġ: Çadır direği (DTO 354); 
soruġ: (LÇ 189). 

soru���� روق�K  bk. soruġ IV/544. 
*** soru����: Soru; talep, istek (DTO 354). 

sotarĭ  ر�/�K  (V.) Kaburga IV/556. 
*** sotari: Kaburga kemikleri (Vámb. 
296). 

sovur- ور���K  (V.) Buğday savurmak IV/562. 
*** sourma����: Harman savurmak (Vámb. 
300). 

so$$$$- ��%�K  1) Soymak, çıkarmak, ayırmak 
2) Hayvan kesmek, derisini yüzmek 
IV/513. 
*** soyma����: Soymak, çıkarmak; 
elbiseleri çıkarmak (DTO 363). 

so$$$$ġan ن��%�K  (V.) Soğan IV/514. 
*** soyġan: Soğan (Vámb. 300). 

so$$$$ġun ن��%�K  Erkek geyik IV/514. 
*** soyġun: Erkek geyik (DTO 363). 

so$$$$����un ن��%�K  Yabani keçi IV/514.  
*** soy����un: Yabani keçi (Bdg. I: 651). 

soyu���� ق�%�K  (S.S.) [Dar, ince; soyulmuş nesne, 

                                                           
817 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
818 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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kabuğu soyulmuş]819 
*ar, ince, bārīk, .oyulmuş nesne, pūst-
kende, mu�aşşer (S.S.) IV/535. 
*** soyu����: (LÇ 195). 

soyun- �%�K��	   Soyunmak IV/536. 
*** soyunmek: Soyunmak, çıkarmak 
(DTO 363). 

soyurġal ل� .�K  Lütuf, ihsan; mukabil hediye IV/536%�ر
*** soyurġal: Bağış; armağan, hediye 
(DTO 363). 

sōzul- ��(زو�K  Gerilmek (elastik bir madde veya 
örülmüş iplik için) IV/558. 
*** sozulma����: Çekilmek, gerilmek 
(Vámb. 297). 

sög- Eآ��K  [Sövmek, küfretmek; birisinin kötü 
olduğunu söylemek; namus perdesini 
yırtmak]820 
Sebb, teşnī, şetm, �ad
, �a/
, hetk-i nāmūs 
itmek (S.S.) IV/575. 
*** sögmek: (LÇ 192). 

sögdemiş 3آ�ا���K  (S.S.) [Hastalıktan kurtulup dinlenmek 
için soluklanma; emniyet ve sakinliği 
isteme]821 
Iż�ırābdan rehāyāb olara� istirā
at içün 
teneffüs itmek, āsāyiş, āsūdeligi �aleb itmek 
(S.S.) IV/577. 
*** sögdemiş: (LÇ 192). 

sögdenis A�	آ�ا�K  (S.S.) [Kahvaltı; kuşluk vakti]822 
�ahve altı, nehār ta‘āmı, lo�matü’s-sabā
, 
nā-şitā, �uşlu� (S.S.) IV/577. 
*** sögdenis: (LÇ 192). 

söget آ�ت�K  Söğüt ağacı 
Söget �urdı “Söğüt kurdu” IV/575. 
*** sögüd: bk. sögüt. 

sögleme �آ���K  (V.) Yumuşak haşlanmış etten yapılan 
yemek IV/577. 
*** sögleme: Yumuşak haşlanmış etten 

                                                                                                                                                                          
819 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
820 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
821 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
822 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yapılan yemek (Vámb. 299). 
sögül- Eآ���K  Sövülmek, küfredilmek IV/576.  

*** sögülmek: Sövülmek, küfredilmek 
(Bdg. I: 648). 

sögüş 823   Sövme, küfür, hakaret 
Sebb [küfür], şetm [sövme], �ad
 [küfür], 
�a�āret, ġażab (S.S.) IV/576. 
*** sögüş: (LÇ 192). 

sögüt آ�د�K  Söğüt ağacı IV/576. 
*** sögüd: Söğüt ağacı (DTO 359). 

sök I ك�K  Kabuğu alınmış darı 
Pōstı alınmış olan erzen (S.S.) 
2) [Gam, dert, sıkıntı; sövmek’in emri, 
irin gibi bir tür pislik]824 
Ġam, endūh, derd, emr-i 
a�āret, bir nev‘ 
çirk, yirin gibi (S.S.) IV/569. 
*** sök: (LÇ 192). 

sök- II Eآ��K  Sökmek, ayırmak IV/570. 
*** sökmek: Ayırmak, sökmek (DTO 
359). 

sök- III Eآ��K  Sövmek, küfretmek, azarlamak IV/570. 
*** sögmek: Kötü söz söylemek; 
lanetlemek; küfretmek (DTO 359). 

sökel آ�ل�K  Hasta 
Sökel bolma� “Hasta olmak” IV/571. 
*** sökel: Hasta (Bdg. I: 648); sökül: bk. 
sökül I. 

sökellik E��(آ��K sökel+lik Hastalık IV/572. *** (-). 
sökle- Eآ���K  Et kesmek, eti kıymak 

Eti .uya �aynatma�, şūrba bişirmek (S.S.) 
IV/574. 
*** söklemek: (LÇ 192). 

sökleme �آ���K  [Yahni, suyla pişirilmiş et]825 
7uya pişmiş olan et, ya�nī, gūşt-i pu�te 
(S.S.) IV/574. 
*** sökleme: (LÇ 192). 

                                                           
823 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğunu gösteren bir işaret konulmamıştır. 
Ancak kelimenin açıklamasında LÇ’den alınan örnek sebebiyle çalışmaya dâhil ettik. 
824 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
825 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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söksül 826 �8آ�Kل   [Bir ağaç türü, sakavul, saksavul]827 
Sa�avul, bir nev‘, odun, saksavul (S.S.) 
IV/575. 
*** süksük: (LÇ 192). 

sökül I آ�ل�K  Hasta, yaralı 
%aste, bī-dermān, ża‘īf, nātüvān, sa�a�, ‘alīl 
[hasta], marīż [hasta], nāçār (S.S.) IV/573. 
*** sökül: Hasta, yaralı (DTO 358); 
sökül: Hasta, zayıf (Vámb. 299); sökül: 
LÇ 192). 

sökül- II Eآ���K  1) Bölünmek, ayrılmak 
2) Sökülmek (dikiş) IV/573.  
*** sökülmek: Dikiş sökülmek; bir 
şeyden ayrılmak (Bdg. I: 648). 

sökünç <	آ��K  Hakaret, küfür IV/573. 
*** sökünc: Hakaret, küfür (Vámb. 299); 
sögünç: Hakaret, küfür (DTO 359). 

söküş- I Eآ����K  Karşılıklı küfürleşmek, tartışmak  
IV/573.  
*** sögüşmek: Karşılıklı küfürleşmek 
(Bdg. I: 648). 

söküş II آ�ش�K  1) Küfür; sitem 
2) Etten yapılmış yemek 
Et kemiklerden �atnayup .oyulmuş, 
münsali
 [derisi yüzülmüş], dirisi alınmış 
(S.S.) IV/573. 
*** söküş: (LÇ 192); sögüş: Haşlama et 
(DTO 359). 

söl ل�K  (V.) İğne, diken IV/583. 
*** söl: İğne, diken; tel, kıl (Vámb. 299). 

sölgün ن�=(�K  (V.) Sülün IV/584. 
*** sölgün: Sülün (Vámb. 299). 

sömek ك���K  Kemik IV/589.  
*** sümük: bk. sümük. 

sön- E�	�K  1) Sönmek 

                                                           
826 Radloff, ‘söksül’ kelimesini Lügat-i Çağatay’dan aldığını belirtmiş; bir anlam vermeyerek 
Lügat-i Çağatay’daki verilen metni aynen çalışmasına almıştır. Ancak Lügat-i Çağatay’da, 
Radloff’un çalışmasına aldığı kelime ‘ل'Dآ';’ ‘söksül’ değil; ‘ 'Dك;'آ ’ ‘süksük’tür. Radloff, 
‘ 'Dك;'آ ’ ‘süksük’ kelimesindeki ‘ك ‘ harfini ‘ل ‘ olarak görerek kelimeyi ‘ل'Dآ';’ ‘söksül’ şeklinde 
hatalı okumuş ve çalışmasına bu şekliyle almıştır.  
827 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 



 639 

Yulduz söndi “Yıldız söndü, yıldız 
kayboldu.”  
2) Aşağı düşmek (kuşlar için) 
�uş �ayıp söndi “Kuş aşağı düştü.” 
IV/581. 
*** sönmek: Sönmek, solmak; düşmek 
(DTO 362). 

söndür- Eور��	�K sön+dür- Söndürmek IV/582.  
*** söndürmek: Söndürmek (Bdg. I: 
638). 

sö9999ek 828 ك�=	�K  1) (V.) Kemik  
2) Soy, aile IV/577. 
*** sö9999ek: Kemik (Vámb. 299). 

sö9999ü �=	�K  Mızrak IV/577. 
*** süngü: Mızrak, küçük mızrak (DTO 
362). 

sö9999ür- I Eر��=	�K  (V.) Sümüklü olmak IV/578. 
*** söngürmek: Sümüklü olmak (Vámb. 
299). 

sö9999ür II ر�=	�K  (V.) Burun akıntısı, sümük IV/578. 
*** söngür: Burun akıntısı, sümük 
(Vámb. 299). 

sö$$$$- E�%�K  1) Sevmek, bir şeyi beğenmek 
2) Öpmek IV/566.  
*** süymek: Sevmek, beğenmek, 
hoşlanmak (Bdg. I: 651). 

söye I �آ�K  1) Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, 
çerçeve 
2) [Kapı sürgüsü, sürme]829 
Tüme, ‘ażāde, �apu sürgüsi, sürme (S.S.) 
IV/578. 
*** söye: (LÇ 195). 

söye- II E��%�K  (S.S.) [Yana dayamak; kucağına 
almak]830 
Yan üzre �ayama�, �uçaġına alma� (S.S.) 
IV/579. 
*** söyemek: (LÇ 194). 

                                                           
828 Radloff, bu kelimeyi Cagataische Sprach-Studien’den aldığı gibi aynen eserine aktarmıştır 
(Vàmbéry, 1867: 299).  
829 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
830 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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söyem م�%�K  Baş parmakla işaret parmağının arası 
IV/579.  
*** söyem: Karış, çeyrek arşın (Bdg. I: 
650). 

söyemle- E����%�K  Parmakla ölçmek IV/579. *** (-). 
söyen- E�	�%�K  (S.S.) [Yaslanmak, yana dayanmak; 

sakınmak, çekinmek]831 
Yasdanma�, ittikā itmek, yan üzre 
�ayanma�, tekye itmek (S.S.) IV/579. 
*** söyenma����: (LÇ 194). 

söyim '%�K  (V.) Sevgi IV/579.  
*** süyüm832: Sevgi, aşk (Vámb. 302). 

sö$$$$le- E��%�K söz+le- Söylemek, demek; bahsetmek IV/566. 
*** söylemek: Konuşmak, demek (DTO 
363). 

sö$$$$lenil- E��	�%�K sö$len+l- Söylenilmek IV/568.  *** (-). 
sö$$$$leş- �%�KE��  sö$le+ş- Söyleşmek IV/568. 

*** söyleşmek: Söyleşmek, mü/ākere ve 
mücāvebe itmek [konuşmak ve karşılıklı 
cevap vermek], birbirine tekellüm itmek 
[birbirine konuşmak] (LÇ 195). 

söyüş- E���%�K  Kaymak IV/581. 
*** söyüşmek: Kaymak (Vámb. 300). 

söz ز�K  Söz, laf; kelime IV/585. 
*** söz: Söz, kelime (DTO 355). 

sözewül زاول�K  (V.) Duyuran, haber veren 
Firārīleri �aburına ve fır�asına irca‘ itmek 
üzere me’mūr olan şa�. [Kaçakları 
birliğine geri döndürmekle görevli 
memur] (S.S.) IV/587. 
*** sözevül: (LÇ 190); sözevül833: Tellal 
(Vámb. 297); sözevül: Kaçakların tekrar 
orduya katılmasını sağlayan askerî 
çavuş (DTO 355). 

sözle- E�,ز�K söz+le- Söylemek IV/588. 
*** sözlemek: Söylemek, demek (DTO 
355). 

                                                           
831 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
832 OSTN’de ‘söyim’ kelimesinin Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtilse de kelime 
burada süyüm ( م'�; ) şeklindedir (Vámbéry; 1867: 302). 
833 Kelime Cagataische Sprach-Studien’de ‘sözaul’ şeklindedir. 
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sözleş- E��,ز�K  Söyleşmek IV/588.  
*** sözleşmek: Söyleşmek, karşılıklı 
konuşmak (Bdg. I: 645). 

sözlet- E�/,ز�K  Söyletmek IV/588.  
*** sözletmek: Söyletmek, anlattırmak 
(Bdg. I: 645). 

su �K  1) Su 
2) Nehir, dere, çay 
3) Islak, yaş 
4) Parlaklık, parıltı IV/743. 
*** su: Su; su akıntısı, parlaklık, parıltı; 
onur (DTO 350). 

su’a����ĭl 1ا��K  Bir tür meyve 
Leymūn ve su’a�ĭl baġını seyr �ılıp 
“Limon ve su’akıl bahçelerini 
seyredip”834 (Bb. 445-16); 
Bir nev‘ meyvedir, şa�a�ıl (S.S.) IV/747. 
*** sava����ıl: (LÇ 187); sava����ıl: Bir tür 
meyve (DTO 350). 

suba ���K  Uzamış IV/788. 
*** suba: Eklenti; uzatılmış (DTO 350). 

subaşĭ !����K  Subaşı, emniyet görevini yapan kimse 
IV/789. 
*** subaşı: Emniyet yetkilisi (DTO 351). 

subusun ن�K���K Moğ. İnci IV/789. 
*** subusun: İnci (DTO 351). 

suçĭ !��K  1) Sucu 
2) İçeceklerle ilgilenen kimse 
Baba Dost suçĭ kim çaġır üçün Kābilġa 
barıp idi “Baba Dost içeceklerden 
sorumluydu ki şarap için Kâbil’e 
gitmişti.” (Bb. 404-7) IV/779. 
*** sucı: Su, içecekler, şarap veya 
yemişlerle ilgilenen kimse (DTO 351). 

suçu���� ق���K  Sucuk, doldurulmuş bağırsak IV/779. 
*** sucu����: Soğan, yağ ve kıymanın 
pişirilerek doldurulduğu koyun 

                                                           
834 Bâbür-nâme’den alınan bu metin Şen’in çalışmasında şu şekildedir: “Līmū ve sadāāāāfal bāġını 
sayr �ılıp” (Şen; 1993: 282). Yine Arat’ın çalışmasında kelimenin yer aldığı metin “Limon ve 
sedâfel bahçelerini gezdikten sonra” şeklindedir (Arat; 1946: 391). Bu okunuşlardan ayrı olarak 
Courteille, çalışmasında kelimeyi ‘sevakil’ şeklinde değerlendirmiştir (Courteille; 1870: 350).  
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bağırsağı (DTO 351). 
suda���� داق�K  Bir balık türü (Uzun levrek, sudak ?) 

IV/778. 
*** suda����: Sir-i deryâ’da sıkça görülen 
bir balık türü (DTO 351). 

suġ غ�K  Örtü, yorgan; çatı, dam IV/755. 
*** suġ: Örtü, kap, yorgan; çatı (DTO 
356). 

suġal- ��(��K  1) Akmak, sızmak, arasından akmak, 
arasından sızmak 
2) Su çıkarmak IV/756. 
*** suġalma����: Akmak, sızmak, toprağa 
su sızmak (DTO 357); suġalmak: 
Sıkmak, akmak, yavaş yavaş akmak; su 
çıkarmak (Vámb. 298). 

suġala- ��,��K  Mızrağın keskin ucunu sokmak IV/756. 
*** suġalama����: Mızrağın keskin ucunu 
sokmak (DTO 356). 

suġar- ر����K  Su içirmek, sulamak 
Ba‘żı zirā‘atlarġa su i
tiyāc bolsa kūze bile 
ir ve �atun su taşıp suġaradurlar “Bazı 
ekinlerin suya ihtiyacı olsa; su testisiyle 
erkek ve kadın su taşıyıp sularlar.”; 
7uvarma�, .ulama�, iskā itmek [sulamak], 
yer ve arāżīye .u vermek (S.S.) IV/755. 
*** suġarma����: (DTO 191). 

suġrul- ��(و#�K  Çıkarılmış olmak, çıkarılmak  IV/759.  
*** suġurulma����: bk. suġurul-. 

suġuça���� ق����K  Küçük kova IV/759. *** (-). 
suġur I ر��K  Kova  

�oġa, delv [kova], suġarma�dan kelime 
(S.S.) IV/758. 
*** suġur: (LÇ 191). 

suġur- II ر����K  Çıkarmak, çekip çıkarmak 
Baba Yasavul �ılıç suġurup ya�ın turup idi 
“Baba Yasavul kılıç çekip yakın 
turmuştu.” (Bb. 298-15); 
Cüdā itmek [ayırmak], �ınından çı�arma�, 
.ıyırma�, bir şey’i diger bir şey’iñ içinden 
.ıyırup çı�artma�, �afından çekmek (S.S.) 
IV/758. 
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*** suġurma����: (LÇ 191). 
suġurt- ��/ر��K suġur+t- Çıkartmak 

Tiş suġurttı “Dişini çıkarttı.” IV/759. 
*** soġurtma����: Çıkartmak (Vámb. 298). 

suġurul- ��(ر��K suġur+�- Çıkarılmış olmak, çıkarılmak IV/758.  
*** suġurulma����: Çıkarılmak, 
soyunulmak (Bdg. I: 647). 

suġurun- ��	ر��K suġur+n- Soyunmak IV/758. *** (-). 
suġuruş- رو�����K suġur+ş- Karşılıklı çıkarmak 

Aralarıda uruş bolup bir biriġa �ılıç 
suġuruştular “Aralarında mücadele olup 
birbirlerine kılıç çıkardılar.” (Bb. 123-14) 
IV/758. *** (-). 

su����- ����K  1) Koymak, sokmak 
2) Saklamak, gizlemek IV/750. 
*** su����ma����: Sokmak, batırmak; araya 
sokmak (Vámb. 298); so����ma����: bk. so�-. 

su����aġ غ���K  (V.) Karaca 
Bir nev‘ büyük geyik (S.S.) IV/752. 
*** su����aġ: Geyik (Vámb. 298); su����aġ: 
(LÇ 191). 

su����ayar ر�%���K su+ ?835 İki nehrin birleştiği yer IV/752. 
*** su����ayar: İki nehrin birleştiği yer, su 
kavşağı, koyar (DTO 357). 

su����ĭzĭ  4���K  (V.) Salyangoz, sümüklü böcek  
Zülük, zālū, sülük, şülük (S.S.) IV/753. 
*** su����ızı: (LÇ 192); su����izi: Salyangoz 
(Vámb. 298). 

su����ma ����K  Kazık, direk, sütun  
(Calc. Wrtb. ن'$; ) IV/755. 
*** su����ma: Kolon, sütun, kazık (DTO 
358. 

su����sur �8ر��K  Bir tür ördek IV/755. 
*** su����sur: Bir tür ördek (DTO 357). 

su����un ن���K  Çiğnenmiş 
(Calc. Wrtb. J�0ی� ) IV/753. 
*** su����un: Çignelmiş, ezilmiş, pāy-māl 
olmış şey’ [ayak altında kalmış şey] (LÇ 

                                                           
835 Radloff, her ne kadar ‘su+�ayar’ kelimesindeki ‘�ayar’ kelimesinin nereden geldiğini 
görememişse de bu kelime, Türkçede ‘İki akarsuyun birleştiği yer’ anlamına gelen ‘�oyar’ 
kelimesi olmalıdır. 
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192). 
sula- ��,�K  Sulamak IV/772. 

*** sulama����: İs�ā itmek [sulamak], 
.ulama�, āb-dāden [su vermek], şād-āb 
[sulu olma] (LÇ 193). 

suluġ غ�(�K  Yular, kantarma IV/776. 
*** sulu����: Atın yuları (DTO 360). 

su����u���� ق�(�K  (V.) Sulu, ıslak, nemli IV/775. 
*** sulu����: Sulu, ıslak (Vámb. 299). 

sun- ��	�K  Uzatmak, el uzatmak IV/762. 
*** sunma����: Uzatmak, el uzatmak (DTO 
362). 

sunġan- ��	��	�K  Uzanmak IV/761.  
*** sunġanma����: Uzanmak (Bdg. I: 649). 

sunġar ر��	�K  Şahin IV/761. 
*** sunġar: Şahin (DTO 361). 

sun����ur ر��	�K  Şahin IV/761. 
*** sun����ur: Şahin (DTO 361). 

sur- ر���K  1) Sormak 
2) Emretmek, hükümdarlık etmek 
IV/764. 
*** sorma����: Sormak, sorgulamak; haber 
istemek; emretmek, buyurmak (DTO 
354); sorma����: Sormak, sorgulamak; 
emretmek, buyurmak (Vámb. 297). 

sura- را���K  1) Sormak 
2) (V.) Denemek, sınamak  
Pilavı surap kör “Pilavı deneyip gör.” 
IV/765. 
*** sorama����: Denemek, tecrübe etmek, 
sınamak; sorguya çekmek, sorgulamak, 
sormak (Vámb. 297). 

sura���� راق�K  Soru; istek IV/766. 
*** sora����: Araştırma, tahkikat (DTO 
352). 

surat- ��/را�K sura+t- Sordurmak IV/767. *** (-). 
surġuç چ� .�K  Sorguç, tuğ IV/770ر

*** sorġuç: Sorguç, tuğ (DTO 353). 
surġuçĭ !�� .�K  Soruşturmacı IV/771ر

*** sorġuçı: Soruşturma yapan, 
araştırma yapan (DTO 353). 
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sūru���� I روق�K  Sırık, direk IV/769. 
*** soru����: Çadır direği (DTO 354); 
sorug: Direk, kazık (Vámb. 297). 

suru���� II روق�K sur+� Soru IV/769. 
*** soru����: Soru (DTO 354). 

suruş- رو����K  (V.) Soruşmak, birbirine sormak; 
birbirini selamlamak IV/770. 
*** soruşma����: Soruşmak, birbirine 
sormak; birbirini selamlamak (Vámb. 
297). 

suruşul- ��(رو���K  Soruşulmak IV/770.  
*** soruşulma����: Karşılıklı soru sormuş 
olmak (DTO 354). 

susa- ���K�K  1) Susamak 
2) Tahrik olmak IV/781. 
*** susama����: Susamak (DTO 356). 

susa���� ق�K�K sus+a� Tahtadan yapılmış kepçe IV/782. 
*** susa����: Ahşap çanak (DTO 356); 
susa����: Kaşık (Vámb. 297). 

susar ر�K�K  Sansar IV/782. 
*** susar: Sansar (DTO 356). 

susta$$$$- ��%�"K�K  Gevşek olmak, gevşemek IV/785. 
*** sustayma����: Gevşek olmak, 
gevşemek; bitkinlik (DTO 356). 

sustlu���� 8"��قK  (V.) Gevşeklik IV/786. 
*** sustlu����: Gevşeklik (Vámb. 296). 

susun ن�K�K  1) Susuzluk 
2) Tereyağı IV/783. 
*** susun: Yoğurt suyu (DTO 356); 
susun: Ayran, āb-ı dūġ [ayran] (LÇ 190). 

susur ر�K�K  (V.) Sansar IV/783. 
*** susur: Sansar (Vámb. 297). 

suvat وات�K  Hayvan suvaracak yer, hayvan sulanan 
yer IV/791. 
*** suvat: Hayvanlara su içirilen yer 
(DTO 363). 

su$$$$ġa ��%�K  Manto, elbise IV/749. 
*** suyġa: Elbise, manto (DTO 363). 

suyu���� ق�%�K suyu+� 1) Sulu, akışkan 
2) Az, seyrek IV/761. 
*** süyük: bk. süyük. 
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sübük ك���K  Ayak izi IV/850. 
*** sübük: Ayak izi; ayak damarı (DTO 
351). 

sübüle- E�,���K sübük+le- Ayak izi bırakmak IV/851. 
*** sübülemek: Ayak izi bırakmak; ayak 
damarını kesmek (DTO 351). 

sücük -
sücik 

 .���K süci+k Tatlı, lezzetli IV/840ك
*** sücük: Tatlı; hoş (DTO 351); sücük: 
Lezzetli, tatlı (Vámb. 296). 

süçi- E����K  Tatlı olmak, lezzetli olmak IV/839.  
*** süçimek: Tatlı olmak (Bdg. I: 641). 

süçük ك���K süçi+k Tatlı, lezzetli 
Sin bizni süçük uyġudın ne uyġatdı9 “Sen 
bizi tatlı uykudan niçin uyandırdın?” 
(Abg. 84);  
Açı� ve süçükni tatıp irdi “Acı ve tatlıyı 
tatmıştı.” (Abg. 63) IV/839. 
*** süçük: Le/ī/, �atlu, şīrīn, süçi, çüçük 
(LÇ 188). 

süçüklen- E�	آ����K süçük+le+n- Tatlı olmak, tatlanmak IV/839.  
*** süçüklenmek: Tatlanmak (Bdg. I: 
641). 

süçüklendir- ���Kور�آ�	�E  süçüklen+dir- Tatlı yapmak, tatlandırmak IV/839.  
*** süçüklendirmek: Tatlandırmak 
(Bdg. I: 641). 

süder در�K  Hizmetçi, maiyet 
�aşımdaġı hā.-ı nöker ve süder bile �urġan 
‘azīmeti �ıldım “Ben kaleye maiyetimle 
beraber sefer yaptım.” (Bb. 16-21); 
%üsrev Şāhnı nöker süderdin ayırıp 
“Hüsrev Şâh’ı asker ve maiyetten 
ayırıp” (Bb. 37-9) IV/837. 
*** süder: Ma‘iyyet �al�ı, zīr-i destān 
[hizmetçiler], uşa� �a�ımı, �i/metçiler, 
�ūrd rīze men [önemsiz kimseler], 
teba‘a [tabi olanlar] (LÇ 175). 

südre- Eدرا��K  Hareketlendirmek, sürmek, sürümek; 
itmek 
Köyüp ana dik ġamıda cānı 
Geh südredi geh köterdi anı 
“Bir ana gibi derdinden canı yanarak 
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gâh onu sürükledi, gâh onu yüklendi.” 
IV/838. 
*** südremek: Yuvarlamak, düzlemek; 
dürtmek, itmek (DTO 351); südremek: 
Sürmek, itmek, kakmak; yuvarlamak 
(Vámb. 296). 

südük دوك�K  (V.) Sidik IV/838. 
*** südük: Sidik (Vámb. 296). 

süklün � �K  Sülünآ�
(Calc. Wrtb. رو:A ) IV/799. 
*** süglün: Sülün (DTO 359). 

süksük آ�8ك�K  1) Bir tür ağaç 
2) (V.) İnşaatta kullanılan hafif ağaç 
IV/799. 
*** süksük: İnşaatta kullanılan hafif bir 
ağaç türü (Vámb. 298); süksük: Kumlu 
toprakta yetişen bir ağaç türü (DTO 
358). 

sükük آ�ك�K  (V.) Kumda yetişen kökleri görünen ve 
bazen oldukça fazla büyüyebilen ve 
çabuk kırılan bir ağaç türü IV/798. 
*** sükük: Kumda yetişen kökleri 
görünen ve bazen oldukça fazla 
büyüyebilen ve çabuk kırılan bir ağaç 
türü (Vámb. 299). 

süküle- E��=K  Kızartmak 
(Calc. Wrtb. ب�Gآ ); 
‘Ömer kirdi bir tavu� kördi �ılıç birle urdı 
iki pāre �ıldı si9lesige birdi sükülgil didi 
süküldi “Ömer girdi, bir tavuk gördü, 
kılıçla vurarak iki parçaya ayırdı, 
kızkardeşine kızartın dedi, kızartıldı.” 
(Bb. 485-23) IV/799.  
*** sükülemek: Kızartmak, kebap 
yapmak (Bdg. I: 630). 

sülege$$$$  آ�,�K  Tükürük, salya 
Rū
u’l-Emīn ol sarı çün ba�ıban 
Aġzıdın anı9 sülege$ a�ıban 
“Rûhu’l-Emîn (Cebrail), o tarafa 
baktığında, onun ağzının suyu 
akıyordu.” IV/831. 
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*** sülegey: Tükürük, salya (DTO 360). 
sülgün ن�=(�K  Sülün IV/833. 

*** sülgün: Sülün (DTO 360). 
süliz 4(�K  Kına (bitki) IV/832. 

*** süliz: Kına (DTO 360). 
sülük (�Kك�   Sülük IV/832. 

*** sülük: Sülük (DTO 361). 
sülüken آ�ن�(�K  Sarı renkli bir tür meyve IV/832. 

*** sülüken: Sarı renkli bir tür meyve 
(DTO 361). 

sümen ن���K  (V.) İki ucu keskin olan kazma IV/853. 
*** sümen çöküç: İki ucu keskin olan 
kazma (Vámb. 299). 

sümgür- Eر��=��K  Sümkürmek IV/855. 
*** sümkürmek: Sümkürmek (DTO 
361). 

sümük I ك���K  Sümük IV/854. 
*** sümük: Burun akıntısı, sümük (DTO 
361). 

sümük II ك���K  Kemik IV/854.  
*** sümük: Kemik (Bdg. I: 649). 

sümür- Eر����K  Emmek IV/855. 
*** sümürmek: Emmek, somurmak 
(Vámb. 299). 

sünepe �D	�K  Sünepe, biçimsiz, çirkin IV/804. *** (-). 
süngü �=	�K  Mızrak, süngü IV/802. 

*** süngü: Küçük mızrak (DTO 362). 
süngür ر�=	�K  Sünger IV/802.  

*** sünger: Sünger (Bdg. I: 649). 
sü9999ek ك�=	�K  Kemik IV/801. 

*** sü9999ek: Kemik (DTO 362). 
sü9999ük ك�=	�K  Kemik IV/801. 

*** sü9999ük: Kemik (Bdg. I: 650); sü9999ek: 
bk. sü9ek. 

süp پ�K  Süpürge IV/848. 
*** süp: Süpürge (DTO 350). 

süpse �8��K  Süpürge IV/850. 
*** süpse: Süpürge (DTO 350). 

süpsük �8ك��K  (V.) Süprüntü, çöp IV/850. 
*** söpsük: Süprüntü, çöp (DTO 296). 

süpür- Eر��I�K  1) Süpürmek 
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2) Silip süpürmek, yok etmek IV/848. 
*** süpürmek: Süpürmek (DTO 351). 

süpürgü رآ��I�K  Süpürge IV/849. 
*** süpürgü: Süpürge (DTO 350). 

süpürt- E�/ر�I�K  Süpürtmek, temizletmek IV/849.  
*** sipirtmek: Süpürtmek (Bdg. I: 653). 

süpürül- E�(ر�I�K süpür+l- Süpürülmek, süpürülmüş olmak IV/848.  
*** sipirilmek: Süpürülmek (Bdg. I: 
653). 

sür I ر�K  Güzellik, yücelik, büyüklük, heybet 
IV/808.  
*** sür: Suret, görünüş, şekil (Bdg. I: 
642). 

sür- II Eر��K  1) Sürmek, önüne katmak, peşinden 
götürmek, kovalamak, arkasına düşmek 
2) Sürüyü sürmek, gütmek 
3) Farklı işler yapmak 
4) Sürmek, ovmak, üzerine sürmek 
5) Tarlayı sürmek, çift sürmek 
6) Mideyi temizlemek, ishal olmak 
7) Yol üstünde ilerlemek IV/809. 
*** sürmek: İtmek; ileri sürmek; 
işlemek, çift sürmek; sürtmek, ovmak 
(DTO 354). 

sürç- E�� .�K  Sürçmek, takılmak, sendelemek IV/828ر
*** sürçmek: Kaymak, ayağı kaymak 
(DTO 353). 

sürçe �� �K  1) Dinlenme, soluklanmaر
2) [Çiğ, kırağı; kayma, sürçme; sorma, 
soruşturma, araştırma; tereddüt]836 
Jāle, ;a‘r, laġz, sürişmek, pürs u cū, 
tecessüs, tereddüd (S.S.) IV/828. 
*** sürçe: (LÇ 189); sürçe: Kayma, 
sürçme (DTO 353). 

sürçek ك�� �K sür+çek 1) Takipçiر
2) Takip edilen 
3) [Kayılacak yer, kaygan yer]837 
�ayılaca� ve �ayaca� ma
all, sürçük, cāy-ı 
laġzīş838 (S.S.) IV/828. 

                                                           
836 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** sürçek: (LÇ 189). 
sürçtür- Eور���  .�K sürç+tür- bk. sürçür- IV/829ر

*** sürçtürmek: Sürçtürmek, takılmaya 
zorlamak (Bdg. I: 643). 

sürçük ك�� .�K sürç+ük Ayağı çok takılan IV/828ر
*** sürçek: Ayağı çok kayan at (Vámb. 
297). 

sürçür- Eر���  .�K sürç+r- Takılmaya zorlamak IV/828ر
*** sürçürmek: Sürçtürmek, takılmaya 
zorlamak (Bdg. I: 643). 

sürdür- Eردور��K sür+dür- Sürdürmek, kovdurmak IV/827.   
*** sürdürmek: Sürdürmek, kovdurmak 
(Bdg. I: 644). 

sürdürme �ردور��K sür+dür+me Müshil IV/828. 
*** sürdürme: Müshil (Vámb. 297); 
sürtürme: Müshil (DTO 353). 

süre- Eرا��K  Sürüklemek, çekmek IV/811.  
*** süremek: Sürüklemek (Bdg. I: 642). 

süren ران�K  Çığlık, korkunç ses 
Ol cemā‘at süren salıp o� �oyup kildiler 
“Bu insanlar ok atıp korkunç ses 
çıkararak geldiler.” (Bb. 129-2) IV/812. 
*** süren: Savaş meydanında askerlerin 
bağırışları (DTO 352). 

sürge- Eرآ���K  Sürüklemek, çekmek IV/822. 
*** sürgemek: Sürüklemek (DTO 353). 

sürgewül رآ�ول�K  1) Düşmanın ardına düşen birlik 
2) (P. d. C.) Ordunun arkasında kalan 
askerleri önüne katıp götürmekle 
görevli askerî birlik 
3) [Ordunun arkasını gözetlemekle 
görevli bölük]839 
Leşkeriñ ‘a�abini gözetmege me’mūr olan 
bölük ve sipāh (S.S.) IV/822. 
*** sürgevül: (LÇ 189); sürgevül: 
Ordunun arkasında kalan askerleri 
önüne katıp götürmekle görevli askerî 
birlik (DTO 354). 

                                                                                                                                                                          
837 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
838 Kelime hem OSTN’de hem de LÇ’de )�&<3  şeklindedir. 
839 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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sürgü رآ��K  1) Tırmık 
2) Sürgü taşı “Bileği taşı” 
3) [Kapının ortasındaki sürgü, mil 
sürgü; ilaç; amel olma; zehri çıkarma]840 
�apunuñ ortasındaki sürme, mīl sürme, 
‘ilāc, ‘amel, darūyı i�rāc (S.S.) IV/822. 
*** sürgü: (LÇ 189); sürgü taşi: Bileği 
taşı (Vámb. 297); sürgü: Tapan, tarla 
sürgüsü (DTO 354). 

sürgüçi !رآ���K sürgü+çi Süren, kovan IV/823.  
*** sürgüçi: Süren (Bdg. I: 644). 

sürgüle- E�( !رآ�K sürgü+le- Tırmıklamak IV/823.  
*** sürgülemek: Sürmek, tırmıklamak 
(Bdg. I: 644).  

sürgün رآ�ن�K sür+gün 1) Sürgün 
2) Sürgünde olan, sürülen, kovulan, def 
edilen IV/822. 
*** sürgün: Sürgün, birisini yerleştiği 
yerden sürme (DTO 354). 

sürgünle- E��	رآ��K sürgün+le- Sürgüne göndermek IV/823.  
*** sürgünlemek: Sürgüne göndermek 
(Bdg. I: 644). 

sürme �ر��K sür+me- 1) Sürme, sürme işi; kovma 
2) Ahşap kapak IV/829.  
*** sürme: Sürme, sürme işi, kovma; 
sürgülü eşya (Bdg. I: 644). 

sürt- E�/ر�K sür+t- 1) Sürtmek, ovuşturmak 
2) Sürmek, yağlamak IV/825. 
*** sürtmek: Sürmek, def‘ ve �ard ve 
nefy itmek [sürmek, sürgüne 
göndermek], mes� olmış [sürülmüş], 
sürçmek, sürdürmek (LÇ 188). 

sürttür-   Sürttürmek IV/827. *** (-). 
sürük روك�K sür+k 1) Sürü, kalabalık 

2) Ordu IV/816. 
*** sürük: Sürü, kalabalık; asker 
toplama (DTO 355). 

sürül- E�(ر�K sür+l- 1) Sürülmek, kovulmak, uzaklaştırılmak 
2) Yerine getirilmiş olmak 

                                                           
840 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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3) Çift sürülmek 
4)  Ovulmak, sürülmek, sürtülmek 
IV/818.  
*** sürülmek: Sürülmek, kovulmak; çift 
sürülmek; sürtülmek (Bdg. I: 644).  

sürün I رون�K  Sorgu; sorun 
Yana surun ili olturur üçün bu 
dīvān�āneni9 bir żal‘ıda kiçik kiçik 
�a�çalar �ılıp tur “Bir de şikayet eden iş 
sahiplerinin oturması için bu 
divanhânenin bir tarafına küçük 
daireler inşa etmiştir.” (Bb. 61-17) 
IV/769.  
*** sürün: Şikayet (DTO 352); sürün ili: 
Padişah divanına şikayet için gelen halk 
(TL III: 136). 

sürün- II E�	ر�K sürü+n- 1) Sürünmek 
2) Takılmak, sendelemek IV/817.  
*** sürünmek: Sürünmek, yerde 
sürünmek; ayağı takılmak (Bdg. I: 644). 

sürüt- E�/رو�K sürü+t- veya 
sür+t- 

Süründürmek; sürükletmek IV/819. *** 
(-). 

süşkür- Eر��=��K  Aksırmak, hapşırmak IV/848. *** (-). 
süt I ت�K  Süt IV/834. 

*** süt: Süt (DTO 351). 
süt II د�K F. Gelir, kazanç; faiz 

Sūd yimek “Faiz yemek”; sūd birmek 
“Faiz vermek” IV/835. 
*** süt841: Gelir, kâr; faiz (Vámb. 296). 

sütlen- E�	�/�K  Sütü gelmek, sütlenmek IV/836.  
*** sütlenmek: Sütü gelmek, sütlenmek 
(Bdg. I: 641). 

süyek ك�%�K  (V.) Kemik IV/802. 
*** süyek: Kemik (Vámb. 300). 

sü$$$$le- E��%�K  Kaymak, aşağı kaymak IV/797. 
*** süylemek: Kaymak; ayağı sürçmek 
(DTO 363). 

süyük ك�%�K  Sulu, akışkan IV/803. 
*** süyük: Akıcı, sulu (Vámb. 300). 

                                                           
841 Kelime Cagataische Sprach-Studien’de د';  şeklinde yazılmıştır. 
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süz- I Eز��K  Süzmek IV/844. 
*** süzmek: Arıtmak, temizlemek, 
elekten geçirmek, elemek; süzmek (DTO 
355). 

süz- II Eز��K  Boynuzlamak, süsmek IV/844. 
*** sözmek: Koşarak gelip süsmek 
(sığır) (Vámb. 297). 

süzdür- Eزدور��K süz+dür- Süzdürmek IV/847.  
*** süzdürmek: Süzdürmek (Bdg. I: 
646). 

süzek زاك�K süz+k Belsoğukluğu IV/844. 
*** süzek: Belsoğukluğu (Vámb. 297). 

süzewül زاول�K  Geride kalan veya firar edenleri 
yakalayıp toplayan subay IV/844. 
*** sözevül: bk. sözewül. 

süzgek زآ�ك�K süzI+gek Süzme işi için kullanılan ahşap süzgeç 
IV/846. 
*** süzgüç: bk. süzgüç. 

süzgüç زآ�چ�K  Süzgeç, köpük süzgeci, süzgü IV/847. 
*** süzgüç: Süzgeç (DTO 355). 

süzme �ز��K süzI+me 1) Süzülmüş 
2) Süzme işlemi 
3) Temiz, duru su IV/848. 
*** süzme: Temiz, duru, saf; katıksız; 
lekesiz (DTO 356). 

süzük زوك�K süz+k Temiz, duru, saf IV/845. 
*** süzük: Temiz, saf (DTO 356). 

süzül- E�(زو�K  1) Süzülmek, süzülmüş olmak, arıtılmak  
2) Bakışı başka tarafa yöneltmek, baygın 
bakmak IV/846. 
*** sözülmek: Bakışı başka tarafa 
yöneltmek, bir şeye gözünü dikmek; 
sızmış olmak, süzülmek (Vámb. 297). 
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Ş 
 
şaç����an ن��*�  Şafak sökmesi, güneş doğması, fecir, sabah 

kızıllığı 
(Calc. Wrtb. �Gm ) IV/973.  
*** şaç����an: Seher, şafak sökmesi (DTO 376). 

şad د�� [F.] Sevinçli, neşeli, şad IV/971.  
*** şāāāād: (F.) Mutlu, sevinçli (SD 573). 

şadlan- ��	,د��  Sevinmek, neşelenmek IV/973.  
*** şāāāādlanma����: Sevinmek, neşelenmek 
(Bdg. I: 659). 

şadlandĭr-   Sevindirmek, neşelendirmek IV/973.  
*** şāāāādlandırma����: Sevindirmek, 
neşelendirmek (Bdg. I: 659). 

şadlĭ���� ��(د��  Neşe, sevinç IV/973. 
*** şāāāādlı����: Sevinçlilik (LD 650). 

şafşal ل�&.��  Uygunsuz, yakışıksız IV/990.  
*** şafşal: Uygunsuz elbise giyen; abuk 
sabuk konuşan kimse (DTO 376). 

şaġala���� ق,���  Tokat, sille, şamar IV/937.  
*** şaġala����: Tokat, sille, şamar (Bdg. I: 668). 

şaġaval ول���  Orta Asya’da yüksek bir memurluk IV/937.  
*** şaġavul: Hokant’ta yüksek bir 
memuriyet (Bdg. I: 668). 

şaġdar ار���  Levazım subayı; kaymakam IV/939. *** (-). 
şaġdarlĭ���� ��(ار��� şaġdar+lĭ� Memuriyet, şagdarlık, şagdarlık rütbesi 

IV/939. 
*** şaġdāāāārlı����: İdare memurluğu; kahyalık 
(DTO 376). 

şaġĭlda���� اق�����  Koyun yünündeki pislikler IV/939. 
*** şaġılda����: Koyun yününe takılan küçük 
pislikler (DTO 375). 

şagird آ#د�� [F.] Medrese öğrencisi IV/939.  
*** şāāāāgird: Medrese öğrencisi (Bdg. I: 661). 

şaġĭrda- دا��#���  Şakırdamak IV/939. 
*** şaġırdama����: Şakırdamak, çatırdamak, 
çıtırdamak (DTO 375). 

şaġĭrda���� داق��#�  şaġĭrda+� Çatırtı IV/939. 
*** şaġırda����: Çatırtı, çıtırtı (DTO 375). 

şaġĭş- ��&���  Kötü olmak, şirret olmak; birisine iftira 
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etmek 
(Calc. Wrtb. دن�آ 	آ'ی �� ) IV/939. 
*** şaġıçıma����: İftira etmek (DTO 375); 
şaġıçma����: Kötü olmak, şirret olmak; 
birisine iftira etmek (Bdg. I: 660). 

şaġla ���  Islık, ıslık çalma IV/939. 
*** şaġla: Islık (DTO 376). 

şa���� خ�� F. Ağacın dalı IV/940.  
*** şāāāā����: Ağacın dalı, kol (Bdg. I: 659). 

şa����  ق��  Salak, ahmak IV/931. 
*** şa����: Aptal, salak (Vámb. 303). 

şa����ĭrda- #دا������   Şakırdamak, çatırdamak IV/933. 
*** şa����ırdama����: Şakırdamak, çatırdamak, 
çıtırdamak (DTO 375). 

şa����ĭrda���� داق#���� şakĭrda+� Çatırtı IV/934. 
*** şa����irda����: Çatırtı, çıtırtı (Vámb. 303). 

şa����ĭrdĭ  د#����  Çatırtı, çınlama IV/934. 
*** şa����ırdı: Çatırtı, çıtırtı (DTO 375). 

şa��������a ��ّ�  Şaka, alay IV/934.  
*** şa��������a: Şaka, alay (DTO 377). 

şa����şal ل�&���  (V.) Kuru ağaç IV/935. 
*** şa����şal: Kuru ağaç (Vámb. 303). 

şa����şalla- ���(�&��� şa�şal+la- (V.) Çok kurumak IV/935. 
*** şa����şalma����: Çok kurumak (Vámb. 303). 

şal I ل��  Tahta IV/960. *** (-).  
şal II 1  ��ل) Keçi kılından dokuma 

2) Şal, atkı IV/960 
*** şal: Şal; atkı; kuşak; sargı (Bdg. I: 661). 

şalat- ��"��  Süslemek, bezemek IV/962. 
*** şalatma����: Süslemek, bezemek (DTO 
377). 

şalayĭn �%��  Demir çubuk, demirden şiş 
(Calc. Wrtb. jG; ) IV/962. 
*** şalayın: Kebap şişi, şiş (DTO 377). 

şaldĭr- ر���(��  Acele bir şekilde kapıyı çalmak 
Dervāze şaldĭr şaldĭr �ılıp “Kapıyı hızlı hızlı 
çalıp” (Abg. 169) IV/966. 
*** şaldır şaldır ����ılma����: Bir şeye vurmak, 
bir şeyi çalmak (DTO 377). 

şalla���� ق�(��  Süs, bezek IV/965. 
*** şalla����: Süs, bezek (Vámb. 303). 
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şalpa9999 E	�D(��  Büyük kulak, sarkık kulak IV/967. *** (-). 
şalta- ���"(��  Süslemek, bezemek IV/965. 

*** şaltama����: Süslemek, bezemek (Vámb. 
303). 

şam n�� Ar. Mum, ışık, aydınlık IV/991. 
*** şem‘‘‘‘: Mum, ışık, aydınlık (Vámb. 303). 

şama ����  Çaydan kalan tortular, çay artığı IV/991. 
*** şama: Kaynatılmış çay artığı (Bdg. I: 
662); şemme: bk. şemme. 

şamallat- ��/�(���� şamalla+t- Havalandırtmak IV/992. 
*** şamalatma����: Havalandırtmak (Vámb. 
303). 

şamyane �	����� F. Çadır 
Anı9 allıda şamyāne tikip olturup idiler 
“Onun önünde çadır kurup oturmuştular.” 
(Bb. 265-9) IV/993. 
*** şamyāāāāne: Çadır (DTO 375). 

şanġur ر��	��  Şangırtı, şakırtı IV/944. 
*** şanġur: Şangırtı (DTO 376). 

şanlĭġ ���	�� şan+lĭġ Makam sahibi, şanlı IV/949. *** (-). 
şa9999ura���� راق�=	��  Sığırların toynağı IV/943. 

*** şa9999ura����: Sığırların toynağı (DTO 376). 
şapa �I�� şap+a (V.) Tokat, sille, şamar IV/982. 

*** şapa: Tokat, sille, şamar (Vámb. 302). 
şapala���� ,�Iق��   Tokat, sille, şamar IV/982. 

*** şapala����: Tokat, sille, şamar (Vámb. 302). 
şapla���� ق�I��  Tokat, sille, şaplak 

(Calc. Wrtb. 	&"�KS ) IV/984.  
*** şapla����: Tokat, sille, şaplak (Bdg. I: 665). 

şappaş ش�DI��  (V.) Kumaştan yapılmış başlık, kasket 
IV/986. 
*** şappaş: Yünlü kumaştan yapılmış başlık 
(Vámb. 303). 

şappat ت�Iّ��  (V.) Elin tersi, dış kısmı IV/986. 
*** şappat: Elin tersi, dış kısmı (Vámb. 302). 

şappatĭ !/�Iّ��  (V.) 1) Karış, el genişliği 
2) Düz, enli, geniş IV/986. 
*** şappati: Düz, enli, geniş; el genişliği, 
karış (Vámb. 302). 
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şarap 842 �#اب Ar. Şarap  IV/951.  
*** şarāāāāb: Şarap (Bdg. I: 665). 

şarĭlda- ر%��ا����  Şarıldamak IV/953. 
*** şarıldamek: Şarıldamak (DTO 375). 

şar����a ��#�  Çıtırdama, çıtırtı 
Sebz-berklik şā�larıġa ot �oysalar ġarīb şar�a 
bile köyer “Yeşil yapraklı dallarına ateş 
konursa, garip bir çıtırtı ile yanar.” (Bb. 
175-3) IV/953. 
*** şar����a: Çıtırdama, çıtırtı (DTO 376). 

şartla- ���/ر��  Şarıldamak (su) 
Anda� kim su bu çıġ�a şarılap843 tüşkey “Şöyle 
ki, su çağlayarak bu çitin üzerine dökülür.” 
(Bb. 177-6) IV/956.  
*** şartlama����: Şarıldamak; ses çıkarmak 
(su) (DTO 375). 

şartlat-  ��/�/ر��  Şartla- fiilinin ettirgen şekli [Şarıldatmak 
(su)] IV/957. *** (-). 

şaşĭ !���  Şaşı, gözleri şaşı olan IV/977. 
*** şaşı: Şaşı (DTO 375). 

şaş����un ن�����  Şaşkın IV/978. 
*** şaşġun: Şaşkın (DTO 375). 

şaştur- ر���"���  Şaşırtmak IV/979.  
*** şaştırma����: Şaşırtmak (Bdg. I: 660). 

şatī  !/��  Basamak, el merdiveni IV/970. 
*** şatı: Merdiven; çatı, teras (DTO 375). 

şatĭrdat- ��/د%#دا��  Bağırmak, yaygara koparmak IV/970. 
*** şatirdatma����: Gürültü yapmak, yaygara 
yapmak (Vámb. 303). 

şatu �/��  1) (V.) Teras 
2) Merdiven 
Şatu �oyma� “Kaleyi almak için merdiven 
dayamak” IV/970. 
*** şatu: Teras (Vámb. 302); şatu: Merdiven 
(DTO 375). 

şaw����un و��ن��  (V.) Ses, patırtı, gürültü IV/929. 
*** şau����un: Ses, patırtı, gürültü (Vámb. 
303). 

                                                           
842 Kelimenin Arap harfli yazılışı راب��  şeklindedir. 
843 Kelime Bâbür-nâme dikkate alınarak düzeltilmiştir (Şen, 1993: 28). 
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şawlum (1  ��و)�م Dalgacı, şakacı; huysuz, şirret 
2) (V.) Şaka, alay IV/930. 
*** şaulum: Şaka, alay, nükte, latife (Vámb. 
303); şavlum: Kavgacı; yüzsüz (DTO 376). 

şayan ن�%��  Yemek masası, yemek sofrası  
(Calc. Wrtb. اش 	$hA ) IV/945. 
*** şayan: Yemek masası (DTO 376). 

şa$$$$  ��  Güçlü, kuvvetli; cesur; becerikli 
Şa$ yigitdür “Becerikli bir yiğittir.” IV/926. 
*** şay: Güç sahibi, zengin; yararlı (DTO 
376). 

şayĭ I !%��  Bir tür ipekli kumaş (Orta Asya’da) IV/946. 
*** (-). 

şayĭ- II ��%��  İnce ince kesip parçalamak IV/947. *** (-). 
şayĭn I �%��  Çanak, kase, sahan IV/947. *** (-). 
şayĭn II �%��  Terazi kolu IV/947. 

*** şayın: Terazi kolu (DTO 376). 
şa$$$$la- ���%�� şa$+la- (V.) Süslemek IV/927. 

*** şaylama����: Süslemek, donatmak (Vámb. 
303). 

şeftelik E�(�"U�  Şeftali IV/1019. 
*** şeftāāāālūūūū: Şeftali (DTO 376). 

şegençin ��*	�=�  Kadınların süs için saçlarının üstüne 
taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış 
küçük başlık IV/999. 
*** şegencin: Hive’de kadınların başlarına 
taktıkları başlık (DTO 377). 

şekel 1=�  1) Ceviz kabuğu 
2) Yüzük IV/998. 
*** şekel: Yüzük (DTO 377). 

şekerkül آ�ل#=�  Mutfakta kullanılan başlık IV/998. 
*** şekerkül: Mutfakta kullanılan başlık 
(Vámb. 303). 

şemme �ّ��   (V.) Çay çöküntüsü IV/1022. 
*** şemme: Kullanılmış çay yaprakları, çay 
artığı (Vámb. 303). 

şemşek E&��  1) Şimşek, yıldırım 
2) Yağmur 
(Calc. Wrtb. ران�� ) IV/1021. 
*** şimşek: bk. şimşek. 

şemşekle- E��=&�� şemşek+le- Parlamak IV/1021.  
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*** şimşeklemek: Parlamak, parıldamak 
(Bdg. I: 672). 

şeppik E�Dّ�  Leke IV/1017. 
*** şeppik: Leke, pislik, kir (DTO 376). 

şeppiklik E��=�Dّ� şeppik+lik Lekeli, benekli IV/1017. 
*** şeppikli: Lekeli, kirli, pis (Vámb. 303). 

şeprek اك#D�  Çöküntü, tortu IV/1017. 
*** şeprek: Tortu, çökelti; maya; tartar 
(DTO 376). 

şer‘i !;#� Ar. Bir uzaklık ölçü birimi, mil 
Ma
allātı �urġandın bir şer‘ī yıra�ra� 
tüşüptür “Kalenin dış mahalleleri kaleden 
bir mil uzaklıktaydı.” (Bb. 6-5);  
Semer�andtın iki üç yıġaç şer‘ī �oyıra� 
“Semerkant’tan iki-üç yıgaç daha aşağıda” 
(Bb. 47-13) IV/1006. 
*** şer‘ī‘ī‘ī‘ī: Yıgaç (uzunluk ölçüsü) anlamında 
kullanılan kelime, mil (DTO 376). 

şeren 844 ان#�  (V.) Çevik, atik, tez IV/1005. 
*** şeren: Çevik, atik, tez (Vámb. 303). 

şerenlik 845 E��	ا#�  (V.) Çeviklik, atiklik, tezlik IV/1005. 
*** şerenlik: Çeviklik, atiklik, tezlik (Vámb. 
303). 

şeş����ir #�O&�  Askerlerin kullandığı mızrak IV/1015. 
*** şeş����ir: Atlı askerlerin kullandığı mızrak 
(Vámb. 303). 

şewkele �وآ���  bk. sewkele846 IV/997. 
*** şevkele: Kırgız kadınlarının kullandığı 
başlık (DTO 376). 

şĭ- ����  (V.) İçmek IV/1066. 
*** şima����: İçmek (Vámb. 305). 

şĭba I �>��  Düz, pürüzsüz; parlak IV/1088.  
*** şıba: Balçık sürülmüş, sıvanmış, 
pürüzleri giderilmiş (Bdg. I: 677). 

şĭba II �>��  1) Bir tür özel ok 

                                                           
844 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
845 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
846 OSTN’de ‘şewkele’ kelimesinin anlamı için gönderme yapılan ‘sewkele’ kelimesi 
bulunamamıştır. 
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Bir şĭba o� mini9 butumġa tigdi “Bir şıba ok 
butuma değdi.” (Bb. 131-21) 
2) Ok yağmuru 
Şĭbaġa çıday almay �aça birdi “Ok 
yağmuruma dayanamayarak kaçıverdi.” 
IV/1088. 
*** şıba: Ok yağmuru (DTO 378); şiba: Ok 
yağmuru; bir tür ok (Vámb. 304). 

şĭba���� 1  ��<�ق) Dam veya çatı olması için kamıştan 
örülen bükülebilir hasır 
Örgemçi şĭba�ġa perde salıp 
Ol perde içide sāye alıp 
“Örümcek damın saçağına perde gererek o 
perdenin arkasına saklanmıştı.” 
2) Bir bitki türü 
Kök şĭba�dın yigirme otuz püşt-vāre su başıġa 
kiltürüp yançıp suġa salurlar salġan zamān o� 
suġa kirip mest bolġan balıġnı tuta kirişürler 
“Kök şıbaktan da yük kadar su yanına 
getirip, ezerek, suya atarlar ve kendileri de 
o zaman hemen suya girip sarhoş olan 
balıkları tutmaya başlarlar.” (Bb. 177-3) 
IV/1088. 
*** şıba����: Çatı için örülmüş kamış; hasır; bir 
bitki türü, yavşan (DTO 378). 

şīdam ام���  (V.) Dümdüz IV/1080. 
*** şidam: Düz, dümdüz (DTO 379); 
şiydam: Dümdüz (Vámb. 304). 

şĭdurġu � Bir tür telli müzik aleti  ���ور
Rāst �ıl āheng-i nevā vü 
icāz 
Tüz yatuġı birle şĭdurġunı sāz 
“Neva ve hicaz makamı ile şarkı söyle; 
şarkının sonunu şıdurgu ile ayarla.” 
IV/1081. 
*** şıdurġu: Bir tür ut (DTO 379). 

şĭġawul ول����  1) Hive ve Hokant’ta saray görevlisi 
2) Yemeklerden sorumlu görevli 
3) (P. d. C.) Elçiye eşlik eden görevli 
IV/1067. 
*** şıġavul: Elçiye eşlik eden görevli (DTO 
380); şigaul: Hive ve Hokant’ta başkanın 
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yanında bulunan görevli (Vámb. 304); 
şıġavul: Teşrīfātçı, mihmān-dār [misafiri 
ağırlayan], Türkistān’da bir rütbe ismidir; 
süferā, ma.la
āt ve iş-gü/ārı [elçilik ve 
maslahat işleriyle ilgilenen] (LÇ 205). 

şĭla(n)- �����  Götürmek, iletmek; geri itmek IV/1076. 
*** şılama����: Götürmek, iletmek; geri itmek 
(DTO 380). 

şĭlançĭ !�	���  Kasapların başı, reisi  
(Calc. Wrtb. ن�G7R دار�; ) IV/1076. *** (-). 

şĭlĭm �'���   (V.) Ayakkabı yapıştırıcısı, reçine IV/1078. 
*** şilim: Reçine, yapıştırıcı; ayakkabı 
tutkalı (Vámb. 305). 

şĭlĭrġa �#����  Av IV/1078. 
*** şılırġa: Av; av hayvanı (DTO 381). 

şĭlta���� ق�"��  İftira, hakaret, yalan 
Ma9a şĭlta� ta�dı “Bana iftira attı.” IV/1078. 
*** şılta����: Yalan, iftira (DTO 381). 

şĭma ����  Düz, düzgün, pürüzsüz; parlak IV/1091. 
*** şima: Düz, pürüzsüz; parlak (Vámb. 
305). 

şĭmal- ��(����  Kolu sıvamak IV/1091. 
*** şımalma����: Kolu sıvamak (DTO 381). 

şĭmala- ��,����  Düzlemek, düzleştirmek, pürüzünü 
gidermek; parlatmak IV/1092. 
*** şimalama����: Düzlemek; parlatmak 
(Vámb. 305). 

şĭmĭn- ��$����  Kaynamak, coşmak 
(Calc. Wrtb. ن���'� ) IV/1092. 
*** şımınma����: Kaynamak (DTO 381). 

şĭmĭz- ��4����  bk. şĭmĭn- IV/1092. 
*** şımızma����: Kaynamak (DTO 381). 

şĭpurma ر���D��  (V.) Kuzu derisinden yapılmış başlık, 
kasket IV/1087. 
*** şipurma: Kuzu derisinden yapılmış 
başlık (Vámb. 304). 

şĭralġa �� 1) Avda veya gaspta elde edilen pay  ��#ا(
Boġuzlap her kişi şĭralġa aldı “Boğazlayıp 
herkes pay aldı.” (Bb. 285-8) 
2) Vücudun kafaya en yakın kısmı 
(hayvanlar için) IV/1071. 
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*** şıralġa: Av hayvanı; avda ganimet 
olarak alınan av hayvanının bir parçası; 
vücudun üst kısmı (DTO 379). 

şĭrdaġ 1  ��#داغ) Eyer altına konulan deri şilte 
2) Bir tür uzun kadın üstlüğü IV/1075. 
*** şırdaġ: Eyer altına konulan deri aba; 
geniş kollu ve pamuklu siyah kaftan; bir tür 
kısa kollu ve dikişsiz pardesü (DTO 380). 

şĭrda���� داق#��  Bir tür etek IV/1075. 
*** şırda����: Yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır 
battaniye (Bdg. I: 680); şırdaġ: bk. şĭrdaġ. 

şĭrlaġan ن�,#�� M*رو J��; 1) Susam yağı 
2) Trahom hastalığı [Göz kapaklarının 
altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle 
başlayan, tedavi edilmezse kirpiklerin 
içeriye kıvrılması, saydam tabakada yaralar 
çıkması yüzünden körlükle sonuçlanabilen 
bulaşıcı hastalık] IV/1074. 
*** şırlaġan: Susam yağı (DTO 380). 

şĭrtĭlda- ا�����/#��  (V.) Şırıldamak, vızıldamak IV/1075. 
*** şirtildama����: Vızıldamak, mırıldamak 
(Vámb. 304). 

şĭşal847 ل�&��  (V.) İri koyun IV/1083. 
*** şişek: İri koyun (Vámb. 304). 

şĭşuġ غ�&��  Şiş, yumru, şişkinlik; tümör IV/1085. 
*** şışuġ: Şiş, kabarıklık, kabartı (DTO 380). 

şĭvĭn �%���  (V.) Bir tür yeşil çay IV/1091. 
*** şivin: Bir tür yeşil çay (Vámb. 305). 

şilen ن���  Halk şöleni  
Ba�şīş ve biriş ve dīvān ve dest-gāh ve şilen ve 
meclis-i pādişāhī irdi “Bahşişi, hediyeleri, 
divan ve çalışma yeleri, ziyafet ve meclisi 
padişahlarınki gibiydi.” (Bb. 27-19); Aş ve 
şileni dā’īm işikte o� tartılur idi “Aş ve 
ziyafeti daima sarayda hazırlanırdı.” (Bb. 
218-11); Pādişāhlik şilen-�ānesinde 
“Padişahlık şölen yerinde” (Abg. 117) 

                                                           
847 Radloff’un çalışmasına aldığı bu kelime Anadolu ağızlarında da ‘İki yaşına girmiş dişi 
koyun’ anlamlarına gelen ‘şişek’ kelimesi olmalıdır. Radloff’un kelimeyi aldığını belirttiği 
Cagataische Sprache-Studien’de kelime, ‘şişal’ değil; ‘şişek’ şeklindedir. Radloff, bu kelimedeki 
hatayı görememiş ve bu hatayı da Vámbéry’den aldığını belirterek ikinci bir hataya düşmüştür. 



 663 

IV/1077. 
*** şilen: Halk şöleni; padişah ve beylerin 
verdiği yemek (DTO 381). 

şimşek ك�&���  Şimşek IV/1092. 
*** şimşek: Şimşek (DTO 381). 

şi9999 E$��  1) Sonuç, kapanış 
2) Moğol İmparatoru’nun unvanı IV/1068. 
*** şi9999: Sonuç, kapanış (Vámb. 305); şi9999: 
Kesme, bölüm; çit; Moğol hanlarının 
kllandığı unvan (DTO 381). 

şi9999e$$$$t- E�"%�=$��  Kulak kabartmak 
Ol işek �ula�larnı şi9e$tip ti9ler irdi “O 
eşek kulaklarını kabartıp dinlerdi.” 
IV/1069.  
*** şi9999eytmek: Kulak kabartmak (Bdg. I: 
673). 

şi9999gen ن�=$��  Sıvı olan, sulu, akışkan IV/1069. 
*** şi9999gen: Sıvı, akışkan (Bdg. I: 681). 

şi9999genlik E��	�=$�� şi9gen+lik Sıvı olma, akışkanlık IV/1069. 
*** şi9999genlik: Akışkanlık (Bdg. I: 681). 

şi9999le- E��=$��  Sulandırmak, inceltmek, seyreltmek 
IV/1069.  
*** şi9999lemek: Sulandırmak (Bdg. I: 681). 

şip H�  Çatı, dam; odanın tavanı  
(Calc. Wrtb.�#; ) IV/1087. 
*** şip: Çatı, dam; örtü, yorgan (DTO 378); 
şip: Dam, çatı (Bdg. I: 664). 

Şipal ل�D��  1) Cesur 
2) Bir kahraman ismi 
Sipeh-dār alar içre Şipal olup 
Tehevvürde çün Rüstem-i Zāl olup 
“Komutanları arasında Şipal (pehlivan) idi; 
kızdığı zaman da Zaloğlu Rüstem gibi 
oluyordu.” IV/1087. 
*** Şipal: Cesur; bir kahraman ismi (DTO 
379). 

şipke �=>��  Sancak IV/1087. 
*** şipke: Sancak, bayrak (DTO 379). 

şire I G#�� F. Meyve suyu, üzüm suyu IV/1071. 
*** şire: Meyve suyu, üzüm suyu, imal 
edilmiş şurup (Vámb. 304). 
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şire II G#��  Dört köşeli masa  
Aş tartaturġan yirde şire �oyup altun ve kümüş 
.ürā
īlerni şire üstige tirdiler “Yemek verilen 
yerde masa koyup altın ve gümüş 
sürahileri masa üzerine sıraladılar.” (Bb. 
235-16) IV/1071.  
*** şire: Dört ayaklı masa (Bdg. I: 680). 

şiriş 3%#��  1) Bir bitkinin kökünden elde edilen ve 
yapıştırıcı olarak kullanılan toz  
2) Zift, karasakız IV/1074. 
*** şiriş: Çiriş, tutkal, yapıştırıcı, zift (DTO 
380). 

şiş- E�&��  Şişmek IV/1083. 
*** şişmek: Şişmek, kabarmak (DTO 380). 

şişe �&�� [F.] Şişe, kapaklı şişe IV/1083.  
*** şīīīīşe: Şişe (Bdg. I: 681). 

şişek ك�&��  İki yaşındaki koyun IV/1083. 
*** şişek: İri koyun (DTO 380). 

şişle- E��&��  (V.) Şiş sokmak, şiş batırmak; şişte 
kızartmak IV/1085. 
*** şişlemek: Şiş sokmak, şiş batırmak; şişte 
kızartmak (Vámb. 304). 

şit @��  Ok atarken parmağa takılan yüzük, 
parmaklık 
Bir o� kim mini9 şitimde idi Tenbelni9 
dılġasını atıp urdum “Parmaklığımda olan 
bir okla Tenbel’in ok kılıfını vurdum.” (Bb. 
131-30) IV/1080. 
*** şit: Okçuların başparmaklarını koruyan 
yüzük (DTO 379).  

şivren ران���  Bir tür şeftali IV/1091. 
*** şivren: Bir tür şeftali (DTO 381). 

şo���� خ�� [F.] 1) Şakacı, ilginç kimse 
2) Soytarı IV/1026. 
*** şo����: Hoş, eğlenceli, alaycı, şakacı; 
soytarı (Vámb. 304). 

şo����un ن����  Gürültü, curcuna; toplu hâlde yapılan 
gürültü IV/1024. 
*** şo����un: Kargaşalık, patırtı (DTO 378). 

şol ل��  Şol, şu IV/1030. 
*** şol: Şu (LD 659); şol: Şu, o (Vámb. 304). 
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şor 1  ��ر) Bozkır, tuzlu arazi 
2) Deniz tuzu IV/1027. 
*** şor: Çöldeki tuzlu toprak; tuzlu (Vámb. 
304).  

şoran ران��  (V.) Karışıklık; şaşkınlık IV/1028. 
*** şoran: Karışıklık; şaşkınlık (Vámb. 304). 

şorba �ر��� [F.] Çorba; sos IV/1030. 
*** şūūūūrba: Çorba (Bdg. I: 674). 

şorĭ  ر�� F. Güherçile, potasyum nitrat; kezzap 
IV/1028. 
*** şorı: Güherçile, potasyum nitrat (DTO 
378). 

şorun رون��  (V.) Mırıldanma, fısıltı; çiy, şebnem 
IV/1028. 
*** şorun: Mırıldanma, fısıltı; çiy (Vámb. 
304). 

şögür 848 آ�ر��  (V.) Güneş şemsiyesi, gölgelik IV/1035. 
*** şögür: Güneş şemsiyesi, gölgelik (Vámb. 
304). 

şögürçi 849 !� şögür+çi (V.) Güneş şemsiyesini tutan kimse ��آ�ر
IV/1035. 
*** şögürci: Güneş şemsiyesini tutan kimse 
(Vámb. 304). 

şölen ن,��  Halk için verilen yemek, şölen IV/1037. 
*** şölen: Şölen, eğlence, ziyafet (Bdg. I: 
676). 

şölençi !�	,�� şölen+çi Aşçı IV/1037. 
*** şölençi: Aşçı (Bdg. I: 676). 

şö$$$$le ��%��  (V.) Pirinç çorbası IV/1034. 
*** şöyle: Bir tür pirinç çorbası (Vámb. 304). 

şudĭrġu � .Bir tür ut IV/1103  ��د%#
*** şıdurġu bk. şĭdurġu. 

şum م�� [F.] Fena, kötü IV/1106.  
*** şūūūūm: Fena, kötü (Bdg. I: 676). 

şumlu���� 1  �����ق) Bela, musibet, talihsizlik 
2) Kötülük, fenalık, suç IV/1107. 
*** şumlu����: Fenalık, kötülük (Vámb. 304). 

                                                           
848 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
849 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach Studien’den alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil ettik. 
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şumşu���� ق�&���  Soğuk, dondurucu soğuk IV/1107.  
*** şümşük: Çok üşüyen (Bdg. I: 676). 

şunda���� اق�	��  Şöyle IV/1098. 
*** şunda����: Şöyle, böyle; şunun gibi (DTO 
378). 

şuruş-
muruş 

��روش 
 ��روش

 İsyan, ayaklanma IV/1100. *** (-). 

şüdürün دورون��  Şebnem IV/1112. 
*** şüdürün: Terleme, sızıntı; şebnem, çiy 
(377). 

şügün آ�ن��  Hayır alameti; uğur; fal IV/1108. 
*** şügün: Kehanet; fal (DTO 378). 

şümür ر����  Kandil, ışık IV/1114. 
*** şümür: Kandil, ışık, lamba (DTO 378). 

şüşe ���� [F.] Şişe IV/1112. 
*** şüşe: Şişe (Vámb. 304). 

şüşkür- Eر��=���  (V.) Koşuşturmak, çalıştırmak IV/1112. 
*** şüşkürmek: Koşuşturmak, çalıştırmak 
(Vámb. 304). 
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T 
 
ta’am  م�f\ [Ar.] Yemek, gıda III/765.  

*** ����a‛‛‛‛ām: Yemek, gıda (Bdg. I: 736). 
tab ب�/ F. bk. tap III    III/959. 

*** tab: Sabır, tahammül, dayanma, güç 
(Vámb. 253). 

taba �>/  Bir şeye doğru, -e doğru III/959. 
*** taba: -E doğru, -a doğru (Bdg. I: 327). 

taban ن�>/  Denizci, gemici 
(Calc. Wrtb. حL  ) III/964. 
*** taban: Denizci, gemici (Bdg. I: 327). 

tabanlĭ���� ���	���/  1) Tabanlı, tabana sahip olan 
2) Köle, bağımlı, emir zincirinde en altta 
olan kişi III/965. 
*** tabanlı����: Tabanlı, tabana sahip olan 
(Bdg. I: 328). 

tabın- ��$���/  Tapınmak, hürmet etmek; hizmet 
etmek, hizmette bulunmak 
Barça bütġa tabınġuçı boldılar “Birçok 
puta tapındılar” (Bb. 36-19) III/970. 
*** tabınma����: Tapınmak, hürmet etmek; 
hizmet etmek, hizmette bulunmak (Bdg. 
I: 719). 

tabĭ- �����/  Titremek, ürpermek III/976. *** (-). 
tabi‛lĭ���� �( n��/  Tabilik, tabi olma durumu  

*oġru tābi‛lı�ġa ant idüp “Doğru bir 
şekilde tabi olmaya yemin edip” III/977. 
*** tābi‛‛‛‛lik: Tabilik, tabi olma durumu 
(Bdg. I: 328). 

tabĭn I ����/ Ar. M�>��A (Muhtemelen Arapça M�>��A kelimesidir.) 
1) Hizmetçi, uşak850 

                                                           
850 Radloff’un ‘tabĭn’ kelimesi için burada verdiği anlam, bu kelime için verdiği metinlerle 
uyuşmamaktadır. Metinde yer alan kelime ‘�ā..a tabın’ dır ki bu ‘Ordunun merkezinde, 
hükümdarın yanında yer alan bölük’ anlamında askerî bir terimdir (Şen; 1993-II: 266). Zaten 
Radloff’un Bâbür-nâme’den aldığı ikinci metinde de Bâbür, ‘�ā..a tabın’ terimini 
açıklamaktadır. Radloff burada ‘�ā..a tabın’ terimini görememiş; bundan dolayı ‘tabın’ 
kelimesine çok farklı olarak ‘Hizmetçi, uşak’ anlamını vermiştir. Bu bakımdan Bâbür-nâme’den 
alınan bu metinlerin anlamlandırılmasında Radloff’un değil; Arat’ın çalışması (Arat; 1943 I-II) 
dikkate alınmıştır. Yine Radloff’un kelimenin Arapçadan geldiğini belirtmesi de ilginçtir. 
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Bu ikki pāy-ta�tnı9 işige yarar yigitlerni 
�ā..a tabĭn %orāsān çuhra851 tabĭnı ve 
Semer�and çuhra tabĭnıdur ikendür “Bu iki 
başşehrin işe yarar yiğitleri, hassa 
bölüğü, Horasan çuhra bölüğü ve 
Semerkand çuhra bölüğüymüş.”852 (Bb. 
19-9);  
%ā..a tabĭn kim boy tigenidür Türkī laf+ıda 
mücerredni hem boy dirler bunda ol boy 
murād imesdür ya�ın murād bolurlar 
“Hassa bölüğünde bir de boy vardır; 
Türkçede mücerrede de boy derler. 
Burada ise murat o boy değildir. Yakın 
murattır.”853 (Bb. 266-15)854 
2) [Bir bölük asker; hassa bölüğü, 
hizmet bölüğü; uyan, tabi olan; kısım, 
parça, eklenmiş olan]855 
Bir bölük ‛asker, �ıdmet bölük, �ā..a bölügi, 
tabın ve tābi‛ [uyan, tabi olan] ve cüz’ 
[kısım, parça] ve mül
a� [eklenmiş olan] 
(S.S.) III/976. 
*** tabın: (LÇ 97). 

tabĭn- II ��$���/  Hürmet etmek, saygı göstermek; 
yaltaklık etmek III/977. 
*** tabınma����: bk. tabĭn-; tapınma����: bk. 
tapĭn-. 

tabĭrçĭ- ����#���/  Titremek, ürpermek III/977. 
*** tapırcımek: bk. tapĭrcĭ-. 

tabū ���/  (P. d. C.) Tabū saġara�ı !Rا�<; '��A “Küçük 
şarap şişesi” III/977. 
*** tabu saġġġġara����ı: Küçük şarap şişesi 
(DTO 193). 

tabuġ غ���/  Hizmet, görev, vazife III/977. 

                                                                                                                                                                          
Bununla birlikte bu kelimeye Budagov da ‘Hizmetçi, uşak’ (Budagov; 1869: 719-720) anlamını 
vermesi, bizde Radloff’un kelimenin bu anlamını ondan aldığı izlenimini uyandırmıştır. 
851 Çuhra: (F.) Oğlan, iç oğlanı (Şen; 1993-II: 175). 
852 Metnin anlamlandırılmasında Radloff değil; Arat esas alınmıştır (Arat; 1943-I: 15). 
853 Metnin anlamlandırılmasında Radloff değil; Arat esas alınmıştır (Arat; 1943-II: 233). 
854 Radloff, Bâbür-nâme’den aldığı metnin geçtiği yeri 256-15 olarak göstermiştir. Ancak metin 
266-15’te yer almaktadır. 
855 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tabuġġġġ: Kölelik, hizmet, saygı, hürmet 
sunma (DTO 193) 

tabuġçĭ !*���/  Hizmetçi, uşak III/978. 
*** tapuġġġġçı: Hizmetçi, uşak (DTO 193). 

tabu����- ������/  Hizmet etmek, saygı göstermek III/977.  
*** tabu����ma����: Hizmet etmek, saygı 
göstermek (Bdg. I: 719). 

tabulġu ��(���/  Çayır melikesi, tavulga, ‘spiraea altaica’ 
III/979. 
*** tabulġġġġu: Çayır melikesi (DTO 193). 

tabun ن���/  At sürüsü III/978. 
*** tabun: At harası, hara (Vámb. 253). 

tac ج�/ [Ar.] Taç III/913. *** (-). 
tacigin  ،��=��/

��=���/ 
 Gurur, kibir, büyüklenme 

(Calc. Wrtb. �Gّ(A ) III/914. 
*** tacigin: Gurur, kibir (DTO 194). 

Tacik E���/ [F.] Tacikler, kuzey Türkistan’da Farisîlerle 
birlikte yaşayan ve güney Farsçayı 
konuşan halk III/913. 
*** Tacik: Yabancı ma‛nāsınadır, evā’il-i 
İslāmıñ Farsdan Türke ‛Arabī �arışup 
ihtidā idenlere yabancı ma‛nāsına Tacik 
ve *acı� dinmişdir, ve şimdiki 
ālde 
Asya-yı Vus�āda Fārisī tekellüm 
idenlere Tacik ve Türkī tekellüm 
idenlere Tat ta‛bīr iderler (LÇ 98). 

Taciklik E��=���/  (V.) 1) Taciklik, Taciklerin hareket tazrı, 
Tacik âdeti 
2) Hava atma, büyüklenme III/913. 
*** Taciklik: Taciklik, Tacik âdeti, 
büyüklenme (Vámb. 254). 

taçtu���� ق�"��/  Sadak mahfazası III/913. 
*** ta����tu����: bk. ta�tu�; ta����tu����: bk. ta�tu�. 

taġ I غ�/  Dağ III/795. 
*** taġġġġ: Dağ (Vámb. 255). 

taġ- II ���/  Takmak III/795. 
*** ta����ma����: bk. ta�- III. 

taġar ر��1  /��ر، /) Eğerin üzerine konulan büyük çuval 
2) Tahıl ölçmek için kullanılan ölçü 
birimi 
(Bağdat’ta 1 tagar 800 okkaya denk 
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gelmektedir.) 
3) Tabak şeklinde topraktan yapılmış 
kap III/796. 
*** taġġġġar: Kase, çanak (Vámb. 255). 

taġarcu���� ر��ق��/  Küçük kase III/797. 
*** taġġġġar: bk. taġar. 

taġa$$$$  ��/  Annenin kardeşi, dayı 
Mini9 �aġa$ım “Benim amcam” (Bb. 
716) III/795. 
*** taġġġġa: Dayı, vālidenin birāderi, �aġayı 
(LÇ 101). 

taġu���� ق��/  Tavuk III/800. 
*** taġġġġuġ ġ ġ ġ (غ'*�A): Tavu�, decāc [tavuk], 
murġ [kuş], �urūs [horoz] (LÇ 101); 
taġġġġuġ ġ ġ ġ (غ'*�A): Tavuk (DTO 201). 

ta����a����u$$$$  ���O/  (V.) Tavuk III/801. 
*** taha����uy: Tavuk (Vámb. 258). 

ta����ĭl  [Ar.] Tahıl, hububat III/801. 
*** ta����ıl: Tahıl, hububat (DTO 195). 

ta����tu���� ق�"O/  Ok kabı, okluk, sadak III/803. 
*** ta����tu����: Ok kılıfı, sadak (DTO 195). 

ta���� I ق�/  Tek, yalnız III/777. 
*** ta����: Tek, yalnız (DTO 201). 

ta���� II ق�/  (P. d. C.) Yavaş yanan bir reçine türü 
III/778. 
*** ta����: Yavaş yanan bir reçine türü 
(DTO 201). 

ta����- III ����/  Takmak, çakmak, iliştirmek III/778. 
*** ta����ma����: Takmak, çakmak, iliştirmek 
(DTO 201). 

ta����a I ���/ ،���/  Nal III/779. 
*** ta����a: At nalı (DTO 201). 

ta����a II ���/ ta�+a Kanca, askı; toka  
Hem altun iger daġı altun licām 
Hem altun ta�a daġı altun sitām 
“Hem altın eğer hem altın dizgin; hem 
altın toka hem altın at başlığı” III/779. 
*** ta����a: Toka, kanca, küçük çengel 
(DTO 201). 

ta����ar ر���/  Çuvaldız, büyük iğne  
(Calc. Wrtb. ا�3وز'� ) III/780. *** (-). 
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ta����aw و���/  (V.) Nal III/780. 
*** ta����av: At nalı (DTO 201); ta����ao: At 
nalı (Vámb. 255). 

ta����awçĭ !و����/ ta�aw+çı (V.) Nalbant  
Na‛lbant, sevm-tirāş [otlak hayvanlarını 
tıraş eden], beytār [nalbant], sāyis [seyis, 
at bakıcısı], mīr-a�ūr [at bakıcısı], 
cülūdār [hayvan derileri ile uğraşan 
kimse] (S.S.) III/780. 
*** ta����avçı: (LÇ 101); ta����aoci: Nalbant 
(Vámb. 255). 

ta����ça ����/  Raf, duvarda raf olarak kullanmak 
üzere açılmış oyuk; dolap III/792. 
*** ta����çe: Dolap; bölme (Vámb. 255). 

ta����ĭ !��/  Dahi, de, da III/788. 
*** ta����ı: Dahi, ve, ile (DTO 201). 

ta����ĭl- ������/  Takılmak III/788.  
*** ta����ılma����: Takılmak (Bdg. I: 334). 

ta����ım I '��/ ،'���/ ta�+m 1) Takım (nesne) 
At ta�ımı “At takımı” 
2) Takım (insan) III/787. 
*** ta����ım: Ev eşyası, giysiler; mal, mülk; 
yol eşyası (DTO 201); ta����ım: Levāzım, 
āvānī [kapkacak, yemek takımı], e;vāb 
[giyecekler], zümre, gürūh [cemaat, 
bölük, takım], esbāb-�āne, at ta�ımı, 
cebdu� (LÇ 102). 

ta����ĭm II '���/  bk. ta�ım III/789. 
*** ta����ım: bk. ta�ım. 

ta����ĭn- ��$���/  Bir şey takınmak III/788. *** (-). 
ta����ĭr I #���/  1) Düz; çıplak 

Ta�ĭr yüzlük “Sakalsız”  
2) Keskin; ekşi, acı 
(Calc. Wrtb. =,0و ز j
A ) III/788. 
*** ta����ir: Düz yer, sert zemin; pürüzsüz, 
düz, kaygan; çıplak (Vámb. 255); ta����ır: 
Acı, zahmet (Bdg. I: 334). 

ta����ĭr- II ��#��/  Ekşimek, ekşi olmak III/788. *** (-).856 

                                                           
856 Kelime Budagov’un sözlüğünde buradan farklı olarak ta����ırma����: ‘Oksitlenmek’ anlamındadır 
(Budagov; 1869: 334). 
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ta����ĭş- ��&���/  Birisinin peşine takılmak, birlikte 
gitmek; arkadaş olmak III/788. 
*** ta����ışma����: Birisinin peşine takılmak, 
birlikte gitmek (DTO 201). 

ta����ta �"��/  Tahta, kalas III/791. *** (-). 
ta����tu���� ق�"��/  Ok kabı, okluk, sadak III/792. 

*** ta����tu����: Ok kabı, okluk, sadak (DTO 
201). 

ta����u���� ق���/  Tavuk  
O9 ya�da başına altun ta�u� berkitgen 
�ır� �ulaç yı�açnı tiktürdi ve sol ya�da 
başına kümiş ta�u� berkitgen �ır� �ulaç 
yıġaçnı tiktürdi “Sağ tarafta başına 
altından bir tavuk yerleştirilen kırk 
kulaç ağacı diktirdi ve sol tarafta başına 
gümüş tavuk yerleştirilen kırk kulaç 
ağacı diktirdi.” (Abg. 18) III/789. 
*** taġuġ: bk. taġu�. 

tal I ل�/  Dal, budak  
Kö9lüm hemīşe tal kibi titrese ni ta9 
Kim va‛de9iz mini9 bile dā’yim �ilāfdur 
“Gönlüm her zaman ince bir dal gibi 
titrese şaşırmamalı; çünkü senin 
verdiğin vaatlerin hepsi yalandır.” 
III/875. 
*** tal: Ağaç dalı; her türlü uzun şey; 
ince beden; dal, budak, kol, şube (Vámb. 
255). 

tal II ل�/  Pirinç (maden), sarı bakır, bronz 
(Calc. Wrtb.  r"���"وف ;�ز�F ازان 	آ  ) 
III/876. 
*** tal: Bronz, pirinç (maden) (Bdg. I: 
335). 

tal III ل�/  Yağ 
(Calc. Wrtb. 	�� ) III/876. 
*** tal: Yağ, iç yağı (Bdg. I: 335). 

tala I ,�/  Ova, yayla, step III/877. 
*** tala: Yeşillik, otun çok olduğu yer 
(DTO 202). 

tala- II ��,�/  Parçalamak, kırmak, yok etmek, 
yakmak; ısırmak III/878. 
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*** talama����: Yağmalamak, yakıp 
yıkmak; ısırmak, köpeğin havlaması 
(DTO 203). 

tala tala  �(�/ �(�/  Parça parça, kısım kısım 
Tala tala sındı “Parça parça kırdı” III/878. 
*** tala tala: Parça parça, ayrı ayrı 
(Vámb. 255). 

talaç I چ,�/  Şaşı, çarpık gözlü III/882. 
*** talaç: Şaşı (Bdg. I: 336). 

talaç II ج,�/  (V.) Çalınmış, soyulmuş, yağmalanmış 
III/882. 
*** talaç: Çalınmış, soyulmuş, 
yağmalanmış (Vámb. 255). 

tala���� I ق,�/ ta�a+� Hırsızlık, yağmacılık, haydutluk 
�ĭz ta�aġĭ “Cariye, hizmetçi” III/880. 
*** tala����: Soygun, hırsızlık, yağmacılık 
(DTO 203). 

tala���� II ق,�/  Dalak III/880. 
*** tala����: Dalak (DTO 203). 

tala���� III 857   Talak, boşanma III/880. *** (-). 
talal ل,�/  Bir şeyin alt kısmı, topuk  

(Calc. Wrtb. 	���� 	ِA ) III/882. 
*** talal: Bir şeyin alt kısmı, topuk (Bdg. 
I: 336). 

talan ن,�/  Talan, yağma, soygun  
Talan saldı “Talan etti”; Bu müselmānlar 
tamām talan bardılar “Bu Müslümanların 
hepsi yağma etti.”; Alan talan bolġandur 
“Bölge talan olmuştur.” III/881. 
*** talan: İstila, akın; yağma, soygun; 
yıkım (DTO 203); talan: Talan, yağma, 
soygun (Bdg. I: 336). 

talaş I ش,�/  Kavga, çekişme, dalaş III/884. 
*** talaş: Kavga, çekişme, bozuşma 
(Vámb. 255). 

talaş- II ���,�/  Kavga etmek, dalaşmak, savaşmak 
III/884. 
*** talaşma����: Kavga etmek, çekişmek; 
yağma etmek (Vámb. 255). 

