
T.C. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 

ANABİLİM DALI 

 

 

“ZUNUN KADİRİ’NİN HİKÂYELERİNİN 

DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME” 

(İnceleme – Metin – Aktarma – Dizin) 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

Ümit ŞAHİN 

 

 

DANIŞMAN 

Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN 

II. DANIŞMAN 

Prof. Dr. Alimcan İNAYET 

 

 

OCAK, 2014 

MUĞLA













ÖZET 

Çalışmamızın konusu Çağdaş Uygur Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden 

biri olan Zunun Kadiri’nin Çéniḳiş adlı hikâye kitabında yer alan “Şepḳet 

Hemşirisi”, “Eḫmetcan Ḳasimi”, “Esleş”, “Ḳızıl Gül”, “Beḫtiḫanniñ Hayati”, 

“Reḫmet” ve “Altunning Tesiride”adlı yedi hikâyenin inceleme, metin, aktarma, 

ve dizin çalışmasıdır. 

Çalışmanın giriş bölümünde Uygur Edebiyatı hakkında genel bilgiler 

verilmiş, Zunun Kadiri’nin hayatı ve edebi kişiliğinden bahsedilmiştir. 

İnceleme bölümünde ilk önce Uygur Alfabesinden bahsedilmiş, ses bilgisi 

bölümünde ise metinde yer alan sesler, ses uyumları ve ses olayları hakkında 

detaylı bilgiler verilmiştir. Şekil bilgisi bölümünde hikâyeler Türkiye 

Türkolojisinde kabul gören sisteme bağlı kalınarak incelenmiştir. 

Metin bölümünde hikâyelerin transkripsiyonu yapılmış, transkripsiyonu 

yapılan hikâyeler cümle cümle numaralandırılmıştır. Aktarma bölümünde ise 

transkripsiyonlu hikâyeler Türkiye Türkçesi’ne aktarılmış, her paragrafa numara 

verilmiştir. 

Dizin bölümünde transkripsiyonlu metinde yer alan bütün kelimeler 

alfabetik olarak sıralanmış, alıntı kelimelerin hangi dilden alıntı olduğu 

belirtilmiştir. Metinde birden fazla anlamda kullanılan kelimeler, kullanıldıkları 

anlamlara göre ayırılmıştır. 

  



ABSTRACT 

The subject to our study is the study of analysis, texture, translation, and 

index of seven stories called “Şepḳet Hemşirisi”, “Eḫmetcan Ḳasimi”, “Esleş”, 

“Ḳizil Gül”, “Beḫtiḫanniñ Hayati”, “Reḫmet” and “Altunning Tesiride” included 

in the book called Çéniḳiş written by Zunun Kadiri, one of the important 

representatives of the Modern Uyghur Literature. 

In the introduction part of our study, general information about the Uyghur 

Literature has been given and the life and literal personality of Zunun Kadiri has 

been mentioned. 

In the analysis part, the Uyghur alphabet has firstly been mentioned and in 

the phonology part, detailed information has been presented about the sound 

events, sound harmony and the sounds in texture. In the morphology part, stories 

have been studied in regards to the system recognized in the Turkey Turkology. 

In the text part, the transcription of the stories has been done and these 

transcribed stories have been numbered sentence by sentence. In the translation 

part, the stories with transcriptions have been translated into Turkish and each 

paragraph has been numbered. 

In the ındex part, all of the words have been ranged alphabetically, original 

languages of quotation words have been remarked. The words used in the text 

more than one meaning have been classified according to their meanings. 
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ÖN SÖZ 

Türk dilinin Güney-Doğu (Karluk) grubuna mensup olan ve bugün Çin Halk 

Cumhuriyeti‟nin ġincan Uygur Otonom Bölgesi olarak adlandırılan Doğu 

Türkistan‟da ve Kazakistan‟da konuĢulmakta olan Uygur Türkçesi, Türk lehçeleri 

arasında yazılı geleneği eskilere dayanan, tarihten günümüze çeĢitli alfabelerle 

birçok eserin meydana getirildiği bir lehçedir. Yeni Uygur Türkçesi Eski Uygur 

Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm-Kıpçak Türkçesi ve son olarak Çağatay 

Türkçesi dönemlerinin devamı niteliğindedir. GeçmiĢten bugüne kadar Uygur 

Türkleri Köktürk, Soğd, Mani, Brahmi, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini 

kullanmıĢlardır. Bugün Doğu Türkistan‟da imlası Yeni Uygur Türkçesinin ses 

bilgisine uygun olarak düzenlenmiĢ Uygur-Arap alfabesi, Kazakistan‟da ise Kiril 

alfabesi kullanılmaktadır. 

Biz bu çalıĢmada Zunun Kadiri‟nin vefatından sonra 1998 yılında ġincañ 

Ḫelḳ NeĢriyatı tarafından bazı hikayelerinin bir araya getirilmesiyle neĢredilen 

“ÇėniḳiĢ” adlı hikaye kitabında yer alan yedi hikayeyi seçtik. Ġncelediğimiz metinde 

yer alan eserler 1948-1960 yılları arasında kaleme alınmıĢtır. Hikayelerde dönemin 

siyasi ve sosyal Ģartlarından bahsedilmiĢ, Uygur Türklerinin o yıllarda karĢılaĢtığı 

sıkıntılardan bahsedilmiĢ, toplumda baĢ gösteren çarpıklıklar dile getirilmiĢtir. 

Ayrıca kaleme alındığı yılların dil özelliklerini göstermesi açısından da önemlidir. 

Yapılan bu çalıĢmayla Zunun Kadiri‟nin yukarıda adı geçen hikâyeleri 

Türkiye Türkçesine kazandırılmıĢ, incelenen metin üzerinden Yeni Uygur 

Türkçesi‟nin grameri meydana getirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın transkripsiyon ve aktarma bölümlerinde yol gösteren, Yeni Uygur 

Türkçesinde yazılmıĢ kaynaklara ulaĢmamı sağlayan ve kendisi de bir Uygur Türkü 

olan ortak danıĢmanım Prof. Dr. Alimcan ĠNAYET hocama, dizin bölümünde 

yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN hocama,  sık sık bilgisine 

baĢvurduğum Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ hocama, çalıĢma boyunca sorularımı 

cevapsız bırakmayan Prof. Dr. Ali AKAR ve Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV 

hocalarıma, çalıĢmanın hazırlanıĢı sırasında beni yönlendiren, her zaman öğrencisi 
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olmaktan gurur duyduğum danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN hocama, 

ayrıca bölüm hocalarıma, aileme ve niĢanlıma teĢekkürü bir borç bilirim.  
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GĠRĠġ 

 

1. UYGUR