                                                           
857 Kelimenin Arapça olduğu Radloff tarafından belirtilmemiştir. 
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talat- ��/,�/ tala+t- Soydurmak, çaldırmak, yağma ettirmek 
III/882. 
*** ����alatma����: Yağma ettirmek, 
soydurmak (Bdg. I: 728). 

talaz ز,�/  Şiddetli rüzgar, hortum III/883. 
*** talaz: Şiddetli rüzgar, hortum (DTO 
202). 

ta����az����an- ��	,ز,�/  Dalgalanmak, şiddetli dalgalanmak 
(denizde) III/883. 
*** talaslanma����: Dalgalanmak, 
çalkalanmak (Bdg. I: 336). 

tala$$$$ I  ,�/ tala’dan Bir şey, bir takım, bir kısım, bir az 
III/879. 
*** talay: Çok, bir çok, bir çokları; 
kalabalık (DTO 203). 

tala$$$$ II  ,�/ tala-858 ’tan Yağma, soygun III/879. 
*** talay: Yağma, soygun (DTO 203). 

tala$$$$ III  ,�/  Alın; yüz; ön taraf III/879.  
*** talay: Alın, cephe, ön (Bdg. I: 336). 

talbĭ- ���>(�/  Kanat çırpmak, uçuşmak; dalgalanmak 
III/898. 
*** talbıma����: Sallanmak; yelpaze 
sallamak (DTO 202). 

talbĭn- ��$�>(�/ ta�bĭ+n- Çaba sarf etmek; yerinde duramamak 
III/898. 
*** talbınma����: Çaba sarf etmek; yerinde 
duramamak (DTO 202). 

talbĭt- ��"�>(�/ talbĭ+t- Kanat çırptırmak, uçuşturmak; 
dalgalandır-mak III/898. 
*** talbıtma����: Uçuşturmak (Bdg. I: 337). 

taldur- ور���(�/ tal+dur- Daldırmak, suyun altında yüzdürmek 
III/895. 
*** ����aldurma����: Daldırmak, batırmak; 
indirmek (Bdg. I: 729). 

ta����ġa- I ق����(�/  [Ayırmak, bölmek, dağıtmak]859 
Terfī� itmek [ayırmak], teczī iylemek 
[ayırmak], perīşān münteşir [dağılmış] 
�ılmek (S.S.) III/891. 
*** talġġġġama����: (LÇ 102). 

                                                           
858 Tala- [ � 9�A]“Yağma etmek, soymak” (Radloff III; 1960: 878). 
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talġa II ��(�/ ،��(�/  Deniz dalgası, dalga III/891. 
*** talġġġġa: Dalga, deniz dalgası (DTO 
203); ����alġġġġa: Dalga, deniz dalgası (Bdg. I: 
337). 

talġa III ��(�/  Yağma, soygun III/891. 
*** talġġġġa: Yağma, soygun, haydutluk 
(Bdg. I: 337). 

talġa- IV ����(�/  Ayırmak, bölmek, dağıtmak III/891. 
*** talġama����: Ayırmak, bölmek, 
dağıtmak (DTO 203); bk. ta�ġa- I. 

talġa���� ق��(�/  Deniz dalgası, dalga III/891. 
*** talġġġġa����: Dalga, deniz dalgası (DTO 
203). 

talġalĭġ  talġaII+lĭġ Dalgalı III/892. 
*** talġġġġalıġġġġ: Dalgalı (Bdg. I: 337). 

talġan I ن��(�/  Yağma, soygun III/891. 
*** talġġġġan: Yağma, soygun, haydutluk 
(Bdg. I: 337). 

talġan- II ��	��(�/  Dalgalanmak, hareket etmek; 
heyecanlanmak III/891. *** (-). 

talġan III ن��(�/  Yulaf unu  III/891. 
*** talġġġġan: Uñ (LÇ 102). 

talġat- ��/��(�/ talġa+t- Dalgalandırmak, hareket ettirmek; 
heyecanlandırmak III/892. 
*** talġġġġatma����: Dalgalandırmak; 
heyecanlandır-mak (Bdg. I: 728). 

talġĭç <��(�/  Dalgıç III/892. 
*** talġıç: *alıcı, evlān-ı ġavvā. [inci 
arayan dalgıç], dalıcı, ġa��ās [suya 
dalan], ġav�acı [dalıcı], ġarā� [suya 
batma] (LÇ 103). 

talġĭş 3��(�/  Suyun altında yüzme 
Talġĭş yüzmek “Suyun altında yüzmek” 
III/892. *** (-). 

talġum م��(�/  1) Deniz dalgası 
2) Hava devinimi, hava akımı III/892. 
*** talġġġġum: Denizde olan kabarma, 
suyun yükselmesi; hava akımı (DTO 
204); talġġġġum (tal�un): Deniz dalgası 

                                                                                                                                                                          
859 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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(Bdg. I: 337). 
talĭçan ن�*�(�/  Yenilebilir ılıman iklim sebzeleri  

(Calc. Wrtb. دی�&�ن�� ) III/888. 
*** talıçan: Yenilebilir ılıman iklim 
sebzeleri (Bdg. I: 337). 

talĭçĭ !*�(�/  Dalgıç III/887. 
*** talıçı: Dalgıç (DTO 205). 

talĭ����- ����(�/  Yorulmak, yorgun olmak; hasta olmak 
Bu boş a�  on on biş �ademçe yol yürüp 
talĭ�ur idi “Bu boş at on-onbeş adım 
kadar yol yürüyüp yorulurdu.” (Bb. 
245-7) III/887. 
*** talı����ma����: Hastalanmak, hasta olmak 
(DTO 205). 

talĭn ��(�/  Güçlükle alınan nefes, solumak 
Barı aġzıda tilbe it dik talĭn 
‛Aded[d]e velī it tügi dik �alın 
“Hepsi, ağzı açık kuduz köpek gibi 
soluyor; sayıları da köpeğin tüyleri 
kadar çoktur.” III/887. 
*** talın: Solumak, çok sayıda nefes alıp 
vermek (DTO 205). 

tal����a- I ����(�/  (V.) Yorulmak, gayret etmek III/889. 
*** tal����ama����: Yorulmak, gayret etmek, 
çaba sarf etmek (Vámb. 256). 

tal����a- II ����(�/  (Bdg.) Ateşte kızartmak III/889. 
*** tal����ama����: Ateşte kızartmak (Bdg. I: 
337). 

tal����an  ن��(�/  Yulaf unu III/889. 
*** tal����an: Bir çeşit un yemeği (Vámb. 
256). 

ta��������an- ��	��(�/  (V.) Ateşlemek, yakmak, tutuşturmak 
III/889. 
*** tal����anma����: Ateşlemek, yakmak, 
tutuşturmak (Vámb. 256). 

tal����asa �K���/  Oraya buraya hareket etmek, sevimlilik 
III/890. *** (-). 
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tal����ĭç <��(�/ 860 tal+�ĭç Dalma, dalış III/890. 
*** tal����ıç: Dalma hareketi, dalış (DTO 
204). 

tal����um (1  /�)��م Deniz dalgası 
2) Hava devinimi, hava akımı III/890. 
*** tal����un: Deniz dalgası (Bdg. I: 337); 
talġġġġum: bk. talġum. 

talpĭn- ��$�D(�/  (V.) Çaba sarf etmek; yerinde 
duramamak III/896. 
*** talpinma����: Çaba sarf etmek, yerinde 
duramamak, güç harcamak (Vámb. 
256). 

tam I م�/  Dam, çatı III/991. 
*** tam: Dam, bām-ı �āne [binanın damı, 
çatısı], binā örtüsi, sa�f [dam, çatı] (LÇ 
103). 

tam II م�/  Damla, katre 
Yaġındın anı9 tanı tam körmegen  
“Yağmurdan onun damı damla 
görmemiş” III/992. 
*** tam: �a�re ve damla (LÇ 103). 

tam- III ����/  Damlamak, hafifçe yağmur yağmak 
III/992. 
*** tamma����: Damlamak (Vámb. 256). 

tamacamĭş 3������/  (S.S.) [Izdırap, yürek darlığı; telaş, 
vesvese, sıkıntı]861 
Iż�ırāb, nigerān-ı 
āl, +ucret [yürek 
darlığı], in�ıbāż [sıkıntı], telāş, vesvese, 
.ı�ılma� (S.S.) III/997. 
*** tamacamış: (LÇ 110). 

tamaġ غ���/  Damak; boğaz III/995. 
*** tamaġġġġ: Damaġ, tamaġ, kām [damak], 
�al� [boğaz], tama�, oġaz (LÇ 103). 

tama���� خ���/  Damak; boğaz III/995. 
*** tama����: Damak, boğaz (DTO 205). 

tama����sa �8+���/  (V.) Çivi, mıh, ineklerin 
boyunduruğunu sağlamlaştırmak için 
kullanılan çivi 

                                                           
860 OSTN’de kelimenin Arap harfli şekli r�(3�A biçiminde yazılmıştır. 
861 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Bir nev‛ çivi, mī�çe, sī� [demir şiş], 
mismār [ensiz çivi, mıh], inkisār [kırılma] 
(S.S.) III/995. 
*** tama����sa: (LÇ 103). 

tama���� ق���/  Damak; boğaz III/993. 
*** tama����: Damak; boğaz (Vámb. 256). 

tamam م��/ Ar. Tamam, bitmiş, hazır III/997. 
*** tamam: Tamam, bitmiş, hazır (Bdg. I: 
376). 

tamaşa ����/  Gösteri; kalabalık III/997. 
*** tamaşa: Gösteri; kalabalık (Bdg. I: 
376). 

tamçĭ I !*��/  Duvarcı, taş ustası III/1007. 
*** tamçi: Duvarcı, taş ustası (Vámb. 
256). 

tamçĭ II !*��/  Damla 
Tamçĭ dik eşkim kö9lüm otı def‛i üçün 
Ki beden külbesini �ılġalı vīrān tamadur 
“Beden kulübesini bir damla su 
yıktığından beri gönlümün ateşini 
söndürmek için gözyaşlarım damlalar 
gibi bir işe yaramıyor.” III/1007. 
*** tamçı-tamşı: Damla (DTO 205). 

tamġa ���/  1) Evcil hayvanlara vurulan damga 
2) Damga, mühür 
Al tamġa �ızıl tamġa “Kırmızı damga 
(hizmetli ve memurlardaki)”; Altun 
tamġa “Hanın altın damgası” 
3) Vergi, tüccar veya gezginlerden 
alınan vergi, gümrük vergisi 
Niyet �ılıp idim kim rānā Se9a kāfirġa 
+afer tapsam tamġanı Müselmānlarġa 
baġışlay “Kafir Senga’ya muzaffer 
olursam; tamgayı (gümrüğü) 
Müslümanlara bağışlamaya karar 
vermiştim.” (Bb. 405-22) ; (Bâbür-nâme’de 
‘tamġa’ kelimesi ile ilgili Farsça metin de 
vardır:  Jو را ��
%� �ن �mدر �� آ	 در ه�^ �?� و �
 .III/1003 ( و آtر و R,� و ���ر A,>� ")��"� و "D$�ی� 
*** tamġġġġa: Damga, mühür; şahsi 
eşyaların veya malların belirlenmesi için 
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kullanılan, fermanlara vurulan mühür 
(DTO 217); tamġġġġa: Damga, mühür 
(Vámb. 259); tamġġġġa: Damga, mühür; 
gümrük versisi, gümrük (Bdg. I: 729-
730). 

tamġaçĭ  ،!�����/
!����/ 

 Vergi toplayan kişi, vergi memuru 
III/1005. 
*** tamġġġġaçı: Gümrük vergilerini 
toplayan memur (DTO 218). 

tamġa���� ق����/  Tilkinin boynundan yapılan kürk 
III/1004. *** (-). 

tamġala- ��,���/  1) Damgalamak 
2) Kirletmek III/1005. 
*** ����amġġġġalama����: Damgalamak, damga 
vurmak; kirletmek (Bdg. I: 730). 

tamĭçĭ !����/  (V.) Damlayan, hafif hafif sızan III/1001. 
*** tamiçi: Damlayan (Vámb. 256). 

tamĭş- ��&���/  Yudumlamak III/1001. 
*** tamışma����: Yudum yudum içmek 
(DTO 206). 

tamĭz- ��4���/  Damlatmak  
Didi közüm �ıçışur ayttım bāde tamĭz 
Didi ne 
ācet a9a bāde mest irür a9sız 
“Gözüm kaşınıyor dedi; şarap damlat 
dedim; ona ne gerek var o şarapsız da 
sarhoştur dedi” III/1001. 
*** tamızma����: Damıtmak, damla damla 
yapmak (DTO 206); tamizma����: 
Damlatmak (Vámb. 256). 

tamla I ����/  Damla III/1006. 
*** tamla: Damla (DTO 206). 

tamla- II �����/  Damlamak III/1006. 
*** tamlama����. Damlamak (DTO 206). 

tamşĭ- ���&��/  Yudumlamak, yudum yudum içmek 
Tamşĭma� ġāyet /ev�ıdın şarābnı bat içmes 
ve le//etin tapa tapa az az içer 
“Yudumlamaktan zevk aldığından 
şarabı bir kerede değil; lezzetini ala ala, 
az az içer.” III/1008. 
*** tamşıma����: Yudum yudum içmek 
(DTO 206). 
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tamuġ 1  /���غ) (S.S.) Cehennem 
2) (V.) İn, karanlık çukur; zindan 
III/1002. 
*** tamuġġġġ: İn, çukur, delik; karanlık; 
zindan (Vámb. 256); tamuġġġġ: Cehennem, 
dūza� [cehennem], sa‛īr [cehennem], 
sa�ar [cehennemin bir adı], berza� [iki 
dünya arası] (LÇ 111). 

tamur 1  /���ر، /��ر) Kök 
2) Çukur, boşluk III/1002. 
*** tamur: Damar; ağacın kökü; oyuk, 
boşluk, çukur (DTO 206). 

tan- ��	�/  Reddetmek, inkar etmek; yalanlamak  
Körgen ise de körmedim dip tandı 
“Kördüyse de germedim deyip inkar 
etti.” III/822. 
*** tanma����-ta9999ma����: İnkar etmek, 
yalanlamak, reddetmek (Vámb. 257); 
tanma����: İnkar etmek, yalanlamak, 
reddetmek (DTO 209). 

tana �	�/  Dana III/822. 
*** tana: Dana, bir yaşındaki buzağı 
(Vámb. 256). 

tanap 862 ب�$\ Ar. 1) Kazığa bağlanan çadır ipi  
2) Alan ölçü birimi 
41 ½ alan ölçüsü (100 tanab = 1 mil), 3600 
adım2  III/824. 
*** ����ınāb: Alan ölçü birimi, 41 ½ alan 
ölçüsü (100 tanab = 1 mil), 3600 adım2 
(DTO 384); tanap: Alan ölçü birimi 
(Vámb. 305). 

tanban ن�>$/  Pantolon III/835. *** (-). 
tandur- ور���	�/ tan+dur- Reddettirmek, inkar ettirmek, 

yalanlatmak III/834. *** (-). 
tanġuçĭ !���	�/  Sadakatsiz, asi, dönek III/832. 

*** tanġġġġu863: Münkir [kabul etmeyen], 

                                                           
862 Kelime OSTN’de ‘tanap’ şeklinde yer almasına rağmen kelimenin aslı ‘�ınāb’ (Arapça) 
şeklindedir. OSTN’de verilen kelime açıklamasının, aynı şekilde ‘Dictionnaire Turk-Oriental’de 
de yer alması bizde Radloff’un  kelimeyi bu eserden aldığı fikrini doğurmuştur. Ancak Radloff, 
madde başları Arap harfli olan bu eserdeki kelimeyi yanlış okumuş olmalıdır. Kelime, ‘tanap’ 
şeklinde Cagataische Sprach-Studien’de de yer almaktadır. 
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dönmiş, ‛udūl itmiş [yoldan çıkmış, 
dönmüş], �anmış (LÇ 104); tanġġġġu: 
Dönmüş, dönek (DTO 207). 

tanĭ-   Tanımak, bilmek III/830. 
*** tanıma����: Tanımak, bilmek (DTO 
209). 

tanĭġlĭ���� �����	�/ tan+�+�ı� İnkar etme, yalanlama III/830. *** (-). 
tanĭl- ����	�/  Teşhis edilmek; bilinmek III/830. *** (-). 
tanĭmaġ����ĭ���� ������	�/ tanĭ+maġ+lĭ� Teşhis edilme; bilinme III/830. 

*** tanımaġġġġlıġġġġ: Teşhis etme; tanınmış, 
ünlü (DTO 209). 

tanĭmal ل���	�/  Tanınmış, ünlü, bilinen 
So9ralar işikde tanĭmal bolup idi “Daha 
sonraları benim yanımda (eşiğimde) 
tanınmıştı.” (Bb. 90-16) III/830. 
*** tanımal: Tanınmış, ünlü (DTO 210). 

tanĭş- I ��&�	�/  Tanışmak III/830. *** (-). 
tanĭş II 3�	�/  Tanıdık, arkadaş, tanış III/830. 

*** tanış: Tanıdık, tanınmış (DTO 209). 
tan����ĭlda- ا������	�/  Ses çıkarmak, tangırdamak III/831. *** (-

). 
tan����ĭldū و����	�/  Ses, tangırtı III/831. 

*** tan����ıldu: Ses, gürültü (DTO 207); 
tan����ıldu: *an�ırdı (LÇ 104). 

tanla- ���	�/  Seçmek 
Her ni andın kildi �ōşdur kim anı tanlamış 
“Ondan bize gelen herşey güzeldir; 
çünkü onu şeçmiş” III/832. 
*** tanlama����: Seçmek (DTO 208); 
tanlama����: Seçmek (Vámb. 157); 
ta9999lama����: bk. ta9la- III. 

tansuġ �8غ	�/  bk. tansu� III/835. 
*** tansuġġġġ: Olağanüstü şey; harika, 
mucize (DTO 206). 

tansuġla- ����8	�/  bk. tansu�la- III/835. 
*** tansu����lama����: bk. tansu�la-. 

tansu���� �8ق	1  /�) Olağanüstü şey; harika, mucize, 
tansık 

                                                                                                                                                                          
863 Çağatay Türkçesine ait sözlüklerde ‘tanġuçı’ kelimesi bulunamadığı için buraya ‘tanġu’ 
kelimesi alınmıştır. 
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2) Arzu, istek, dilek III/835. 
*** tansuġġġġ: bk. tansuġ; ta9999su����: bk. 
ta9su�. 

tansu����la- �����8	�/ tansu�+la- 1) Şaşırarak bakmak, bakakalmak 
2) İstemek III/835. 
*** tannnnsu����lama����: Ağzı açık bakmak, 
baka kalmak (Vámb. 256) 

tanu- ���	�/  Tanımak, bilmek III/830. 
*** tanıma����: bk. tanĭ-. 

tanuçan ن���	�/ tan+u+çan Duygularını belli etmeyen, içini belli 
etmez, kapalı kutu; gizli III/831. *** (-). 

tanu���� ق�	�/  Tanık, şahit III/830. 
*** tanu����: Tanık, şahit (DTO 209). 

tanu����la- �����	�/ tanu�+�a- Tanıklık etmek, şahitlik etmek  
İ‛tirāf, i�rār itmek [itiraf etmek, açıktan 
söylemek]; ;ābit olma�; �oġrı söylemek, 
.ıd� iderek inkār itmemek (S.S.) III/830. 
*** tanu����lama����: (LÇ 105). 

tanu����lĭ���� �����	�/  Tanıklık, şahitlik III/831. 
*** tanu����lu����: bk. tanu�lu�. 

tanu����lu���� ق����	�/  Tanıklık, şahitlik III/831. 
*** tanu����lu����: Tanıklık, şahitlik (Vámb. 
257). 

ta9999 I E	�/  Tan, şafak III/804. 
*** ta9999: Tan, şafak (Vámb. 256). 

ta9999- II ��=	�/  Bağlamak, tutturmak, bir araya 
getirmek; ip bağlamak III/805. 
*** ta9999ma����: Bağlamak, tutturmak 
(Vámb. 257). 

ta9999a- ���=	�/  Bağlamak, tutturmak, bir araya 
getirmek; iple bağlamak III/805. *** (-). 

ta9999ġa- ����=	�/  (V.) Ayırmak, yalıtmak III/809. 
*** tanġġġġama����: Ayırmak, bölmek; 
yalıtmak (Vámb. 256). 

ta9999ĭr- ��#�=	�/  bk. taġır�a864 III/807. *** (-). 
ta9999ĭrġa- ���#�=	�/  Birisine hayran olmak III/807. *** (-).  
ta9999ĭzġa- ���4�=	�/   Şaşırmak, hayrete düşmek  

İligdin ıç�ınıp balıġnı ta9ĭzġap barmaġın 
                                                           
864 OSTN’de ‘ta9ĭr-‘ kelimesinin anlamı için gönderme yapılan ‘taġır�a‘ kelimesine 
rastlanamamıştır. Ancak gönderme yapılan kelimenin ‘ta9ır�a-‘ (Birisine hayran olmak) iken 
sehven farklı bir şekilde yazıldığı düşünülmektedir. 
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tişledi �aldı “Balığı elinden kaçırıp 
şaşırıp hayrete düşerek elini ısırdı.”; 
Riyaġa ‛acz kitürsem ta9ĭzġama iy şey� 
Ol işde çünki itüptür mini %üdā ‛acīz  
“Ey şeyh, gösteriş yapmakta aciz 
olursam şaşırma; çünkü Tanrı beni bu 
işte aciz yaratmıştır.” III/807. 
*** ta9999ızġġġġama����: Şaşırmak, hayrete 
düşmek (DTO 208). 

ta9999la I �=	�/  Sabah III/810. 
*** ta9999la: Sabah (Vámb. 257). 

ta9999la II �=	�/ ta9865 +la Belki, galiba III/810. 
*** ta9999la: Belki, muhtemelen, galiba 
(Vámb. 257). 

ta9999la- III ���=	�/  1) Şaşırmak 
2) Seçmek 
Anı ta9lap aldı “Onu seçip aldı.” 
3) (Z.) Tehdit etmek, küfretmek III/811. 
*** tanlama����: Seçmek (DTO 208); 
tanlama����: Seçmek (Vámb. 157); 
ta9999lama����: Bir şeyden hoşlanmak, bir 
şeye sevinmek; hoşlanmak (Vámb. 257). 

ta9999la- IV ���=	�/  1) Azarlamak, paylamak; sitem etmek 
2) [Şaşmak]866 
Şaşma� (S.S.) III/811. 
*** ta9999lama����: Sitem etmek, azarlamak 
(DTO 207); ta9999lama����: (LÇ 104). 

ta9999laġĭ !�=	�/ ta9�a+ġĭ Ertesi  
Ta9laġı kün “Ertesi gün” III/811. 
*** ta9999laġġġġı: Ertesi gün (DTO 207). 

ta9999lan- ��	�=	�/  Bir şeye şaşmak, şaşırmak; bir şeye 
hayran olmak  
Ol �al‛a körüp ta9landılar niçük �ılıp 
alġay miz tip “O kaleyi görüp şaşırdılar; 
ne yapıp alacağız deyip” (Abg. 61) 
III/811. 
*** ta9999lanma����: Dona kalmak (DTO 207) 

                                                           
865 Burada ‘Şüphe, hayret ve şaşkın verici şey’ anlamındaki ‘ta9’ kelimesi kastedilmektedir. 
866 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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ta9999lat-867 ��/�=	�/ ta9la+t- (S.S.) [Şaşırmak; sabaha kadar oturmak, 
güneşin doğuşuna kadar beklemek]868 
İstiġrāb itmek [şaşırmak], se
er ve .abā
a 
�arşu oturma�, �ulū‛a �adar beklemek (S.S.) 
III/812. 
*** ta9999latma����: (LÇ 104). 

ta9999layĭn ��%�=	�/  (S.S.) [Sabahleyin]869 
‛Ale’s-Se
er870 [seherin ilk saatlerinde], 
.abā
leyin (S.S.) III/811. 
*** ta9999layın: (LÇ 104). 

ta9999la$$$$  �=	�/  Damak III/811. 
*** ta9999lay: Damak, ağız (DTO 207). 

ta9999su���� �8ق=	�/ ta9+su� Harika, olağanüstü, mucize, şaşılacak 
şey III/813. 
*** ta9999su����: Olağanüstü şey, mucize 
(Vámb. 257); ta9999suġġġġ: Harika, 
olağanüstü, mucize, şaşılacak şey (DTO 
206). 

ta9999su����la- �����8=	�/ ta9su�+�a- Bir şeye şaşmak, hayret etmek III/814. 
*** tannnnsu����lama����: Ağzı açık bakmak, 
baka kalmak (Vámb. 256); 
ta9999su����lanma����: Hayran olmak (DTO 
207). 

ta9999u����lan- ��	���=	�/  (S.S.) [Dalmak, gark olmak; dona 
kalmak, şaşırmak]871 
İstiġrāb itmek [dalmak, gark olmak], 
ma
v ve �alma�, �oña �alma�, müte
ayyir 
[şaşırmak] (S.S.) 
III/808. 
*** ta9999u����lanma����: (LÇ 104). 

Ta9999ut  ،ت�=	�/
 /$=�ت

 Tangutlar, Tangut III/808. 
*** Ta9999ut: Çīn �araflarında ir �abīle 
ismidir, Tu9anı, Çorçut da�ı dirler (LÇ 
104). 

                                                           
867 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
868 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
869 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
870 Radloff, Lugat-i Çağatay’daki bu kelimeyi anlayamamış olmalıdır ki “sic! (aynen!)” şeklinde 
bir açıklama eklemiştir. 
871 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tap I پ�/  Taklidî vurma sesi, vurma sesi III/945. 
*** (-). 

tap II پ�/  Uygun, münasip, elverişli III/946. *** (-). 
tap III ب�/ F. 1) Sabır, tahammül 

Tapım yo� turur “Sabrım yoktur.”; Tap 
kiltürdi “Sabretti.”; Tap birmek “Atı 
terbiye etmek, alıştırmak”; At çapar 
tabında “Dayandığı kadar at sürer.” 
2) Parlaklık, ışık III/946. 
*** tab: bk. tab. 

tap- IV ����/  Bulmak, elde etmek 
Bala tap�an anı9 �atunı “Onun karısı bir 
çocuk doğurdu” III/947. 
*** tapma����: Bulmak, elde etmek; rast 
gelmek (Vámb. 253). 

tapĭ- ���I�/  Hareket hâlinde olmak III/950. 
*** tepimek: Sallanmak, hareket etmek 
(DTO 194). 

tapĭl- ����I�/  Bulunmak, elde edilmek III/951.  
*** tapılma����: Bulunmak (ŞD 635). 

tapĭn- ��$�I�/  Hürmet etmek, saygı göstermek; 
yaltaklık etmek III/950. 
*** tapınma����. Yere kapanıp secde 
ederek tapınmak; hürmet etmek, saygı 
göstermek (DTO 194). 

tapĭrcĭ- E���#�I�/  (S.S.) [Hareket etmek, kımıldamak]872 
,areket itmek, �ımıldama�, cūnbīden 
[hareket etmek, kımıldamak] (S.S.) 
III/950. 
*** tepircimek: (LÇ 98). 

tapĭrçĭ !�#�I�/  (V.) Zıplayan; kaçan, kaçak III/950. 
*** tapirçi: Zıplayan; kaçan, kaçak 
(Vámb. 253). 

tapĭrçĭla- �����#�I�/ tapĭrçĭ+la- Hareket hâlinde olmak, kımıldamak 
III/950. 
*** tepirçilemek: Sallanmak, hareket 
etmek, kımıldanmak (DTO 193). 

tap����u I ��I�/  bk. tabū III/953.  
*** tap����u: Arayıp bulma, buluş (Bdg. I: 

                                                           
872 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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719). 
tap����u II ��I�/  Azarlama, uyarma; tekdir III/953. 

*** tap����u: Azar; sitem (DTO 192). 
tap����ur ر��I�/  1) (V.) Yağma ve talan işinde usta birlik 

2) (P. d. C.) Tembel III/953. 
*** tap����ur: Yağma ve talan işinde usta 
birlik (Vámb. 253); tap����ur: Takım, 
müfreze, olağanüstü zorlama; tembel 
(DTO 192). 

tapla- I ���/��   (V.) 1) Kılıç bilemek, kılıç dövmek 
2) Kızartmak, pişirmek III/954. 
*** taplama����: İnceltmek; kılıç bilemek; 
kızartmak, alazlamak (Vámb. 253). 

tapla- II ���I�/  (S.S.) 1) Bükmek, burkmak; çamaşır 
sıkmak 
2) [Çiğnemek, ezmek; parlaklık saçmak; 
oynatmak]873 
Çignemek, ezmek, şa‛şa‛a-pāş olma� 
[parlaklık saçmak], tel‛ib itmek 
[oynatmak] (S.S.) III/954. 
*** taplama����: (LÇ 97). 

taplat- ��/�I�/  Sıktırmak, büktürmek III/954. *** (-). 
tapşur- 874 ر���&��/  Emanet etmek, teslim etmek 

%üdāġa tapşurdı� “Allah’a emanet ettik” 
III/959. 
*** tapşurma����: Emanet etmek, teslim 
etmek (DTO 192). 

tapşurġuçĭ !�� .tapşur+ġuçĭ Haberci, postacı, kurye; elçi III/959 /��&�ر
*** tapşurġġġġuçı: Haberci, postacı, kurye 
(Bdg. I: 329). 

tapşurĭl- ���%ر�&��/  Emanet edilmek; teslim edilmek, 
verilmek  
Allāh 
ükmige tapşurĭlma� kirek “Allah’ın 
hükmüne teslim edilmek gerek.” III/959.  
*** tapşurılma����: Emanet edilmek; teslim 
edilmek (Bdg. I: 329); tapşurulma����: 
Emanet edilmek; teslim edilmek (Bdg. I: 
329). 

                                                           
873 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
874 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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tapşurt- ��/ر�&��/ tapşur+t- Emanet ettirmek, teslim ettirmek III/959.  
*** tapşurtma����: Emanet ettirmek, teslim 
ettirmek (Bdg. I: 329). 

tapu���� I ق�I�/ tap+u� Hizmet, görev; saygı; Moğollardaki 
saygı selamı III/951. 
*** tapu����: Hizmet, görev, saygı; bağlılık 
(Vámb. 253); tapuġġġġ: Moğollardaki saygı 
selamı; saygı, hürmet; hizmet, görev 
(DTO 193). 

tapu���� II ق�I�/ tap+u� 1) Bulunmuş şey 
2) Oyun veya kumarda kazanılan, oyun 
veya kumardaki kazanç III/951. 
*** tapuġġġġ: Bulunmuş şey’ (LÇ 97). 

tapu����çĭ !*��I�/ tapu�+çĭ Tapan, hayran; hizmet eden, hizmetçi, 
uşak III/951. 
*** tapu����çi: Hizmetçi, uşak (Vámb. 253). 

tapu����sa���� �8ق��I�/  Tapan, hayran III/951.  
*** tapu����sa����: Tapan, hayran (DTO 193); 
tapu����sa����: Tapan, ibadet eden; hayran 
(Bdg. I: 719). 

tar I 1  /�ر) Dar, sıkı 
2) Ufak taneli III/835. 
*** tar: Dar, sıkı (DTO 195). 

tar II ر�/ Hint. Bir tür palmiye, târ 
Yana bir tardur tarnı9 şā�ları hem başıda 
o� bolur tarġa hem �urmā dik kūze baġlap 
su alıp içedürler “Târ; bunun dalları da 
tepesinde olur; târa da, hurma gibi, testi 
bağlayarak suyunu alıp içerler.” (Bb. 
370-23) III/836. *** (-). 

tar III ر�/  (P. d. C.) Öfkeli, kızgın III/836. 
*** tar: Öfkeli, kızgın; cimri (DTO 195). 

tara- 1  /�را��) Taramak 
2) Tırmıklamak 
3) Toprağı sürmek III/837. 
*** tarama����: Taramak; toprağı işlemek 
(DTO 195). 
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taraġ راغ�/  Tarak III/840. 
*** taraġġġġ: Tarak (DTO 195); taraġġġġ: Şāne 
[tarak], muş�a875 [saç tarağı], tara� (LÇ 
99). 

taraġa$$$$  �  .Atmaca, alaca doğan III/840  /�را
*** taraġġġġay: Atmaca; servi (DTO 212). 

tara���� اق#/ tara+� Tarak III/838. 
*** taraġġġġ: bk. taraġ. 

tara����la- را�����/  Taramak; tımar etmek; temizlemek 
III/839. *** (-). 

taram رام�/ tara+m Parça, kısım  
Pāre, �ı�‛a, pārçe, cüz’, 
a..a, bölük (S.S.) 
III/845. 
*** taram: (LÇ 99). 

taramġu �� (V.) Ilgın ağacı, demirhindi ağacı876  /�را�
III/846. 
*** taranġġġġu: Ilgın ağacı, demirhindi 
ağacı (Vámb. 254). 

Tarançĭ !�	1  /�را) Çiftçi 
2) Tarançiler, Doğu Türkistan’da 
yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan boy 
III/841. 
*** tarançi: Çiftçi, ekip biçen kişi (DTO 
195); taranci: Çiftçi, köylü (Vámb. 254). 

tara9999ġu �� .(V.) Ilgın ağacı, demirhindi ağacı III/841  /�را	=
*** taranġġġġu: Ilgın ağacı, demirhindi 
ağacı (Vámb. 254); tara9999ġġġġu: Ilgın ağacı, 
demirhindi ağacı (DTO 212). 

tarat- ��/را�/  Dağıtmak, yaymak, ayırmak III/842.  
*** taratma����: Dağıtmak, birbirinden 
ayırmak (Bdg. I: 722). 

tarawlĭ���� ��(راو�/  Keder, hüzün; acı III/838. 
*** taravlik: Hayal kırıklığı, hüzün, 
keder (DTO 195). 

tara$$$$cĭ !*%را�/  (S.S.) [Ekinci, ekin sahibi; çiftçi]877 
İkinci, zerrā‛ [çiftçi, ekinci], kişt ü kār 
.ā
ibi [ekin sahibi], dih�ān [köy 

                                                           
875 Kelime LÇ’de /�'   şeklinde yazılmıştır. 
876 Radloff, ‘taramġu’ kelimesinin Cagataische Sprach-Studien’den alındığını belirtse de bu 
eserde kelimeye rastlanamamıştır. Bununla birlikte aynı anlama gelen ‘taranġu’ kelimesinin 
açıklama bölümüne alınması uygun bulunmuştur. 
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kethüdası], yer ve tarlayı yarıcı, .aban ile 
şūd-kār idici, çift ve �oş sürici (S.S.) III/838. 
*** taraycı: (LÇ 99). 

tarba����a ر�����/  Fare kapanı III/872. 
*** tarba����a: Fare kapanı (DTO 195). 

tarçana���� ق�	�� .tar+çana� (Bdg. I:) Dar çanak; cimri, eli sıkı III/869 /�ر
*** tarçana����: Dar çanak; cimri, eli sıkı 
(Bdg. I: 721). 

tarçın ��� .(-) *** .[F.] Tarçın III/869 \�ر
tarçĭ���� ���#/  (P. d. C.) Hayvanın yeşil ot ve samana 

tokluğu III/869. 
*** tarçı����: Hayvanın yeşil ot ve samana 
tokluğ (DTO 213). 

tarġa- ��� .Dağılmak, yayılmak, ayrılmak III/853  /�ر
*** tar����ama����: bk. tar�a- 

tarġaçĭ !�� .Göçmen topluluk III/854  /�ر
*** tarġġġġaçı: Diğer memleket ve yurtların 
içinde göç eden topluluk (DTO 197). 

tarġal- ��(� Dağılmak, ayrılmak; tel tel olmak  /�ر
III/853. 
*** tar����alma����: bk. tar�al-. 

tarġaş- ���� .Dağınık olmak III/854  /�ر
*** tar����aşma����: tar�aş-. 

tarġat- ��/� Dağıtmak, birbirinden ayırmak (1  /�ر
2) Harcamak, dağıtmak, saçmak, 
savurmak III/853. 
*** tar����atma����: bk. tar�at-. 

tarġun ن� .Moğ. Kalın, iri; yağlı, semiz III/854 /�ر
*** tarġġġġun: Şişman, yağlı, tombul (DTO 
213). 

Tar����an  ،ر+�ن�/
 /#+�ن

 1) Tarkan 
2) Bir Çağatay boyu III/854. 
*** tar����an: Soylu, tımar sahibi subay, 
vergi alınmayan prens (Vámb. 258). 

tarĭ- ��%ر�/ tarı-’tan Tarlayı işlemek; sürmek, ekmek 
Arpa tarĭp buġday ura mu ikin? “Arpa 
ekip buğday biçer misin?” III/849. 
*** tarima����: Tarlayı ekmek, tohum 
ekmek, ziraat yapmak (Vámb. 254); 

                                                                                                                                                                          
877 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tarıma����: Ekmek, serpmek (DTO 198). 
tarĭġ �%ر�/  Darı III/850. 

*** tarıġġġġ: Darı (DTO 198). 
tari���� m%ر�/ Ar. jری�A Tarih III/850. *** (-).878 
tarĭ����- I ���%ر�/  Darılmak, gücenmek, hüzünlü olmak 

Min �uşıdur min çemendin çı�maġan 
Deşt ü vādī seyridin tarĭ�maġan 
“Ben yeşillikten çıkmayan, çöl ve 
vadilerde dolaşmaktan bıkmayan bir 
kuşum.” III/849. 
*** tarı����ma����: Üzmek, kederlendirmek; 
rahatsız etmek, bıktırmak (DTO 198). 

tarĭ���� II �%ر�/  Daraltma, sıkma, sıkıntı verme III/850. 
*** tarı����: Yürek darlığı, sıkıntı, bunalma 
(DTO 198). 

tarĭ���� III �%ر�/  Sürülmüş tarla, sürülü toprak III/850. 
*** tarı����: Tarla (DTO 198). 

tarĭl- ���%ر�/  Darılmak III/850. *** (-). 
tarĭş 3%ر�/  Zırhlı taşıyıcı III/850. *** (-). 
tar����a- ر�����/  Dağılmak, yayılmak, ayrılmak 

Ta9lası dīvān tar�aġandın so9 seyrġa 
atlanıp “Ertesi gün dîvân dağıldıktan 
sonra gezmeğe çıkarak” (Bb. 291-7) 
III/851. 
*** tar����ama����: *aġılma�, perākende, 
perīşān olma� [dağılmak, perişan 
olmak] (LÇ 99); tar����ama����: Dağılmak, 
çözülmek, ayrılmak (DTO 197). 

tar����a���� ر��ق�/ tar�a+� Dağınık III/851. 
*** tar����a����: Çözülmüş, bağlı olmayan, 
dağılmış (Vámb. 254). 

tar����al- ��(ر���/  Dağılmak, ayrılmak; tel tel olmak 
III/852. 
*** tar����alma����: Dağılmış olmak, tel tel 
olmak, çözülmek (Vámb. 254). 

tar����aş- ر������/ tar�a+ş- Dağınık olmak III/853. 
*** tar����aşma����: Dağılmak, çözülmek, 
ayrılmak (DTO 197). 

tar����at- ��/1  /�ر��) Dağıtmak, birbirinden ayırmak 

                                                           
878 Kelime Arapça olduğu için Çağatay Türkçesine ait sözlüklerde bulunamamıştır. 
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2) Harcamak, dağıtmak, saçmak, 
savurmak 
Açardın imeske mi tar�atmaġı 
Ġaraż bar a9a özge bir �atmaġı 
“Kesesini açtığı zaman dileği dağıtmak 
değil; ona daha başkalarını katmaktır.” 
III/852. 
*** tar����atma����: Dağılmak, çözülmek, 
ayrılmak (DTO 197). 

tar����atġuçan ن���� .(-) *** .tar�at+ġu+çan Savurgan III/853 /�ر��/
tar����atūçan ر��/���ن�/  Savurgan III/853. *** (-). 
tar����aū ر��و�/ tar�a+ū Dağılmış, birbirinden uzaklaşmış 

III/851. *** (-). 
tarla ,ر�/  Tarla, ekilecek toprak III/855. 

*** tarla: Tarla, tohum ekilen alan (DTO 
197). 

tarlaġ ر,غ�/  Tarla, ekilecek toprak III/856.  
*** tarlaġġġġ: Çiftçilik, tarım, ziraat (Bdg. I: 
331). 

tarlĭ���� ��(ر�/  Darlık, sıkılık 
Kö9il tarlıġı “Tasa, keder; huzursuzluk” 
III/857. *** (-). 

tarma �ر��/  Tırmık III/873. 
*** ����ırma: Tırmık (Bdg. I: 735). 

tarmaġuçĭ !�� .(-) *** .tarma+ġu+çı Tırmıklayıcı III/874 /�ر��
tarma���� ر��ق�/ tara+ma� Dal, budak, kol; filiz, fidan, sürgün; 

dişler  III/873. 
*** tarma����: Dal, budak, kol (Bdg. I: 331). 

tarmaklan- ��	ر�����/  Dallanmak (ağaç için); ikileşmek III/874. 
*** tarma����lanma����: Dallanmak (Bdg. I: 
331). 

tarma����landur- ور���	ر�����/ tarma�lan+dur- Dallandırmak; ikileştirmek III/874. 
*** tarma����landurma����: Dallandırmak 
(Bdg. I: 724). 

tarmaş- ر������/ tarma+ş- Tırmanmak, yukarıya doğru sürünmek 
Yitiben tiz ta�ġa tarmaştük 
O�ıġa ba�mayın yürüp aştük 
“Yetişerek dağa tırmandık; düşmanın 
okuna bakmadan tepeye çıktık.” (Bb. 
248-16) III/874. 
*** tarmaşma����: Bir yere tırmanmak 
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(DTO 197). 
tarmat- ��/ر���/  Yükselmek, çıkmak III/874. 

*** tarmatma����: Yükselmek, çıkmak 
(DTO 197). 

tarnaw و�	ر�/  Kanal, su yolu III/855. 
*** tarnav: Kanal (DTO 197); tarnau: 
Oluk (Vámb. 254). 

tart-   Çekmek; sürükleyip götürmek III/857. 
*** tartma����: Çekmek, içine çekmek, çizgi 
çekmek, iplik geçirmek; taşımak; 
önermek (DTO 195). 

tartaġĭn �� .Dağınık III/860  /�ر/�
*** tartaġġġġın: Farklı yönlere ayrılmış, 
dağınık (DTO 195). 

tartaw ر/�و�/  Kanal, su yolu  
(Calc. Wrtb. ودان�"  ); 
To�uz tartaw su kirer “(Bu kaleye) su 
dokuz kanal ile gelir.” (Bb. 3-2) III/860. 
*** tarnav: bk. tartaw. 

tarta$$$$  �/ر�/  Kızılsu tavuğu III/860.  
*** ����artay: Kızılsu tavuğu, bıldırcın 
kılavuzu (Bdg. I: 722). 

tartĭġ ��/ر�/  Daha büyük olana verilen hediye 
III/865. 
*** tartıġ: Hediye, pīşkeş [hediye, 
armağan], tu
fe [hediye, armağan], 
armaġan, yādigār, bergü/ār [hediye, 
armağan] (LÇ 99). 

tartĭ���� ��/ر�/  Daha büyük olana verilen hediye  
Üç �atla yükünüp yanġanda hem üç �atla 
sorġanda ve tartĭ� tartġanda birer yükündi 
“Üç defa saygıyla eğilip geri 
döndüğünde yine üç defa sağlık sıhhat 
sorup hediye vererek saygıyla eğildi.” 
(Bb. 150-22) III/864. 
*** tartıġ: bk. tartĭġ. 

tartĭl- ����/ر�/  Çekilmek III/865.  
*** tartılma����: Çekilmek (Bdg. I: 722). 

tartĭn- ��$�/ر�/ tart+n- Geri çekilmek, reddetmek, istememek 
III/865.  
*** tartinma����: Geri çekilmek, istememek 
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(Vámb. 254). 
tartĭş- I ��&�/ر�/  Tartışmak, münakaşa etmek, kavga 

etmek III/865.  
*** tartişma����: Çekiştirmek, aşağı yukarı 
çekmek, parçalamak (Vámb. 254). 

tartĭş II 3�/ر�/  Tartışma, münakaşa, kavga III/865. 
*** tartış: Münakaşa, tartışma (DTO 
196). 

tartĭşĭ���� ��&�/ر�/ tartĭş(f)+� Tartışma, münakaşa, kavga III/865. 
*** tartışı����: Münakaşa, tartışma (DTO 
196). 

tart����ĭç <��/1  /�ر) Bir şeyi çekmek için kullanılan araç, 
kabza, kol, sap, kulp 
2) Keman yayı III/867.  
*** ����art����ıç: Kabza, kol, sap, kulp (Bdg. I: 
722). 

tart����ula- ��,��/ر�/ tart+�u�a- Bir yere doğru çekmek; yedeğe almak 
III/867. *** (-). 

tart����ulaş- ���,��/ر�/ tart�ula+ş- Rakibi çekiştirmek, mücadele etmek, 
güreşmek 
İsen-Timur Sul�ānnı9 yitti sikkiz nevkeri 
atlanıp bu yaya�larnı utrısıġa barıp sul�ān 
atlanġunça tart�ulaşıp at�ulaşıp yaya�larnı 
sul�ān sarıġa tarttılar “İsen-Timur 
Sultan’ın yedi-sekiz adamı, atlara 
binerek, bu yayaların karşısına gidip 
sultan ata bininceye kadar birbirlerini 
çekiştirip yayaları sultana doğru 
çektiler.” (Bb. 483-11) III/867. 
*** tar����ulaşma����: Rakibi çekiştirmek, 
mücadele etmek (Bdg. I: 722). 

tartna����çĭ !*��$/ر�/  Vergi toplamaya yardım eden kimse 
III/867.  
*** tartna����çı: Vergi memuru (Bdg. I: 
722). 

tart-pĭrtĭ !/#�� رت�/  Dağınık bir şekilde  
Tart-pĭrtĭ çı�ardılar “Dağınık bir şekilde 
çıkardılar.” (Bb. 136-20) III/857. 
*** tart birti – tart pirti:  Dağınık (DTO 
195). 

tarttur-  ،ر/�ور���/  Çektirmek III/868.  
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 ,����artdurma����: Çekmeye zorlamak *** /�ر/�ر��
çektirmek (Bdg. I: 722). 

tartū �/ر�/  Ağırlık, tartı III/865.  
*** tartu- ����artu- ����artı: Ağırlık, tartı (Bdg. 
I: 722). 

tartuçĭ !��/ر�/  Kantarcı, ağırlık tartan kimse III/865.  
*** ����ar����uçı: Kantarcı, ağırlık tartan kimse 
(Bdg. I: 722)ç 

tarturul- ��(ر/�رو�/ tarttur+�- Masaya konulmak (yiyecek şeyler için)  
Ol yirde tüşüp yıl�ıran aşın tartturuldı “O 
yerde inip yılkıran yemeği yaptırıldı.” 
(Bb. 316-17) III/868.  
*** tarturulma����: Çektirilmek; devam 
ettirilmek, sürdürülmek (Bdg. I: 722). 

taru����- رو����/  Darılmak, gücenmek, hüzünlü olmak 
III/851. 
*** tarı����ma����: bk. tarĭ�-. 

tarzĭ���� �%ز#/  Bir tür kısa kuyruklu koyun III/870. 
*** tarzı����: Kısa kuyruklu koyun (Bdg. I: 
349). 

tas س�/  Tek renkli ve altın sırmalı ipek kumaş 
III/915.  
*** ����as: Parlak ve tek renkli ipek kumaş 
(Bdg. I: 724). 

tasa-879 ���K�/  1) (P. d. C.) Göğüste yanma şeklinde 
hissedilen kronik hastalığa yakalanmak 
2) (V.) Yorulmak 
3) (S.S.) [İçi yanmak; çok sevmek, 
birisinin ilerlemesi için çalışmak]880 
Arma�, içrüsi yanma�, perestiş ve dil-sūzlik 
itmek [çok sevmek], birisiniñ şeref ve 
revācına ve tera��īsine çalışma� (S.S.) 
III/917. 
*** tasama����: (LÇ 100); tasama����: Göğüste 
yanma şeklinde hissedilen kronik 
hastalığa yakalanmak, yorgun olmak 
(DTO 199); tasama����: Yorulmak (Vámb. 
255). 

                                                           
879 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
880 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tasĭrtĭ !/#�K�/  (V.) Gürültü, patırtı  
Tasĭrtĭ itti “Gürültü yaptı” III/918. 
*** tasirti: Gürültü, patırtı (Vámb. 255). 

taski !=K�/  (P. d. C.) Körük III/920. 
*** taski: Körük (DTO 199). 

tasla- ���K�/  (V.) İthaf etmek (Birisine yaklaşmak 
için); tanzim etmek III/920. 
*** taslama����: Tanzim etmek; himaye 
etmek, korumak (Vámb. 255). 

tas����a���� ق�K�/  Taslak, şema, kroki III/921. 
*** tasla����: Nā-ma�bū‛ [basılmamış], 
ta.arlanmış, nīreng [taslak], çıpla� (LÇ 
100); tasla����: Kaba, hoş olmayan, tatsız 
(DTO 199). 

tasma ��K�/  Tasma, ince kayış III/924. 
*** tasma: Tasma, kayış, kolan (Vámb. 
255). 

tassa����an- ��	�NKّ�/ tassa+�an- Tasalanmak, kederlenmek III/923. 
*** tasalanma����: Tasalanmak, korkmak 
(Vámb. 255); tasalanma����: Sıkılmak, 
kederlenmek, korkmak (DTO 199). 

taş I 1  /�ش) Dış, dış taraf 
2) (V.) Uzak III/931. 
*** taş: Uzak (Vámb. 255); taş: Dış, dışarı 
(DTO 199). 

taş II ش�/  Taş 
Altun taş “Altın külçe= 500 miskal”; 
Taş atarıda teferrucġa bardım namāz-ı diger 
bar irdi taş attı mi9 altı yüz �adem yol 
bardı “Taş atışını seyretmeğe gittim; 
ikindi namazı vaktinde taşı attı; taş bin 
altı yüz adım mesafeye gitti.” (Bb. 401-
11) III/931. 
*** taş: Taş (Vámb. 255). 

taş- III ����/  Taşmak, üstünden akmak III/933. 
*** taşma����: Taşmak, çok su akmak (DTO 
200). 
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taşa����-881 ��(���/ taş’tan Taşa çevrilmek, taşlaşmak, taş kesilmek; 
bir şeye şaşıp kalmak III/934. *** (-). 

taşçĭ !���/  (V.) Çömlekçi, çömlek yapan kimse 
III/944. 
*** taşçi: Çömlekçi (Vámb. 255). 

taşĭ- �����/  Taşımak III/937. 
*** taşıma����: Taşımak (DTO 201). 

taşĭ���� I ����/  Taşkın, kıyıyı su basması III/937. 
*** taşi����: Taşkın; kaynama (Vámb. 255). 

taşĭ����- II ������/  1) Yaralı olmak 
2) Hüzünlü olmak III/937. 
*** taşı����ma����: Kötü bir şekilde 
yaralanmak (DTO 201); taşı����ma����: Pek 
ziyāde mecrū
 ve mażrūb olma� [çok 
kötü yaralanmak], muż�arib [ızdırap 
çeken], za�m-�ūrde [yaralı] (LÇ 101). 

taşĭr- ��#���/  Yıpranmış olmak III/937.  
*** taşırma����: Yıpranmış olmak, aşınmak 
(Bdg. I: 726). 

taşĭrġan- ��/��	�#�   (S.S.) [Aşındırıp kenardan taşırmak]882 
,ayvān �ırnaġı, aşındurup kenārdan 
taşırma� (S.S.) III/937. 
*** taşırġġġġanma����: (LÇ 101). 

taş����a ����/  Dış cephe, dış taraf, dış kısım III/937. 
*** taş����a: Dış kısım, dışarı (DTO 200). 

taş����an ن����/  Tavşan III/937. 
*** taş����an: Tavşan (Bdg. I: 333). 

taş����arĭ  ر����/  Dışarı, dış 
Bir ikki mertebe taş�arra�dın yana cerrler 
saldı “Bir iki kademe dışardan tekrar 
hendekler yaptı” (Bb. 6-4) III/937. 
*** taş����arı: Dış kısım, dışarı (DTO 200). 

taş����aru رو����/  Dışarı, dış III/938. 
*** taş����aru: Dışarı, dışarıda (Vámb. 255). 

Taşkent �$=��/  Taşkent şehri III/939.  
*** Taşkend: Türkistānda meşhūr bir 
şehr-i ‛azīmdir, Şāş da�ı dirler (LÇ 100). 

Taşkentlik E�(�$=��/ Taşkent+lik Taşkentli, Taşkent halkından olan 
                                                           
881 Kelime, OSTN’de kelime başında ‘taşa�a-’ şeklindedir. Kelimenin ‘taş’ ismine ‘+al-’ isimden 
fiil yapma ekiyle oluşturulduğu açıkça görülmektedir. 
882 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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III/939.  
*** Taşkendlik: Taşkentli (Bdg. I: 333). 

taş����ĭ !���/ taş+�ĭ Dışarıdaki, dıştaki III/938. *** (-). 
taş����un ن����/  Taşkın III/939. 

*** taş����un: Taşkın, aşırı (DTO 200). 
taşla- �����/  Taşlamak, taş atmak; geride bırakmak, 

dışlamak III/940. 
*** taşlama����: Taş atmak; geri atmak; 
bırakmak, terk etmek (DTO 200). 

taşlan- ��	���/  Taş atılmak, taşlanmak; terk edilmek, 
dışlanmak III/940.  
*** ����aşlanma����: Taş atılmak, taşlanmak; 
terk edilmek, dışlanmak (Bdg. I: 725). 

taşlĭġ �����/  Vücudun üst kısmı için giysi, örtü 
III/942. *** (-). 

taşlĭ���� �����/ taş+lĭ� Kuşun kursağı, taşlık III/941. 
*** ����aşlı����: Kuşun kursağı (Bdg. I: 725). 

taşlu���� ق����/  Kapalı, kaplanmış, örtülmüş 
Zarīfet taşlu� altun tügeleri kişi pōstīni 
bar irkendür “Üstü zarif taşlarla 
süslenmiş simli kürkü vardı.” (Abg. 
139) *** (-). 

taşnu �$��/  Ayakkabı konulan yer, ayakkabılık  
(Calc. Wrtb. آ�ن )Vآ ) III/939. 
*** taşnu: Ayakkabıların kaldırıldığı yer 
(DTO 201). 

taşpa����a ���D��/ taş+ba�a Kaplumbağa III/944. 
*** taşba����a: Kaplumbağa (DTO 200); 
taşba����a: Kamlumbağa (Vámb. 255). 

taşta���� ق�"��/  Gevşek yay, az gerilmiş yay  
(Calc. Wrtb. دن�آ,�ن آ ) III/943. 
*** taşta����: Az gerilmiş yay (DTO 200). 

tat I ت�/  Tat, lezzet III/898. 
*** tat: Tat, lezzet; zevk, haz; tatlılık 
(Vámb. 253). 

tat II ت�/  (V.) Açık sözlük, dürüst; basit III/899. 
*** tat: Doğru, samimi, dürüst, içten 
(Vámb. 253). 

tat III 1  /�ت) Bu kelime Orhun yazıtlarında aynı 
cümlenin içinde sadece iki kez 
kullanılmıştır. 
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2) Duyduğuma göre Kırım’ın güney 
kıyısının batı kısmında Sudak’ın 
kuzeyinde yaşayan Tatarlara ‘tat’ 
denirdi. III/899. *** (-). 

tat- IV ��/�/  Tatmak, tadına bakmak III/900. 
*** tatma����: Tadına bakmak (Vámb. 254). 

Tatar 1    /�/�ر) Muhtemelen Onon (nehri)’da 
Moğollarla yaşayan bir boy ismi, Tatar 
2) Çin’in kuzeyinde yaşayan halk  
�ara Tatar “Kara Tatarlar” (Bdg. I: 329) 
III/901. 
*** Tatar: Moġul �avā’ifinden bir �abīle 
ismidir, Tataristān ve �ırım ahālīsine 
i�lā� olunur (LÇ 98). 

Tatarça ر���/�/ Tatar+ça 1) Tatar usulü, Tatar tarzı, Tatar âdeti 
2) Tatarca, Tatar dili 
3) Özel yapılmış Tatar oku III/904.  
*** Tatarca: a) Tatarca b) Özel yapılmış 
Tatar oku (Bgd. I: 329). 

tatarçĭ���� ر����/�/  Keçe biti III/904.  
*** tatarcı����: Keçe biti (Bdg. I: 329). 

tatĭ- ���/�/  Tadına bakmak; denemek, tecrübe 
etmek III/905.  
*** ����atıma����: Tadına bakmak; denemek, 
tecrübe etmek (Bdg. I: 720). 

tatĭġ   Tat, lezzet; zevk III/905. 
*** tatıġġġġ: Tat, lezzet (DTO 194). 

tatĭġlĭġ �����/�/ tatĭġ+lĭġ Tatlı, lezzetli III/905.  
*** tatıġġġġlıġġġġ: Tatlı, lezzetli (Bdg. I: 720). 

tatĭr #�/�/  Zevkli, tatlı  
(Calc. Wrtb. دار J:  ) III/905.  
*** tatır: Zevkli, tatlı (Bdg. I: 720). 

tatĭt- ��"�/�/ tatĭ+t- 1) Tattırmak, tadına baktırmak 
2) Tatlandırmak III/906.  
*** tatıtma����: Tattırmak, tadına 
baktırmak (Bdg. I: 720). 

tatlĭġ ���/�/  Tatlı, lezzetli III/908. 
*** tatliġġġġ: Tatlı, lezzetli (Vámb. 254). 

tattur- ور���/�/ tat+dur- Tattırmak, tadına baktırmak III/909. *** 
(-). 

tatu I �/�/  (V.) Orta büyüklükte at; kemikleri güçlü 



 699 

at; at arabası III/906. 
*** tatu: Orta büyüklükte at; kemikleri 
güçlü at; at arabası (Vámb. 254); tatu: 
Güçlü at; at arabası (DTO 194). 

tatū II �/�/ tat(ı)+ū Birlik, uyum; arkadaşlık; ittifak, 
birleşme III/906. 
*** ����atu: Birleşme, birlik, uyum, el birliği 
(Bdg. I: 721). 

tatūlan- ��	,�/�/  Barış yapmak, birlik kurmak, birleşmek 
III/907.  
*** ����atulanma����: Birisi ile birleşmek, birisi 
ile uyum içinde olmak (Bdg. I: 721). 

tatulanĭş- ��&�	,�/�/  Birisi ile barış yapmak, birisi ile 
birleşmek III/907.  
*** ����atulanuşma����: Birisi ile birleşmek, 
birisi ile uyum içinde olmak (Bdg. I: 
721). 

tatur- ر���/�/ tat+tur- Tattırmak, tadına baktırmak III/906.  
*** ����aturma����: Tattırmak, tadına 
baktırmak (Bdg. I: 720). 

tava وا�/ F. 	��A  Tava III/983. 
*** tava: Tava (Bdg. I: 338); tava: Aşık 
kemiği ile oynanan bir oyun (Vámb. 
257). 

tavar 1  /�ار) Mal, mülk, servet 
2) Davar, çiftlik hayvanı III/985. 
*** tavar: Semürür 
ayvān, �avar, dana, 
mevāşī [davar] (LÇ 111). 

tavaş اش�/  (V.) Eşkıyalık, yağma, soygun III/985. 
*** tavaş: Eşkıyalık, yağma, soygun 
(Vámb. 259). 

tavaşĭ !وا��/  Hadım; harem ağası III/985. 
*** tavaşı: %ādım aġası, �wāce-i sarāy, 
aġavāt, iç aġası, 
arem aġası, ġulām-ı 
a�te [hadım edilmiş erkek] (LÇ 111). 

tavda���� وداق�/  Toy kuşu, toydan  
(Calc. Wrtb. غ�  ) III/990. 
*** tavdaġġġġ: Kuş (Bdg. I: 338). 
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tavla- ��,و�/  (S.S.) [Tava getirmek, terbiye etmek, at 
ve hayvana baytarlık etmek, perhizle 
aslına geri gönmek]883 
Tava getürmek, çevirmek, terbiyet itmek, at 
ve 
ayvānāta bay�arlik iylemek, perhīz ile 
a.lına ircā‛ itmek (S.S.) III/989. 
*** tavlama����: (LÇ 105). 

tavlan- ��	,و�/  (S.S.) [Etrafına bir şey sarmak, eğirmek, 
bükmek; kıvırmak; döndürmek]884 
Tav bolma�, semirtirmek, �ıvralma�, bi-tāb 
itmek, ip ve otı �utlatmek, pīç ü tāb 
[ızdırap ve sıkıntı] (S.S.) III/989. 
*** tavlanma����: (LÇ 105); taulanma����: 
Etrafına bir şey sarmak, eğirmek, 
bükmek; kıvırmak; döndürmek (Vámb. 
257). 

tavşal- و�/��(��  tavuş+a+�- Zayıflamak, zayıf olmak, kuvvetten 
düşmek 
*ā�atim ger �almadı tartarġa mi
net taġını 
Ni ‛aceb bu yükni ger eflāk çikse tavşalur 
“Ayrılık yükünü çekmeğe gücüm 
kalmadı; şaşılacak ne var, bu yükü 
felekler çekse zayıflar.”; 
Yol imgekim şiddetdin bedeni köp tavşalur 
“Yol sıkıntısının şiddetinden bedeni çok 
zayıflar.” III/991. 
*** tavşalma����: Kuvvetten düşmek, hasta 
olmak (DTO 210); tauşalma����: Yorulmak 
(Vámb. 257). 

tavulġa �� .Miğfer, başlık III/987  /�وو)
*** tavulġġġġa: Toġulġa dimekdir (Vél-Zer. 
181). 

tavulġan ن�� .Miğfer, başlık III/987  /�وو)
*** tavulġanġanġanġan: Miğfer, başlık (DTO 211). 

tavul����a ��(وو�/  Miğfer, başlık III/987. 
*** tavul����a: Miğfer, başlık (DTO 211). 

tavur وور�/  Kase veya fincanın kenarı III/987. 
*** tavur: �ab ve +arfıñ e�rāfı ve girdi, 

                                                           
883 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
884 Anlam ‘Cagataische Sprach-Studien’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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mu
ī� ve 
al�a, dā’ire, çevre, cevvāle 
[daima hareket hâlinde olan] (LÇ 105). 

tavus- ��Kوو�/  Bitirmek, son vermek, tamamlamak 
III/988. 
*** tavusma����: Tamamlamak, bitirmek 
(DTO 210). 

tavuş I ووش�/  Ses, seda III/988. 
*** tavuş: Ses, seda; ayak sesi (DTO 210). 

tavuş II وش�/  Zayıf, cılız, ince 
(Calc. Wrtb. ز�'ن ور":ار ) III/988. 
*** tavuş: İnce, zayıf; cılız (Bdg. I: 731). 

tavuş- III وو����/  Uzaklaşmak, koşmak, kaçmak; 
hoplamak, sıçramak III/988. 
*** tavuşma����: Uzaklaşmak, sıçramak 
(DTO 210). 

tavuş����an وو���ن�/  Tavşan 
Tavuşġan uy�usı “Tavşan uykusu” 
III/988. 
*** tavuş����an: Tavşan (DTO 210); 
tauş����an: Tavşan (Vámb. 257). 

taw و�/  Uzak III/772. 
*** tav: Uzak (DTO 210). 

tawla- ��,و�/  (V.) Şişmanlatmak, irileştirmek III/773. 
*** taulama����: Şişmanlatmak, 
irileştirmek (Vámb. 257). 

tawlan- I ��	,و�/  (V.) Çevrelemek, etrafını sarmak III/773. 
*** taulanma����: Etrafını sarmak; 
dödürmek, çevirmek (Vámb. 257). 

tawlan- II ��	,و�/ tawla+n- Şişmanlamak, irileşmek III/773. 
*** taulanma����: Şişmanlamak, irileşmek 
(Vámb. 257). 

tawşal- ��(و���/  Zayıflamak, kuvvetsiz olmak, 
hastalanmak 
Yol imgeki şiddetidin bedeni köp tawşalur 
“Yol zahmetinin şiddetinden bedeni çok 
zayıflar.” III/776. 
*** tavşalma����: Hastalanmak, 
güçsüzleşmek (DTO 210). 

tawşançĭl 1�*	و���/  Bir tür yırtıcı kuş III/776.  
*** tavşancıl: Bir tür yırtıcı kuş (Bdg. I: 
338). 
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tawu���� وق�/  Tavuk III/773. 
*** tavuġġġġ: Tavuk (DTO 211). 

tawulġan  ن�� .Miğfer, tolga III/774  /�و)
*** tavulġġġġan- tavul����a: Miğfer, başlık 
(DTO 211). 

tawur ور�/  Çanağın dış kısmı III/773. 
*** tavur: Çanağın dış kısmı  (DTO 210). 

tawus- 885   Birisinin şerefine içki içmek 
‛Aş�ına �ade
 tenāvül itmek [aşkına 
içmek], mesrūr ve şādmān olma� [sevinçli 
olmak], birisiniñ ismine müdām ve mey-
nāb içmek [birisinin şerefine sürekli, 
berrak şarap içmek], �ar�af [şarap] (S.S.) 
III/775. 
*** tavusma����: (LÇ 105). 

tawuş- I و����/  Koşmak, fırlamak III/776. 
*** tavuşma����: Uzaklaşmak; zıplamak 
(DTO 210). 

tawuş II 1  /�وش) Uzak 
2) Zayıf, cılız; ince, dar III/776. 
*** tavuş: Ses; ses çıkaran şey (DTO 
210); tauş: Ses; ses çıkaran şey (Vámb. 
257). 

tawuş����an ن�Oو��/  Tavşan III/776. 
*** tavuş����an: bk. tawuş�an. 

tawuş����an و���ن�/  Tavşan 
Tawuş�an yıl “Tavşan yılı”  III/776. 
*** tavuş����an: Tavşan (DTO 210); 
tauş����an: Tavşan (Vámb.257). 

ta$$$$ I  �/  1) Tay, at yavrusu 
2) Bir yıllık tay III/765. 
*** ����ay: İki yaşındaki tay (DTO 382); tay: 
Tay (DTO 281); tay: Tay (Vámb. 257). 

ta$$$$- II ��%�/  Kaymak, sürçmek III/766. 
*** tayma����: Kaymak (DTO 211). 

tayaġ غ�%�/  Değnek, sopa, çubuk III/817. 
*** tayaġġġġ: Dayanak, destek, arka; sopa, 
değnek; sırık (DTO 211). 

                                                           
885 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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tayaġla- ����%�/  (S.S.) [Dayak atmak, vurmak; destek 
koymak, sağlamlaştırmak]886 
*aya� atma�, farb itmek [vurmak], 
üstüvār iylemek [sağlamlaştırmak], 
pāyende �oyma� [destek koymak], 
�aya�lama�, urma�, ta‛zīz [birisine 
hürmet etmek, aziz kılmak] (S.S.) 
III/817. 
*** tayaġġġġlama����: (LÇ 106). 

tayaġ����a- ����%�/  Sopayla dövmek III/817. 
*** tayaġġġġlama����: Sopayla dövmek (DTO 
211). 

taya���� ق�%�/ taya+� Değnek, sopa, çubuk III/816. 
*** taya����: Dayanak, destek, arka; sopa, 
değnek; sırık (DTO 211). 

tayan- ��	�%�/  Dayanmak, yaslanmak III/817. *** (-). 
tayança���� ق�*	�%�/ tayan+ça� Mızrakların birbirine dayandırıldığı yer 

III/818. 
*** tayanca����: Mızrakların birbirine 
dayandırıldığı yer (DTO 211). 

tayançĭ���� ��*	�%�/  Teyze, annenin kardeşi III/819. 
*** tayanca����: Teyze (DTO 211). 

tayandur- ور���	�%�/  Dayandırmak, yaslatmak III/818. *** (-). 
tayar887 ّ��ر\ Ar. Hazır, tamam, bitmiş 

Çün bizni9 il �ayar imes idiler yigitler 
tayar ve müste‛ad bolġunça “Çünkü bizim 
halkımız hazır değildi; yiğitler hazır 
olunca” (Bb. 53.16); 
�alġan esbāb ve ālātnı �ayar ve mükemmel 
�ılıp “Kalan esbise ve aletleri hazır ve 
mükemmel yapıp” (Bb. 82-12) III/819. 
*** tttteyyar: Hazır, tamam (Vámb. 305); 
����eyyār: Hazır, tamamlanmış (DTO 384). 

                                                           
886 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
887 Kelimenin madde başındaki şekli ile Arap harfli yazılışı arasında fark bulunmaktadır. 
Radloff, bu kelimeyi Dictionnaire Turk-Oriental’den almış olmalıdır. Her ne kadar oradan 
aldığını belirtmese de kelime için verilen örnek metinler Pavet de Cortaille’nin verdiği 
örneklerle aynıdır. Ancak Cortaille, kelimenin okunuşunda hataya düşmüş olmalıdır. Radloff 
da kelimeyi eserine bu yanlış hâliyle almıştır. Bu kelime ‘Hazır, tamamı bitmiş şey, hazırlanmış’ 
anlamlarına gelen Arapça ‘teyyār’ (ر��ّA) kelimesi olmalıdır (Devellioğlu; 1998: 1105). 
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tayaw 888 و�%�/  Dayak, destek III/816. 
*** tayau: Dayak, destek (Vámb. 257). 

ta$$$$ca���� ق�*%�/  (S.S.) [Kaygan yer; buzlu yer]889 
�ayaca� yer, �ayrılaca� ma
all, sirilecek 
yer, laġzāngeh890, �ayġa�, buzlı mevki‛, 
ya�malik [buzlu yer] (S.S.) III/770. 
*** tayca����: (LÇ 106). 

ta$$$$ġaç I ج��%�/  Kaygan yer III/768. 
*** tayġġġġaç: Kaygan yer (DTO 211). 

ta$$$$ġaç II ج��%�/  (V.) Çenesi düşük, lakırtı yapan kişi 
III/768. 
*** tayġġġġaç: Ağzı kalabalık, çenesi düşük 
(Vámb. 257); tayġġġġaç: Çenesi düşük (DTO 
211). 

ta$$$$ġan ن��%�/  Tazı, tazı köpeği III/768. 
*** tayġġġġan: Köpek (Hakaret için) (Vámb. 
258); tayġġġġan: Köpek (Hakaret için) (DTO 
211). 

ta$$$$ġur ر��%�/ ta$+ġur 1) Hafif kaygan yer 
2) [Çok kayan; kızak ile kayan]891 
Ço� �ayıcı, �ayıcı, �ıza� ile �ayıcı, 
ya�malik-bāz [buzda kayan] (S.S.) III/769.  
*** tayġġġġur: (LÇ 106). 

tayĭca���� �/ق�*$�%   Kaygan yer III/821. 
*** tayinca����: bk. tayĭnça�. 

tayĭġ ��%�/  Suyun sığ olduğu yer, geçit 
(Calc. Wrtb.  ر �بtآ @�� ); 
�ayar ma
all, �ayar, �ayġa�, ve bula� yer, 
şıltı� mevki‛ (S.S.) III/820. 
*** tayıġġġġ: (LÇ 106). 

tayĭl- ����%�/  Kaymak 
İşide aşu�ġan köp tapılur köp tayĭlġan köp 
yı�ılur “İşinde acele eden çok kayar; çok 
kayan çok düşer.”; 
Fīl tayĭlıp kimeni ġar� �ıldı “Fil kayıp 

                                                           
888 Madde başı açıklamasında kelimenin, Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
’Cagataische Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için Çağatay Türkçesine ait kelimeler 
arasında ele aldık. 
889 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
890 Kelime LÇ’de ve OSTN’de hatalı bir biçimde  2"3>:ا   şeklinde yazılmıştır. 
891 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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gemiyi batırdı.” (Bb. 436-4);  
Ayaġım tayĭlsa dest-gīrlik bile �olda 
“Ayağım kayarsa arkamda olarak beni 
kolla.” III/821. 
*** tayılma����: �ayma�lik, �ayma�lik, 
sirilmeklik (LÇ 104). 

tayĭnça���� ق�*$%�/  Kaygan yer III/820. 
*** tayinca����: Kaygan yer (Vámb. 258). 

ta$$$$maġur ر���%�/ ta$+ma+ġur Kaymayan kimse III/772. 
*** taymaġġġġur: Kaymayan (DTO 212). 

tayĭnça �*$%�/  Bir yaşındaki dana III/769. *** (-). 
ta$$$$ran-  ،��	ا#�/

��	#�/ 
 Kaymak, sürçmek III/769.  

*** ����ayranma����: Kaymak, sürçmek (Bdg. 
I: 755). 

ta$$$$şĭ !&%�/  Yazıcı; yazar III/770. 
*** tayşı: Yazar, hoca (DTO 211); tayış: 
%ıtāy lisānınca mu‛allim, �wōca, kātib, 
mektebdār, ehl-i �alem ve dīvān, mīrzā 
ve nüvīsende (LÇ 106). 

taz ز�/  Çıplak, tüysüz, pürüzsüz III/925. 
*** taz: Uyuz hastalığının sonucunda 
gelişen kellik, uyuz hastalığı (Vámb. 
255); taz: Utanmaz kadın (DTO 199). 

tazĭ I  ز�/  Av köpeği, tazı III/930. 
*** tazı: Seg-i şikārī [av köpeği] (LÇ 
100). 

Tazĭ II  ز�/  Arapça III/930. 
*** Tazı: ‛Arabī lisānı (LÇ 100). 

tazlan- ��	,ز�/ taz+la+n- Kelleşmek, saçlarını kaybetmek III/931.  
*** tazlama����892: Dazlak olmak, kel 
olmak, saçları dökülmek (Bdg. I: 332). 

te- ���/  1) Demek, söylemek, konuşmak 
2) Adlandırmak, ad koymak III/1008. 
*** timek: Demek, söylemek (Bdg. I: 
423); dimek: Demek, söylemek (DTO 
326). 

tebe �>/  Tepe III/1118. 
*** tepe: bk. tepe. 

                                                           
892 OSTN’de yer alan ‘tazlan-‘ kelimesini sözlüklerde bulamadığımız için bu kelimenin yerine 
‘tazlama�’ kelimesinin çalışmaya alınmasını uygun bulduk. 
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teben �>�/  Bir tür büyük iğne; çengel iğne  
(Calc. Wrtb. نLزن آ';) III/1119. 
*** tibin: Büyük iğne (DTO 252); tibin: 
Çuvaldız (Vámb. 268). 

tebene �	�>/  Büyük iğne 
(Bazen 	"�GA  yerine hatalı olarak 	"��A 
yazılmıştır.)893; 
(Calc. Wrtb. ا�3وز'� ) III/1119. 
*** tibin: bk. teben. 

tebikçi !�=�>/ Moğ. Casus, hafiye, ispiyoncu  
(Calc. Wrtb. Jآ��� f�,; اق�س و ا;$';�� ) 
III/1120. 
*** tebikçi: Casus, hafiye, ispiyoncu 
(Bdg. I: 341). 

tebin- E�$�>�/  Atı kamçılamak III/1120. *** (-). 
tebingü �=$�>/   Eyerin her iki tarafına sarkıtılan deri 

tabakası III/1121. 
*** tebingü: Eyer perkine dirler (Vél.-
Zer. 160); tepingü: bk. tepingü. 

tebre-  E1  /�<#ا�) Hareket etmek, kımıldamak, 
yerinden oynatmak 
2) Kımıldanmak, sallanmak; yola 
çıkmak III/1123. 
*** tepremek: Basmak, çiğnemek, 
ayağını yere koymak (Vámb. 268); 
tibremek: Titremek, kımıldanmak, 
hareket etmek; ayağını yere vurmak 
(DTO 252). 

tebren-  ،E�	ا#>�/
E�	ا#>/ 

 Kımıldanmak, yerinden oynamak, canlı 
ve dinç olmak III/1124. 
*** teprenmek: Kımıldanmak, yerinden 
oynamak (Vámb. 268); tibrenmek: 
Titremek, kımıldanmak, hareket etmek; 
ayağını yere vurmak (DTO 252). 

tebret-  ،E�/ا#>�/
E�/ا#>/ 

 Kımıldatmak, oynatmak, yerinden 
oynatmak  III/1124. 
*** tibretmek: Titretmek, kımıldatmak, 
hareket ettirmek (DTO 252). 

                                                           
893 Radloff, burada Budagov’u kastediyor olmalıdır; çünkü Budagov sözlüğünde kelimeyi 	"��A 
şeklinde almıştır. 
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tebsi !8>/  (S.S.) [Sini, tepsi; gönül ateşi]894 
Sini, la‛lī, pātnūs, 
araret-i dil [gönül 
ateşi] (S.S.) III/1125. 
*** tebsi: (LÇ 107); tepsi: bk. tepsi. 

tebüş I ش�>�/  Tekme III/1123. 
*** tibüş: Tekme (Bdg. I: 412). 

tebüş- II E���>�/ tep+ş- Tepişmek, tekmeleşmek III/1123. 
*** tibüşmek: Tepişmek, tekmeleşmek 
(Bdg. I: 413). 

tebüşkek ك�=��>�/  Ayağını yere vuran at, tepişen at 
III/1123. 
*** tibüşkek: Ayağını yere vuran at 
(Bdg. I: 413). 

tecen 895 �*/  (S.S.) [Dağ keçisi, dağ tekesi; kızgın ve 
hiddetli adam; Merv ve Âhel arasında 
olan ve Türkmenlerin meşhur beldesi]896 
*aġ keçisi897 ve tekesi, �ızġın ve şiddetli ve 
ġażablanmış adam, Merv ile Ā�el beyninde 
[arasında] �abā’il-i Türkmeniyyeniñ 
meşhūr bir beldesidir, deryā-yı *ajen 
ma‛rūfdur [Tajen denizi olarak bilinir.] 
(S.S.) III/1095. 
*** tecen: (LÇ 107). 

tecir #�*/  Han veya önemli birinin çadırının 
etrafındaki çit, parmaklık, perde 
(Calc. Wrtb.  ت��R J�;Jد��  ) III/1096.  
*** tecir: Han veya önemli birinin 
çadırının etrafındaki çit, parmaklık, 
perde (Bdg. I: 342). 

tecük898 ك�&�/  Deşik, delik, çukur III/1107. *** (-).  
teg I E/  Bir şeyin alt kısmı, zemin, yer 

Tegide “Altında” III/1028. 
*** tig: Yer, zemin (DTO 260); tig: Yer, 
zemin (Vámb. 270). 

                                                           
894 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
895 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık 
896 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
897 Kelime OSTN’de  !-�]آ  şeklindedir. 
898 Kelime madde başında ‘tecük’ şeklinde yazılmışken kelimenin Arap harfli yazılışı ك'-�A 
biçimindedir. Kelimeye verilen anlam ve kelimenin Arap harfli yazılışı dikkate alındığında, kelimenin 
madde başındaki yazılışında hata olmalıdır. 



 708 

teg- II E�=�/  Değmek; uğramak  III/1028. 
*** tigmek: Dokunmak, değmek; 
ulaşmak, erişmek (DTO 261). 

tegdeş اش�=�/  (V.) Yakın arkadaş III/1040. 
*** tegdaş: Yakın arkadaş (Vámb. 270); 
te9999daş: Yakın arkadaş (Vámb. 272). 

tegele �=/  bk. degele III/1032. *** (-). 
tegeẁ و�=/  Dağ geçidinden akan su III/1030. 

*** tegev: Dağ eteğinden akan su (DTO 
216); tegeö: Dağ suyu (Vámb. 259). 

tegi !=/ teg+ü Kadar, değin III/1033. *** (-). 
tegil 1�=�/  Değil III/1035.  

*** tügül: bk. tügül II. 
tegin I ��=/  Kadar, değin  

Yirge tegin “Yere kadar” III/1033. 
*** tegin: Kadar, dek, değin (Vámb. 
259). 

tegin II ��=/ ،��=�/  Tegin, şehzâde, prens  
(Muhtemelen ‘teggin’ şeklinden 
gelmektedir.) III/1033. 
*** tegin: Prens (DTO 217). 

tegirmen ن��#�=�/  Değirmen III/1035. 
*** tegirmen: Değirmen (Vámb. 270). 

tegirmençi !*	��#�=�/ tegir+men+çi Değirmenci III/1035. 
*** tegirmençi: Değirmenci (Bdg. I: 367). 

tegis A�=�/  Düz, yassı, dümdüz  
(Calc. Wrtb. ه,'ار) III/1035. 
*** tigis: Düz, düzgün; eşit (DTO 263). 

tegiş I 3�=�/ teg+ş 1) Değme, dokunma, temas 
2) Uygun ve yeterli miktar  
3) Saldırı III/1036. *** (-). 

tegiş- II E�&�=�/  1) Birlikte dokunmak, birbirini itmek, 
birbirine değmek, birlikte mücadele 
etmek; buluşmak 
Mehdī %wāce burunra� tigişti “Mehdî 
Hoca mücadeleye erkenden başladı.” 
(Bb. 345)  
2) Hediye sunmak III/1036. *** (-). 

tegişlik E��&�=�/ tegiş+lik Yeterli; uygun III/1037. *** (-). 
tegiz- E�4�=�/ teg+iz- Değdirmek, dokundurmak; yetiştirmek, 

ulaştırmak; temas ettirmek III/1036. 
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*** tigizmek: Değdirmek, 
dokundurmak; yetiştirmek, ulaştırmak; 
temas ettirmek (DTO 263). 

tegme ��=�/ ،��=�/  Her III/1040. *** (-). 
tegre ا#=�/ tegir+e 1) Çepeçevre 

2) Civar, çevre, muhit 
Tigresinde “Çevresinde” III/1038. 
*** tigre: Çember, daire; çevre; taraf 
(DTO 260); tekre: Çepeçevre (Vámb. 
270). 

tegrek اك#=�/  (V.) Daire, çember, halka III/1038. 
*** tigrek: Daire, çember, halka (Vámb. 
270). 

tegren- E�	ا#=�/  Daire oluşturmak; çevirmek, etrafında 
dolaşmak III/1039. 
*** tigrenmek: Dönmek, dolanmak, 
dolaşmak (DTO 261). 

tegrü و#=�/ tegür+ü 
veya tegi+rü 

Kadar, dek III/1039. 
*** tigrü: Kadar, dek (DTO 261). 

tegrük وك#=/  Yuvarlak, yuvarlanmış  
Kül imes gülbünde899 �anlıġ daġ irür kim 
nesterin 
Tegrük olup mamu� �oyma�a merhem iy 
refī� 
“Gül dalında bulunan gül değil; kanlı 
bir yaradır. Yaban gülü de merhem 
üzerine konmuş yuvarlak pamuk 
gibidir.” III/1039.  
*** tegrük: Yuvarlak, değirmi (DTO 
216). 

tegür- E900 /�=�ر� tek+ür- Götürmek, ulaştırmak; ödünç vermek  
III/1037. 
*** tigürmek: Götürmek, ulaştırmak 
(DTO 263). 

tek I E�/  Boşuna, nafile; uğraşsız, sebepsiz 
III/1014. *** (-). 

tek II E�/  Tek, yalnız; sadece III/1015. 
*** tek: Yalnız, tek (DTO 216). 

                                                           
899 Kelime OSTN’de ا��,
 .şeklinde yazılmıştır  آ
900 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ر'(�A şeklindedir. Bu yazım kelimenin anlamı dikkate 
alınarak düzeltilmiştir. 
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Teke �=/  1) Teke, keçinin erkeği 
2) Bir Türkmen boyu, Teke Türkmenleri 
III/1016. 
*** teke: Teke, keçinin erkeği (Bdg. I: 
366). 

tekek ك�=�/  (S.S.) Asmanın verdiği sürgünler kollar 
III/1017. 
*** tekek: A.ma ve �ıyār ve �aba� 
em;āliniñ sürdügi uzun �ollar (LÇ 109). 

tekene �	�=/ ،�$=/  (V.) Kadınların kullandıkları baş örtüsü; 
kadınların kullandığı sarık III/1017. 
*** tekene: Hive ve Hokand’da 
kadınların kullandığı başörtüsü (Vámb. 
259). 

tekerçik E��#=/ teker+çik Araba tekerleği III/1018. 
*** tekerci����: Araba tekerleği (Vámb. 
259). 

tekew و�=/  (S.S.) [Dere suyu; çayır ve çimenli sulu 
yer, göl]901 
Dere .uyı, çayır ve çemenli .ulı ma
all, göl, 
zih-keş  (S.S.) III/1017. 
*** tekev: (LÇ 109). 

tekir #�=�/  1) Yuvarlak, toparlak 
2) Daire, çember III/1020.  
*** tekir: Daire, çember, halka (Vámb. 
270). 

tekirle- E�,#�=�/ tekir+le- Tekerlemek, yuvarlamak III/1020. 
*** tekirlemek: Yekerlemek, 
yuvarlamak (Vámb. 270); tekerlemek: 
Tekerlemek, yuvarlamak (Bdg. I: 368). 

tekirlek ك,#�=�/ tekirle+k Tekerlek; dönen III/1021. 
*** tekerlek: Tekerlek (Bdg. I: 368). 

tekirlen- E�	,#�=�/ tekirle+n- Tekerlenmek, yuvarlanmak III/1021.  
*** tikirlenmek: Tekerlenmek, 
yuvarlanmak (DTO 263). 

tekirleş- E��,#�=�/ tekirle+ş- bk. tekirlen- III/1021.  
*** tikirleşmek: Tekerlenmek, 
yuvarlanmak (DTO 263). 

tekirmen ن��#�=�/  Değirmen III/1021. 

                                                           
901 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tikirmen: Değirmen (DTO 263). 
tekne �$=�/  Büyük kap, büyük mahfaza 

(Calc. Wrtb. نLف آ�F ) III/1022. 
*** tekne: Uzunca yapılan �ap, nāve 
[hamur teknesi], aġaçdan ma‛mūl 
�aravana [yemek kabı] ve kārsān [ibrik] 
(LÇ 110). 

tekpend �$>=/ F. Kemer tokası  
Bıça� destesi ve tekbend ve ba‛żı nimeler 
�ılurlar “Bıçak kabzası, kemer tokası ve 
bazı şeyler yaparlar.” (Bb. 4-5) III/1027. 
*** tekbend: Kemer tokası (Bdg. I: 367). 

tekşe- E��&=�/  Toplamak, toparlamak  
Her ni ki öksütse9 alur çaġda nar� 
‛Arż küni barçanı tigşer bu çar� 
“Alırken her ne kadar narhı eksiltsen de 
felek, kıyamet günü bunun hepsini bir 
araya toplayacaktır.” III/1025. 
*** tigşer: Cem‛ ider ve divşürür 
ma‛nāsınadır (Vél-Zer. 193). 

tektil 1�"=/  (S.S.) [Kuşak, bel bağı; kuşağı zarif bir 
şekilde bağlayıp bir ucunu bir tarafa 
sallandırmak]902 
Kemerbend, �uşa�, �uşa�ı bir �arz-ı 
+arīfānede baġlayup bir ucı bir �arafa 
.allandırma�, fūta [peştemal], bilbaġ, 
tekbend [kemer tokası] (S.S.) III/1024. 
*** tektil: (LÇ 109). 

telbe �>��/ ،�>�/  Deli, yarım akıllı, aptal III/1090.  
*** tilbe: bk. tilbe. 

telber- E�#>�/  Delirmek, deli olmak III/1090. 
*** tilberemek: bk. tilbere-. 

telek ك�/  (V.) Yiyecekleri korumak için Orta 
Asya’da inşa edilen çift tavanlı yapı 
III/1082. 
*** telek: Orta Asya’da inşa edilen çift 
tavanlı oda veya yapı (Vámb. 259). 

telgen �=�/  (P. d. C.) Ağaçtan yapılmış bir tür savaş 
aleti III/1086. 

                                                           
902 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** telgen: Ağaçtan yapılmış bir tür 
savaş aleti (DTO 217). 

telgü �=(�/  Aladoğan III/1086.  
*** telgü: Atmaca, yırtıcı kuş (DTO 204). 

telim '��/  Çok, pek çok III/1085. 
*** telim: Çok sayıda, kalabalık, çok 
(DTO 217). 

telmür- Eر�����/  Görmeyi arzulamak; sabırsızlıkla 
beklemek III/1091. 
*** tilmürmek: Beklemek, dört gözle 
beklemek; tedirgin bakmak (DTO 265). 

telmürt- E�/ر����/  Telmür- kelimesinin ettirgen şeklidir 
III/1091. *** (-). 

telpe �D�/  Deli, yarım akıllı, aptal III/1090. 
*** tilpe: Deli (Bdg. I: 471); tilbe: bk. 
tilbe. 

telpek ك�D�/  Takke, tepe takkesi III/1090. 
*** telpek: Özbek Türklerinin başlığı 
(Vámb. 259); telpek: Özbek Türklerinin 
giydiği kürklü başlık (DTO 217). 

telük ك���/  Delik III/1085. 
*** tilük: Delik (DTO 265). 

tembel 1>$/ F. 1) Yavaş, ağır, hantal 
2) Cahil, bilgisiz, beceriksiz  
(Calc. Wrtb. 4ه� .III/1138 ( %��	 و 
*** tenbel: Şişman, iri; tembel (DTO 
218). 

tembük ك�>$/  (V.) Küçük çadır; büyük çadırın bir 
bölümü III/1139. 
*** tenbuk: Küçük çadır; büyük çadırın 
bir bölümü (Vámb. 259); tenbük: Büyük 
çadırın bölmesi (DTO 218). 

tembül ل�>$/  Hindistan’da yetişen bir tür kokulu ve 
yenilebilen yaprak  
*aslar sāz itip idi ma�būl 
Niçede enbeh niçede tenbül 
“Hoşa giden tabaklar hazırladılar; 
kimisinde enbeh kimisinde tenbül 
vardı.” III/1139. 
*** tenbül: Betel, bir tür ağaç (DTO 218). 

teme ��/  Uçurum, yar III/1129. 
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*** teme: Dik bayır (DTO 218). 
temen ��/  Bir çeşit büyük iğne III/1130.  

*** tibin: bk. teben. 
temil 903 1���/  (V.) Sandal, küçük kayık III/1134. 

*** teymil: bk. te$mil. 
temren ن#�/  Mızrak veya okun ucu III/1137. 

*** temren: Okun ucu (DTO 217). 
temür ر���/  Demir  

Timür �azu� “Kutup yıldızı yönü, 
kuzey” III/1135. 
*** timür: Demir (DTO 267); temir904: 
Demir (Vámb. 271). 

temürçi !ر����/  Demirci III/1135. 
*** temürçi: Demirci (Bdg. I: 377). 

ten I �/ F. Ten, vücut, beden III/1051. 
*** ten: Beden, vücūd (LÇ 111). 

ten- II E�$�/ te+n- Denmek, denilmek III/1052. *** (-). 
teneskül 1=8$/  (V.) Frenk eriği (meyve) III/1054. 

*** teneskul: Bir tür meyve (Vámb. 259); 
teneskül: Bir tür meyve (DTO 218). 

tentek ك�"$�/  Aptal, budala, deli, kaçık, çılgın III/1056. 
*** tentek: Duyulmamış, tanınmamış; 
akılsız, aptal, salak (DTO 218); tentik: 
Deli, dīvāne, budala, avana�, serserī (LÇ 
111); tintek: Aptal, budala, salak (Vámb. 
271). 

tentekle- Eآ���"$�/ tentek+le- Bir kavgaya yol açmak, kavgaya sebep 
olmak III/1056.  
*** tinteklemek: Kavga istemek; 
kavgaya sebep olmak (Vámb. 271). 

tentirekle- Eاآ��#"$�/ tentirek+le- Sallanmak, sendelemek III/1057. 
*** tintereklemek: Sersem sersem 
yürümek, sendelemek, sallanmak 
(Vámb. 271). 

tenvez ز�$/  Bir kimsenin karısının akrabaları 
(Calc. Wrtb.  0'ی-�و"�زن ) III/1059. 
*** tenvez: Bir kimsenin karısının 

                                                           
903 OSTN’de her ne kadar kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de anlamın 
Cagataishe Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için biz de çalışmamışda Çağatayca 
kelimeler arasında gösterdik.  
904 Kelime Cagataische Sprach-Studien’de ر',�A şeklinde yazılmıştır. 
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akrabaları (Bdg. I: 382). 
te9999 I E$�/  1) Aynı, eşit, denk 

Dip ti9 “Düpdüz”; ti9tüşleri 
“Akranları, yaşıtları”; İşitmek körmek 
birle ti9 bolmas “İşitmek ve görmekle 
eşit olmaz”  
2) Tıpkı, aynen III/1041. 
*** te9999: Eşit ağırlıkta, aynı değerde; 
sakin, durgun, sessiz (Vámb. 272); ti9999: 
Aynı, benzer; denk, eş, eşit (DTO 268). 

te9 9 9 9 II E$/  Denk, balya, paket  
Her öyde .andu� .andu� �izāne bend bend 
te9 te9 artma� artma� ve �ap �ap tengeler 
her kimni menzilide ve çadırıda her cinsidin 
olça köp idi “Her evde sandık sandık 
hazine, bent bent, denk denk, çuval 
çuval ve kap kap paralar herkesin 
mekanında ve çadırında her çeşit 
değerli eşyalar çok idi.” (Bb. 270-11) 
III/1042. *** (-). 

te9999- III E�=$�/  Tartmak, ölçmek; denemek III/1043. 
*** te9999mek: Muhakeme etmek, ölçmek, 
tartmak, denemek (Vámb. 272); 
ti9999mek: Tartmak, ölçmek; gözden 
geçirmek (DTO 268). 

te9999e I �=$/  Eşit, aynı, benzer III/1043. *** (-). 
te9999e- II E��=$�/ te9+e- Karşılaştırmak III/1043. *** (-). 
te9999el- 905 E�(�=$�/ te9e+l- Dengelemek, eşitlemek III/1044. 

*** ti9999elmek: Eşitlemek (DTO 268). 
te9999eştür- Eور����=$�/  Tartmak, ölçmek III/1045. 

*** ti9999eştürmek: Ölçmek, tartmak 
(DTO 268). 

te9999et- E�/�=$�/ te9e+t- Eşitleştirmek, benzetmek III/1044. *** (-). 
te9999iz 4�=$�/  Deniz III/1045. 

*** ti9999iz: Deniz (DTO 268); ti9999iz: Deniz 
(Vámb. 272). 

te9999ke  ،�=$/ ،�==$/
�=$/ 

 Gümüşten yapılan küçük Orta Asya 
madeni parası (20 kopek değerinde) 

                                                           
905 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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III/1046. 
*** tenge: Bir tür madeni para (Vámb. 
259). 

te9999le- E��=$�/  Eşitlemek, dengelemek III/1048. 
*** te9999lemek: Düzleştirmek, düzlemek 
(Vámb. 272); ti9999lemek: Düzleştirmek, 
düzeltmek (DTO 268). 

te9999leş- E���=$�/ te9le+ş- Birlikte eşit olmak, eşitleşmek III/1048. 
*** ti9999leşmek: Eşitleşmek (DTO 268). 

te9999leştür- Eور����=$�/ te9leş+tür- Eşitleştirmek, birisi ile eşitleştirmek 
III/1048. *** (-). 

te9999lik E��=$�/ te9+lik Eşitlik, benzerlik III/1049. *** (-). 
te9999neş-   (S.S.) [Birlikte taksim etmek, birlikte 

tartmak, birlikte ölçmek]906 
Berāber ta�sīm, muvāzene [tartma], 
müsāvāt [denklik, beraberlik], ölçi, denk 
itmek (S.S.) III/1047. 
*** ti9999neşma����: (LÇ 138); ti9999neşmek: 
Ölçmek, tartmak (DTO 268); te9999eşmek: 
Ölçmek, birlikte incelemek (Vámb. 272). 

te9999neştür- Eور����$=$�/ 
 

 Tartmak, ölçüp biçmek III/1047. *** (-). 

Te9999ri  #=$/  Gök, gökyüzü; Tanrı III/1047. 
*** Te9999ri- Ti9999ri: Tanrı, ilah (Vámb. 
272). 

te9999şe- E��&=$�/  Eşleştirmek, karşılaştırmak III/1050. 
*** ti9999şemek: Ölçmek, tartmak, 
dengelemek (DTO 268). 

te9999şet- E�/�&=$�/ te9şe+t- Eşleştirtmek, karşılaştırtmak III/1050. *** 
(-). 

te9999teş ش�"=$�/  Akran, yaşıt III/1049. 
*** ti9999teş: Eşit, eş; arkadaş (DTO 268). 

te9999teştür- Eور����"=$�/  Tartmak, ölçmek III/1049. 
*** ti9t9t9t9teştürmek: Ölçmek, tartmak 
(DTO 268). 

tep I H/َ  Av köpeklerini cesaretlendirmek ve 
hareket ettirmek için kullanılan kelime 
ve nida 
(Muhtemelen teplik, teblik, tebis gibi 
örneklerde görülen ‘tep’ kelimesidir.) 

                                                           
906 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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(Calc. Wrtb. ( ;2 �)�ر@ را �?�)�م آ�ر 
III/1108. 
*** tep: Köpekleri cesaretlendirmek için 
kullanılan nida (DTO 212). 

tep II H�/  Dümdüz, pürüzsüz III/1108. *** (-). 
tep- III E�>�/  Tekmelemek; harman dövmek; ayakla 

basmak; vurmak III/1108. 
*** tepmek: Tepmek, ayakla vurmak 
(Vámb. 268); tipmek: Tepmek, 
tekmelemek, ayakla vurmak (DTO 252). 

tepe �D�/  1) Tepe 
2) Yığın III/1109. 
*** tepe: Tepe, zirve (DTO 212); tipe: 
Tepe, zirve, yüksek tepe (DTO 252); 
töpe: Tepe (Vámb. 259). 

tepele- E�( �D/  1) Öldürmek, kafasına vurmak 
2) Doldurmak, bir yerde toplamak 
III/1110. 
*** tepelemek: Yığmak, biriktirmek, 
tümüyle doldurmak (Vámb. 258); 
tepelema����: Ayakla darbe indirmek, 
doldurmak (DTO 212). 

tepelik E( �D/  Düz olmayan yer, engebeli arazi 
III/1111. *** (-). 

teperlik E�(ر�D�/  Atların ayaklarıyla çiğnedikleri yer 
III/1110. 
*** teperlik: Atın ayaklarıyla çiğnenmiş 
yer (Vámb. 268); tiperlik: Atın 
ayaklarıyla çiğnenmiş yer (DTO 252). 

tepil- E���D�/  Tepilmek, ayakla ezilmek, ayakla 
çiğnenmek III/1112.  
*** tipilmek: Tepilmek (Bdg. I: 413). 

tepingü  ،�=$�D�/
�=$�D/ 

 Eyerin her iki tarafına sarkıtılan deri 
tabakası III/1111.  
*** tepingü: Eyerin kenarları (DTO 212). 

tepiş- E�&�D�/  Tepişmek, rakip veya hasımla 
tekmeleşmek III/1112.  
*** tipüşmek: Tepişmek (Bdg. I: 413). 

tepkelen- E�	,�=D�/  Heyecanlı olmak, telaşlı olmak III/1113. 
*** tepkelenmek: Heyecanlı olmak, 
telaşlı olmak (Vámb. 268). 
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tepre- E� G#D/  Hareket etmek, kımıldanmak, yerinden 
oynamak III/1113. 
*** tepremek: Hareket etmek, 
kımıldanmak, yerinden oynamak 
(Vámb. 268). 

teprenti !"	ا#D/  (V.) Deprem III/1113. 
*** yer teprenti: Deprem (Vámb. 268). 

tepreşle- Eا���#D�/  Hareket etmek, heyacanlı olmak  
(Muhakkak 2 L0ا�K�A kelimesi 2 Lا��K�A 
kelimesinin yerine kullanılmıştır.)  
Bir gürkni buzaġuyı ötge köyü[p] 
tıpırçılap907 yatadur “Bir gergedan 
yavrusu ateşte yanmış; kıvranıyordu.” 
(Bb. 285-7) III/1113. 
*** tibreçlema����: Hareket etmek, 
kıpırdamak (DTO 252). 

tepret- E�/ا#D/ tepre+t- Hareket ettirmek, yerinden oynatmak, 
kımıldatmak III/1113. 
*** tibretmek: Hareket ettirmek, 
yerinden oynatmak, kımıldatmak (DTO 
252). 

tepsi !8>/َ  Tepsi; küçük sahan, tabak III/1116. 
*** tepsi: Tepsi (DTO 212). 

teptür- Eر��"D�/ tep+tür- Teptirmek, tekme attırmak, 
tekmeletmek III/1114. *** (-). 

tepük ك�D/ ،ك�D�/  Tekme III/1112. 
*** tipük: Tekme, ayakla vurma (DTO 
252). 

ter I #�/  Ter III/1059. 
*** tir: Ter (DTO 253). 

ter- II E�#�/  Dermek, toplamak, bir araya getirmek 
III/1060. 
*** termek: Toplamak, bir araya 
getirmek, dermek (Vámb. 269); tirmek: 
Dermek, toplamak (DTO 256). 

terçek E�#�/  Başı açık, peçesiz, örtüsüz III/1074. 

                                                           
907 Bâbür-nâme’nin Elphistone nüshasında “Bir gürk buzavı ötge köyüp tıpırçılap yatadur”; 
Haydarâbâd nüshasında ise “Bir gürk buzavı ötge köyüp yıbır�ılap yatadur” şeklindedir (Şen; 1993: 
125). Yine Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental’de yer verdiği tipreçlema�  LG�A 2�ا   
kelimesine “Hareket etmek, kıpırdamak” anlamlarını vermiş; Bâbür-nâme’den de yukarıdaki 
metni almıştır (Courteille; 1870: 252). 



 718 

*** terçek: Çıplak, örtüsüz, peçesiz, 
perdesiz (DTO 213). 

terdür- Eدور�#�/  Toplattırmak III/1074. *** (-). 
terek اك، /#اك#�/ F. =0در    

(?) 
Kavak ağacı  
�ura tirek “(Populus dilatata)” III/1061. 
*** terek: Kavak ağacı (DTO 213). 

terge-  ،Eآ��#�/
Eآ��#/ 

 Araştırmak, soruşturmak, izlemek, 
gözden geçirmek 
Ki tirgep barġan ve kilgen kişini “Ki 
araştırıp soruşturarak giden gelen 
kişiyi.” III/1070. 
*** tergemek: Sakınmak, kaçınmak 
(Vámb. 258). 

tergek I 1  /�#آ�ك) Bir araya getirilmiş 
2) Araştırılmış, izlenmiş, gözden 
geçirilmiş III/1070. 
*** tirgek: Toplanmış, bir araya 
getirilmiş, derlenmiş şey (DTO 254). 

tergek II آ�ك#�/ ter+kek Eyerin altına konulan keçe III/1070. 
*** tirgek: Eyerin altına konulan keçe, 
eyerin altına konulan yastık (DTO 254). 

teri  #�/  Deri; kürk III/1064. 
*** teri908: Deri (Vámb. 269). 

teri9999 E$%#�/  Derin III/1066. 
*** tiri9999: Derin (Vámb. 269); tiri9999: 
Derin (DTO 257). 

teri9999len- E��=$%#�/  Derin olmak; derinleşmek III/1066.  
*** teri9999lenmek: Derin olmak; 
derinleşmek (Bdg. 353). 

teri9999let- E�/�=$%#�/  Derinleştirmek III/1066. 
*** derinletmek: Derinleştirmek (Bdg. 
353). 

teri9999lik E��=$%#�/  Derinlik III/1066. 
*** teri9999lik: Derinlik (Bdg. 353). 

terim '%#�/ ter+m Biçilme işlemi bittikten sonra tarlada 
kalan başaklar III/1067.  
*** tirim: Sap, saman; başak, saz (Vámb. 
269). 

terimçi !��%#�/ terim+çi Biçilme işlemi bittikten sonra tarlada 

                                                           
908 Kelime Cagatische Sprach-Studien’de  @��A şeklinde yazılmıştır (Vámbéry; 1867: 269). 
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kalan başakları toplayan kimse III/1068. 
*** tirimci: Başakları toplayan kimse 
(Vámb. 269). 

terk ك#/ Ar. Terk, bırakma, ayrılma; vazgeçme 
III/1068. 
*** terk: Terk, bırakma, ayrılma (Bdg. 
350). 

terke- Eآ��#�/  Reddetmek, kabul etmemek; 
yasaklamak, engel olmak  
%alāyı� hem ni �ılsa tirkemek yo� 
Ni �ılġan yaman �ıldı9 dimek yo� 
“Hizmet edenler her ne yapsa kabul 
etmemek olmaz; Ne yaparsa yapsın 
‘kötü yaptın’ demek olmaz.” III/1068. 
*** terkemek: Kaçınmak, kabul 
etmemek, uzaklaşmak (DTO 213). 

terkek آ�ك#�/  Ret, yasak, men III/1069. *** (-). 
terki I !آ#/  Sunulan tepsi, yemek dolu masa 

III/1069. *** (-). 
terki II !آ#/  Terki, eyerin arka bölümü III/1069. 

*** terki: Terki, eğerin arka çantası 
(Vámb. 258). 

terkil- Eآ���#/  (S.S.) [Mani olmak, yasak etmek; 
bırakmak]909 
Māni‛ olma�, men‛ itmek, yasa� itmek, 
bıra�ma�, �adaġan, der-bār [ev kapısı] ve 
resm [desen; iz; tertip; suret], selāmlı� ve 
görünüş, ta‛�īl güni (S.S.) III/1069. 
*** terkilmek: (LÇ 108). 

terkin- E�$آ#/  Yayılmak, serilmek, açılmış olmak  
(Calc. Wrtb. خ ��ن�ّ% ) III/1069. 
*** terkinmek: Geniş ve bol olmak 
(DTO 213). 

terle- E�,#�/ ter+le- Terlemek III/1072. 
*** tirlemek: Terlemek (DTO 256). 

terlet- E�/,#�/  Terletmek III/1072. *** (-). 
terme ��#/  (S.S.) [Dağlarda toplanıp kalarak çığ 

olan ve yığılan kar]910 

                                                           
909 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. Ancak madde başındaki kelime fiil olduğu 
için kelimenin  Lugat-i Çağatay’dan yalnız fiil anlamları alınmıştır. 
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*aġlarda �oplanup �alara� göçen ve 
terāküm itmiş berf  (S.S.) III/1080. 
*** terme: (LÇ 109). 

termuça���� ق����#/  Maydanoz III/1080. 
*** termuca����: Maydanoz (Vámb. 258); 
tarmuca����: Maydanoz (DTO 214).  

ternek ك�	#/  (P. d. C.) Bir tür salatalık, hıyar III/1072. 
*** ternek: Bir tür salatalık (DTO 214). 

ters 1  /#س) Ters; aksi, düşmanca, muhalif 
2) Dışkı, tezek, ters III/1075. 
*** ters: Kurumuş gübre, tezek; ters, 
tersine dönmüş (DTO 213). 

teskeri  ، #=8/
 /8=�ر 

 Ters taraf, ters, aksi III/1099. 
*** teskeri: Ters, aksi (Vámb. 258). 

teş- I E�&�/  Çözmek, ayırmak, serbest bırakmak 
III/1105. 
*** tişmek: Çözmek, serbest bırakmak 
(DTO 258). 

teş- II E�&�/  Deşmek, delmek, zımbalamak, vurarak 
delemek III/1105. 
*** tişmek: Deşmek, delmek, delik 
açmak (Vámb. 270). 

teşe �&�/  Tırmık III/1106. 
*** teşe: Balta, kazma (Bdg. I. 416). 

teşik E�&�/  Deşik, delik, çukur III/1106. 
*** tişik: Deşik, delik (Bdg. I: 416); tişük: 
bk. teşük. 

teşil- E���&�/  Deşilmek, delinmek, delik olmak 
III/1106. 
*** tişilmek: Deşilmek, delinmek 
(Vámb. 270). 

teşük ك�&�/ teş II+k Deşik, delik, çukur III/1106. 
*** tişük: Delik, çukur, yarık, çatlak 
(Vámb. 270); tişük: Delik, çukur (DTO 
259). 

teşüklük آ��ك�&�/ teşük+lük Deşiklik, deşik olma III/1106. *** (-). 
teşül- E�(�&�/  Deşilmek, delinmek, delik olmak 

III/1106. 
*** tişilmek: bk. teşil-. 

                                                                                                                                                                          
910 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tetik E�"�/  1) Çevik, atik, tez 
(Calc. Wrtb. 9ك�D= و  ) 
2) Zeki, akıllı III/1092. 
*** titik: Sağlam, kuvvetli; tez, atik, 
çevik (Vámb. 268). 

tetük ك�"�/  bk. tetik III/1093. 
*** titik: bk. tetik. 

teve ا، /�ا��/  Deve III/1127. 
*** tive: Deve (DTO 269). 

teveçi �/!�ا   1) Birliği denetleyen kimse, birlik 
denetçisi  
Her ni 
ā�ırga kilse fermān �ılġay miz ve ol 
yasavullar ve teveçilerge buyurgay kim 
başlıġlarga yitgürgeyler “Aklımıza her ne 
gelirse ferman ederiz ve o bekçiler ile 
devecilere (fermanımızı) komutanlarına 
ulaştırmalarını buyururuz.” (Bb. 46-13)  
2) Develi süvari, deve süren asker 
3) Deve çobanı III/1127.  
*** teveçi: Moğollarda askere alma 
komiseri; birlikleri denetleyen kimse, 
müfettiş; şehir bekçisi (DTO 219); tiveci: 
Deveci, deve bakıcısı (ŞT 460). 

teverik E%ار��/  Yuvarlak, daire; etraf  
Bu�ārā tiverikinde “Buhara’nın 
etrafında” III/1127. 
*** tiverek- teverek- döverek: Yuvarlak, 
daire; çevrilmiş, kuşatılmış alan (Vámb. 
272). 

teverük روك��/  Yuvarlak, daire; etraf III/1127. 
*** tiverük: Yuvarlak, daire (DTO 269). 

teverül- E�(رو��/  (V.) Etrafını bir şeyle çevirmek; yıkmak 
III/1127. 
*** tivrülmek: Etrafını bir şeyle 
çevirmek; yıkmak, altüst etmek (Vámb. 
272). 

tevlük ك�(�/  Gün, 24 saatlik zaman  
İl aşlı� tevlükini tamām kötertip idiler 
“Halk bir günlük erzağının tamamını 
götürmüştü.” (Bb. 40-21) III/1127. 
*** tevlük- tevlik: Gün, 24 saatlik zaman 
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(Bdg. I: 405). 
teyik E��/  Kendinde olmama veya hastalıktan 

dolayı şuursuz konuşma III/1051. 
*** teyik (söz): Bilinçsizce söylenen 
sözler (Vámb. 272). 

te$$$$mil 1���/  (V.) Kayık, sandal III/1013. 
*** teymil: Kayık, sandal (Vámb. 271). 

tez I 4�/  Tez, çabuk, acele III/1102. 
*** tez: Tez, çabuk (Vámb. 269); tiz: Tez, 
çabuk (DTO 258). 

tez II 4/َ  Lekeli beyaz at  
(Calc. Wrtb. ش�ا;\ ا� ) III/1102. 
*** tez: Lekeli at (Bdg. I: 354). 

tezek 4اك، /4اك�/  Tezek, kuru hayvan pisliği III/1103. 
*** tezek: Hayvan gübresi (Vámb. 269); 
tizek: Hayvan gübresi (DTO 258). 

tez-gel 1زآ�/  Dilsiz, lal III/930. 
*** tezgel: Dilsiz (DTO 199); tezgel: 
Epsem, lāl [dilsiz], güng [dilsiz] (LÇ 
100). 

tezgün- E�	4آ��/  Bir çevrede çevirmek, döndürmek 
III/1104. 
*** tizginmek: Sıralamak, düzen vermek 
(Vámb. 269). 

tezlen- E�	,4�/ tezI+le+n- Acele etmek, hızlı olmak III/1105. 
*** tizlenmek: Acele etmek (Bdg. I: 415). 

tezlik E�(4�/ tezI+lik Tezlik, sürat, hız III/1105. 
*** tizlik: Tezlik, sürat, hız (DTO 258). 

t����- ق���/  Mani olmak, alıkoymak, yasaklamak, 
uzak tutmak; tembih etmek III/1345. 
*** tıma����: Engel olmak, engellemek, 
önlemek, önüne geçmek, alıkoymak 
(DTO 267). 

tĭġ- ����/  Tıkmak, bastırmak III/1346. 
*** tıġma����: Tıkmak, bastırmak (Bdg. I: 
361); ti����ma����: Tıkmak, bastırmak (Vámb. 
270). 

tĭġa ���/  Barikat, engel; duvar 
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Mīrzānı9 �ahāretge kirgen öyini9 ar�a 
�arafda �ışt911 bile tĭġa �oparġan işigi bar 
ikendür “Mîrzâ’nın abdest için girdiği 
evin arka tarafında, tuğla ile örülmüş 
bir kapısı varmış.” (Bb. 45-16) III/1346. 
*** tıġa: Engel, barikat; duvar (DTO 
259). 

tĭġĭl- ������/  Tıkılmak, bastırılmak; sokulmak 
III/1347. 
*** tı����ılma����: Bastırılmak, sokulmak, 
tıkılmak (Bdg. I: 362). 

tĭġĭn I ���/�   Dar, sıkı III/1347.  
*** tıġın: Dar, sıkı (Bdg. I: 362). 

tĭġĭn- II ��$���/  Tıkamak; ağzına kadar doldurmak 
III/1347.  
*** tıġınma����: Tıkamak, bastırmak, 
tıkıştırmak (Bdg. I: 361). 

tĭġĭnlĭ���� ���$���/ tĭġĭn+lĭ� Darlık, sıkılık III/1347.  
*** tıġınlı����: Darlık, sıkılık (Bdg. I: 362). 

tĭġĭrĭ���� �%#���/  Yayaların geçtiği dar yol III/1347. 
*** tıġırı����: Dar yol (Bdg. I: 362); 
tigürük912: İki tarafı duvarlı dar sokak 
(Vámb. 270). 

tĭ����- ق����/  Tıkmak, bastırmak  
Yaya�larnı �urġanıġa tĭ�ıp fa.īl tübige 
tigürdiler913 “Yayaları kurgana tıkıp 
duvarın dibine kadar takip ettiler.” (Bb. 
277-3); Türkī mi;āl bardur kim ‘Inanmaġın 
dostu9ġa saman tĭ�ar postu9ġa’ 
“Türkçede bir atasözü vardır: İnanma 
dostuna, saman tıkar postuna.” (Bb. 96-
6) III/1345. 
*** tı����ma����: Tıkmak, doldurmak, 
biriktirmek, yığmak (DTO 259). 

tĭ����ĭl- ������/  Tıkılmak, bastırılmak; sokulmak 
Cuvanġar kişisi tengīlerdin ötüp dervāzeġa 
tĭ�ĭlıp bardı “Sol kol askerleri 

                                                           
911 Kelime, OSTN’de  \-0  şeklinde yazılmıştır. Bu kelime anlam dikkate alınarak düzeltilmiştir 
912 Cagataische Sprach-Studien’de kelimenin Arap harfli yazılışı  ی��<�A  şeklindedir. 
913 Kelime, Bâbür-nâme’nin Elphistone ve Hâydarâbad nüshalarında ‘yitkürdi’ şeklindedir (Şen, 
1993: 118).  
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boğazlardan geçip kapıya sokuldular” 
(Bb. 295-15); Ġonçe dik tĭ�ĭlıp taş�arıġı 
berkleri sebzra� tikenlikrek “Gonca gibi 
toplanmış olan dış yaprakları, daha 
yeşil ve daha dikeli.” (Bb 373-19) 
III/1346. 
*** tı����ılma����: Tıkılmak, doldurulmak, 
biriktirilmek, yığılmak (DTO 259). 

tĭ����ĭlĭş 3�����/ tĭ�ĭl+ş Tıkılış, tıkılma, bastılma, sokulma 
Anda� ġulüvv idi kim tĭ�ĭlĭşda ba‘żını9 üç 
tört �adem yol ayaġı yirge tigmes idi 
“Kalabalık o kadar çok idi ki bu 
izdihamda bazıları, ayakları yere 
değmeden, üç dört adım gidiyordu.” 
(Bb. 234-18) III/1346. 
*** tı����ılış: Tıkma hareketi, bastırma, 
basınç; yığın (DTO 259). 

tĭ����tĭ !"��/  Didiklenmiş eski bezler; keten tiftiği 
III/1346. 
*** tı����tı: Tiftik, kumaş şeridi, sargı bezi 
(DTO 259). 

t����l  ل��/  Esasen yaşanması için yurtluk olarak 
ihsan edilen bölge III/1380. 
*** tuyul: Yaşanması için yurtluk olarak 
ihsan edilen bölge (Bdg. I: 424) 

t����maġur ر����/  1) Merhametli, merhamet sahibi 
2) Zayıflatan, kuvvetten düşüren 
III/1408.  
*** tımaġur: Sevecen, şefkatli; zayıf, 
aczi, güçsüz (DTO 266). 

tĭmar 1  /���ر) (V.) Kontrol, denetim, nezaret 
2) (P. d. C.)  Alt birliklerin şefi III/1408.  
*** tımar: Tımar altındakileri yöneten 
kişi veya tımar yönetimi (DTO 266); 
timar: Saltanat, idare; denetim, kontrol 
(Vámb. 271). 

tĭmaw و���/  Nezle, soğuk algınlığı III/1408.  
*** timao – teymao: Nezle, soğuk 
algınlığı (Vámb. 271). 

t����n I ���/  Sincap III/1360. *** (-). 
tĭn- II ��$�/  1) Nefes almak 
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Kiçik tĭnma�, uluġ tĭnma� “İnlemek, içini 
çekmek” 
2) Dinlenmek, nefeslenmek 
3) Konaklamak 
4) Berraklaşmak (akan bir şeyin) 
III/1361. 
*** tınma����: Dinlenmek; konuşmak; 
yorgun düşmek (DTO 268); tinma����: 
Dinlenmek, mola vermek; bitmek 
(Vámb. 272). 

tĭnĭ���� ��$�/ tĭn+� 1) Ağırbaşlı, huzurlu 
2) Tortu, çöküntü III/1361. 
*** tini����: Temkinli, ağırbaşlı, sakin 
(Vámb. 272). 

tĭnĭ����la- �����$�/ tĭnĭ�+la- Berraklaştırmak, durultmak III/1361. 
*** tını����lama����: Arıtmak, durulaştırmak 
(DTO 268). 

tĭnĭl- ����$�/  bk. tĭnĭ�la-   III/1362. *** (-). 
tĭnĭlt- ��"��$�/  (V.) Islah etmek, berraklaştırtmak 

III/1362. 
*** tiniltma����: Islah etmek, durultmak, 
arıtmak, berraklaştırmak (Vámb. 272). 

tĭ9999la- ���=$�/  Dinlemek III/1357. 
*** tı9999lama����: Dinlemek (Bdg. I: 737). 

tĭ9999laş- ����=$�/ tĭ9la+ş- Birlikte dinlemek, dinleşmek III/1357. 
*** (-). 

tĭ9999lat- ��/�=$�/ tĭ9la+t- Dinletmek III/1357. 
*** ����ı9999latma����: Dinletmek (Bdg. I: 738). 

tĭ9999la$$$$  �=$�/  Burnun ucu III/1357. 
*** tı9999lay: Burnun ucu (DTO 268). 

tĭra9999gu  ،��/�#ا	
�� /�#ا	=

 Ilgın ağacı III/1364. 
*** tıra9999ġu – tıranġu: Ilgın ağacı (Bdg. 
I: 347). 

tĭrĭ����  �%#�/  Bir tür yavşan, pelin otu III/1368. 
*** tırı����: Bir tür pelin otu (DTO 257). 

tĭrma- ����#�/  Tırmalamak, tırnaklamak  
Kūyide itler mini geh tĭrmaban geh tişleben 
Ża‘fidin ölgende bir birdin üzer sūdrābān 
“Köyünde köpekler beni bazen tırmalar 
bazen dişler. Zayıflıktan öldüğümde 
parçalayıp sürüklerler.” III/1378. 
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*** tırmama����: Tırmalamak, sıyırmak, 
kazımak (DTO 256). 

tĭrmala- ��,��#�/  Tırmalamak, tırnaklamak  III/1378. 
*** ����ırmalama����: Tırmıklamak, 
tırmalamak (Bdg. I: 735). 

tırman- ��	��#�/  Tırmalamak, kaşımak III/1331. 
*** tırmanma����: Tırmalamak, pençe 
atmak (DTO 257). 

tĭrman- ��	��#�/  Tırmalanmak, tırnaklanmak III/1378. 
*** tırmanma����: Tırmalamak, pençe 
atmak (DTO 257). 

tĭrmaş- �����#�/  Bir şeye doğru sürünmek III/1378. 
*** tırmaşma����: Tırmalamak, pençe 
atmak (DTO 257). 

tĭrna���� ق�	1  /�#) Çivi, mıh; tırnak, pençe 
2) (V.) Zeminle duvar arasındaki kısım 
III/1375. 
*** tırna����: Tırnak (DTO 257); tırna����: 
Zeminle duvar arasındaki kısım (Vámb. 
269). 

tĭrna����lĭ���� �����	#�/  Tırnak vazifesi gören şey III/1375. *** (-). 
tĭş I 3�/  Dış III/1401.  

*** tiş: Dış, haricî (Vámb. 269). 
t����ş II  tī+ş Yakışan, uygun olan III/1401. *** (-). 
tĭşaw و�&�/  Hayvan yakalamak için kullanıan ip 

III/1402.  
*** tışav: Köstek, bukağı; engel, ayak 
bağı (DTO 258). 

tĭş����arda ردا��&�/  Dışarda III/1403.  
*** tiş����arda: Dışarda (Vámb. 270). 

tĭş����ardĭn � .(-) *** .Dışardan III/1403  /�&��رد%
tĭş����aru 1  /�&��رو) Dışarıya doğru 

2) Dışarı III/1403.  
*** tiş����aru: Dışarı, dışarı doğru (Vámb. 
270). 

tĭtra���� اق#"�/  Tepe; başlangış noktası III/1391.  
*** tıtra����: Tepe, doruk, zirve (DTO 253) 

tibit @�>�/  İnce kuş tüyü, ince işlenmiş kuş tüyü, 
ince yünlü kumaş III/1407.  
*** tibit: İnce yünlü kumaş (DTO 252). 

tifek EU�/  Yumuşak yün III/1408.  
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*** tifek: Yün, yünlü giysi (Bdg. I: 416). 
tig E�/  (V.) Dip, zemin, toprak, yer III/1352. 

*** tig: Dip, zemin, toprak, yer (Vámb. 
270). 

tigdi  �=�/  Keçe veya deriden yapılmış çuval 
III/1355. 
*** tikdi: bk. tikti. 

tigir #�=�/  (S.S.) [Tekerlek, tekerlek çarkı]914 
Teker, müdevver, devvār, tekerlek çar�ı, 
gird (S.S.) III/1353. 
*** tikir: (LÇ 135). 

tigirçik E�#=�/  (S.S.) [Tekerlek, dönen şey; halka]915 
Teker, tekerlek, devre, girdāgird, 
al�a, 
müdevver (S.S.) III/1354. 
*** tigirçik: (LÇ 135). 

tigirle- E�,#�=�/  (S.S.) [Yuvarlamak]916 
Yuvarlama�, müdevver şey’i ta
rīk itmek 
(S.S.) III/1354. 
*** tigirlemek: (LÇ 135). 

tigirlek ك,#�=�/  (S.S.) [Tekerlek, daire, araba tekerleği]917 
Çar� [tekerlek], dā’ire, araba devvāresi, 
tekerlek (S.S.) III/1354. 
*** tigirlek: (LÇ 135). 

tigiş 3�=�/  Dikiş III/1355. 
*** tikiş: Dikiş, dikme (DTO 263). 

tik I E�/  Dik, sarp III/1347. 
*** tik: Dik; doğru (DTO 260). 

tik- II E�=�/  Dikmek, dikiş dikmek III/1348. 
*** tikmek: Dikmek, dikiş dikmek (DTO 
261). 

tik- III E�=�/  Dikmek, kurma, yerleştirmek, üzerine 
dikmek III/1348. 
*** tikmek: Dikmek, bitki dikmek; 
yerleştirmek, içine koymak, geçirmek 
(Vámb. 270). 

tikek ك�=�/  Asma çubuğu III/1349. 
*** tikek: Bağ çubuğu (DTO 260). 

                                                           
914 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
915 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
916 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
917 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tikeleş- E��,�=�/ tike+le+ş- 1) Bir bakış atmak 
2) Dik durmak III/1349. 
*** tikeleşmek: Hızlı bir bakış atmak; 
dik durmak (DTO 260). 

tiken ن�=�/  Diken III/1349. 
*** tiken: Diken, dikenli çalı (DTO 260). 

tikin ��=�/  (S.S.) [Bedava, beleş, parasız; o kadar]918 
Bād-ı hevā [bedava, boş], meccānen 
[ücretsiz, karşılıksız], bedāva, müft [beleş, 
parasız], beleş, ol �adar, ol mi�dār (S.S.) 
III/1349. 
*** tikin: (LÇ 136). 

tikiş I 3�=�/  (S.S.) [Dip, son, nihayet, kök; alt, 
aşağı]919 
Dip, ka‘r [dip, derinlik], nihāyet, kök, ta
t 
[alt] ve pāyān [nihayet], nişīb [iniş], pestī 
[aşağı], çu�ur, bī� [kök, temel] ve rīşe 
[kök], būn [nihayet, dip] (S.S.) III/1350. 
*** tigiş: (LÇ 136). 

tikiş- II E�&�=�/  Birlikte dikiş dikmek III/1350. 
*** tikişmek: Birlikte dikiş dikmek 
(DTO 263). 

tikiş- III E�&�=�/  Birlikte dikmek, birlikte üzerine 
dikmek, birlikte yerleştirmek, birlikte 
koymak III/1350. *** (-). 

tikle- E��=�/ tik+le- Dik yapmak, dik duruma getirmek 
III/1350. 
*** tiklemek: Dikmek, yükseltmek, 
(bina) dikmek (DTO 261). 

tiknid ��$=�/  (S.S.) [Deriden dar bir şekilde kesilmiş 
ince kırbaç; ‘licâm’ denilen bir tür 
kiriş]920 
Deriden tar tar kesilmiş ince �ırbaç ve licām 
[dizgin, gem] didikleri bir nev‘ kiriş (S.S.) 
III/1350. 
*** tiknid: (LÇ 136). 

tikre ا#=�/  (S.S.)  [Çevre, etraf]921 
Devre, e�rāf, çevre, gird (S.S.) III/1350. 

                                                           
918 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
919 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
920 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tigre: (LÇ 134). 
tikrü و#=�/  (S.S.) [Kadar; uç, nihayet]922 

�adar, ilā, tā, uç, nihāyet (S.S.) III/1350. 
*** tigrü: (LÇ 134). 

tikti !"=�/  Keçeden yapılmış bir tür çizme III/1351. 
*** tikdi: Keçe ve deriden yapılmış 
çizme (DTO 260). 

tiktür- I Eر��"=�/ tikII+tür- Diktirmek, dikiş diktirmek III/1351. 
*** tiktürmek: Dikiş diktirmek (Bdg. I: 
418). 

tiktür- II Eر��"=�/ tikIII+tür- Diktirmek, yerleştirtmek, koydurmak 
III/1351. 
*** tiktürmek: Yerleştirtmek, yukarı 
kaldırtmak, diktirmek (Bdg. I: 418). 

til I 1�/  1) Dil, lisan 
Tildin kilgen hem �uldın kilse heme ādem 
gedāy bolmay �an bolur “Dilden gelen 
kuldan gelse tüm insanlar fakir 
olmadan han olur”  
2) Casus, hafiye (Bdg. I: 371) III/1379. 
*** til: Dil, lisan (DTO 264); til: Casus, 
hafiye (Bdg. I: 371). 

til- II E���/  Dilmek, parçalamak, bölmek III/1380. 
*** tilmek: Dilmek, parçalara ayırmak, 
bölmek (DTO 265). 

tilbere- Eا�#N>��/  (S.S.) Delirmek, deli olmak III/1389.  
*** tilberemek: Dīvāneleşmek, tecennün 
itmek [delirmek] (LÇ 136). 

tilbe-telbe  ،�>��/ ،�D��/
�>��/ 

 (S.S.) Deli, budala, ahmak III/1389.  
*** tilbe: Deli, dīvāne, mecnūn, budala, 
mec/ūb, şūrīde, [tutkun] şeydāy [tutkun, 
divane] (LÇ 136); tilbe: Deli (Vámb. 
271); tilbe: Deli (DTO 265). 

tilçi !*��/ til+çi Casus, hafiye 
(Calc. Wrtb. س';�� ) 
Bularnı9 tilçisi munda� �aber kiltürür 
“Bunların casusu bu şekilde haber 
getirir” (Bb. 450-3) III/1388.  

                                                                                                                                                                          
921 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
922 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tilci: Casus (Vámb. 271); tilçi: 
Rehber, kılavuz, izci (DTO 264). 

tile I ��/  Daire, çember 
(Calc. Wrtb. 4 انq ب و ا�A M;ر �G�� ) 
III/1381. 
*** tile: Daire, çember (Bdg. I: 421). 

tile- II E���/  Dilemek, istemek, rica etmek III/1381. 
*** tilemek: Dilemek, istemek, talep 
etmek, rica etmek (DTO 264). 

tilek ك��/  Dilek, arzu, istek; dua III/1382. 
*** tilek: Dilek, istek, arzu; gereksinme 
(DTO 264). 

tilekçi !*آ��/ tilek+çi İsteyen; dua eden III/1383.  
*** tilekçi: İsteyen; dua eden (Bdg. I: 
373). 

tilemçi !*���/  Dilenci III/1384.  
*** tilemçi: Dilenci (Bdg. I: 373). 

tilen- E�	��/  Dilenmek, kendisi için istemek III/1383.  
*** tilenmek: Dilenmek (Bdg. I: 373). 

tilençi !*	��/ tilen+çi Dilenci III/1383.  
*** tilençi: Dilenci (DTO 265). 

tileş- E����/  Birlikte dilemek, birlikte istemek, 
isteşmek III/1383.  
*** tileşmek: Birlikte dilemek, birlikte 
istemek (DTO 264). 

tilet- E�/��/ tile+t- Diletmek, istetmek III/1383.  
*** tiletmek: Diletmek, istetmek (Bdg. I: 
373). 

tilew و��/  (P. d. C.) Cesur, cesaretli, yürekli  
Dilek, �aleb, �avāhiş, ārzū, temennā, 
istenilmiş, bahādır, şecī‘ [kahraman, 
yiğit], �ahramān, pehlevān (S.S.) III/1382. 
*** tilev: (LÇ 136); tilev: Yiğit, cesur 
(DTO 265). 

tilgür- Eر��=��/  (S.S.) [Bir yerde sabit durmak, dik 
durmak]923 
Bir yerde �a’im ;ābit pāydār olma�, tik 
�urmek 924 (S.S.) III/1386.  
*** tilgürmek: (LÇ 136). 

                                                           
923 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tilim tinim '���/ '���/  (V.) Dilim dilim, parça parça III/1384.  
*** tilim tinim: Dilim dilim, parça parça 
(Vámb. 271); tilin timin: Dilim dilim, 
parça parça (DTO 266). 

tilimġaç ج������/  1) Dilim, parça 
2) Kesik, delik III/1385.  
*** tilimġaç: Bir dilimcik, biraz (LÇ 137). 

tiliş 3���/  Tabak, sahan, kase, çanak  
(Calc. Wrtb. ق�GS ) III/1385.  
*** tiliş: Tabak (Bdg. I: 422). 

tilkü �=��/  Tilki III/1386.  
*** tülkü: bk. tülki. 

tilmenç <	����/  (V.) Tercüman III/1390.  
*** tilmanc: Tercüman (Vámb. 271). 

tilmür- Eر�����/  (S.S.) [İstekle bakmak, ümit ve hasretle 
bakmak]925 
İ
āle-i na+ar itmek, ümīd ve 
asretle 
ba�ma� (S.S.) III/1390.  
*** tilmürmek: (LÇ 137). 

tim I '�/  Kubbe; kubbeli bina III/1408.  
*** tim: Kubbeli büyük yapı (DTO 266). 

tim II 926 '�/  Tim tik927 “Dimdik, son derece dik” 
III/1408. *** (-). 

tim tim '�/ '�/  (V.) Damla sesi III/1408.  
*** tim tim: Damla sesi (Vamb 271). 

timçe �*��/  (V.) Küçük pazar III/1409.  
*** timçe: Küçük pazar (Vámb. 271). 

Tin I ��/  Don nehri III/1360. 
*** Tin: Don nehri (Bdg. I: 423). 

tin II ��/  Nefes III/1360. 
*** tin: Nefes, soluk; can, ruh (Bdg. I: 
739). 

tinç <$�/  Sakin, durgun, rahat, sessiz, huzurlu 
Ürgenç ābādān ve �al� tinç boldı “Ürgenç 
mamur ve halkı huzurlu oldu.” (Abg. 
127)  III/1363. 

                                                                                                                                                                          
924 Kelime OSTN’de � ر'A  şeklindedir.  
925 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
926 Radloff, ‘tip’ kelimesinin ilk hecesine ‘p’ sesinin eklenmesiyle oluşturulan bu yapıyı ayrı bir 
kelime gibi görmüş; bu yüzden de anlamlandırma yapamamıştır. 
927 Kelime OSTN’de !(�A  şeklinde yazılmıştır. 
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*** tinç: Sakin, huzurlu, rahat, sessiz 
(DTO 267). 

tinçlik E��*$�/ tinç+lik Sakinlik, durgunluk, rahatlık, sessizlik 
III/1364. 
*** tinçlik: Rahatlık, sakinlik (Bdg. I: 
740). 

ti9999ü 928 �=$�/  (V.) Üzengi III/1356. 
*** ti9999ü: Üzengi (Vámb. 272). 

tip H�/  Tip tik “Dimdik, son derece dik” 
III/1405.  
*** tip: Tip tik “Dimdik” (DTO 251). 

tire I ا#�/  Ailenin kolu, ailenin bir bölümü 
III/1365. 
*** tire: Ailenin kolu, ailenin bir bölümü 
(DTO 254). 

tire- II Eا�#�/  Destek olmak, desteklemek III/1365. 
*** tiremek: Kurmak, yerleştirmek, dik 
tutmak, desteklemek (DTO 254). 

tireci !ا�#�/  Oluk, boru; su borusu  
Ni kim929 tola a�adur közlerim yaşın kör kim 
Tireci kibi ni ya9lıġ a�ar tolu� bolsa 
“Dolu bir oluk nasıl akıyorsa 
gözyaşlarım da aynı öyle akmaktadır.” 
III/1367. 
*** tireci: Oluk demektir (AL 181); tireci: 
Boru, oluk (DTO 254). 

tirek اك#�/ tire+k Direk, değnek, destek III/1365. 
*** tirek: Direk, çadırın direği, duvarın 
sütunu (DTO 254). 

tirel- E�(1  /�#ا) Dayanmak, yaslanmak 
2) Dayanmak, direnmek III/1367.  
*** tirelmek: Dayanmak, yaslanmak 
(Bdg. I: 414). 

tiren- E�	#�/  Sallanmak  

                                                           
928 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataisch Sprach-Studien’den alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler 
arasında ele aldık. 
929 OSTN’de kelime E�(��ی  şeklinde yazılmıştır. Ancak Abuşka’da yer alan bu beyti Atalay,  ‘Yin 
kim’ biçiminde okuyarak buraya dipnot ile şu açıklamayı eklemiştir: “Petersburg basmasında 
bu kelime ‘ni kim’ şeklindedir ve doğrusu da budur (Atalay, 1970: 181). Biz bu açıklamayı ve 
beytin anlamını dikkate alarak bu kısmı değiştirdik. 
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(Calc. Wrtb. ن��G��ُ ) III/1366. 
*** tirbenmek: Sallanmak (DTO 254). 

tireş- Eا��#�/  Birbirine dayanmak, birbirine 
yaslanmak III/1367. 
*** tireşmek: Birbirine dayanmak (Bdg. 
I: 414). 

tiret- I E�/#�/  Destekletmek, destek oldurmak III/1367. 
*** tiretmek: Dayandırmak, 
yaslandırmak (Bdg. I: 414). 

tiret- II E�/ا#�/  Sallamak, oraya buraya hareket 
ettirmek  
(Calc. Wrtb. ن��"�G�� ) III/1367.  
*** tiretmek: Titretmek, hareket 
ettirmek (Bdg. I: 414). 

tirge- E1  /�#آ��) Dayanmak, yaslanmak 
2) Yasaklamak, engel olmak 
%alāyı� her ni �ılsa tirgemek yo� 
Ni �ıġannı yaman �ıldı9 dimek yo� 930 
“Halk ne yaparsa yapsın onun önüne 
geçmek olmaz; ne yaparsa yapsın kötü 
yaptın demek olmaz.”  
3) (S.S.) [Sormak; dizmek; direği yerine 
yerleştirmek; araştırmak]931 
Pürsiş [sormak], su’āl itmek, dizmek, 
diregi yerine vaż‘ itmek, tecessüs iylemek 
(S.S.) III/1373. 
*** tirgemek: (LÇ 132); tirgemek: 
Azarlamak; yasaklamak, engel olmak; 
sorgulamak; desteklemek (DTO 254). 

tirgeş- E�&آ#�/  (S.S.) [Ardından yürümek, peşi sıra 
gitmek, birbirinin ardınca gitmek]932 
�a�ar �a�ar yekdigeriniñ ‘a�abince gelmek, 
terdīf itmek, birbiriniñ izince ve ardınca 
peyveste gitmek (S.S.) III/1374. 
*** tirgeşmek: (LÇ 132). 

tirgüz- Eآ�ز�#�/  Diriltmek, canlandırmak III/1375. 

                                                           
930 OSTN’de, Abuşka Lügati’nde yer alan ‘Men‘ ve def‘ iylemek’ şeklindeki açıklama beytin 
kelimeleri gibi yazılmıştır. OSTN’deki anlaşılmaz hâlde olan bu beyit Abuşka Lügati’ndeki şekli 
esas alınarak düzeltilmiştir. 
931 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
932 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tirgüzmek: Diriltmek, canlandırmak 
(DTO 255). 

tirgüzgüçi !آ�زآ��#�/  Diriltici, canlandırıcı III/1375. 
*** tirgüzgüçi: Diriltici (Bdg. I: 353). 

tirik E%#�/  Diri, sağ, canlı III/1368. 
*** tirik: Diri, canlı, sağ (Vámb. 269). 

tirikleyin �=%#�/�%   Diriyken, hayattayken III/1368.  
*** tirikleyin: Diriyken, hayattayken 
(Bdg. I: 353). 

tirikle$$$$  �=%#�/  Diriyken, hayattayken III/1368. 
*** tirikley: Diriyken, hayattayken 
(DTO 257). 

tiriklik E��=%#�/ tirik+lik Dirilik, canlılık, hayat III/1368. 
*** tiriklik: Dirilik, canlılık, hayat 
(Vámb. 269). 

tiriklük ك��=%#�/  Dirilik, canlılık, hayat III/1369. 
*** tiriklük: Dirilik, canlılık (Bdg. I: 353). 

tiriklüklük آ��ك��=%#�/  Erzak sahibi, gıda sahibi III/1369. 
*** tiriklüklük: Erzak sahibi, gıda sahibi 
(Bdg. I: 353). 

tiriklüksiz 48آ��=%#�/  Çok az gıdası olan, erzağı az olan 
III/1369. 
*** tiriklüksiz: Erzağı az olan, erzaksız 
(Bdg. I: 353). 

tiriktür- Eر��"=%#�/  Öfkelendirmek, kızdırmak, 
sinirlendirmek III/1369. *** (-). 

tiril- E��%#�/  1) Yaşamak, hayat sürmek 
Yaman at bile tirilgendin ya�şı at bile ölgen 
ya�şıra� “Kötü atla yaşam sürenden iyi 
atla ölen yeğ[dir].” 
2) Yeniden hayata dönmek, dirilmek; 
hortlamak  
Ölgeç tirilmek bar “Ölünce dirilmek var.” 
III/1370. 
*** tirilmek: Dirilmek, canlanmak (DTO 
257). 

tirilt- E�"�%#�/  Diriltmek, canlandırmak, hayat vermek 
III/1371. 
*** tiriltmek: Diriltmek, canlandırmak 
(DTO 257). 
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tirkek 
(tirgek ?) 

 933[Derilen eşya; eyer keçesi] (.S.S)  /�#آ�ك
Perestiş [ibadet etme], �oşa [çift], eger 
keçesi, tirilecek eşyā, çergi (S.S.) III/1372. 
*** tirgek: (LÇ 131). 

tirkeş- Eآ���#�/  Sırayla yürümek, sırada yürümek 
III/1372. 
*** tirkeşmek: Sırayla yürümek (DTO 
255). 

tirsek ك�K#�/  1) Dirsek  
2) (S.S.) [Temel, dirsek]934 
Dirsek, mirfa� [dirsek], ārenc [dirsek], 
temel (S.S.) III/1377. 
*** tirsek: (LÇ 131). 

tiskin- E�$�=8�/  1) Uzaklaşmak, kaçınmak, bir şeyden 
sakınmak  
2) (V.) Titremek, korkmak, ürkmek, 
yüreği hoplamak III/1396.  
*** tiskinmek: Uzaklaşmak, kaçınmak 
(DTO 258); tiskinmek: Titremek, 
ürpermek, korkmak (Vámb. 269). 

tiskindir- E8=�$�ر��/  (V.) Korkutmak III/1396.  
*** tiskindürmek: Korkutmak, 
ürkütmek (Vámb. 269). 

tiş  3�/  Diş 
Kürek tiş “Öndiş”; Azu tiş “Azı dişi”; Tiş 
uçı birle yimek “Dişlerinin ucuyla 
yemek” III/1400.  
*** tiş: Diş (DTO 258). 

tişi !&�/  Dişi III/1402.  
*** tişi: Dişi (DTO 259). 

tişle- E��&�/ tiş+le- Dişlemek, ısırmak III/1403.  
*** tişlemek: Dişlemek, ısırmak (DTO 
258). 

tit- E�"�/  Ditmek, didiklemek, dağıtmak III/1391.  
*** titmek: Ditmek, pamuğu ditmek 
(DTO 253). 

titi9999 E$�"�/  Yakut  
(Calc. Wrtb. ی#'ت ) III/1391.  

                                                           
933 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
934 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** titi9999: Kıymetli parça; yakut (DTO 
253). 

titre- E� G#"�/  Titremek 
Titremesün ilgi9 “Elin titremesin” (Bb. 
100-17) III/1391.  
*** titremek: Titremek (DTO 253). 

titregüç اآ�ج#"�/  Kadınların kullandıkları süs ve ziynet 
eşyası, kolye, bilezik, sorguç, tuğ  
Baş üzre yo� tāc kim titregüç “ Başında ne 
taç ne de bir süs vardı” III/1391.  
*** titregüç: Kadınların kullandıkları süs 
ve ziynet eşyası, sorguç, şapka tüyü 
(DTO 253). 

tiyit @��/  Engel, mani, yasak III/1359. 
*** tiyit: Engel, aksaklık, pürüz; yasak 
(DTO 270). 

tiz I 4�/  Diz III/1396.  
*** tiz: Diz (DTO 258). 

tiz- II E�4�/  Dizmek, sıralamak III/1397.  
*** tizmek: Dizmek, sıralamak; bir şeyi 
delerek sıraya koymak (DTO 258). 

tizgek 4آ�ك�/  Birbirinin kuyruklarına bağlanarak sıra 
hâlinde giden develer III/1399.  
*** tizgek: Birbirine bağlanarak sıra 
hâlinde giden develer (DTO 258). 

tizgin I �  .Dizgin III/1399  /�4آ�
*** tizgin: Dizgin (DTO 258). 

tizgin- II 935 E�$4آ��/  Uzaklaşmak, kaçınmak, bir şeyden 
sakınmak III/1399.  
*** tizginmek: Uzaklaşmak, kaçınmak, 
bir şeyden sakınmak (DTO 258); 
tiskinmek: bk. tiskin-. 

tizi- E�%4�/  Dizmek, sıralamak III/1398. *** (-). 
tizle- E�,4�/ tiz+le- Dizlemek, dizle vurmak, dizle dürtmek 

III/1399.  
*** tizlemek: Dizle vurmak (DTO 258). 

tizlen- E�	,4�/ tiz+le+n- Dizlenmek, dizle vurulmak, dizle 
dürtülmek III/1399.  

                                                           
935 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret (v) konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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*** tizlenmek: Dizle vurulmak (Bdg. I: 
354). 

tizleş- E��,4�/  Dizleşmek, birlikte dizle mücadele 
etmek III/1400.  
*** tizleşmek: Birlikte dizle mücadele 
etmek (Bdg. I: 354). 

tizlik E�(4�/  Dizlik, diz koruyucusu III/1400. 
*** tizlük: Diz bağı, dizlik (Bdg. I: 354). 

tizlikli !�=�(4�/ tizlik+li Dizlikli, dizlik sahibi III/1400.  
*** tizlikli: Dizlikli, diz bağı sahibi (Bdg. 
354). 

tobala���� ق,���/  Bir tür ceviz III/1232. 
*** topala����: Yuvarlak (DTO 221). 

tobala9999 E	,���/  1) Yağmur olmaksızın esen şiddetli 
rüzgar 
2) (V.) Baharda esen rüzgar III/1232. 
*** tobala9999: Baharda esen rüzgar 
(Vámb. 259); topala9999: bk. topala9. 

tobra���� اق#��/  Toprak III/1233.  
*** topraġ: bk. topra�. 

tobulġa ��(���/  1) Miğfer, tolga 
2) Davul III/1233. 
*** tobulġa: Miğfer, tolga; dümbelek 
(Vámb. 259). 

tobulġu 936 ��(���/  1) Miğfer, tolga 
2) Davul III/1233. 
*** tobulġa: bk. tobulġa.937  

tofu���� 1  /�.�ق) Yuvarlak, toparlak, küresel 
2) Küçük tepe, tümsek III/1234. 
*** tofu����: Yuvarlak, toparlak; küçük 
tepe (DTO 238). 

toġ I غ�/  Toz III/1158.  
*** toġġġġ: Toz (DTO 236). 

toġ- II ���/  Doğmak III/1158.  
*** toġġġġma����. Doğmak; türemek (DTO 

                                                           
936 OSTN’de ‘tobulġu’ kelimesinin anlamı için ‘tobı�ġa’ kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
‘tobı�ġa’ kelimesi sözlükte bulunamamıştır. Bu yüzden gönderme yapılacak kelimenin ‘tobulġa’ 
olduğu ve yanlışlıkla ‘tobı�ġa’ yazıldığı düşünülerek ‘tobulġa’ kelimesinin anlamı buraya 
alınmıştır. 
937 Cagataische Sprach-Studien’de ‘tobolġu’ kelimesine “Bir tür ağaç” anlamı verilmiştir 
(Vámbéry; 1870: 259). 
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237). 
toġa ��/  Toka III/1158.  

*** toġġġġa: Toka (Vámb. 263). 
toġada���� داق��/  Yuvarlak, toparlak III/1160. *** (-). 
toġa9999 I E	��/  Doğan, bir çeşit yırtıcı kuş, bir tür 

atmaca III/1159.  
*** toġġġġa9999: Doğan, atmacaya benzeyen 
bir kuş (DTO 236). 

toġa9 9 9 9 II E	��/  Bir tür kuşak III/1159.  
*** toġġġġa9 9 9 9 938: Düğümlenerek bağlanmış 
bir tür kuşak (Vámb. 263). 

toġa����a���� ق,��/  Yuvarlak, toparlak III/1160.  
*** toġġġġala����: Yuvarlak, toparlak (Vámb. 
263). 

toġan I ن��/  Doğan, yırtıcı kuş III/1159.  
*** toġġġġan: Doğan, yırtıcı kuş (DTO 236). 

toġan II 939  toġ+ġan Erkek kardeş; hısım, akraba III/1159.  
*** toġġġġan: Erkek kardeş (Vámb. 263). 

toġar- ر����/  Atın koşumlarını çıkarmak III/1159.  
*** toġarma����: *oyurma�, 
rāhatlendirmek, perverde itdirmek 
[besletmek, terbiye etdirmek], perveriş 
[besleme, terbiye etme] (LÇ 120). 

toġa$$$$  ��/  Çayır, ova, vadi III/1158.  
*** toġġġġay: Ağaçlık, koru; suyun geçtiği 
yerlerdeki ormanlar (Vámb. 263). 

toġa$$$$lĭ���� ���%��/ toġa$+lĭ� (V.) Nehrin geçtiği ormanlık arazi 
III/1159.  
*** toġġġġayli����: Ormanlık bölge (Vámb. 
263). 

toġda���� اق��/  Toykuşu, toydan, bir tür yırtıcı kuş 
III/1168.  
*** toġġġġda����: Toykuşu, eti lezzetli bir tür 
kuş (DTO 236). 

toġdur- ور����/  Doğurmak III/1168.  

                                                           
938 Cagataische Sprach-Studien’de kelimenin Arap harfli yazılışı 2"�*'A şeklinde verilmesine 
rağmen ‘toġanek’ biçiminde okunmuştur (Vámbéry, 1870: 263). Bu okuyuş Türkçenin ses 
hususiyetleri göz önüne alınarak tarafımızdan düzeltilmiş ve çalışmaya bu şekliyle alınmıştır. 
939 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
kelimenin ‘Hive’de kullanıldığı gösterildiği için Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele 
aldık. 
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*** toġdurma����: Doğurmak (Bdg. I: 748). 
toġdu$$$$  و��/  bk. toġda�  III/1168.  

*** toġġġġduy: Toykuşu (DTO 237). 
toġĭz 4��/  Çocuk, evlat 

Toġĭz tivege yiberdi “Çocuklarını deveye 
gönderdi.” (Abg. 181) III/1162.  
*** toġġġġız: Çocuk (DTO 238). 

toġlĭ !��/  Üç aylık kuzu  
Toġlĭ toġada� “Aral gölünün kenarında 
yaşayan büyük toykuşu, toydan” (V.) 
III/1168.  
*** toġġġġli: Üç aylık kuzu  (Vámb. 264); 
toġġġġli toġġġġada����: Aral gölünün kenarında 
yaşayan büyük toykuşu, toydan (Vámb. 
264). 

toġma ���/ toġ+ma 1) Çocuk 
2) Köle çocukları, çiftçi çocukları 
3) (Hive’de) Köle (Hakaret etmek için ‘�ul’ 
kelimesinin yerine kullanılmıştır.) III/1168.  
*** toġġġġma: Köle; hakaret için ‘kul’ 
kelimesinin yerine kullanılmıştır 
(Vámb. 264). 

toġra I ا#�/  1) Aksi, ters 
2) Yan tarafta bulunan, yanda; 
tanınmamış, yabancı III/1166. *** (-). 

toġra- II  ،ا��#�/
�� G#�/ 940 

 Doğramak, küçük parçalara ayırmak, 
kesip parçalamak III/1166.  
*** toġġġġrama����: Doğramak, kesmek; 
oymak; parçalamak (Vámb. 263). 

toġrĭ  #�/  Doğru, gerçek, esas; karşı, yüz yüze 
III/1167.  
*** toġġġġrı: Doğru, gerçek; karşı, yüzyüze 
(DTO 237). 

Toġru���� ل#ُ�/  1) Bir tür yırtıcı kuş 
2) Özel isim III/1167. *** (-). 

toġu- ����/  1) Karıştırmak, bir şeyle karıştırmak; 
tıkamak 
2) Kanat açmak III/1163.  

                                                           
940 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı J�*'A şeklinde verilmiştir. Bu durum madde başı ve 
kelimenin diğer Arap harfli şekli dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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*** toġġġġuma����: Çalkalamak, yayıkta 
çalkalamak (Bdg. I: 399). 

toġuç چ��/  Kepçe, yemek kepçesi III/1164. *** (-). 
toġul- I ��(��/ toġ+�- Doğmuş olmak III/1164.  

*** toġġġġulma����: Doğmuş olmak (Bdg. I: 
399). 

toġul- II ��(��/ toġu+�- Alt alta getirmek, alt alta karıştırmak 
III/1164. 
*** toġġġġulma����: Çalkalamak, karıştırmak 
(Bdg. I: 399). 

toġun-  toġı+n- Vurulmak, dövülmek III/1163. *** (-). 
toġur I ر��/  Yırtıcı kuşlar için kullanılan ayaklık 

III/1163.  
*** toġġġġur: Yırtıcı kuşaların yuvası (DTO 
237). 

toġur II ر��/  (V.) Keçeden yapılmış oval çadır 
III/1163.  
*** toġġġġur: Orta Asya’da yaygın olan oval 
çadır (Vámb. 264). 

toġur- III ر����/  Bir şeyle karıştırmak III/1163.  
*** toġġġġurma����: Karıştırmak, çalkalamak 
(Bdg. I: 399). 

toġur- IV ر����/ toġ+r- Doğurmak III/1163.  
*** toġurma����: Doğurmak (Bdg. I: 398). 

toġurlu���� ر)�ق��/ toġur+lu� Üzeri keçe ile kapatılmış çadır III/1164.  
*** toġġġġurlu����: Üzeri keçe ile kapatılmış 
çadır (DTO 237). 

toġuş ش��/ toġ+ş 1) Doğum 
2) Doğma, doğuş, yükseliş, çıkış 
III/1165.  
*** toġġġġuş: Doğum; doğma (DTO 237). 

toġuşlĭ���� ������/ toġuş+lĭ� Soylu, iyi bir soya sahip olan III/1166.  
*** toġġġġuşlik: Necīb [cömert], kerīmü’�-
�ab‛ [cömert yaradılışlı], sa‛īd [saadetli], 
begzāde, a.ilzāde, .oy, cins, �ānedān 
evlādı (LÇ 121); toġġġġuşlu����: Kerīmü’�-�ab‛, 
necābet, a.ālet, mu�bil [mutlu], sa‛īd 
[saadetli], zāde-gān, .oy, cins (LÇ 121); 
toġġġġuşlı: Güzel doğmuş; soylu; cesur 
(DTO 237). 

toġuz ز��/  Yuva, yurt; çukur; sadak, okluk III/1165.
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*** toġġġġuz: Yuva; okluk, sadak (DTO 
237). 

to����sa- ���8+�/  (V.) Durdurmak, birisini durdurmak 
III/1170.  
*** to����sama����: Durdurmak, birisini 
durdurmak (Vámb. 260). 

to����ta- ���"+�/  Durmak, bir yere bağlanmak III/1169.  
*** to����tama����: Durmak, sabitleşmek, 
yerleşmek (DTO 223). 

To����tamĭş 3���"+�/  Özel isim; Toktamış han III/1170.  
*** To����tamiş: Özel isim (Vámb. 260). 

to����tat- ��/�"+�/ to�ta+t- Durdurmak, bir yere bağlamak III/1169.  
*** to����tatma����: Durdurmak, bir yere 
bağlamak, sabitlemek (Bdg. I: 750). 

to����tawu���� �"+�/ول   Bekçi, nöbetçi, gözcü III/1169.  
*** to����taul: Gözcü; denetçi; nezaretçi; 
bekçi, nöbetçi (Vámb. 260); to����tavul: bk. 
to�tawul. 

to����um م�+�/  Tohum III/1169. 
*** to����um- toġġġġum- toyum: Tohum 
(Vámb. 258). 

to���� I ق�/  (V.) 1) Yer, mekan 
2) Bir bütünün parçası III/1144.  
*** to����: Yer, mahal, mekan; bütünün 
parçası (Vámb. 264). 

to���� II ق�/  Tok, aç olmayan III/1144.  
*** to����: Tok, aç olmayan (DTO 238). 

to����- III ����/  Bir araya getirmek, eklemek, bağlamak 
III/1145.  
*** to����ma����: Bitiştirmek, birleştirmek, bir 
araya getirmek; bestelemek (DTO 239). 

to����a I ���/  Toka, saç veya kemer tokası III/1146.  
*** to��������a: Toka (DTO 240). 

to����a II ���/ to�+a Dolu  
To�a iç “Dolu karın” III/1146.  
*** to����a iç: Dolu karın (DTO 240). 

to����a III ���/  20 arşın civarında büyük kumaş parçası 
III/1146.  
*** to����a: 20 arşın civarında büyük 
kumaş parçası (Bdg. I: 400). 
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to����a IV ���/  Kaide, kural  
Töre ve to�a bile ilçilik �ılurnı �oyġıl “Töre 
ve kuralla (merasimle) elçilik yapmayı 
bırak.” (Bb. 305-15) III/1146.  
*** to����a: Kaide, kural, töre (DTO 240). 

to����a- V �����/  Dokumak, örmek III/1147.  
*** to����ama����: Dokumak (DTO 238). 

to����aç I ج���/  Dal ve budakları uygun biçimde 
işlenmiş tahta III/1148.  
*** to����aç: Dal ve budakları uygun 
biçimde işlenmiş tahta (Bdg. I: 399). 

to����aç II چ���/  (V.) Bir tür ekmek veya börek III/1148.  
*** to����ac: Bir tür ekmek (Vámb. 264). 

to����açı !����/ to�a+çı Dokumacı, dokuma ustası III/1148. 
*** to����aci: Dokumacı: (Vámb. 264); 
to����açı: Dokumacı (Bdg. I: 751). 

to����al ل���/  Nisbeten genç kadın, genç bayan 
III/1147.  
*** to����al: Nisbeten genç kadın (Vámb. 
264). 

to����an- ��	���/  (V.) Dokunmak III/1147.  
*** to����anma����: Dokunmak (Vámb. 264). 

to����aş- ������/  bk. to�uş- III/1148.  
*** to����aşma����: Birlikte dokumak (Vámb. 
264). 

to����a$$$$  ���/  Kıvrımlı akan ırmakların vadilerde 
oluşturduğu koru ve ormanlık bölgeler 
III/1147.  
*** to����ay: Kıvrımlı akan ırmak (Bdg. I: 
398). 

to��������an-   Doymak, tok olmak III/1152.  
*** to����lanma����: Doymak, tok olmak 
(Bdg. I: 749). 

to����lĭ !���/  Üç aylık kuzu  
(Calc. Wrtb. !ه�  	ۀ ;�� ) III/1153.  
*** to����lı: Üç aylık kuzu (Bdg. I: 399). 

to����luġ غ����/  Tokluk941 III/1153.  
*** to����luġġġġ: Tokluk (DTO 238). 

                                                           
941 OSTN’de ‘to�lu�’ kelimesinin anlamı için ‘’to��u�’ kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
‘to��u�’ kelimesi sözlükte bulunamamıştır. Bu yüzden gönderme yapılacak kelimenin ‘to�lu�’ 
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to����lu���� ق����/  Tokluk942 III/1153.  
*** to����luġġġġ: bk. to�luġ. 

to����ma���� ق����/  Tokmak, topuz III/1156.  
*** to����ma����: Tokmak (DTO 239). 

to����ma����la- ��������/  Tokmaklamak III/1157. *** (-). 
to����ma���� 943 ل����/  (V.) Kısa boylu, ağır bir at türü III/1157.  

*** to����mal: Kısa boylu, ağır bir at türü 
(Vámb. 264). 

to����mar ر����/  (S.S.) [Ucu demirden yapılmayan ok, 
peykansız ok]944 
Ucı ve nevki [sivri ucu] timürden 
yapılmayan ok, sāde, peykānsız (S.S.) 
III/1157.  
*** to����mar: (LÇ 122). 

To����pa$$$$  �>��/  Bir Çağatay soyunun adı III/1156. *** (-). 
to����saba$$$$  ���8��/  (V.) Buhara’da bir rütbe ve ünvan 

III/1155.  
*** to����sabay: Sannncak taşıyan kimse; 
Buhara’da bir rütbe ve ünvan (Vámb. 
264). 

to����san �8ن��/  Doksan sayısı III/1155.  
*** ����o����san: Doksan sayısı (Bdg. I: 572). 

to����sanĭnçĭ !*$�	�8��/  Doksanıncı III/1155.  *** (-). 
to����savul �8وول��/  Karakol bekçisi III/1155.  

*** to����savul: Kale muhafızı, bekçi (DTO 
238); to����saul: Bir rütbe, Hive ve 

okand’da askerî büyük bir rütbe 
(Vámb. 264). 

to����ta- ���"��/  Durmak, sabit kalmak III/1153.  
*** to����tama����: Rahata kavuşmak; 
durmak, sabit durmak; sağlam olmak 
(DTO 238). 

                                                                                                                                                                          
olduğu ve yanlışlıkla ‘to��u�’ yazıldığı düşünülerek ‘to�lu�’ kelimesinin anlamı buraya 
alınmıştır. 
942 OSTN’de ‘to�lu�’ kelimesinin anlamı için ‘’to��u�’ kelimesine gönderme yapılmış; ancak 
‘to��u�’ kelimesi sözlükte bulunamamıştır. Bu yüzden gönderme yapılacak kelimenin ‘to�lu�’ 
olduğu ve yanlışlıkla ‘to��u�’ yazıldığı düşünülerek ‘to�lu�’ kelimesinin anlamı buraya 
alınmıştır. 
943 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Cagataische Sprach-Studien’den alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler 
arasında ele aldık. 
944 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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To����tamĭş 3���"��/ To�ta+mız Özel isim, Toktamış III/1154.  
*** To����tamış: Özel isim (Bdg. I: 750); 
To����tamiş: bk. To�tamĭş. 

to����tan- ��	�"��/  Durdurulmak, tutulmak III/1154. *** (-). 
to����taş I ش�"��/ to�ta+ş Sükunet, sessizlik, rahat  

Ārām [rahat etme], rā
at, menzil, erk ve 
bālā [yüksek] 
i.ārda sipāh [asker] inicek 
ve binicek yeri (S.S.)945 III/1154. 
*** to����taş: (LÇ 122). 

to����taş- II ����"��/ to�ta+ş- Durmak, rahata kavuşmak III/1154.  
*** to����taşma����: Rahata kavuşmak; 
durmak, sabit durmak; sağlam olmak 
(DTO 238). 

to����tat- ��/�"��/ to�ta+t- Durdurmak, tutmak III/1154.  
*** to����tatma����: Durdurmak, tutmak 
(Bdg. I: 750). 

to����tawul ول�"��/  Karakol bekçisi (Polis memuru) III/1153.
  
*** to����tavul: Kale muhafızı, bekçi (DTO 
238). 

to����uçĭ !����/ to�u+çĭ Dokumacı, dokuma ustası III/1150.  
*** ����o����ucı: Dokumacı, dokuma ustası 
(Bdg. I: 751). 

to����u����ġa 946 ��(���/ to�u+�+ġa Eyerin altına erilen bez, keçe III/1150.  
*** to����ulġġġġa: Eyer örtüsü (DTO 239). 

to����um م���/  At eyerinin altına yerleştirilen dokuma, 
keçe III/1151.  
*** to����um: (Moğ.) Teğelti; semer (ML 
88). 

to����un- ��$��/  Birisine dokunmak, birisine çarpmak 
III/1150.  
*** to����unma����: Dokunmak, şiddetle 
çarpmak; karşılaşmak (DTO 240). 

to����uş I ش���/ to�u+ş Mekik III/1151.  
*** to����uş: Dokumacı mekiği, mekik 
(DTO 239). 

                                                           
945 OSTN’de Lugat-i Çağatay’dan alınan bu örnek, ‘to�taş- II’ kelimesi için verilmişti. Ancak 
‘to�taş- II’ kelimesinin fiil olması ve Lugat-i Çağatay’dan alınan bu metnin isim anlamları 
verilmesi sebebiyle açıklama ‘to�taş I’ kelimesine eklenmiştir. 
946 OSTN’de kelime fiil olmadığı hâlde fiil olduğunu belirten işaret ‘(v)’ konulmuştur. Bu durum 
kelimenin anlamı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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to����uş II ش���/ to�ı+ş 1) Mücadele, dövüş 
2) Hizmet, vazife, görev; sadakat beyanı 
III/1151. 
*** to����uş: Savaş, kavga, mücadele, 
muharebe (Vámb. 265). 

to����uş- III ������/  Savaşmak, muharebe etmek, dövüşmek 
III/1151.  
*** to����uşma����: Savaşmak, mücadele 
etmek (Vámb. 265). 

to����uşlĭġ �������/ to�uş+�uġ Savaşçı, kavgacı, mücadele eden 
III/1151.  
*** to����uşlıġġġġ: Savaşçı, kavgacı, mücadele 
eden (Bdg. I: 751). 

to����uş����u ������/  (V.) Kuvvetli, kabiliyetli, yarar; cesur 
III/1151.  
*** to����uşlu: Kudretli; cesur (Vámb. 265). 

to����ut����a ��/���/  Baca  
(Calc. Wrtb. ان�-Aا Jرا ) III/1150.  
*** to����ut����a: Baca (Bdg. I: 400). 

to����uz ز���/  Dokuz sayısı III/1150.  
*** to����uz: Dokuz sayısı (DTO 239). 

to����uzaġu � *** .to�uz+aġu Dokuzu, dokuzunun tümü III/1151 /���زا
(-). 

tol I ل�/  Koyun ve ineğin doğum sancısı  
(Bdg. وآ�و��V;'ج آ�$" ) III/1191. 
*** tol: Koyun ve ineğin doğum sancısı 
(Bdg. I: 403). 

to����- II ��(�/  Dolmak III/1191. 
*** tolma����: Dolmak (DTO 244). 

tola I ,�/  Çok, bir çok III/1191. 
*** tola: Dolu, çok (DTO 242). 

tola II ,�/  Çokluk, bolluk III/1192. 
*** tola: Ağzına kadar dolu, dolu (Bdg. 
I: 403). 

tolaġ /غ,�   Ayağa sarmak veya dolamak için 
kullanılan uzun ve geniş kumaş şerit  
(Calc. Wrtb. 	��A�� ) III/1192.  
*** tolaġ: Ayağa sarmak için kullanılan 
uzun ve geniş kumaş şerit (Bdg. I: 751). 

tolan I ن,�/  Beş yaşındaki at III/1192. 
*** tolan: Beş yaşındaki at (Vámb. 265); 
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tulan: (Moğ.) Beş yaşında at (ML 80).  
tolan- II ��	,�/  Dolanmak, dışarıda gezinmek III/1192. 

*** tolan: Emr-i �olanma� (LÇ 125); 
tolanma����: Dolanmak (Bdg. I: 404). 

tolandur- ور���	,�/ tolan+dur- 1) Dolandırmak, dışarı çıkartmak 
2) Sürmek (gemiyi) III/1193. 
*** tolandurma����- tolġandurma����: Bir 
şeyi dolandırmak, çevirmek; aldatmak; 
eşlik ettirmek, gezdirmek, kullanmak, 
sürmek (gemi, tren) (Bdg. I: 752). 

tolap ف,�/  İş, uğraş, meşguliyet III/1194. 
*** tolaf: İş, meşguliyet; meslek (DTO 
244). 

tolaş- ���,�/  Dolaşmak, dışarı çıkmak III/1194. 
*** ����olaşma����- tolġaşma����: Dolaşmak, 
gezinmek, eşlik etmek (Bdg. I: 752). 

tolaşĭ���� ���,�/  Dolaşık, dolaşık yol III/1194. 
*** tolaşı����: Çarpık, eğri, dolaşık, 
dolaşmış (DTO 242). 

tolaştur- ور����,�/ tolaş+tur- 1) Dolaştırmak, çevirmek, döndürmek 
2) Ayartmak, aldatmak III/1194. 
*** ����olaşturma����: Dolaştırmak, çevirmek; 
aldatmak (Bdg. I: 752). 

tola$$$$  ,�/  Tüm, bütün III/1192. 
*** tolay: Hep, tüm, bütün (DTO 243). 

toldur-947 ور���(�/  Doldurmak III/1205.   
*** toldurma����: Doldurmak (Bdg. I: 574). 

tolġa- ����(�/  1) Çevirmek, dolaştırmak; engel olmak  
2) Doğum sancısı çekmek III/1199. 
*** tolġama����: Bükmek, çevirmek; 
yolunu değiştirmek (DTO 243); 
tol����ama����: bk. tol�a-. 

tolġa���� ق��(�/  Doğum sancıları III/1201. 
*** ����olġa����: Doğum anındaki şiddetli ağrı 
(Bdg. I: 751). 

tolġama ����(�/  Dönme, devir; yan taraftan saldırı 
(askerî) 
Özbekni9 uruşta bir ulu� hüneri uşbu 

                                                           
947 OSTN’de kelime için her hangi bir anlam verilmemiş ve anlam için başka bir kelimeye 
gönderme yapılmamıştır. Buna karşın kelimenin ‘to�tur-‘ kelimesine gönderme yapılacağı 
düşünülerek bu kelimenin anlamı çalışmamıza eklenmiştir. 
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tolġamadur hīç uruş tolġamasız bolmas 
“Özbeklerin savaşta bir büyük hüneri 
de tolgamadır; onların hiçbir savaşı 
tolgamasız olmaz” (Bb. 110-10); 
Buranġarnı9 uçıda Velī �ızıl ve Melik 
�āsımnı Baba �aş�anı Moġulları bile 
tolġamaġa mu�arrer �ıldük cuvanġarnı9 
uçıda �ara�uzı ve Ebū’l-Mu
ammed 
Nayza-bāz ve Şey� ‛Alī ve Şey� Cemāl 
Bārīn ve Mehdī ve Ti9ri �ulı Paşġı 
Moġulnı tolġama mu�arrer �ıldük kim 
ġanīm kişisi yavu� kilgeç bu iki bölek 
tolġamaġa �oyġanlar ö9 �oldın sol �oldın 
ġanīmni9 ar�asıġa yürügeyler “Sağ kol 
alayının bir ucunda Velî Kızıl ve 
moğolları ile birlikte, Melik Kâsım, Baba 
Kaşka; sol kol alayının bir ucunda da 
Karakuzu, Ebu’l-Muhammed Nayza-
bâz, Şeyh Alî, Şeyh Cemâl Bârîn, Mehdî 
ve Tanrıkulu Pışġı’yı pusu için ayırdık. 
BU pusuda bulunan iki kıt’a, düşman 
yaklaşınca, sağ ve sol koldan düşmanın 
arkasını çevireceklerdi.” (Bb. 344-14) 
III/1202. 
*** tolġama: Düşmana pusu kuran 
birlik; düşman orusunun kanatlarına 
saldırı (DTO 243). 

tolġan- ��	��(�/  Dolanmak, etrafta gezinmek III/1201. 
*** tolġanma����: Dolanmak, etrafta 
gezinmek (Bdg. I: 752). 

tolġandur- ور���	��(�/  Dolandırmak, etrafta gezdirmek 
III/1201. 
*** tolġandurma����: *olaşdırma�, 
çevirmek, gird [çevirmek] (LÇ 125). 

tolġaş I ش��(�/  1) Dönük, dönmüş 
2) Kıvrım, büküntü III/1202. 
*** tolġaş: Kıvrım, büklüm; eğri büğrü 
(DTO 243). 

tolġaş- II �����(�/  Dolaşmak, etrafta dolaşmak III/1202. 
*** tolġaşma����: Dolaşmak, etrafta 
dolaşmak (DTO 243). 
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tolġat- ��/��(�/  Döndürmek, çevirtmek III/1201. *** (-). 
tol����a- ����(�/  (V.) Doğum sancısı çekmek III/1198. 

*** tol����ama����: Doğum sancısı çekmek 
(Vámb. 266). 

tol����an- ��	��(�/ tol�a+n- (V.) Ağrı çekmek, nefsine eziyet etmek, 
kendini kedere salmak III/1198. 
*** tol����anma����: Ağrı çekmek, nefsine 
eziyet etmek, kendini kedere salmak 
(Vámb. 266). 

tol����un ن��(�/  Dalga, dalganın vurması III/1199. 
*** tol����um: Dalga (Vámb. 266). 

tol����unla- ���	��(�/  Dalgalanmak III/1199. 
*** tol����unlama����: Dalgalanmak (Bdg. I: 
405). 

tol����unlat- ��/�	��(�/ tol�unla+t- Suya hareket vermek, dalgalandırmak 
III/1199. 
*** tol����unlatma����: Dalgalandırmak (Bdg. 
I: 405). 

tolu �(�/  Dolu (yağış türü) III/1197. 
*** tolu: Dolu (yağış) (DTO 244). 

toluġ /غ�(�   Dolu, içi boş olmayan III/1197. 
*** tolu����: Dolu (Vámb. 266). 

tolul- ��(�(�/  Doldurulmak III/1198. 
*** tolulup: Bir da
ı �olup dimekdir 
(Vél.-Zer. 218). 

tolum م�(�/  Top, toplar (silah) 
(Calc. Wrtb. 	y
 .III/1198 ( ا;
*** tolum: Silahlar (DTO 245). 

tolun- ��	�(�/  (P. d. C.) Geceleyin yıldız falına bakmak 
III/1198. 
*** tolunma����: Geceleyin yıldız falına 
bakmak (DTO 245). 

tom- ����/  Sürüklemek, suyla sürüklemek 
(Calc. Wrt. M$%د ر�ب %�� ) III/1234. 
*** tomma����: Suda sürüklemek (DTO 
247). 

tomaġa ���/�   Hanların başlığına takılan kuş tüyü 
III/1235. 
*** tomaġa: Kadın başlığı; kürklü başlık; 
doğan veya şahin kafasından yapılan 
başlık; askerlerin başlıklarına taktıkları 
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kuş tüyü (DTO 245). 
toma���� ق���/  Yün veya pamuk eğrilmesiyle yapılan 

kürk başlık III/1235. 
*** tomaġ: Kırgızlar’ın kürkten yaptığı 
başlık (Vámb. 266). 

toma����a���� 1  /���,ق) Yuvarlak 
2) Yumak, topak 
3) Şişman, iri III/1236. 
*** tomala����: Şişman, iri; tıknaz; tümsek 
(DTO 245). 

tomu����- ��(���/  Suyla sürüklenmiş olmak 
(Calc. Wrtb. 'دن ��ب %�د ر%$	 �  ) III/1238. *** 
(-). 

tomuzġan ن� .Böcek III/1238  /���ز
*** tomuzġan: Böcek (DTO 247). 

ton ن�/  Elbise, don, giysi III/1176.  
*** ton: Elbise, pardesü (Vámb. 266). 

tona- ���	�/  Giymek, elbise giymek 
(Calc. Wrtb. دن�آ 	ه��� ) III/1176.  
*** tonama����: Giymek (DTO 427). 

tonan- ��	�	�/ tona+n- Giyinmek, elbise giyinmek  
(Calc. Wrtb. ن�� 	ه��� ) III/1176.  
*** tonanma����: Giyinmek (Bdg. I. 753). 

tonanma ��	�	�/  Süs, ziynet III/1177.  
*** ����onanma: Süs (Bdg. I: 753). 

tonban ن�>	�/  Pantolon; iç don III/1179.  
*** tonban: Pantolon (DTO 427). 

tonlu���� ق��	�/  Elbise altına giyilen giysi (elbise astarı 
gibi) III/1178.  
*** ����onlu����: İçe giyilen giysi (Bdg. I:753). 

tonpa$$$$  �D	�/  Sığırın dizi III/1179.  
*** tonpay: Sığırın dizi (Vámb. 267). 

tonpuz ز�D	�/  Hasır yapımında kullanılan bir tür 
kamış III/1179.  
*** tonpuz: Hasır yapımında kullanılan 
bir tür kamış (Vámb. 267). 

to9999 E	�/  Don; sert, katı, çetin III/1170.  
*** to9999: Don, donma (DTO 248). 

to9999la- ���=	�/  1) Katılaşmak, katı olmak (yağ için) 
2) Katı yürekli olmak, merhametsiz 
olmak III/1174.  
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*** to9999lama����: Katılaşmak, donmak 
(DTO 248). 

to9999����a���� ق�=	�/ to9la+� (V.) Hemen üşüyen kimse III/1174.  
*** tonla����: Üşüyen kimse (Vámb. 267); 
to9999la����: Üşüyen (DTO 248). 

to9999sul- ��(�8=	�/  Kabalık etmek, kaba olmak III/1172. *** 
(-). 

to9999ul- ��(�=	�/ to9+l- 1) Donmak 
2) Uyuşmak, hareketsiz kalmak; 
umutsuz olmak  
To9ulma Te9ri ta�dīridin iy şāh  
Köz aç�unça ni bilgey sin ki nāgāh 
“Ey şâh, Tanrı’nın takdirinden 
umudunu kesme; Göz açıp kapayıncaya 
kadar neler olacağını ne bileceksin?” 
III/1172.  
*** to9999ulma����: Buz tutmak, donmak, 
buz gibi olmak; umutsuz olmak (DTO 
249). 

to9999uz ز�=	�/  Domuz III/1172.  
*** to9999uz: Domuz (DTO 249). 

to9999uzlan ز,ن�=	�/  Bir tür böcek 
To9uzlan böcegi; to9uzlan �urtı III/1172.  
*** to9999uzlan ����urtı- to9999uzlan böcegi: 
Bir tür böcek (DTO 249). 

top پ�/  Top, küre, yuvarlak III/1220. 
*** top: Top, küre, yuvarlak (DTO 220). 

topa���� ق�I�/  Topak, külçe III/1221. 
*** topa����: Yumak, top (DTO 221). 

topal ل�I�/  Topal, aksak III/1222. 
*** topal: Aksak, topal (DTO 221). 

topala���� ق,�I�/  Toparlak, yuvarlak III/1223. 
*** topala����: Yuvarlak, çember (DTO 
221). 

topala9999 E	,�I�/  Yağmur olmaksızın esen şiddetli rüzgar 
(Calc. Wrtb. ر ��ی� �! ��ران�� ) III/1223. 
*** topala9999: Yağmur olmaksızın esen 
şiddetli rüzgar (DTO 221). 

topalan ن,�I�/  Yağmur olmaksızın esen şiddetli rüzgar 
III/1223. 
*** topalan: Yağmur olmaksızın esen 
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şiddetli rüzgar (Bdg. I: 383). 
topazĭ  ز�I�/  Toplu iğne III/1223. 

*** topazı: Toplu iğne (DTO 221). 
topça���� ق�*I�/  1) Güzel at 

(Calc. Wrtb.  \;و ">:ا 	��R  ) 
Bir gül-i bādām topça� pīşkeş �ılıp 
mülāzemet �ıldılar “At hediye edip 
mülazemet etti.” (Bb. 289-13)  
2) Yuvarlak III/1230. 
*** topça����: Besili at; derisi birkaç 
renkten oluşan at (DTO 221). 

topĭ !I�/  Başa takılan kasket, baş giyimi III/1223. 
*** topi: başlık, başa giyilen şey (Vámb. 
259); topi: (Moğ.) Baş giyimi (ML 96). 

topra���� اق#��/  Toprak; kara III/1226. 
*** topraġ: Toprak (DTO 221). 

topu���� ق�I�/  1) Topuk, ayak topuğu 
2) Nehir kıyısında toplanan kum 
III/1224. 
*** topu����: Ayak topuğu (DTO 221). 

topurla- ��,ر�I�/  Toplamak (halk için) III/1224. 
*** topurlama����: Toplamak (DTO 221); 
toporlama����: Toparlamak, silah altına 
almak (Vámb. 259). 

tor I ر�/  Ağ, balık ağı  
�uşlar yavu� kilgeç o� tornı köterürler 
�uşlar özi o� torġa kirer “Kuşlar 
yaklaşınca hemen ağı yukarı kaldırır ve 
kuşlar kendiliklerinden ağa girerler.” 
(Bb. 172-23) III/1179.  
*** tor: Ağ, file (Vámb. 260). 

tor II ر�/  Dana 
(Calc. Wrtb. 	3�;'آ ) III/1179.  
*** tor: Dana (Bdg. I: 387). 

tor III 948 ر�/  (V.) İkram, yedirip içirme III/1180.  
*** tor: Şölen, ikram, yedirip içirme 
(Vámb. 260). 

tora���� راق�/  Peynir III/1180.  
                                                           
948 OSTN’de her ne kadar kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de anlamın 
Cagataishe Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için biz de çalışmamışda Çağatayca 
kelimeler arasında gösterdik. 
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*** tora����: Peynir (Vámb. 260). 
torġa- ��� Parçalamak, küçük parçalara ayırmak  /�ر

Mini9 aldımġa �az kebābı �oydılar çün �uş 
buzmaġını ve torġamaġını �ılġan imes idim 
ilig iltmedim Bedī‛ü’z-zamān Mīrzā didi 
kim nige meyl �ılmas siz min didim 
torġama�dın ‛āciz dur min fī’l-
āl Bedī‛ü’z-
zamān Mīrzā mini9 aldımdaġı �aznı 
buzup torġap alımda �oydı “Benim önüme 
kaz kebabı koydular: Kuş parçalamasını 
ve doğramasını hiç yapmamış olduğum 
için, elimi sürmedim. Bediü’z-zamân 
Mîrzâ ‘Niçin buyurmuyorsunuz?” dedi. 
Ben de ‘Doğramaktan acizim’ dedim. 
Bediü’z-Zamân Mîrzâ derhal benim 
önümdeki kazı alıp, parçalayıp 
doğrayarak tekrar önüme koydu.” (Bb. 
241-6) III/1184.  
*** torġama����: Parçalara ayırmak, 
bölmek, parçalamak (DTO 226). 

torġam م� torġa+m Küçük parça /�ر
Bir torġam it “Bir parça et” (Abg. 10-4) 
III/1185.  *** (-). 

Torġa$$$$  ،!/�ر
 � /�ر

 Timur’un babasının adı  
Torġa$ �ala “Orenburg’daki kalenin adı” 
III/1184.  
*** Torġay: Timu’un babasının adı (Bdg. 
I: 744). 

torġu �  .İpek, ipekli kumaş III/1185  /�ر
*** torġu: İpekten yapılan değerli bir 
kumaş (DTO 227). 

tor����a 1  /�ر��) İpek, ipekli kumaş 
2) (V.) İpek kadar değerli kızıl ve ince 
ipliği olan yabani kendir III/1183.  
*** tor����a: İpek kadar değerli kızıl ve ince 
ipliği olan yabani kendir (Vámb. 261); 
tor����a: Bir tür keten (DTO 227). 

tor����a- ��,ر�/ tor+�a- 1) Ağ atmak, tuzak kurmak, ağla 
yakalamak 
2) Sarmak, bürümek, örtmek, etrafına 
bir şey bağlamak, kuşatmak III/1185.  



 753 

*** torlama����: Ağ atmak, tuzak kurmak; 
etrafını çevirmek, sarmak (DTO 227). 

torlan- ��	,ر�/ torla+n- Ağla yakalanmak, ağla tutulmak; 
kuşatılmak, sarılmak III/1187.  
*** torlanma����: Ağla yakalanmak, sıkıca 
sarılmak (Vámb. 261). 

tor����uġ ر)�غ�/  (V.) Küçük çadırlarda kullanılan perde 
III/1187.  
*** torluġ: Küçük çadırlarda kullanılan 
perde (Vámb. 261). 

torma ر���/  (P. d. C. 228) Değerli boyun atkısı 
III/1190.  
*** torma: Değerli boyun atkısı (DTO 
228). 

torma$$$$  ر���/  bk. torma III/1190. 
*** tormayı: Değerli boyun atkısı (DTO 
228). 

toruġ روغ�/  Kızıl renkli (At için) 
Toruġ at “Kızıl at” III/1183.  
*** toru����: Kızıl renkli at (Vámb. 261). 

tos I س�/  (V.) Aile, soy, menşe III/1207. 
*** tos: Aile, soy (Vámb. 262). 

tos II 1  /�س) Kayın ağacının kabuğu  
2) (P. d. C.) Yay kabı III/1207. 
*** tos: Yay kabı (DTO 232). 

tos- III ��K�/  Tahammül etmek, sabretmek III/1208. 
*** tosma����: Dayanmak, ayak diremek 
(DTO 233). 

tos����awul ول��K�/  (V.) Karakol bekçisi III/1210. 
*** tossss����aul: Karakol bekçisi (Vámb. 262); 
tos����avul: Gardiyan, karakol bekçisi 
(DTO 233); to����savul: bk. to�savul. 

tos����u���� I ق��K�/  Uçları bükülmüş yay III/1211. *** (-). 
toslu���� II ق��K�/ tosI+�ı� Soylu III/1211. 

*** toslu����: Büyük aileye mensup, soylu 
(Vámb. 262). 

tosta����an ن���"K�/  (V.) Ahşaptan yapılmış küçük kap 
III/1211. 
*** tosta����an: Ahşaptan yapılmış küçük 
kap, kase, çanak (Vámb. 262). 

tostuġan ن��"K�/  Ahşaptan yapılmış küçük kap III/1212. 
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*** tostuġan: Ahşaptan yapılmış küçük 
kap (DTO 233). 

toştu �"��/  (V.) Orta Asya’da odaya yerleştirilen ve 
yıkanmak için kullanılan delikli tekne, 
kap III/1219. 
*** toşşu949: Orta Asya’da odaya 
yerleştirilen ve yıkanmak için kullanılan 
delikli tekne, kap (Vámb. 263); toşşu: 
Ġa.l-�āne, ġa.l teknesi (LÇ 119). 

toşu���� 950 ق���/  Manzum bir tür 
(Kelime ق'�'R yerine hatalı olarak 
kullanılmış olabilir.)  
A9lamayın sözde tuyu� ba
rini 
�aysı tuyu� bil ki �oşu� ba
rini 
“Şiirde tuyuk bahrini anlamadan koşuk 
bahrini nasıl bilecek” III/1218. 
*** toşu����: Manzum bir tür (DTO 235); 
toşu����: Manzum bir tür (Vámb. 263). 

tot ت�/  Pas, küf III/1205. 
*** tot: Pas (DTO 221). 

totlan- ��	�/�/  Paslanmak, küflenmek III/1206. 
*** totlanma����: Paslanmak (Vámb. 260). 

totlĭ���� ���/�/  Paslı, küflü III/1206. 
*** totli����: Paslı (Vámb. 260). 

to$$$$ I  �/  Toy, düğün, tolantı, eğlence III/1141. 
*** toy: Şölen, ziyafet, eğlence, düğün 
(DTO 250). 

to$$$$ II  �/  1) Toy kuşu, toydan 
2) Cahil, bilgisiz, tecrübesiz III/1141. 
*** ����oy: Toy kuşu, toydan; tecrübesiz 
(Bdg. I: 754). 

to$$$$- III ��%�/  Doymak, doymuş olmak III/1142. 
*** toyma����: Doymak, karnını doyurmak 
(DTO 251). 

                                                           
949 OSTN’de ‘toştu’ kelimesinin Cagataisch Sprach-Studien’den alındığı belirtilmişse de bu 
kelime eserde bulunamamıştır. Ancak anlamdan yola çıkarak buradan alınan kelimenin ‘toşşu’ 
olabileceği düşünülerek bu kelime çalışmaya eklenmiştir. 
950 OSTN’de bu tür hatalara rastlamak mümkündür. Radloff’un da şüphe ettiği gibi 
muhtemelen bu kelime ‘�oşu�’ kelimesinin hatalı okunmuş şeklidir. Bu yüzden biz, Radloff’un 
‘tuşu�’ kelimesine örnek olarak verdiği metindeki kelimeyi ‘�oşu�’ şeklinde okuduk ve bu 
şekilde anlamlandırdık. 
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to$$$$dur- 951 ور���%�/  Doyurmak III/1143.  
*** toyturma����: Doyurmak (Bdg. I: 749). 

to$$$$ġar I ر��%�/  Toygar, çayır kuşu III/1142. 
*** toyġġġġar: Toygar, çayır kuşu (DTO 
250). 

to$$$$ġar- II  Eر���%�/  Doyurmak  
Aç toyġarıban yala9nı yaptım 
Öldüm digenimde sini taptım 
“Aç doyurup çıplağı giydirdim; öldüm 
dediğimde ise seni buldum.” III/1142. 
*** toyġġġġarma����: Doyurmak (DTO 250). 

to$$$$ġun ن�  �/  (S.S.) [Toygar]952 
Toyġar a� ve ça�ır �oyġan (S.S.) III/1142. 
*** toyġġġġun: (LÇ 129); toyġġġġun: Toygar, 
çayır kuşu (DTO 250). 

to$$$$ġur I ر��%�/  Çabuk doyan III/1142. 
*** toyġġġġur: Karnını doyuran (DTO 250). 

to$$$$ġur- II ر����%�/ to$+ġur- Doyurmak III/1142.  
*** toyġurma�: Doyurmak (Bdg. I: 749). 

to$$$$la- ���%�/  Ziyafet vermek, düğün kurmak, eğlence 
düzenlemek III/1143. 
*** toylama����: Kutlama yapmak, ziyafet 
vermek (DTO 251). 

to$$$$lu���� 1  /�%��ق) Düğün hediyesi 
2) At yarışında kazanana verilen hediye, 
ödül III/1143. 
*** toylu����: Düğün hediyesi, başka 
halklarla yapılan at yarışlarında 
kazanana verilen ödül (Vámb. 268). 

to$$$$maġur ر���%�/ to$+ma+ġur Doymaz, doymak bilmez, aç gözlü 
III/1143. 
*** toymaġġġġur: Açgözlü, doymak bilmez, 
doyumsuz, gözü aç (DTO 251). 

toyu���� ق�%�/  Tuyuk, aruzun fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ 
fâ’ilün vezniyle yazılmış şiir türü 
III/1175.  
*** tuyu����: Tuyuk, aruzun fâ’ilâtün/ 
fâ’ilâtün/ fâ’ilün vezniyle yazılmış şiir 

                                                           
951 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
952 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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türü (DTO 251); tuyu����: Kafiye, ölçülü 
şiir (Vámb. 268). 

toyum 953 م�%�/  (V.) Tohum III/1176.  
*** tuyüm: Budak (Vámb. 268). 

toyumlu���� ق����%�/ to$+m+lu� 1) Ganimet, av 
2) [Seçkin, bereketli, mübarek, değerli]954 
Ġanīmet, menhūbāt [seçkin], 
müyemmenūn [bereketli] ve mübārek, /ī-
�adr, �adrli, degerli (S.S.) III/1176.  
*** toyumlu����: (LÇ 130). 

toz I ز�/  Kayın ağacının kabuğu III/1213. 
*** toz: Dağda yetişen badem ağacının 
kabuğu (DTO 229). 

toz- II ز���/  Küçük parçalara ayrılmak, toz hâline 
gelmek III/1213. 
*** tozma����: Yıpranmak, eskimek (DTO 
231); tozma����: Aşınmak, eskimek (Vámb. 
262). 

toza9999 E	زا�/  Toz; kum III/1214. 
*** toza9999: Toprak zerresi, kum tanesi, 
toz (DTP 230). 

tozala- ��,زا�/  (V.) Çabuk öfkelenmek III/1214. 
*** tozanlama����955: Öfkelenmek, 
hiddetlenmek (Vámb. 262). 

toza9999la- ���=	زا�/  Tozamak, toz kalkmak III/1214. 
*** toza9999lama����: Tozamak (Bdg. I: 393). 

tozat- ��/زا�/  Tozatmak, toz kaldırmak III/1214. 
*** tozatma����: Toz kaldırmak (Bdg. I: 
393). 

tozdur- زدور���/ toz+dur- 1) Toz tozatmak 
2) Eskitmek, aşındırmak III/1217. 
*** tozdurma����: Yırtmak, aşındırmak, 
eskitmek; parçalara ayırmak (Vámb. 
262). 

                                                           
953 OSTN’de her ne kadar kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de anlamın 
Cagataishe Sprach-Studien’den alındığı belirtildiği için biz de çalışmamışda Çağatayca 
kelimeler arasında gösterdik. 
954 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
955 OSTN’de ‘tozala-’ kelimesinin Cagataisch Sprach-Studien’den alındığı belirtilmişse de bu 
kelime eserde bulunamamıştır. Ancak anlamdan yola çıkarak buradan alınan kelimenin 
‘tozalanma�’ olabileceği düşünülerek bu kelime çalışmaya eklenmiştir. 



 757 

tozġa���� ق� (V.) Hasırotu (1  /�ز
2) (P. d. C.) Hoş kokulu tabletler 
III/1216. 
*** tozġa����: Hoş kokulu tabletler (DTO 
231); tozġa����: Hasırotu  (Vámb. 262). 

töben ن���/  Taban, alt III/1271. 
*** töben: Aşağı, aşağıya; alt (Vámb. 
259). 

tög- Eآ��/  (V.) Vurmak, dövmek III/1243. 
*** tögmek: Dövmek, vurmak; alt 
etmek, yenmek (Vámb. 265). 

tögdür- Eآ�ور��/ tög+dür- (V.) Dövdürmek, vurdurmak III/1246. 
*** tögdürmek: Dövdürmek, 
vurdurmak (Vámb. 265). 

töge- Eآ���/  Tükenmek, geçici olmak III/1244. 
*** tügemek: Tükenmek, bitmek (Bdg. I: 
401). 

töge-baş  آ���ش�/  Mezartaşı, mezardaki düz taş III/1244. 
*** tögebaş: Mezartaşı (Bdg. I: 401); 
töketaş: Mezartaşı (DTO 240).  

tögen I آ�ن�/  Dağ, tepe III/1244. 
*** tögen: Dağ, tepe (Vámb. 265). 

tögen- II E�	آ��/  Tükenmek, geçici olmak III/1244. 
*** tügenmek: Tükenmek, bitmek (Bdg. 
I: 401). 

tögeniş 3�	آ��/  Tükeniş, bitiş III/1244. 
*** tükeniş: Tükenme, bitme, tükeniş 
(DTO 241). 

tögre- Eآ#ا��/  (V.) Yuvarlamak, yuvarlak yapmak 
III/1246. 
*** tögremek: Yuvarlamak, yuvarlak 
yapmak (Vámb. 265). 

tögün 1  /�آ�ن) (V.)  Tay 
2) Düğüm, boğum III/1244. 
*** tögün: (Hive) Tay (Vámb. 265); 
tögün: Bağ, zincir; tay (DTO 242). 

tök- Eآ��/  Dökmek, su dökmek, akıtmak, 
boşaltmak III/1242. 
*** tökmek: Dökmek, akıtmak (DTO 
241). 

töken- E�	آ��/  bk. tögen-  III/1242. 
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*** tükenmek: Tükenmek, bitmek (Bdg. 
I: 401). 

tökerdeş 956 آ�رداش�/  Kadın mezarlarını süslemek için 
kullanılan bir çeşit ufak taş III/1242. 
*** tökerdeş: Kabir ve mezarların 
süslenmesinde kullanılan çakıl (DTO 
240). 

töktür- Eآ�ور��/ tök+tür- Döktürmek III/1243. 
*** tögtürmek: Döktürmek (Vámb. 265). 

tökül- E�(آ��/  Dökülmek III/1243. 
*** tökülmek: Dökülmek (DTO 241). 

tökün I آ�ن�/  (V.) Bütünüyle, tamamen III/1243. 
*** tükün: Tam, bütün, tüm; tamamen; 
işlenmiş, bitmiş (Vámb. 265). 

tökün- II E�	آ��/  (V.) İçine sızmak; erimek, emmiş olmak 
III/1243. 
*** tökünmek: Tamamlamak, bitirmek; 
tam olmak (Vámb. 265). 

töküs آ�س�/  Süzgeç, süzgü  
(Calc. Wrtb. �<7  ) III/1243. 
*** töküs: Süzgeç (Bdg. I: 401).  

töküz آ�ز�/  Dolu, tam, eksiksiz III/1243. 
*** tögüz: Dolu, tam, eksiksiz (DTO 
241). 

töl 1  /�ل) Zürriyet, sonrakiler 
2) Döl; soy, nesil III/1260. *** (-). 

töle- E�,�/  Ödemek III/1260. 
*** tölemek: Ödemek, zararını 
karşılamak, tazmin etmek, yerine 
geçmek (Vámb. 265). 

tölek 957 ك,�/ töle+k Ücret, ödeme III/1261. 
*** tölek: Bedel, ücret, bir şeyin yerini 
tutan nesne (Vámb. 265). 

tölen- E�	,�/ töle+n- Ödenmek III/1261. 
*** tölenmek: Ödenmek, verilmek (Bdg. 
I: 404). 

tölet- E�/,�/ töle+t- Ödetmek III/1261. 

                                                           
956 OSTN’de kelime fiil olmadığı hâlde fiil olduğunu belirten işaret ‘(v)’ konulmuştur. Bu durum 
kelimenin anlamı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
957 OSTN’de kelime madde başında ‘tölök’ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış kelimenin sözlükteki 
sıralanışı ve Arap harfli yazılışı dikkate alınarak ‘tölek’ şeklinde çalışmaya alınmıştır. 
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*** töletmek: Ödemeğe zorlamak, 
ödetmek (Bdg. I: 404). 

tölük (1  /�)�ك Ücret, ödeme; geçinme 
2) Şeftali 
(Calc. Wrtb. '3�$V� ) III/1262. 
*** tölük: Ücret, ödeme (DTO 242); 
tölük: Şeftali (Bdg. I: 405). 

töm-  E���/ 958  (V.) Ağzına kadar doldurmak III/1273. 
*** tömmek: Doldurmak, ağzına kadar 
doldurmak (Vámb. 266). 

tömen ن���/  (V.) Yer, zemin, dip (aşağıda ?) III/1273. 
*** tömen: Uçurum (Vámb. 266). 

tömengi !=	���/  1) Altındaki 
2) İçerde bulunan (elbise yaması) 
III/1273. 
*** tömengi: Özbeklerin elbiselerin içine 
giydikleri şey; pehlivanların giydiği 
geniş pantolon (DTO 246). 

tömpek 959 ك�D��/  (V.) Yüzeyi düz olmayan, engebeli, 
tepeli III/1271. 
*** tömpek: Düz olmayan, engebeli 
(Vámb. 266); tümpek: bk. tümpek. 

tö9999 E	�/  (V.) Yer, zemin III/1246. 
*** tö9999: Yer, zemin (Vámb. 267). 

tö9999elek ك,�=	�/  bk. tö9gelek  III/1246. 
*** töngngngngelek: Halka, çember, daire (Bdg. 
I: 403). 

tö9999elekle- Eآ��,�=	�/  bk. tö9gelekte-  III/1246. 
*** tö9999geleklemek: Halkalamak, 
çemberlemek (Bdg. I: 403). 

tö9999gelek ك,�==	�/  Halka, çember; yüzük III/1248. 
*** tö9999gelek: Halka, çember, daire 
(Bdg. I: 403). 

tö9999gelekte- E��"آ,�==	�/  Halkalamak, çemberlemek III/1248. 
*** tö9999geleklemek: bk. tö9elekle-. 

tö9999ker- Eر��==	�/  Döndürmek, devirmek, altüst etmek 

                                                           
958 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı    şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazılışı ve anlamı ikkate alınarak tarafımızdan düzeltilmiştir. 
959 OSTN’de kelime madde başında ‘tömpök’ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış kelimenin 
sözlükteki sıralanışı ve Arap harfli yazılışı dikkate alınarak ‘tömpek’ şeklinde çalışmaya 
alınmıştır. 
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(kazan veya testi için) III/1247. *** (-). 
tö9999keril- E��%ر�==	�/  Yere düşmek, devrilmek, alabora olmak 

III/1247. 
*** tö9999erilmek: Düşmek, yere serilmek 
(DTO 248); töngerilmek: Yere düşmek 
(Vámb. 267). 

tö9999ter- Eر��"=	�/  Döndürmek, altını üstüne getirmek 
III/1248. 
*** tö9999termek: Döndürmek (DTO 248). 

töpe �I�/  Tepe, zirve, doruk III/1269. 
*** töpe: Tepe (Vámb. 259). 

töpele- E�,�I�/  Tepelemek, kafa vurmak III/1270. *** (-). 
tör ر�/  Ön taraf; itibarlı yer III/1249. 

*** tör: %āne .adrına ve ev bucaġına 
dirler (Vél.-Zer. 204). 

töre I Gر�/  Han’ın oğlu, prens III/1250. 
*** töre: Han soyu, Buhara’da hanın 
ailesine verilen ünvan (DTO 224). 

töre II Gر�/  Töre, kanun, kaide  
Bizni9 ata aġa Çingiz töresini ġarīb ri‛āyet 
�ılurlar idi meclisde ve dīvānda �oy ve aşda 
olturma�da �ilāf töre iş �ılmaslar idi 
“Bizim baba ve ağalarımız Cengiz 
töresine çok riayet ederlerdi. Mecliste, 
divanda, ziyafet ve yemekte, oturmakta 
bu töreye karşı hareket etmezlerdi.” (Bb. 
235-14) III/1250. 
*** töre: Yasa, kanun, kural (DTO 224). 

törelik E�(را�/  Yasallık, törelik III/1252. 
*** törelik: Yasallık, doğru yol (DTO 
225). 

töre$$$$  را�/  (V.) Domuz yavrusu III/1251. 
*** toray: Domuz yavrusu (Vámb. 260). 

törlik E�(ر�/  Şerefli ve itibarlı yere sahip olan 
III/1257. 
*** törlik: Evin ön kısmı, sudurma, 
antre, giriş (DTO 228). 

tört رت�/  Dört sayısı III/1257. 
*** tört: Dört sayısı (DTO 226). 

törte (?) �/ر�/  Yanmış yağ çöküntüsü III/1258. 
*** törte: Erimiş tereyağı kalıntısı (DTO 
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226). 
törtegü ر/�آ��/  Dördü III/1258. *** (-). 
törtlençi !*	�	ر�/  Dördüncü III/1258. *** (-). 
törüt- E�/رو�/  Yaratmak, meydana getirmek, türetmek 

III/1255. *** (-). 
töş ش�/  Göğüs, döş  

Töş töşge “Göğüs göğüse” III/1268. 
*** töş: Göğüs (DTO 233); töş: Hayvanın 
göğsü (Vámb. 263). 

töşe I ���/  (V.) Göğsün üst kısmı III/1268. 
*** töşe: Göğsün üst kısmı (Vámb. 263). 

töşe- II E����/  Döşemek, yaymak III/1268. 
*** töşemek: Açmak, yaymak, sermek, 
döşemek (Vámb. 263). 

töşek ك���/  Döşek, minder, altlık III/1268. 
*** töşek: Döşek; örtü, kilim, halı (DTO 
234). 

töşel- E�(���/  1) Döşenmiş olmak 
2) (V.) Bir şeye karşı sahte tavır 
takınmak, yalandan yapmak III/1268. 
*** töşelmek: İkiyüzlülük etmek, 
yalandan yapmak (Vámb. 263); 
töşelmek: Yayılmış olmak, serilmiş 
olmak; yalandan yapmak (DTO 234). 

töşlen- E�	���/ töş’ten (V.) Bir şeye karşı durmak, göğüs 
germek III/1269. 
*** töşlenmek: Bir şeye karşı göğüs 
germek (Vámb. 263). 

töşlük ك����/  Döşlük, döş yeri, göğüs boşluğu 
III/1269. 
*** töşlük: Göğüslük (Bdg. I: 394). 

töşük ك���/  Deşik, delik, çukur III/1268. 
*** töşük: Delik (DTO 235). 

tötek ك�/�/  Kekeme, peltek, dili ağır III/1263. 
*** tötek: Kekeme, peltek (Vámb. 260). 

tötekle- Eآ���/�/  (V.) Kekelemek, peltek konuşmak 
III/1263. 
*** töteklemek: Kekelemek, peltek 
konuşmak (Vámb. 260). 

töz- Eز��/  Sabretmek, dayanmak III/1266. 
*** tözmek: Sabretmek, tahammül 
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etmek (Vámb. 262). 
tuçar ر���/  Siyah bulut 

Bulū�, bozu� havā, mütereşşi
 havā [bozuk 
hava], ġamām [bulut] (S.S.) III/1498. 
*** tuçar: (LÇ 114). 

tuġ غ�/  Tuğ, sancak, bayrak III/1429.  
*** tuġ: Sancak, bayrak, tuğ (DTO 236). 

tuġaçı !���/  Bayraktar, sancak taşıyan; haberci 
Leşker cem‘ �ılurġa tuġaçılar e�rāfġa yiberdi 
“Askeri toplamak için sancaktarlar 
etrafa gönder[il]di.”(Abg.) III/1431.  
*** tuġaçı: Bayraktar, sancak taşıyan 
(DTO 236). 

tuġaġcı !*��/  (S.S.) [Sancaktar, reis, rütbe sahibi, bir 
tümen askerin komutanı]960 
*uġdār, sanca�dār, sergerde [reis] ve .ā
ib-
i rütbe [rütbe sahibi], bir tümen ‘askeriñ 
�umandanı (S.S.) III/1430.  
*** tuġaġçı: (LÇ 120). 

tuġa9999 E	��/  (S.S.) [Atmacaya benzeyen bir tür yırtıcı 
kuş]961 
Bāşeye şebīh bir nev‘ şikār �uşıdır (S.S.) 
III/1430.  
*** toġa9999: (LÇ 121). 

tuġçĭ !*�/  (V.) bk. tu�çı III/1434. 
*** tuġçi: Sancaktar, bayraktar (Vámb. 
263). 

tuġda���� اق��/  (S.S.) [Yeşil ve mavi renklerinde bir tür 
kuş; doğan, çaylak, martı]962 
Yeşil ābī renkde bir nev‘ �uşdır, toġa9, lāy-
ı �ūrek, çayla�, martın �uşı (S.S.) III/1434. 
*** tuġda����: (LÇ 121). 

tuġdu$$$$  و��/  (S.S.) [Tuğdak, geyik ve tavşanın 
bulunduğu yerlerde bulunan bir tür 
kuş]963 
Bir nev‘ �uş ismidir, tuġda�, toġa9, bāşe, 
geyik ve �avşan ma
allerinde bulunur (S.S.) 
III/1434. 

                                                           
960 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
961 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
962 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tuġduy: (LÇ 121). 
tuġ����u���� ق���/ tuġ+�u� Bayraktar III/1433.  

*** toġlu����: Bayraktar, bayrak taşıyan 
kimse (Vámb. 264). 

tuġsa  �8�/  bk. tu�sa964 III/1434. *** (-). 
tuġu����ġa ��(��/  Miğfer, tolga III/1432.  

*** toġulġa: Miğfer, tolga (Bdg. I: 404). 
tuġur 965 ر��/  Çadır 

%ayme, �argāh, çadır, kebet�a, otav, �āne-i 
siyāh, alaçı�, emr-i zāyānīden [doğurmak] 
(S.S.) III/1432.  
*** tuġur: (LÇ 121). 

tuġur����u���� ر)�ق��/  (S.S.) [Çadırı örten keçe]966 
%aymeyi örten keçe ve kekiz ve nemed ve 
pūşiş III/1432.  
*** tuġurlu����: (LÇ 121). 

tu����çı 967  tu�+çı Tu�çı başı “Sancaktar, bayraktar” 
III/1428.  
*** tuġçi: bk. tuġçĭ. 

tu��������an ن����/  Uru� tu��an “Akrabalar” III/1427.  
*** toġ����an: Uru� toġ�an “Akrabalar” 
(Vámb. 264); to����ġan- toġġan: Aynı 
anneden doğan (DTO 237). 

tu����saba ���8��/  Albay III/1429.  
*** to����sabay: bk. tu�saba$. 

tu����saba$$$$  ���8��/  Albay, alay komutanı  
(Calc. Wrtb. زك'A ��  ) III/1429.  
*** to����sabay: Sancaktar; Buhara’da bir 
rütbe (Vámb. 264); to����sabay: Alay 
komutanı; mübaşir (DTO 238). 

tu����sawu���� �8ول��/  (V.) Hive ve Hokant’ta en büyük askerî 
rütbe III/1428.  
*** tu����saul: Hive ve Hokant’ta en büyük 

                                                                                                                                                                          
963 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
964 OSTN’de ‘tuġsa’ kelimesinin anlamı için ‘’tu�sa’ kelimesine gönderme yapılmış; ancak ‘tu�sa’ 
kelimesi sözlükte bulunamamıştır. 
965 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
966 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
967 OSTN’de kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de kelime için verilen 
örneğin Çağatay Türkçesinden alındığı belirtildiği için çalışmaya dâhil edilmiştir. 
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askerî rütbe (Vámb. 264). 
tu����u���� ق��/  Tavuk III/1426. *** (-). 
tul I ل�/  Dul, dul kadın III/1465. 

*** tul: Dul, dul kadın (DTO 242). 
tul II ل�/  Savaş atı 

(Calc. Wrtb.  ���� 	$;ارا �ی�<A @ا�� 	آ !K;ا ) 
III/1465. 
*** tul: Cenaze törenleri için kullanılan 
at birliği (DTO 242). 

tula- ��,�/ tul+la- 1) Atı savaşa hazırlamak 
(Calc. Wrtb. �ی�<A @ا�� M$;ای\ ارا ) 
2) (S.S.) [Doğru yolda gitmek; 
dönmek]968 
*oġrı yola sālik olma�, rucū‘ itmek (S.S.) 
III/1467. 
*** tolama����: (LÇ 124). 

tu����a���� ق,�/  (S.S.) Ayaklara sarılan kumaş parçası 
*ula�, �orlu�, pāy-ı tābe (S.S.) III/1467 
*** tula����: (LÇ 124); tula����: Ayaklara 
sarılan kumaş parçası (DTO 242). 

tu����uġum م��(�/  Şakak III/1469. 
*** tuluġum: Şakak (DTO 244). 

tulum م�(�/  Tulum, keçi derisi III/1471. 
*** ����ulum: Tulum (Bdg. I: 752). 

tum- 969 ����/  (S.S.) [Dalmak, suya dalmak, batmak; 
düşünceye dalmak]970 
*alma�, ġa�s, ġav., inġımā., efkāra varma� 
(S.S.) III/1517. 
*** tumma����: (LÇ 127). 

tuma���� I ق���/  Büyük kulaklıklı kürk şapka III/1517. 
*** tomaġ: Kırgızların kullandığı kürk 
şapka (Vámb. 266). 

tuma���� II ق���/  Çay, ırmak III/1518. 
*** tuma����: Çay, ırmak (DTO 245). 

tumala- ��,���/  Bürünmek, örtünmek III/1521. 
*** tumalama����: Bürünmek, sarınmak, 
örtünmek (Bdg. I: 406). 

                                                           
968 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
969 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
970 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tuman I ن���/  Duman, sis; karanlık III/1518. 
*** tuman: Duman, sis; bulut; kasvet 
(Vámb. 266). 

tuman II 1  /���ن) Farisîlerin kullandığı 3 ruble ve 10 
tris’e eşit olan bir tür madenî para  
2) Buhara’da 40 bin tanab’a eşit olan 
alan ölçü birimi III/1518. 
*** tuman: On bin dinarlık tutar (DTO 
246). 

tuman- III ��	���/  Zengin olmak  
(Calc. Wrtb. �� ن ��3ار  ) III/1518. 
*** tumanma����: Zengin olmak (Bdg. I: 
406). 

tumar 1  /���ر) Muska, nazarlık 
2) (V.) Muska kılıfı III/1519. 
*** tumar: Muska, nazarlık; muska kılıfı 
(Vámb. 266). 

tumarçĭn ��� (V.) Boyunda taşınılan madalyon  /���ر
III/1519. 
*** tumarçin: Boyunda taşınılan 
madalyon (Vámb. 266). 

tumġa ����/  İbik III/1522. *** (-). 
tumru���� 1  /��#وق) Ağaç kütüğü, tomruk 

2) Ayaklara takılan ahşap kelepçe 
III/1523. 
*** tomru����: Tutsakların ayaklarına 
vurulan kelepçe (DTO 246). 

tumşuġ غ�&��/  bk. tumşu� III/1526. 
*** tumşuġ: Gaga; burun; dağdaki 
tepeler, kayalık (DTO 246). 

tumşu���� 1  /��&�ق) Gaga 
2) Burun; dağ eteklerindeki tepeler 
III/1526. 
*** tumşu����: Kuşların gagası (Vámb. 
266); tumşuġ: bk. tumşuġ. 

tumuş- ������/  Sessizce oturmak; keder, üzüntü ve 
endişe içerisinde oturmak III/1522. 
*** tomuşma����: Sessiz ve kederli bir 
şekilde oturmak (DTO 247); tomuşma����: 
Somurtmak, somurtarak oturmak 
(Vámb. 266). 
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tumuştur- ر���"����/  Üzmek, keder ve üzüntü içerisinde 
oturmak III/1522. 
*** tomuşturma����: Kederlendirmek, 
üzmek (Bdg. I: 407) 

tun- ق��	�/  Düşünmek, derin derin düşünmek, 
düşünüp taşınmak 
Tunup tunup sözler “Düşünüp düşünüp 
söyler” III/1439. 
*** tunma����: Derin derin düşünmek, 
düşünüp taşınmak (Vámb. 267). 

tunġuç ج��$/  Yeni doğmuş erkek çocuğu III/1441. 
*** tonġuç:  Yeni doğmuş çocuk (DTO 
248). 

tunul- ��(�	�/ tun+l- (V.) Düşünceli olmak; üzgün olmak 
III/1440. 
*** tunulma����: Derin derin düşünmek, 
düşünceli olmak; üzgün olmak (Vámb. 
267). 

tur- 1  /�ر��) Durmak, ayakta durmak 
2) Devam etmemek, kalmak 
3) Bir yerde yaşamak, oturmak 
4) Değmek, değeri ... olmak, fiyatı ... 
olmak III/1442. 
*** turma����: Dik durmak, ayakta 
durmak; sabit durmak (DTO 228); 
turma����: Durmak, ayak üstünde 
durmak; yüceltmek, arttımak (Vámb. 
261). 

tura را�/  Göğüs siperi, istihkam siperi; korkuluk 
III/1447. 
*** tura: Askerlerin korunmak için 
kazdıkları siper (DTO 224). 

tura���� I راق�/  (S.S.) [Yerinden oynamama, 
hareketsizlik, hareketin durdurulması, 
duruş]971 
<ebāt, sükūnet, mev�i‘, va�fe, �ur, 
āl, 
hey’et (S.S.) III/1448. 
*** tura����: (LÇ 110). 

tura���� II اق/�ر   Kavak ağacı III/1448. 

                                                           
971 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tura����: Bir tür ağaç (DTO 225). 
turalĭ���� ��(را�/ tura+lĭ� Ahali, halk, sakinler III/1450. *** (-). 
turança �*	را�/  Bir çam ağacı türü III/1449. 

*** ����urança: Bir tür kavak (Bdg. I: 744). 
turġa���� ق� .Gece bekçisi, nöbetçi III/1457  /�ر

*** turġa����: Nöbetçi, gece bekçisi (DTO 
226). 

turġalan ن,� .Ayaklanma III/1457  /�ر
*** turġalan: Kargaşa, ayaklanma (DTO 
226). 

Turġan ن� Bir Türk boyu (1  /�ر
2) (Abg.) = sa�çı : Nöbetçi III/1457. 
*** Turġan: Bir Türk boyu (Bdg. I:388). 

turġa$$$$  �  Atın örtüsü, eyer örtüsü  /�ر
(Calc. Wrtb. ~;4 ا� ) III/1457. 
*** turġay: Atın üstüne örtülen örtü, 
eyer örtüsü (DTO 226). 

turġu9999 E	� .(V.) Karga III/1458  /�ر
*** turġu9999: Karga (Vámb. 261). 

turġun I ن� (V.) Yorgun, bitkin, dermansız; ayakta  /�ر
duran III/1458. 
*** turġun: Yorgun, dermansız (Vámb. 
261). 

turġun II ن� Yazılı emir, buyruk; han tarafından  /�ر
verilen yazılı buyruk III/1458. *** (-). 

turġuz- ز��� ;Kardırmak, ayaklandırmak  /�ر
yerleştirmek III/1458. 
*** turġuzma����: Kaldırmak, ayağa 
kaldırmak, ayaklandırmak; uyandırmak 
(DTO 227). 

tur����ur����a �ر��ر��/  Duvar; sur  
Andaġ dīvārnı ‘Arab sedd dirler Türk birlen 
tu�ur�a dirler “Onun gibi duvara 
Araplar ‘sedd’, Türkler ‘tukurka’ 
derler” (Abg. 29) III/1457. 
*** tur����ur����a: Duvar; kale suru (DTO 
227). 

turluġ ر)�غ�/  Korku, kuşku, heyecan, telaş III/1460. 
*** turlu����: bk. turlu�. 

turlu���� ر)�ق�/  Korku, kuşku, heyecan, telaş III/1460. 
*** turlu����: Ani korku, üzüntü, keder, acı 
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(DTO 228). 
turmuça���� ر����ق�/  Tadı ekşi olan bir tür yabani bitki 

III/1464. 
*** turmuça����: Tadı ekşimsi bir tür bitki 
(DTO 229). 

turşu- ر�����/  Ekşi olmak; mayalanmak III/1462. *** (-). 
turta �/ر�/  Eriyen yağın kalıntıları III/1460. 

*** turta: Erimiş tereyağının kalıntıları 
(DTO 226). 

turtan ر/�ن�/  Kürk, post 
(Calc. Wrtb. $;'�M�  ) III/1460. 
*** turtan: Kürklü üstlük, kürk (DTO 
226). 

turu���� I روق�/ tur+� 1) Durak 
2) Halk, ahali; duran 
3) Değnek, çubuk III/1452. *** (-). 

turu����- II رو����/  Meyvelerin kurutulmasında 
kullanılacak meyve çubukları dikmek 
III/1453. 
*** turu����ma����: Çubuk dikmek (Bdg. I: 
745). 

turu���� ve 
tunu���� 

/�روق و 
 /�	�ق

 (S.S.) [Temizlenmiş, şeffaf, tozsuz, 
parlak, cilalı, berrak, lekesiz]972 
Mu.affā, şeffāf, bī-ġubār, mu.ay�al  ve 
mücellā, nāb, bī-dūrde, bī-lāy, bī-leke (S.S.) 
III/1453. 
*** turu���� ve tunu����: (LÇ 117). 

turum روم�/  İki yaşındaki tay III/1456. 
*** turum: İki yaşındaki tay (DTO 229). 

turumta$$$$  �"رو��/  Aladoğan III/1456. 
*** turamtay: Atmaca, doğan, şahin 
(Bdg. I: 389). 

turun رون�/  Torun III/1453. 
*** torun: Küçük erkek ve kız çocuğu 
(DTO 229). 

tus- I �/��K   (S.S.) [Beklemek, yerinden oynamamak, 
sabit kalmak]973 
Beklemek, pūseklemek, ;ebāt �arār itmek, 
yolunı tusma� ve sedd itmek (S.S.) III/1499. 

                                                           
972 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tusma����: (LÇ 119). 
tus II س�/  (S.S.) [Edattır, ‘tostoġrı’ kelimesindeki  

‘tos’ hecesi gibi; toprak; huy, tabiat]974 
Edātdır, tos �oġrı gibi, ilce tüg, yayıñ li
āfı, 
�opra�, ġubār, sirişt, nijād (S.S.) III/1500. 
*** tus: (LÇ 119). 

tus����awul ول��%�/  Bekçi; yol karakolu III/1501. 
*** tos����avul: Bekçi, nöbetçi (DTO 223). 

tus����u���� ق��K�/  (S.S.) [Yüksek karakter, necip, soylu, 
ahlak sahibi, şeref sahibi]975 
‘Ālī nijād, necīb, nīgū-sirişt, zādegān, 
.ā
ib-i 
aslet, /ī-şeref (S.S.) III/1501. 
*** tuslu����: (LÇ 119). 

tustuġan ن��"K�/  (S.S.) [Kâse, su testisi, şarap ibriği, 
kadeh]976 
Kāse, cūbīn, kūze, deste, ıbrı�-ı mey, ayaġ, 
çana�, sāġār, ra�l, �ade
, cām (S.S.) 
III/1501. 
*** tustuġan: (LÇ 119). 

tusun ن�K�/  (S.S.) [Yağ; iyi, güzel huylu, yüce; 
gevher]977 
Yaġ, revġan, nīgū-nijād, necīb, ‘ālī, gevher 
(S.S.) III/1500. 
*** tusun: (LÇ 119). 

tuş 1  /�ش) Karşı taraf 
2) Durum, uygun durum 
3) Zaman III/1508. 
*** tuş: Taraf, yan; öğle vakti; fırsat 
(DTO 233). 

tuşa- �����/  Atı ön ayaklarını birbirine bağlamak 
III/1510. *** (-). 

tuşaġ غ���/  bk. tuşa� III/1510. 
*** tuşaġ: Köstek (Bdg. I: 396). 

tuşa���� ق���/ tuşa+� Atın ön ayaklarına vurulan zincir, 
köstek III/1510. 
*** tuşaġ: bk. tuşaġ. 

                                                                                                                                                                          
973 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
974 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
975 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
976 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
977 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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tuşar ر���/  Kötü, fena  
(Calc. Wrtb. �� ) III/1510. 
*** tuşar: Kötü, fena (Bdg. I: 395). 

tuşla- �����/ tuş+�a- Rastlamak, tesadüf etmek, karşılaşmak 
III/1510. *** (-). 

tuşlaş I ش���/ tuş�a+ş Karşılama; karşılaşma, buluşma 
III/1510. 
*** tuşlaş: Karşılaşma, rastlaşma (Bdg. I: 
395). 

tuşlaş- II ������/ tuş�a+ş- Rastlaşmak, karşılaşmak III/1510. 
*** tuşlaşma����: Karşılaşmak, rastlaşmak 
(Bdg. I: 395). 

tuşlu���� ق����/ tuş+�u� Uygun yer, yer III/1510. 
*** tuşlu����: Ferah, geniş; öğle yemeği 
yenilen yer veya zaman (DTO 234). 

tuşu���� ق���/  Manzum bir tür (�oşu�’un hatalı yazılışı 
olmalıdır.) III/1510. 
*** tuşu����: Manzum bir tür (DTO 235). 

tut I 978 1  /�ت) Kalabalık, halk 
2) Yurt, karargâh 
Bılturġı979 tutnı kim andın Cūnpūrġa 
barılıp idi seyr �ıldım “Geçen sene 
Cûnpûr’a gittiğimiz zaman kaldığımız 
yurdu gezdim” (Bb. 472-20) III/1475. 
*** tut: Yurt, kamp yeri, konaklama yeri 
(DTO 221). 

tut II ت�/  Dut, dut ağacı III/1475. 
*** tut: Dut ağacı (Bdg. I: 742); tut: Dut 
(Bdg. I: 385). 

tut- III ��/�/  Tutmak, kapmak, yakalamak, sıkıca 
tutmak, almak III/1475. 
*** tutma����: Tutmak, yakalamak, almak, 
ele geçirmek (DTO 223). 

tutaġlaş- �����/�/  Birbirini tutmak, tutuşmak (birebir 
mücadele) 

                                                           
978 Bu kelime, Radloff’un Bâbür-nâme’deki ‘yurt’ kelimesini hatalı olarak okumasından 
kaynaklanmış olmalıdır. Radloff’un Bâbür-nâme’nin Kazan nüshasından aldığını belirttiği 
metin, Şen tarafından şu şekilde alınmıştır: “Bılturġı yurtnı kim andın Conpūrġa barılıp édi – sayr 
�ıldım” (Şen, 1993: 307). 
979 Kelime OSTN’de !*ر'
�� şeklinde yazılmıştır. Metnin anlamı ve Mesut Şen’in çalışmasında 
kullandığı Kazan nüshası dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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Bir Afġān bile çap�ulaşıp tutaġlaşıp “Bir 
Afganla vuruşup tutuşarak” (Bb. 186-
12) III/1479. 
*** tutaġlaşma����: Tutuşmak, karşılıklı 
birbirini tutmak (DTO 222). 

tuta���� ق�/�/ tut+a� Tutsak, esir III/1479. 
*** tuta����: Tutsak, esir (DTO 222). 

tutam م�/�/ tut+am 1) Bir elle tutulabilecek her hangi bir şey 
2) Dört parmaklık ölçü birimi 
Her �arı bil ki barur altı tutam “Her karı 
bil ki altı tutam olur” (Bb. 455) 
3) Kol, kulp 
4) Tutma yöntemi III/1480. 
*** tutam: Dört parmaklık ölçü birimi 
(DTO 222); ����utam: Tutam, buket; kulp 
(Bdg. I: 742). 

tutamla- �/�/����   Elle her hangi bir şeyi tutmak III/1481. 
*** ����utamlama����: Tutamlamak, elle bir 
şeyi tutmak (Bdg. I: 742). 

tutaş ش�/�/  Bitişik, komşu, yan yana, yakın, yapışık 
III/1480. 
*** tutaş: Bitişik, yapışık, yan yana olan, 
komşu (DTO 221). 

tutġa���� ق��/�/  Doğum sancısı  
Yüklük irdi tutġan tuttı “Gebeydi doğum 
sancısı tuttu.” (Abg.) III/1491. 
*** tutġa����: Doğum sancısı (DTO 222). 

tutġal ل��/�/  Tutkal, kola III/1491. 
*** tutġal: Tutkal (DTO 222). 

tutġun ن��/�/  bk. tut�un III/1491. 
*** tutġun: Tutulmuş; esir, tutsak (DTO 
222). 

tut����a ��/�/ tut+�a Kulp, kol, sap (tava), mandal III/1486. 
*** tut����a: Kulp, sap, tutak (DTO 222). 

tut����a���� ق��/�/ tut+�a� Hastalık nöbeti, nöbet, kriz III/1488. 
*** tut����a����: Sara, epilepsi; sara nöbeti 
(Bdg. I: 742). 

tut����a����lĭġ ������/�/ tut�a�+lĭġ Hastalık nöbetine yakalanma, krize 
tutulma III/1488. 
*** tut����a����lıġ: Hastalık nöbetine 
yakalanma, krize tutulma (Bdg. I: 742). 
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tut����a����lĭ���� ������/�/  Hastalık nöbetine yakalanma, krize 
tutulma III/1488. 
*** tut����a����lıġ: bk. tut�a�lĭġ. 

tut����ar ر��/�/  (S.S.) [Çok, kalabalık; çokluk, yığın, 
toplanmış, istişare ve danışma yeri] 
Cem‘, enbūh, gürūh, yıġın, �oplanmış, 
ço�lu�, köplük, ke;ret, ma
all-i şūra ve 
ki9eş (S.S.) III/1489. 
*** tut����ar: (LÇ 114). 

tut����awul 1  /�/��ول) İş, görev, vazife; haberci, postacı; (V.) 
hazinedar, levazım memuru; (Bdg. I: 
733) kulp, sap  
2) Boğaz, geçit (P. d. C. - Bdg.) 
Kiyigi ve avı azra�dur güz ve yaz fa.llarda 
�ızıl kiyik kim ar�arġaça bolġay �ışla�ġa ve 
yayla�ġa öterde mu‘ayyen tut�awulları 
bardur �uşlı� ve itlı� yigitler barıp 
tut�avulnı sa�lap kiyik aldururlar980 
“Geyiği ve avı çok değildir. İlk ve son 
bahar mevsimlerinde, kızıl geyik, yani 
arkargulça, kışlak ve yaylağa geçerken 
takip ettiği belli boğazlar vardır. Hevesli 
ve köpekleri olan bu yiğitler bu 
boğazları tutarak geyik avlarlar.” (Bb. 
175-10); Namāz-ı pīşīn köprük başıdın 
atlandük tut�awulġaça �ar yo� édi 
tut�awuldın öte barġan sarı �ar ulu�ra� 
boldı “Öğle vaktinde köprü başından 
hareket ettik. Boğaza kadar kar yoktu. 
Boğazdan ilerledikçe kar artmakta idi” 
(Bb. 250-3) III/1487. 
*** tut����avul: Geçit (DTO 222); tut����aul: 
Hazinedar, levazım memuru (Vámb. 
260). 

tut����u   (V.) Kulp, kol, sap (tava), mandal 

                                                           
980 OSTN’deki bu metin ile Mesut Şen’in çalışması arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Şen 
ve Arat’ın Bâbür-nâme ile ilgili çalışmaları dikkate alındığında Radloff’un Bâbür-nâme’deki bu 
metnin aktarımında bazı hatalara düştüğü görülmektedir. Mesut Şen’in çalışmasında metin şu 
şekilde yer almaktadır: “Kéyigi ve avı azra�dur güz ve yaz fa.llarıda kızıl kiyik kim ar�arġulça bolġay 
�ışla��a ve yayla��a öterde mu‘ayyan tut�avulları bardur havaslı� ve itlik yigitler barıp tut�avulnı 
sa�lap kéyik aldururlar” (Şen, 1993: 26). 
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III/1489. 
*** tut����u: Kulp sap, kol (Vámb. 260). 

tut����un ن��/�/ tut+�un 1) Tutkun; sakin, hareketsiz 
2) Tutuklu, esir III/1489. 
*** tut����un: Savaş esiri, tutsak, tutuklu; 
tutulmuş (Vámb. 260); tutġun: bk. 
tutġun. 

tut����uz- ز����/�/  Tutturmak III/1491. 
*** tut����uzma����: Tutturmak (Bdg. I: 744). 

tutlu����- �����/�/  Kekelemek; dili dolaşmak III/1491. 
*** tutlu����ma����: Kekelemek; gevelemek 
(DTO 223). 

tutmaç چ��"/  Erişte, erişte çorbası III/1493. 
*** tutmaç: Tel tel kesilmiş hamur, erişte 
(DTO 223). 

tutu���� ق�/�/ tut+� 1) Karanlık; tutulmuş (ay) 
2) Perde III/1482. 
*** tutu����: Perde (Bdg. I: 385). 

tutu��������u���� ����/�/  1) Durgunluk 
2) Ay tutulması  
Ye9i ikende körmedi hīç kim ay tutu�luġun 
Çīn ni üçün tutar �aşı9 yā Rab uşol cebīn 
ara981 
“Yâ Rab, yeni iken ayın tutulduğunu 
kimse görmemiştir. [Ey sevgili] Senin 
kaşın parlak çehrende niçin hilal gibi 
oluyor?” III/1483. *** (-). 

tutul- ��(�/�/  Tutulmak, tutulmuş olmak III/1485. 
*** ����utulma����: Tutulmak (Bdg. I: 743). 

tutum 1  /�/�م) (V.) bk. tutam 
2) (V.) Kulp III/1486. 
*** tutum: Durum, tutum; kulp (Vámb. 
260). 

tutumla-   (V.) Elle her hangi bir şeyi tutmak 
III/1486. 
*** tutumlama����: Tutamlamak, elle bir 
şeyi ölçmek, elle tutmak (Vámb. 260). 

                                                           
981 OSTN’de beytin hangi eserden alındığı belirtilmemiştir. Bizim incelememize göre bu beyit 
Lutfî Divanı’nda yer almaktadır.  Beyit burada şu şekilde geçmektedir:  
Ya9ı ikende körmedi hīç kim ay tutulġanın 
Çīn ni üçün tutar �aşı9 yā Rab uşol cebīn ara (Karaağaç, 1997: 15). 
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tutun- ��	�/�/ tut+n- Tutunmak III/1483. 
*** ����utunma����: Tutunmak (Bdg. I: 743). 

tuturġan ن�  [Pirinç, çeltik]982  /�/�ر
(Calc. Wrtb. r"�آ ) III/1484. 
*** tuturġan: Pirinç, çeltik (DTO 223). 

tuturġu � .Pirinç, çeltik III/1484  /�/�ر
*** tuturġu: Pirinç, çeltik (DTO 223). 

tutuş I ش�/�/  (V.) İri, büyük; dolu, kaba III/1485. 
*** tutuş: Dolu; kaba; şişman (Vámb. 
260). 

tutuş- II ����/�/ tut+ş- Birbirini tutmak; mücadele etmek 
III/1485. 
*** tutuşma����: Tutuşmak, karşılıklı 
birbirini tutmak (DTO 222). 

tuvaġ 1  /�اغ) Toynak, hayvan tırnağı 
Merkebi urdı ay yüzige tuvaġ 
Eyle kim �aldı cebhesi üze daġ 
“Biniti ayın yüzüne toynağını 
dokundurdu, öyle ki ayın yüzünde 
lekesi kaldı” 
 Çadırın girişini ( A'واغ - A'واق ) (2
kapatmak için kullanılan bez III/1516. 
*** tuvaġ: *ırna� ma‘nāsınadır (Vél.-
Zer. 224). 

tuvurluġ وور)�غ�/  Çadırın keçeden yapılan örtüsü III/1516. 
*** tuvurluġ: Göçebelerin kaldığı 
çadırların üzerine serilen aba (DTO 
250). 

tu$$$$- ��%�/  Duymak; hissetmek III/1423.  
*** tuyma����: İşitmek, duymak; bilmek, 
öğrenmek; hissetmek (Vámb. 268). 

tu$$$$dur- ور���%�/ tu$+dır- Birisine bildirmek, duyurmak III/1425. 
*** (-). 

tu$$$$ġun ن��%�/  Beyaz şahin 
�ara �uzġun a� tu$ġun dise “Kara 
kuzgun ak şahin dese.” III/1424.  

                                                           
982 OSTN’de ‘tuturġan’ kelimesine ‘Kuduz, kudurmuş’ anlamı verilmiştir. Ancak gerek 
Radloff’un ‘tuturġan’ kelimesi için Calc. Wrtb.’den aldığı Farsça karşılık (kürinc “Pirinç, çeltik”), 
gerekse Pavet de Cortaille’nin Dictionnaire Turk Oriental adlı sözlüğü dikkate alınarak anlam 
değiştirilmiştir. Burada Çağatay Türkçesine ait dizin ve sözlüklerde ‘Kuduz, kudurmuş’ 
anlamına gelen ‘tuturġan’ kelimesine rastlayamamız da etkili olmuştur. 
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*** tuyġunununun: Beyaz şahin (DTO 250). 
tu$$$$����ar ر��%�/  Beyaz şahin III/1424.  

*** tuy����ar: Beyaz şahin (DTO 250). 
tu$$$$la- ���%�/  Acı çekmek; üzülmek III/1425. *** (-). 
tu$$$$maġur ر���%�/ tu$+ma+ġur Duymayan, anlamayan, hissetmeyen 

III/1425.  
*** tuymaġur: Cahil, bilgisiz; 
duymayan, hissetmeyen, anlamayan 
(Vámb. 268). 

tu$$$$na- ���$%�/  Tepmek, çifte atmak III/1424.  
*** toynama����: Çifte atmak, tepmek 
(Bdg. I: 411). 

tu$$$$na���� ق�$%�/  Toynak III/1425.  
*** toyna����: Toynak (DTO 251). 

tuyu���� 1  /�%�ق) Kapalı, her taraftan kapalı; gizli, saklı 
Tuyu����: Tuyuk, kıtalardan oluşan şiir türü 
(Bdg. 4-11) 
2) Tam, dolu 
3) Kapalı yer; insanın içi III/1436. 
*** tuyu����: Aruzun remel bahrinin 
fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbıyla 
yazılan manzum tür (DTO 251); tuyu����: 
1) Manzum bir tür, tuyuk 2) Ağzına 
kadar dolu, tam 3)  

tuz 1  /�ز) Tuz 
2) Tat, lezzet III/1502. 
*** tuz: Tuz (DTO 229). 

tuzaġ زاغ�/  bk. tuza� III/1505. 
*** tuzaġ: Tuzak, ağ; köstek (DTO 230). 

tuza���� 1  /�زاق) Tuzak 
2) Sinsilik, aldatma, hile III/1504. 
*** tuza����: Tuzak (Bdg. I: 392). 

tuza����la- زا�����/ tuza�+la- Tuzağa düşürmek III/1505. 
*** tuza����lama����: Tuzak kurmak, tuzağa 
düşürmek (Bdg. I: 392). 

tuzla- ��,ز�/  Tuzlamak III/1507. 
*** tuzlama����: Tuzlamak (Bdg. I: 393). 

tuzlaġ ز,غ�/  bk. tuzla� III/1507. 
*** tuzlaġ: Tuzlu toprak, tuzlu yer; içine 
tuz işlemiş (DTO 231). 

tuzla���� ز,ق�/  Tuzlu toprak, tuzlu bozkır  
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Anı9 üçün ki ol yir tuzla� irdi “Onun için 
o yer tuzlu idi” (Abg. 7) III/1507. 
*** tuzla����: Tuzlu toprak, tuzlu yer; içine 
tuz işlemiş (DTO 231). 

tuzlĭ���� ��(1  /�ز) Tuzlama 
2) Tuzlu su 
3) Tuzlu III/1507. 
*** tuzluġ: Tuzlu (DTO 231). 

tuznĭ !	ز�/  Dana yavrusu, buzağı; düve 
(Calc. Wrtb. Jد�  	آ';�3 ) III/1506. 
*** tuznı: Doğurmamış inek, düve (DTO 
232). 

tübek ك���/  Kürk, yün III/1597. 
*** tübek: Yün, yünlü giysi (DTO 221). 

tübürük روك���/  Odanın ortasında bulunan direk 
III/1599. *** (-). 

tüçi !��/  Tuzsuz; şekerli 
Tüçi su “Tatlı su”; Tüçi �āmir “Tuzlu 
olmayan hamur” III/1575. 
*** tüçi: Tuzsuz; şekerli (Bdg. I: 386). 

tüçkür- Eر��=��/  Hapşırmak, aksırmak III/1575. 
*** tüçkürmek: Hapşırmak, aksırmak 
(Bdg. I: 386). 

tüçkürt- E�/ر�=��/ tüçkür+t- Hapşırmaya sebep olmak, hapşırtmak 
III/1575. 
*** tüçkürtmek: Hapşırtmak (Bdg. I: 
386). 

tüçkürük روك���/ tüçkür+k Hapşırık, aksırık III/1575. 
*** tüçkürük: Hapşırık, aksırık (Bdg. I: 
386). 

tüfkür- Eر��=.�/  Tükürmek III/1600. 
*** tüfkürmek: Tükürmek (DTO 238). 

tüfkürük روك�=.�/ tüfkür+k Tükürük III/1600.  
*** tüfürdük: bk. tüfürdük. 

tüfle- E��.�/ tüf+le- Balgam çıkarmak III/1601. *** (-). 
tüfürçek E� .Tükürük III/1600  /�.�ر

*** tüfürçek: Tükürük (DTO 238). 
tüfürdük ردوك�.�/  Tükürük III/1600. 

*** tüfürdük: Tükürük (DTO 238). 
tüg- E�=/  Düğümlemek, bağlamak 

Yumruġını tügdi “Yumruğunu sıktı” 
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III/1534. 
*** tügmek: Düğümlemek, örmek; 
bağlamak (DTO 241). 

tüge آ��/  Kurgan, höyük; mezar  
Tüge taş “Mezar taşı” III/1534. 
*** tüge: Mezar, kabir (Vámb. 265); töke: 
Mezar, kabir (DTO 240); töketaş: 
Mezartaşı (DTO 240). 

tügel I 1  /�آ�ل) Tüm, tamamen 
Ta�ı tügel ārāste bolmış irdi “Hepsi 
süslenmiş idi.” 
2) Kusursuz, günahsız  III/1536. 
*** tükel: bk. tükel I. 

tügel II آ�ل�/  Araştırma, tetkik III/1537. 
*** tükel: Araştırma, inceleme, tetkik 
(DTO 241). 

tügelle- E��(آ��/ tügelII+le- Araştırmak, incelemek, tetkik etmek 
III/1537. 
*** tükellemek: Araştırmak, incelemek, 
tetkik etmek (DTO 241). 

tügellik E��(آ��/  Yetkinlik, kemal, mükemmellik III/1537. 
*** tükellik: Yetkinlik, kemal, 
mükemmellik (Vámb. 265). 

tügelüli !(�(آ��/  (S.S.) [Bütün, büsbütün]983 
Cem‘, cümle, �amu, kāffe, mecmū‘ı, 
büsbütün (S.S.) III/1537. 
*** tükelüli: (LÇ 123). 

tügen I �/ ،آ�ن�/�آ   Cilde vurulan kızgın damda, dağ 
III/1534. 
*** tügen: Sıcak bir şekilde vurulan 
damga (DTO 241). 

tügen II آ�ن�/  Eksiksiz, noksansız, tam III/1535. 
*** tügen: Tam, tamamlanmış, eksiksiz 
(DTO 241). 

tügen- III E�	آ��/ tüge 
(tükenmek 
anlamında)+n- 

Tükenmek III/1535. 
*** tügenmek: Tükenmek (Bdg. I: 401). 

tügengenil- ك����	=�	آ��/  (S.S.) [Bitmek, sona ermek, nihayet 
bulmak]984 

                                                           
983 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
984 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Bitmek, encāme irmek, �itām olma�, nihāyet 
bulma� (S.S.) III/1535. 
*** tükengenilmek: (LÇ 123); 
tükengenilmek: Sona ermek (DTO 241). 

tügeniş 3�	آ��/ tügen+ş Tükeniş, bitiş, son 
Bu bāġ ve ‘imāret buyurġan yir taġnı9 
tumşuġını9 tükenişi vā�i‘ boluptur bu taġ 
tükenişi tumşu� yek-pāre �ızıl ‘imāret 
taşıdındur “Bu bahçe ve binanın 
yapılması emredilen yer bir dağ 
çıkıntısının ucunda bulunmaktadır. Bu 
dağ çıkıntısının ucu yekpâre kırmızı 
yapı taşındandır.” (Bb. 439-11) III/1535. 
*** tükeniş: Tamamlanma, son, bitiş 
(DTO 241); tükeniş: Tamamlanma, bitiş 
(Bdg. I: 401). 

tügenle- E��	آ��/  Sona getirmek, bitirmek III/1536. 
*** tükenlemek: Sona getirmek, 
bitirmek (Bdg. I: 402). 

tügeş- Eآ����/  Birlikte bitirmek, birlikte sona erdirmek 
III/1538. 
*** tükeşmek: Birlikte bitirmek (Bdg. I: 
402). 

tügeşil- Eآ������/  Tükenmiş olmak, bitirilmiş olmak 
III/1538. 
*** tükeşilmek: Tükenmiş olmak(Bdg. I: 
402). 

tüget- E�/1  /�آ�) Bitirmek, sona erdirmek 
2) Yok etmek III/1537. 
*** tüketmek: Tamamlamak, sona 
erdirmek, bitirmek; yok etmek (DTO 
240). 

tügme �آ��/  Düğme III/1541. 
*** tügme: Düğme (DTO 241). 

tügül I آ�ل�/ tüg+l (V.) 1) Deste, demet, bağ 
2) Bir cismi çevreleyen her şey III/1540. 
*** tögül: Denk, balya, deste, demet; Bir 
cismi çevreleyen her şey (Vámb. 265). 

tügül II آ�ل�/  Değil III/1540. 
*** tügül: Değil (Vámb. 265). 

tügün آ�ن�/  Düğüm, bağ III/1539. 
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*** tügün: Düğüm, bağ (DTO 242). 
tügür #آ�/  Alnında beyaz lekesi olan at III/1540. 

*** tükür: bk. tükür I. 
tügüs آ�س�/  Kusursuz, mükemmel, yetkin III/1541. 

*** tügüs: Kusursuz, tam, tamamlanmış 
(DTO 241). 

tügüş- Eآ����/ tüg+ş- Birlikte bağlamak, birlikte düğümlemek 
III/1541. *** (-). 

tügüz آ�ز�/  Kusursuz, mükemmel, yetkin III/1541. 
*** tügüz: Kusursuz, tam, tamamlanmış 
(DTO 241). 

tük I 1  /�ك) Tüy, hayvan tüyü 
2) İnsan vücudundaki kıllar 
3) Kuşlardaki ince tüyler III/1530. 
*** tüg: Kıl; tüy (Vámb. 265); tüg: Kıl; 
tüy; saç teli (DTO 240). 

tük- II Eآ��/  Düğümlemek, bağlamak III/1530. 
*** tügmek: bk. tüg-. 

tükel I آ�ل�/  Tüm, tamamen III/1531. 
*** tükel: Tamamen, tüm, hepsi (Vámb. 
265). 

tükel- II E�(آ��/  (V.) bk. tügen- III/1531. 
*** tökelmek: Bitmek, tükenmek, sona 
ermek Vámb. 265). 

tükele- E�,آ��/  (V.) Tamamlamak III/1531. 
*** tükelemek: Tamamlamak, 
bütünlemek, tümlemek (Vámb. 265). 

tükelek Eآ��/  Ham karpuz 
(Calc. Wrtb. �0م J'ز��0 ) III/1531. 
*** tükelek: Ham karpuz (Bdg. I: 401). 

tükellik   (V.) Tamamlama III/1531. 
*** tükellik: Tamamlama, bitirme, 
bütünleme (Vámb. 265). 

tüklen- E�	آ��/ tük+le+n- Tüylenmek III/1533. 
*** tüglenmek: Tüylenmek (Bdg. I: 400). 

tüklü I ��=/ tük+lü 1) Kıllı, tüylü 
2) Bir Türk boyunun ismi  
(Calc. Wrtb. ش�G3:R م او3'س از�" ) III/1533. 
*** tüglü: Tüylü (Bdg. I: 400). 

tüklü II آ���/  Tilki 
(Calc. Wrtb. رو�� ) III/1533. 
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*** tüklü: Tilki (Bdg. I: 401). 
tükür I #=/  Başında beyaz lekeler bulunan at 

(Calc. Wrtb. !"�-�� J�  \;ا ) III/1531. 
*** tükür: Başında beyaz lekeler 
bulunan at  (DTO 241); tükür: Başında 
beyaz lekeler bulunan at  (Vámb. 265). 

tükür- II Eآ�ر��	  Tükürmek III/1532. 
*** tükürmek: Tükürmek (DTO 241). 

tükürle- E�,آ�ر�/  Süslemek, bezemek  
(Calc. Wrtb. M$;ارا ) III/1532. 
*** tükürlemek: Süslemek (Bdg. I: 400). 

tükürük آ�روك�/ tükür+k Tükürük, tükürük bezlerinin ağza akan 
salgısı 
Min tükürükümni yalamam “Ben 
tükürüğümü yalamam; sözümü geri 
almam” III/1532. 
*** tükürük: Tükürük (Bdg. I: 401). 

tükürükle- Eآ�روآ���/ tükürük+le- Tükürüklemek, tükürükle ıslatmak 
III/1532. 
*** tükürüklemek: Tükürüklemek (Bdg. 
I: 401). 

tüle I �(�/  1) Kısa boylu 
(Calc. Wrtb. �ّR 	A'آ ) 
�ı.a, küçük, bodur, kelte, �ıs�a, pekne, 
kūtāh [kısa, boysuz] (S.S.) 
2) Kuş tüyü 
(Calc. Wrtb. غ�  �� ) III/1567. 
*** tüle: (LÇ 126); tüle: Dolu, dolmuş; 
kısa boylu, kısa; kuş tüyü (DTO 242). 

tüle- II E� �(�/  Tüy dökmek (kuşlar için) III/1567. 
*** tülemek: Tüy dökmek (DTO 242). 

tülek I ك,�/ tüle+k Tüy dökme III/1568. 
*** tülek: Tüy dökme (DTO 242); tülek: 
Kılsız, tüysüz (Bdg. I: 403). 

tülek II ك,�/  Mütevazi, alçak gönüllü; sade III/1568. 
*** tülek: Sakin, uslu, alçak gönüllü 
(Bdg. I: 403). 

Tülekçi !آ�,�/ tülek+çi Çağatay kavmi 
(Calc. Wrtb. @�$<� از ! 'R ) III/1569.  
*** Tülekçi: Bir kavim adı (Bdg. I: 405). 

tüleklik Eآ��,�/ tülek+lik Mütevazilik, alçak gönüllülük, sadelik 
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III/1568. 
*** tüleklik: Sakinlik, uslu olma, alçak 
gönüllülük (Bdg. I: 403). 

tülki !=(�/  Tilki III/1570. 
*** tülkü: Tilki (DTO 244); tülkü: Tilki 
(Vámb. 266). 

tülügüm   (Bdg.) Tülügüm hey tülüm “Bir şarkının 
nakaratı” (Bdg. I-405) III/1570. 
*** tülügüm hey tülüm: Bir şarkının 
nakaratı Bdg. I-405; tülügüm hey 
tülüm: Türkishānda şādlı� ve dügün 
ma
allinde ba‘żı kimesneler ayaġ üzre 
�alkup bir vaż‘la oynayup ve bi nev‘le 
türki itmege dirler (Vél.- Zer. 218). 

tüm- E���/  (S.S.) [Doldurmak, fazlalaştırmak, 
arttırmak]985 
*oldurma�, memlū ve pür ve bisyār ve 
ziyāde itmek, çümülmek (S.S.) III/1601. 
*** tümmek: (LÇ 127). 

tümen I ن���/  Aşağı, aşağıya III/1602. 
*** tümen: Dip, zemin; derin uçurum 
(DTO 246). 

tümen II   1) On bin sayısı 
2) Mıntıka, bölge, alan; askerî bölge 
(çoğulu tümenāt) 
Vilāyeti on tört tümendür Semer�and ve 
Bu�ārā’da ve yana bu nevā
īde vilāyetlerni 
kim bir uluġ vilāyet ta�tıda bolġay tümen 
tirler “Vilayeti on dört tümendir. 
Semerkant, Buhara ve o civarlarda 
büyük bir vilayete tabi olan küçük 
vilayetlere, tümen derler.” (Bb. 161-14); 
Tümen Begi “Tümen Beyi” 
3) Kent, belde, kasaba III/1602. 
*** tümen: On bin sayısı; vilayetin 
bölümleri, vilayetten küçük yerleşim 
bölgesi; askerî tümen (DTO 246). 

tümen- III E�	���/  Zenginleşmek 
(Calc. Wrtb. �3ار ��ن�  ) III/1603. 

                                                           
985 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tümenmek: Zenginleşmek, zengin 
hâle gelmek (DTO 246). 

tümlük ك����/  (S.S.) [Pencere, çadırın başındaki açıklık, 
ışık girmesi için tavanda açılan delik]986 
Revzene penceresi, çadırıñ başındaki açı�lı�, 
�amdan açılmış delik ve aydın düşecek 
ma
all (S.S.) III/1604. 
*** tümlük: (LÇ 127). 

tümpek ك�D��/  (S.S.) [Eğri büğrü, düz ve doğru 
olmayan, eğri, kıvrılmış]987 
Egri bügri, düz ve �oġrı olmayan, �am ve 
çam, pīçtāb (S.S.) III/1604. 
*** tümpek: (LÇ 127). 

tün I ن�/  Gece III/1548. 
*** tün: Karanlık; gece (DTO 247). 

tün- II E�	�/  (V.) Aydınlık olmak, aydınlatmak; açık 
olmak III/1548. 
*** tünmek: Aydınlık olmak, 
aydınlatmak; açık olmak, berrak olmak 
(Vámb. 267). 

tünbek E>	�/  Dümbelek, bir tür vurmalı çalgı (Bdg. I, 
408) III/1555. 
*** tünbek: Dümbelek, bir tür vurmalı 
çalgı (DO 248). 

tündi   Çok parlak şey III/1554. 
*** tündi: Parlak ve ışıklı şey (Bdg. I: 
408). 

tüne I �	�/  Dün III/1549. *** (-). 
tüne- II 988 E��	�/ tün+e- Karanlık basmak  

Bir na+arda köz tüner “Bir bakışta göz 
görmez” (Bdg. I-408) III/1549. 
*** tünmek: Gölge düşmek, 
gölgelenmek (Bdg. I: 408). 

                                                           
986 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
987 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
988 Radloff, ‘tüne-‘ kelimesini “Bir na+arda köz tüner”  örneğine dayanarak Budagov’un 
sözlüğünden aldığını belirtmiştir. Budagov’un sözlüğünde ise Lutfî Divanı’ndan alındığı 
belirtildiği bu örnek yanlış olmalıdır. Çünkü bizim incelememize göre, Lutfî Divanı’nda beyit 
şu şekildedir:  
Bir na+arda köz ����anar bilmen yüzü9 māhiyyetin 
Munça rūşen boldı kim oldur kö9ül cān örtegen (Karaağaç, 1997: 145).  
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tünegi !آ�	�/ tüne+gi 1) Dün 
Tünegi kün “Dün”  
2) Daha önce, daha evvel, önceki 
zamanlarda III/1550. 
*** tünegi kün: Dün (Bdg. I: 407). 

tünegün آ�ن�	�/ tüne+kün Dün III/1550. 
*** tönegün: Dün (Vámb. 266); tünekün: 
Dün (DTO 247). 

tünek (?) E	�/  Taştan yapılmış kap  
(Calc. Wrtb. 2�; ف�F ) III/1549. 
*** tü9999- tünek: Taştan yapılmış kap 
(Bdg. I: 409). 

tünen ن�	�/  Uzun sopadan yapılmış meşale III/1550. 
*** tünen: Ucu yakılan sopa, meşale 
(Bdg. I: 408). 

tün����atar �	�/"ر�  tün+�atar, 
tün �at- gibi 

1) Gece bekçisi 
2) Geceden yakılıp sabaha kadar yanan 
ince ve uzun mum III/1553. 
*** tün ����a����ar: Gece bekçisi (DTO 248).989 

tünle I �	�/  Gece; gece boyunca III/1554. 
*** tünle: Gece (Bdg. I: 407). 

tünle- II E��	�/ tün+le- Gecelemek, geceyi geçirmek III/1554. 
*** tünlemek: Gecelemek, geceyi 
geçirmek (DTO 249). 

tünlük ك��	1  /�) Pencere 
2) Dumanın çıkması için açılan delik, 
baca III/1554. 
*** tünlük: Çadırdan duman çıkması 
için açılan delik, baca; pencere (Vámb. 
267); tü9999lük: bk. tü9lük. 

tünük ك�	�/  Net, belli, açık, aydın III/1553. 
*** tünük: Açık, belli, berrak, duru, 
aydın (Vámb. 267). 

tünüke آ��	�/  Teneke, madeni levha III/1553. 
*** tüneke: Teneke, saç, madenî levha 
(Vámb. 267). 

tünükeçi !آ���	�/  (V.) Tenekeci III/1553. 
*** tünekeci: Tenekeci (Vámb. 267). 

                                                           
989 Bu kelime Cagataische Sprach-Studien’de Vámbéry tarafından büsbütün hatalı bir olarak 
‘ton�tar’ şeklinde alınmış ve “Gece bekçisi” anlamı verilmiştir (Vámbéry, 1870: 267). 
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tü9999 E	�/  Şarap saklanan şişe 
7ūfī ıbrı�ıġa 
alel boldı 
Bāde tü9 kibi bile bedel boldı 
“Sûfî’nin ibriği kırıldı. Onun yerini 
şarap şişesi tuttu.” III/1541. 
*** tü9999: Şarap saklanan testi, şişe; şarap 
şişesi (DTO 248). 

tü9999lük ك��=	�/  Dumanın çıkması için açılan delik, baca 
III/1545. 
*** tü9999lük: Duman, is gibi şeylerin 
dışarı çıkması için çadıra açılan delik 
(DTO 248). 

tü9999ter- Eر��"=	�/  (S.S.) [Geri dönmek, başka tarafa 
dönmek; geri döndürmek, çevirmek]990 
İrtidād itmek; ‘avdet, ircā‘, i‘rāż, ta�līb, 
i‘āde itmek; çivirmek (S.S.) III/1545. 
*** tö9999termek: (LÇ 128). 

tü9999ül- E�(�=	�/  Dönmek, arkasını dönmek; umudunu 
kaybetmek III/1543. 
*** tö9999ülmek: Tamamen eğilmek, 
büsbütün eğik olmak (Bdg. I: 403). 

tü9999ür =�ر	1  /�) Şamanın kullandığı davul, şamanın 
kullandığı kös 
2) Hayalet, cadı III/1543. 
*** tü9999ür: Peri, hayalet (DTO 249); 
tü9999ür: Peri, hayalet (Vámb. 267). 

tüp I 1  /�ب) Yer, zemin, dip 
2) Nesil, soy III/1595. 
*** tüp: Yer, zemin; soy (Bdg. I: 383); 
tüb: Yer, zemin, toprak; aşağıdaki kısım 
(Vámb. 259). 

tüp II ب�/  Sıfatları kuvvetlendirme için kullanılan 
önek III/1595. 
*** tüp: Sıfatlara kuvvetlendirme 
katmak için kullanılan kelime (DTO 
220). 

tüpür ر�I�/  Ayak sesi III/1596. *** (-). 
tüpürde- �/Eردا��I   Ayak sesi çıkarmak III/1596. *** (-). 
tür I ر�/  Tür, örnek; nakış, işleme III/1555. 

                                                           
990 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tör: Tür, çeşit (Vámb. 260). 
tür- II  E991 /�ر�  Dürmek, yuvarlamak, tomar hâlinde 

dürmek III/1556. 
*** türmek: Dürmek, katlamak (DTO 
229). 

Türk 1  /�رك، /#ك) Türk  
2) Türkçe, Türklerle ilgili her şey  
3) Cesur, sert 
Türk ve merdāne yigit idi “Cesur ve mert 
bir kişiydi.” (Bb. 220-9) III/1559. 
*** Türk: Türk, Türkmen; Osmanlı (Bdg. 
I: 351). 

Türki !1  /�رآ!، /#آ) Türkçe 
2) Türkü III/1560. 
*** Türkî: Türkçe; Türk milletinden olan 
(Bdg. I: 351). 

Türkistan آ8"�ن#/  Türkistan, Türk bölgesi III/1560. *** (-). 
Türkmen آ��ن#/  Türkmen III/1561. 

*** Türkmen: Türkmen (Vámb. 258). 
Türkmençilik E����	آ��#/  (V.) Kabalık, kültürsüzlük III/1562. 

*** Türkmencilik: Türkmencilik; 
kabalık, nezaketsizlik (Vámb. 258). 

türle- E�,ر�/ türI+le- 1) Görünüşü değişmek, başkalaşmak 
2) Nakış işlemek III/1563. 
*** türlemek: Nakış işlemek; dizmek, 
sıralamak, şişe geçirmek; toplamak, 
kaldırmak (Bdg. I: 387). 

türlüg ر)�ك�/  Türlü, çeşitli III/1564. 
*** türlük: bk. türlüg. 

türlük ر)�ك�/  Türlü, çeşitli III/1564. 
*** türlük: Türlü, çeşitli (DTO 228); 
türlük: Çeşitli, farklı (Vámb. 261). 

türme ر��، /�ر���/ F. 	 �A 1) İnce yünlü kumaş 
2) Dervişlerin giydiği giysi III/1566. 
*** türme: Yünlü kumaştan yapılan 
kıymetli şal (DTO 228). 

türmele- E�, �ر��/ tür+me+le- Etrafını dikmek III/1566. 
*** türmelemek: Kumaşın kenarını 
bastırmak (Vámb. 261). 

                                                           
991 OSTN’de kelimenin Arap harfli şekli ر'A  biçiminde yazılmıştır. 
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türt- E�/ر�/  Dürtmek, itmek, kakmak III/1564. 
*** türtmek: Dürtmek, itmek; basmak 
(DTO 226). 

türte �/ر�/ türt+e Kazma, çapa; sivri uçlu kazma III/1564. 
*** türte: Kazma, çapa, bahçe çapası 
(Bdg. I: 388). 

türtül- E�(�/ر�/ türt+l- İtilmiş olmak, dürtülmek  
Ta
rīk, ta�dīs, arlanma�, .ançılma�, 
degelenmek (S.S.) III/1564. 
*** türtülmek: (LÇ 110). 

türtüş- E���/ر�/ türt+ş- Dürtüşmek, itişmek III/1565. *** (-). 
tüs س�/  Görünüş, suret, sima III/1575. 

*** tüs: Biçim, kalıp, şekil; mizaç (DTO 
232). 

tüskeri  ر�=K�/  1) Altı üstüne getirilmiş, içi dışına 
çıkmış, ters 
2) Dik kafalı, aksi, inatçı, ters III/1579. 
*** tüskeri: Ters (Bdg. I: 416); teskeri: 
bk. teskeri. 

tüskerilen- E�	�%ر�=K�/ tüskeri+le-n- 1) Altı üstüne getirilmek, içi dışına 
çıkartılmak 
2) Dik kafalı olmak, aksi olmak, inatçı 
olmak III/1579. 
*** tüskerilenmek: Altı üstüne 
getirilmek; inatçı olmak (Bdg. I: 394). 

tüslik E��K�/ tüs+lik Görünüş sahibi, şekil sahibi  
(Calc. Wrtb. 4(� \6�m ) III/1580. 
*** tüslik: Şekilli, şekil sahibi (Bdg. I: 
393). 

tüş I ش�/  Öğle, öğle vakti; güney III/1586. 
*** töş: Öğle, öğle vakti; güney (Vámb. 
262); tüş: Öğle, öğle vakti; güney (DTO 
233). 

tüş II ش�/  Düş, hayal  
Vā�ı‘alar tüş müş tik közümge körünür idi 
“Olaylar düş gibi gözüme görünürdü” 
(Bb. 116-23) III/1587. 
*** tüş: Düş, hayal (DTO 233). 

tüş- III E���/  1) Düşmek, yere düşmek 
2) İnmek, yere inmek 
3) Bir duruma düşmek 
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Fülān kişige tüşmek “Filan kişinin eline 
düşmek”  III/1587. 
*** tüşmek: Düşmek; inmek, batmak 
(DTO 235). 

tüşçilik E������/ tüşI+çi+lik Yarım günlük yol 
Tüşçilik yol kilip “Yarım günlük yol 
gelip” (Bb. 52-2); Fā.ıla tüşçilik yoldur 
“Durak yarım günlük yoldur.” (Bb. 162-
22) III/1593. 
*** tüşçilik: Yaklaşık yarım günlük yol; 
öğle vakti (DTO 234). 

tüşel- E�(���/  (V.) Yeri değiştirilmek, ayarlanmak; yağ 
çekmek III/1589. 
*** töşelmek: Taslamak, kendini ... gibi 
göstermek; okşamak, oyalamak (Vámb. 
263). 

tüşet- E�/���/  (S.S.) [Döşetmek, süsletmek]992 
Tefrīş itdirmek, yasandırıp tezyīn itdirmek 
(S.S.) III/1589. 
*** töşetmek: (LÇ 119). 

tüşken ن�=��/  Banyo sobası III/1591. 
*** tüşken: Banyo veya hamam ısıtmak 
için kullanılan soba (DTO 234). 

tüşkün =��/ن�  tüşIII+kün Düşkün, bir şeye kendini aşırı vermiş 
olan, çok bağlı, meraklı, tutkun III/1591. 
*** düşkün: Düşkün, tutkun (Bdg. I: 
396). 

tüşkür- I Eر��=��/  Hapşırmak, aksırmak III/1591. 
*** tüşkürmek: Hapşırmak, aksırmak 
(Bdg. I: 396). 

tüşkür- II ر�=��/E�   (S.S.) [Düşürmek, indirmek]993 
Tenzīl, is�ā� itmek; il�ā ve indirmek (S.S.) 
III/1591. 
*** tüşkürmek: (LÇ 120). 

tüşkürük روك�=��/ tüşkür+k Hapşırık, aksırık III/1591. 
*** tüşkürük: Hapşırık, aksırık (Bdg. I: 
396). 

tüşlen- E�	���/ tüşI+le+n- Öğle vaktini geçirmek III/1592. 

                                                           
992 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
993 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tüşlenmek: Öğle vaktini geçirmek; 
öğle yemeğini yemek (DTO 234). 

tüşlük ك����/ tüşI+lik Öğle yemeği III/1592. 
*** tüşlik: İkindi kahvaltısı (Bdg. I: 394). 

tüşşü �&��/  Yıkama için kullanılan taş tekne 
III/1593. 
*** tüşşü: Abdest almak için kullanılan 
leğen (DTO 234); toşşu: Orta Asya’da 
yıkanmada faydalı olan delikli leğen 
(Vámb. 263). 

tüşük ك���/ tüşIII+k 1) Düşmüş, düşük 
2) Delik; kapı, pencere  
3) [Delik, yarık, oyuk; tandır ve fırına 
yapıştırılmış ekmeğin pişmeden 
düşmesi]994 
Delik, ;u�be, sa�ī�, şikāf, tümlük, oyu�, 
tennūr ve fırūna yapışdırılmış ekmegin 
pişmeden düşmesi (S.S.) III/1589. 
*** tüşük: (LÇ 120). 

tüşül I ل���/ tüşIII+l Durma; inme, konma, konaklama 
III/1590. 
*** tüşül: Menzil, konak; birliklerin 
mola için yerleştirilmesi, konaklama 
(Bdg. I: 397). 

tüşül- II E�(���/ tüşIII+l- Düşülmek III/1590. 
*** tüşülmek: Düşülmek (Bdg. I: 397). 

tüşüm م���/ tüşIII+m Tahsil, hasılat; gelir, kâr III/1591. 
*** tüşüm: Gelir, kazanç, kâr (Bdg. I: 
396). 

tüşümlik E������/ tüşüm+lik Kazançlı, kârlı, yararlı III/1591. 
*** tüşümli: Kârlı, kazançlı (Bdg. I: 396). 

tüşün I ن���/ tüşIII+n- Menzil, konak III/1590.  
*** tüşün: Menzil, konak; birliklerin 
mola için yerleştirilmesi, konaklama 
(Bdg. I: 397). 

tüşün- II E�	���/ tüş+n- Düşünmek, düşünüp taşınmak, 
mülahaza etmek; sanmak III/1590. 
*** tüşünmek: Düşünmek (Bdg. I: 397). 

tüşündür- Eور��	���/ tüşünII+dür- Düşündürmek III/1590. 

                                                           
994 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** tüşündürmek: Düşündürmek (Bdg. 
I: 397). 

tüşür- Eر����/ tüşIII+r- 1) Düşürmek, aşağıya doğru atmak, 
aşağıya doğru itmek, indirmek 
2) Tahliye etmek, indirmek, boşaltmak; 
gemiden yük indirmek 
3) Akıl erdirmek, anlamak III/1590. 
*** tüşürmek: Düşürmek (DTO 235); 
töşürmek: Düşürmek; indirmek, 
boşaltmak, tahliye etmek (Vámb. 263). 

tüşürt- E�/ر���/ tüşür+t- Düşürtmek III/1590. 
*** tüşürtmek: Düşürtmek (Bdg. I: 397). 

tüşürül- E�(رو���/ tüşür+l- Düşürülmek III/1590. 
*** tüşürülmek: Düşürülmek (Bdg. I: 
397). 

tüte I �/�/  (V.) Üzerine ip sarılan makara III/1571. 
*** tüte: Makara, ip sarılan makara 
(Vámb. 260). 

tüte II �/�/   Çoban kavalı III/1571. 
*** tüte: Saz, kamış; koyunları toplamak 
için kullanılan kaval (DTO 223). 

tütüm 1  /�/�م) Sumak, kurutulmuş sumak yaprağı 
tozu 
2) Balık 
(Calc. Wrtb. !ق و  �ه�,; ) III/1573. 
*** tütüm: Sumak; balık (Bdg. I: 385). 

tütün ن�/�/ tüt+n Tütün III/1572. 
*** tütün: Duman, is; tütün (Bdg. I: 385). 

tü$$$$- I E�%�/  Ovalamak, ezmek III/1528. 
*** töymek: Ezmek, ovalamak; toz 
etmek, paramparça etmek (Vámb. 268). 

tü$$$$- II E�%�/  Düğümlemek III/1528. 
*** tüymek: Bağlamak, tutturmak, 
düğümlemek (Vámb. 268). 

tüye I �%�/  Deve III/1546. 
*** töye: Deve (Vámb. 268). 

tüye- II   1) (V.) Yığmak, toplamak, biriktirmek 
2) (S.S.) [Yükletmek; yüklemek]995 
Yükletmek, ta
mīl itmek, bār itmek (S.S.) 

                                                           
995 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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III/1546. 
*** tüyemek: (LÇ 129); tüyemek: 
Yüklemek; toplamak, biriktirmek 
(Vámb. 267). 

tüyeçi !��%�/ tüyeI+çi Deveci, deve çobanı III/1546. 
*** töyeci: Deveci (Vámb. 268). 

tüyek ك�%�/  (S.S.) Yük; yığılarak toplanmış, birikmiş 
III/1546. 
*** tüyek: Yük, bār [yük], 
aml [yük] 
(LÇ 129). 

tü$$$$dür- Eور��%�/  Ezdirmek, ovalatmak III/1529. *** (-). 
tü$$$$legen آ�ن�%�/  Aladoğan, şahin III/1529. 

*** tüylügen: Şahin (Bdg. I: 410). 
tü$$$$meçe ����%�/  (V.) Kılıcın kabzasındaki eli koruyan yer 

III/1529. 
*** tüymeçe: Kılıcın kabzasındaki eli 
koruyan yer (Vámb. 268). 

tü$$$$nek ك�$%�/  Bir tür ham karpuz, kavun III/1528. 
*** tüynek: Yarı olgun kavun (DTO 
251). 

tüyülge  ،�=(�%�/
�=(��/ 

tüyül+ge 1) Kamçının boğumu 
2) (S.S.) [Kamçının ucu, kamçının sivri 
ucu, kamçının bağlanmış başı]996 
�amçı ucı, tāziyāne nevki, �ırbaçıñ 
baġlanmış başı (S.S.) III/1547. 
*** tüyülge: (LÇ130). 

tüyüm م��/ tü$+m 1) Düğüm 
2) (V.) Ağacın budağı III/1547. 
*** tüyüm: Ağacın budağı (Vámb. 268). 

tüyür- E997 /��ر�  Çivi ile tutturmak, bağlamak III/1546.  
*** tüyürmek: Tutturmak, bağlamak 
(Bdg. I: 410). 

tüyüre- Eرا���/  Takılmış olmak, sokulmuş olmak, 
tutturulmuş olmak III/1546. 
*** tüyüremek: Takılmış olmak, 
sokulmuş olmak, tutturulmuş olmak 
(Bdg. I: 423). 

tüyürel- E�(را��/  bk. tüyüre- III/1547. *** (-). 

                                                           
996 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
997 OSTN’de kelimenin Arap harfli şekli ر'�A  biçiminde yazılmıştır. 
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tüyüret- E�/را��/  Takmak, sokmak, tutturmak III/1547. 
*** tüyüretmek: Takmak, sokmak (Bdg. 
I: 423). 

tüyürük روك��/ tüyür+k 1) Dikme, dikiş 
2) Batırılmış, tutturulmuş, takılmış 
III/1547. 
*** tüyürük: Dikme, dikiş; batırma, 
sokma (Bdg. I: 423). 

tüyürül- Eوا�#�/  Takılmak, sokulmak, tutturulmak 
III/1547. *** (-). 

tüz I 1  /�ز) Düz, düzgün, pürüzsüz 
2) Ova, step III/1581. 
*** tüz: Düz, pürüzsüz; ova, step (DO 
229). 

tüz- II E1  /�ز�) Düzleştirmek, eşit hâle getirmek 
2) Düzenlemek, hazırlamak  
Bu kitābnı tüzgen “Bu kitab hazırlayan” 
III/1581. 
*** tüzmek: Düzeltmek, düzenlemek, 
yoluna koymak (DTO 231); tüzmek: 
Düzlemek, düzleştirmek; düzenlemek 
(Vámb. 262). 

tüze-  Eزا��/ tüzI+e- Düzleştirmek, düz hâle getirmek, eşit 
hâle getirmek III/1581. 
*** tüzemek: Düzleştirmek, düz hâle 
getirmek (Bdg. I: 391). 

tüzek زاك�/ tüze+k Muntazam, eşit, doğru  
Barça sözni9 tüzek �arī�ıġa yol körgüzdi 
“Bütün sözlerin doğru yolunu gösterdi” 
III/1581. 
*** tüzek: Doğru, düzgün (DTO 230). 

tüzel- E�(زا�/ tüze+l- Düzleşmek; anlaşmak III/1582. 
*** tözelmek: Düzelmek, şifa bulmak, 
iyileşmek; düzene girmek (Vámb. 262). 

tüzen- E�	زا�/ tüze+n- Düzeltmek III/1582. *** (-). 
tüzet- E�/زا�/ tüze+t- 1) Düzleştirmek, düz yapmak  

2) Hazırlatmak, düzenletmek III/1582. 
*** tüzetmek: Düzeltmek; düzenlemek, 
hazırlamak; donatmak (DTO 230); 
tözetmek: Hazırlamak, düzenlemek 
(Vámb. 262). 
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tüzettür- Eزا/�ور��/ tüzet+tir- Düzleştirtmek III/1583. *** (-). 
tüzgü زآ��/ tüzII+gü (V.) Mühür, damga III/1586. 

*** tözgü: Mektup mührü (Vámb. 262); 
tüzgü: Mühür, damga (DTO 231). 

tüzgün زآ�ن�/ tüzII+gin Düzgün III/1586. 
*** tüzgün: Düzgün (DTO 231). 

tüzgüt زآ�ت�/  Düzgün III/1586. 
*** tüzgüt: Düzgün (DTO 231). 

tüzle- E�,ز�/ tüzI+le- Düzlemek, düzeltmek III/1586. 
*** tüzlemek: Düzlemek (Bdg. I: 391). 

tüzleş- E��,ز�/ tüzle+ş- (V.) Düzene girmek, düzleşmek III/1586. 
*** tözleşmek: Düzene girmek, 
düzleşmek (Vámb. 262). 

tüzlük ك�(ز�/ tüzI+lik 1) Düz olma 
2) Hazırlanmış olma III/1586. 
*** tözlük: Düz yer, düz bölge (Vámb. 
262). 

tüzsün ن�Kز�/ tüz-’ten Sabit, oturaklı; sağlam 
(Calc. Wrtb.  Jد�$Dو ای Eی�R ) III/1586. 
*** tüzsün: Sabit; sağlam (Bdg. I: 354). 

tüzük زوك�/ tüzII+k 1) Tüzük, düzen, intizam, tertip, kural 
Mīr-i tüzük “Tören mîri”; Tüzük �ılma� 
“Düzene sokmak” 
2) Düzenli, uygun III/1583. 
*** tüzük: Düzenli, donanmış; tüzük, 
kural (DTO 232). 

tüzül- E�(زو�/ tüzII+l- Hazırlanmış olmak, uygun olmak 
III/1585. 
*** tüzülmek: Düzenlenmiş olmak, 
hazırlanmış olmak; derli toplu olmak 
(DTO 232). 

tüzülüş- E���(زو�/ tüzII+l+ş- Birlikte düzene girmek III/1585. 
*** tüzülüşmek: Birlikte sıraya girmek, 
birlikte bir düzene girmek (DTO 232). 

tüzün زون�/ tüzII+n 1) Düz, düzgün, pürüzsüz; uygun 
2) Kural, düzen, intizam; oran; metod 
3) Olta kamışı III/1584. 
*** tüzün: Düz, düzgün; düzen, kural 
(Bdg. I: 392). 

tüzüt- E�/زو�/  (S.S.) [Düz kaldırmak, dik yapmak, bina 
eylemek, yükseğe çıkarmak, meydana 
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getirmek]998 
Düz �aldırma�, tüzetmek, berpā ve bünyād 
iylemek, yüksege çı�arma�, 
u.ūle getirmek 
(S.S.) III/1585. 
*** tüzütmek: (LÇ 118). 

 

                                                           
998 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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U 
 
uç I   1) Sivri uç 

2) Uç, bir şyin ilk kısmı; başlangıç I/1719. 
*** uç: Nug [okun ucu, gaga gibi sivri 
uçlu olan şey], nihāyet [uç], müntehā [son 
uç, nihayet, son] (LÇ 26). 

uç- II 999 ق��� Uçmak  او
Ol uçar irdi Ādem so9ınça barur irdi “O 
uçardı ve Adem’in sonuna kadar 
varırdı.” (Bb. 25-10); Köz uçmaġı “Göz 
seğirmesi”; Kö9ül uçmaġı “Kalp 
çarpıntısı”; Aġzıdın uçdı “Ağzından (bir 
kelime) kaçtı.”; Rengi uçma� “Solmak”; 
Hūşı uçma� “Aklını kaybetmek” I/1720. 
*** uçmek: *ayrān [uçmak], pervāz itmek 
[uçmak] (LÇ 27); uçma����: Uçmak; acelesi 
olmak; yükselmek (Vámb. 218). 

uça �� Arka taraf, kıç, arka, sırt (hayvan veya (1  او
insanın) 
(Eski Türklerde, hayvanın bu kısmından 
alınan etin kıymetli olduğuna inanılıyordu. 
Bu etler, hanlara, büyüklere ve diğer 
misafirlere ikram ediliyordu. Sibirya’daki tüm 
kurganlarda (mezar) yemek olarak ölünün 
yanına konulmuş hayvan sırtları 
bulunmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki 
hayvanların bu kısmı çok lezzetli ve 
makbulmüş. Altaylarda dünürcüye 
kavrulmuş koyun sırtı verilir ve bu 
seramoniye ‘uça’ denilirmiş.) 
2) Destek, ayak, koruma, himaye 
Ol uçamdadur “O himayemdedir.” 
3) (V.) Sığınak I/1721. 
*** uça: Püşt [sırt, arka], +ahr [sırt, arka], 
penāh [sığınılacak yer], ar�a (LÇ 26); uça: 
Barınak, sığınak (Vámb. 218). 

                                                           
999 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de Bâbür-
nâme’den alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık.  
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uçan ن�� Gemi, büyük tekne  او
Uçan ya.ama� “Gemi inşa etmek” I/1723. 
*** uçan: Sefīne [gemi], gemi (LÇ 27). 

uçar ر�� Pazar  او
(Calc. Wrtb. زار�� ) I/1723. 
*** uçar: Pāzār (LÇ 26). 

uçarça���� ق��  .Köprücük kemiği I/1723  او��ر
*** uçarça����: Boyunda yer alan köprücük 
kemiği (DTO 48). 

uç����a����a- 1000 ق��,���  .(V.) Merhamet duymak, acımak I/1729  او
*** uç����alama����: Acımak; üzülmek; acı 
duymak (Vámb. 218). 

uç����a����at- ق��/,���  .uç�a�a+t- Arkadaşça geçinmek I/1730 1001او
*** uç����alatma����: Arkadaşça geçinmek 
(DTO 48). 

uç����an ن���  .uç+�an (V.) Kuş I/1729 او
*** uç����an: Kuş, uçan (Vámb. 218). 

uç����un  ،ن���او
��� او

uç-’tan Kıvılcım I/1730. 
*** uç����un: Şerāre [kıvılcım], �ıġılcım (LÇ 
27). 

uç����unlu���� ��	��� Hızlı uçan (1  او
2) Kıvılcım saçan I/1730. 
*** uç����unlu����: Şerāre-pāş [kıvılcım saçan], 
serī‘ü’s-seyr [hızlı hareket eden] (LÇ 27). 

uç����ur I #��  .uç+�ur Hızlı uçan, uçucu I/1730 او
*** uçġġġġur: Çabuk giden, hızlı giden, hızlı 
yürüyen (DTO 48). 

uç����ur II ر��� ĭç+�ur Uçkur, pantolon kemeri, kuşak, kemer او
I/1730.  
*** uçġġġġur: Pantolon kemeri, kuşak, kemer 
(DTO 48). 

uçla-1002 ق����  Yakalamak, tutmak  او
(Kelime, avıç�a- ve awuç�a-‘tan 
kaynaklanmaktadır.) I/1731.  
*** uçlama����: Tutmak, yakalamak; 
kavramak; saldırmak (Vámb. 218). 

                                                           
1000 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı  ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
1001 Kelimenin Arap harfli yazılışı ق�,A9�$ şeklindedir. Bu yazılış kelimenin madde başındaki او
yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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uçma ��� ,uç+ma 1) Dik yamaç, sarp uçurum, sarp kayalık او
uçurum 
Ve �açurda taġ yolıġa uçrap iniş ve uçma 
birge yolu�up özi teşvīş bile bu uçmadın tüşti 
“Kaçışında dağ yoluna rastlayıp uçurum 
ve sarp kayalıklar karşısına çıktı; 
böylelikle güçlükle uçurumdan aşağı 
indi.” (Bb. 52-10); Narı yanı uçma idi kiter 
yiri hem yo� idi “Diğer tarafı uçurumdu, 
buradan geçmek mümkün değildi.” 
2) (V.) Haber, duyuru; malumat 
(Calc. Wrtb. �G0 ) 
3) Dut, dut ağacı  
(Calc. Wrtb. ت'A ) I/1732. 
*** uçma: Uçurum, cerr [uçurum] (LÇ 27); 
uçma: Haber, duyuru; malumat (Vámb. 
218); uçma: Haber; dut ağacı (Bdg. I: 117). 

uçma���� I ق��� (V.) Dik yamaç, sarp uçurum, sarp  او
kayalık, uçurum I/1732. 
*** uçma����: Dik yamaç, yokuş, bayır 
(Vámb. 218). 

uçma���� II  ،ق���او
��� او

 Cennet I/1732. 
*** uçma����: Cennet, firdevs [cennet], behişt 
[cennet] (LÇ 27); uçma����: Cennet (Vámb. 
218). 

uçra- ا��ق#� Rastlamak, karşılaşmak, tesadüf etmek  او
Yolda üç kişige uçradım “Yolda üç kişiye 
rastladım.”; Deşt ara uçradı birev közige 
“Ovada birisinin gözüne rastladı.” I/1731. 
*** uçrama����: Te.ādüf itmek, rāst gelmek 
(LÇ 27). 

uçraş-  ا���ق#� .uçra+ş- Karşılaşmak, rastlaşmak I/1731 او
*** uçraşmek: Mülā�at [kavuşma, 
buluşma] ve te.ādüf itmek, rāst gelmek 
(LÇ 27). 

uçru �#واو   Şimdiki zaman, şu an, şimdiki zamana 
yakın zaman (Bu zaman geçmiş bir zaman 
değildir.) 

                                                                                                                                                                          
1002 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı  ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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Bu uçruda “Şimdi, bu arada” I/1731. 
*** uçru: 7oñ va�itler, mua��ar zamān 
[sonraya bırakılmış zaman], uçur da�ı 
dirler (LÇ 27). 

uçtĭma���� او�"��ق  Cennet 
(Bu kelimeye sadece bir defa Rabguzî’nin el 
yazmasında rastladım.) I/1731.  
*** uçma����: bk. uçma� II. 

uçuġ غ��  .Kuşların uçuşu I/1724  او
*** uçu����: bk. uçu�. 

uçu���� ق��  .uç+� Kuşların uçuşu I/1724 او
*** uçu����: Uçuş, uçma (Bdg. I: 117). 

uçu��������a- ������ Şişmiş olmak, (yüksek ateşten sonra  او
dudaklar için) çatlamak I/1724. 
*** uçu����lama����: Uçuk çıkmak (Bdg. I: 117). 

uçu��������u �����  .uç-’tan Uçmaya sahip, uçan I/1724 او
*** uçu����lu: Uçan (Bdg. I: 117). 

uçun- ق��	�� uç+n- (V.) 1) Sara nöbetine tutulmak او
2) Korku ve üzüntüden kurtulmak I/1725.  
*** uçunma����: Sara nöbetine tutulmak 
(Vámb. 219). 

uçur I ر�� ,Konu, anlam, içerik, esas; hikaye (1  او
anlatım; idrak, araştırma, etüt 
2) Zaman, devir, çağ 
Bu uçurda “Bu vakitte” (Nev.) I/1726.  
*** uçur: Va�it, hengām [zaman, devir, 
çağ] (LÇ 27); üçür: Zaman, devir (Vámb. 
218). 

uçur II ر�� .(-) *** .Hızlı uçan I/1727  او
uçurça���� ق��  .Göğüs kemiği, köprücük kemiği I/1729  او��ر

*** ucurça����: Göğüs kemiği, lades kemiği 
(Vámb. 218); uçarça����: bk. uçarça�. 

uçuş ش��  .uç+ş Uçuş, uçma I/1729 او
*** uçuş: Uçuş, uçma (DTO 51). 

uçuz ز�� .Ucuz I/1729  او
*** uçuz: Ehven [daha ucuz], erzān 
[ucuz], ra�ī. [ucuz] (LÇ 28). 

uçuzlan- ق��	ز,�� .uçuz+lan- Ucuzlamak, ucuz olmak I/1729 او
*** uçuzlanma����: Ucuzlamak (Bdg. I: 116). 

uçuzlat- ز,/��ق��  .uçuz+la+t- Ucuzlatmak I/1729 او
*** uçuzlatma����: Ucuzlatmak (Bdg. I: 117). 
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uçuzlĭ���� ��(ز�� uçuz+lĭ� Ucuzluk; her şeyin ucuz olduğu yer او
I/1729.  
*** uçuzlı����: Ucuzluk (Bdg. I: 116). 

uftan- 1003 ق��	او."�  Utanmak I/1784.  
*** optanma����1004: Utanmak (Vámb. 223); 
uftanma����: Utanmak (Bdg. I: 142). 

uġ I اوغ  Göçebe çadırının tavanını oluşturan 
halkalar 
Alaçu�ıñ fev�ānī çöpleri [çadırın üst 
kısmındaki sopalar] (S.S.) I/1617. 
*** uġġġġ: (LÇ 35). 

uġ II اوغ  Keçeden yapılmış çorap I/1617. 
*** uġġġġ: Deriden yapılmış çizme (DTO 67). 

uġ- III ��  .Ezmek, ovalamak I/1617  او
*** oġma����: Ovmak, ovalamak (Bdg. I: 
141). 

uġdur- ور��ق�  .uġ+dur- Ezdirmek, ovalatmak; ezmek I/1623 او
*** oġdurma����: Ovdurmak, ovalatmak 
(Bdg. I: 142). 

uġuş ش� .Torun I/1620  او
*** uġġġġuş: ,afīd [torun], nebīre [torun], 
torun (LÇ 35). 

uġuz ز�  .(P. d. C.) Tahtadan yapılmış havan I/1620  او
*** uġġġġuz: Tahtadan yapılmış havan (DTO 
68). 

u����la- او+���ق  Uyuklamak, uyumak 
Uyuma�, tenevvüm itmek [uyuklamak], 
nā’im [uykuda], rā�id [uyuyan], bī-�aber 
olma� (S.S.) I/1616. 
*** u����lama����: (LÇ 28). 

u����lat- او+�/��ق u��a+t- Uyutmak I/1616. 
*** o����latma���� (uyu����lama����): Uyutmak, 
uyuklatmak; yatıştırmak (Vámb. 217). 

u����la- او����ق  Uyuklamak, uyumak I/1613.  
*** u����lama����: Uyuklamak (Bdg. I: 166). 

ula I ,او  (V.) Küçük tepe, tümsek, tepecik I/1675. 
*** ula: Tepe, küçük �aġ, tel (LÇ 38); ula: 
Tepe, yükseklik (Vámb. 225). 

                                                           
1003 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin anlamı 
ve Arap harfli yazılışı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
1004 Vámbéry, çalışmasında  او%$�",�ق  şeklinde yazılan kelimeyi ‘optanma�’ biçiminde okumuştur. 
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ula- II او,��ق  Bağlamak, birleştirmek I/1677. 
*** ulama����: Bend ‘a�d itmek [bağlamak], 
tel.ī� ve tav.īl itmek [ulaştırmak], 
baġlama� (LÇ 38). 

ulaġ او,غ  bk. ula� I/1680.  
*** ulaġġġġ: Bār-gir [yük taşıyan] (LÇ 38). 

ula����, u����a���� او,ق  Evcil hayvan; yük taşımak için kullanılan 
hayvan, yük hayvanı, yük beygiri; 
hayvan; kızaklı vagonu çeken hayvan 
(Calc. Wrtb.  	ر ��ی�? ) I/1679. 
*** ula����: Bār-gir [yük taşıyan] (LÇ 38). 

ulal- او,)��ق  Büyümek, çoğalmak I/1683. 
*** ulalma����: ‘A+īm, büzürg olma� [büyük 
olmak] (LÇ 38). 

ulan- ق��	او, u�a+� (n)- 1) Yüzünü bir yöne çevirmek 
2) Ulaşmak, kavuşmak, kazanmak, elde 
etmek I/1681.  
*** ulanma����: Yakınlaşmak, birbirine 
değmek, ilişki içerisinde olmak (Bdg. I: 
151). 

u����aş- I او,���ق u�a+ş- 1) Birleşmek, dokunmak, ulaşmak, 
karşılaşmak  
2) Birisiyle münasebeti olmak, birisi ile 
ilişki kurmak 
3) Bir araya getirmek, uzlaştırmak I/1684. 
*** ulaşma����: Vu.ūl bāliġ olma� [ulaşmak, 
yetişmiş olmak], yetişmek, peyvend 
itmek [ulaşmak] (LÇ 38). 

ulaş- II او,���ق ula (ulumak 
anlamında)+ş- 

Birlikte ulumak, birlikte inlemek I/1685.  
*** ulaşma����: Bağrışmak, bir şeyi bağıra 
çağıra söylemek (Vámb. 225).  

ulaş, u����aş  او,ش u�a+ş Birbiri ardınca, sürekli, arası kesilmeden, 
hep, her zaman, genellikle I/1684.  
*** ulaş: Her zaman, daima, hep, boyunca 
(Bdg. I: 151). 

u����aşu ��,او u�aş+u Birbirinin yanında, birbiri ardınca, 
sürekli, hep, arkası kesilmeden  
Otuz kün u�aşu rūze tutdılar “Otuz gün 
boyunca oruç tuttular.” I/1686.  
*** ulaşu: Her zaman, daima, hep, 
boyunca (Bdg. I: 151). 



 800 

ulat- او,/��ق ula+t- Bağlatmak, birleştirtmek I/1684.  
*** olatma����: bk. olat-. 

u����ġa- ق���� u�u�+a- Büyümek, çoğalmak, büyük olmak او)
I/1698. 
*** ulġġġġama����: Büzürg ve pīr ve mu‘ammer 
olma� [büyük ve yaşlı ve çok yaşamış 
olmak], büyümek ve ço� yaşama� (LÇ 
39). 

ulġan- ق��	��  .bk. ulġa$-  I/1698  او)
*** ulġġġġanma����: Büyümek, yaşlanmak, 
ihtiyarlamak (DTO 77). 

ulġandır- ور��ق�	�� .(-) *** .ulġan+dır- bk. ulġa$t-  I/1698 او)
ulġat- ق��/�� .ulġa+t- bk. ulġa$t-  I/1698 او)

*** ulġġġġatma����: Pīrleşmek, yaşlanma�, 
i�tiyārlenmek (LÇ 39). 

u����ġa$$$$-, 
ulġa$$$$- 

 .Büyümek; çoğalmak I/1698  او)��%��ق
*** ulġġġġayma����: ‘A+īm, büzürg olma� 
[büyük olmak] (LÇ 38); olġġġġayma����: 
Büyümek; artmak, çoğalmak (Vámb. 226). 

u����ġa$$$$t-, 
ulġa$$$$t- 

 .u�ġa$+t- Büyütmek; çoğaltmak I/1698 او)��%"��ق
*** ulġġġġaytma����: Büyütmek, kemāle 
irişdirmek (LÇ 39); olġġġġaytma����: 
Büyütmek; çoğaltmak (Vámb. 226). 

ulta9999 E	�"(1  او) Taban; ayak tabanı 
2) (P. d. C.) Üzerinde satılacak 
meyvelerin yerleştirildiği kamıştan veya 
ahşaptan yapılmış bir tür büyük tepsi 
I/1699. 
*** ulta9999: Çizme yama�ı, pençe (LÇ 38); 
ultan– ölte9999: Ayak tabanı; ayakkabı 
pençesi (Vámb. 226); ulta9999: Üzerinde 
satılacak meyvelerin yerleştirildiği 
kamıştan veya ahşaptan yapılmış bir tür 
büyük tepsi (DTO 75). 

uluġ 1005 او)�غ  bk. ulu� I/1695. 
*** uluġġġġ: Büyük, kebīr [büyük], celīl, 
a‘+am [çok büyük], ecell [çok büyük] (LÇ 
40). 

                                                           
1005 OSTN’de kelimeye fiil olduğunu belirten işaret eklenmiştir. Ancak kelimenin anlamı dikkate 
alınarak çalışmamıza isim şeklinde alınmıştır. 
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uluġla- ق��� Takdir etmek, hürmet etmek, saygı  او)�
göstermek, itibar etmek I/1695.  
*** uluġlama����: Takdir etmek, hürmet 
etmek (Bdg. I: 157). 

u����u����, ulu���� او)�ق  Ulu, büyük I/1693. 
*** ulu����: Ulu, büyük (Vámb. 226). 

ulu����lu����, 
u����u��������u���� 

 .u�u�+�ı� Ululuk, büyüklük I/1694 او)����ق
*** ulu����lu����: Büyüklük, azamet, ululuk 
(Vámb. 226). 

ulu����sĭn- او)���8$��ق  Kendini büyük görmek, kibirli olmak 
I/1694.  
*** uluġsınma����: Kendini büyük görmek, 
kibirli olmak (Bdg. I: 157). 

ulus او)�س  Ulus, halk, millet I/1697. 
*** ulus: Cemā‘at, �abīle, �ā’ife (LÇ 40). 

um اوم  (V.) Un 
Um etmek “Un etmek; ufalamak” I/1787.  
*** um: Un (Vámb. 227). 

umaç او��چ  Un çorbası I/1791. 
*** umaç: Uġmaç, tar�ānaya müşābih 
[benzer] bir nev‘ aşdır (LÇ 40). 

umaġ او��غ  bk. uma�  I/1790. 
*** umaġġġġ: Soy, nesep; aile (DTO 80). 

umaġ����an- ق��	� Boylarla birleşmek, toplanmak, birleşmek  او��
I/1790.  
*** uma����lanma����: bk. uma�lan-. 

umaġlĭġ ���  .Umak sahibi olan, umağa ait olan I/1790  او��
*** uma����lı����: bk. uma��ĭ�. 

uma���� او��ق  Soy, boy, nesep, kabile  
Her cemā‘at baş�a baş�a uma� boldılar ve 
uru� atın köterdiler Te9rim buyursa 
barçasını ayġu-miz turur uma�nı9 ma‘nīsi 
sü9ek timek bolur Türk �al�ı bir kişidin 
sorsa aytur uma�ı9 ni turur dir ve 
sü9eki9 ni turur timek bolur “Her boy 
farklı bir umağı oluşturdu ve adını 
soylarından aldılar. Eğer Tanrım izin 
verirse hepsini söyleyeceğiz. ‘Umak’ 
kelimesinin anlamı ‘kemik’tir. Eğer 
Türkler birisine ‘Senin umağın nedir? 
Soyun nereden geliyor?’ diye sorarsa; bu, 
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‘Kemiğin (soyun) nedir?’ demek olur.” 
(Abg. 33-5) I/1788.  
*** uma����: Soy, nesep; aile (DTO 80); 
umaġ: bk. umaġ. 

uma��������an- ق��	او���� uma�+�a+n- Boylarla birleşmek, toplanmak, birleşmek 
Uçmunça bile Semer�and kişisi uma��anıp 
Sul�ān ‘Alī Mīrzānı9 utrusıġa çerig tartıp 
çı�tılar “Çok sayıdaki Semerkant sakini 
toplanarak Sultan Ali Mirza’nın karşısına 
orduyla çıktılar.” (Bb. 48-12) I/1789. 
*** uma����lanma����: Boylarla birleşmek, 
toplanmak, birleşmek (Bdg. I:158); 
uma����lanma����: Cesaretlenmek, 
yüreklenmek (DTO 81). 

uma��������ĭ���� او������ uma�+lĭ� Umak sahibi olan, umağa ait olan I/1790.  
*** uma����lı����: Bir boyu olan (Bdg. I: 158). 

umal- او��)��ق  (P. d. C.) Baş aşağı durmak I/1791. 
*** umalma����: Mu‘alla� turma� [askıda 
durmak] (LÇ 41); umalma����: Baş aşağı 
durmak (DTO 81). 

uman- ق��	او��  Ummak, ümit etmek, ümitlenmek 
İmdi çı�ar bolsa beşāret umanur “Eğer (ruh 
bedenden) çıkarsa, iyi haber umulur.” 
I/1790.  
*** umanma����: *ama‘ itmek [hırsla 
istemek], beklemek, umma�, mütera..ıd 
olma� [beklemek] (LÇ 41). 

umanç M	او�� uman+ç Ümit I/1790. 
*** umanç: Ümīd, inti+ār [ümit ederek 
beklemek] (LÇ 41). 

umsun- ق��	او��8 um-’tan Ummak, ümit etmek 
(Calc. Wrtb.’de kelimeye ا �� ��ن�" “nā-ümīd 
şeden: ümitsiz olmak” anlamı verilmiştir. 
Ancak ‘umsan-‘, ‘umsunç’ ve ‘umsunçsus’ 
kelimeleri dikkate alındığında Calc. 
Wrtb.’deki bu anlamın hatalı olduğu 
görülebilir.) I/1797.  
*** umsunma����: Umudunu yitirmek, 
umudunu kesmek, umutsuzluğa düşmek 
(DTO 81); umsunma����: Umutsuzluğa 
düşmek, ümidini kesmek (Vámb. 227); 
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umsunma����: Ümitsizliğe düşmek (Bdg. I: 
159). 

umudun او��دون  (P. d. C.) Geniş pantolon I/1794.  
*** umudun: Geniş pantolon; don, iç 
donu (DTO 81). 

umul I او��ل  Sakin, soğukkanlı I/1793. *** (-). 
umu����- II ��(او�� um+�- Ümit dolu olmak, ümit içerisinde olmak 

I/1793.  
*** umulma����: Ümitli olmak (Bdg. I: 159). 

umunç M	او�� umun-(‘ümit 
etmek’anlamın
da)+ç 

Ümit, inanış, güven I/1792.  
*** umanç: Umut, ümit (Bdg. I: 159). 

umunçlĭ���� ����$او�  Ümit dolu olma, umutluluk I/1793. *** (-). 
umut- ��/او�� um+t- Umutlandırmak, teselli vermek, avutmak 

I/1793. *** (-). 
un اون  Un   I/1639. 

*** un: Ard [buğday ve diğer tahıllardan 
öğütülen un] (LÇ 41). 

una- ق���	او  Kabul etmek; izlemek, itaat etmek, itaatli 
olmak; bir şeyden hoşnut olmak I/1640. 
*** onama����: Razı olmak, kabul etmek, 
onaylamak (Vámb. 227). 

unat- /��ق�	او  Kabul ettirmek, itaat ettirmek, hoşnut 
etmek I/1641.  
*** onatma����: Tatmin etmek, doyurmak, 
hoşnut etmek; kabul ettirmek (Bdg. I: 
160). 

unġun ن�� Hayvana (davar) işaret amaçlı vurulan (1  او	
damga 
2) Türk boylarında saygı duyulan bir kuş 
(Reşidü’d-din’de او">'ن  ve او"#'ن , Selçuk-
nâme’de -okumaya göre- اوی>'ن  / o$ġun 
şeklindedir.) I/1645.  
*** on����un: Hayvanlara vurulan damga 
(Bdg. I: 161). 

unut- /��ق�	او  Unutmak I/1643.  
*** unutma����: Unutmak (DTO 82). 

unuttur- /"�ر��ق�	او unut+tur- Unutturmak I/1644.  
*** unutdurma����: Unutturmak (Bdg. I: 
161). 

unutu����- /�)��ق�	او unut+�- Unutulmak I/1644.  
*** unutulma����: Unutulmak (Bdg. I: 161). 
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ur- 1  اور��ق) Vurmak 
Baş urdı “Baş ile yere vurdu.” 
2) Koymak, yerleştirmek, yatırmak; 
birisine ad vermek 
3) Yöneltmek, çevirmek, döndürmek 
4) Dökmek, boşaltmak I/1647. 
*** urma����: zarb itmek [vurmak] (LÇ 30). 

urān 1  اوران) Çığlık, haykırış 
2) Savaş çığlığı; anahtar kelime, parola 
(Kırgızlarda her boyun böyle bir parolası 
vardır. Savaşa giderken bu parolaları çığlık 
atarak söylüyorlardı ya da gece yürürken 
birini tanımak için kullanıyorlardı. Tabunlar 
parola için ‘güğüm’ sözcüğünü 
kullanıyorlardı.) 
Urān iki yosunluġ bolur bir ol kim her 
�avmni9 urānı bar ve yana bir ol kim barça 
çerig bir urān �oyalar eger iş va�ti her kim öz 
urānı bilen �ıç�ırıp öz �al�ını taparlar ol 
uruşta urān ‘Taşkend’ ve ‘Seyrām’ idi eger 
‘Taşkend’ diseler yana birev ‘Seyrām’ dise 
bilgeyler kim öz �al�ı dur “İki türlü uran 
vardır. İlkini tüm boy kullanır; diğerini 
sadece askerler kullanır. Savaş 
başladığında herkes kendi ‘uran’ını 
bağırarak kendi boyundan olanı tanır. Bu 
savaşta ‘uran’, ‘Taşkent’ ve ‘Seyrâm’ 
kelimeleri idi. Eğer bir taraf ‘Taşkent’, 
yine bir diğer taraf ‘Seyrâm’ diye bağırsa 
kimin kendi halkından olduğunu 
anlıyorlardı.” (Bb. 129-20) I/1653. 
*** uran: Uran iki �ā’ideye mün
a.ır olup 
biri her �ā’ifeniñ kendisine ma�.ū. olara� 
belledigi uran digeri bütün ordunuñ 
inti�āb iyledigi [seçip beğendiği] urandır, 
mu
ārebe e;nāsında herkes kendi 
�avmini bunuñla bilürler imiş (LÇ 29); 
ören: Parola kelimesi, parola, karanlık 
bölgelerde veya uzak yerlerde kendini 
tanıtmak için bağırılan kelime (Vámb. 
219). 
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urānlaş- ق����	اورا urān+la+ş- Birbirine kendi ‘uran’larını bağırmak 
I/1654.  
*** örenlaşma����: Uzak yerlere bağırarak 
parola söylemek (Vámb. 219) 

uravut اوراووت  Kadın, zevce, eş, hanım I/1655. *** (-). 
urawut اوراوت  Kadın, zevce, eş, hanım I/1651. *** (-). 
uraz   Mutluluk, talih; mutluluk işareti, 

mutluluk belirtisi I/1655. 
*** uraz: Sa‘ādet, ba�t, i�bāl, tecelī (LÇ 
29). 

urazlĭ���� ��(اوراز uraz+lĭ� Mutlu, mesut, bahtiyar I/1655.  
*** örezlik: Mutlu; şanslı (Vámb. 219). 

urbaġ اور��غ  Maya 
%amīr .ulu düşdigi va�it �abına yapışmama� 
üzere serpilen un (S.S.);  
(Calc. Wrtb. @ ���� 0-)! آ�ا@ 0,��� 	  ) I/1673. 
*** urbaġġġġ: (LÇ 29). 

urçu���� ق��  .İğ, eğirmen I/1672  اور
*** urçu����: İğ, öreke (Vámb. 220). 

urdur- اوردور�� ur+dur- Vurdurmak I/1672.  
*** urdurma����: Vurdurmak (Bdg. I: 126). 

urġaçĭ !�� Kadın; kadına ait (özel); dişi  اور
Böri ve urġaçĭ böri timek bolur “(Demek bu) 
erkek ve dişi kurt demektir.” (Abg. 64-9) 
I/1666. 
*** urġġġġaçı: *işi, mü’enne; [dişi], māde 
[dişi], zevce (LÇ 29). 

urma اور��  Deride oluşan küçük kabarcıklar I/1673. 
*** urma: I.ıca� .udan çı�up da .oġu� 
.uya girerken bedeniñ üzerine çı�an 
�abarcı�lar, ābile [su üzerindeki kabarcık; 
sivilce, çıban] (LÇ 31). 

urnu����- ق����	اور  Hiç beklenmeyen bir şeye rastlamak, ani 
bir dertle karşılaşmak 
‘Ale’l-‘acele fevren [süratle, çarçabuk] iş 
görmek, fecā’at olma� [kederli olmak], 
baġteten [ansızın] bir işe tutulma� (S.S.) 
I/1668. 
*** urnu����ma����: (LÇ 31). 

urt اورت  Yurt; mesken, barınak, ev, oda 
(Kelime, رت'� kelimesi göz önüne alınırsa, 
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hatalıdır.) I/1670.  
*** urt: Yurt; mesken, ev (Vámb. 219); 
urut: Mesken, barınak, ev (DTO 59). 

uruġ اوروغ  Akraba; akrabalık 
Uruġ tu��an “Akraba; soy ağacı; 
akrabalık” I/1659. 
*** uruġġġġ: Cins [boy, soy, kabile], sülāle, āl 
[aile, soy] (LÇ 31). 

uru���� اوروق  Zürriyet, kuşak, soy ağacı; aile; gelecek 
nesiller, gelecek kuşaklar I/1658. 
*** uru����: Akrabā, ta‘allü�āt [bir kimsenin 
yakınları, akrabaları], cemā‘at (LÇ 31). 

urul- اورو)��ق  Vurulmuş olmak, vurulmak; incinmek; 
neşesiz olmak I/1663.  
*** urulma����: Vurulmak (Vámb. 221). 

urum اوروم  Vuruş; savaş sanatı I/1665. 
*** urum: Fenn-i ‘askerīde meleke ve 
mahāret [askerlik ilminde beceri ve 
maharet] (LÇ 31). 

urun- ق��	اورو ur+n- 1) Bir şey saplamak, iteklemek, 
karşılaşmak 
2) Yeri ayaklarla çiğnemek; (atlar için) 
huysuzluk etmek, (atlar için) huzursuz 
davranmak I/1659.  
*** urunma����: Yeri ayaklarla çiğnemek, 
ezmek; huysuzluk etmek; rahatsız olmak 
(Vámb. 221). 

urunuş- &��ق	اورو urun+ş- Karşılaşmak; biriyle itişmek I/1661.  
*** urunuşma����: Karşılıklı dövüşmek, 
birbirine vurmak (Vámb. 221). 

uruş I اوروش  Savaş; kavga, tartışma, dalaşma I/1664. 
*** uruş: Mu
ārebe, mücādele, cenk, 
dögüş, uruş (LÇ 31). 

uruş- II اورو���ق ur+ş- Savaşmak; kavga etmek I/1664. 
*** uruşma����: Dögüşmek, mu
ārebe 
[savaşmak], münāza‘a itmek [ağız 
kavgası yapmak, çekişmek] (LÇ 31). 

uruştur- اورو�"�ر��ق uruş+tur- Savaştırmak I/1665. *** (-). 
us اوس  Us, akıl, zeka I/1741. 

*** us: ‘A�ıl, /ekā, ferāset [anlayışlılık], 
hūş [akıl, zeka], idrāk (LÇ 33). 
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usa���� ل�Kا  Yavaş, gevşek, erteleyen, özensiz, 
düzensiz, dikkatsiz  
Çü bardı kişi sürgeli şer
-i 
āl 
Ki öz �ıdmetin niçün1006 itmiş usal  
“Derhal bir diğer kişinin, hizmetini niçin 
dikkatsiz yaptığını araştırmak üzere 
gitti.” (S.S.);  
Köprügige kişi �oyma� kirek idi köprügge her 
kişi �oymadük bī-tecrübelı�dın munda� 
usallar boldı “İnsanları köprüye 
çıkarmamız gerekiyordu; ama köprüye 
insan çıkarmadık. Bizim 
tecrübesizliğimizden dolayı bu 
dikkatsizlikler başımıza geldi.” (Bb. 136-
6) I/1744. 
*** usal: Fenā, kötü, �u.ūr, no�.ān, 
mühmel [ihmal edilmiş], żāyi‘ [yitik] (LÇ 
33). 

usan I ن�K1  او) Sıkıcı, can sıkıcı 
2) Üşengeç, tembel I/1743.  
*** usan: Tembel (DTO 64). 

usan- II ��	�Kاو  Usanmak; tiksinmek, isteksizlik duymak 
I/1744. 
*** usanma����: Usanmak, usanmış olmak; 
canı sıkılmak, bıkmak (DTO 64). 

us����u���� ق��Kاو  Şaşkınlık, gürültü, kargaşa, kafa 
karışıklığı 
Şūriş [karışıklık], i�tilāl, ifsād [fesat, 
kargaşa], fitne (S.S.) I/1749. 
*** uslu����: (LÇ 33). 

usma����la- ق������Kاو  Bir peçe veya perde arkasına saklanmak, 
gizlenmek, peçeyle kapanmak 
Perde ar�asında kendisini i�fā itmek 
[gizlemek, saklamak], gizlenmek, pinhān 
olma� (S.S.) I/1754. 
*** usma����lama����: (LÇ 33). 

usta �"Kاو us’tan El işçisi, usta I/1749.  
*** usta (ustad): Becerikli, usta, mahir 
(Vámb. 222). 

                                                           
1006 Kelime OSTN’de ن''�" ; LÇ’de  ن']�"  şeklinde yazılmıştır. 
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ustara Gر�"Kاو [F.] Ustura I/1751.  
*** ustara: Ustura (Bdg. I: 136). 

ustura را�"Kاو F. J�$;ا  Ustura I/1753.  
*** ustura: Ustura (Bdg. I: 136). 

usun ن�Kاو  Su 
7u, āb [su], mā [su] (S.S.) I/1746. 
*** usun: (LÇ 34); usun: Su, yağmur (DTO 
65). 

uşaġ او��غ  bk. uşa� I/1774. 
*** uşaġ: %ūrd [ufak, küçük] ve rīze [ufak 
parçalar] (LÇ 34). 

uşa���� 1  او��ق) Ufak taneli 
2) Küçük, ufak, alçak boylu I/1773.  
*** uşa����: Küçük, ufak (Vámb. 223); bk. 
uşaġ. 

uşa����çĭ !او����  (V.) Dükkan sahibi; malları dağıtan 
kimse, dağıtıcı I/1774.  
*** uşa����çi: Küçük tüccar; tuhafiyeci 
(Vámb. 223). 

uşa��������a- 1  او������ق) Küçük parçalara ayırmak, ufaltmak 
2) Dedikodu yapmak; ihbar etmek; iftira 
etmek I/1774.  
*** uşa����lama����: Teczī itmek [kısım kısım 
ayırmak, ufaltmak], ufatma�, rīze rīze 
itmek [parça parça yapmak] (LÇ 34). 

uşal- او��)��ق  Ufalamak, parçalamak, parçalara ayırmak 
Uşalġan �alem “Parçalanmış yazı kalemi”; 
Ol kime uşalup “O gemi parçalanıp” 
(Nev.) I/1775. 
*** uşalma����: Ufalama�, ovalama� (LÇ 34). 

uşan- ق��	او��  Küçük parçalara ayırmak I/1774.  
*** uşanma����: Bölmek, parçalamak (Bdg. I: 
137). 

uşandır- ر��ق�	او�� uşan+dır- Küçük parçalara ayırtmak I/1774.  
*** uşandırma����: Böldürmek, parçalatmak 
(Bdg. I: 137). 

uşat- او��/��ق  Küçük parçalara ayırmak, parçalamak, 
kırmak; parçalatmak; bozulmak 
Nū�āy Piyāde nīze bile sançarda nīzeni9 
sitāytın (sinānın) uşatıp tişledi “Nûhây 
Piyâde, ona mızrak sapladığında 
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mızrağın ucu kırıldı.” (Bb. 298-14)1007; 
Küffārı9 bütlerini daġı uşattı “İnançsızların 
putlarını parçaladı.” (Nev.) I/1775.  
*** uşatma����: Teczī itmek [kısım kısım 
ayırmak, ufaltmak], ovatma�, ufatma�, 
�ırma� (LÇ 34). 

uş����a �او��  (P. d. C.) Evli erkek; koca, eş  
(Bu kelime ya ūş�a kelimesinin sesinden 
abuş�a şekline dönüşmüş  ya da 	#�'ا� 
şeklinde yazılmıştır.); 
Er, zevc [koca], şevher [koca, eş], abuş�a 
(S.S.); 
Yaman tillig bolsa uş�a kö9li andın yaralıġ 
Yaman işlig bolsa irge andın yüz �aralıġ 
“Eğer kadın kötü dilli ise kocasının gönlü 
yaralı, eğer kadının hareketleri kötüyse 
kocasının karısından dolayı (utançtan) 
yüzü karadır.” I/1777. 
*** uş����a: (LÇ 34); uş����a: Evli erkek, koca 
(DTO 66). 

uşla- او����ق  Tutmak, yakalamak I/1778. 
*** uşlama����: Tutmak, a�/ [tutmak], girift 
[yakalamak, tutmak], 
ıf+ [korumak, 
tutmak], �abż itmek [tutmak] (LÇ 34); 
oşlama���� (uçlama����): Dokunmak; tutmak 
(Vámb. 223). 

uşlat- او��/��ق uşla+t- Yakalatmak, tutturmak I/1778. *** (-). 
uşmunça ��	او��� uş+munça Bu kadar, işte bu kadar, o kadar I/1779. 

*** uşmunça çaġġġġlı����: Bu �adar, bu 
mi�dārda, bu ölçekde (LÇ 34). 

uşu����u����  ،او��)�ق
 او����ق

 1) Kuşku, şüphe, varsayım, tasavvur 
Gümān [zan, tahmin], farż [addetme, 
varsayma], ta.avvur, +ann (S.S.) 
2) İftira  
(Calc. Wrtb. =,?A ) I/1776. 
*** uşulu����: (LÇ 35). 

uşu����um او��)�م  Gaddarlık, şiddet, zulüm  
(Calc. Wrtb. E$; و E
F) I/1776. 

                                                           
1007 OSTN’de Babür-nâme’den alınan metnin bazı kısımları hatalı olmalıdır. Mesut Şen bu kısmı 
şu şekilde almıştır: “%alv�  Pıyāda nayza bile sançarda nayzanıñ sıtahın uşata tişledi” (Şen, 1993-I: 
137). 
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*** uştulum: Sitem, +ulm ve ta‘addī 
[düşmanlık, saldırma] (LÇ 34).  

uşundĭ  �	او��  Hızlı ve ani saldırı 
Hücūm-ı nāgehānī [ani hücum], baġteten 
tasallu� [birden bire musallat olma], 
añsızın birdenbire hücūm (S.S.) I/1776. 
*** uşundı: (LÇ 35). 

ut- 1  او/��ق) Yenmek, kazanmak, mağlup etmek  
2) Kazanmak (oyunda) I/1703. 
*** utma����: Ġālib mu+affer olma�, yeñmek 
(LÇ 25); utma����: Yenmek, üstün gelmek 
(Vámb. 217). 

ut����an- ق��	او/��  Utanmak, mahcup olmak I/1708.  
*** utġġġġanma����: Utanç duymak 
(Veliaminof-  Zernof 42). 

ut����andur- ور��ق�	او/�� ut�an+dur- Utandırmak, mahcup etmek I/1708. *** (-). 
ut����uz- او/��ز��ق  Yenilmiş olmak, yenilmek (oyunda) 

I/1709. 
*** utġġġġuzma����: Yeñilmek, yütülmek (LÇ 
24). 

utru او/#و  Karşı, karşıdan, (bir şeye) doğru 
A9a utru kelip “Ona doğru gelip”; Utru 
çı� “Ona karşı çık!”; Utru çı�ış “Karşısına 
çıkma, karşılama”; Utru turma� “Karşı 
çıkma, karşı çıkış”; Lū� kāfirlerġa utru yürdi 
“Lut, kafirlerin karşısına geçti.” (Bb. 116-
16) I/1709. 
*** utru: Berāber ve mu�ābil [karşı], ve 
muvācehe [karşı, ön] (LÇ 24). 

utuz- او/�ز��ق  Yenilmek, kaybetmek I/1708.  
*** utuzma����: Yenilmek, yitirmek 
(Veliaminof-  Zernof 42). 

uwan- ق��	اوا  Avunmak, sakinleşmek, ağlamayı 
kesmek (Küçük çocuk) I/1592. 
*** uvanma����: Bī-
iss ve 
areket olma� 
[hissiz ve hareketsiz olmak], nātuvān 
[halsiz, zayıf] (LÇ 42). 

uwat- اوا/��ق  Çocuğu sakinleştirmek, avutmak I/1592.  
*** avutma����: Göñli mütesellī itmek, 
aldatma�, ümīd ile va�it geçürmek (LÇ 
42). 



 811 

u$$$$ I  او  Tosun, boğa; öküz 
U$nı9 �āmıdın urġamçı �ılıp “Boğa 
derisinden ip (kalın ip) yapıp” (Bb. 181-6) 
I/1593.  
*** uy: İnek (DTO 84). 

u$$$$- II 1  او%��ق) Birisini izlemek, takip etmek 
2) Taklit etmek, birisinin izine uymak 
Ayturlar kim imāmġa u$dum imām oltursa 
oltura turur tursa tura turur “Söylerler ki 
imama uydum, imam otursa oturur, 
kalksa kalkar.” (Abg. 17-2) 
3) Benzemek 
4) Her şekilde uygun olmak, münasip 
olmak, elverişli olmak I/1594. 
*** uyma����: İ�ā‘at itmek, peyrevlik itmek 
[izlemek] (LÇ 44). 

uya �%او  Kuş yuvası; hayvan ini I/1628.  
*** uya: Kuş yuvası, yuva (Vámb. 228). 

uya����- او%����ق  Kaybolmak; (yıldızlar için) batmak 
Şems, nücūm ġurūb itmek [güneş ve 
yıldızların batması], batma� (S.S.) I/1629. 
*** uya����ma����: (LÇ 43). 

uya����- او%�)��ق  Utanmak, utanç duymak I/1630. 
*** uyatma���� ve uyalma����: Utanma�, 
ma
cūb olma�, 
icālet çekmek, 
icāb 
itmek [utanmak] (LÇ 43). 

uya����a- او%�,��ق  Yuva kurmak, yuva yapmak I/1630.  
*** uyalama����: Yuva yapmak, yuva 
kurmak (Bdg. I: 165). 

uyalan- ق��	او%�,  Yuva kurup içine oturmak I/1630.  
*** uvalanma����: Yuva kurmuş olmak (Bdg. 
I: 165). 

uyat I او%�ت  Utanç, utanma 
,ayā, 
icāb, şerm [utanç, utanma], ‘ayb, 
�abā
at (S.S.) I/1631. 
*** uyat: (LÇ 43). 

uyat- II او%�/��ق  Utanmak 
Utanma�, ma
cūb olma�, 
icālet çekmek, 

icāb itmek [utanmak] (S.S.) I/1631. 
*** uyatma���� ve uyalma����: (LÇ 43). 

uyatlĭġ ���/�%او  bk. uyatlĭ� 
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Utanışlı1008, şerm-gīn [utangaç, utanan], 
‘ayblu (S.S.) I/1632. 
*** uyatlıġġġġ: (LÇ 43). 

uyatlĭ���� ���/�%او uyatII+lĭ� Utanç verici, aşağılık, yüz kızartıcı; 
utanmaz, terbiyesiz 
Uyatlĭ� iş “Utanç verici iş” I/1632.  
*** oyatli����: Utanmış; utangaç, sıkılgan; 
utanılacak, utanç verici (Vámb. 228); bk. 
uyatlĭġ. 

uyatsĭz 48/�%او  Utanmaz, arsız; yüzsüz I/1632.  
*** uyatsız: Utanmaz, arsız (Bdg. I: 165). 

uyatsĭzlĭ���� ��(48/�%او  Utanmazlık, arsızlık I/1632.  
*** uyatsızlı����: Utanmazlık, arsızlık (Bdg. 
I: 165). 

u$$$$ġaş- I ق����� u$II+�a+ş- Benzer olmak; birbirine uygun olmak او%
I/1597.  
*** uyġaşma����: Uygun olmak (Bdg. I: 162). 

u$$$$ġaş II ش��  .bk. u$ġun I/1597  او%
*** uyġaş: Uygun (Bdg. I: 162). 

u$$$$ġu ��  .Uyku I/1597  او%
*** uyġu: Uyku (Bdg. I: 166); uy����u: bk. 
u$�u 

u$$$$ġuçĭ !��� u$-’tan Yardımcı, müttefik, taraftar, yandaş او%
I/1599.  
*** uyġuçı: Uyan, taklit eden, öykünen 
(Bdg. I: 162). 

u$$$$ġula- ق��,��  .u$ġu+�a- Uyumak I/1598 او%
*** uy����ulama����: bk. u$�ula-. 

u$$$$ġun ن�� ;u$II+ġun 1) Uygun, kabul edilmiş, anlaşılmış او%
faydalı 
2) Uyum; müzik aleti I/1597.  
*** uyġġġġun: Uygun (DTO 87). 

u$$$$ġun- ق��	�� .(-) *** .u$II+�un- Benzemek I/1598 او%
u$$$$ġur I  u$+ġur (V.) 1) Yumuşak huylu, uysal, itaatkar 

2) (Abg.) Yardımcı, müttefik, taraftar, 
yandaş I/1598. 
*** uyġġġġur: Uyar ve uyġun şey’ (LÇ 43); 
uyġġġġur: Uysal, yumuşak başlı, itaatkar 
(Vámb. 229). 

                                                           
1008 Kelime OSTN’de '
-"�Aاو ; LÇ’de !
-"�Aاو şeklinde yazılmıştır. 
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U$$$$ġur II ر��  Uygur, Uygurlar  ا%��ر، او%
Men U$ġurnı9 �aġanı pola men “Ben 
Uygur halkının kağanıyım.” I/1598. 
*** Uyġġġġur: *avā’if-i Etrākdan bir �abīle 
ismidir (LÇ 43). 

u$$$$ġuş- ق����� Üşengen olmak, uyuşuk olmak  ا%
Kāhil olma� [tembel olmak], uyuşma� (S.S.) 
I/1599. 
*** uyġġġġuşma����: (LÇ 44). 

u$$$$����u 1009 ��%او uyu+�u Uyku I/1595. 
*** uy����u ve uy����u: Uy�u, nevm [uyku], 
�wāb [uyku] (LÇ 43). 

u$$$$����ula- %قاو��,��  u$�u+�a- Uyutmak I/1595.  
*** uy����ulama����: Uyutmak; yatıştırmak 
(Vámb. 229). 

u$$$$����ulan- ق��	او%��, u$�u�a+n- Uykuya dalmak I/1596. *** (-). 
u$$$$����ulaş- او%��,���ق  Birlikte uyumak I/1596. *** (-). 
u$$$$����ulat- او%��,/��ق u$�u�a+t- Uykuya götürmek, uyutmak I/1596.  

*** uy����ulatma����: Uyutmak (Bdg. I: 166). 
u$$$$lu���� او%��ق  Uyluk, bacağın iç ve yan kısmı I/1602. 

*** uylu����: Rān [uyluk], but (LÇ 44). 
u$$$$maġur ر� u$+ma+ġur (V.) Dik kafalı, aksi, inatçı, itaat etmeyen او%��

I/1605.  
*** uymaġġġġur: İnatçı, dik kafalı (Vámb. 
229). 

uyu- او%���ق u-’tan 1) Uyumak 
2) Uyuşmak, uykuya dalmak, içi geçmek 
3) Katılaşmak, koyulaşmak, pıhtılaşmak 
(sıvılar için), kesilmek (süt için) I/1633.  
*** uyuma����: Uyumak; katılaşmak, 
pıhtılaşmak, donmak (DTO 89).  

uyu���� I او%�ق  Çorap I/1633. 
*** uyu����: Çorap (Bdg. I: 168). 

uyu����- II او%����ق  (V.) Kesilmek (süt için) I/1634. 
*** uyu����ma����: Kesilmek (süt için) (Vámb. 
229). 

uyu����la- او%�����ق  Uyuklamak, uyumak I/1634. 
*** uyu����lama����: Uyuklamak, uyumak 

                                                           
1009 OSTN’de kelimeye fiil olduğunu belirten işaret eklenmiştir. Ancak kelimenin anlamı dikkate 
alınarak çalışmamıza isim şeklinde alınmıştır. 
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(Vámb. 229). 
uyul- ��(�%او uyu+�- bk. uyu�- II    I/1636. 

*** uyulma����: Kesilmek (süt için) (Vámb. 
229). 

uyun- ق��	او%� uyu+n- Kesilmek (süt için) 
Ayturlar kim süt uyundı “Sütün kesildiğini 
söylerler.” (Abg.) I/1635. *** (-). 

uyundĭ  �	�%1  او) Birisini takip eden; öğrenci, mürit, 
taraftar 
2) Arsız, asalak, uyuntu 
Da‘vet olunmayara� żiyāfete giden 
sümsük1010, şal�ın, ‘ārsız (S.S.) I/1635. 
*** uyundı: (LÇ 44). 

uyuł E	�%او  (Z.) Okun ucundaki kuş tüyleri I/1635. 
*** uyu9999: Oka takılan kuş tüyü (DTO 89). 

uyura����- او%#ا)��ق uyu-’tan Yorgun olmak, kuvvetten düşmek, 
yorulmak, uyuşmak 
�anatları uyra�dı “Kanatları yoruldu.” 
I/1636.  
*** uyralma����: Kuvvetten düşmek, 
yorulmak, uyuşmak (Bdg. I: 163). 

uyuru����-
muyuru���� 

او%�روق 
 ��%�روق

uyu-’tan Birbiri ardınca, peşpeşe, arka arkaya 
Müte‘ā�iben yek digeriniñ izinçe, 
mütevāliyen [üst üste, aralık vermeden, 
peşpeşe], pey-der-pey [birbiri ardınca] 
(S.S.); 
,üseyinni ve yana ba‘żılarnı uyuru� 
muyuru� bularnı9 kömekige yiberdük 
“Hüseyin’i ve yine diğerlerini peşpeşe 
bunların yardımına gönderdik.” (Bb. 403-
3) I/1636. 
*** uyuru����- muyuru����: (LÇ 43). 

uyuş- ����%او uyu+ş- 1) Koyulaşmak, pıhtılaşmak, katılaşmak 
Uyuş�an �an “Pıhtılaşmış kan” 
2) Birlikte uyumak 
3) Uyuşuk olmak, duygusuz olmak 
4) Uykuya dalmak 
5) Anlaşmak, uyuşmak, barışık olmak, 
uzlaşmak I/1637.  

                                                           
1010 Kelime OSTN’de ك�,D '; ; LÇ’de ك'D ';  şeklinde yazılmıştır. 
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*** uyuşma����: Uyuşuk olmak, uyuşmak; 
uykuya dalmak (Bdg. I: 163). 

uyut- ��/�%او uyu+t- 1) Uyutmak (çocuk için) 
2) Kestirilmiş olmak (süt için), 
koyulaştırmış olmak I/1636.  
*** uyutma����: Uyutmak; koyulaştırmış 
olmak (süt için) (Bdg. I: 163). 

uz I اوز  Uz, yetenekli, becerikli, el ustalığına 
sahip 
Uz kişi “Becerikli insan”; Egerçi sözige uz 
idi �ılıçıġa zebūnra� idi “Söz bakımından 
usta idi; kılıç kullanma bakımından daha 
zayıf idi.” (Bb. 108-17) I/1754. 
*** uz: Māhir [becerikli, hünerli] (LÇ 32). 

uz- II 1  اوز��ق) Övünmek, böbürlenmek 
2) Ezan okumak I/1754.  
*** uzma����: Övünmek; ezberden okumak, 
anlatmak (DTO 63). 

uza- 1  اوزا��ق) Uzamak; uzun süre sürmek 
Şā� u ber� uzaġan sayı ber� sebzra� boladur 
“Dal ve yaprak uzadıkça yaprak daha 
yeşil olur.” (Bb. 369-23)  
2) Uzun süre kalmak; kararsız kalmak 
I/1755. 
*** uzama����: Uzun olma� (LÇ 32). 

uza���� اوزاق uza+� 1) Uzun süren, geç 
Uza� aġru “Uzun süren hastalık; verem” 
2) Uzak, ırak I/1757. 
*** uza����: Ba‘īd [uzak], dūr [uzak], ıra� 
[uzak] (LÇ 32); uza���� aġġġġru: Verem (Vámb. 
222); uza���� aġru: Verem (Bdg. I: 131). 

uza����la- اوزا����  Uzatmak, uzun sürdürmek; kararsız 
kalmak I/1757.  
*** uza����lama����: Uzatmak, uzun 
sürdürmek (Bdg. I: 131). 

uza��������an- 1011  uza�+�a+n- Uzatılmak, geciktirilmek  I/1757. *** (-). 
uza��������andır-  uza��an+dır- Ertelemek, geciktirmek I/1758.  

*** uza����landırma����: Bir şeyi uzatmak, 

                                                           
1011 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin anlamı 
dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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geciktirmek (Bdg. I: 131). 
uza��������aş- اوزا�����  Uzaklaşmak I/1758.  

*** uza����laşma����: Uzaklaşmak (Bdg. I: 131). 
uza��������ı���� اوزا��� uza�+�ı� Uzaklık, mesafe I/1758.  

*** uza����lı����: Uzunluk, boy; uzaklık (Bdg. I: 
131). 

uzal- اوزا)��ق uza+l- Uzanmak, yayılmak I/1761.  
*** uzalma����: Uzanmak, yayılmak; 
uzatılmak (DTO 61). 

uzan اوزان uz’dan Belirli bir kuralı olmayan bir tür şiir  
(Kuşkusuz Kırgızların’ cır’ı.) I/1758. 
*** uzan: Mani �arzında vezinsiz bir 
naġme ve terānedir ki �ara %an ve Oġuz 
%an 
ikāye ve dāstānında söylerler (LÇ 
32). 

uzat- اوزا/��ق uza+t- 1) Uzatmak, uzun sürdürmek, uzun 
yapmak; kararsızlık göstermek; 
belirlemek 
2) Eşlik etmek, izlemek 
3) Gelini damadın köyüne götürmek, 
evlendirmek  
Üç �ıznı uzatıp dir “Üç kızı 
evlendirmiştir.” 
4) Uzatmak, oyalamak  
Boş söz birlen uzatma� “Boş sözlerle 
oyalamak” I/1762. 
*** uzatma����: Teşyi‘ [uğurlamak], istidbār 
itmek [bir kimsenin peşinden gitmek] (LÇ 
32); uzatma����: Uğurlamak, göndermek, 
yollamak; uzatmak (Bdg. I: 130). 

uzattur- اوزا/�ور��ق  Eşlik ettirmek, izlettirmek I/1765. *** (-). 
uzġuçĭ !��  .Ozan, saz şairi I/1770  اوز

*** uzġġġġuçı: Şarkı söyleyen, ozan (DTO 62). 
uzun اوزون  Uzun 

Uzun tillig “Uzun dilli, keskin söz 
söyleyen; iftira atan” ; Uzun işek “Uzun 
eşek (oyun)”; Uzun ,asan: 
“Akkoyunluların meşhur hanı Ebu’n-
Nâsır Muzafferü’d-dîn’in lakabı” I/1768. 
*** uzun: Derāz [uzun], �avīl [uzun], 
bülend [yüksek] (LÇ 33). 
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uzun����u���� ��	اوزو uzun+�u� Uzunluk I/1769.  
*** uzunlu����: Uzunluk (Bdg. I: 134). 
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Ü 
 
übük كاو��   Kuşların kafasındaki sorguç, tepelik, 

ibik 
Übük �uşu “Bir tür kuş” I/1910.  
*** übük ����uşı: Bir tür tepeli kuş (DTO 
41). 

üç 1  اوچ) Üç, üç sayısı 
Üç yafra� “Üç yaprak (bir tür bitki)” 
2) Bir atadan gelen çoluk çocuk ve 
torunlar, kanbağı, üç nesil aile üyeleri 
(çocuk, torun, torunun çocuğu) 
,asan �ulı �anlıları ve üçleri yo� irdi 
“Hasan Kulı’nın hiç kanbağı olan 
akrabası yoktu.” (Abg.) I/1871. 
*** üç: Üç sayısı (Müb. 333); üç: Bir 
atadan gelen çoluk çocuk ve torunlar 
(Bdg. I: 116). 

üçegü آ��� .Her üçü, üçü de I/1873  او
*** üçegü: Üçünci, sīvmīn [üçüncü] (LÇ 
26). 

üçele ,�� .Üçü de I/1873  او
*** üçelesi: Üçisi de (LÇ 26); üçevle: 
Üçü, üçü de (DTO 48). 

üçer ر�� Üçlü  او
Üçer üçer “Üçer üçer, daima üçlü” 
I/1873.  
*** üçer: Üçlü, üçer üçer (DTO 47). 

üçew واو��   Her üçü, üçü de I/1873. 
*** üçev: Üçi de, üç ‘aded, üç nefer (LÇ 
27). 

üçinçi !�$��  .Üçüncü I/1874  او
*** üçünçi- üçünç: Üçüncü (DTO 51). 

üçlençi !�	��  .üç+le+nçi Üçüncü I/1875 او
*** üçlençi: Üçüncü (Bdg. I: 116). 

üçüsi !K�� .(-) *** .Üçü de I/1874  او
ügirt- اوآ�#/��ك  Sallamak I/1809.  

*** ögirtmek: bk. ögirt-. 
ügre اوآ#ا  Çorba, hububattan yapılan çorba; et 

suyu 
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Ügre aşı: Rişte aşı, ve şa‘riyye [çorbalık 
makarna, şehriye] (S.S.) I/1813. 
*** ügre aşı: (LÇ 36). 

ügreşil- اوآ#ا����ك  Toplanmak, bir araya gelmek I/1813. *** 
(-). 

ügü- I اوآ���ك  Yumuşatmak 
Yumuşatma� (S.S.) I/1810. 
*** ügüma����: (LÇ 37); ügümek: Yumuşak 
olmak (DTO 73). 

ügü II اوآ�  Baykuş, puhu kuşu I/1810. 
*** ügü: Yuhu [baykuş], cuġd [baykuş] 
(LÇ 37). 

ügü III اوآ�  (V.) Gece başlığı, takke, yatak takkesi  
Gice külāhı (S.S.) I/1810. 
*** ügü: (LÇ 37); ügü: Başlık, gece 
başlığı (Vámb. 225). 

ügü- IV اوآ���ق  Bir araya getirmek, biriktirmek, yığmak  
(Calc. Wrtb. دن�آ Jد'A ) I/1810.  
*** ügümek: Bir araya getirmek, yığmak 
(Bdg. I: 145). 

ügül- E�(اوآ� ügü+l- Bir araya toplanmış olmak I/1811. 
*** ügülmek: Müctemi‘ olma�, yıġılma� 
(LÇ 37). 

ügüm اوآ�م ügüIV+m (Bdg.) Büyük, çok büyük 
Deryā suyı ügüm taġ tig bolup “Denizin 
suyu büyük bir dağ gibi olup” I/1813.  
*** ügüm: Büyük, iri, çok büyük (Bdg. I: 
146). 

ügün اوآ�ن  Değirmen için hazırlanmış buğday 
I/1810. *** (-). 

ügür- اوآ�ر��ك  Döndürmek, çevirmek; yüz çevirmek  
Döndirmek, igermek, çevirmek, �aytarma� 
(S.S.) I/1811. 
*** ügürma����: (LÇ 37); ügürmek: 
Çevirmek (Vámb. 225); yüz ügürmek: 
Yüz çevirmek (Vámb. 225). 

ügürt- اوآ�ر/��ك ügür+t- Döndürmek, çevirtmek I/1811. *** (-). 
ügürül- E�(اوآ�رو ügür+l- Döndürülmek, devredilmek, çevrilmek 

I/1811.  
*** ügürülma����: Döndürülmek, 
çevrilmek (DTO 72). 



 820 

ügürüş- Eاوآ�رو�� ügür+ş- Birlikte dönmek I/1811. *** (-). 
ügüş   
(ögüş ?) 

 ,Çok, pek çok, fazla; çok miktarda  اوآ�ش
çokluk  
(Calc. Wrtb. ر��D� ) I/1812. 
*** üküş: Çok, fazla (BL 107); ögüş: bk. 
ögüş I. 

ük اوك  İnsan vücudundaki kısa kıllar  
(Calc. Wrtb. MA @'  ); 
İnsānıñ bedenindeki �ıllar (S.S.) I/1802. 
*** ük: (LÇ 36). 

ükü 1  اوآ�) Küçük baykuş 
Ükü yapala� “Baykuş” 
2) Çocukların şapkalarına süs olarak 
taktıkları baykuş tüyleri I/1804.  
*** ökü yapala����: Baykuş (Vámb. 225); 
bk. ügü. 

üle- او,��ك  Parçalara bölmek, bölmek, paylamak, 
paylaşmak I/1845.  
*** ülemek: Pay etmek, parçalara 
ayırmak (Bdg. I: 151). 

üleş I او,ش  Pay, parça; arazi parçası I/1847. 
*** üleş ve ülüş: Pāy, �ısmet (LÇ 38). 

üleş- II 1  او,���ك) Kendileri arasında pay etmek, 
paylaşmak 
2) Bölmek, pay dağıtmak, bölüştürmek 
Ta�sīm itmek, bölüşmek, pāylaşma� (S.S.) 
I/1848. 
*** üleşmek: (LÇ 38). 

üleşküle- او,�=�,��ك üleş+ke+le- Bir çok parçaya bölmek I/1849.  
*** üleşkülemek: Çok ğarçaya bölmek 
(Bdg. I: 152). 

üleşlik E���,او üleş+lik Hissedar, ortak, paylaşımda pay sahibi 
olan I/1849.  
*** öleşlik: Hissedar, hak sahibi (Vámb. 
225). 

üleştir- او,��%#��ك üleş+tir- Paylaştırmak, bölmek; böldürmek 
Emvālini müste
ı�larġa üleştirdi “Sahip 
olduğu her şeyi hak edenlere 
paylaştırdı.” (Nev.) I/1849.  
*** üleştürmek: Paylaştırmak, bölmek, 
üleştirmek (Bdg. I: 151). 
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Ülgür او)=�ر  Ülker, Süreyya yıldızı I/1859. 
*** Ülgür: Ülker yıldızları, <üreyyā, 
Pervīn [Süreyya, Ülker] yıldızları (LÇ 
39). 

ülken او)=�ن  Büyük I/1855. 
*** ülken: Büyük, ‘a+īm [büyük], cesīm 
[büyük], ulu�, kemāle irmiş, bāliġ, reşīd 
(LÇ 39). 

ülüge �او)�آ  (V.) Terazi, tartı I/1852. 
*** ülüge: Beşik, salıncak; terazi (Vámb. 
227). 

ülü9999 E	�(او  Ok sapı, okun gövdesi, okun tahtadan 
olan gövdesi I/1852.  
*** üle9999: Oku sapı (Bdg. I: 155). 

ülüş I او)�ش  Pay, hisse, bölüm, kısım 
Velīkin dört üleşdin birini �ıl “En azından 
dört bölümden birini yap.”; Yavunı9 bir 
üleşi �alıptı bir üleşi �açıp kitken irgendür 
“Düşmanın bir kısmı kalmıştı; bir kısmı 
kaçıp gitmişti.” (Abg.); Sindin eger tilese 
gül 
asen ülüşi ‘aceb tügül “Eğer gül 
senden güzellik payı isterse bu şaşırtıcı 
değildir.” 
2) Ordu bölüğü, süvari bölüğü I/1853. 
*** üleş ve ülüş: Müfreze, bölük, 
a..a, 
pāy, �ısmet (LÇ 38); ülüş: %a..a, parça, 
denk, pāy, bölük (LÇ 40). 

ülüş- II او)����ك  Karşılıklı havlamak, birbirine 
havlamak, ürümek I/1855. 
*** ülüşmek: Kelbleriñ yek digerine 
ürmesi [köpeklerin birbirine havlaması] 
(LÇ 40). 

ümgen او�=�ن  Atın göğüs kısmı I/1913.  
*** ömgen: Atın göğsü (Vámb. 227). 

ümgenlik E��	�=او� ümgen+lik Ata takılan göğüs kolanı I/1913.  
*** ömgenlik: Atın göğüs kayışı (Vámb. 
227). 

ümgü �=او�  bk. ümgen I/1913.  
*** ümgü: ,ul�ūm [insan ve hayvan 
boğazı], boġaz (LÇ 41). 

ün اون  Ses, seda 
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Biyik ün “Yüksek ses”; Ün kildi “Ses 
geldi” I/1818. 
*** ün: Nāle, feryād, fiġān, āh, ünin (LÇ 
41). 

ünde- ا��ك�	او ün+le- Ses vermek, bağırmak, çağırmak I/1821. 
*** ündema����: 7edā çı�arma�, da‘vet 
itmek, nidā ile çaġırma� (LÇ 41); 
ündemek: Seslenmek, bağırmak; 
çağırmak, davet etmek (DTO 82). 

ündüçi !و��	او  Tellal; bağıran 
Eger ecelni9 ündüçisi kilmese “Eğer 
ölümün tellalı gelmese” (Abg.) I/1823. 
*** ündüçi: Tellal (DTO 82); ündiçi: 
Münādī [seslenen, çağıran], çarçı, dellāl 
[ilan edici], pādişāhıñ cülūsını �al�a 
nidā-yı bülend [yüksek ses] ile i‘lān idici 
(LÇ 41). 

üpçin �  .Zırh I/1909  او���
*** öpçin: bk. öpçin, opçĭn. 

üpçinlik E�$او���  Zırhlı I/1909.  
*** öpçinlik: bk. öpçinlik, opçĭnlĭ�. 

ür- 1  اور��ك) Üflemek 
2) Havlamak (köpek için) I/1825.  
*** ürmek: Üflemek, şişirmek (Vámb. 
221). 

ürçük ك�� (V.) Küçük körfez, burun (coğrafi)  اور
I/1844.  
*** ürçük: Körfez, burun (coğrafi) 
(Vámb. 220). 

ürek اوراك  Yürek I/1827.  
*** ürek: Yürek (Bdg. I: 120). 

ürgē اورآ�  Kale, hisar, saray; yiğit çadırı 
Çadır, �ayme [çadır], �ar-gāh [çadır], 
<üreyyā [Ülker], Pervīn [Ülker denilen 
yedi yıldızın tamamı] (S.S.) I/1839. 
*** örge: (LÇ 30); örge: Küçük çadır; 
çadıra direk olarak kullanılan kütükler 
(Vámb. 220). 

ürgen- E�	اورآ�  Öğrenmek; alışmak  
Ta‘līm itmek, alışma�, ezberlemek (S.S.) 
I/1839. 
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*** örgenmek: (LÇ 30); örgenmek: 
Öğrenmek, alışmak (Vámb. 220). 

ürgesün ن�Kاورآ�  Diken, sivri uçlu şey, iğne 
%wār [diken], diken, çengel, muġaylān 
[deve dikeni] (S.S.) I/1839. 
*** ürgesün: (LÇ 30).  

ürget- E�/اورآ�  Öğretmek, ders vermek, alıştırmak 
Ta‘līm tedrīs itmek, alışdırma� (S.S.) 
I/1839. 
*** örgetmek: (LÇ 30); örgetmek: 
Öğretmek, ders vermek (Vámb. 220). 

ürgün اورآ�ن ürk+n İsyan, ayaklanma, baş kaldırı I/1840.  
*** ürgün: Tufan; büyük su taşkını, sel 
(DTO 57). 

ürgür- 1012 اورآ�ر��ك  Uykuya dalmak, uyumak I/1840.  
*** ürgürmek: Uyuklamak; uyuşmuş 
olmak (DTO 56). 

ürk- اورآ��ك  Ürkmek, korkmak, ürkek olmak I/1835.  
*** ürkmek: Korkmak, ürkmek (DTO 
56). 

ürke �اورآ  İğ, eğirmen, öreke I/1836.  
*** irke: bk. irke. 

ürkek اورآ�ك  Ürkek, korkak I/1836. 
*** ürkek: %ā’if [korkan], �or�a� (LÇ 
30). 

Ürker اورآ�ر  Ülker, Süreyya yıldızı  
(Kelimenin Pavet de Cortaille’deki اورآ�و 
şekli kuşkusuz el yazmalarındaki hatalardan 
kaynaklanmaktadır.) I/1837.  
*** Ürkev: Ülker, Süreyya yıldızı (DTO 
56); Ürge: Ülker, Süreyya yıldızı (Vámb. 
220); Ülgür: bk. Ülgür. 

ürkü اورآ�  Ürküntü, korku I/1837.  
*** ürkü: Korku (Vámb. 220). 

ürkül- E�(اورآ�  Bir daire etrafında dönmek, daire 
etrafında yürümek; dönüp durmak 
Ba‘żılar kim yaya� yürüp ürkülürler idi bir 
ürkülgünçe ta9 atar idi “Bazıları tam bir 

                                                           
1012 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin anlamı 
ve Arap harfli yazılışı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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daire biçiminde yaya olarak yürürlerdi 
ama bir kez etrafında dönmeden tan 
attı.” (Bb. 113-3); 
Ya�şıları hem yamanġa ürküldiler 
“(Onlardan olan) iyilerde kötüye 
döndüler.” (Bb. 272-14); 
Ürgenç �al‘asını künde kiçe meş‘ale birle 
ürkülüp sa�lar irdi “Ürgenç kalesini 
gece- gündüz elinde meşaleyle kalenin 
etrafında dolanarak koruyordu.” (Abg.) 
I/1837. 
*** ürkülmek: Dört �olaşma�, devrān 
cevelān itmek [dolaşmak], mun�alib 
olma� [dönmüş olmak], dönmek (LÇ 
30). 

ürkünç <	اورآ� ürk+nç Korkunç, korku; yabanilik I/1837. 
*** ürkünç: %avf, dehşet, telāş (LÇ 30). 

ürküt- اورآ�/��ك  Ürkütmek, korkutmak; 
endişelendirmek I/1838.  
*** ürkütmek: Korkutmak, ürkütmek 
(Bdg. I: 125). 

ürküz- Eاورآ�ز�  (V.) Ürkütmek, korkutmak; 
endişelendirmek I/1838.  
*** ürküzmek: Ürkütmek, korkutmak 
(Vámb. 220). 

ürük اوروك ür+k (V.) Şişmiş; içi boş, boş  I/1833.  
*** ürük: Şişmiş, şişkin (Vámb. 221). 

üsküp ف�=Kاو  Başlık, takke; üzerine şahin başı takılan 
başlık I/1880.  
*** üsküf: Bir tür askerî başlık, üzerine 
şahin başı takılan başlık (DTO 65). 

üst @K1  او) Üst, bir şeyin üst kısmı 
a) (Yönelme) üstige “üstüne” 
b) (Bulunma) üstide “üstünde” 
c) (Ayrılma) üstidin “üstünden” 
ç) (Vasıta) üsti-bile “üstüyle” 
2 Üst taraftaki, yukarıdaki, üstte 
bulunan, üstteki I/1881. 
*** üst: Fev� [üst], bālā [yukarı] (LÇ: 33). 

üstündeki !اآ�	�"Kاو  Üstündeki, üstünde bulunan I/1887. 
*** üstideki: Üzerindeki, fev�indeki 
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[üstündeki] (LÇ 33); üstideki: 
Üzerindeki (DTO 65); üstindeki: 
Üstündeki (Bdg. I: 135). 

üşer- او��ر��ك  Yerinden kımıldatmak, ilerletmek 
I/1904.  
*** üşermek: Öne  almak, ileri çekmek 
(Vámb. 223). 

üşü- او����ك  Üşümek, soğuktan titremek, soğuktan 
donmak I/1905. 
*** üşümek: Üşümek (Bdg. I: 138). 

üşük او��ك  Üşümüş kimse I/1905.  
*** üşük: Üşümüş kimse (Bdg. I: 138). 

üşüt- E�"او� üşü+t- Üşütmek, dondurmak, üşümeye 
zorlamak I/1906.  
*** üşütmek: Üşütmek (Bdg. I: 138). 

üt- او/��ك  Ütmek, hafifçe alevden geçirmek, 
tüyleri ütmek, alazlamak I/1863. 
*** ütma����: �ıllarını gidirmek üzere bir 
deriyi āteşe �utma� (LÇ 25). 

ütilgü �=�/او  Bir tür yırtıcı kuş  I/1865.  
*** ütelgü: Bir çeşit yırtıcı kuş (DTO 45); 
bk. itelgü. 

ütürgü او/�رآ�  Keski, kesme takımı I/1865.  
*** ütürgü: Bir tür keski (DTO 45). 

ü$$$$  او  Ev, çadır, yurt I/1799.  
*** öy: bk. ö$. 

ü$$$$kü �=%او  Dikkatsizlik 
Ġaflet, tenbellik1013, kāhillik[tembellik], bī-
pervālı� [ilgisizlik] (S.S.) I/1800.  
*** üykü: (LÇ 44). 

üyen او%�ن  Dizgin, at başlığı I/1815. 
*** üyen: Atıñ cılavı [atın ön kısmı] (LÇ 
43). 

ü$$$$le ��%او  Öğle vakti, gün ortası I/1801. 
*** öyle: Ögle, nı.f-ı rūz [günün yarısı], 
va�t-i +uhr [öğle vakti] (LÇ 44). 

üyük او%�ك ü$+k Yapay yükseklik, tepe I/1816.  
*** üyük: Tepe (Bdg. I: 167). 

üyür I او%�ر  Sürü I/1817.  

                                                           
1013 Kelime OSTN’de 23�G�A ; LÇ’de 2

G�A şeklinde yazılmıştır. 
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*** öyür: Hara, at sürülerinin otladığı 
alan (Vámb. 229). 

üyür- II 1014 Eاو%�ر�  Çevirmek 
%ıtay �al�ı yav bolup Çingiz %andın yüz 
üyürdi “Çin halkı düşman olup Cengiz 
Han’a yüz çevirdi.” (Abg. 129-11) 
I/1817.  
*** üyürmek: Çevirmek (Bdg. I: 168). 

üyürme �او%�ر� üyür+me Fırıldak; hortum, kasırga I/1818.  
*** üyürme: Fırtına, kasırga, çevrinti 
(Bdg. I: 168). 

üyürt- او%�ر/��ك üyür+t- Döndürmek I/1817.  
*** üyürtmek: Döndürmek (Bdg. I: 168). 

üyürtle- �%اوE��/ر   Seçmek; kusurlu bulmak 
İnti�āb, güzīde, na.b itmek [seçmek], 
seçmek (S.S.) I/1817. 
*** üyürtlemek1015: (LÇ 44). 

üyürül- E�(او%�رو üyür+l- Çevrilmek, döndürülmek I/1817.  
*** üyürülmek: Çevrilmek, 
döndürülmek (Bdg. I: 168). 

üz I اوز  Yüz sayısı I/1888. 
*** üz: Yüz sayısı (DTO 60). 

üz- II اوز��ك  Yüzmek 
Suda üzip kitti “Suda yüzerek gitti.” 
I/1888.  
*** üzmek: Yüzmek (Vámb. 222). 

üz- III اوز��ك  Yırtmak, koparmak, yüzmek I/1889. 
*** üzmek: Dermek, �ırma�, kökünden 
çı�artma�, üzmek (LÇ 33); özmek: 
Koparmak, kırmak (Vámb. 222). 

üzdür- I اوزدر��ك üz+dir- Parçalatmak; yaktırmak I/1903.  
*** üzdürmek: Kırdırmak, parçalatmak 
(Bdg. I: 134). 

üzdür- II اوزدر��ك  Yüzdürmek 
Behreni9 yavuġıda bir tīrkez atımı yirdin 

                                                           
1014 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin anlamı 
ve Arap harfli yazılışı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
1015 Bu kelime LÇ’de madde başında ك� LAاور şeklinde yazılmıştır. Ancak kelimenin LÇ’de sözlük 
sırası düşünüldüğünde bu kelimenin ‘üyürtlemek’ yerine hatalı olarak bu şekilde yazıldığı 
açıkça görülebilir. Radloff’un bu hatalı yazılışı fark ederek kelimenin yazılması gereken şekli 
esas aldığı görülmektedir. 
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köprek gü/er yo� idi üzdürüp öter idiler 
“Behre’den bir ok atımı mesafe 
alabileceği aralıktan geçmek 
imkansızdı. Bu yüzden onları yüzdürüp 
geçiyorlardı” (Bb. 289-20) I/1903.  
*** üzdürmek: Yüzdürmek, yüzmeye 
zorlamak (Bdg. II: 376) 

üze Gاوز  Üzerine, üzerinde, üstünde, üzere, üst 
tarafında I/1889.  
*** üze: Üste, üstüne; üstte, üst (DTO 
64). 

üzen- 1016 ك��	اوزا  Yırtılmak; kullanılmış olmak, eskimiş 
olmak I/1891.  
*** özenmek: Ayrılmak, yırtılmak, 
kopartılmak (Vámb. 222). 

üzenge �=	اوزا  Üzengi I/1890.  
*** üzengü: bk. üzengü. 

üzengü �=	اوزا  Üzengi I/1891. 
*** özengü: Üzengi (Vámb. 222); 
üzengü: Üzengi (DTO 62). 

üzlik E(اوز üzül+k Ayrılık, veda I/1902. 
*** üzlik: Ayrılık, veda (Vámb. 222). 

üzük اوزوك  Yüzük I/1894.  
*** üzük: Yüzük; halka (DTO 64). 

üzül- اوزو)��ك üs (üz)+l- Yırtılmak, kopmak; kaybolmak, geçip 
gitmek, ortadan kalkmak I/1897.  
*** üzülmek: Kesilmek, yırtılmak, 
kopmak (Bdg. I: 134). 

üzülüş اوزو)�ش üzül+ş Borcunu ödeme, ödeşme I/1898. *** (-). 
üzüm اوزوم  Asma (bitki), üzüm 

Üzüm sa��ımı “Üzüm salkımı” I/1899. 
*** üzüm: Üzüm (DTO 64). 

üzüt   1) Ölmüş birinin eve gelen ruhu 
(Bu ruh hayatta olanların bedenine girip 
onlara acı verebiliyor.) 
2) Kötü ruh, şeytan, İblis 
(Çağatayca sözlüklerde fark edilen اورت 
(kötü ruh) kelimesi şüphesiz yazımdan 
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kaynaklanmıştır. O hâlde, elbette, اوزت 
olmalıdır.) I/1898. *** (-). 
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V 
 
va9999 p	وا Çin. Türkistan’da Müslüman olan 

kaymakam IV/1956. 
*** va9999: Çin Tatarlarında Müslüman 
şehirlerin valisi (Vámb. 344). 

varsa����ı !��Kوار  (V.) Varsağı, bir nazım türü 
Tatardın bir ‘aşīretdür, bir nev‘ �aya başı 
�oşu�, ‘āşı�lı� ile türkü çaġırma�, teġannī 
itmek, varsa�ıya mürāca‘āt (S.S.) 
Varsa�ı: �oşu�, öle9, sebzīmen, ‘işvele 
man+ūme, bir şey’i o�uma�, türkü, mani, 
şar�ı (S.S.) IV/1961. 
*** varsa����i: Şiir, beyit, gazel (Vámb. 
344); varsa����ı: (LÇ 285). 

vefat و.�ت Ar. Ölüm, vefat IV/1974. 
*** vefāāāāt: Vefat, ölüm (Bdg. II: 306). 

veli I !(و [F.] Fakat, ama, lakin IV/1971. 
*** velīīīī: Fakat (SD 600). 

vu����ufsız 4�8.و��  Anlaşılmazlık, akıl ermezlik IV/1982. *** 
(-). 
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Y 
 
ya �%  Ya, ya da, veya III/1.  

*** yāāāā: Ya, ya da, veya (Bdg. II: 318). 
ya- ���%  (P. d. C.) Boş işlerle uğraşmak; inkar 

etmek III/3.  
*** yama����: Faydasız işlere zaman 
ayırmak; inkar etmek; iptal etmek (DTO 
536). 

yaba ���%  (V.) Kıymetsiz, değersiz, önemsiz  
Yaba �ı�, et! “Boş yere harca! Heba et!” 
III/273. 
*** yaba: Yararsız, kıymetsiz, faydasız; 
zayıf (Vámb. 344). 

yabaġĭ !���%  İki yaşındaki tay III/275. 
*** yabaġġġġi: İki yaşındaki tay (Vámb. 
344). 

yaban ن���%  Çöl; bozkır; yayla, ova 
Yaban �ura� otı “Bir tür bitki, durak otu” 
III/275. 
*** yaban: Çöl; bozkır (DTO 517). 

yabançĭ !*	���%  Yabancı III/277. 
*** yabançı: Yabancı (DTO 517). 

yabĭġ ����%  Duvak; örtü III/283.  
*** yabıġ: Örtü, perde; duvak (Bdg. II: 
319); yabuġ: At cevşeni [atın 
göğüslüğü], uzun kebe [çobanların 
giydiği uzun aba], yaġmurlu�, 
basturu�, yapınça�, çul, ye9siz (LÇ 
289); yapu����: bk. yapu�. 

yabĭ���� ����%  Duvak; örtü III/283.  
*** yabıġ: bk. yabĭġ; yabuġġġġ: bk. yabĭġ; 
yapu����: bk. yapu�. 

yab����ar-
yab����ar 

  Teker teker; yavaş yavaş  %<�ر %<�ر
Bu sözlerni yab�ar yab�ar anġa �ā�ır-nişān 
�ıla a9a munda� digil “Bu sözleri teker 
teker hatırlat ve ona böylece söyle.” (Bb. 

                                                           
1017 Bizim incelememize göre metin, Babür-nâme’nin Elphinstone nüshasında“Bu sözlerni birer 
birer a9a �ā�ır-nişān �ıla ayt�ıl munda� dégil”şeklindedir (Şen, 1993-I: 171). 
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334-15)1017 III/288.  
*** yablar yablar: Yavaş yavaş, teker 
teker (DTO 542). 

yabu ���%  (V.) Beygir, kötü at III/284. 
*** yabu: Beygir, kötü at (Vámb. 344). 

yabūlu���� ق�(���%  Kapalı, örtülmüş III/285.  
*** yabulu����: Kapalı, örtülü (Bdg. II: 
320). 

yabunçı !*	���%  Hive’de kadınların giydiği kışlık elbise 
III/284. 
*** yapınçı: Dağıstan bölgesinde 
kullanılan ve yünden yapılmış uzun 
giysi (DTO 518); yapınçı: Uzun �ıllu 
kebe [uzun ve kıllı aba], yaġmurlı� (LÇ 
289). 

yabunu���� ق�	���% yabun+� Örtülü; giyinik III/284. *** (-). 
yaburġa���� ق�  .Yaprak III/284  %���ر

*** yapurġġġġa����: bk. yapırġa�. 
yabuş- ������%  Yapışmak, bağlanmak  

Te9riġa yabuşup “ Tanrı’ya inanarak” 
III/285. 
*** yabuşma����: Yapışmak, başlanmak 
(Bdg. II: 320); yapuşma����: bk. yapuş-. 

yad د�%  Bellek, hafıza; anlayış 
Tamġa ba�şişi yād birdiler didim kim ya�şı 
yād birdi9iz “Damga bahşişini 
hatırlattılar dedim ki güzel 
hatırlattınız” (Bb. 406-1) III/207. 
*** yad: Anlayış, hafıza (Vámb. 345). 

yada I ،دا، %�ا�%  
 G�% ،Gد�% 

 Sihirli taş, yağmur yağdırmak için 
kullanılan taş, yağmur taşı  
Yada taşıġa �an tigeç yaġın  yaġ�andın iy sā�ī 
Yaġar yaġmur dik eşkim çün bolur la‘li9 
şarāb-ālūd 
“Ey saki, yada taşına kan değdiğinde 
nasıl ki sağanak yağdığı gibi senin 
dudağına da şarap değince göz 
yaşlarım yağmur gibi akar.”; 
Yada taş “Yağmur taşı”; Yada �ılma� 
“Yada taşıyla yağmur dilemek” III/207. 
*** yada: ,acerü’l-ma�ar [yağmur taşı], 
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yada taşı, seng-i yada [yada taşı] (LÇ 
290). 

yada II دا�%  (V.) Zayıf, güçsüz; korkak III/208. 
*** yada: Zayıf, güçsüz; korkak (Vámb. 
345). 

yada- III دا���%  Zayıflamak, zayıf olmak, güç 
kaybetmek III/208. 
*** yadama����: Zayıflamak, güç 
kaybetmek (Vámb. 345). 

yadaçĭ 1018  ،!ا��% 
%�دا�!،    
     ،!� Gد�%
 !� G�% 

yada+çĭ Büyücü, üfürükçü, cinleri kovan kimse  
Yadaçĭlarġa buyurur-miz kim yada 
�ılġaylar “Büyücülere büyü yapmalarını 
söyleriz.” (Bb. 450-10) III/210. 
*** yadaçı: Büyü işiyle ilgilenen kişi, 
büyücü (DTO 519). 

yadaçĭlĭ���� دا������% yadaçĭ+lĭ� Büyücülük, üfürükçülük 
Yadaçĭlĭ� du‘āsın �ılur idi “Büyücülük 
duasını yapıyordu.” (Bb. 18-17) III/210. 
*** yadaçılı����: Büyü işiyle ilgilenme, 
büyücülük (DTO 519). 

yadaġ I اغ، %�داغ�%  Ayak; yaya III/209.  
*** yadaġ: Ayak; yaya (Bdg. II: 351). 

yadaġ II داغ�%  Kuvvetten düşmüş, zayıf III/209. 
*** yada����: Yorulma�, ża‘īf, nā-tüvān 
olma� [zayıf olmak], lāġar [zayıf ve cılız 
hayvan] (LÇ 290); yadaġġġġ: Sürekli 
kararsızlık (DTO 520). 

yadaş داش�%  Ağ, kuş tuzağı, kuş yakalamak için 
kullanılan ağ  
(Calc. Wrtb.  دام ) III/210.  
*** yadaş: Ağ, tuzak (Bdg. II: 322). 

yadaşt @دا��%  Hafıza, bellek; hatırlama yeteneği 
III/210.  
*** yadaşt: Hafıza, bellek; hatırlama 
yeteneği (Bdg. II: 322). 

yadat- ��/دا�% yada+t- Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek  
Körüp ża‘īf mini töhmet itme cevrü9e kim 
Yadattı her ni mini yo�sa cevrdin yadaman 

                                                           
1018 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
Baburnâme’den alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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“Beni zayıf görüp zulmünü töhmet 
altında bırakma; beni başka bir şey 
zayıflattı yoksa senin zulmünden ben 
zayıflamam.” III/210.  
*** yadatma����: Zayıflatmak, kuvvetten 
düşürmek (Bdg. II: 323). 

yadu دو�% F. دو��  Cadı, büyücü III/212.  
*** yadu: Cadı (Bdg. II: 323). 

yaġ غ�%  Yağ III/38. 
*** yaġġġġ: Revġān [yağ], semīn [semiz, eti-
yağı bol olan], dehn [yağ], şa�m [iç 
yağı] (LÇ 295); yaġġġġ: Her çeşit yağ; iç 
yağı, sıvı yağ, tereyağı (DTO 528). 

yaġ- ���%  Yağmak (yağmur) III/39. 
*** yaġma����: Yağmur yağmak; yağmur 
gibi yağmak (DTO 529); yaġma����: Nāzil 
olma� [yukarıdan aşağıya inmek]; 
yu�arıdan düşmek; yaġmur, �ar, �olu 
dökülmek (LÇ. 295). 

yaġan ن��%  Fil III/39.  
*** yaġan: Fil (Bdg. II: 356). 

yaġçamur ر�����% yaġ+ça+mur Tatlı şarap ve yağlı hamurdan yapılan 
bir tür ekmek III/54. 
*** yaġçamur: Yaġımçur, etmek, çörek, 
�a
in ve yaġ ile yapılur necīr �a‘āmı [un 
ve yağ ile yapılan bulamaç yemeği] (LÇ 
295). 

yaġdĭr- ��#%��%  Yağdırmak; yağmur yağdırmak III/54. 
*** yaġġġġdirma����: Dağıtmak, bol bol hediye 
vermek (Vab. 348). 

yaġdu و��%  Aydınlık, parlaklık; açıklık, berraklık 
Mihr-i ‘ālem-tāb ara bolsa cemāli9 közgüsi 
Kiçe hem kündüz kibi �ılġan cihānnı 
yaġdusı 
“Alemi aydınlatan güneşin arasında 
güzelliğinin aynası olsa; cihanın 
parlaklığı gece de gündüz gibi olurdu.” 
III/54.  
*** yaġdu: Aydınlık, parlaklık; açıklık 
(Bdg. II: 334); yaġġġġtu: bk. yaġtu. 

yaġdu����u���� و)�ق��% yaġdu+�ı� 1) Parlak, aydın; açık 
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2) [Tarak]1019 
Şāne [tarak], muşt [tarak], �ara�, aydınlı�, 
rūşenlik, nūr ve żiyā, türki ya�tı (S.S.) 
III/54. 
*** yaġġġġdulu����: (LÇ 295). 

yaġĭ !�%  Düşman 
Yaġĭ mu il mu? “Düşman mı? Dost 
mu?”; Bu�ārālı� bile Teke yaġĭdur 
“Buharalılar ile Teke Türkmenleri 
düşmandır.” III/47. 
*** yaġġġġiiii: Düşman (Vámb. 348). 

yaġĭ����- �����% yaġı+�- Düşman olmak; ayaklanmak; karşı 
çıkmak 
O9a yaġĭ�tı “Ona düşman oldu.”; Uluġ 
big Mīrzānı9 oġlı Mīrān-şāh Mīrzā atası 
bile yaġĭ�ıp Hazāraġa kirdi “Uluğ Bey 
Mirza’nın oğlu Mîrân-şah babasına 
karşı çıkıp Hazara şehrine girdi.” (Bb. 
72-15); Yaġĭ�ma�çı boldı “Düşman oldu”; 
Bularnı9 hem uşbu a�şam yaġĭġurı cezm 
imes idi “Bunlar da bu akşam düşman 
olmaya niyetli değil idiler.” (Bb. 276-3) 
III/47. 
*** yaġġġġı����ma����: Düşmen olma�, i+hār ve 
‘adāvet itmek [düşmanlık etmek], i‘dā 
[düşman etmek], yav olmek (LÇ 296). 

yaġĭlba$$$$  �>���%  Bir kuş türü III/48. 
*** yaġġġġılbay ����uşı: Bir nev‘ �uş ismidir 
(LÇ 295). 

yaġĭn ���% yaġ+n Yağmur; fırtına, kasırga 
Anda� ki yaġĭn yaġar bihārān 
Meydānġa su urdı tīr-i bārān 
“Öyle ki denizler gibi yağmur yağar; 
ortalığa ok yağmuru gibi su vurdu.”; 
Yaġĭn köp bī-
add boldı bir �ılsımı bilür 
idim Molla ‘Alīcānġa örgettim “Yağmur 
çok fazla yağdı; bununla ilgili bir büyü 
biliyordum bunu Molla Alican’a 
anlattım.” (Bb. 322-21); Köz yaġĭnı “Göz 

                                                           
1019 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yaşı” III/48. 
*** yaġġġġın: Yaġış, bārān [yağmur], 
ra
met, ma�ar [yağmur] (LÇ 296). 

yaġĭr #��%  Atın sırtındaki eyerde aşınmış bölge 
III/48. 
*** yaġır: Atıñ omuzları arasında yaġlu 
yeri, at yaġrı, omuzlarını eger urup 
peydā olan yara, cerā
at (LÇ 296). 

yaġĭş I 3��% yaġ+ş Yağmur III/48. 
*** yaġġġġış: Yaġmur, bārān [yağmur], 
ra
met, ma�ar [yağmur] (LÇ 296). 

yaġĭş II 3��%  Körfez, koy III/48. 
*** yaġġġġiş: Körfez, koy (Vámb. 348). 

yaġĭz 4��%  Koyu gri III/48. 
*** yaġġġġız: Siyāh, �ır, şeb-dīz [siyah, gece 
renkli] (LÇ 296). 

yaġla- ����%  Adet olduğu üzere avda vurulan ilk 
hayvanın yağını ortanca parmağa 
sürmek III/51.  
*** yaġlama����: Yağ sürmek (Bdg. I: 333). 

yaġlaba$$$$  �>��%  Bir kuş türü III/52.  
*** yaġılbay ����uşı: bk. yaġĭlba$. 

yaġlaġu ���%  Bir tür merhem (yağ) III/52. 
*** yaġġġġlaġġġġu: Sürüldüğü yeri yakan bir 
tür merhem (DTO 528). 

yaġla����u ����%  Yağda pişirilmiş 
(Calc. Wrtb. داغ M*رو ) III/52.  
*** yaġla����u: Yağda pişirilmiş (Bdg. II: 
333). 

yaġlat- ��/��% yaġ�a+t- Yağlatmak; yağla ovdurmak III/52. *** (-
). 

yaġlĭ���� I ����%  Yağlı III/53. 
*** yaġġġġli����: Yağlı (Vámb. 348). 

yaġlĭ���� II ����% ya�+lĭ� Yağlık; mendil  
Niçük kim ‘Alī Şīr Big �ulaġ aġrıġıda 
yaġlı� baġlaġan üçün �atunlar kök yaġlı�nı 
�atı� baġlaġannı Nār ‘Alī Şīrī at �oydılar 
“Ali Şîr Bey, kulak ağrısından dolayı –
atkı gibi başına- yağlık bağladığı için 
kadınlar mavi renkli yağlığı sıkıca 
bağlayan bu kişiye ‘Nâr-Alî Şîr’ 
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dediler.” (?) Belki ر�" yerine ز�"  yazılarak 
‘Nazlı, işveli Alî Şîr’ de olabilir. (Bb. 226-
17) III/53.  
*** yaġġġġlı����: Bez pārçası envā‘ı [çeşitleri] 
vardır, mendīl, dest-māl [el bezi] (LÇ. 
295); yaġġġġli����: Mendil, peçete (Vámb. 
348). 

yaġmur ر���%  Yağmur III/55. 
*** yaġġġġmur: Ma�ar [yağmur], bārān 
[yağmur], ra
met, bārīş [yağmur, 
sağanak], yaġış (LÇ 296). 

yaġrĭ���� �%#�%  1) (V.) Tarak, ibik, dağ sırtı  
2) Et ve odun kesmek için kullanılan 
ağaç kütüğü III/50. 
*** yaġġġġri����: Tarak; ibik; dağ sırtı; kütük 
(Vámb. 348). 

yaġrĭn �%#�%  Kürek kemiği 
�āsım Bigni9 yaġrĭnıġa o� tigdi “Kasım 
bey’in kürek kemiğine ok isabet etti.” 
(Bb. 268-14); yaġrĭn ba�ma� “Yanmış 
kürek kemiğinden fal bakmak” III/51. 
*** yaġġġġrın: Omuz (DTO 528). 

yaġrĭnçĭ !�$%#�% yaġrĭn+çĭ Yanmış kürek kemiğinden fal bakan 
kimse III/51.  
*** yaġrınçı: Yanmış kürek kemiğinden 
fal bakan kimse (Bdg. II: 356). 

yaġtu �"�%  bk. ya�tu III/53. 
*** yaġġġġtu: Parlak, parlaklık, parıltılı 
(DTO 530). 

ya����şĭ !&O%  İyi, güzel, mükemmel III/57.  
*** ya����şı: Güzel, iyü, merġūb 
[beğenilmiş], nīk [güzel] (LÇ 303). 

ya����şĭla- ����&O%  İyi bir şey yapmak, doğru davranışta 
bulunmak, iyi yapmak III/57. 
*** ya����şılama����: İyü itmek, nef‘ [fayda, 
yarar] tigürmek, fāyda (LÇ 303). 

ya���� I 1  %�ق) Taraf, yön 
2) Dış taraf 
Anı9 aylana ya�ı “Onun dış tarafının 
çevresi” (Abg. 52); Bir şatuġa Baba 
Yasavul çı�ıp baltu bile �orġannı9 ya�ını 
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yı�ma� ve bozma��a meşġūl idi “ Baba 
Yasavul bir burca çıkıp balta ile kalenin 
dış tarafını yıkmaya çalışıyordu.” (Bb. 
278-4)1020 
3) İki zaman dilimi arasındaki süre 
Bu kündin bu ya�ġa sizge ve sizni9 
yurtı9ızġa yamanlı� �ılmalı9 “Bu 
günden itibaren size ve sizin 
yurdunuza kötülük yapmayalım.” 
(Abg. 179) 
4) Taraf, taraftarlık 
Bu vilāyet ve il bile ya�ımız bardur tālān ve 
tārāc bolmaġusıdur “Bu vilayet ve halk ile 
yakınlığımız vardır; yağma ve talan 
olmayacaktır.” (Bb. 287-14) 
5) Davranış; alaka, ilgi 
�arındaşlı� yaġındın “Kardeşlik 
aracılığıyla” (Abg. 82) III/21. 
*** ya����: Semt [yön, taraf], cānib [yön, 
taraf], kenār, �urb [yakınlık], ya�ın, 
�araf (LÇ 296). 

ya����- II ����%  1) Beğenmek, hoşuna gitmek; uymak 
Bu söz Cengiz �anġa ya�madı “Bu söz 
Cengiz Han’ın hoşuna gitmedi.” (Abg. 
56); Xāhirā anı yir ve suyı hoş ya�madı 
“Açıkça bellidir ki o yer ve su hoşuna 
gitmedi.” (Bb. 503-14); Kö9ülge ya�ġu 
dik söz kiltürmedi “Gönüle beğeneceği 
gibi bir söz söylemedi.” (Bb. 146-20); 
ya�adur ha “Değil mi?” 
2) Saldırmak, suçlamak 
3) Sürmek (yağ sürmek) III/ 22.  
*** ya����ma����: Hüküm sürmek; arkadaşlık 
etmek; sulamak, gezdirmek; kabul 
etmek, takdir etmek, beğenmek (Bdg. II: 
334). 

ya����- III ����%  Yakmak III/24. 
*** ya����ma����: İ
rā� itmek [yakmak], iş‘āl 

                                                           
1020 OSTN’de metnin geçtiği yer 287-4 olarak verilmesine rağmen bizim incelememize göre 
metin 278-4’te yer almaktadır. 
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itmek [tutuşturmak], sū�ten [yakmak] 
(LÇ 296).  

ya����a ���% ،��%  1) Yaka, elbise yakası 
2) Kadının fahişe olduğunu ilan etme 
3) Kıyı, sahil, yaka (coğrafi) III/25. 
*** ya����a (�Rی�): Boyun, yaka (Vámb. 348); 
ya����a (	Rی�): Taraf, yön; yaka (coğrafi), 
kıyı (Vámb. 348). 

ya����ala- ��,���% ya�a+�a- 1) Yakasından tutmak, yakalamak 
2) Kıyı boyunca gitmek, sahil boyu 
yürümek III/26. 
*** ya����lama����: *utma�, ya�a paça 
�avrama�, .arılma�, mes’ūl �utma�, ile 
giçdirmek (LÇ 296). 

ya����alaş- ���,���%  Birbirinin yakasından tutmak III/26. 
*** ya����aaaalaşma����: Birisinin yakasından 
tutmak (Vámb. 348). 

ya����ar-  ،ر����%
 %���ر��

 Yalvarmak, ısrar etmek III/26. 
*** ya����arma����: İl
ā
 itmek [ısrar etmek], 
iltimās  ricā iylemek [yapılmasını 
istemek, rica etmek] (LÇ 296). 

ya����ĭ !��%  Düşman III/30. 
*** yaġġġġı: bk. yaġĭ. 

ya����ĭn ����%  Yakın III/30. 
*** ya����ın: Yakın (DTO 532). 

ya����ĭnlaş-   Yakınlaşmak III/30. 
*** ya����ınlaşma����: Ta�rib [yakınlaşmak], 
i�tirāb [yanaşmak], mu�ārenet itmek 
[yakınlık etmek], ya�ın olma�, hem-
civār [komşu], himāye (LÇ 296).  

ya����tĭ !"��%  Işıklı, aydın, parlak III/35. 
*** ya����ti: Parlak, aydın (Vámb. 348). 

ya����tĭlĭ���� ����"��%  (V.) Işık, aydınlık, parlaklık III/35. 
*** ya����tili����: Parlak, parlaklık (Vámb. 
348). 

ya����tĭr- ��#%���%  Yaktırmak, tutuşturmak III/35.  
*** ya����turma����: bk. ya�tur-.  

ya����tu �"��% ،�"�%  Işık, aydınlık; berrak  
7ub
1021 ya�tusıda /erre bolmaġan dik āşikār 

                                                           
1021  OSTN’de kelime �?m (.ıhr: Evlilikten dolayı kurulan akrabalık) şeklinde yazılmıştır. Ancak 
beytin anlamı dikkate alınarak kelimenin -.ub
 iken- yanlış yazıldığı anlaşılmaktadır. 
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Yüz tümen mi9 mihr pinhāndur yüzü9 
ya�tusıda 
“Sabah aydınlığında zerre kadar ışık 
yok gibidir; ancak yüzünün 
aydınlığında yüz binlerce ay gizlidir” 
III/35. 
*** ya����tu: Nūr, żiyā, aydınlı�, rūşenāyī 
[aydınlık], ya�tı (LÇ. 296). 

ya����tur-1022 1  %��"�ر��) Yaktırmak 
2) Bir şeyi onaylamak 
Ol ilni9 sözin ya�turmadı “O halkın 
sözünü onaylamadı.” (Abg. 105) III/35. 
*** ya����turma����: Onaylamak, tasdik 
etmek (DTO 530); ya����turma����: 
*utuşdırma�, ta.dī� - �abūl itmek (LÇ. 
296). 

ya���� I ل�%  Yele; at, aslan gibi hayvanların 
ensesinde veya boynunda bulunan 
uzun kıllar III/152. 
*** yal: Hayvanlarda bulunan yele 
(Vámb. 348). 

yāl II ل�%  Yalın, çıplak, açık; alçak, adi, bayağı 
III/153. 
*** yal: Çıplak; yoksul; alçak, adi, 
bayağı (Vámb. 348). 

yal III ل�%  Yağ 
(Calc. Wrtb. M*رو ) III/153.  
*** yal: Yağ (Bdg. II: 337). 

yala-  ���% ،��,�%  Yalamak III/154. 
*** yalama����: Līs itmek [yalamak], dil ile 
silmek (LÇ 297). 

yalaç ج�%  Peygamber III/162.  
*** yalaç: Peygamber (Bdg. II: 362). 

yalamança���� ق�*	��,�%  Lezzetli, leziz, nefis III/164.  
*** yalamança����: Lezzetli, leziz (Bdg. II: 
338). 

yalama$$$$- ��%��,�% yala-’tan Yalanmak III/164.  
*** yalamay: Yalanmak (Bdg. II: 338). 

                                                           
1022 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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ya����an- ��	,�%  Yalanmak III/161.  
*** yalanma����: Yalanmak (Bdg. II: 338). 

yalanla- ���	,�%  Parlamak, ışımak, parıldamak III/161. 
*** yalanlama����: Parlama�, dıra�şān 
olma� [parlak olmak] (LÇ 297). 

yalanun ن�	,�%  Hızlı bir şekilde sefere çıkma, acil asker 
gönderme III/161. 
*** yalanun: Hızlı bir şekilde sefere 
çıkma, acil asker gönderme (DTO 533). 

yala9999 E	�% ،E	,�%  1) Çıplak, yalın, açık 
2) Sadece, yalnız, tek 
Yala9 ton “İşlenmemiş kürk” III/158. 
*** yala9999: Bürehne [yalın, çıplak, açık], 
‘uryān [çıplak], dikilmemiş �umaş, bir 
�at, bir �aba�a, yala9 �at (LÇ 297). 

yala9999aç- ����=	,�%  (V.) Çıplak hâle getirmek, 
soyundurmak III/158. 
*** yala9999açma����: Çıplak hâle getirmek, 
soyundurmak (Vámb. 348). 

yala9999açla- �����=	,�% yala9aç+�a Soyundurmak, çıplak hâle getirmek 
Velī yeke yarımnı talap tüşürgüçi 
yala9açlaġuçı bu şūm Moġullar idi 
“Atlıları atlarından indirip soyan bu 
hayırsız Moğollardı.” (Bb. 110-19); At 
yala9açlap ozdurup öttiler “Atlardan 
eyerleri çıkartıp onları yüzerek 
(nehirden) geçirdiler.” (Bb. 290-3) 
III/158. 
*** yala9999açlama����: Çıplak bırakmak 
(DTO 533). 

yala9999açlaş- 	,�%=���, چ�  yala9açla+ş- Birlikte soyunmak III/159. *** (-). 
yala9999açlaştur- 	,�%=چ ,��ور���  yala9aç+la+

ş+tur- 
Birilerini zorla soyundurmak III/159. 
*** yala9999açlaşturma����: Çıplak bırakmak 
(DTO 533). 

yala9999aştur- ر���"��=	,�% 
1023 

yala9aş+tur- Birini soyundurmak III/159. 
*** yala9999aşturma����: Çıplak bırakmak 
(DTO 533). 

yala9999ġaç چ��=	,�%  Çıplak, yalın, açık III/159. 

                                                           
1023 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı "9ر �)ی�'$-
  şeklindedir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazımı dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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*** yalanġġġġaç: Çıplak (Vámb. 348); 
yalanġġġġaç: Çıpla�, ‘üryān [çıplak], 
bürehne [çıplak], lüç [çıplak] (LÇ 297); 
yala9999ġġġġaç, yala9999aç, yalanġġġġaç: Çıplak, 
giyinmemiş (DTO 532). 

yala9999ġrat ت#�=	,�%  Bir tür iri sıçan  
(Calc. Wrtb.  J�":ن و آLش آ'  ) III/159. 
*** yalanġġġġırat: Bir tür büyük fare (DTO 
532). 

yala9999la- ���=	,�%  Soyundurmak, çıplak hâle getirmek 
III/160. 
*** yala9999lalalalama����: Çıplak bırakmak (DTO 
533). 

yala9999lan- ��	�=	,�% yala9+la+n- Soyunmak III/160. 
*** yala9999lanma����: Çıplak olmak, 
soyunmak (DTO 533).  

yala9999sa- ���8=	,�%  Etrafa bakınmak, gözetlemek; casusluk 
yapmak III/160. 
*** yala9999sama����: Bir şey’iñ peyine 
düşüp arama� [bir şeyin arkasına 
düşüp aramak], ar�asına i9sesine 
+ahrına düşerek cūst ü cū itmek 
[arkasına düşerek arayıp sormak] (LÇ 
297). 

yalaş-  ،���,�%
����% 

 Yalaşmak, birlikte birbirini yalayarak 
temizlemek 
Ādem sözleşür, 
ayvān yalaşur “İnsan 
konuşur; hayvan yalaşır.” III/162.  
*** yalaşma����: Yalaşmak, birlikte 
birbirini yalayarak temizlemek (Bdg. II: 
338). 

yalaw 1  %�,و) Bayrak 
(Calc. Wrtb. E
5)1024 
2) Miğfere bağlanan ipek bez 
Davulġada çīnī yalaw dil-pe/īr 
Yana cevşen üstige çīnī 
arīr 
“Miğferlerin üzerinde hoş, güzel Çin 
bezleri vardı; yine zırhlarının üzerinde 

                                                           
1024 OSTN’de Calc. Wrtb.’den alınan metin E
6 şeklindedir. Ancak ‘yalaw’ kelimesinin, sözlükte 
“Bayrak” şeklinde verilen anlamından dolayı bu yazılışın hatalı olduğu ve E
5 “‘alem: Bayrak” 
kelimesinin verilen  anlama daha uygun olduğu düşüncesi ile E
5 biçiminde alınmıştır. 
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ise Çin ipeği giymişlerdi.” 
3) Parlak, göz alıcı (Arab. = Mücellā 
“Parlak”) III/155. 
*** yalav - yalavuz: Külāhıñ e�rāfına 
�utılan �ırmızı ipek pārçası, bayra�, 
‘alem (LÇ 297); yalao: Bayrak (Vámb. 
349). 

yalawuç وج، %�وج,�%  Peygamber III/156.  
*** yalavuç: Peygamber (Bdg. II: 362). 

yalawuz وز,�%  bk. yalaw III/156. 
*** yalav - yalavuz: Külāhıñ e�rāfına 
�utılan �ırmızı ipek pārçası, bayra�, 
‘alem (LÇ 297). 

yala$$$$- ��%,�%  Esnemek III/154. 
*** yalayma����: Esnemek (DTO 533). 

yalbar- ر���>(�%  Yalvarmak III/188. 
*** yalbarma����1025: Yalvarma�; temellük 
iylemek [yaltaklanmak]; ricā, tażarru‘ 
[tevazu ile yalvarmak], iltimās [rica] 
itmek (LÇ 297). 

yalçĭ- ����(�%  (V.) Birisini sevmek; bir şeye katılmak, 
iştirak etmek III/185. 
*** yalçima����: Birisini sevmek; bir şeye 
katılmak, iştirak etmek (Vámb. 349). 

yalçĭn- ��$��(�% yalçĭ+n- (V.) Bir şeye sevinmek III/185. 
*** yalçinma����: Sevinmek, sevinçli olmak 
(Vámb. 349). 

yalçĭt- ��"��(�%  (V.) Katılmaya zoramak, iştirak 
ettirmek III/185. 
*** yalçitma����: Katılmaya zorlamak 
(Vámb. 349). 

yalçū ��(�%  Alçı, sertleşmiş kireç III/185. 
*** yalçu: Kireç, alçı (Vámb. 349). 

yalda- ا���(�% ya�+�a- Atın yelesinden tutmak, atın yelesine 
yapışmak 
Otuz �ır� nökeri bile atlarını kime yanında 
yaldap öttiler “Otuz kırk askeriyle 
atlarını gemilerin yanında yelelerinden 

                                                           
1025 LÇ’de kelimenin madde başı yazılışı muhtemelen dizgi hatasından dolayı  � رLی��  
şeklindedir. Bu yazılış kelimenin anlamı ve sözlükteki harf sırası dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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tutup [nehri] geçtiler.” (Bb. 483-8); 
Moġul bā-vücūd kim su bilmes cibe bile 
deryādın at yaldap öter “Bununla birlikte 
suyu tanımayan Moğollar, zırhlı olarak 
nehirden atlarının yelelerinden tutarak 
geçerler.” (Bb. 484-8) III/183. 
*** yaldama����: Atıñ yalından �utma� 
[atın boynundan tutmak], gerdenine il 
�oma� [boynuna el koymak], misās 
itmek [dokunmak] (LÇ 298). 

yaldĭra- را���(�%  (V.) Parlamak, parıldamak, ışıldamak 
III/184. 
*** yaldirma����1026: Parlamak, parıldamak, 
ışıldamak (Vámb. 349). 

yaldĭra���� اق#%�(�% yaldĭra+� (V.) Parlak III/184. 
*** yaldira����: Parlak (Vámb. 349). 

yaldĭrat- ��/را�(�% yaldĭra+t- (V.) Parlatmak, parlaklaştırmak, parlak 
yapmak III/184. 
*** yaldıratma����: Parlatmak, 
parlaklaştırmak (LÇ 349). 

yaldĭrayĭş 3%ا#%�(�% ya�dıra+yış Parlaklık, parlama III/184. 
*** yaldırayış: Parlayış, berrā�, rūşen 
[parlak, aydın], lem‘ān [parlama], 
pertev [ışık] (LÇ 298). 

yalduz وز�(�%  Yaldız, altın kaplama  
Yalduz �urt “Ateş böceği” III/184. 
*** yalduz: Yaldız, yaldıra�, parla� şey’, 

elālī [Yaldızlı bakırdan veya tahtadan 
mahfazası olan eski sistem saat] (LÇ 
298). 

yalduzla- ��,وز�(�%  Yaldızlamak, altınla kaplamak III/185. 
*** yalduzlama����: Te/hīb, tezyīn itmek 
[yaldızlamak]; zīnet virmek [süslemek] 
(LÇ 298). 

yalġa- ����(�%  Kundak bezi bağlamak; eklemek, ilave 
etmek, yapıştırmak III/174. 
*** yalġġġġama����: Bağlamak, düğümlemek 
(Vámb. 349). 

                                                           
1026 Radloff’un Vámbery’den aldığını belirttiği ‘yaldĭra-‘ kelimesi Vámbery’nin eserinde 
bulunamamıştır. Cagataische Sprach Studien’de bu anlama gelen ‘yaldirma�’ kelimesi 
çalışmaya alınmıştır. 
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yalġan ن��(�%  Yalan 
Çın ve yalġanın bilmedi “Doğru ve yalanı 
bilemedi.” (Abg. 141); Bir nime çın ve 
yalġan sözler aytıp �anġa yā aradaġılarġa 
pāra ve rüşvet �abūl �ıldılar “Bir kaç 
doğru ve yalan sözler söyleyip han ve 
yakınlarına para ve rüşvet verdiler.” 
(Bb. 68-16) III/175. 
*** yalġġġġan: Yalan, ki/b [yalan], bühtān 
[iftira], dürūġ [yalan] (LÇ 298). 

yalġançĭ !�	��(�%  Yalancı, yalan söyleyen III/177. 
*** yalġġġġanci: Yalancı (Vámb. 349). 

yalġançĭlĭ���� �����	��(�%  Yalancılık, yalan söyleme III/177. 
*** yalġġġġancili����: Yalancılık (Vámb. 349). 

yalġanla- ���	��(�%  Yalan söylemek III/176.  
*** yalġanlama����: Yalan söylemek; 
aldatmak, hile yapmak (Bdg. II: 340). 

yalġĭ- ����(�% 1027  Yüksek sesten dolayı kulakları 
tıkanmak III/178.  
*** yal����ıma����: Sağırlaştırmak; (ses) 
hafifletmek (DTO 534). 

yalġĭn I ���(�%  Tuzlu arazi 
(P. d. C.’de “serap, yalgın” anlamındadır.) 
III/178. 
*** yalġġġġın: Serāb, şübeh-i bī-āb 
[susuzluk şüphesi] (LÇ 298); yalgın: 
Serap (DTO 534). 

yalġĭn- II ��$��(�%  (V.) Bağlanmak, eklenmek III/178. 
*** yalġġġġinma����: Bağlanmak, eklenmek 
(Vámb. 349). 

yalġĭt- ��"��(�%  Bunaltmak, sıkmak, bıktırmak III/178.  
*** yal����ıtma����: yal�ĭt-. 

yalġuş ش��(�%  Yanlış, hata, kusur III/178.  
*** yalġuş: Yanlış (Bdg. II: 336); ya9999ış: 
bk. ya9ĭş. 

ya����ġuz �%ز��(   Yalnız III/178. 
*** yalġġġġuz: Yalñız, ‘ārī [hür], sāde, tenhā, 
tek (LÇ 298). 

                                                           
1027 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazımı !<3ی� şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin anlamı 
ve madde başında fiil olduğunun belirtilmesi dikkate alınarak düzeltilmiştir. 
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yalġuzlan- ��	,ز��(�%  Yalnız kalmak, tek başına olmak III/178. 
*** (-). 

yalġuzlu���� ز)�ق��(�%  (V.) Yalnızlık III/178. 
*** yalġġġġuzlu����: Yalnızlık, yüzüstü kalma 
(Vámb. 349). 

yalġuzun زون��(�%  (V.) Tamamen yalnız III/178. 
*** yalġġġġuzun: Tamamen yalnız, yalnız 
(Vámb. 349) 

yalĭ !(�%  Sahil, kıyı, su kenarı III/169.  
*** yalı: Deryā kenārı, leb-i deryā [deniz 
kıyısı], sā
il-i ada� (LÇ 298). 

yalĭ����- ����(�%  Yüksek sesten dolayı kulakları 
tıkanmak  
Bular ilge mini9 ‘ış�ım işidin 
�ulaġım yalĭ�ıban il �arġışıdın 
“Onlar benim aşkımı insanlara 
anlatıyordu; İnsanların bu aşka karşı 
beddualarından dolayı kulaklarım 
tıkandı.”1028 III/169. 
*** yalı����ma����: Tiksinti duymak (Vámb. 
349); yal����ıma����: Sağırlaştırmak; (ses) 
hafifletmek (DTO 534). 

yalĭ����ĭt- ��"���(�% yalĭ�+i+t- Bunaltmak, sıkmak, bıktırmak  
Yalĭ�ĭtma ! “Bıktırma!” III/170. 
*** yalı����ıtma����: Bıktırmak, usandırmak 
(Bdg. II: 341); yal����ıtma����: bk. yal�ĭt-. 

yalĭn I ��(�%  Çıplak, yalın, açık III/170.  
*** yalın: Çıplak, yalın (Bdg. II: 338); 
yalın aya����: Yalın ayak (Bdg. II: 338). 

yalĭn II ��(�%  1) Ateş, alev 
2) Çadırı süslemek için kullanılan renkli 
bezler 
3) Sıcaktan dili sarkan köpek  
Barı aġzıda tilbe it dik yalĭn 
‘Adedde velī  it tügidin �alın 
“Hepsinin ağzı sıcaktan bunalmış 
köpekler gibiydi; sayıları da köpeğin 
kıllarından daha fazlaydı.” III/170. 

                                                           
1028 OSTN’de metnin alındığı yer açık olarak belirtilmese de beytin DTO’de de (DTO 534) yer 
aldığını tespit edilmiştir. 
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*** yalın: Pertev [ışık], şu‘le [ateş], āteş, 
alev, efru�te [parlamış, ışıklanmış] (LÇ 
298); yalın: Ateş, ışık, çadırı süslemek 
için kullanılan renkli saçak ve püsküller 
(DTO 535); yalın: Alev, yalaza; sıcaktan 
dilini sarkıtan köpek (Bdg. II: 341). 

yalĭn- III ��$�(�%  Yalvarmak  
Sa9a niçe yalĭnıp yalbarayın 
Ni kim kilse başımġa �ōş köreyin 
“Sana kaç kez yalvarıp yakarayım ve 
başıma gelenler için sevineyim?” 
III/170. 
*** yalınma����: Yalvarma�, ricā itmek, 
temellu� iylemek [yaltaklanmak] (LÇ 
299). 

yalĭna- (?) ���$(�%  Tutuşmak,yanmak, alevlenmek III/171.  
*** yalnama����: Alev alev yanmak, 
tutuşmak (Bdg. II: 340). 

yalĭn����at ت��$�(�% yalĭn+�at Yalnız, sade, tek, tek başına III/171. 
*** yalın����at: Yalnız, tek başına, tek, ayrı 
(DTO 535). 

yalĭnla- ���$�(�% yalĭn+la- Tutuşmak, yanmak, alevlenmek III/171. 
*** yalınlama����: Efru�te olma� 
[yanmak], parlama�, alevlenmek, 
şerārelemek [kıvılcımlanmak, 
parlamak] (LÇ 298). 

yalĭ9999 E$�(�%  Çıplak, yalın, açık III/170. 
*** yalı9999: Çıplak (DTO 535).  

yalĭ9999ça���� ق��=$�(�% yalĭ9+ça� Çıplak, yalın; yağmalanmış III/170. 
*** yalı9999: Çıplak (DTO 535). 

yal����ĭn ���(�%  Ateş, alev III/173.  
*** yalın: bk. yalĭn II. 

yal����ĭnla- �$��(�%��   Tutuşmak, yanmak, alevlenmek III/173.  
*** yal����ınlama����: Tututşmak, alev almak 
(Bdg. II: 340); yalınlama����: bk. yalĭnla-. 

yal����ĭt- ��"��(�%  bk. yalĭ�ĭt-   III/173. 
*** yal����ıtma����: Ta.dī‘ [rahatsız etmek, 
sıkmak], ta‘cīz itmek, ilticā ve tażarru‘ 
[sığınmak ve tevazu ile yalvarmak], 
ibrām iylemek [ısrarla istemek], 
yalvarmek (LÇ 298); yal����ıtma����: 
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Yormak, canını sıkmak (DTO 534). 
yal����un (1  %�)��ن Ateş, alev 

2) Akis, ışığın aksi 
(Calc. Wrtb. !D(5 ) III/173.  
*** yal����un: Ateş, alev, yalaza; akis (Bdg. 
II: 340); yalın: bk. yalĭn II. 

yal����unla- ���	��(�%  Tutuşmak, alevlenmek III/173.  
*** yal����ınlama����: bk. yal�ĭnla-. 

yal����unlĭġ ���	��(�%  Ateşli, alevli III/174. *** (-). 
yallu���� ق��(�%  Kiralama 

Yallu� birle “Kiralama ile” III/179. *** (-). 
yalmaġur 1029 �ر%�)��   [Yiyip doymayan, daima aç; aç olma]1030 

Yiyüp �oymaz, dā’im aç �alıp1031 sarılıp 
yiyici, cu‘ [açlık çekme, aç olma] (S.S.) 
*** yalmaġġġġuz1032: (LÇ 298). 

yalman (1  %�)��ن Sert, katı, çetin; şiddetli 
2) Geçilecek yolu olmayan, yolsuz; 
ulaşılamaz (sıradağlardan dolayı) 
III/190. 
*** yalman: Sert, katı, çetin; şiddetli; 
sıradağlardaki geçitsiz yerler (DTO 
535). 

yalpa���� ق�D(�%  Düz, yassı, basık III/186. 
*** yalpa����: Pehn [enli, geniş, yassı], 
geniş, yalpu�, ya..ı, yayvan, vā.i‘ 
[geniş] (LÇ 297). 

yalpa����lĭ���� �����D(�% yalpa�+lĭ� (V.) Düzlük, yassılık, basıklık III/186. 
*** yalpa����li����: Düzlük, ova (Vámb. 349). 

yalta���� ق�"(�%  İki yüzlü, yalaka III/180. 
*** yalta����: Müdāheneci1033 [dalkavukluk 
eden], iki yüzlü, �ōş-āmed gūy [‘hoş 
geldin’ diyen], yüze gülüci (LÇ 298). 

                                                           
1029 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
1030 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1031 Kelime LÇ’de  \ر��R , OSTN’de ~ر��R   şeklinde yazılmıştır. LÇ’deki baskı hatası ile yazılmış 
olan bu kelime OSTN’ye de bu yanlış hâliyle aktarılmış olmalıdır. 
1032 OSTN’de ‘yalmaġur’ kelimesi için LÇ’den ‘yalmaġuz’ kelimesinin açıklaması alınmış; bu 
durum OSTN’de belirtilmemiştir. 
1033 LÇ’de  !� 	�6ا�   şeklinde hatalı olarak yazılan kelime tarafımızdan düzeltilmiştir. 
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yalta����at-1034 ��/���"(�% yalta�+at- Yaltaklanmak, dalkavukluk etmek; 
okşamak III/180. 
*** yalta����atma����: Müdāhene1035 itmek 
[dalkavukluk etmek], o�şama�, med
 
itmek, va.f iylemek, birisine peyrev 
olma� [birisinin ardı sıra gitmek] (LÇ 
298). 

yalta����lan- ��	���"(�%  (V.) Yaltaklanmak, dalkavukluk etmek; 
III/180. 
*** yalta����lama����1036: İki yüzlülük etmek, 
yaltaklanmak (Vámb. 349). 

yalta����lĭġ �����"(�%  Yaltaklık, yaltaklanma, dalkavukluk 
III/180. 
*** yalta����lıġġġġ: Müdāhene1037, ;enā ve 
sitāyiş itmek [övmek], rūşenlik (LÇ 298). 

yalta����lĭ���� �����"(�%  Yaltaklık, yaltaklanma, dalkavukluk 
III/180. 
*** yalta����li����: Dalkavukluk, yaltaklık 
(Vámb. 349). 

yaltĭra���� اق#�"(�%  Parlak III/182. 
*** yaltıra����: Parlak (DTO 534). 

yaltra���� اق#"(�%  Parlak III/182. 
*** yaltıra����: bk. yaltĭra�; yaldira����: bk. 
yaldĭra�. 

yalu �(�%  (P. d. C.) Eksik, noksan, yetersiz III/171.  
*** yalu: Eksik, noksan (DTO 544). 

yalūsĭz 4K�(�% yalu+sĭz (P. d. C.) Eksiksiz, tam  
Alġan mālların tapturup siz 
�arındaşımızġa yalusĭz �aytarıp “Alınan 
malları siz kardeşlerimize eksiksiz geri 
verip” III/171.  
*** yalusız1038: (DTO 544). 

                                                           
1034 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı ve anlamı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
1035 LÇ’de 	�6ا�   şeklinde hatalı olarak yazılan kelime tarafımızdan düzeltilmiştir. 
1036 Radloff’un Vámbéry’den aldığını belirttiği ‘yalta�lan-‘ kelimesi Vámbéry’nin eserinde 
bulunamamıştır. Cagataische Sprach Studien’de bu anlama gelen ‘yalta�lama�’ kelimesi 
çalışmaya alınmıştır. 
1037 LÇ’de 	�6ا�   şeklinde hatalı olarak yazılan kelime tarafımızdan düzeltilmiştir. 
1038 Dictionnaire Turk Oriental’de ‘yalusız’ kelimesi yer almamaktadır. Ancak ‘yalu’ kelimesinin 
örnek metninde Radloff’un da ‘yalu’ kelimesinde çalışmasına aldığı metin kullanılmıştır 
(Courteille; 1870: 544). 
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yam I م�%  Derinin tabaklanmasıyla yapılan kap 
III/298. 
*** yam: Bir tür yüksek kap, çömlek 
(Vámb. 349). 

yam II م�%  Posta atı 
Yam atları bile yam �āne bozu� dur “Posta 
atla ile postahaneler kötü durumdadır.” 
III/298. 
*** yam: Posta atı (Vámb. 349); yam: 
Ulak binecek ata dirler (AL 388). 

yam III م�%  Başı açık 
(Calc. Wrtb. Jآ-�د �;  ) III/299.  
*** yam: Başı açık (Bdg. II: 341). 

yama-  ،�����%
����% 

 Yamamak, onarmak (bir şeyi) III/299.  
*** yamama����: Yamamak (Bdg. II: 341). 

yamaç چ، %��چ���%  Yamaç, dağın yamacı III/306. 
*** yamaç: Dağ yamacı (DTO 535). 

yamaġ 1  %���غ) Yama  
2) Yardımcı, yaver III/300. 
*** yamaġġġġ: Pamuk; parça, yama; 
yeniçeri mangası; uşak, hizmetçi, 
yardımcı, çırak, yaver (DTO 535). 

yamaġlĭġ ������% yamaġ+�ıġ 1) Yama yapılacak şey, yamalık 
2) Yamalı III/300. 
*** yamaġġġġlıġġġġ: Pāre ve pārça �onulmuş 
libās ve cāme (LÇ 299); yamaġġġġlıġġġġ: 
Pamuk, pamuklu bez (DTO 535). 

yama���� ق��%  Yama III/299. 
*** yama����: Parça, yama (DTO 535); 
yama����: Parça, yama (Vámb. 349). 

yamal- ��(���% yama+l- Yamalı olmak; yamalamak III/306. 
*** yamalma����: Yamalamak, onarmak 
(Vámb. 350). 

yaman 1  %���ن، %��ن) Kötü, yaman, suçlu 
2) Kötülük, musibet III/301. 
*** yaman: Kötü, �abī;, mużırr [zararlı], 
fenā, musalla� [rahatsız eden], bed 
[kötü] (LÇ 299). 

yamanla- ���	��%  1) Dedikodu yapmak, birisini üzmek, 
kötülemek 
2) Kötü düşünceli olmak 
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Beşāġur tümen bigleri tamām ol fır.atda 
İsen Buġa %andın yamanlap Moġulistānġa 
kilip idiler “Beşâgur tümen beylerinin 
hepsi o anda İsen Buga Han hakkında 
kötü düşüncelerle Moğolistan’a 
gelmişlerdi.” (Bb. 13-5); Atasıdın 
yamanlap Sul�ān İbrāhīm �aşıġa kildi 
“Atası hakkında kötü düşünceli olarak 
Sultan İbrahim’in yanına geldi.” (Bb. 
391-5) III/302. 
*** yamanlama����: Kötü yürekli olmak, 
arkadan konuşmak, iftira etmek, 
kafasından kötü düşünceler geçirmek 
(DTO 536). 

yamanlaş- ����	��% yamanla+ş- 1) Birbirine küfür etmek 
2) Birbiriyle kötü olmak 
Hīç va�tda yamanlaşġanımız yo� “Hiçbir 
zaman aramız kötü olmadı.” (Abg. 46) 
III/303.  
*** yamanlaşma����: Bozuşmak, arası 
bozulmak, birbiriyle kötü olmak (Bdg. 
II: 366). 

yamanlĭ���� ���	��% yaman+lĭ� 1) Kötü, kötülük yapan 
2) Kötülük, fenalık; günah III/304. 
*** yamanli����: Kötülük, fenalık; günah 
(Vámb. 350). 

yamçĭ I !���%  Posta arabasını süren, postacı III/311. 
*** yamçı: Postacı (Vámb. 350). 

yamçĭ II !���% yam+çĭ Çömlekçi, çanakçı III/311. 
*** yamçı: Çömlekçi, çömlek yapan 
kimse (Vámb. 350). 

yamġur ر����% yaġ+mur Yağmur 
To9lu� yamġur “Dolu” III/310. 
*** yamġġġġur: Yağmur (DTO 536). 

yamġurlu���� ر)�ق����%  1) Yağmurlu 
2) Yağmurluk, pardesü III/310. 
*** yaġmurlı����: Yağmurlu (Bdg. II: 357). 

Yamut ت���%  Yomut, bir Türkmen boyu  
(Calc. Wrtb. آ,�ن�A !;'3م او�" ) III/309. *** (-
). 

yan I ن�%  Yan, taraf, yön III/78. 
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*** yan: Yañ, �araf, cenb [yan taraf], 
kenār, civār, ma‘iyyet [yan], nezd [yan, 
taraf], cihet, ‘ind [yan, huzur, taraf], sūy 
[cihet, yön, taraf], pehlū [yan] (LÇ 299). 

yan II ن�%  Can, ruh III/79.  
*** yan: Can (Bdg. II: 341). 

yan- III ��	�%  Yanmak, alevlenmek III/79. 
*** yanma����: Ma
rū� olma� [yanmış 
olmak], āteş-zede olma� [yanmak], 
bişmek, köymek, yanmek, 
arī� [yanan, 
tutuşmuş] (LÇ 301). 

yan- IV ��	�%  1) Dönmek 
2) Geri dönmek; çevirmek, reddetmek; 
pişman olmak 
Tilekdin yanur min “İsteğimden 
vazgeçiyorum.”; Ölünce dik yanmay min 
“Ölünceye kadar pişman olmam.”  
3) Yana zarfı sık olarak ‘yeniden, tekrar’ 
gibi anlamlarda kullanılmaktadır. III/79. 
*** yanma����: Dönmek, geri dönmek; bir 
işten vazgeçmek; pişman olmak (Vámb. 
351). 

yana I �	�% yan-IV+a 1) Geri, yeniden, tekrar 
2) Başka, diğer, yabancı, öteki  
�irāş itmese91039 yüz yanalar kibi 
Oġul mātemide analar kibi 
“Yabancılar gibi yüzünü tırmalamasan; 
oğul yasını tutan analar gibi.” (L.T.) 
III/81. 
*** yana: Başka, diğer; dahi; yeniden, -
den başka (DTO 536). 

yana- II ���	�%  1) Bilemek 
2) Dönmek; döndürmek III/81. 
*** yanama����: Bilevlenmek, tīr berrān 
itmek [oku keskinleştirmek], �ıra�lamek 
[keskinleştirmek] (LÇ 299). 

yanaş- ����	�% yana+ş- Yanaşmak, birisine yaklaşmak III/83. 
*** yanaşma����: Ve ya�taşma�, yatışma�, 

                                                           
1039 Kelime OSTN’de 2"�;�,
 şeklindedir (DTO 536). Beytin anlamı dikkate ای$,�;�"DTO’de 2 , ای
alınarak Vél.Zer.’deki yazılışın daha doğru olduğu düşünülerek beytin buradaki yazılışı esas 
alınmıştır. 
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ta�rib itmek [yakınlaşmak], ya�ın, 
in�ibā� [uygun olmak], intisāb [bir yere 
mensup olmak], rab� itmek [bağlamak, 
birleştirmek] (LÇ 299). 

yanaşa 1040 ���	�%  [Yakın; yan taraf]1041 
Ya�ın, �arīb [yakın], civār, nezd [yakın], 
cenb [yan taraf], il.ā� itmek [yapışmak] 
(S.S.) III/83. 
*** yanaşa: (LÇ 299). 

yanayĭ 1042 !%�	�%  [İçinden bir başkası, diğeri]1043 
İçinden bir baş�ası, digeri, ġayrı (S.S.) 
*** yanayı: (LÇ 299). 

yanbaş <�ش	1  %�) Kalça kemiği 
2) Yakında, yanında; komşu III/99. 
*** yanbaş: Yanında, yan tarafta, 
yanıbaşında; komşu (Vámb. 350). 

yanbuz ز�>	�%  Demiryolu makası III/99.  
*** yanbuz: Kasık (vücut) (Bdg. II: 342). 

yanç- ��*	�%  1) Yenmek; yok etmek 
2) Devirmek, yıkmak 
3) Birbirine vurmak 
4) Damlamak; hafif hafif yağmur 
yağmak 
5) İnceltmek; yumuşatmak; ufalamak 
III/95. 
*** yançma����: Dögmek, ufaltma�, rīze 
[parça] ve nerm [yumuşak] itmek (LÇ 
300); yençmek: Ezmek, baltayla 
parçalamak, parçalamak (Vámb. 350). 

yança���� ق��	�%  (V.) Atın yan kısımlarını koruyan zırh 
III/96. 
*** yanca����: Atın yan kısımlarını 
koruyan zırh (Vámb. 350). 

yançġa$$$$  ��*	�%  Katı nesneleri yumuşatmak veya 
kesmek için kullanılan alet III/97. 

                                                           
1040 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
1041 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1042 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
1043 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** yançġġġġay: Bir şey’i rīze rīze idecek 
ālet [bir şeyi parça parça edecek alet], 
�ıyaca� esbāb [kıyacak vasıtalar] (LÇ 
300). 

yançu���� ق�*	�%  Küçük heybe, sırta asılan kese III/97. 
*** yançu����: Kīse, cīb, �al�a [tasma], hem-
yan [kese, torba], çan�a, �abçu� (LÇ 
300). 

yandaġ اغ�	�%  bk. yanta� III/92. 
*** yanda����: bk. yanda�. 

yandaġla- ���  .yandaġ+�a- Biçmek, kesmek, yontmak III/93 %�	�ا
*** yandaġlama����: Biçmek, kesmek (Bdg. 
II: 343). 

yanda���� اق�	�%  Tuğla ve çömlek yapımında kullanılan 
bir tür bitki III/92.  
*** yanda����: Bir tür ot (Bdg. II: 343). 

yandaş- I ا����	�% yan+�a+ş- Birbiriyle omuz omuza durmak 
Bir şātūnı9 ki9ligi ança kim üç kişi iki kişi 
yandaşa çıġa alġay “Bir merdivenin 
genişliği iki üç kişinin yan yana durarak 
aynı anda çıkmalarına uygundu.” (Bb. 
113-13); Yandaşa olturġan �al� “Omuz 
omuza oturan halk” (Abg. 103) III/93.  
*** yandaşma����: Hem-dūş [omuz 
omuza], hem-pehlū [yan yana] olma� 
(LÇ 300). 

yandaş II اش�	�% yan+daş (V.) Yandaş, sıkı dost III/93. 
*** yandaş: Yandaş, sıkı dost (Vámb. 
350). 

yandaşta- ���"ا��	�% yandaş+�a- Yandaş olmak, yakın olmak 
Velī tapmas idi bu işge çāre 
Ki yandaştay bilüre seng-i �āre 
“Bu sert kayaya yaklaşa bilmeğe bir 
türlü çare bulamadı.” III/93. 
*** yandaştama����: Yandaştırmek, ta�rīb 
itdirmek [yakın ettirmek], ya�ın itmek 
(LÇ 300). 

yandur- I ور���	�%  Geri vermek; geri göndermek III/94.  
*** yandurma����: Geri çağırmak (Bdg. II: 
343). 

yandur- II ور���	�%  Yandırmak, yakmak III/95.  
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*** yandurma����: Yandırmak, 
alevlendirmek (Bdg. II: 343). 

yanġĭ !�	�%  Yanda olan, yan tarafta bulunan III/90. 
*** yanġġġġı: *araf, cenb [yan], pehlū [yan], 
kenār, yan (LÇ 300). 

yanġu ��	�%  Yankı III/90. 
*** yanġġġġu: ‘Aks-i .edā [yankı], āvāz, �aġ 
.edāsı (LÇ 300). 

yanġu����a- ��,��	�% yanġu+�a- Yankı yapmak III/91. 
*** yanġġġġulama����: Yan�ılama�, �aġlar .edā 
itmek, ‘aks itdirmek, in‘ikās itmek 
[Aksetmek] (LÇ 300). 

yanĭ- ���	�%  Çekilmek; reddetmek III/87.  
*** yanıma����: Geri çekilmek; yok etmek 
(Bdg. II: 342). 

yan����azu���� زوق��	�% yan+�a+zu� Kapı direği III/88.  
*** yan����azu����: Kapının zıvanası (Vámb. 
350). 

yanta���� ق�"	�%  Diken III/91. 
*** yanta����: Yanda�, yandı�, dikin, �ār 
[diken], tiken (LÇ 299); yanta����: Diken, 
devedikeni; dikenli engel (DTO 536). 

yantaş- ����"	�% yanta+ş- Yanaşmak, çok yaklaşmak III/91 
*** yantaşma����: Çok yaklaşmak (Vámb. 
350). 

yantaştur- ر���"��"	�% yantaş+tur- Yanaştırmak, yakınlaştırmak III/92. 
*** yantaşturma����: Yaklaştırmak, 
bitiştirmek, birleştirmek (Vámb. 350). 

ya9999- ��=	�%  1) (V.)Yanmak, tutuşmak 
2) [Yanlış söylemek, hata etmek, 
yanılmak]1044 
Ya9999ma����: Ġala� söylemek, sehv ve �a�ā 
itmek, ya9lış, ya9ılma� (S.S.) III/58. 
*** ya9999ma����: (LÇ 301). 

ya9999a �=	�% yan+ġa Bir yöne doğru, bir yönde 
Şehrdin ya9a “Şehire doğru”; �apudın 
ya9a oldı “Kapıya yakın oldu.”; Bendin 
ya9a “Bana doğru” III/58. 
*** ya9999a: Cānib [yön, yaraf], semt [yön, 

                                                           
1044 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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taraf] (LÇ 300); ya9999a: Yön, taraf (DTO 
537). 

ya9999açĭġ ����=	�%  Her iki taraf III/60. 
*** ya9999açıġġġġ: İki �araf, �arafeyn [iki taraf], 
dū cānib [iki taraf] (LÇ 300). 

ya9999aġ غ�=	�%  bk. ya9a� III/59. 
*** ya9999aġ: Yana�, �add [yanak], ‘ārıż 
[yanak], ‘i/ār [yanak], cevz [ceviz], ġevz 
[ceviz], ru�sār [yanak, yüz], rūy [yüz] 
(LÇ 300). 

ya9999a���� =�ق	1  %�) Yanak 
2) Hindistan cevizi, ceviz  
Ol ya9a�nı9 maġzıġa �aylī o�şar “O 
hindistan cevizinin çekirdeğine çok 
benzer.” (Bb. 170-2) III/59. 
*** ya9999a����: Yanak; ceviz, hindistan 
cevizi (DTO 537). 

ya9999ara���� راق�=	�% ya9a+ra� Bir tarafa doğru III/60. 
*** ya9999ara����: Bu �arafra�, bu cānibra� 
(LÇ 300). 

ya9999aş- ����=	�%  Yanaşmak, yakınlaşmak III/60. *** (-). 
ya9999az ز�=	�%  Kavgacı, huysuz, asi, kötü karakterli 

III/60. *** (-). 
ya9999azlĭ���� ��(ز�=	�% ya9az+�ı� Kavgacılık, huysuzluk; asilik; kötü 

karakterlilik III/60. *** (-). 
ya9999ġu 1045 ��=	�%  Yankı III/67. 

*** ya9999ġġġġu: Yankı (Vámb. 350). 
ya9999ĭ !=	�%  Yeni, taze III/65. 

*** ya9999ı: Yeni (DTO 537). 
ya9999ĭl- 	�%����=   Yanılmak III/65. 

*** ya9999ılma����: Anlamaz hâle gelmek, 
aldanmak (DTO 538) 

ya9999ĭla- I ����=	�%  Yenilemek III/65. 
*** ya9999ılama����: Tecdīd [yenileme], 
ta‘mīr [onarma], termīm [onarma], 
tekrār itmek (LÇ 301). 

ya9999ĭla- II ����=	�%  Birine benzemek, birisine benzer olmak 
III/65. 

                                                           
1045 Kelime, OSTN’de madde başında ‘ya9gu’ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış kelimenin Arap 
harfli şekli esas alınarak ‘ya9ġu’ şeklinde düzeltilmiştir. 
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*** ya9999ılama����: Benzemek, taklit etmek 
(Vámb. 350). 

ya9999ĭltmaç =��"��ج	1  %�) Bilinmeyen söz; bilmece 
2) Aldatıcı, hileli; baştan çıkartıcı III/65. 
*** ya9999ıltmaç:  Parola; bilmece; baştan 
çıkartıcı; sahtekar (DTO 538). 

ya9999ĭş 3�=	�%  Yanlış, hata, kusur III/65. 
*** ya9999ış: Hata, kusur, yanlış, eksiklik 
(DTO 538). 

ya9999ĭt- ��"�=	�%  Aldatmak, hile yapmak; baştan 
çıkarmak III/65. 
*** ya9999ıtma����: Aldatmak, hile yapmak 
(DTO 538). 

ya9999����arĭ  ر��=	�% yan+�arĭ Bir tarafa doğru  
Ya9�arĭ �aşlama� “Bir tarafa doğru 
atmak” III/65.  
*** ya9999����arı: Yana doğru, yan tarafa 
doğru (Bdg. II: 342). 

ya9999����u ��=	�%  Yankı III/66.  
*** ya9999ġu: bk. ya9ġu. 

ya9999la �=	�%  Benzer, eş; gibi III/67. 
*** ya9999la: Deñlü, mi;illü, mānend 
[benzer, eş] (LÇ 300). 

ya9999lĭ���� ���=	�%  Benzer; gibi; tanınmış özelliği olan 
Atam ya9lĭ� “Babam gibi” III/69. 
*** ya9999lıġġġġ: Deñlü, mi;illü, gibi (LÇ 300); 
ya9999lıġ: Gibi, benzer (DTO 538). 

ya9999lĭş 3��=	�%  (V.) Yanlış, hatalı, kusurlu III/69. 
*** ya9999liş: Yanlış, hatalı, kusurlu 
(Vámb. 350). 

ya9999lĭtmaç چ��"��=	�%  (V.) Yanıltan, hileli; baştan çıkaran 
III/69. 
*** ya9999litmaç: Yanıltan, hileli; baştan 
çıkaran (Vámb. 350). 

ya9999sĭla- ����8=	�%  Birisine benzemek, birisini taklit etmek 
III/70. 
*** ya9999sılama����: Birisini ta�līd itmek, 
peyrev [ardı sıra giden], mu�allid [taklit 
eden], mas�ara (LÇ 300). 

ya9999şa- ���&=	�%  1) Gevezelik etmek, boş konuşmak 
2) (V.) Kaşınmak, iğnelemek III/71. 
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*** ya9999şama����: Ziyāde söylemek, çeke 
yarışdırma�, givezelik itmek (LÇ 300); 
ya9999şama����: Kaşınmak, iğnelemek 
(Vámb. 350). 

ya9999şa����1046 	�%=ق�&  ya9şa+� Boş konuşan, geveze III/71. 
*** ya9999şa����1047: Aġzı yayvan, �atsız, 
giveze (LÇ 300). 

yap I پ�%  Yol eşyası, yol için hazırlanan eşyalar 
III/258. 
*** yük yap: Yol eşyası, bohça (DTO 
517). 

yap II پ�%  Kazılarak yapılmış kanal, su yolu, oluk 
III/259. 
*** yap: Su ve yağmurun aktığı küçük 
boğaz, kanal, kazılarak yapılmış su yolu 
(DTO 517). 

yap- III ����%  Örtmek, kapamak; kilitlemek; gizlemek  
Üstine yorġan yapıp yat�urdı “Üstüne 
yorgan örtüp yatırdı.” (Abg. 134); 
So9ra anda� �abā
atlar �ıldı kim yüz mi9 
dik �ı/met bolsa yap�ay “Sonra ancak yüz 
bin kez hizmet ettiğinde gizlenecek 
bunun gibi suçlar işledi.” (Bb. 80-19) 
III/259. 
*** yapma����: �apama�, sedd itmek, 
�apanma� (LÇ 289); yapma����: Örtmek, 
kaplamak, saklamak, gizlemek (Vámb. 
344). 

yap- IV �I�%�   Yapmak, imal etmek, kurmak; bir işi 
bitirmek, gerçekleştirmek, yerine 
getirmek III/260. 
*** yapma����: �ılma�, i‘māl itmek, 
yapılma�, ma‘mūl olma� (LÇ 289). 

yapa �I�%  İki dişli diren, yaba ; iki dişli çatal 
III/260. 
*** yapa: Harman savurmak için 
kullanılan bir tür kürek (DTO 517). 

                                                           
1046 Kelime, OSTN’de madde başında ‘ya9ca�’ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış kelimenin Arap 
harfli yazılışı dikkate alınarak ‘ya9şa�’ şeklinde düzeltilmiştir. 
1047 Kelime LÇ’de ق آی��-   şeklinde yazılmış olmasına rağmen sözlükteki harf sırası dikkate 
alındığında bu yazılışın hatalı olduğu;  kelimenin "ق)ی��-  şeklinde yazılması gerektiği görülebilir. 
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yapa���� ق�D%، 
 %��Iق

 1) Yapak, koyun yünü 
2) Sütten yeni kesilmiş tay III/261. 
*** yapa����: Sütten yeni kesilmiş tay; 
yumuşak yün (DTO 517). 

yapala- ��,���%  Harman savurmak III/262. 
*** yapalama����: Kürek ile kaldırmak 
(DTO 517); yapalama����: Küreklemek 
(Vámb. 344). 

yapala���� I ق,�I�%  (V.) Konik, tabanı daire olup yan 
kenarları bir noktada birleşen 
geometrik şekilli III/262. 
*** yapala����: Yuvarlak, toparlak; daire 
şeklinde olan, konik (Vámb. 344). 

yapala���� II ق,�I�%  Düz, yassı III/262. *** (-). 
yapala���� III ق,�I�% yaba�u�a� ? Baykuş 

Uluġlu�ı yapala�ça bolġay “Büyüklüğü 
baykuş kadar olacak.” (Bb. 363-19) 
III/262. 
*** yapala����: Baykuş (DTO 517). 

yapırġa���� ق�#�I�%  Yaprak III/263. 
*** yapurġa����: Yaprak (DTO 517). 

yapırġan ن�#�I�%  Çiçek yaprağı III/263.  
*** yapurġġġġan: bk. yapurġan. 

yapĭ !I�%  Dağ yamacı III/265. 
*** yapı: *aġ etegi, geçid (LÇ 289). 

yapĭl- ����I�% yap+l- Kapalı olmak III/265.  
*** yapulma����: Kapanmak, kapalı olmak 
(Bdg. II: 320). 

yapĭn- ��$�I�% yap+n- Kapanmak, örtünmek III/265.  
*** yapunma����: Örtünmek, kapanmak 
(Bdg. II: 319). 

yapĭnçĭ !�$�I�% yapĭn+çĭ 1) Çul; keçeden yapılmış palto, keçe 
gocuk 
2) Hive’de kadınların giydiği kışlık 
giysi III/265. 
*** yapinci: Hive’de kadınların giydiği 
kışlık giysi, heybe (Vámb. 344). 

yapĭş- ��&I�%  Yapışmak, yapışıp kalmak, elle 
tutunmak III/265. 
*** yapışma����: Yapışmak, yapışıp 
kalmak; anlaşmak, uymak (DTO 518). 
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yapĭştur- ر���"&�I�% 
 

yapĭş+tur- Yapıştırmak, bir yere bağlamak, bir yere 
raptetmek III/265.  
*** yapışturma����: Yapıştırmak, bir yere 
bağlamak (Bdg. II: 320). 

yap����u  ����%  Perde  
(Calc. Wrtb. Jد�� ) III/267.  
*** yap����u: Perde, örtü (Bdg. II: 319). 

yapra���� اق#I�%  Yaprak III/268. 
*** yapra����: Yaprak (DTO 517). 

yapu �I�%  Yapı, bina III/266. 
*** yapu: Yapı, bina (DTO 517). 

yapuçĭ !��I�%  Bina yapan; duvarcı; doğramacı; mimar 
III/266. 
*** yapuçı: Duvarcı, duvar yapan kimse, 
dam aktaran kişi (DTO 517). 

yapu���� ق�I�%  (V.) 1) Çul, örtü 
Yüz yapuġı “Peçe, yüz örtüsü, yaşmak”; 
Henüz yüz yapuġı bar idi “Yüzüne peçesi 
yeni takılmıştı.” (Bb.26-3)  
2) Kapalı 
Uşbu cins �ū�īni9 �afes yapu� ikendür “Bu 
tür papağanın kafesi kapalıdır.” (Bb. 
360-16) III/266. 
*** yapu����: Çul, örtü, heybe (Vámb. 344). 

yapura���� راق�I�%  Yaprak III/266.  
*** yapuraġ: Yaprak (Bdg. II: 348); 
yapra����: bk. yapra�. 

yapurġan ن� .�I�%  Yaprak III/266ر
*** yapurġġġġan: Lāle yapraġı 
müşābehesinde olan bir ot, vara� 
[yaprak], yafra�, berk [yaprak] (LÇ 289); 
yapurġġġġan: Taç yaprağı (DTO 517). 

yapuş- ����I�%  Yapışmak, yapışıp kalmak, elle 
tutunmak III/266. 
*** yapuşma����: Yapışmak, yapışıp 
kalmak; anlaşmak, uymak (DTO 518). 

yapuştur- ر���"��I�%  Yapıştırmak, bir yere bağlamak, bir yere 
raptetmek III/267.  
*** yapışturma����: bk. yapĭştur-. 

yapuşu����- �����I�%  Yapışılmak, yapışılmış olmak III/266. 
*** yapışılma����: Yapışılmak, yapışılmış 
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olmak (DTO 518). 
yar I ر�%  Dik kıyı, yar 

Su yaġasıġa kildim bülend yar iken hīç yol 
tapmadım “ Su kıyısına geldim; yüksek 
yardan dolayı hiç yol bulamadım.” 
(Abg. 161) III/99. 
*** yar: Yarılmış, uçurum, var�a 
[uçurum], hāviye [göçük, çökük] yer 
(LÇ 290). 

yar II ر�%  Haber, ilan, duyuru, ihbar III/100.  
*** yar: Haber, havadis, ilan, duyuru 
(Bdg. II: 323). 

yar- III ر���%  Yarmak, ayırmak; küçük parçalara 
ayırmak, ufalamak III/102. 
*** yarma����: İki bölük ayırma�, şa�� 
[yarmak], .ad‘ [yarmak, kesmek], �asm 
[bölmek, ayırmak], �a�‘ [kesmek, 
ayırmak]; fa.l, yarı, �arf [uç, kenar, 
keskin yer] itmek (LÇ 292). 

yara I Gر�% yar+a 1) Yara 
Yara �aşı “Yaranın iyileştirilmesinde 
kullanılan taş” 
2) Yardım III/104. 
*** yara: Cer
 [yara], rīş [yara], gezend 
[zarar, ziyan], cerī
a [yara], yara (LÇ 
290). 

yara- II  ،را���%
 %#ا��

 Yaramak, işe yaramak III/104. 
*** yarama����: Beğenilmek, hoşa gitmek; 
uzlaşmak, anlaşmak; yararlı olmak, işe 
yaramak (DTO 521); yarama����: Nef‘ 
[fayda], kār, fā’ide itmek; kār-ger olma� 
[iş yapan olmak], liyā�at göstermek 
[hüner göstermek] (LÇ 291). 

yaradar دار Gر�% yara+dar Yaralı, yaralanmış III/113. *** (-) 
yaraġ اغ#%  bk. yara� III/109. 

*** yaraġġġġ: Silā
, ālet-i lāzıma [gerekli 
alet], münāsib, müfīd [faydalı, gerekli], 
şemşīr [kılıç], �ançer ve ālāt-ı 
arb 
[savaş aletleri] (LÇ 291). 

yaraġla- ��� .bk. yara�la- III/109  %#ا
*** yaraġġġġlama����: Hazırlamak (DTO 521). 
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yaraġlĭġ ���  .bk. yara�lĭ� III/109  %#ا
*** yara����lıġ: bk. yara�lĭġ. 

yaraġsĭz 4�8  .bk. yara�sĭz III/109  %#ا
*** yara����sız: bk. yara�sĭz. 

yaraġsĭzlĭ���� �(4�8�%#ا   bk. yara�sĭzlĭ� III/109. *** (-). 
yara���� 1  %�راق) Olanak, imkan, gerekli şeyler 

Toy yaraġın itip “Şölen için gerekli 
hazırlıkları yaparak”; Sul�ān �aşıġa 
yıġılıp altı aylı� yara� bile Belūc üstige 
yürügeyler “Sultanın karşısında toplanıp 
altı aylık malzemeyle Beluc üstüne 
yürüyecekler.” (Bb. 460-10); Her �aysı bu 
yara�nı kiyip “Bu silahları kuşanan her 
kim” 
2) Uygun; gerekli III/105. 
*** yara����- yaraġ: Tedarik, tedarik 
olunan şey; hazırlama, hazırlık; uygun, 
yerinde, yakışır (DTO 521). 

yara����la- را�����%  Hazırlamak, düzenlemek; 
silahlandırmak III/107.  
*** yaraġġġġlama����: bk. yaraġla-. 

yara����lan- ��	1  %�را��) Hazırlanmak 
2) Silahlanmak III/107. 
*** yara����lanma����: Silahlanmak; 
hazırlanmak, techiz olmak (Vámb. 345); 
yaraġġġġlanma����: Teşemmür itmek [işe 
hazırlanmak], āmāde olma� 
[hazırlanmış olmak], 
ażırlanmek, silāh 
ile müheyyā olmek (LÇ 291). 

yara����lĭġ 1  %#ا����) Uygun 
2) Silahlı 
Munça �alın yara�lĭġ nevker bile “Bunca 
ağır silahlı askerle” (Bb. 36-16) III/108. 
*** yara����lıġ: Silā
lı, esbāblı [vasıtalı], 
ālātlı [vasıtalı, aletli] (LÇ 291); yara����lıġġġġ: 
Silahlı; uygun, yerinde (Vél-Zer. 521). 

yara����lĭ���� 1  %#ا����) Silahlı 
2) Uygun III/108.  
*** yara����lı����: Silahlı, donanmış; uygun 
(Bdg. II: 354); yara����lıġġġġ: bk. yara�lĭġ. 

yara����sĭz 4�8ا�#%  Yararsız, gereksiz; uygunsuz III/109. 
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*** yara����sız: Gereksiz, uygun olmayan, 
yararsız (DTO 521). 

yara����sĭzlĭ���� �(48ا�#%�  yara�sĭz+lĭ� Yaramazlık III/109. *** (-).  
yaralĭġ ��(ا#%  Yaralı III/111. *** (-). 
yaralĭ���� ��(ا#%  Yaralı III/111. *** (-). 
yaran I ران�%  Dost, arkadaş 

(Farsça ‘yar’ kelimesine çokluk eki 
getirilmesiyle oluşturulmuştur.) III/109. 
*** yaran. Dost, arkadaş (Vámb. 345). 

yaran- II  ،��	را�%
 %#ا	��

yara+n- Uymak, uygun olmak; işine gelmek; 
yakışmak III/109. 
*** yaranma����: Beğenilmek, hoşa gitmek; 
uzlaşmak, anlaşmak; yararlı olmak, işe 
yaramak (DTO 521) 

yaranlĭ���� ���	را�% yaran+lĭ� Dostluk, arkadaşlık III/110. *** (-).  
yarasĭ���� ��Kرا�%  Yarasa III/115. 

*** yarası����: Şebpere [yarasa], şeblik, 
�uffāş [yarasa] (LÇ 290). 

yaraş I 1  %�راش) Barış 
2) Güzellik, hoşluk III/115. 
*** yaraş: Mu.āla
a [barış], barış, il dost 
olma� (LÇ 290). 

yaraş- II را����%  Birbirine uymak, birbirine yaraşmak; 
uzlaşmak, barışmak, barış içerisinde 
yaşamak, birbiriyle iyi geçinmek III/116. 
*** yaraşma����: yaraşmak, yakışık almak, 
barış yapmak, barışmak; karşılıklı 
ziyaret etmek (Vámb. 345); yaraşma����: 
Barışma�, .ul
 ve mu.āla
a itmek 
[barışmak], muvāfa�at iderek güzel 
olma� [uygun olarak güzel olmak] (LÇ 
291). 

yaraşĭ���� را����%  Barış, uzlaşma, anlaşma, barışma 
III/117. 
*** yaraşı����: Sul
 [barış], barışı�, 
münāsib (LÇ 291). 

yaraştur- را��ور���%  Bir şey için uygun hâle getirmek, 
uydurmak 
Sa9a yaraşdurdım (Sa9a yaraşturdĭm) 
“Senin için uygun hâle getirdim.”  
III/118. 
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*** yaraşturma����: Dengelemek; 
uzlaştırmak, barış yaptırmak (Vámb. 
345). 

yarat- ��/ا#% yara+t- 1) Uygun hâle getirmek, ayarlamak 
2) Uygun bulmak, kabul etmek, tatmin 
olmak 
3) Yaratmak III/111.  
*** yaratma����: Yaratmak, meydana 
getirmek; ayarlamak, uygunlaştırmak 
(Bdg. II: 353). 

yaratĭġlĭġ ���� .Mahluk, yaratık, varlık III/113  %#ا/�
*** yaratıġlıġ: Yaratılmış, mahluk (Bdg. 
II: 354). 

yaratĭl- ����/را�%  (P. d. C.) Asılı olmak, asılı kalmış olmak 
III/113. 
*** yaratılma����: Asılı olmak (DTO 520). 

yarça �� .yar+ça Kalın odun parçası, ağaç kütüğü III/147 %�ر
*** yarça: Kalın odun parçası, ağaç 
kütüğü (Vámb. 345). 

yarçĭ !�  .Oduncu III/148  %�ر
*** yarçı: Haberci, posta eri (Bdg. II: 
323). 

yarçulaş- ���,��  .Birbirine kaba söz söylemek III/148  %�ر
*** yarçulaşma����: Birbirine küfretmek, 
birbirine kaba söz söylemek (Bdg. II: 
325). 

yardur- ردور���%  Yardırmak III/147.  
*** yardurma����: Yardırmak (DTO 524). 

yarġaġ غ� .İşlenmemiş deri III/137  %�ر
*** yarġġġġaġġġġ: Dabaġı olmamış deri, �a/a� 
ve Moġullarıñ deriden dikdikleri kürk 
ve libās [elbise],pōstīn [kürk] (LÇ 291). 

yarġa���� ق� .(V.) İşlenmemiş deri III/136  %�ر
*** yarġġġġa����: İşlenmemiş deri (Vámb. 345). 

yarġan I ن� Gerçek dost (Ebu Bekir’in lakabı)  %�ر
III/137. *** (-). 
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yarġan- II 	���%�ر  1048  Yarılmak, ikiye bölünmek  
Yarġanu başladı “İkiye bölünmeye 
başladı.” III/137.  
*** yarġanma����: Yarılmak, ikiye 
ayrılmak (Bdg. II: 355). 

yarġĭ ! .yar (f)+ġĭ Testere III/139 %�ر
*** yarġġġġi: Testere (Vámb. 345). 

yarġĭla- ���� .yarġĭ+la- Testereyle kesmek III/139 %�ر
*** yarġġġġılama����: Fa.l itmek [bölmek] (LÇ 
291). 

yarġu � Yargı, karar, mahkeme kararı; emir  %�ر
Yarġu sorma� “Hukuki yargı istemek” 
III/139. 
*** yarġġġġu: Suçlayıcı tutum, dava; 
yönetim; kanun, yasa; yasak etme (DTO 
522). 

yarġuç چ� ,(V.) Dava; mahkeme; hapishane  %�ر
cezaevi III/140. 
*** yarġġġġuç: Dava; mahkeme; hapishane, 
cezaevi (Vámb. 345). 

yarġuça���� ق��� El değirmeni  %�ر
Yarġuça�ġa tarttı “El değirmeniyle 
öğüttü.” III/140. 
*** yarġuca����: El degirmeni, ās 
[değirmen], tegirmen, 
arās [hayvanla 
döndürülen değirmen] (LÇ 291). 

yarġuçĭ !�� .(V.) Yargıç III/140  %�ر
*** yarġġġġuçi: Yargıç (Vámb. 345); yarġġġġucı: 
Emīr-i dīvān [divan başkanı] (LÇ 291). 

yarġur- ر��� (V.) Azarlamak; suçlamak, itham etmek  %�ر
III/139. 
*** yarġġġġurma����: Azarlamak; suçlamak, 
itham etmek (Vámb. 345). 

yarı���� �%ر�% ،�%#% yar+� Yarık, yırtık, çatlak III/121.  
*** yarı����: Kesilmiş, kesik, yarık (Bdg. II: 
355). 

yarĭ I  ر�%  Yarım III/130. 
*** yari: Yarım (Vámb. 346). 

                                                           
1048 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı ی�ر*�ن  şeklindedir. Bu yazılış kelimenin anlamı 
dikkate alınarak madde başındaki yazılışına göre değiştirilmiştir. 
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yarĭ II  ر�%  Yardım  
Yarĭ  birmek “Yardım etmek” III/130. 
*** yari: Yardım (Vámb. 346). 

yarĭ- III ��%ر�%  (V.) Kazıyarak çıkarmak, kazımak; 
silmek III/130. 
***yarima����: Kazıyarak çıkarmak, 
kazımak; silmek (Vámb. 346). 

yarĭ����- ���#%  Öğretmek  
(Calc. Wrtb. ا 'زی�ن ) III/130.  
*** yarı����ma����: Öğretmek (Bdg. II: 355). 

yarĭl- ���%ر�%  Yarılmak III/130.  
*** yarılma����: Yarılmak, ayrılmak (Bdg. 
II: 355). 

yarĭm '%ر�%  Yarım 
Yeke yarĭm “Yarım; dağılmış”; Yana ba‘żı 
yeke yarımdın biş yüzçe kişi kildi “Yine 
dağılmış insanlardan beş yüz kadarı 
geldi.” (Bb. 404-6) III/130. 
*** yarım: Yarı, yarım (DTO 524); yarım: 
Nı.f [yarım], yarısı, nīme [yarım] (LÇ 
292); yeke yarım: Birer, yarımşar, ya‘nī 
perākende ve perīşān [dağılmış] (LÇ 
292). 

yarĭmçĭ !*�%ر�%  (V.) Gelirinin yarısı karşılığında kiraya 
verilen cami mülkü III/131. 
*** yarimci: Gelirinin yarısı karşılığında 
kiraya verilen cami mülkü (Vámb. 346) 

yarĭmçu���� ر%�*�ق�% yarĭm+çu� Bitmemiş, tamamlanmamış, bölük 
pörçük III/131. 
*** yarımçu����: Bitmemiş, 
tamamlanmamış (DTO 524). 

yarĭn � .Yarın III/130  %�ر%
*** yarın: Ferdā [yarın], irte, yarınki 
gün, gelicek gün (LÇ 292). 

yarĭndasĭ !Kر%$�ا�%  (P. d. C.) Yarın için III/130. 
*** yarındası: Ferdāyīsi,   yarınki güni, 
irte (LÇ 292). 

yarĭnġĭ !� .Yarınki III/130  %�ر%$
*** yarınġġġġı: Yarınki, ertesi günki  (DTO 
524). 

yarĭş I 3%ر�%  Yarış III/130. 
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*** yarış: Atların koşturulması (DTO 
524). 

yarĭş- II ��&%ر�%  Yarışmak; bahse girmek III/130.  
*** yarışma����: Yarışmak; bahse girmek 
(Bdg. II: 325). 

yarĭt- ��"%ر�%  Aydınlatmak III/130.  
*** yarıtma����: Aydınlatmak, ışıldatmak 
(Bdg. II: 327). 

yarĭtma ��"%ر�%  Işık (balık tutmak için kullanılan); 
meşale, fener III/130.  
*** yarıtma: Işık, meşale (Bdg. II: 327). 

yarĭtmala- ��,��"%ر�%  Işıkla balık tutmak III/130.  
*** yarıtmala[ma����]: Işıkla balık tutmak 
(Bdg. II: 327). 

yar����a���� ر��ق�%  Kürk III/135.  
*** yar����a����: Kadınların giydiği hafif üst 
giysisi; kürk, tüylü deriden yapılmış 
giysi (Vámb. 345); yarġġġġaġġġġ: bk. yarġaġ. 

yar����a����tan ر���"�ن�%  (V.) Ok kılıfı, sadak, okluk III/135. 
*** yar����a����dan: Okluk, sadak, ok kılıfı 
(Vámb. 345). 

yar����anat    ت�	ر���%  Yarasa III/135. 
*** yar����anat: Yarasa (Vámb. 345). 

yar����u ر���%  (V.) İftira, kara çalma; dedikodu III/136. 
*** yar����u: İftira, kara çalma; dedikodu 
(Vámb. 345). 

yarlĭ !(ر�%  Yoksul, fakir III/143. 
*** yarlı: Fa�īr, sā’il [dilenci, fakir], gedā 
[dilenci, fakir], miskīn (LÇ 291). 

yarlĭġ ��(ر�%  bk. yarlĭ� III/144. 
*** yarlıġġġġ: Menşūr [dağıtılmış, yayılmış], 
fermān, yarlı�, tev�ī‘ [belirti, iz], nāme-i 
hümāyūn [sultana ait mektup] (LÇ 291). 

yarlĭġa- I ���� .bk. yarlĭ�a- III/144  1049 %�ر)�
*** yarlıġġġġama����: Āmūrziş [bağışlama], 
ra
met itmek, ‘afv (LÇ 292).  

yarlĭġa II �� .(P. d. C.) Bağış, af; acıma III/144  %�ر)�
*** yarlıġġġġa: Ra
met, maġfiret, ‘afv, 

                                                           
1049 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı � �#�3ی�ر şeklinde verilmiştir. Bu yazılış kelimenin 
madde başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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yal�anma�, i
sān [lütuf, bağışlama], 
‘ināyet [yardım], 
a�� (LÇ 291). 

yarlĭġan ن�� Akarsuların kıyılarında oluşan çatlak ve  %�ر)�
kırıklıklar III/144. 
*** yarlıġġġġan: Akarsuların kıyılarında 
oluşan çatlak ve kırıklıklar (DTO 523). 

yarlĭġaş   (P. d. C.) Hediye III/144. 
*** yarlıġġġġaş: Hediyye, hibe [bağışlama], 
tu
fe [hediye, armağan], i
sān [lütuf], 
armaġan (LÇ 291). 

yarlĭġlĭ !�� ;yarlĭġ+lĭ (V.) El yazısı ile yazılmış mektup %�ر)�
vergiden muaf olan yüksek düzey 
devlet memuru III/144. 
*** yarliġġġġli: Vergiden muaf olan yüksek 
düzey devlet memuru (Vámb. 346). 

yarlĭġlĭ���� ���� El yazısı ile yazılmış mektup; vergiden  %�ر)�
muaf olan yüksek düzey devlet 
memuru III/144.  
*** yarlıġġġġlı: bk. yarlĭġlĭ. 

yarlĭ���� I ��(ر�%  Emir, buyruk; kanun, yasa; diploma; 
soylulara ait mektup 
�ızıl tamġalı� yarlĭ� “Kızıl damgalı 
yasa”; Şībānī �annı9 yarlı� yitti kim biz 
yittük “’Biz geldik’ şeklinde Şiban 
Han’ın yazdığı bir mektup ulaştı.” (Bb. 
135-17) III/143. 
*** yarlıġġġġ: bk. yarlĭġ. 

yarlĭ����- II ����(ر�%  (V.) Sevmek; sevinç duymak III/144. 
*** yarli����ma����: Sevmek; sevinç duymak 
(Vámb. 346). 

yarlĭ����a- �����(ر�%  Bağışlamak, affetmek, merhamet 
göstermek III/144. 
*** yarlıġġġġama����: bk. yarlĭġa-. 

yarlĭlĭ���� ����(ر�%  (V.) Fakirlik III/144. 
*** yarlilik: Fakirlik, yoksulluk (Vámb. 
345). 

yarma I �ر��%  Yarılmış nesne; kütük; yarma III/150.  
*** yarma: Odun, kütük, tomruk (Bdg. 
II: 326). 

yarma II �ر��%  Yarma, yarma bulgur, dövülmüş 
buğday III/150. 
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*** yarma: Dövülmüş buğday, yarma 
(Vamb 346). 

yarmaça  ،�ر����%
����#% 

yarma+ça Ağaç kütüğü, büyük odun parçası 
III/152. 
*** yarmaça: Yakmak için kullanılan 
ağaç kütüğü (DTO 523); yarmaça: Biçme 
olmayan odun (LÇ 292). 

yarmaġ ر��ق�%  bk. yarma� III/152. 
*** yarmaġġġġ: Gümüş, gümüş para (Vámb. 
346). 

yarma���� 1  %#��ق) Bakır para  
2) Para (genel anlamıyla) 
Bu bendni yasamaġ üçün �wāce Kelāndın 
yarma� yiberdiler “Bu barajı onarmak 
için Hoca Kelân’dan para gönderdiler.” 
(Bb. 171-10); 
Cānnı yarma�ġa .attı �wāce-i 
üsn 
Kim bu sevdāyı tācir itgey ve bes  
“Güzellik tüccarı ruhunu parayla sattı; 
çünkü tüccar sadece kâr etmek için 
satıyor.” III/150. 
*** yarma����: Para, sikke; beyaz allık 
(DTO 523). 

yarman- ��	ر���%  Dik bir yamaca elle tırmanmak III/152. 
*** yarmanma����: Tırmanmak; takılıp 
kalmak (DTO 523). 

yarpu �Iر�%  Delikanlı, genç erkek; çocuk III/149. 
*** yarpu: Yavru, çocuk, yumurcak 
(Vámb. 345); yarpu: Çocu�, gūdek 
[çocuk], �ıfl [çocuk], .aġīr beçe [küçük 
çocuk], yavrı, nev-resīde [genç] (LÇ 
291). 

yarpuz ز�Iر�%  Nane  
(Farsça pūdina “Nane”)III/149. 
*** yarpuz: Nane (Farsça pūdina 
“Nane”) (DTO 521); yarpuz: Kekik gibi 
bir otdur (LÇ 291). 

yaru I رو�%  Bir şeye doğru 
Ol yaru ba�dılar “Ona doğru baktılar.” 
III/131.  
*** yaru: Bir tarafa doğru, bir şeye 
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doğru (Bdg. II: 327). 
yaru- II رو���% yar+u- Aydın olmak, aydınlatmak, parlamak 

Kö9üller gül ya9lıġ açılıp közler çerāġ dik 
yarudı “Gönülleri gül gibi açılıp gözler 
meşale gibi parladı.” (Bb. 502-14) 
III/132. 
*** yaruma����: Mücellā olma� [parlak 
olmak]; rūşen, aydın olma�; yarutma�, 
ışı�landırma�, şu‘le żiyādār iylemek 
[aydınlatmak] (LÇ 292). 

yaruġ 1  %�روغ) Parlak, aydınlık 
2) Yarık III/133. 
*** yaruġ: Rūşen [parlak], şikāf [yarık], 
aydın, çatla�, şa�� [yarık, çatlak], ferce 
[yarık], cibāl [dağlar], ışı� (LÇ 292). 

yaruġlĭ���� ��� Işık, parlaklık  %�رو
İy közüm yaruġlĭ� istersin hem anı9 
kūyini9 
Yil bilen uç�an ġubārı tūtiyā bolsun sa9a 
“Ey gözüm, sevgilinin sokağında ışık 
istersin; sana sevgilinin sokağından yel 
ile uçan tozlar ilaç olsun.” III/133.  
*** yaruġlı����: Parlak ışık; parlaklık (DTO 
524); yaruġlıġ: Aydınlı�, rūşenlik 
[parlaklık], żiyā [ışık, aydınlık] (LÇ 
292). 

yaruġlu���� ق��  .Işık, parlaklık III/133  %�رو
*** yaruġġġġlı����: bk. yaruġlĭ�. 

yaru���� I 1  %�روق) Aydınlık, parlak, ışıltılı 
2) Işık 
Ay yaruġı “Ay ışığı”; Közim yaruġı 
“Gözümün nuru” III/132. 
*** yaru����: Işık, aydınlık, parlak, ışıyan 
(Vámb. 346) 

yaru���� II روق�%  Yarık, çatlak III/133. 
*** yaru����: Yarık, çatlak (DTO 524). 

yaru����- III رو����%  (V.) Parlamak; aydınlık olmak III/133. 
*** yaru����ma����: Parlamak, ışıldamak, 
aydınlık olmak (Vámb. 346). 

yaru����lu���� رو���ق�%  (V.) Işık, parıltı, parlaklık III/133. 
*** yaru����lu����: Işık, parıltı, parlaklık 
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(Vámb. 346). 
yaruş- رو����% yaru+ş- Dost olmak, birbirine açık olmak III/135. 

Kim otlarıdın cihan yaruştı 
�irmenlerige bu şu‘le tüşti 
“Ateşlerinden dünya yandı; harman 
yerlerine bu ateş düştü.” III/135. 
*** yaruşma����: Parlak olmak (DTO 524). 

yarut- ��/رو�% yaru+t- Aydınlatmak, parlatmak III/134. 
*** yarutma����: Parlatmak (DTO 524). 

yas س�% Ar.  ی�س Yas III/212. 
*** yas: Tasa, kaygı (Vámb. 347); yas: 
Mātem, ‘izā [incinme], i
zān [keder 
verme], keder (LÇ 293). 

yasa I K�% ،�8%�   Yasa, emir; hanın buyruğu 
Yasa-i Çingiz �an “Cengiz Han’ın 
buyruğu” III/214. 
*** yasa: Emir, buyruk, talimat (DTO 
525). 

yasa- II ���K�%  1) Yapmak, kurmak, meydana 
getirmek, imal etmek, bina etmek 
2) Bezemek, süslemek III/214. 
*** yasama����: Yapma�; i‘māl [yapmak], 
ibdā‘ [eser meydana getirmek], inşā’ 
[kurmak], ta.nī‘ [yakıştırmak], binā 
[kurmak], tezyīn itmek [süslemek]  (LÇ 
293). 

yasa���� ق، %�8ق�K�%  1) (= yasa)Yasa, emir, buyruk 
Yasa�-ı Çingiz �an “Cengiz Han’ın 
buyruğu”; Yasaġıġa 
āżır bolup yollu� 
törelik sözidin çı�maġaylar “Emre hazır 
olup hanın yol ve töreli sözünden 
çıkmayacaklar.” (Bb. 460-11) 
2) Ceza 
Nā-münāsib söz ayt�an üçün yasa��a yitti 
“Uygunsuz söz söylediği için ceza 
verildi.” (Bb. 20-18) 
3) Vergi, haraç 
4) (= yasaw) Savaş düzeni III/216. 
*** yasa����: Yasa, kanun; emir, buyruk 
(Vámb. 346); yasa����, yasa: Talimat, emir, 
buyruk, yasak, karar; düzen, sıra; 
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armağan, bağış (DTO 525). 
yasa����ĭ !��K�%  Asker, er, nefer III/217. 

*** yasa����ı: Asker (DTO 525). 
yasa����lĭġ �����K�%  bk. yasa�lĭ� III/217. 

*** yasa����lıġġġġ: Asker, emir veren, ceza 
veren (DTO 525). 

yasa����lĭ���� �����K�% yasa�+lĭ� 1) Asker 
2) Emir veren, amir III/217.  
*** yasa����lıġġġġ: bk. yasa�lĭġ. 

yasał E	�K�%  Geniş, enli 
Körünür yüzi közgü içre bozu� 
Uzun yo�sa yasa9 kiçik yā ulu�  
“Yüzü aynada uzun ya da enli, küçük 
ya da büyük olarak bozuk görünür.” 
III/217. 
*** yasa9999: Geniş, va.ī‘ [geniş, enli] (LÇ 
293). 

yasal I ل�K�%  Askerî düzen, savaş düzeni; kıta, birlik, 
alay 
Buranġar cuvanġar1050 ġol yasal yasap 
alımızda arabalarnı ve ġalteklik sipāyelerni 
yürütüp bularnı9 kiynide Ustād ‘Alī 
�ulīni cemī‘ tüfek-endāzlar bile ta‘yīn 
�ılıldı kim yaya� arabanı kiynindin 
ayrılmay yasal bile yürügeyler yasallar 
yirlik yirige kilgendin so9 cemī‘ yasallarġa 
ıldam �atrap yitip buranġar  cuvanġar 
ġoldaki bigler ve yigitler ve sipāhīlerġa 
kö9üller birip her �aysı bölekni9 �aysı 
yirde turuşını ni yosunlu� yürüşini 
mu�arrer ve mu‘ayyen �ılıp uşbu tertīb ve 
nasa� bile bir gürūhçe yol kilip tüştük 
“Ordunun sağ ve sol kanatları savaş 
düzeni alıp önümüzde arabaları ve 
arabalı (tekerlekli) askerleri yürütülüp 
bunların arkasında Üstad Ali Kulî tüm 
tüfek atıcılarıyla birlikte yerleştirildi ki 
yaya olan asker arabanın arkasından 
ayrılmadan savaş düzeniyle 

                                                           
1050 Buranġar < Moğ. baraġun ġar; cuvanġar < Moğ. cegün ġar. 



 872 

yürüyecekler. Birlikler yerlerine 
geldikten sonra tüm ordu sıralarını 
hızlıca geçerek ordunun sağ ve sol  
kanatlarındaki bey, yiğit ve erlere yürek 
verip hangisi bölüğün hangi yerinde 
durulacağını, kurala uygun nasıl 
yürüneceğini belirleyip bu düzen ve 
kurallar içerisinde bir kısım yol alıp 
durduk.” (Bb. 409-13) III/218. 
*** yasal: Sıra, dizi; kıta, bölük (DTO 
525). 

yasal- II ��(�K�%  Yapılmak, yapılmış olmak III/219. 
*** yasalma����: Şekil verilmek, 
düzenlenmek (Vámb. 347). 

yasalĭn- ��$�(�K�% yasa�+n- Yapılmak, yapılmış olmak  
Bir uluġ .ı��e taş bile yasalĭndı “Büyük 
bir seki, taş ayak ile yapıldı.” (Bb. 281-
11) III/219. *** (-). 

yasan- ��	�K�%  Bezenmek, süslenmek III/217. 
*** yasanma����: Süslenmek (Vámb. 347). 

yasança���� ق��	�K�%  İnatçı; utanmaz, arsız III/218. 
*** yasança����: İnatçı kişi; kendini 
beğenmiş (DTO 526). 

yasaw و�K�%  Savaş hazırlığı, meydan savaşında 
vaziyet alma, savaş düzeni 
Yasaw yasap tura kötergen yaya�larnı 
aldımızġa salıp “Piyadeleri önümüze 
kalkan yaparak savaş düzeni alıyor.” 
(Bb. 86-9); Yasaw ili anlara iltifāt �ılmadı 
“Savaş düzenindeki manevralar onların 
dikkatini çekmedi.” (Abg. 68) III/215. 
*** yasav: 7af, dizi, tertīb (LÇ 293). 

yasawu���� ول�K�%  Emri yerine getiren, memur III/215. 
*** yasavul: Yasa�çı, yasa� me’mūrı, 
mu
āfa+a me’mūrı, �avvā. [okçu, oklu 
asker], Āsyā-yı vus�āda yasavullar taya� 
ve degnek ile �ıdmet-i mīrīde gezerler 
[Orta Asya’da yasavullar devlet 
topraklarında değnek ile gezerler] (LÇ 
293). 

yasĭ !K�%  Düz, yassı, basık III/220. 
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*** yası: Geniş, enli (DTO 526).  
yas����a I ��%�%  (V.) Düz, yassı, basık III/220. 

*** yas����a: Düz zemin, ova, pürüzsüz 
(Vámb. 347). 

yas����a- II ����K�%  (V.) Düzleştirmek, düz yapmak III/220. 
*** yas����ama����: Ayak altında ezmek, 
çiğnemek (Vámb. 347). 

yasmu���� ق��K�%  Mercimek III/225. 
*** yasmu����: ‘Ades [mercimek], 
mercimek (LÇ 294). 

yassı !Kّ�%  Yassı, basık III/224. 
*** yassi: Geniş, enli, yassı (Vámb. 347). 

yasta- ���"K�%  (V.) Yassı bir şeyle vurmak, sert bir 
şekilde dövmek III/222. 
*** yastama����: Yassılaştırmak, sert bir 
şekilde vurmak (Vámb. 347). 

yastan- ��	�"K�%  Bir şeyi yastık olarak kullanmak, bir 
şeye başını koymak, bir yere dayanmak 
III/222. 
*** yastanma����: Dayanmak, yaslanmak 
(Vámb. 347). 

yastança���� ق��	�"%�%  (V.) Destek, dayanak III/223. 
*** yastanca����: Destek, dayanak (Vámb. 
347). 

yastıġaç  چ���"K�% yastı+aġaç Hamurun yoğurulduğu ağaçtan 
yapılmış tekne, hamur teknesi III/223. 
*** (-). 

yastu���� ق�"K�%  Yastık III/224. 
*** yastu����: Bāliş [yastık], ya.dı�, itkā 
olınaca� [yaslanılacak], müttekā 
[dayanılacak şey], bālīn [yastık], tekye 
[yaslanılacak şey] (LÇ 294). 

yasun ن�K�%  Kemik III/220. 
*** yasun: Kemik, ‘a+m [kemik], süyük 
(LÇ 294). 

yaş I 1  %�ش) Yeşil; taze; nemli, ıslak 
2) Yıl 
Anı9 ‘ömri yüz yaşdın ötti “Onun ömrü 
yüz yaşını geçti” 
3) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile 
ölçülen zaman, yaş 
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Yaş uluġ “Yaşlı, ihtiyar” III/240. 
*** yaş: Genç, taze, nemli, ıslak, yaş; yıl 
(DTO 526). 

yaş II ش�%  (V.) Sakin, yavaş; gizli III/243. 
*** yaş: Sakin, hareketsiz, yavaş; gizli 
(Vámb. 347). 

yaşa- �����%  Yaşamak 
Dört yaşar bir uşa� “Dört yaşında bir 
çocuk” III/244. 
*** yaşama����: Yaşamak; bir yerde uzun 
süre kalmak (DTO 527). 

yaşar- I ر�����% yaş+ar- Yaşlanmak, ihtiyarlamak, ileri yaşta 
olmak 
(Calc. Wrtb.  ن ;�ل ��نLآ ) III/244.  
*** yaşarma����: Yaşlanmak, ihtiyarlamak 
(Bdg. II: 331). 

yaşar- II 1051 ر�����% yaş+ar- Yeşermek, yeşillenmek III/245. *** (-). 
yaşar- III ر�����%  Yaşlanmak, nemlenmek; gözyaşı 

dökmek III/245. 
*** yaşarma����: Eşk-ālūde olma� [gözü 
yaşlı olmak], nem-nāk olma� [nemli 
olmak], sirişk dökmek [gözyaşı 
dökmek], gözyaşı a�ıtma� (LÇ 294). 

yaşart- ��/ر���%  Yaşartmak, ağlatmak III/245. 
*** yaşartma����: Ağlatmak, gözyaşı 
döktürmek (Vámb. 347). 

yaşĭ���� I ����%  (V.) Kuru, zayıf, çelimsiz III/248. 
*** yaşi����: Kuru, zayıf, çelimsiz (Vámb. 
347). 

yaşĭ���� II ����%  Güneş (Gezegen olarak) III/248. 
*** yaşı����: Güneş (DTO 528). 

yaşĭl 1���%  Yeşil; taze 
Yaşĭl baş “Bir tür ördek”; Yaşĭl yimişi 
“Olgunlaşmamış meyve” III/248. 
*** yaşıl: Tāze, sebz [yeşil, yeşil renkli], 
�a~rā [yemyeşil], a�~ar [yeşil], yeşil, 
kebūd [mavi, gök rengi], gök (LÇ 295). 

yaşĭm '���%  (V.) Yıldırım III/248. 

                                                           
1051 OSTN’de kelimenin fiil olduğunu belirten işaret konulmamıştır. Bu işaret, kelimenin Arap 
harfli yazımı dikkate alınarak tarafımızdan konulmuştur. 
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*** yaşim: Yıldırım (Vámb. 348). 
yaşĭmtul 1052 ل�"���%  (S.S.) Yeşilimtırak, sarımtırak  

Yeşile çalar renk, sebz-vārī [yeşilimtırak] 
(S.S.) III/248. 
*** yaşımtul: (LÇ 294). 

yaşĭn ����%  Yıldırım III/248. 
*** yaşın: Ber� [şimşek], .ā‘i�a 
[yıldırım], ça�ma�, ra‘d [gök gürültüsü] 
(LÇ 295). 

yaşĭnla- ��, ����% yaşĭn+�a- Çakmak (Yıldırım için) III/248. 
*** yaşınlama����: Çakmak (Yıldırım için) 
(Bdg. II: 332). 

Yaşĭp H�&% ،X���%  Kâşgar yakınlarında olan ve 
yıldırımlardan korunaklı bir yer III/248. 
*** (-). 

yaşlĭġ �����%  bk. yaşlĭ�  
�ayan birlen yaşlĭġ irdi “Kayan ile 
birlikte yaşlı idi.” (Abg. 20) III/251. 
*** yaşlıġġġġ: Çocuk, çocukluk; genç, taze; 
ileri yaşta olan (DTO 527). 

yaşlĭ���� �����% yaş+lĭ� 1) Yaşlılık; yaş 
2) Belirli bir yaşta olan III/251. 
*** yaşli����: Hayat, ömür; yaş; yaşlılık 
(Vámb. 347). 

yaşma����  ،ق����%
&% ،��

 ����% 

 Kadınların baş ve göğsünü kapamak 
için kullandıkları örtü III/252. 
*** yaşma����: Kadınların süs olarak 
kullandıkları ince kumaş (DTO 527). 

yaşmanul ل�$���%  Yeşilimsi, yeşilimtırak III/253. 
*** yaşmanul: Yeşile çalan renk, 
yeşilimsi (DTO 527). 

yaşrun ون#��%  bk. yaşurun III/250.  
*** yaşrun: Gizli, saklı (Bdg. II: 331). 

yaşrunlĭ���� ���	و#��%  Gizlilik III/250.  
*** yaşurunlı����: bk. yaşurunlĭ�. 

yaşul- ��(���%  Gizlenmek, gizli olmak 
Bir sī�da bir pāre hezāre yaşulġan ikendür 
“Bir mağarada bir miktar hezare 

                                                           
1052 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de LÇ’den 
alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler arasında ele aldık. 
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gizlenmişmiş.” (Bb. 199-4) III/249. 
*** yaşulma����: Gizlenmek, saklanmak 
(DTO 528). 

yaşun- ��	���%  Gizlenmek, saklanmak III/248. 
*** yaşunma����: Örtünmek, pinhān olma� 
[gizlenmek], i�tifā itmek [gizlenmek, 
saklanmak], (yaşulma�) eyżan bunun 
gibidir (LÇ 294). 

yaşur- ر�����%  Gizlemek, saklamak  
Bu vā�ı‘anı ildin yaşurup �azīneġa dest-
endāzlı� �ıldı “Bu olayı herkesten 
gizleyerek hazineye el koydu.” (Bb. 37-
22); Olar mindin yaşurup didiler “Onlar 
benden gizleyerek söylediler.” (Bb. 141-
1) III/248. 
*** yaşurma����: Örtmek; pinhān, i�tifā 
itmek [gizlemek, saklamak] (LÇ 294). 

yaşurt- ��/ر���% yaşur+t- Gizletmek III/249. 
*** yaşurtma����: Gizletmek (Vámb. 347). 

yaşuru���� روق���% yaşur+� Gizlilik, saklılık III/249.  
*** yaşuru����: Gizlilik (Bdg. II: 331). 

yaşuru����lĭ���� رو�������% yaşuru�+lĭ� Gizli, saklı 
Munda� �aber niçük yaşuru�lĭ� bolur 
“Böyle haber nasıl gizli kalır?” (Bb. 34-
23) III/249. 
*** yaşuru����luġ: Mu�tefī [gizli, saklı], 
gizlü, pinhān [gizli], pūşīde [örtülü, 
gizli], mestūr [örtülmüş, gizlenmiş], 
mektūm [gizli] (LÇ 294); yaşuru����lu����: 
Gizli (DTO 527). 
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yaşurun رون���% yaşur+n Gizli, saklı 
Ni belā bī-ra
m dur bu ay ki kö9lümni9 
a9a 
Yaşurun āhı e;er �ılmas anı9  feryādı 
hem1053 
“Ne merhametsiz beladır ki o güzele 
gönlümün gizli ahı ve feryadı tesir 
etmiyor.” III/249.  
*** yaşurun: Gizli, mu�tefī [gizli], 
pinhān [gizli] (LÇ 294). 

yaşurunçlĭ���� ����	رو���%  Gizli, saklı; kapalı III/249.  
*** yaşurunçlu����: Gizlilik; gizli, saklı 
(Bdg. II: 331). 

yaşurunlĭ���� ��	رو���% yaşurun+lĭ� Gizlilik 
Yaşurunlĭ�da “Gizlilikte” III/249.  
*** yaşurunlı����: Gizlilik (Bdg. II: 331). 

yat I ت، %�د�%  Yabancı 
Yitişmey anda yat ilni9 ayaġı 
Ni yat il kim ozup yat otnı daġı 
“Oraya yabancı halkların ayağı 
değmeden –ki yabancı halklar oraya 
geliyordu- oradan hangi yabancı halk, 
bu yabani otları bile ezip geçmiş.”; 
�andaġı yat yaġı Özbek kilip muta.arrıf 
bolup idi “Çok uzaklardaki yabancı ve 
düşman Özbekler gelip [burayı] 
fethetmişlerdi.” (Bb. 104-9); Özbek dik ve 
Şibānī �an dik yat �al� “Özbek ve Şiban 
Han gibi yabancı halk” (Bb. 271-10) 
III/190. 
*** yad-yat: Yabancı (DTO 518). 

yat II ت�% =uyat Utanç III/191.  
*** yat: Utanç, ar (Bdg. II: 321). 

yat III ت�% F. ی�د  Hafıza, bellek; hatıra 
Yād itmek, yād �ılma� “Birisini anmak, 
hatırlamak”; yādġa kiltürmek- tüşürmek 
“Birisini anmak, hatırlamak”; �ayr ile 
yād itmek “Hayır ile anmak”; yādġa 

                                                           
1053 Dictionnaire Turk-Oriental’de geçen beyit şu şekildedir:  

Ni belā bī-ra
m dur ol ay ki kö9lümni9 a9a 
Yaşurun āhı e;er �ılmas anı9  feryādı hem (DTO 527). 
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bolma� “Hayır ile anmak” III/191.  
*** yat: Hatırlama, anma; zihin (Bdg. II: 
321). 

yat- IV ��/�%  1) Yatmak, uzanmak; ikamet etmek, 
yaşamak 
2) Bulunmak, yer tutmak, bir durumda 
bulunmak III/192. 
*** yatma����: Uyumak; yatmak; yere 
sermek; eğmek; geceyi geçirmek (DTO 
519). 

yataġ 1  %�/�غ) Yatak 
2) Gece bekçisi, gece devriyesi III/199. 
*** yataġġġġ: Döşek, ferāşet [süpürücülük 
ve döşeyicilik işi] (LÇ 289); yataġġġġ: Gece 
bekçisi; kule bekçisi (DTO 518). 

yatĭ���� ��/�%  Yatık, bir yöne eğimli, bir şeye dayalı 
III/202. 
*** yatı����: Yatġun, yatıcı, yatışmış (LÇ 
290). 

yatĭş 3�/�%  Han için gece bekçiliği yapan kimse  
Yana ol kim tavaçı biglerige 
ükm bolsa kim 
yatĭş ilin mażbū� ta‘yīn �ılıp yatĭş tavaçısı 
her kün alarnı9 yatĭşıġa kilgenin 
kilmegenin ya�şı tirkese “Yine baş gece 
bekçisinin gece bekçilerini uygun bir 
şekilde tayin ederek, her gün onların 
bekçiliğe geldiğini veya gelmediğini iyi 
bir şekilde takip etmesi, tellal beylerine 
emredilmiştir.”; 
,aremġa yavu� yitgende çuhra çurpa ve 
yatĭş ili yandılar “Harem’e vardıklarında 
hizmetçiler ve gece bekçileri 
uzaklaştılar.” (Bb. 276-5) III/202. 
*** yatış: ,ükümdārıñ yatdıġı o�aya 
�araġol bekleyene dinür; ma
rem 
yasavul 
avā.dan münāvebe tarī�iyle 

ükümdār e�rāfında yatan [yakın olan 
kimselerden seçilerek münavebe ile 
hükümdar etrafında yatan kimseler] 
(LÇ 290). 

yat����un 1  %�/��ن) Ahenkli, ayarlı (müzik aleti için) 
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2) Çanak, tas, kupa III/204. 
*** yat����un: Uyumlu, ahenkli; madenden 
yapılmış bardak, maşrapa (DTO 518). 

yat����ur- ر����/�% yat+�ur- Yatırmak III/204. 
*** yatġġġġurma����: Yatırmak (DTO 518); 
yatġġġġurma����: Yatırma�, bir yana egmek, 
meyl itdirmek, yan yatırmek (LÇ 290). 

yat����uz- ز����/�% yat+�uz- bk. yat�ur- III/205. 
*** yat����uzma����: Yere koymak; yere 
atmak, yıkmak (Vámb. 344). 

yatla- ���/�%  Araya yabancılık sokmak, 
uzaklaştırmak III/205. 
*** yatlama����: Uzaklaştırmak, araya 
yabancılık sokmak (DTO 518). 

yatlan- ��	�/�%  Birisine yabancılaşmak, uzaklaşmak 
III/205. 
*** yatlanma����: Kendinden soğutmak, 
yabancılaşmak (Vámb. 344). 

yatlandır- 	�/�%ر���  yatlan+dır- Birisini kendine yabancılaştırtmak, 
uzaklaştırtmak III/205. *** (-). 

yatlĭġ ���/�%  bk. yatlĭ� III/206. 
*** yatlıġġġġ: Mechūl yat adam, yabancı 
(LÇ 290); yatliġġġġ: Kuma, metres (Vámb. 
345). 

yatlĭ���� ���/�%  1) Yabancı, gurbet 
2) Aileye ait olmayan; odalık, kuma, 
metres III/206. 
*** yatli����: Yabancı (Vámb. 345); yatlı����: 
Uyku arkadaşı; hizmetçi; yabancı (DTO 
518). 

yatuġ غ�/�%  bk. yatu� III/203.  
*** yatuġ: Müzik parçalarının bitişi; 
akor, usul (Bdg. II: 322); yatu����: bk. 
yatu�. 

yatuġan ن��/�%  Bir tür müzik aleti, (müz.) kanun 
III/203. 
*** yatuġġġġan: Sāzlı�, �anūn, sentūr, 
mūzı�a, rübāb-ı ġajek (LÇ 290); yatuġan: 
Bir tür müzik aleti (DTO 519). 

yatuġançĭ !�	��/�% yatuġan+çı Yatugan denilen müzik aletini çalan 
III/203. 
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*** yatuġġġġançı: Yatugan denilen müzik 
aletini çalan kişi (DTO 519); yatuġġġġançı: 
Nevāzende, sāzende, sentūr çalan, 
mu�rib-i naġme-ger [nağme çalan], 
mūsī�ī-dān [musikiden anlayan] (LÇ 
290). 

yatu���� 1  %�/�ق) Geniş şişe 
2) Müzik parçalarının bitişi; akor  
Rāst �ıl āheng-i nevā vü 
icāz 
Tüz yatuġı birle şıdurġunı sāz 
“Nevâ ve hicaz makamlarını çal! Müzik 
parçalarının bitişini ney ile düzenle!” 
III/202. 
*** yatu����: 7u �abı, .ürā
ī (LÇ 290); 
yatu����: Geniş şişe; müzik parçalarının 
bitişi (DTO 519). 

yatul ل�/�%  Yurtluk; mal, mülk, arazi 
Özüm bile �aza�lı�larda bolup kilgen 
biglerge ve yigitlerge kint ve yatul1054 birildi 
“Benimle seferlerde olup gelen bey ve 
yiğitlere şehir ve yurtluk verildi.” (Bb. 
178-17); �utlu� �wāceni9 yatulı1055 
Lemġān kintiġa tüştük “Kutluk Hoca’nın 
yurtluğu olan Lemgân şehrine ulaştık.” 
(Bb. 311-1) III/203.  
*** yatul: Yurtluk, arazi, mülk (DTO 
543). 

yava Gو�%  Yağda pişirilmiş ekmek III/290. *** (-). 
yavan وان�%  (P. d. C.) Çiftçi, çiftlik sahibi (?) III/290.  

*** yavan: Köylü, çiftçi (DTO 539). 
yavaş- وا����%  Mütevazi olmak; sabırlı olmak, sakin 

olmak III/291. 
*** yavaşma����: Ilımlı olmak, yumuşak 
olmak, sabırlı olmak (DTO 539). 

yavla���� و,ق�%  Pek çok, fazla III/297. 
*** yavla����: Son derece (DTO 540). 

yavu ُوو�%  Kayıp, yitik III/293. 
*** yavu: Kayıp, yitik (DTO 540). 

                                                           
1054 Mesur Şen, kelimeyi ‘tıyūl’ şeklinde okumuştur (Şen; 1993: 29).  
1055 Mesur Şen, kelimeyi ‘tıyūl’ şeklinde okumuştur (Şen; 1993: 148). 
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yavu- وو���%  Yakınlaşmak, yakın olmak  
Tā ki a9a yavusa bir bī-edeb 
Taşıla o�dın a9a yitgeç ta‘b  
“Eğer bir kişi edepsiz birine yaklaşırsa 
ona şaka ile taş veya ok değer.”; 
Yavumayın şem‘ ile kāşāne 
Köymey anı9 ‘ış�ıda pervāne 
“Işık ile köşke yaklaşmadan, onun 
aşkında pervaneyi yakmadan...” III/294. 
*** yavuma����: Yakın olmak (DTO 540). 

yavuġ ووغ�%  Yakın III/294. 
*** yavuġġġġ: Yakın, akraba (DTO 540). 

yavu���� ووق�%  Yakın 
Uşal cāydın yavu� mu alıs mu? “Bu 
yerden yakın mı uzak mı?” III/293. 
*** yavu����: Yakın, akraba (DTO 540). 

yavu��������aş- وو������%  Yakınlaşmak 
Bu�ārā ve �ara-kölgeçe kim otuz �ır� yıġaç 
yol yavu�laşur “Buhara ve Kara-göl’e 
kadar otuz kırk yıgaç yol yakınlaşır.” 
(Abg. 56) III/294. 
*** yavu����laşma����: Yakınlaşmak (DTO 
540). 

yavu��������u���� وو���ق�% yavu�+�u� 1) Yakınlık 
2) Yanılma, şaşırma II/294. 
*** yavu����lu����: Yakınlık, komşuluk 
(Vámb. 351). 

yavun- ��	وو�%  Kaybolmak III/295. 
*** yavunma����: Kaybolmak, yitmek 
(DTO 542). 

yavu9999- ��=	وو�%  Bir şeyi döndürmek, çevirmek, 
değiştirmek III/295. 
*** yavu9999mek: Döndürmek, çevirmek, 
değiştirmek (DTO 542). 

yavuş- وو����%  Yakın olmak  
Çü yo� dur bir na+ar �ılma�ġa tābı 
Çı�arġa yavuşur cān �ırāşı 
“Bir bakışlık bile gücü kalmadığı için 
canı çıkmaya yakındır.” III/296. 
*** yavuşma����: Yakınlaşmak, yakın 
olmak (DTO 540). 
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yavuş����arı  و���ر�%  Yaklaşık, takriben 
Semer�andtın iki şer‘asıġa yavuş�arı ġarb 
sarıdur “Yaklaşık Semerkant’tan iki mil 
batıya doğrudur.” (Bb. 60-15) III/296. 
*** yavuş����arı: Yakın, yakınında, 
yaklaşık (DTO 540). 

yavut- ��/وو�%  Yakınlaştırmak, yakına getirmek III/295. 
*** yavutma����: Yakınlaştırmak (DTO 
541). 

yavuz ووز�%  Sert, katı; zalim, kötü; kaba; mağrur 
III/295. 
*** yavuz: Fena, kötü; kavgacı; zayıf, 
güçsüz (DTO 541). 

yaw I 1  %�و) Düşman 
Moġul �an oġlanları birlen yaw boldı 
“Moğol hanı oğlanlarıyla düşman 
oldu.” (Abg. 8) 
2) Savaş III/16. 
*** yav: Düşman (DTO 539). 

yaw II و�%  (P. d. C. – V.) Özlü söz, vecize; örnek 
III/16. 
*** yav: Yargı, hüküm; örnek (DTO 539); 
yav: Yargı, hüküm, özlü söz; örnek 
(Vámb. 351). 

yaw- III و��ق�%  Dağılmış, küçük parçalara ayrılmış 
III/16. 
*** yavma����: Pārçe pārçe, rīze rīze itmek 
[küçük parçalara ayırmak], pāreletmek, 
düşmen �ırma�, ġalebe gelmek (LÇ 
301). 

yawçĭ !� (V.) Örf ve adetlere göre düğün daveti  %�و
yapan kimse III/19. 
*** yaoçi: Düğün daveti yapan kimse 
(Vámb. 351). 

yawçĭlik E���� .(V.) Düşmanlık III/20  %�و
*** yaocilik: Düşmanlık (Vámb. 351). 

yawçĭn ��� .(L.T.) Misafir III/20  %�و
*** yavçın: Misāfir, mihmān [misafir], 
�onu� (LÇ 301); yavçın: Konuk, misafir 
(DTO 339). 

yawla- ��,و�%  Savaşmak, savaşta olmak 
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Bir niçe yıllar yawnı yawlap “Bir kaç yıl 
düşmanla savaşıp” (Abg. 8) III/18. 
*** yavlama����: Mu
ārebe, muzarebe 
itmek [savaşmak], düşmeni yeñmek, 
ġālib gelmek, cenk ve cidāl [savaş], yavı 
�açırma�, �ırma�, kesmek (LÇ 301). 

yawla���� و,ق�%  (V.) Düşmanın yeri, düşman bölgesi 
III/18. 
*** yaula����: Düşmanın yeri, düşmanın 
durup dinlendiği bölge (Vámb. 351). 

yaw����a���� 
yawla���� 

 .Mükemmel (?); çok (?); yüksek (?) III/18  %�و,ق
*** yavla����: Şaşılacak, olağanüstü, 
harikulade; son derece (DTO 540). 

yawrĭ  ور�%  Hayvan yavrusu III/18. 
*** yavrı: Hayvan yavrusu (DTO 540). 

yawru���� وروق�%  Hayvan yavrusu; bebek III/18. 
*** yavru����: Hayvan yavrusu (DTO 540). 

yawrun ورون�%  Kürek kemiği III/18.  
*** yavrun: Kürek kemiği (Bdg. II: 345); 
yaġġġġrın: bk. yaġrĭn. 

yawrunçı !�	ورو�%  (V.) Kürek kemiğinden fal bakan kimse 
III/18. 
*** yaurunci: Rüya tabir eden kimse 
(Vámb. 351). 

yawşan و��ن�%  (V.) Girit dalak otu, çördük otu, yavşan, 
bir tür güzel kokulu bitki III/20. 
*** yauşan: Çördük otu, yavşan (Vámb. 
351); yavşan: Pelin otu (DTO 540). 

yawşar و��ر�%  Pelin otu III/20.  
*** yavşan: bk. yawşan. 

yawu���� وق�%  Yakın III/17. 
*** yavuġġġġ- yavu����: Yakın (DTO 540). 

yawu����lĭ���� و�����%  Yakınlık III/17. 
*** yavu����lu����: Yakınlık; komşuluk, 
hısımlık (Vámb. 351). 

yawuş I وش�%  (V.) Düşmanca hareket eden; kavgacı, 
karşı koyan III/20. 
*** yauş: Düşmanca, düşmanlık 
gösteren (Vámb. 351). 

yawuş- II و����%  (V.) Yaklaşmak III/20. 
*** yauşma����: Yaklaşmak, yakın olmak 
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(Vámb. 351). 
yawuştur- و��ر���% yawuş+tır- Yakınlaştırmak III/20. 

*** yauşturma����: Yakınlaştırmak (Vámb. 
351). 

ya$$$$ I  �%  1) Yay 
‘İlm-i yay “Okçuluk, ok atma sanatı” 
2) Yay burcu III/3. 
*** yay: O�uñ kemānı [okun yayı], �avis, 
kemān [yay] (LÇ 302). 

ya$$$$ II  �%  Yaz mevsimi III/4.  
*** yay: Tābistān [yaz mevsimi], 
mevsim-i .ayf [yaz mevsimi] (LÇ 302). 

ya$$$$- III ��%�%  1) Yaymak, sermek, açıp sermek 
2) Boşaltmak, dökmek 
3) Dağıtmak, saçmak 
4) Bildirmek, yayımlamak 
5) (P. d. C.) Tereyağ yapmak III/5. 
*** yayma����: Genişletmek, yaymak; 
tereyağı yapmak için sütü çalkalamak 
(DTO 542); yayma����: Tabsī� 
[genişletilmiş], neşr [yayımlamak, 
yaymak], işā‘ā [bir haberi yaymak], bas� 
[genişletmek, açmak, yaymak], ferş 
[yaymak], temdīd [uzatmak, 
sürdürmek], tefrīş itmek [döşemek, 
yaymak], güşād iylemek [açmak], pehn 
gerden [genişletmek], i‘lān ve i‘lām 
[yaymak ve bildirmek] (LÇ 302). 

yaya- ���%�%  Nehir, ırmak yatağında yaya gitmek 
,abībelik o� suġa kirdük yarımıdın köprek 
yayap o� kilindi andın so9ra uzdurma idi 
bir tīr atımıça 
abībe ve kiçimlik at uzdurup 
öttük “Silahlı bir vaziyette suya girdik; 
belimizin yarısına kadar ayaklarımız 
yere değerek yürüdük. Bundan sonra 
atları serbest bırakmak gerekti ve 
atlarımızı semerli ve silahlı olarak bir 
ok atımı mesafede serbest bıraktık.” 
(Bb. 110-16) III/72.  
*** yayama����: Su boyunca yaya olarak 
yürümek (Bdg. II: 388). 
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yayaġ غ�%�%  Yaya III/73.  
*** yayaġ: Yaya (Bdg. II: 367); yaya����: bk. 
yaya�. 

yayaġla ��%�%  Yaya III/74. *** (-). 
yaya���� ق�%�%  Yaya III/73. 

*** yaya ve yaya����: Piyāde [yaya], 
‘asākir-i piyāde [yaya asker], yaya9 
(LÇ 302). 

yaya����la- �����%�%  Yaya gitmek, yaya olarak gitmek III/73. 
*** yaya����lama����: Māşiyen 
areket 
iylemek [yaya olarak hareket etmek], 
rā
il olma� [göç etmek], piyāde gitmek 
[yaya gitmek] (LÇ 302). 

yaya����lĭ���� �����%�%  Yaya gitme III/73. *** (-). 
yaya9999 E	�%�%  Geniş, enli III/74. 

*** yaya9999: Geniş (DTO 542). 
yayan 1  %�%�ن) Yayan, ayakla 

2) Yaya III/74. 
*** yaya9999: Pākeş meşī [yaya yürüyüş], 
piyāde [yaya] (LÇ 302). 

ya$$$$çĭ !�%�% ya$I+çĭ 1) Okçu 
2) Büyücü, falcı 
3) Amuderya yakınlarında bir şehir ismi 
III/14. 
*** yayçı: Okçu; büyücü; Amuderya 
yakınlarında bir şehir ismi (DTO 542). 

ya$$$$da- ا���%�%  Eyer takmadan (eyersiz) ata binmek 
Ya$dap mindi “Eyersiz ata bindi.” III/14. 
*** (-). 

ya$$$$da���� اق�%�%  Eyersiz 
Yalġuz ya$da� at birle kömeksiz Sind suyı 
dik deryādın ozdurup kiçip “Sadece 
eyersiz atla başka yardım olmadan Sind 
nehri dibi sudan aşarak geçip.” (Bb. 
187-12) III/14. 
*** yayda����: Eyersiz at, eyer takımı 
vurulmamış at (Vámb. 351). 

Yayı���� ��%�% ya$-’tan Ural nehri III/75. 
*** Yayı����: Türkistānda vā�ı‘ büyük bir 
nehir ismidir (LÇ 303). 

yayĭ���� ��%�%  1) Geniş, enli; dağınık 
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2) Yayı� .u “Ural nehri” III/77. 
*** yayi����: Geniş; yayı� suyı “Volga 
nehri” (Vámb. 351). 

yayĭl- ����%�%  Yayılmak, açılmış olmak III/77.  
*** yayılma����: Yayılmak, açılmak (Bdg. 
II: 347). 

ya$$$$����a- ����%�%  Çalkalamak; yıkamak III/6.  
*** yay����ama����: Çalkalamak; yıkamak 
(Bdg. II: 346). 

ya$$$$����a����- ��(��%�%  Sallanmak, sallanarak yürümek III/7. 
*** yay����alma����: Yayıla yayıla �irām 
iylemek [yayıla yayıla naz ile yürümek], 
nāz ile pehn pehn [geniş geniş] yol 
yürümek, salına salına reftār iylemek 
[salına salına yürümek], āheste (LÇ 
302). 

ya$$$$����an- ��$�%�% ya$�a+n- Durulamak; yıkanmak, temizlenmek 
III/7. 
*** yay����anma����: Yıkanmak (DTO 542). 

ya$$$$����ara ا#�%�%  Boş tehdit, inanılmayan tehdit III/7. 
*** yay����ara: Tehdīd, şiddet, gürülti, 
baġırış, şamata (LÇ 302). 

ya$$$$����ĭn %���%�   Serap 
Serāb, şūre-zārda [çorak yerlerde], 
nemūd-āb [su görüntüsü], çöl beyābānda 
.u mi;āli görinen serāb (S.S.) III/8. 
*** yay����ın: (LÇ 302). 

ya$$$$la- ���%�%  Yazı bir yerde geçirmek 
Yayı� kün toġuşı �arafını ya$laġıl “Yazı 
Ural nehrinin doğusunda geçir.” (Abg. 
101) III/12. 
*** yaylama����: Yaylaya çı�ma�, yaban 
(LÇ 302). 

ya$$$$la���� ق�%�%  Yayla, yaz mevsiminin geçirildiği serin 
yer 
Ferġāna vilāyetini9 gerdā-girdi taġlarıda 
ya�şı ya$la�ları bar “Fergana’nın 
etrafındaki dağlarda güzel yaylalar 
var.” (Bb. 6-17) III/12. 
*** yayla����: Yayla ma
alli, .a
rā bādiye 
[sahra, kır] göçmen yeri, yayla (LÇ 302). 
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ya$$$$lamĭşĭ !&���%�%  [Yaz mevsiminde yaylaya çıkma]1056 
Mevsim-i yay yayla�a çı�ma� [yaz 
mevsimi yaylaya çıkmak], devv1057 [ıssız 
çöl] ve .a
rāda 
ayme nişīn [çölde çadırda 
oturan], göçemen (S.S.) III/13. 
*** yaylamışı: (LÇ 302). 

ya$$$$ma ��%�%  Geniş eyer kemeri III/15. 
*** yayma: Eyer kolanı (DTO 524). 

ya$$$$nĭ !$%�%  Hafif, ağır olmayan III/10.  
*** yaynı: �afīf, yü9ül, sebik [hafif] (LÇ 
303). 

ya$$$$pa���� ق�D%�%  (V.) Düz; yassı III/15. 
*** yaypa����: Düz, basık, yassı (Vámb. 
351). 

yayu���� ق�%�%  Tarlaya ekin ekme  
(Calc. Wrtb. ورز�-d ) III/77.  
*** yayu����: Tarlaya ekin ekme (Bdg. II: 
347). 

yaz I ز�%  Yaz mevsimi III/225. 
*** yaz: Yaz mevsimi (DTO 524). 

yaz- II ز���%  Yoldan çıkmak, yolunu kaybetmek, 
günah işlemek, hata yapmak  
�ırġavul ve büdeneni atıp kim yazar idi 
“Sülün ve bıldırcını vurmuştu ki [böyle 
yaparak] hata yapıyordu.” (Bb. 23-20) 
III/226. 
*** yazma����: Yanılmak (DTO 525). 

yaz- III 1  %�ز��) Açmak, sermek, yaymak; çözmek, 
ayırmak, düğümünü çözmek 
�açan Süleymān ta�tġa minse ol �uşlar 
�anatların yazar irdiler “Ne zaman 
Süleyman tahtına otursa o kuşlar 
kanatlarını açardılar.” (Bb. 320-16) 
2) ‘Yaz-‘ zarf fiil olarak da kullanılmaktadır: 
Tige �ıla yazdılar atlanġanda o� buyurdım 
“Ulaşmalarına az biz zaman kaldı; ata 
biner binmez buyurdum.” (Bb. 272-19); 
Kiyin ayaġı üzengümge tige yazıp �aldı 

                                                           
1056 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1057 Kelime OSTN’de ve LÇ’de hatalı olarak د	3   şeklinde yazılmıştır. 
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“Daha sonra ayağı üzengime değe 
yazdı.” (Bb. 258-23) III/227. 
*** yazma����: Sermek, açmak, bir halı 
veya kumaşı sermek (Vámb. 346). 

yazar-buzar زار ��زار�%  Yazıp silme işi III/229.  
*** yazar-bozar: Yazıp silme işi (Bdg. II: 
328). 

yazdur- I زدور���% yaz+dur- Yazdırmak, yazı yazdırmak III/239.  
*** yazdırma����: Yazı yazdırmak (Bdg. II: 
328). 

yazdur- II زدور���% yaz+dur- Açtırmak, serdirmek, yaydırmak 
III/239.  
*** yazdırma����: Serdirmek, yaydırmak 
(Bdg. II: 329). 

yazġur- I ر��� yaz+ġur- Açtırmak; düğümü çözdürmek; yere %�ز
serdirmek, yaydırmak III/238. 
*** yazġurma����: Yaymak, sermek; 
genişletmek, uzatmak; yatırmak (Vámb. 
346). 

yazġur- II �%ر���ز  yaz+ġur- 1) Birisine günah işletmek, günah 
işlemesine izin vermek 
2) Birisini günahkar yapmak  
Ol perī közdin çü ma�fī dur hemīşe veh niçe 
İstep anı tapmasa Mecnūn kö9ülni 
yazġuray 
“O peri gibi güzel sevgili gözden hep 
gizlidir; Mecnun olan gönül onu arayı 
bulmasa ne günahı var.” III/238. 
*** yazġġġġurma����: Mu�a..ır itmek [suç 
işletmek], suçlı itmek, �abā
atlu (LÇ 
292); yazġġġġurma����: Ceza vermek, 
cezalandırmak (Vámb. 346). 

yazĭ  ز�%  Ova; yayla  
Yazĭġa Şībānī �an �aşıġa bardılar 
“Yaylaya Şiban Han’ın yanına gittiler.” 
(Bb. 48-12) III/236. 
*** yazi: Yerleşilmiş ova, yurt olarak 
kullanılan yayla (Vámb. 346). 

yazĭġ �%ز�%  Yazı III/236. *** (-). 
yazĭġlĭġ ���� .Yazılı, yazılmış III/236  %�ز%

*** yazıġġġġlıġġġġ: Yazılı, yazılı belge (DTO 
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525). 
yazĭl- ���%ز�%  Yayılmak, açılmak, serilmek III/236. 

*** yazılma����: Yayılmak, açılmak, 
serilmek (Vámb. 346). 

yazĭla- ���%ز�%  Bozkıra gitmek; yaylamak III/236.  
*** yazılama����: Yaylamak (Bdg. II: 329). 

yazĭm '%ز�%  Kader, kısmet, alın yazısı III/236. 
*** yazım: Kader, kısmet (DTO 525). 

yazu I زو�%  Büyük, ulu III/237. 
*** yazu: Büyük, ulu (DTO 525). 

yazu- II زو���%  (V.) Günah işlemek, hata yapmak 
III/237. 
*** yazuma����: Günah işlemek, yanılmak 
(Vámb. 346). 

yazuġ I زوغ�%  Günah, suç, hata III/238.  
*** yazu����: bk. yazu�. 

yazuġ II زوغ�%  Yazı III/238. *** (-). 
yazuġluġ I غ�� .Yazılı, yazılmış III/238  %�زو

*** yazıġġġġlıġġġġ: bk. yazĭġlĭġ. 
yazuġluġ II غ�� .Suçlu, hatalı, kusurlu III/238  %�زو

*** yazu����lu����: bk. yazu�lu�. 
yazu���� زوق�%  Günah, suç, hata III/237. 

*** yazu����: Günah, suç, hata (Vámb. 346). 
yazu��������uġ زو���غ�%  Suçlu, hatalı, kusurlu III/238.  

*** yazu����lu����: bk. yazu�lu�. 
yazu����lu���� زو���ق�%  Suçlu, hatalı, kusurlu III/238. 

*** yazu����lu����: Suçlu (Vámb. 346). 
ye- E��%  Yemek yemek, yiyip bitirmek; gebe 

kalmak 
Bāzī yimek “Oyunu yemek, aldanmak” 
III/312. 
*** yimek: Yemek yemek (Vámb. 358); 
yimek: Yemek (DTO 558). 

yede- E� G�%  Dizginle götürmek; gemiyi iple çekmek 
III/369. 
*** yidemek: Yedemek, redīf itmek 
[arkadan getirmek], çekmek, 
āżır 
berāber gezdirmek (LÇ 311). 

yedek �% ،ك%�اك   İp bağlanarak götürülen hayvan veya 
iple çekilen gemi, yedek III/369. 
*** yedek: Elle çekilen at (DTO 543); 
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yedek: Yedekdeş ma‘iyetde giden redīf 
şeyler, �u.ū.en at yedegi, esb-i nümāyiş 
[at gösterisi], yetik (LÇ 303). 

yedenik E�	ا��%  Peşinden iple çekilerek giden 
Yedenik olsun! “İple götürülsün; ölsün!” 
III/370 
*** yidenik: Dizgile götürme (DTO 553); 
yidenik bo[l]sun: Du‘ā-yı bed 
ma�āmındadır [bed-duadır], ‘telef olsun 
kör dikenin bu o[l]sun’ dimek, bir 
�arġıştır (LÇ 311). 

yedi  ��%  Yedi sayısı III/371. 
*** yidi: Yedi sayısı (DTO 552). 

yedilençi !*	�%��%  Yedinci III/374.  
*** yitilençi: Yedinci (Bdg. II: 352). 

yedür- Eور���% ye+dür- Yedirmek 
Açlı� nini yidürmes to�lu� nini didürmes 
“Açlık herşeyi yedirir; tokluk herşeyi 
söyletir.” III/376.  
*** yidürmek: Yedirmek (Bdg. II: 367). 

yegü �=�%  Yemek III/321. *** (-). 
yegülük ك�(�=�%  Yiyecek şey, azık  

Tüşge tigrü (tünge tigin) �a‘ām ve .o
bet 
idi yegülüklerde zeyn ve zīnet idi “Öğlene 
kadar yemek ve sohbet devam etti, 
yiyecekler çok güzeldi.” III/321. 
*** yigülük: Yiyecek, gıda (Vámb. 357). 

yek I E% F. Bir, tek III/315.  
*** yek: Bir, tek (Bdg. II: 359). 

yek II    [Kenar, yan, civar, yakınlık]1058 
Cenā
 [kanat; yan], kenār, �urb 
[yakınlık], civār, nezd [yan], cihet, semt, 
yan (S.S.) III/316. 
*** yek: (LÇ 297). 

yek III ك�%  Ağaç yaprağı  
(Calc. Wrtb. ك�� ) III/316.  
*** yek: Ağaç yaprağı (Bdg. II: 336). 

yek IV 1  %�ك) Kötü ruh, şeytan 
2) Sevilmeyen, can sıkıcı, aksi 

                                                           
1058 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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3) Kötü, zayıf III/316.  
*** yek1059: Fena, kötü; hain, şerir (Vámb. 
357); yek: Fena, kötü; zayıf (DTO 532). 

yeke آ��%  (V.) Yalnız, tek başına III/317. 
*** yeke: Yalnız, münzevi, tek başına, 
terkedilmiş (Vámb. 352). 

yeken I � (V.) Damat, genç koca (1  %�=�ن، %�=
2) (P. d. C.) Abla çocuğu, yeğen III/317. 
*** yeken1060: Damat, genç koca (Vámb. 
352); yigin: Damat, genç koca (Vámb. 
357); yigen: Yeğen (DTO 556). 

yeken II ن�=�%  (V.) Hasır yapımında kullanılan kamış; 
bu kamışla yapılan hasır III/317. 
*** yeken- yiken: Hasır, kamıştan 
yapılmış sergi (Vámb. 357). 

yekleş ش�=�%  (P. d. C.) Zayıf, kötü III/318. 
*** yekleş: Fena, kötü; zayıf (DTO 532). 

yekre- Eا�#=�%  (V.) Nefret etmek, kin beslemek III/318. 
*** yekremek1061: Tiksinmek, nefret 
etmek (Vámb. 357). 

yekren- E�	ا#=�%  (V.) Nefret edilmek III/318. 
*** yekrenmek1062: Nefret edilmek 
(Vámb. 357). 

yekte$$$$  �"=�% F. (V.) 1) Yalnız, tek başına 
2) İnce yaz elbisesi III/319. 
*** yektey: Tek, münferit, yalnız; ince 
yaz elbisesi (Vámb. 352). 

yel I 1%  1) Rüzgar, yel 
2) Hava 
3) Epidemi, salgın hastalık III/345. 
*** yel1063: Rüzgar, yel; osuruk; 
romatizma (Vámb. 357); yil: Rüzgar, 
yel; bağırsaklardaki gaz (DTO 557). 

                                                                                                                                                                          
1059 Kelimenin Arap harfli yazılışı 2�ی  şeklindedir. 
1060 Vámbéry, çalışmasında hem M(ی  (Vámbéry;1867: 352), hem de M�(�ی (Vámbéry;1867: 357) 
şeklinde yazılan kelimeyi aynı biçimde ‘yeken’ şeklinde okumuştur. Kelime çalışmamızda Arap 
harfli yazılışları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 
1061 Kelimenin Arap harfli yazılışı  ا �ك�ی�)  şeklindedir. 
1062 Kelimenin Arap harfli yazılışı  ا",�ك�ی�)  şeklindedir. 
1063 Vámbéry, kelimeyi 4�ی şeklinde Arap harfli olarak yazmış ve bu kelimeyi ‘yel’ şeklinde 
okumuştur (Vámbéry, 1867: 357). 
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yel- II E��%  Acele etmek, koşmak III/345. 
*** yilmek: Hızlı hürümek, koşmak; 
üflemek, üfürmek, hava vermek (DTO 
558).  

yelçile$$$$  ��*�% yel+çi+le+e (V.) Rüzgar gibi hızlı III/356. 
*** yelciley: Rüzgar gibi hızlı (Vámb. 
358). 

yelde- Eا���%  Yellemek, esmek; üfürmek III/355.  
*** yiltemek: Yellemek, üflemek (Bdg. 
II: 361). 

yelek ك��%  (V.) Yelek, kadınların giydiği hırka 
III/348. 
*** yelek: Yelek, kadınların giydiği 
hırka (Vámb. 357). 

yelen- 	��%E�  yel+len- Esmek; üflemek III/349. *** (-). 
yelengüç ج�=	��% yel+len+güç (V.) Yelpaze III/349. 

*** yelengüç: Yelpaze (Vámb. 358). 
yele9999 E	�% yel+e9 Çevik, atik, tez; acele, çabuk  

,avālī ve 
avāşīsi ve yigit yele9i bisyār 
pür-/ev� ve pür-zīb bolup idi “Onun 
çevresinde, yakınında olanlar ve çevik 
yiğitleri çok neşeli ve çok süslü 
olmuştu.” (Bb. 52-7); Yigit yele9i ve 
yaya� yele9i bile �unduzġa %usrev Şāhġa 
tarttı “Hızlı giden atlı ve yaya askerleri 
ile Kunduz’a Hüsrev Şâh’a taşıdı.” (Bb. 
52-17); Kiyin �alġan yüklük kile ve tive ve 
yaya� yele9 kile �aldı “Arkada kalanlar 
yüklü geliyorlardı; deve ve yaya 
yürüyenler hızlı bir şekilde geldiler.” 
(Bb. 184-19); %usrev Şāh bölük yele9 ve 
levendni  yıġıp “Hüsrev Şâh, bir bölük 
asker ile denizciyi toplayıp” (Bb. 193-13) 
III/348. 
*** yele9999- yile9999: Çabuk, hızlı, atik 
(DTO 557); yelenk: Hızlı hareket eden, 
atik, çevik (Vámb. 357). 
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yelew و�%  (V.) Mızrağın ucundaki sancak III/347. 
*** yelo1064: Mızrağın ucundaki sancak 
(Vámb. 352). 

yelim '��%  Tutkal, vernik III/350. 
*** yelem: Tutkal; reçine (Vámb. 352); 
yelim: Yapıştırıcı; top, namlu; bir çeşit 
tüfek (DTO 544). 

yelin I ����%  Hayvan memesi, kısrak memesi III/350. 
*** yelin: İnek memesi (Vámb. 352). 

yelin- II E�$���%   (V.) Kazanmak, elde etmek; yarar 
sağlamak III/350. 
*** yelinmek: Kazanmak, elde etmek; 
faydalanmak, yararlanmak (Vámb. 352). 

yelke �=��%  Ense III/351. 
*** yelke: Ense (Vámb. 352); yilke: Şah 
damarı (DTO 558). 

yelken ن�=��% yel’den Yelken III/352. 
*** yilken: Gemi yelkeni (DTO 558). 

yellen- E�$��% yelle+n- 1) Hava almak, rüzgar altında olmak 
2) Gaz çıkarmak III/353.  
*** yellenmek1065: Yellenmek (BLÇ 71). 

yellet- E�"��% yelle+t- Hava aldırtmak, rüzgara çıkartmak 
III/353. 
*** yelletmek: Havalandırtmak, hava 
aldırtmak (Vámb. 358). 

yelpegüç چ�=D��%  Yelpaze III/356. 
*** yilpigüç: bk. yelpigüç. 

yelpigüç چ�=�D�%  Yelpaze III/357. 
*** yilpigüç: Yelpaze (DTO 557). 

yelpilde- Eا����D��%  (V.) Uçuşmak, dalgalanmak III/357. 
*** yelpildemek: Oradan oraya 
uçuşmak; kanat çırpmak (Vámb. 358). 

yelpǖǖǖǖç وج�D��%  Yelpaze III/357. 
*** yelpüç: Yelpaze (Bdg. II: 362); 
yilpigüç: bk. yelpigüç. 

yem '%  1) Yemek, gıda, besin, yiyecek 
2) Olta yemi, yem III/387. 
*** yim: Hayvan yemi (DTO 558); yim: 

                                                           
1064 Vámbéry, kelimeyi وLی şeklinde Arap harfli olarak yazmış ve bu kelimeyi ‘yelo’ şeklinde 
okumuştur (Vámbéry, 1867: 357). 
1065 Kelimenin Arap harfli  yazılışı 2,"L
  .şeklinde verilmiştir  ی�
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Yemek, gıda; hayvan yemi, yem (Vámb. 
358). 

yemden ان��%  (S.S.) [Mısır unundan yapılarak ince bir 
şekilde pişirilen bir tür yemek]1066 
Bir nev‘ darı unından ra�ī� pişürilmiş 
�a‘āmdır (S.S.) III/396. 
*** yemden: (LÇ 303). 

yemdeş اش��%  (S.S.) Birlikte yemek yiyen kişiler, 
yoldaş III/396. 
*** yimdaş 1067: Arkadaş, yoldaş (Vámb. 
358). 

yemiş 3���%  Yemiş, meyve III/392. 
*** yemiş1068: Kurutumuş meyve (Vámb. 
358); yimiş: Meyve (DTO 559). 

yemişen ن�&���%  Kızılcık meyvesi III/393. 
*** yimişen: Muşmula, beşbıyık (DTO 
559). 

yemrü- Eو�#��%  Devirmek, düşürmek; paramparça 
etmek, ezmek, sıyırmak III/394. 
*** yimrümek: Yıkmak, kırıp geçirmek; 
yok etmek, ortadan kaldırmak; 
devirmek, altüst etmek (DTO 558). 

yemrül- E�(و#��% yemrü+l- Devrilmek, yıkılmak, çökmek  
Yemrülür başımġa gūyā kim felek 
�um�ānesi 
Ol �uyaş hem �ānem irken ni �açan yād 
iylesem 1069 
“O güneş gibi sevgiliyi evimde her ne 
zaman anacak olsam felek meyhanesi 
başıma yıkılır.” III/394.  
*** yimrül-: Yıkılmak, çökmek (BD 441). 

yemrülgü  ،�=(و#�%
 %��#و)=�

yemrül+gü Soyulmuş, kırılmış, ezilmiş III/395. 
*** yimrülgü: Kırılmış; yıkıntı, harabe 
(DTO 558). 

yemtük ك�"��%  (P. d. C.) Av hayvanlarının 
artıklarından kalan tüyler III/396. 

                                                           
1066 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1067 Kelimenin Arap harfli yazılışı  ی�,�اش  şeklindedir. 
1068 Kelimenin Arap harfli yazılışı  )�,�ی  şeklindedir. 
1069 Bu beyit Fransıca açıklaması ile birlikte Dictionaire Turc Oriental’de de (Courtaille; 1870: 
558) yer almaktadır. Ancak bu sözlükte beyit ‘yimrümek’ kelimesine örnek olarak verilmiştir. 
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*** yimtük: Av hayvanlarının 
artıklarından kalan tüyler (DTO 558). 

yencü �*$�%  (V.) İnci III/334. 
*** yincu: İnci (Vámb. 358). 

yenç- E��$%  (V.) 1) Ezmek, sıkmak 
2) Azarlamak, paylamak III/333. 
*** yençmek: Ezmek, baltayla 
parçalamak, küçük parçalra ayırmak, 
kırmak (Vámb. 350). 

yençtür- Eور���$%  (V.) Ezdirmek III/334. 
*** yençtürmek: Ezdirmek (Vámb. 350). 

yenge �=$%  Büyük kardeşin hanımı, yenge III/332. 
*** yenge: Yenge (Vámb. 352); yinge: 
bk. ye9ge. 

yenürt- E�/ر�$�%  Değiştirmek, döndürmek III/331. 
*** yinürtmek: Değiştirmek, 
döndürmek (DTO 560). 

ye9999 I E$�%  Yen, elbise kolu  
Ye9ini .ıġama� “Elbisesinin kolunu 
sıvamak” III/322. 
*** yi9999: Elbise kolu, yen (DTO 559); 
ye9999    1070: Elbise kolu, yen (Vámb. 358). 

ye9999- II E�=$�%  Yenmek, alt etmek  
,üsn da‘vīsiġa �ol ye9idin çı�ar 
Yüz yedd-i beyżā çı�arġanlarnı yi9  
“Güzellik konusunda elini elbisenin 
kolundan çıkar; yüz kez yed-i beyzâ 
gösterenleri yen!” III/322. 
*** yi9999mek: Yenmek (DTO 559). 

ye9999ge �==$�%  Büyük kardeşin hanımı, yenge III/325. 
*** yinge: Yenge, büyük kardeş ile evli 
kadın (DTO 559). 

ye9999gi   (V.) Yeni III/325. 
*** ye9999i: Genç, körpe (Vámb. 352). 

ye9999gil   Hafif III/325. 
*** yi9999ül: bk. ye9ül. 

ye9999i   Yeni III/323. 
*** ye9999i: Yeni (DTO 537). 

ye9999il 1�=$�%  Hafif  

                                                           
1070 Kelimenin Arap harfli yazılışı  2��ی şeklindedir.  
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Kir vādī-yi ‘ış� içre yi9ilrek ki bu yolda 
Özlük yükini taşlaġan il ehl-i zihī dur 
“Aşk vadisine hafifçe gir ki bu yolda 
kendi yükünü içinden atan kişi ne güzel 
kişidir.”;  
Yi9il ve bī-te’emmül merd idi “Hafif ve 
düşüncesiz bir kişi idi.”; Uşal zamān min 
aġır boldum ol yi9il boldı “O zaman ben 
ağır oldum o hafif oldu.” (Bb. 504-7) 
III/323. 
*** ye9999il1071: Hafif (Vámb. 358). 

ye9999ille- E����=�% ye9ĭl+le- Hafiflemek III/324.  
*** yi9999illemek: Hafiflemek (Bdg. II: 
369). 

ye9999illen- E�	���=�% ye9ĭlle+n- Hafif olmak III/324.  
*** yi9999illenmek: Hafifleşmek, hafif 
olmak (Bdg. II: 369). 

ye9999illik E����=$�% ye9ĭl+lĭk Hafiflik, hafif olma III/324.  
*** yi9999illik: Hafiflik (Bdg. II: 369). 

ye9999ir- E�#�=$�% ye9ĭ+r- Yenilenmek, tazelenmek III/323. *** (-). 
ye9999irt- E�/#�=$�% ye9ir+t- Yenilemek, tazelemek  

�arındaşlı� ve dostlu�ların ye9irtip 
“Kardeşlik ve dostluklarını yenileyip” 
III/323. 
*** ye9999irtmek: Yenilemek (DTO 559). 

ye9999ül ل�=$�%  Hafif III/325. 
*** yi9999ül: Hafif (DTO 560); yö9999ül: 
Hafif (Vámb. 358). 

ye9999üllük ك��(�=$�%  Hafiflik, hafif olma III/325.  
*** yü9999üllük: Hafiflik (Bdg. II: 369). 

yer #%  1) Toprak, zemin, yeryüzü 
2) Mahal, mevki, mekan III/334. 
*** yir: Toprak, arazi; yer, mahal (DTO 
553); yer- yir: Mekan, yer; yeryüzü 
(Vámb. 356). 

yerdeş داش#�% yer+deş Hemşehri III/344.  
*** yirdeş: Hemşehri (Bdg. II: 353). 

yerik E%#%  (V.) Yemeğe duyulan istek veya yemeğe 
duyulan isteksizlik, aşerme III/339. 

                                                                                                                                                                          
1071 Kelimenin Arap harfli yazılışı 4�(��ی  şeklindedir. 
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*** yerik – yirik: Obur, pisboğaz; 
yemeğe duyulan istek veya yemeğe 
duyulan isteksizlik, aşerme (Vámb. 
356); yirik: *a‘āmdan nefret idici 
diksinmek (LÇ 311). 

yerikle- E��=%#%  (V.) Yemeğe istek veya isteksizlik 
duymak (Gebe kadınlarda), aşermek 
III/3401072. *** (-). 

yerle- E�,#% yer+le- Yerleştirmek, oturtmak, ikamet ettirmek 
III/342. 
*** yirlemek: Yerleştirmek, koymak, 
oturtmak (DTO 554). 

yerleş- E��,#%  1) Bir yer almak, bir yerde oturmak 
2) Görev almak (bir memurdan) III/342. 
*** yerlaşmek1073: Yerleşmek, birlikte 
oturmak (Vámb. 356). 

yerlik E�(#�%  1) Yeri olan, yer sahibi 
2) Yerli; genellikle askerî yerleşimlerin 
karşısında oturan ve Türkistan’ın 
doğusundaki İli ve Hami ovasında 
yaşayan Tarançiler III/343. 
*** yerlik1074: Yerli (Vámb. 356). 

yeske �=8�%  (V.) Zayıf ve çelimsiz at III/377. 
*** yeske: Zayıf ve çelimsiz at (Vámb. 
352). 

yeş- E�&�%  Çözmek, çözüp ayırmak, çözümlemek; 
günah çıkarmak 
(Calc. Wrtb. آ-'دن ); 
7ada�ım �ılıçımnı yişdim “Okluğumu ve 
kılıcımı çözdüm.” (Abg. 161); Fūtāmnı 
yişeyin tip irdim “Kemerimi çözeyim 
dedim.”; Günāhlarım sin özü9 yiş! 
“Benim günahlarımı affet!” III/379. 
*** yeşmek1075: Çözmek, çözüp ayırmak, 
çözümlemek (Vámb. 356); yişmek: 
Açmak; çömek; gevşetmek (DTO 554). 

                                                           
1072 Cagataische Sprach- Studien’den alındığı belirtilen kelime bu eserde bulunamamıştır. 
1073 Vámbéry, kelimeyi 2 �,�9��ی şeklinde Arap harfli olarak yazmış ve bu kelimeyi ‘yerlaşmek’ 
şeklinde okumuştur (Vámbéry, 1867: 356). 
1074 Vámbéry, kelimeyi 2�3��ی şeklinde Arap harfli olarak yazmış ve bu kelimeyi ‘yerlik’ şeklinde 
okumuştur (Vámbéry, 1867: 356). 
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yeşil- E���&�%  Çözülmek, çözülüp ayrılmak 
Delīl irür ki kö9üllerni �ılmış olġay sin 
āzād 
Bu kim selāsil zülfü9 tügünleri yeşilip dür 
“Tutsak ettiğin gönülleri azat ettiğine 
zülfünün düğümlerini çözmen 
delildir.” III/381. 
*** yeşilmek1076: Çözülmek, çözülüp 
ayrılmak (Vámb. 356). 

yet- E�"�%  1) Bir yere varmak, ulaşmak 
2) Yeterli olmak 
3) Elde etmek, almak, korumak III/358. 
*** yitmek: Varmak, ulaşmak; yeterli 
olmak; yetişmek (Vámb. 356). 

yetek I ك�"�% yete+k Atın dizginli bir şekilde gitmesi  
Yitek at “Dizginlenmiş at” III/360. 
*** yitek: Sonradan görme; yitik, kayıp; 
atın dizgini (DTO 552). 

yetek II ك�"�% yet+ek Yeterli 
Yitek dik “Yeteri kadar, yeterli 
miktarda” III/360.  
*** yitek dik: Yeteri kadar, yetecek 
kadar (Bdg. II: 349). 

yeti !"%  Yedi sayısı 
Yeti ata “İleri gelen, önden giden”; Yeti 
�ardaş “Yedi yıldız, takım yıldızı” 
III/361. 
*** yeti: Yedi sayısı (Vámb. 351); yiti- 
yidi: Yedi sayısı (DTO 552); yitti – yiti: 
Yedi, heft [yedi], seb‘a [yedi] (LÇ 303). 

yetigen ن�=�"�%  Yedi yıldız, Küçükayı ve Büyükayı 
takım yıldızı III/361. 
*** yitigen: Büyükayı ve Küçük ayı 
takım yıldızı (DTO 553). 

yetik ��"% ،E�"�%  1) Meydana gelmiş; yeterli 
Burun vilāyetler yaġı idi �aylī yıtı� �ılı� 
yo� idi “Daha önce bu devletler 
düşmandı; o zaman yeteri kadar 

                                                                                                                                                                          
1075 Kelimenin Arap harfli yazılışı  ی�-,�ك  şeklindedir. 
1076 Kelimenin Arap harfli yazılışı  ك�,
 .şeklindedir  ی�-�
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düzenli değillerdi.” (Bb. 330-11); 
2) Hedefe varma, başarı 
Bir niçe bu yosunlu� sözler aytıp men‘ 
�ılurlar yıtı�ġa kirmes “Onlar -onu 
durdurmak için- bir çok düzgün sözler 
söyleyip yasaklarlar ama 
başaramazlar.” (Bb. 331-7) III/361.  
*** yetik: Vuku bulma, sona ulaşma 
(Vámb. 356); yitik: Sona gelme, işin 
sonu, başarı (DTO 543). 

yetil- E���"�% yet+l- Yetişmiş olmak, olmuş olmak, 
olgunlaşmak III/362.  
*** yetil-: Ulaşılmak (SD 606). 

yetim '�"% ،'�"�% Arapçadan Yetim 
Yitim bālā sa�lasa9 aġzı9 burnı9 �an 
iter 
Yitim oġla� sa�lasa9 aġzı9 burnı9 may 
iter 
“Eğer sen yetim oğlan çocuğu 
yetiştirirsen ağzın burnun kanla dolar; 
eğer bir oğlak yetiştirirsen ağzın 
burnun yağla dolar.”; 
Şehr yitimleri “Sokaklarda yaşayan 
evsizler” III/363. 
*** yetim: Çocuk, oğlan; hayvan 
yavrusu; yetim; kimsesiz (Vámb. 352). 

yetimlen- E�	, '�"% yetim+le+n- Yetim kalmak, yetim olmak III/363.  
*** yitimlenmek: Yetim kalmak (Bdg. II: 
350). 

yetimlenüş- ���	���"�%E  yetimlen+ş- Birlikte yetim kalmak III/363.  
*** yitimlenüşmek: Birlikte yetim 
kalmak (Bdg. II: 350). 

yetkez- Eز��="�% yet+kez- Bir şeyi bir noktaya getirmek, yetirmek; 
yerine getirmek 
Te9rini9 
ükmin yitkezip “Tanrı’nın 
emrini yerine getirip” (Abg. 90) III/364. 
*** yitkezmek: Meydana getirmek; 
yapmak, yerine getirmek, 
gerçekleştirmek (DTO 552). 

yetkür- Eر��="�%  bk. yetkez- III/365. 
*** yitkürmek: Meydana getirmek; 
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yapmak, yerine getirmek, 
gerçekleştirmek (DTO 552). 

yetküz- Eز��="�%  bk. yetkez- III/365. 
*** yitküzmek: Yaklaştırmak; 
vardırmak (Vámb. 356). 

yetmiş    3��"�%  Yetmiş sayısı III/368.  
*** yitmiş: Yetmiş sayısı (Bdg. II: 349). 

yetmişinçi !�$&��"%  Yetmişinci III/368. *** (-). 
yetük ك�"�% yet+k bk. yetik III/364.  

*** yitük: Meydana gelmiş, olmuş (Bdg. 
II: 349); yetik: bk. yetik. 

yetüklük آ��ك�"�% yetük+lük 1) Yeterli, olgun 
2) Olgunluk III/364.  
*** yitüklük: Yeterli, yetecek; olgunluk 
(Bdg. II: 349). 

yetül 1077 ل�"% yet+ül Yurtluk; mal, mülk, arazi 
Özüm bile �aza�lı�larda bolup kilgen 
biglerge ve yigitlerge kint ve yetül birildi 
“Benimle seferlerde olup gelen bey ve 
yiğitlere şehir ve yurtluk verildi.” (Bb. 
178-17); �utlu� �wāceni9 yetüli Lemġān 
kintiġa tüştük “Kutluk Hoca’nın 
yurtluğu olan Lemgân şehrine ulaştık.” 
(Bb. 311-1) III/364. 
*** yetül: Yurt olarak verilen arazi (Bdg. 
II: 350); yatul: bk. yatul. 

yetüz- Eز��"�%  bk. yetkez- III/364.  
*** yitüzmek: Yetirmek, ulaştırmak; 
yerine getirmek (Bdg. II: 349). 

yeyüt- E�/��%  Değiştirmek, çevirmek III/328.  
*** yiyütmek: Değiştirmek, çevirmek 
(Bdg. II: 390). 

yezde G4د�%  (V.) Ablanın kocası, enişte III/378. 
*** yezde: Enişte (Vámb. 352). 

yezne �	4%  Ablanın kocası, enişte III/378. 
*** yezne- yizne: Enişte (DTO 543). 

yĭġ I ��%  Düzenlenmiş, hazır, amade 
Öz �atlini iylemiş idi yĭġ 

                                                           
1077 Kelime, aynı anlam ve aynı örneklerle ‘yatul’ maddesinde de değerlendirilmiştir. Kúnos, 
kelimeyi ‘yetul’ şeklinde okumuştur (Kúnos; 1902: 104).  
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Pinhān �ılıp irdi zehrlı� tīġ 
“Zehirli oku gizleyip kendi katlini 
hazırlamış idi.” III/504. 
*** yıġġġġ: Hazır, düzenlenmiş; yatkın 
(DTO 554). 

yĭġ- II ����%  Engel olmak, yasaklamak, menetmek 
III/504. 
*** yıġġġġma����: Engel olmak, önlemek (DTO 
555). 

yĭġ- III ����%  Yığmak, biriktirmek, toplamak; 
ulaştırmak  
Yĭġıp Arman ilin fer�unde 
ākim 
�ılıp Ferhād üçün redd-i me+ālim 
“Arman ilinde halkı toplayarak o 
adaletli hakim Ferhad’ın başı için 
zulmü yasak etti.”; 
Bir yirge yĭġdı “Bir yere biriktirdi.” 
III/504. 
*** yıġġġġma����: Biriktirmek, toplamak, bir 
araya getirmek (DTO 555). 

yıġaç I چ���%  1) Uzaklık birimi, yıgaç 
2) Ağaç, kütük, kazık III/469. 
*** yıġġġġaç: Ağaç; duvarcıların kullandığı 
ölçek; uzaklık birimi (DTO 554). 

yĭġaç II ج���%  1) Ağaç, kütük, değnek 
Yĭġaç iv “Ağaç ev”; �olıġa yĭġaç aldı 
“Eline değnek aldı.” 
2) Uzunluk ölçüsü  
*ınābı ki messā
 �ıldı �ulaç 
�ılıp on iki mi9 �arı bir yıġaç 
“Messahlar (yer ölçme memurları) 
toprağı ölçmek için kulaç kullanıyorlar; 
bir yıgaç on ikibin karı 
uzunluğundaydı.” III/505. 
*** yıġġġġaç: bk. yıġaç. 
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yĭġa9999 1078 ��ك%   Kürk, kaba olan yün  
Yĭġa9dın bolmaġan ve pu�tedin bolmaġan 
�umaşnı ‘ömrlerinde körmesler idi “Kaba 
olan yünden ve işlenmemiş olan kumaşı 
ömürlerinde hiç görmezlerdi.” (Abg. 
26) III/505. 
*** yıġġġġak: Hayvan yünü (DTO 543). 

yĭġant @$��%  Fil III/505. 
*** yıġġġġant: Fil (DTO 556). 

yĭġĭ I !��% yĭġ+ĭ Toplantı, yığın (insan için) III/505. 
*** yıġġġġı: Toplanma, yığın (DTO 556). 

yĭġĭ II !��%  Gözyaşı dökme, keder, acı 
Ya‘�ūb kibi köp yĭġĭdın �almadı sinsiz 
Nūr-ı ba.arım �wāh inan �wāh inanma 
“Sensiz, Yakup gibi gözyaşı dökmekten 
gözyaşım kalmadı; Gözümün nuru, 
ister inan ister inanma.” III/505. 
*** yiġġġġi: Gözyaşı dökme, keder (Vámb. 
357). 

yĭġĭl- ������%  Yığılmak, toplanmak III/506.  
*** yıġılma����: Yığılmak, toplanmak (Bdg. 
II: 357). 

yĭġĭn ����% yĭġ+n Yığın, küme, kitle III/506. 
*** yıġġġġın: Kalabalık, topluluk, kalabalık; 
küme, kitle (DTO 556). 

yĭġĭş- ��&���% yĭġ+ş- Toplaşmak, bir araya gelmek III/506.  
*** yıġışma����: Toplaşmak, birikmek, bir 
araya gelmek (Bdg. II: 357). 

yĭġĭştur- و���&���% yĭġĭş+tur- (V.) Yığıştırmak, toplaştırmak III/506. 
*** yiġġġġişturma����: Birlikte yığmak, birlikte 
biriktirmek (Vámb. 357). 

yĭġla- �����%  (S.S.) Ağlamak III/506. 
*** yıġġġġlama����: Aġlama�, girye iylemek 
[göz yaşı dökmek], isāle-i dumū‘ itmek 
[göz yaşı dökmek], bükā iylemek 

                                                           
1078 Radloff’un sözlüğünde yer alan bu kelime tamamen okuma yanlışıdır. Şecere-i Türk’te yer 
alan metinde kelime ‘yifek – ipek’ şeklinde geçmektedir (Ölmez; 2003: 186). Dolayısıyla Radloff 
kelimeyi ‘yifek’ yerine büsbütün farklı bir biçimde ‘yĭġa9’ olarak okumuştur. P. d. Courteille 
de kelimeyi sözlüğüne �<كی  şeklinde alarak ‘Hayvan yünü’ anlamı vermiş; Şecere-i Türk’te yer 
alan bu metni de çalışmasında kullanmıştır (Courteille; 1869: 543). Bu bakımdan kelimenin 
Arap harfli şekli ك�Vی  şeklinde yazılarak ‘İpek’ anlamı verilmeliydi. 
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[ağlamak] (LÇ 312); yıġlama����: Ağlamak 
(Bdg. I: 356). 

yĭġlaġur ر����% yĭġla+ġur Ağlayan III/507. 
*** yıġġġġlaġġġġur: Aġlayıcı; giryān, yıġlama�, 
bükā idici [ağlayan] (LÇ 312); yıġġġġlaġġġġur: 
Ağlayan (DTO 555). 

yĭġlamsĭn- $�8����%��  yĭġlam+sĭn- 1) Sessizce göz yaşı dökmek 
2) Ağlar gibi yapmak  
Zāhid ki ‘ış�ın dise ki �ılġay fāş 
Yĭġlamsĭnur ve közige kilmes yaş (Bdg.)1079 
III/507. 
*** yıġġġġlamsınma����: Sessizce göz yaşı 
dökmek; ağlar gibi yapmak (Bdg. II: 
356); yiġġġġlamsima����: Alçak sesle ağlamak, 
hafifçe inlemek (Vámb. 357). 

yĭġlan- ��	���% yĭġla+n- Göz yaşlarına boğulmak III/507. *** (-). 
yĭġlan����u ��	���%  (V.) Ağlayış III/507. 

*** yıġġġġlan����u: Ağlayış, ağlama (Vámb. 
357). 

yĭġlaş- ������% yĭġla+ş- Ağlaşmak, birlikte ağlamak III/507.  
*** yıġlaşma����: Ağlaşmak (Bdg. II: 356). 

yĭġlat- ��/���% yĭġla+t- Ağlatmak; üzmek III/507. 
*** yiġġġġlatma����: Ağlatmak (Vámb. 357); 
yıġlatma����: Ağlatmak (Bdg. II: 356). 

yĭġna- ���$��% yĭġĭn+a- (V.) Yığmak, biriktirmek, toplamak 
III/506. 
*** yiġġġġnama����: Yığmak, biriktirmek, 
toplamak (Vámb. 357). 

yĭġna���� 1080 ق�$��% yĭġna+� Toplantı 
Timur Big ornıġa olturġan ulu� pādişāh 
yıġna� �ılıp e�rāf ve cevānibdin oġlanlarını 
ve biglerini tiletip “Timur Bey’in yerine 
oturan ulu padişah toplantı yapıp her 
taraftan oğlan ve beylerini istemiş.” (Bb. 
202-17) III/506. 
 *** yıġġġġna����: Bir araya getirme, toplantı; 

                                                           
1079 Radloff’un Budagov’dan aldığını belirttiği beyite Muhakemetü’l-Lugateyn’de rastlanmıştır. 
Beyit burada: 
Zāhid ‘ış�ın dise �ılġay fāş 
Yıġlamsınur vü közige kilmes yaş 
şeklindedir (Barutçu; 1996: 171). 
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kalabalık (DTO 555). 
yĭġnaş- ����$��% yĭġna+ş- (V.) Bir araya gelmek, toplanmak, 

birikmek III/506. 
*** yiġġġġnaşma����: Bir araya gelmek, 
kavuşmak; toplanmak, birikmek 
(Vámb. 357). 

yĭ����- ����%  Yıkmak, devirmek  
Kö9ül yĭ�tı “Gönül yıktı, kalp kırdı.” 
III/502. 
*** yı����ma����:Yıkmak, devirmek; imha 
etmek (DTO 556). 

yĭ����ĭl- ������% yĭ�+l- Yıkılmak, düşmek  
Ta9lası �aber kildi kim Nūyān Kökeltaş 
mestlıġda cerdin yĭ�ĭlıp ölüp tür “Ertesi ün 
haber geldi ki Nûyân Kökeltaş sarhoş 
olup uçurumdan düşüp ölmüş.” (Bb. 
120-14) 
*** yı����ılma����: Yıkılmak, düşmek (DTO 
556). 

yĭ����ĭldur- Eور������% yĭ�ĭl+dür- bk. yĭ�ĭt- III/503. 
*** yı����ıldurma����: Yıkmak, yenmek; 
düşürmek, devirmek, iterek yere 
sermek (Bdg. II: 358); yı����ıtma����: bk. 
yĭ�ĭt-. 

yĭ����ĭlġur ر������%  Yıkık, yıkılmış, düşük III/503. 
*** yı����ılġġġġur: Yıkık, yıkılmış, düşük 
(DTO 556). 

yĭ����ĭlmaġur ر�������% yı�ıl+ma+ġur (V.) Sağlam duran, yıkılmayan, 
düşmeyen III/503. 
*** yı����ılmaġġġġur: Dayanıklı, sabit, sağlam 
duran (Vámb. 357). 

yĭ����ĭlt- ��"����% yĭ�ĭl+t- bk. yĭ�ĭt- III/503. 
*** yıġıltma����: Yıkmak, yenmek; 
düşürmek, devirmek, iterek yere 
sermek (Bdg. II: 358); yı����ıtma����: bk. 
yĭ�ĭt-. 

                                                                                                                                                                          
1080 OSTN’de kelimenin açıklamasına (v) şeklinde kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret 
konulmuştur. Ancak kelimenin Arap harfli yazılışı, sözlükte verilen anlamı ve sözlükte alınan 
metin incelendiğinde kelimenin burada belirtildiği gibi fiil değil isim olduğu görülerek bu işaret 
çalışmaya eklenmemiştir. 
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yĭ����ĭntĭ !"$��%  (S.S.) [Yıkıntı, enkaz, harabe, virane]1081 
Münderisāt [yıkılıp mahvolmuş], en�āż, 
�arābe, vīrāne, köhne [eski], fersūde [eski, 
eskimiş] (S.S.) III/503. 
*** yı����ıntı: (LÇ. 314). 

yĭ����ĭt- ��"���% yı�+t- Yıkmak, yenmek; düşürmek, devirmek, 
iterek yere sermek; öldürmek  
İki uluġ tişi bar tamġa ve yıġaç�a uşbu 
tişlerni �oyup zorlap yĭ�ĭtur “(Filin) İki 
büyük dişi var; duvar ve ağacı bu 
dişleri koyup zorlayarak yıkar.” (Bb. 
352-11) III/503. 
*** yı����ıtma����: Yıkmak, düşürmek, 
devirmek (DTO 556). 

yĭ����tĭ !"��% yĭ�+tĭ Mağlubiyet, bozgun, geri çekilme  
Yavunı9 �ovalap yasavını bozup ġolını 
yĭ�dĭga yitkürdi “Düşmanı kovalayıp 
savaş düzenini bozup onları bozguna 
uğrattı.” (Bb. 496-22) III/504. 
*** yı����tı: Yenilgi, bozgun, yıkım (DTO 
556). 

yĭ����u ���%  1) Bir şeyden dolayı yıkılan, düşen 
2) [Yıkılmış, harap]1082 
Münhedim [yıkılmış], �arāb, ber-�arafa 
mā’il olan, yı�ılmış, ġal�īde cāy [harap 
olmuş yer], vīrān (S.S.) III/504. 
*** yı����u: (LÇ 314). 

yĭl I 1�%  Yıl, sene III/517. 
*** yıl: Sene, yıl (DTO 557). 

yĭl- II ����%  Kaymak, ayağı kaymak; sürçmek 
III/518. 
*** yılma����: Korkmak, kaygılanmak 
(DTO 558). 

yĭla- ����%  Kirişe ok koymak, kirişe ok 
yerleştirmek III/518. 
*** yılama����: Kirişe ok koymak (DTO 
557). 

yĭlan ن��%  Yılan III/518. 

                                                           
1081 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1082 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** yılan: Yılan (DTO 557). 
yĭla9999 E	��%  1) Yalın, çıplak 

2) Hafif silahlı askerler 
Yigit yele9i ve yaya� yele9i bile 
�unduzġa %usrev Şāhġa tarttı “Hızlı 
giden atlı ve yaya askerleri ile 
Kunduz’a Hüsrev Şâh’a taşıdı.” (Bb. 52-
17)1083 III/518. 
*** yıla9999: Açık seçik; hızlı, çevik; hafif 
silahlı asker (DTO 557). 

yĭlanġaç ج��	��%  (P. d. C.) Güzel kokulu pastil III/518. 
*** yılanġġġġaç: Güzel kokulu pastil (DTO 
557). 

yĭlçĭlĭ���� ����*��% yĭlI+çĭ+lĭ� Bir yıllık süre  
Mi9 yĭlçĭlĭ� yol barmış bolġan her bir kün 
“Her bir gün bin yıllık yol gitmiş.” 
III/522. 
*** yılçılı����: Bir yıllık süre (DTO 557). 

yĭldĭz 4%���%  Kök III/522. 
*** yıldız: Kök (DTO 558). 

yĭldur- ور�����% yĭl-II+dur- Kaydırmak, iterek götürmek III/522.  
*** yıldurma����: Kaydırmak, sürüklemek 
(Bdg. II: 364). 

yĭlġĭn �����%  Ilgın ağacı III/521. 
*** yilgin: bk. yilgin. 

yĭlġun ن����%  Ilgın ağacı III/521. 
*** yilgin: bk. yilgin. 

yĭlĭġ ����%  Ilık  III/519. 
*** yılı����: bk. yĭlĭ�. 

yĭlĭ���� ����%  Ilık  III/519.  
*** yılı����: Ilık (Bdg. II: 365). 

yĭl����ĭ !���%  At  III/520. 
*** yil����i: At (Vámb.358); yıl����ı: At (Bdg. 
II: 364). 

yĭl����ĭran ان#����%  Bir yemek türü  
Ol yirde tüşüp yĭl�ĭran aşın tarturuldı “O 

                                                           
1083 OSTN’de ‘yĭla9’ kelimesine örnek olarak Bâbür-nâme’den alınan bu metin Radloff 
tarafından aynı zamanda ‘yele9’ maddesinde de kullanılmıştır. Aynı metindeki kelimenin hem 
‘yĭla9’ hem ‘yele9’ şeklinde birbirinden çok farklı olması düşünülemeyeceğinden bu 
kelimelerin Radloff tarafından yanlış değerlendirilmiş olmalıdır. Bu kelimeler aynı anlamlara 
gelen ‘yala9’ kelimesi de göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. 
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yerde durup yılkıran yemeği 
yaptırıldı.” (Bb. 316-17) III/520. 
*** yıl����ıran: Bir yemek türü (DTO 558). 

yĭlla- �����%  Yıl geçirmek; ömür geçirmek III/521.  
*** yıllama����: Bir sene geçirmek, bir 
yerde bir sene kalmak (Bdg. II: 389). 

yĭllĭ���� ��%���   Yıllık, bir yıllık zaman III/521.  
*** yıllı����: Yıllık, bir yıllık zaman (Bdg. 
II: 389). 

yĭlma����ū  yĭl+ma+�u (V.) Duvarı parlatmak için kullanılan 
alet III/523. 
*** yilmalu: Duvarı parlatmak için 
kullanılan alet (Vámb. 358). 

yĭlman ن����%  (V.) Parlak III/523. 
*** yilman: Parlak (Vámb. 358). 

yĭpar ر�D�%  Misk III/529. 
*** yıpar: Misk kokusu (DTO 551). 

yĭr I #�%  Yır, şarkı  III/515. 
*** yır: Şarkı (DTO 553). 

yĭr- II ��#�%  Yarmak, ayırmak, bölmek III/511. 
*** yırma����: Yarmak (DTO 554). 

yĭraġra- ا��%�#ا#   bk. yĭra�la- III/511. 
*** yıraġġġġrama����: Uzaklaştırmak (DTO 
553); yıraġġġġrama����: Ira�lamak, teb‘īd 
[uzaklaştırmak] (LÇ 311). 

yĭra���� اق#�%  Uzak  
Gedāy ki �ayd olġay andın yıra� 
Mu�ayyed cihāndārdın ya�şıra� 
“Dünyaya bağlı padişahtan dünya 
bağlarından uzak dilenci daha iyidir.” 
III/511. 
*** yıra����: Uzak (DTO 553). 

yĭra����la- ا����#�% yĭra�+la- (V.) Uzaklaştırmak III/511. 
*** yira����lama����: Uzaklaştımak (Vámb. 
356). 

yĭra����lĭ���� ا����#�%  Uzaklık, mesafe III/511. 
*** yira����li����: Uzaklık, mesafe; ayrılma 
(Vámb. 356). 

yĭra����ra- ا�#ا��#�%  (V.) bk. yĭra�la- III/511. 
*** yira����rama����: Uzaklaştımak (Vámb. 
356). 
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yĭrat- ��/ا#�% yira+t- Uzaklaştırmak  
Vilāyet ve pür-kenesidin yĭrat�ay biz 
“Vilayet ve mıntıkasından 
uzaklaştıracağız.” (Bb. 460-18) III/511.  
*** yıratma����: Uzaklaştırmak (Bdg. II: 
354). 

yĭraw او#�%  Yır söyleyen kimse, şarkıcı III/511. 
*** yırav: Şarkıcı; at zırhı (DTO 553). 

yĭrġan- ��	�#�%  Sallanmak, sendelemek III/516.  
*** yırġanma����: Hafifçe sallanmak (Bdg. 
II: 354). 

yĭrĭġ �%#�%  bk. yĭrĭġ  III/516. 
*** yırı����: bk. yĭrĭ�. 

yĭrĭġla- ����%#�% yĭrĭġ+la- Yarmak, ayırmak, bölmek III/516.  
*** yırıġlama����: Yarmak, ayırmak (Bdg. 
II: 355). 

yĭrĭ���� �%#�% yĭr+k Yarılmış, bölünmüş III/516. 
*** yırı����: Yarık dudak (DTO 554); yırı����: 
Yarık (Bdg. II: 355). 

yĭrĭntĭ !"$%#�%  Çatlak, yarık; geçit; yarıktan akan su 
III/516.  
*** yırındı: Yarık, çatlak (Bdg. II: 355). 

yĭrla- ��,#�% yĭr+la- Şarkı söylemek III/516. 
*** yırlama����: Şarkı söylemek (DTO 554). 

yĭrlayĭş 3%,#�%  (V.) Şarkı söyleme, yır söyleme III/517. 
*** yirlaiş: Şarkı söyleme (Vámb. 356). 

yĭrt- ��/#�%  Yırtmak, parçalamak III/517. 
*** yırtma����: Yırtmak, parçalamak (DTO 
553). 

yĭrtĭl- ����/#�%  Yırtılmak, parçalanmak III/517.  
*** yırtılma����: Yırtılmak, parçalanmak 
(Bdg. II: 354). 

yĭrt����uçĭ !���#�% yĭrt+�u+çĭ Yırtıcı 
Yĭrt�uçĭ  ha$van “Yırtıcı hayvan” III/517. 
*** yırtıcı: Yırtan, parçalayan (DTO 
554). 
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yĭrtlas 1084 1  %�#/�س) Yırtılmış, yırtık 
2) Utanmaz, hayasız, arsız, yüzsüz 
III/517. 
*** yırtlas: Yırtık, yarık; utanmaz (DTO 
553). 

yĭrtlaş ش�/#�%  (V.) Yırtık, patlak; yer çatlağı III/517. 
*** yirtlaş: Yırtık, patlak; yer çatlağı 
(Vámb. 356). 

yĭrtmaç 1085 ج��/#�% yĭrt+maç Yırtık, patlak; yer çatlağı III/517. 
*** yirtmaç: Yırtık, patlak; yer çatlağı 
(Vámb. 356). 

yĭrtmaş ش��/#�%  (V.) Yırtık, patlak; yer çatlağı III/517.1086 
*** yirtmaç: bk. yĭrtmaç. 

yĭrtu���� ق�/#�% yĭrt+u� 1) Yırtık 
2) Yırtılmış kısım, kopmuş parça III/517. 
*** yırtu����: Yırtık; parça, kopuk (DTO 
554). 

yĭrtur- ر���/#�% yĭrt+tur- Yırttırmak, parçalatmak III/517.  
*** yırturma����: Yırttırmak, parçalatmak 
(Bdg. II: 354). 

yĭşĭ���� ��&%  Miğfer, tolga (?) III/529.  
*** yışı����: Miğfer, tolga (Bdg. II: 356). 

yı$$$$- ���%  (Bdg. – Z.) Bozulmak, bozuk olmak, 
çürümek III/465.  
*** yıyma����: Bozulmak, çürümek (Bdg. 
II: 390)1087.  

yiber- Eر��>�% iye+ber- 1) Göndermek, yollamak 
2) Hareketin tamamlanmışlığını vurgu 
ile bildiren yardımcı fiil 
�ıç�ırıp yiberdi “Bağırdı.”; Tutup yiberdi 

                                                           
1084 OSTN’de kelimenin açıklamasına (v) şeklinde kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret 
konulmuştur. Ancak kelimenin Arap harfli yazılışı, sözlükte verilen anlamı ve sözlükte alınan 
metin incelendiğinde kelimenin burada belirtildiği gibi fiil değil isim olduğu görülerek bu işaret 
çalışmaya eklenmemiştir. 
1085 OSTN’de kelimenin açıklamasına (v) şeklinde kelimenin fiil olduğunu gösteren işaret 
konulmuştur. Ancak kelimenin Arap harfli yazılışı, sözlükte verilen anlamı ve sözlükte alınan 
metin incelendiğinde kelimenin burada belirtildiği gibi fiil değil isim olduğu görülerek bu işaret 
çalışmaya eklenmemiştir. 
1086 OSTN’de kelimenin ‘Cagataische Sprache Studien’den alındığı belirtilse de bu kelime eserde 
bulunamamıştır. 
1087 Budagov, yıyma� �,�ی kelimesinin yıt  =�ی ve yıdu  ی��و kelimelerinden geldiği görüşündedir 
(Budagov; 1971: 390). 
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“Yakaladı.” III/531. 
*** yibermek: Göndermek, yollamak 
(DTO 551). 

yiberil- E��%ر�>�% yiber+l- Gönderilmek III/531.  
*** yiberülmek: Gönderilmek (Bdg. II: 
348). 

yiberiş- E�&%ر�>�% yiber+ş Karşılıklı göndermek III/531.  
*** yiberüşmek: Karşılıklı olarak 
gönderme (Bdg. II: 348). 

yibert- E�/ر�>�% yiber+t- Göndertmek III/531.  
*** yibertmek: Göndertmek (Bdg. II: 
348). 

yiberttür- Eر/�ور��>�% yibert+tür- Gönderttirmek III/531. 
*** yibertdürmek: Gönderttirmek (Bdg. 
II: 348). 

yiberüş روش�>�% yiber+üş Yollanmış, gönderilmiş III/531.  
*** yiberüş: Gönderilmiş (Bdg. II: 348). 

yid ��%  Koku III/526.  
*** yıdlı����: Güzel kokulu (SD 607). 

yigir- E�#�=�%  Hoşlanmamak; göze batmak, aykırı 
olmak III/509. 
*** yigirmek: Hoşlanmamak, iğrenmek, 
nefret etmek (DTO 557). 

yigirmi !�#�=�%  Yirmi sayısı III/509. 
*** yigirmi: Yirmi sayısı (DTO 557). 

yigirminci !*$��#�=�%  Yirminci III/510.  
*** yigirminci: Yirminci (Bdg. II: 360). 

yigit @�=�%  Yiğit, genç adam, delikanlı III/510. 
*** yigit: Genç adam; asker, silahlı adam 
(DTO 557). 

yigitlik E��"�=��% yigit+lik 1) Gençlik 
2) Cesaret, genç insanın hareket biçimi, 
delikanlılık III/510. 
*** yigitlik: Gençlik (Vámb. 357). 

yigren- E�	#=�%  İğrenmek, hoşlanmamak III/511. 
*** yigrenmek: Hoşlanmamak, 
iğrenmek, nefret etmek (DTO 557). 

yigülük  yigü+lük Yiyecek, yemek, gıda III/511. 
*** yigülük: Yiyecek, yemek (DTO 556). 
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yik   (S.S.) [Zayıf, güçsüz; kötü, fena; 
kokmuş; kötü muamele]1088 
Zebūn [zayıf, güçsüz], bed [kötü], fenā, 
nā-�ōş, kende [kokmuş], şurīde [perişan], 
bed mu‘āmele [kötü muamele] (S.S.) 
III/507. 
*** yik: (LÇ 314); yik: Fena, kötü; yanlış, 
hata, kusur (DTO 556). 

yike �=%  Kötü ve sinirli at III/508. *** (-). 
yile- E���%  (P. d. C.) Parlamak, parıldamak; bir şeyi 

anmak III/518. 
*** yilemek: Parlamak, parıldamak; bir 
şeyi anmak (DTO 557). 

yilek ك��%  Yaban mersini III/519.  
*** yilek: Çilek (Bdg. II: 362). 

yileklik Eآ����% yilek+lik Yaban mersini bakımından zengin yer 
III/519. *** (-). 

yile9999 E$��%  İğ, öreke 
(Calc. Wrtb. دوك ) III/519.  
*** yile9999: İğ, öreke (Bdg. II: 365). 

yilgin ��=��%  Steplerde yetişen iğneli, alçak bir bitki 
türü III/521. 
*** yilgin: Çölde yetişen çalılar (DTO 
558). 

yilik E���%  Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı ve 
benzeri şeylerin gereken belirli yerlerine 
düğmenin geçirilebilmesi için iplikle 
örülerek, parça geçirilerek veya biye ile 
yapılan küçük yarık, ilik  III/519. 
*** yilik: İlik (Vámb. 358). 

yiliş- I E�&���%  (V.) Yeri düzlemek, kaymak III/520. 
*** yilişma����: Oraya buraya kaymak; 
gitmek (Vámb. 358). 

yiliş II 3���%  Kızakların ayağı III/520.  
*** yılış: Kızak ayağı (Bdg. II: 365). 

yilke �=��%  (S.S.) [Çadır, büyük çadır, gölgelik]1089 
Çadır, deştī, çerge, şāmiyāne [çadır, 
gecelenecek yer], sāye-bān [gölgelik, 
büyük çadır], çatır (S.S.) III/521. 

                                                           
1088 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** yilke: (LÇ 313). 
yilken ن�=��%  (S.S.) [Yelken, gemi, yekeni]1090 

Şirā‘ [yelken, gemi yelkeni], bād-bān 
[yelken], uçan [yelken], �andī, yelken 
(S.S.) III/521. 
*** yilken: (LÇ 313). 

yilkin ��=��%  (P. d. C.) Nal III/521. 
*** yilgin: At nalı (DTO 558). 

yilkü �=��%  (S.S.) Ustura III/521. 
*** yülegü: Us�ura, ālet-i tırāş (LÇ 313). 

yilü ���%  (S.S.) [Ahali, halk, cemaat, kalabalık]1091 
Ahālī, �al�, cemā‘at, yıġın, izdihām (S.S.) 
III/520. 
*** yilü: (LÇ 313). 

yimdeş اش���%  Yemek arkadaşı III/533. 
*** yimdaş: Sofra arkadaşı (Vámb. 358). 

yimlik E����% yim+lik (V.) Geniş yapraklı bir ot III/533. 
*** yimlik: Geniş yapraklı bir ot (Vámb. 
358) 

yimrü- Eو�#��%  (S.S.) [Yıkmak, tahrip etmek, viran 
etmek]1092 
İnhidām [Yıkmak], ta�rīb, vīrān iylemek 
(S.S.) III/533. 
*** yimrümek: Yıkmak, harap etmek 
(DTO 557). 

yimrülgü �=(و#��%  (S.S.) [Harap, viran, yıkılmış]1093 
%arāb ve vīrān, münderis [izi, nişanı 
kalmamış olan], münhedim [yıkılmış] 
(S.S.) III/533. 
*** yimrülgü: Yıkık, harap, yıkıntı (DTO 
558). 

yip H�%  1) İplik, tel, dikiş ipi 
2) Sicim, kalın ip III/529.  
*** yip: İp, sicim (DTO 551); yib: İp, 
urgan, halat (Vámb. 356). 

yipçi !*D�% yip+çi (V.) Halat yapan kimse, ipçi III/530. 

                                                                                                                                                                          
1089 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1090 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1091 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1092 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1093 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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*** yipçi: Halat yapan kimse, ipçi 
(Vámb. 356). 

yipek ك�D%  İpek III/530.  
*** yipek: İpek (Bdg. II: 348). 

yiplik E��D�%  İplik III/530. 
*** iplik: İplik, ip sırası (DTO 552). 

yipüt- E�/�D�%  Değiştirmek, çevirmek  
Firā�ı9 bīmidin ġam şāmı yo� bir yirde 
ārāmım 
Kiçe yir köp yipütgey kim ki bar �a.dı da bir 
düşmen 
“Ayrılığının korkusundan dert 
akşamlarında hiç bir yerde 
dinlenemem; çünkü içerisinde düşman 
korkusu olan bir kimse gece çok yer 
değiştirir.” III/530.1094 
*** yipütmek: Değiştirmek, çevirmek 
(DTO 552). 

yit- E�"�%  Yitmek, kaybolmak; ölmek; batmak; 
geçip gitmek III/524. 
*** yitmek: Ölmek, yok olmak; atın 
yularından çekmek (DTO 552). 

yitek ك�"�%  (S.S.) [Yedek, yedekte tutulan at] 
Yedek, at, tirkeşmek [birbirinin ardınca 
gitmek] (S.S.) III/524. 
*** yitek: (LÇ 310). 

yitik E�"�%  Keskin, sivri, iyi bilenmiş III/524. 
*** yitik: Keskin (LÇ 311). 

yitür- Eر��"�% yit+(t)ür- Yitirmek, kaybetmek; yok etmek III/525. 
*** yitür-: Ulaştırmak, erişdirmek (SD 
609). 

yiver- Eار���%  Göndermek, yollamak III/532.  
*** yibermek: bk. yiber-. 

yiz- E�4�%  Çözmek, çözüp ayırmak  
(Calc. Wrtb. دن�46 آ ) III/529.  
*** yizmek: Çözmek, çözüp ayırmak 
(Bdg. II: 388). 

yizin- E�	4�%  Çözülmek, çözülüp ayrılmak  

                                                           
1094 OSTN’de ‘yipüt-‘ şeklinde yer alan kelimeyi Besim Atalay ‘yıput-‘ şeklinde okumuştur 
(Atalay; 1970: 410). Garâibü’s-Sıgâr’daki bu beyitte yer alan kelimeye getirilen eke dikkat 
edildiğinde Atalay’ın okuyuşunun yanlış olduğu görülecektir. 
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(Calc. Wrtb. =ym 46 ��ن و ) III/529. 
*** yizinmek: Çözülmek, çözülüp 
ayrılmak (Bdg. II: 388). 

yoġal- ��(��%  Kaybolmak, ortadan kalkmak III/411.  
*** yoġalma����: Yok olmak, kaybolmak 
(Bdg. II: 378). 

yoġalt- ��"(��%  Yitirmek, yok etmek III/411.  
*** yoġaltma����: Yitirmek, yok etmek 
(Bdg. II: 378). 

yoġan I ن��%  İri, şişman, kaba, kalın III/409. 
*** yoġġġġan: Kalın; yoğun (DTO 546); 
yoġġġġan- yuġġġġun: İri, kaba, kalın (Vámb. 
354). 

yoġan- II ��	��%  Şişmanlamak, irileşmek III/409. *** (-). 
yoġanla- ���	��%  Şişman göstermek III/410.  

*** yoġanlama����: Şişman göstermek 
(Bdg. II: 377). 

yoġanlan- ��	�	��%  Şismanlamak, semirmek; yağ bağlamak 
III/410.  
*** yoġunlama����: Şişmanlamak (Bdg. II: 
377). 

yoġanlĭ���� ���	��%  (V.) Şişmanlık; kabalık III/410. 
*** yoġġġġanlı����: Şişmanlık; kabalık (DTO 
354). 

yoġun ��%  İri, kaba; ağır III/411. 
*** yoġġġġun: Kaba, ağır; iri (Vámb. 354). 

yoġur- �ر��%�   Yoğurmak; hamur yapmak III/412. 
*** yoġġġġurma����: Yoğurmak (DTO 546). 

yo���� 1  %�ق) Mevcut olmayan, yok 
2) Hayır, yok 
3) İsimlerle beraber olumsuz sıfatları 
oluşturur 
4) Sıfat-fiile eklendiğinde olumsuzluk 
ifadesi verir 
5) Fakir, yoksul, zavallı III/397. 
*** yo����: Yok, hayır (DTO 546); yo����: 
Olumsuzluk anlamı verir (Vámb. 354). 

yo����a- �����% yo�+a- 1) Yok olmak, kaybolmak 
2) (Z.) Tesir etmek; zorla girmek III/400. 
*** (-). 

yo����al- ��(���% yo�a+�- Yok olmak, yürüyüp gitmek; ortadan 
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kaybolmak III/402. 
*** yo����alma����: Yok olmak, ortadan 
kaybolmak (Vámb. 354). 

yo����ala- ��,���%  Kaybolmak, ortadan kaybolmak  
Bir kişini9 tivesi yo�aladı “Bir kişinin 
devesi kayboldu.” (Abg. 82); �ıyat atıda 
yo�aladı “Kıyat adı kaybolup gitti.” 
(Abg. 31) III/402. 
*** yo����alama����: Ortadan kaybolmak 
(DTO 547). 

yo����anĭ !	���%  (P. d. C.) Bir şeyi bşu boşuna yere atma 
III/400. 
*** yo����anı: Bir şeyi bşu boşuna yere 
atma (DTO 547); yo����anı: Bir şey’i yere 
atara� beyhūde va�t ġā’ib itmek (LÇ 
306). 

yo����ardaġĭ ! %���ردا
1095 

 Yukarıdaki, üstte olan III/402. *** (-). 

yo����arĭ  ر���%  Yukarı III/401. 
*** yo����arı: Yukarı (DTO 546). 

yo����arĭlaş ر%�ش���%  Yukarı doğru eğimli III/401. *** (-). 
yo����arlĭ���� �(ر���%  Yükseklik, yukarılık III/402. *** (-). 
yo����aru رو���%  Yukarı 

Kimeni sunı9 yo�arusına yüritmek 
“Gemiyi ırmağın yukarı kısmına 
yürütmek”; Yiti yüz yıldın yo�arudur 
“Yedi yüz yıldan fazladır.”; Yo�aru 
çikmek “Yukarı çekmek” III/402. 
*** yo����arı: bk. yo�arĭ. 

yo����at- ��/���% yo�a+t- Kaybetmek, yitirmek; heba etmek; yok 
etmek III/402. 
*** yoġatma����: Yok etmek, yok kılmak, 
kaybetmek (Bdg. II: 378). 

yo����çĭlĭ���� �������%  Eksiklik, yokluk III/407.  
*** yo����çılı����: Eksiklik (Bdg. II: 377). 

yo��������arĭ     ر����% yo�+�arĭ Yukarı 
Su yo��arĭ su �oyı ta9 atġunça barurlar 
“Irmağın yukarı ve aşağısına tan atana 
kadar varırlar.” (Bb. 176-13) III/403. 

                                                           
1095 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı !*ردا�Rی� şeklindedir. Bu yazılış kelimenin madde 
başındaki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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*** yo��������ari: Yukarı (Vámb. 354). 
yo����la- I �����%  Yok etmek ortadan kaldırmak III/404. 

*** yo����lama����: Aramak, araştırmak; yok 
etmek ortadan kaldırmak (DTO 547) 

yo����la- II �����%  Birisine bir şeyi hatırlatmak III/405. 
*** yo����lama����: Yoklamak, aramak 
(Vámb. 354). 

yo����lu���� ق����%  Yokluk, bulunmayış; eksiklik III/406.  
*** yo����lu����: Yokluk, eksiklik (Bdg. II: 
377). 

yo����sĭz 4�8��%  Fakir, yoksul III/408. *** (-). 
yo����sĭzlĭ���� ��(4�8��%  Yokluk, yoksulluk III/408. *** (-). 
yo����su �8��%  Yok! (nazikçe) III/408. *** (-). 
yo����su���� I 1096 %���8ل  Yoksul, bir şeye ihtiyacı olan kişi 

III/408. 
*** yo����sul: Yoksul, fakir (DTO 547). 

yo����sul II �8ل��%  Yoksul, bir şeye ihtiyacı olan kişi 
III/408. 
*** yo����sul: bk. yo�su�. 

yo����sullu���� �8)��ق��%  Yoksulluk III/409. 
*** yo����sulluġġġġ: Yoksulluk (DTO 547). 

yo����suz �8ز��%  Fakir, yoksul III/409. *** (-). 
yo����suzlu���� �8ز)�ق��%  Yoksulluk III/409. 

*** yo����suzluġ- yo����sızlıġ: Yoksulluk 
(DTO 547). 

yo����uş ش���%  Yokuş, bayır, yamaç III/403. 
*** yo����uş: Yokuş, bayır, yüksek dağlara 
çıkılan yol (DTO 547). 

yo���� I 1  %�ل) Yol 
2) Kere, kez, bir kere 
3) Biçim, suret, tarz 
4) Kader, talih III/429. 
*** yol: bk. yol. 

yol II ل�%  bk. yo� III/431. 
*** yol: Yol, patika (DTO 548); yol: Kez, 
kere defa; yol, patika; şarkı (Vámb. 354). 

yola���� ق,�%  Samanyolu III/432. 
*** yola����: Gökkuşağı, alkım, ebem 

                                                           
1096 Kelimenin Arap harfli yazlışı  ل'D0'ی  şeklindedir. Bu yazılış kelimenin madde başındaki 
yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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kuşağı (DTO 548). 
yolat- ��/,�%  Bir şeyin içeri girmesine izin vermek, 

bırakmak, yol vermek III/432. 
*** yolatma����: İçeri almak, kabul etmek, 
girişe izin vermek (DTO 548). 

yolavuç ووج,�%  bk. yolawuç III/432. 
*** yolavuç: Peygamber, mesaj getiren, 
rehber (DTO 548) 

yolawçĭ !�  .Elçi, haberci, ulak III/432  %�,و
*** yolavçı: Elçi, sefir; haberci, ulak 
(Bdg. II: 382). 

yo����awuç وج,�%  (V.) Elçi, peygamber III/432. 
*** yolauç: Elçi, peygamber (Vámb. 
354). 

yo����bars رس�>(�%  Panter, leopar  
Böri ve yolbars ve �aplan me;el “Kurt, 
panter ve kaplan gibi” (Abg. 40) III/439.  
*** yolbars: Arslan; kahraman, yiğit 
(Vámb. 355). 

yolda- ا���(�% yo�+�a- Yollamak; yol göstermek, kılavuzluk 
etmek  
Kerem iylep iki �olum �olda9ız 
Söz i�līmi sarı mini yolda9ız 
“Lütfedip her iki kolumdan tutunuz; 
beni söz iklimine doğru yollayınız.” 
III/437. 
*** yoldama����: Yollamak; yol göstermek 
(Vámb. 355). 

yoluġ غ�(�%  Tüyleri yolunmuş III/435. 
*** yolu����: bk. yolu� I. 

yoluġla- ���(�%�  yoluġ+la- Feda etmek III/435. *** (-). 
yolu���� I (1  %�)�ق Tüyleri yolunmuş 

2) Alış-veriş, değişim III/433. 
*** yolu����: Pürüzsüz, parlak, tüyleri 
yolunmuş (Vámb. 355); yolu����: Saç ve 
tüyleri yolunmuş (DTO 549). 

yolu����- II ����(�%  Karşılaşmak; buluşmak  
Hicrān küni her �aste ki cānānġa yolu�tı 
�ıl iyle ta.avvur ki ölüg cānġa yolu�tı 
“Hasta (aşık) kişinin ayrılık vakti 
sevgilisiyle karşılaşması ölünün ruh ile 
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karşılaşması gibidir.” III/433. 
III/433. 
*** yolu����ma����: Karşılaşmak, rastlamak, 
tesadüf etmek (DTO 549). 

yolu����uş- ������(�% yolu�+ş- Karşılaşmak, rastlaşmak, yüz yüze 
gelmek III/434. 
*** yolu����uşma����: Karşılaşmak, 
rastlaşmak (Vámb. 355). 

yolum م�(�%  Irmak veya nehri karşıdan karşıya 
geçmek için uygun olan yer III/435. 
*** yolum: Irmak veya nehri karşıdan 
karşıya geçmek için uygun olan yer 
(DTO 549). 

yon- ��	�%  1) Yontmak, pürüzleri rendelemek, 
kabasını almak; kazımak  
2) Biçmek, kesmek, yontarak şekil 
vermek, işe yarar bir hâle getirmek; 
oymak III/417. 
*** yonma����. Pürüzleri rendelemek, 
yontmak, kesmek, budamak, oymak 
(Vámb. 355). 

yona �	�%  Eyer yastığı III/417. 
*** yona: Eyer yastığı (DTO 551). 

yonġuçĭ !���	�%  Doğramacı, dülger III/418. 
*** yonuçı - yonuci: bk. yonuçĭ. 

yon����a ��	�%  (V.) Yonga, talaş, rende talaşları III/418. 
*** yon����a: Yonga, talaş (Vámb. 355). 

yont @	�%  At  
(Calc. Wrtb. ~;ا )  III/418. 
*** yont: Yabanī �ısra�, �argele ile gezen 
mādiyān [yabani at ile gezen dişi 
kısrak] (LÇ 309). 

yonuçĭ !��	�% yon+u+çĭ (V.) Doğramacı, dülger III/418. 
*** yonuci: Doğramacı, dülger (Vámb. 
355); yonıçı – yonuçı: Marangoz (Bdg. 
II: 386). 

yonuç����a ����	�%  Yeşillik, yonca, yem (ot) III/418. 
*** yonuç����a: Yeşillik, yonca (Vámb. 
355). 

yopu���� ق�I�%  Örtü, çul, yorgan III/444. 
*** yapu����: bk. yapu�. 
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yor- 1  %�ر��) Yorumlamak 
Mini9 tüşü9ni yorar kişi bar “Benim 
düşümü yorumlayacak kişi var.”  
2) Yormak, bitkin düşürmek III/420. 
*** yorma����: Yorumlamak (DTO 545); 
yurma����: Rüya yorumlamak (Vámb. 
353). 

yorat رات�%  Adet, örf  
(Calc. Wrtb. و د;$'ر E;ر  ) III/421.  
*** yorat: Adet, örf (Bdg. II: 371). 

yorġa � Rahvan, eşkin, rahvan yürüyen hayvan  %�ر
III/425. 
*** yorġġġġa: Rahvan giden at (DTO 545). 

yorġala- ��,� .Rahvan yürümek III/426  %�ر
*** yorġġġġalama����: Rahvan yürümek; 
başarılı olmak (Vámb. 353). 

yorġun ن� .Yorgun, üşengeç III/426  %�ر
*** yorġġġġun: Hasta, yorgun (DTO 545). 

yort- ��/ر�%  Hızlı adımlarla gitmek, acele gitmek, (at 
için) tırıs gitmek III/427. 
*** yortma����: Acele gitmek, (at için) tırıs 
gitmek (DTO 545). 

yorta’’’’ul ر/�ول�%  bk. yortaġu� III/427. 
*** yortavul1097: Yağma etmek ve 
insanları köle yapmak için 
oluşturulmuş birlik, süvari birliği (DTO 
545). 

yortaġu���� ل� Soygun ve hayvan kaçırmak için  %�ر/�
gönderilen atlı birlik 
(Calc. Wrtb.  ��* ا�! و'R M$%�ا@ آ�� 	ج آ'%
 ;( ��ودن 
Bir kün bir yigirmi kişi yortaġu� irdim il 
çapıp alıp kile turġanda “Bir gün yirmi 
atlı ile yerler fethedip gelirken” (Abg. 
168) III/427. 
*** yortaġġġġul: Yağma etme için kullanılan 
atlı birlik (Vámb. 353). 

yorta���� ر/�ق�%  Tırıs gidişi güçlü olan at  
                                                           
1097 Dictionnaire Turk-Oriental’da ول�Aی'ر  şeklinde yazılan kelime Radloff’un okuduğu şekilde 
“yorta’ul” değil; Çağatay Türkçesinin ses hususiyetleri dikkate alınarak “yortavul” şeklinde 
değerlendirilmiştir. 
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Atı9 yorta� mu? “Atının tırısı güçlü 
mü?” III/427. 
*** yorta����: Sert ve güçlü yürüyen at, tırıs 
gden at (Vámb. 353). 

yortma ��/ر�%  Hızlı yürüyüş, tırıs III/428. 
*** yortma: Hızlı yürüyüş (DTO 545). 

yoru����la- رو�����%  Oluşturmak, meydana getirmek; 
donatmak; düzeltmek 
Bu işni niçük yoru�ladı bilmedim “Bu işi 
nasıl düzeltti bilmedim.” III/423.  
*** yoru����lama����: Oluşturmak, meydana 
getirmek; donatmak (Bdg. II: 374). 

yoru����suz 48رو��% yoru�+sĭz İktidarsız, aciz, ehil olmayan, yetersiz  
Yazarġa yoruġsuz min “Yazmada ehil 
değilim.” III/424.  
*** yoru����suz: İktidarsız, aciz, ehil 
olmayan, yetersiz (Bdg. II: 374). 

yoru����suzrat- ��/رو�48را�%  Aciz düşürmek, yetersiz kılmak; 
bozulmak, çürümek; ayartmak, baştan 
çıkartmak III/424.  
*** yoru����suzratma����: Aciz düşürmek, 
yetersiz kılmak; bozulmak, çürümek; 
ayartmak, baştan çıkartmak (Bdg. II: 
374). 

yorunç����a �	رو�%��   Yonca III/424.  
*** yorunç����a: Yonca (DTO 546). 

yos����a ��K�%  (P. d. C.) Höyük; (V.) Türkmen mezarı 
III/442. 
*** yos����a: Höyük, Türkmen ve 
Kırgızların inşa ettikleri mezar (Vámb. 
353); yos����a: Höyük, yüksek kişiler için 
yapılan mezar (DTO 546).  

yosun �%ن�K   Töre, kural, düzen, tertip, tüzük, usul 
III/441. 
*** yosun: Kaide, kural; usul, tarz, 
düzen (Vámb. 353). 

yosunluġ غ��	�K�%  bk. yosunlu� III/442. 
*** yosunlu����: bk. yosunlu�; yosunluġġġġ: 
Bu gūne [bu tarzda], bu �arzda, bu 
uslūbda, bu �anūn �a‘idede, bu revīşde 
[bu yolda] (LÇ 306). 
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yosunlu���� ق��	�K�%  1) Doğru, yasal, düzgün; dürüst 
Yosunlu�  kişidür “O dürüst bir kişidir” 
2) Doğruluk, yasallık, düzgünlük; 
dürüstlük 
Bozulġan yosunlu� 
isār sarı yandılar 
“Düzensiz bir şekilde hisara doğru geri 
döndüler.” (Bb. 41-16); Baysunġur Mīrzā 
bizni9 �aberimizni tapıp bozulġan 
yosunlu� yanar “Baysungur Mîrzâ bizim 
haberimizi alıp düzensiz bir şekilde geri 
döner.” (Bb. 49-2); Bu yosunlu� renc ve 
meşa��atnı bilmeydür idim “Bu kadar 
fazla zahmet ve sıkıntıyı bilmiyordum.” 
(Bb. 68-1) III/441. 
*** yosunlu����: Töreye uygun, meşru, 
yasaya uygun, kanuni; haklı; saygın 
(Vámb. 354). 

yoşur- ر�����%  Gizlemek, saklamak III/443. 
*** yaşurma����: bk. yaşur-. 

yoşurun رون���%  Gizli, saklı III/444. 
*** yaşurun: bk. yaşurun. 

yo$$$$- ��%�%  Yok etmek, harap etmek III/397. 
*** yoyma����: Yok etmek, silmek, ortadan 
kaldırmak (DTO 551). 

yoyal- ��(�%�%  Yok olmak, kaybolmak III/416.  
*** yoyalma����: Yok olmak (Bdg. II: 387). 

yoyaldur- ور���(�%�% yoya�+dur- Yok etmek, imha etmek, ortadan 
kaldırmak III/416.  
*** yoyaldurma����: Yok etmek, ortadan 
kaldırmak (Bdg. II: 387). 

yoyan 1098 ن�%�%  (V.) Yanlış, hatalı; ters III/416. 
*** yüyen: Yanlış (Vámb. 354). 

yoyul- ��(�%�%  Yok olmak, kaybolmak III/416.  
*** yoyulma����: Yok olmak (Bdg. II: 387). 

yögüş آ�ش�%  Çok sayıda, pek çok  
Bu derd ki az degil yögüşdür 
Hem .abr idim ki .abr �ōşdur 
“Bu dert az değil çoktur; ben bu dertlere 

                                                           
1098 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
kelimenin DTO’dan alındığı hususunda bir açıklama verildiği için Çağatay Türkçesine ait 
kelimeler arasında ele aldık. 
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sabrediyorum çünkü sabır iyidir.” 
III/447. 
*** yüküş: Çok sayıda, kalabalık (DTO 
547). 

yölün- E�	�(�%  (V.) Silinmek III/451. 
*** yölünmek: Aşınmak, silinmek 
(Vámb. 355). 

yömür- Eر����%  Kırmak, yok etmek, bozmak III/455. 
*** yümrümek: Bozmak, çürütmek 
(meyve için) (Vámb. 355). 

yömürül- E�(رو���% yömür+l- Kırılmak, yok edilmek, bozulmak 
III/456. 
*** yümrülmek: Yıkılmak, bozulmak, 
büzülmek, buruşmak (Vámb. 355). 

yömürülgü �=(رو���% yömürül+gü Harap olmuş, bozulmuş, bozuk III/456. 
*** yümrülgü: Yıkıntı, harabe (Vámb. 
355). 

yö9999ül ل�=	�%  Hafif III/447. 
*** yö9999ül: Ağırlıkta hafif (Vámb. 355); 
yi9999ül: Hafif (DTO 560). 

yöp 1  %�ب) Uygunluk, doğruluk; uzlaşma, 
kavgayı sona erdirme; karar, hüküm 
2) Uygun, elverişli 
3) (V.) İyi, kârlı III/454. 
*** yüb: İyi, hoş, uygun (Vámb. 352); 
yüp: Uygun, elverişli; razı olma (Bdg. II: 
370). 

yöremçi 1099 !*را��%  Hasır ören kimse 
(Calc. Wrtb. ری�دوز'� ) III/449.  
*** yöremçi: Hasır ören kimse (Bdg. II: 
373). 

yörge- Eرآ���%  Sarmak, bürümek III/449.  
*** yörgemek: Sarmak, bürümek (Bdg. 
II: 372). 

yötel I ل�/�%  Öksürük III/452. 
*** yütel: Öksürük (Vámb. 352). 

yötel- II E�(�/�%  Öksürmek III/452. 
*** yütelmek: Öksürmek (Vámb. 352). 

                                                           
1099 Kelimenin madde başındaki yazılışı ‘yörümçi’ şeklindedir. Bu yazılış kelimenin Arap harfli 
yazılışı ve kelimenin Budagov’daki yazılışı esas alınarak düzeltilmiştir. 
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yötkür- Eر��=/�%  Öksürmek III/452.  
*** yötkürmek: Öksürmek (Bdg. II: 370). 

yu-  ���%  Yıkamak III/534. 
*** yuma����: Yıkamak (Vámb. 355). 

yuçĭn ����% =�oçĭn Hanın kızı III/566.  
*** yuçın: Han kızı (Bdg. II: 371). 

yufum م�.�%  İnce, narin; yumuşak III/569. 
*** yufum: Yumuşak; gevşek (DTO 
546). 

yu����u �+�%  Uyku III/543. 
*** yu����u: Uyku (DTO 544). 

yu����- ����%  Asılı kalmak, yapışmak; bulaşmak 
Anı9 �astesi ma9a yu�tı “Onun 
hastalığı bana bulaştı.” III/537. 
*** yu����ma����: İçe geçmek, nüfuz etmek; 
anlamak, kavramak; sokulmak, temasta 
bulunmak (DTO 547). 

yu����a I ���%  1) İnce; kalından inceltilmiş 
2) Bir çeşit ince ve hafif ekmek, yufka 
III/538. 
*** yu����a: İnce, hafif; bir çeşit ekmek 
(yupġa) (DTO 546). 

yu����a- II �����%  İnce olmak, hafif olmak III/538. 
*** yu����ama����: İnce olmak, incelmek 
(Bdg. II: 378). 

yu����a���� ق���% yu�+a� Bulaşıcı III/538.  
*** yu����a����: Bulaşıcı; yapışkan (Bdg. II: 
379). 

yu����ĭ !��%  Uyku  
Bir kiçe yu�ĭsıda büzürg irlerdin birisi 
anı9 tüşiġa kirip �or�uturlar kim uşol 
yu�ĭdın titrenip sirkenip oyġana tüşer “Bir 
gece uykusunda büyük adamlardan biri 
rüyasına girip onu korkutur ki o 
uykudan titreyerek ve silkinerek 
uyanır.” (Bb. 500-10) III/538. 
*** yu����ı: Uyku (DTO 547). 

yu����ma ����%  (V.) Yu�ma oġrı “Bir çeşit salgın 
hastalık” III/540. 
*** yu����ma aġri: Bir çeşit salgın hastalık 
(Vámb. 354). 
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yu����um م���%  Yumuşak 
(Calc. Wrtb. م�" ) III/539.  
*** yu����um: Yumuşak (Bdg. II: 379). 

yul- ��(�%  Yolmak, sökmek; çekip koparmak; 
söküp çıkarmak; kaldırmak III/553. 
*** yolma����: Yolmak, sökmek (DTO 549). 

yuldarım '%ار�(�%  Yıldırım III/559. 
*** yuldarım: Yıldırım (DTO 548). 

yulduz وز�(�%  Yıldız III/559. 
*** yulduz: Yıldız (DTO 549). 

yulġun I ن��(�%  Düz yüzeyli, pürüzsüz; parlak III/558. 
*** yolġġġġun: Düzgün, pürüzsüz, parlak; 
sade (Vámb. 355). 

yulġun II ن��(�%  Ilgın ağaçlığı, ılgın çalılığı III/558. 
*** yulġġġġun: Ilgın ağacı (DTO 549). 

yul����- ���(�%  Yolmak, sökmek; koparmak, toplamak 
III/557.  
*** yol����ma����: Yolmak, sökmek; 
koparmak (Bdg. II: 383). 

yul����undu���� وق�	��(�%  Kopmuş, yırtık pırtık III/557.  
*** yol����undu����: Yolunmuş, koparılmış, 
kopmuş (Bdg. II: 383). 

yuluġ   Tüyleri yolunmuş, pürüzsüz; parlak 
III/555. 
*** yolu����: bk. yulu�. 

yulu���� ق�(�% yul+� Tüyleri yolunmuş, pürüzsüz; parlak 
III/555. 
*** yolu����: Saç ve tüyleri yolunmuş 
(DTO 549); yolu����: Pürüzsüz, parlak 
(Vámb. 355). 

yulun I (1  %�)�ن Omurilik 
2) (V. – P. d. C.) Kemiklerin arasında 
yer alan ilik III/556. 
*** yulun: İlik (DTO 549); yülün: 
Kemiklerin arasında yer alan ilik 
(Vámb. 355). 

yulun- II ��	�(�%  Yolunmak, sökülmek; çekip çıkartılmak 
III/556. 
*** yölünmek: Yolunmak, fazla 
biçilerek aşındırılmak (Vámb. 355). 

yuluş ش�(�%  Fidye III/556.  
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*** yoluş: Fidye, kurtulmalık (Bdg. II: 
383). 

yuluşsĭz 4�8��(�% yuluş+sĭz Kurtuluşsuz; fidyesiz III/557.  
*** yoluşsız: Fidyesiz (Bdg. II: 383). 

yum- ����%  Göz yummak; kapamak III/574. 
*** yumma����: Göz yummak; kapamak, 
büzmek (DTO 550). 

yumalan- ��	,���%  Yuvarlanmak III/576. 
*** yumalanma����: Yuvarlanmak (Vámb. 
355). 

yumalat- ��/,���% yumala+t- Yuvarlatmak  
Şākirdleri bile taġ geştiġa barıp ve taş 
yumalatıp fa�īrġa tigip ölgen irmiş 
“Öğrencileri ile dağ geçidine gidip 
onlara aşağıya taş yuvarlatıp aşağıdan 
geçen kişilere taş değdirerek 
öldürüyormuş.” III/576. 
*** yumalatma����: Yuvarlatmak (DTO 
549). 

yumdur- ور�����% yum+dur- Yumdurmak, kapattırmak III/584.  
*** yumturma����: bk. yumtur-. 

yumġa���� ق����% yum+ġa� Elle yuvarlanarak yapılmış yumak, 
topak III/581.  
*** yumġa����: Yumak, topak (Bdg. II: 
384). 

yumġa����la- ��������% yumġa�+�a- Yumaklamak, yuvarlak yapmak III/582.  
*** yumġa����lama����: Yumaklamak, 
yuvarlak yapmak (Bdg. II: 384). 

yumġan ن����%  Gırtlak çıkıntısı III/582. *** (-). 
yumran ان#��%  Köstebek III/583. 

*** yumran: Sıçan, fare; köstebek (DTO 
550); yumran: Fare, sıçan (Vámb. 355). 

yumrancı !*	ا#��%  (S.S.) [Fare ile beslenen bir kuş türü]1100 
Mūş-gīr olan bir �uş [fare ile beslenen bir 
kuş türü] (S.S.) III/583. 
*** yumrancı: (LÇ 308). 

yumrĭ  #��%  (V.) Şişmiş, yumru; yuvarlak 
Yusyumrĭ “Yusyuvarlak” III/583. 
*** yümri: Yuvarlak, yumru (yüsyümri 

                                                           
1100 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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‘yusyuvarlak’) (Vámb. 355). 
yumru- و��#��%  Kabarmak, şişmek, yumru olmak 

III/583. 
*** yümrümek: Bozulmak, çürümek 
(meyve için) (Vámb. 355). 

yumru���� وق#��%  Yumruk, yumruk darbesi III/583. 
*** yumru����: Yumruk (DTO 550); 
yomru����: Yumruk (Vámb. 355). 

yumşa- I ���&��% yumuş+a- Görevlendirmek, emir vermek III/585. 
*** (-). 

yumşa- II ���&��%  Yumuşamak, yumuşak olmak III/585. 
*** yumşama����: Yumuşak hâle gelmek 
(DTO 550). 

yumşa���� ق�&��%  Yumuşak III/585. 
*** yumşaġġġġ: Yumuşak (DTO 550). 

yumtur- ر���"��%  Yumdurmak, kapattırmak III/584.  
*** yumturma����: Yumdurmak (Bdg. II: 
385). 

yumu���� ق���%  Yumuk; kapanmış III/577. 
*** yumu����: Yumuk, kapalı (DTO 551). 

yumur ر���%  Yuvarlak, toparlak III/577. *** (-). 
yumurt����a ��/ر���%  Yumurta III/579. 

*** yumurtġġġġa: Yumurta (DTO 550); 
yomurt����a: Yumurta (Vámb. 355). 

yumurt����ala- ��/ر���%��,  yumurt�a+la- Yumurtlamak III/579. 
*** yumurt����alama����: Yumurtlamak 
(Vámb. 355). 

yup����a ��.�%  İnce, narin, hafif; yufka III/568. 
*** yup����a: İnce, narin (Vámb. 352); 
yupġġġġa: İnce, hafif; zayıf (DTO 544); 
yuf����a: Yuf�a, teng [dar], ra�ī� [yufka 
yürekli], nāzik, ince (LÇ 304). 

yup����ala- ��,��.�% yup�a+�a- (V.) İnceltmek III/568. 
*** yup����alama����: İnceltmek (Vámb. 352). 

yurdu ردو�%  Ok, balta gibi nesnelere açılan yarık, 
delik; iğne deliği III/551. 
*** yurdu: Ok, balta gibi nesnelere 
açılan yarık, delik; iğne deliği (DTO 
545). 

yūr����an ور��ن�%  Yorgan  
�olnı yūr�annı9 astına salıp “Kolunu 
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yorganın altına koyup” (Abg. 137) 
III/548.  
*** yor����an1101: Yorgan (Bdg. II: 372). 

yurt 1  %�رت) Yurt, ikamet edilen yer, yerleşim yeri 
2) Yer, bölge III/548. 
*** yurt: Mesken, me’vā [mesken], 
va�an, memālik [memleketler], vilāyet 
(LÇ 304). 

yurtçĭ !*/ر�%  Bir yerin veya bölgenin yönetimini 
yapan kimse III/550. 
*** yurtçı: Kervanın konaklayacağı yeri 
tespit eden kimse (DTO 545); yurtçı: Bir 
bölgenin kurulumunu yapan kimse; 
mimar (Bdg. II: 371). 

yurt����a ��/ر�%  Mezarlık III/549. 
*** yurtġġġġa: Mezarlık (DTO 545). 

yurtlan- ��	�/ر�%  Yurt sahibi olmak, oturacak yeri olmak 
III/550.  
*** yurtlanma����: Yurt sahibi olmak (Bdg. 
II: 371). 

yurun رون�%  Yama, elbise yaması III/546. 
*** yurun: Yama, parça (DTO 546); 
yürün: Elbise yaması (Vámb. 353). 

yurun����u���� ق��	رو�% yurn+�u� Yamalı, yama yapılmış III/547. 
*** yurunlu����: Yamalı (DTO 546). 

yuş����a و����%  Ölen birisinin cesedini yıkama sırasında 
kullanılan hasır III/567. 
*** yovus����a: bk. yuvusġa. 

yut I ت�%  İlkbaharda gelen ve hayvanların 
telefine yol açan soğuklar III/560. 
*** yut: Yolları kapatan kar (DTO 544). 

yut- II ��/�%  Yutmak 
Aytġan sözni içkeri yutma� bolmaz 
“Söylenen sözü yutmak olmaz.” III/561. 
*** yutma����: Yutmak (DTO 544). 

yutar �"%ر   Sıra, dizi, saf, kol; düzen, tertip III/562. 
*** (-). 

yut����un- I ��	��/�% yut+�un- (P. d. C.) 1) Tükrüğünü yutmak 
                                                           
1101 Kelime Budagov’un Sözlüğü’nde ‘yorġan’ ور��ن�% şeklinde yer almaktadır (Budagov; 1871: 
372).  
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2) Yutkunmak III/563. 
*** yutġġġġunma����: Yutkunmak (DTO 544). 

yut����un II ن��/�%  (P. d. C.) 1) Yutkunma 
2) Girdap, su çevrintisi III/563. 
*** yutġġġġun: Yutkunma; girdap (DTO 
544). 

yuttur- ر���/�% yut+tur- Yutturmak III/563.  
*** yutdurma����: Yutturmak (Bdg. II: 
371). 

yutum م�/�% yut+m 1) Yutma, mideye indirme  
2) Yudum, lokma 
Bir yutum “Bir yudum”; Bir yutum ekmek 
“Bir yudum ekmek” III/562. 
*** yutum: Cür‛a [yudum], yudum, bir 
içim, cüz’ī şey, bir �alet [bir yudum], bir 
az (LÇ 304). 

yuva وا�%  Yuva, kuş yuvası III/569. 
*** yuva: Yuva (DTO 551). 

yuvala- ��,وا�%  Yuvarlamak III/571. 
*** yuvalama����: Yuvarlama�, devirmek 
(LÇ 309). 

yuvala���� وا,ق�%  Yuvarlak III/571. 
*** yuvala����: Yuvarla�, yuma� (LÇ 309). 

yuvalan- ��	,وا�%  Yuvarlanmak III/571. 
*** yuvalanma����: Yuvarlanmak (Bdg. II: 
369). 

yuvalat- ��/,وا�%  Yuvarlatmak III/571. 
*** yuvalatma����: (DTO 551). 

yuvaş واش�%  Yumuşak; hafif, narin III/572. 
*** yuvaş: Yumuşak (Bdg. II: 369). 

yuvaşa ا���%  Vahşi atlara nal çakarken kullanılan 
ahşap mandal III/572. *** (-). 

yuvun- ��	و�%  Yıkanmak III/572.  
*** yuvunma����: Yıkanmak (Bdg. II: 385). 

yuvundu و�	وو�%  (S.S.) [Yıkama suyu]1102 
Āb-ı ġusāle [yıkama suyu], yuyundı, 
.a
an �aba� yayı�ma .uyı, yuntı, cer-kāb 
(S.S.) III/572. 
*** yuvundu: (LÇ 310). 

                                                           
1102 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yuvundur ور�	و�%  Yıkama suyu III/572. 
*** yuvundur: Yıkama suyu (DTO 551). 

yuvur����an ور��ن�%  (S.S.) [Yorgan; manto, pardesü; örtü]1103 
Yorġan, li
āf [yorgan], bālāpūş [manto, 
pardesü], örti, basturu� (S.S.) III/573. 
*** yuvur����an: (LÇ 310). 

yuvusġa ��Kو�%  Ölen birisinin cesedini yıkama sırasında 
kullanılan hasır III/573. 
*** yovus����a: Ölü yıkamada kullanılan 
tahta veya hasır (Vámb. 356); yuvusġġġġa: 
Ölünün yıkandığı yer, tahta (DTO 551). 

yuwuş  ،ووش�%
 %�وش

 (P. d. C.) Yazı kamışı, yazı yazmak için 
kullanılan kamış III/574. 
*** yuvuş: Yazı kamışı (DTO 551). 

yügen آ�ن�%  Gem, dizgin III/593.  
*** yügen: Gem, dizgin (Bdg. II: 380). 

yügenle- E��	آ��%  Gem vurmak, yular takmak III/594.  
*** yügenlemek: Dizginlemek, gem 
vurmak (Bdg. II: 380). 

yügenlik E��	آ��%  Gem vurulmuş, dizginli III/594. *** (-). 
yügrük آ#وك�%  bk. yügürük III/596. 

*** yügrük: At yarışı, hızlı adım atma 
(Vámb. 354). 

yügrükle- Eآ#وآ���% yügrük+le- Hızla koşarak geçip gitmek, koşup 
gitmek III/596.  
*** yügrüklemek: Hızla koşmak, 
seğirtmek; koşarak geçmek, koşmak 
(Bdg. II: 380). 

yügün- E�	آ��%  Birinin huzurunda eğilmek; tapmak, 
ibadet etmek III/594. 
*** yükünmek: bk. yükün-. 

yügündür- Eور��	آ��%  Birisinin eğilmesini sağlamak, 
eğdirmek, saygı ifadesi için eğdirmek 
III/594. 
*** yükündürmek: bk. yükündür-. 

yügündürül- �%وروا�آ�	�E   bk. yükündürül- III/594.  
*** yükündürülmek: bk. yükündürül-. 

yügür- Eآ�ر��%  Koşmak, acele etmek III/594. 
*** yügürmek: Koşmak (DTO 547). 

                                                           
1103 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yügürçi !آ�ر��%  Bir kimsenin karısının küçük erkek 
kardeşi III/596. 
*** yükürçi: Karısının küçük erkek 
kardeşi (DTO 547). 

yügürük 1  %�آ�روك) Sürekli acele eden 
2) Koşucu; yarış atı III/595. 
*** yügürük: Koşan, koşucu (DTO 547). 

yügürüş آ�روش�% yügür+ş Koşma, koşu, koşu müsabakası III/595. 
*** yügürüş: Koşma hareketi (DTO 
(547). 

yük I 1  %�ك) Yük, at yükü 
2) Kefalet, teminat 
Yükke aldı anı9 yükine kireyin “Teminat 
[olarak] aldı; ona kefil olayım.” III/586. 
*** yük: Yük (DTO 547). 

yük- II Eآ��%  Yüklemek III/588. *** (-). 
yük- III Eآ��%  Yağmur yağmak  

(Calc. Wrtb. ران ��ری�ن��) III/588.  
*** yükmek: Yağmur yağmak (Bdg. II: 
380). 

yükçi !*آ�%  Kefil, kefalet eden III/591.  
*** yükçi: Kefalet, garanti; kefil (Bdg. II: 
380). 

yükki ك آ�%!   (S.S) [Yüksek, yüce; taht; yukarı]1104 
Mürtefi‛ [yükselen, yüce], ‛ālī [üstün, 
yüce], vālā [yüksek], bülend [yüksek], 
erīke [taht], yu�arı (S.S.) III/589. 
*** yükki: (LÇ 307). 

yükle- Eآ���% yük+le- Yüklemek, yük vurmak III/589. 
*** yüklemek: Yüklemek (DTO 547). 

yüklen- E�	1  %�آ�) Yüklü olmak 
2) Sırtlanmak III/589.  
*** yüklenmek: Yüklenmek, sırtlanmak, 
yüklü olmak (Bdg. II: 380). 

yüklük آ��ك�%  Hamile, gebe, yüklü III/590. 
*** yüklük: Yüklü, hamile (Vámb. 354). 

yüksek آ�8ك�% yükse+k Yüksek, yüce III/592. 
*** yüksek: Yüksek, yüce (DTO 547). 

yükün- E�	آ��%  Eğmek, saygı ifadesi için baş eğmek  

                                                           
1104 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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Ya�ın kilip tüştüm tüşken1105 zamānı 
yükünüp körüştüm “Yakına gittim; 
vardığım zaman baş eğip görüştüm.” 
(Bb. 162-2) II  I/588. 
*** yükünmek: Saygı göstermek, saygı 
için baş eğmek (DTO 548); yükünmek: 
Saygı göstermek, saygı için baş eğmek 
(Vámb. 354). 

yükündür- Eور��	آ��% yükün+dür
- 

Birisinin eğilmesini sağlamak, 
eğdirmek, saygı ifadesi için eğdirmek  
Her ikelesini Bel� ve Esterābād�a bir 
mecliste yükündürdi “Belh ve 
Erterâbâd’daki bir toplantıda her 
ikisinin başını eğdirdi.” (Bb. 45-1) 
III/588. 
*** yükündürmek: Zor kullanarak 
kulluk ettirmek, eğilmesini sağlamak 
(Vámb. 354). 

yükündürül- �%ورو)�آ�	�E  yükündür+l- 1) Eğdirilmek, baş eğdirilmek 
Ve To�ta Buġa sul�ānġa Şems-ābād pür-
kenesidin otuz lek ‛ināyet �ılıp 
yükündürüldi “Ve Tohta Buka, sultana 
Şems-âbâd bölgesinden otuz lek yardım  
edip baş eğdirildi.” (Bb. 486-16) 
2) Makam yükseltmek 
Mīr-�ıredni Hindālnı9 atekeligige 
yükündürüldi “Mîr-Hıred’i Hindâl’in 
atekeliğine atadı.” (Bb. 311-7) III/589.  
*** yükündürülmek: Baş eğdirilmek, 
itaat ettirilmek; makam yükseltmek 
(Bdg. II: 381). 

yülün ن�(�%  İlik, kemik iliği III/610. 
*** yülün: Kemik iliği (DTO 549). 

yümdük وك���%  Edep yerinin kılları  
(Calc. Wrtb. زه�ر @'  ) III/626.  
*** yümdük: Edep yerinin kılları (Bdg. 

                                                                                                                                                                          
1105 Kelime OSTN’de ی'�)�ن şeklinde yazılmış ve Bâbür-nâme’deki yerinin de 162. varak olduğu 
belirtilmiştir.  Bâbür-nâme’de belirtilen yerde bu metin bulunamamıştır. Bununla birlikte  
Dictionnaire Turk Oriental’de rastladığımız metinde bu kelime ن�(�'A  - tüşken” şeklinde 
geçmekte ve Bâbür-nâme’deki yerinin de 126. varak olduğu belirtilmektedir (Courteille; 1870: 
548). 
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II: 366). 
yümrek  
����azĭġ (?) 1106 

 Çöl ve kumda yaşayan bir çeşit] (.S.S)  %��#اك ��%4
büyük fare]1107 
Bir nev‛ büyük fāredir �umda çölde 
bulunur ayaġda dik durur (S.S.) III/624. 
*** yümrek ����azıġġġġ: (LÇ 308); yümren 
����azıġġġġ: Büyük bir fare türü (DTO 550). 

yümren 1108 ان#��%  (V.) Fare, sıçan  
Yümren �azıġ “Bir tür iri fare” III/624. 
*** yümren: Fare, sıçan (Vámb. 355). 

yümrençi !*	ا#��%  (V.) Fare yakalayan, akbaba III/625. 
*** yümrenci: Fare yakalayan yırtıcı kuş 
(Vámb. 355). 

yümri I  #��%  (V.) Şişmiş, yumru; yuvarlak III/625. 
*** yümri: Yuvarlak, yumru (yüsyümri 
‘yusyuvarlak’) (Vámb. 355); bk. yumru. 

yümri- II E�%#��%  Bozulmak, tadını kaybetmek  
(Calc. Wrtb.  ن�� J:  !و� Jآ��  ) III/625. 
*** yümrümek: Bozulmak, çürümek 
(meyve için) (Vámb. 355); bk. yumru-. 

yümrüklü وآ��#��%  (S.S.) [Harap, viran, köhne, yıkık, 
yıkılmış]1109 
%arāb, vīran, köhne, füsürde [donuk], 
üftāde [düşkün, fakir, biçare], yı�ıġ, 
yı�ılmış (S.S.) III/625. 
*** yümrüklü: (LÇ 309). 

yümrül- E�(و#��%  Yıkılmak, çökmek, dağılmak III/626.  
*** yümrülmek: Yıkılmak, çökmek, 
dağılmak (Vámb. 355). 

yümrülgü �=(و#��% yümrül+gü Yıkıntı, çökük III/626. 
*** yümrülgü: Yıkıntı, yıkılmış; çökmüş 
(DTO 550). 

                                                           
1106 Bu kelime ‘Dictionnare Turk Oriental’de ‘yümren �azıġ’ şeklinde yer almaktadır. P. d. 
Courteille gibi Şeyh Süleyman Efendi de muhtemelen kelimeyi Abuşka Sözlüğü’nden almıştır. 
Ancak Şeyh Süleyman Efendi ان�ی'   kelimesini ا�كی'    şeklinde görmüş ve bu şekilde 
okumuştur. Bu kelime için Şeyh Süleyman Efendi’den yararlanan Radloff’ta buradaki hatayı 
aynen çalışmasına aktarmıştır. 
1107 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
1108 Madde başı açıklamasında kelimenin Çağatay Türkçesine ait olduğu belirtilmese de 
‘Cagataische Sprach Studien’den alınan örnek sebebiyle Çağatay Türkçesine ait kelimeler 
arasında ele aldık. 
1109 Anlam LÇ’den hareketle tarafımızdan verilmiştir. 
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yünçük *�ك	1110[?]  %� III/598.  
*** yünçük: İncik; ayak bileği, ayak 
eklemi (Bdg. II: 386). 

yü9999 E	�%  Yün III/596. 
*** yü9999: Yün; tüy, kuş tüyü (DTO 551). 

yü9999lük ك��=	�%  Yünlü, yünle kaplı III/597. *** (-). 
yü9999ül ل�=	�%  bk. ye9il III/597. 

*** yö9999ül: Hafif (ağırlıkta); zayıf, 
dermansız (Vámb. 355). 

yürek راك�%  Yürek III/600. 
*** yürek: Yürek (DTO 544). 

yüreklik Eراآ���% yürek+lik 1) Yiğit, cesur, yürekli 
2) Yiğitlik, cesaret, yüreklilik III/601. *** 
(-). 

yüreksiz 4�8راآ�%  Yüreksiz, korkak III/602.  
*** yüreksiz: Yüreksiz (Bdg. II: 372). 

yürgelen- E�	,رآ��%  Uzun süre yürümek  
(Calc. Wrtb. ن���دی) III/607.  
*** yürgelenmek: Sürekli yürümek, 
uzun zaman yürümek (Bdg. II: 372). 

yürgüz- E�4رآ�%  Yürümeye izin vermek, yürümeye 
zorlamak III/607. 
*** yürgüzmek: Yürütmek, harekete 
geçirmek; ileri sürmek (Vámb. 353); 
yürgüzmek: Tereddüt etmek, 
savsaklamak (DTO 545). 

yürik E%ر�% yüri+k Yürüyüş, gidiş III/602.  
*** yürik: Yürüyüş (Bdg. II: 373). 

yüriklik E��=%ر�% yürik+lik Yürüyüşe çıkma III/603.  
*** yüriklıġ: Yürüyüşe çıkmak, sefere 
çıkma (Bdg. II: 373). 

yürit- �"%ر�%E  yüri+t- Hareket ettirmek, kımıldatmak; 
yürütmek; ömrü sürdürmek III/603.  
*** yüritmek: Yürütmek, devam 
ettirmek; hareket ettirmek (Bdg. II: 373). 

yürtüş- E���/ر�%  Hızlı yürümek; atla gitmek III/607. 

                                                           
1110 OSTN’de bu kelime ile ilgili bir anlamlandırma yapılmamıştır. Sadece Kısâsü’l-Enbiyâ’dan 
alındığı belirtilen ‘*ūfān suyı yünçügidin yu�arı çı�madı’ (Rbg. 54-12) şeklindeki metin “Sel 
afetinin suyu, binanın merdiven girişini aşmadı.’ şeklinde anlamlandırılmıştır. Ancak kelime 
Budagov’un Sözlüğü’nde de yer almaktadır. Hatta Rabguzî’nin Kısâsü’l-Enbiyâ’sında olan 
metin burada da kelimeye örnek olarak verilmiştir.  
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*** yürtüşmek: Hızlı yürümek; atla 
gitmek (Vámb. 353). 

yürü- Eرو��%  Yürümek III/603. 
*** yürümek: Yürümek (DTO 545). 

yürük 1  %�روك) Yürüyen, hızlı yürüyen; hızlı, atik; 
kaçak 
2) Yörük, göçebe III/604. 
*** yürük: Yürüyen; yörük, göçebe 
(DTO 545). 

yürün رون�%  (V.) Eski elbiselere yapılan yama III/604. 
*** yürün: Eski elbiselere yapılan yama 
(Vámb. 353). 

yürünç <	رو�% yürü+nç Yaya dolaşma, gezme III/604.  
*** yürünç: Yürüyüş, gezinti, gezme 
(Bdg. II: 373). 

yürüş- Eرو���%  Birlikte yürümek; savaşa teşebbüs 
etmek III/606. 
*** yürüşmek: Sefere çıkmak (DTO 545). 

yürüt- E�/رو�%  Yürütmek III/605.  
*** yürütmek: Yürütmek, devam 
ettirmek; hareket ettirmek (Bdg. II: 373). 

yürütil- E���/رو�% yürüt+l- Yürütülmek III/605.  
*** yürütilmek: Yürütülmek (Bdg. II: 
373). 

yüsek ك�K�%  Su mercimeği III/615. 
*** yüsek: Su mercimeği (DTO 546). 

yüyen ن�%�%  Sadakatsiz, emin olunamayan III/597. 
*** yüyen: Sahte, düzmece; yanlış (DTO 
551). 

yüz I ز�%  Yüz sayısı III/616. 
*** yüz: Yüz sayısı (DTO 546). 

yüz II 1  %�ز) Yüz, çehre, sima  
Yüzge urma� “Yüze vurmak, yüzüne 
fırlatmak”  
2) Yan, taraf, yön 
Üç aydın bu yüzi “Üç aydan bu tarafa” 
III/616. 
*** yüz: Yüz, çehre; üst (DTO 546). 

yüzle- E�,ز�% yüz+le- Şaka yapmak  
(Calc. Wrtb. دن�0! آ'� ) III/622.  
*** yüzlemek: Şaka yapmak (Bdg. II: 
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376). 
yüzlen- E�	,ز�% yüz+le+n- Yüz yüze kalmak, karşılaşmak 

Sul�ān Ma
mūd Mīrzāġa �avī ‛ārıża 
yüzlenip altı künde ‛ālemdin kiçti “Sultan 
Mahmud Mîrzâ güç bir hastalıkla 
yüzyüze kalıp altı günde vefat etti.” 
(Bb. 32-8) III/622. 
*** yüzlenmek: Bir şeye doğru 
yönelmek, bir şeye doğru yüz dönmek 
(DTO 546). 

yüzleş- E��,ز�% yüzle+ş- Yüzleşmek III/622. 
*** yüzleşmek: Birisi ile yüzleşmek, 
birisi ile karşılaşmak (Vámb. 353). 

yüzleştür- ز,��ور��%E   Yüzleştürmek, karşılaştırmak III/622. 
*** yüzleştürmek: Yüzleştirmek, 
karşılaştırmak (Vámb. 353). 

yüzlük ز)�ك�% yüz+lük Yüzlü III/623.  
*** yüzlük: Yüzlü (Bdg. II: 375). 

yüzük زوك�%  Yüzük III/619. 
*** yüzük: Yüzük (Bdg. II: 376). 
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Z 
 
zaca �زا� F. Loğusa 

Uşal fır.atta o� zaça za
meti bile Te9ri 
Te‘ālā ra
metiġa bardı “O zaman 
loğusalık sıkıntısı ile Tanrı rahmetine 
vardı.”1111 (Bb. 25-16) IV/876. 
*** zaca: Loğusa (DTO 331). 

zaġ زاغ [F.] Karga IV/860. 
*** zāāāāġ: Karga (Bdg. I: 602). 

zaġama �� .(V.) Hububat ölçme birimi; kile IV/861  زا
*** zaġama: Hububat ölçme birimi 
(Vámb. 291). 

zaġça �� .(-) *** .[F.] zaġ+ça Küçük karga IV/861 زا
zaġnuş ش�$ .[F.] Baykuş IV/861 زا

*** zāāāāgnūūūūs: Bir tür yırtıcı kuş (DTO 332). 
zaġra ا# .Bir tür pide, çörek IV/861  زا

*** zaġra: Bir tür çörek (Vámb. 291). 
zahir #ه�q [Ar.] Görülen, belli, aşikar IV/864.  

*** ++++āāāāhir: Görülen, belli (Bdg. I: 755). 
zaki !ذآ [Ar.] Dindar; iyilik yapmayı seven IV/861. *** 

(-). 
zamar���� زا�#ق  Mantar (bitki) IV/881. 

*** zamark: Mantar (bitki) (DTO 332). 
zambulu���� <��ق	ز  Tokat sesi IV/882. 

*** zambulu����: Şişman yanaklara 
vurulan tokatın sesi (DTO 332). 

zapt Z>a Ar. Mal, mülk; idare, yönetim; el koyma, 
zapt IV/877.  
*** żab����: El koyma, zapt, zor kullanarak 
ele geçirme (Bdg. I: 717). 

zarlĭ���� ��(زار  Acı, keder, huzursuzluk IV/872.  
*** zāāāārılı����: Üzüntü, acı (Bdg. I: 602). 

zayife �U�fa [Ar.] bk. zayip IV/867.  
*** ża‘ī‘ī‘ī‘īfe: Kadın (Bdg. I: 718). 

zayip X�fa [Ar.] Karı, eş, kadın IV/867.  
*** ża‘ī‘ī‘ī‘īf: Zayıf, güçsüz; sakat (Bdg. I: 

                                                           
1111 Reşit Rahmeti Arat bu cümleyi şu şekilde anlamlandırmıştır: “Kendisi, doğururken, Tanrı 
rahmetine kavuştu.” (Arat; 1943: 21). 
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718). 
zēk زاك [F.] Zaç yağı, göztaşı, kezzap IV/884. 

*** zak: Zaç yağı, göztaşı, kezzap (DTO 
331). 

zekat 1112 ذآ�ت Ar. 1) Zekat 
2) Vergi IV/884.  
*** zekāāāāt: Zekat, İslâm dinine göre her 
yıl malının 40’ta birini fakirlere verme 
(Bdg. I: 605). 

zekatçĭ !�/1113 ذآ� zekat+çĭ Vergi tahsil eden kimse IV/884.  
*** zekāāāātçı: Vergi tahsil eden kimse 
(Bdg. I: 606). 

zelel 1(ز [Ar.] Zarar, ziyan IV/893. *** (-). 
zelk E(ز  Kor hâlinde olan kömür IV/893. 

*** zelk: Ateşli olarak yanan (DTO 332). 
zembürek <�رك	ز [F.] Top (askerî) IV/898. 

*** zemburek: Top (askerî) (Vámb. 291). 
zembürekçi !<�رآ�	ز zembürek+çi Topçu, topçu eri IV/898. 

*** zemburekçi: Topçu, topçu askeri 
(Vámb. 291). 

ze9999 E	ز  (V.) Patırtı, gürültü, şangırtı 
Ze9 itmek “Patırtı yapmak” IV/886. 
*** ze9999: Patırtı, gürültü (Vámb. 291). 

ze9999i !=	ز  Merdiven, el merdiveni 
Ze9ini9 közi “Merdivenin basamağı”  
IV/887. 
*** ze9999i: Merdiven, el merdiveni 
(Vámb. 291). 

ze9999ü �=	ز  bk. ze9i IV/887. 
*** ze9999ü: Merdiven (DTO 332). 

zĭbĭ���� ��>%1  ز) Kısa boyunlu adam 
2) Kadınların kendilerini tatmin için 
kullandığı penis şeklindeki alet IV/917. 
*** zıbı����: Kısa boyunlu adam, kısa 
erkek; Kadınların kendilerini tatmin için 
kullandığı penis şeklindeki alet (DTO 
332). 

zĭbĭ����çĭ !*��>%1114 ز   Bir tür aletle kendini tatmin eden kadın 

                                                           
1112 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı  ت�dز  şeklindedir.  
1113 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı  !]A�dز  şeklindedir. 
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IV/917. 
*** zıbı����çı: Zıbık aletiyle cinsel tatmine 
ulaşan kadın (DTO 332). 

zĭġr #� .(V.) Bir tür bitki yağı IV/908  ز%
*** ziġr: Bir tür bitki yağı (Vámb. 291). 

zihin � .Ar. Yetenek, hüner IV/908 1115 ذه
*** ////ihn: Zihin, akıl; yetenek, kabiliyet 
(Bdg. I: 584). 

zĭ���� �%ز  (P. d. C.) Hayat, can, ömür IV/908. 
*** zı����: Can, ruh; hayat, ömür (DTO 
332). 

zikr #1116 ذآ [Ar.] Zikir, anma, hatırlama IV/908. 
*** ////ikr: Zikir, anma (Bdg. I: 584). 

zilice �*��%ز  Halı, seccade  
İpek zilice hem saldurdı fī’l-
āl 
Didi oltursun ol şūrīde-a
vāl 
“Hemen ipek halı yaptırdı; ‘O zavallı 
adam oraya otursun’ dedi.” IV/916. 
*** zilüce: bk. zilüce. 

zilpit @U�%ز  Sevinç nidası, sevinçle bağırma IV/916. 
*** zilfit: Sevinç nidası, sevinçle 
bağırma (DTO 332). 

zilüce ����%ز  (V.) Halı, seccade IV/916. 
*** ziluce: Halı, seccade (Vámb. 291); 
zilüce: Halı, seccade (DTO 332). 

zindan ان�	ز [F.] Zindan IV/912. 
*** zindāāāān: Zindan (Bdg. I: 607). 

zine �$%ز  Merdiven basamağı 
7a
ndın biş altı zine1117 �oyıra�1118 iki 
�arafdın zinedin bu eyvānġa yol barur 
“Avludan beş-altı basamak daha 
aşağıda, her iki taraftan, merdivenden 
bu eyvana yol gider.” (Bb. 390-2); On on 
biş zine bile suġa yiter “On-on beş 

                                                                                                                                                                          
1114 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı 	&#�Gزی  şeklindedir. Bu yazılış, kelimenin madde 
başındaki yazılışı ve anlamı dikkate alınarak değiştirilmiştir. 
1115 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı Mزه  şeklindedir. 
1116 OSTN’de kelimenin Arap harfli yazılışı �dز  şeklindedir. 
1117 Kelime, Mesut Şen tarafından ‘zına’ şeklinde okunmuştur (Şen, 1993: 226). 
1118 Kelime, OSTN’de ی! راّو'R  şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış Bâbür-nâme dikkate alınarak 
düzeltilmiştir. 
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basamakla suya değer.” (Bb. 443-1) 
IV/912. 
*** zine: Merdiven basamağı (DTO 332). 

zira G#%ز  Anason IV/914. 
*** zire: Kimyon (Bdg. I: 610). 

zĭrġ ز%#غ  Zırh IV/915. 
*** zırġ: Zırh (DTO 332). 

zirik ز%#ك  Kızıl ağaç IV/915. 
*** zirik: Dikenli bir ağaç türü (DTO 
332). 

zĭrĭ���� I �%#%ز  (V.) Sık, sıkı IV/915. 
*** ziri����: Sık, sıkı, sıkıştırılmış (Vámb. 
291). 

zĭrĭ����- II ���%#%ز  (V.) Tiksinti duymak IV/915. 
*** ziri����ma����: Tiksinti duymak (Vámb. 
291). 

zirkeş 3ز%#آ F. (V.) Lağım, pis su kanalı IV/915. 
*** zirkeş: Atık su, lağım (Vámb. 291). 

zirnek E	#%ز  (V.) Arsenik IV/915. 
*** zirnek: Arsenik (Vámb. 291). 

zolan I زو,ن  Tatlı, yumuşak IV/901. 
*** zolan: Tatlı, yumuşak (DTO 332). 

zolan II زو,ن  Zincir, bağ IV/901. *** (-). 
zolum زو)�م  (V.) Zincir IV/901. 

*** zolum: Zincir (Vámb. 291). 
zor زور F. Zor; kuvvet, iktidar; zorbalık, saldırı 

Fīlleri bile kilip zor kiltürdiler “Filleriyle 
gelip onları zorladılar.” (Bb. 436-17) 
IV/898. *** (-). 

zorla- ��,زور zor+la- Saldırmak 
�alın kişi bir fīl bile kilip zorladılar “Çok 
sayıda kişi bir fille harekete geçip 
saldırdılar.” (Bb- 436-4) IV/900. *** (-). 

zor����an- ��	,زور zor�a+n- Zorlanmak IV/900. *** (-). 
zorlat- ��/,زور zorla+t- Emri altına almak, zapt etmek 

�urġanıġa zorlatma� dā‘iyesi bile 
“Kalesini zapt etmek amacıyla” (Bb. 
276-12) IV/900. 
*** zōrlatma����: Emri altına almak, işgal 
etmek (DTO 332). 

zūla- ��,زو zū+la- Lafı uzatarak söylemek; uzaktan 
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bağırmak IV/920. 
*** zulama����: Uzaktan bağırmak (Vámb. 
291). 

zügürd زوآ#د  Züğürt, yoksul, zavallı IV/921. 
*** zügürd: Yoksul, fakir, zavallı (DTO 
332). 

zügürtlik E�/#زوآ  Züğürtlük, yoksulluk IV/921. 
*** zügürtlik: Züğürtlük, yoksulluk 
(Bdg. I: 606). 

züp-çĭ����tĭ !"زو���� ösüp+çĭ�tĭ Savrulup çıkma  
(Calc. Wrtb. J� ا �0'د �) IV/923. 
*** zup-çı����tı: Savrulma, irade dışı 
hareket (Bdg. I: 608). 
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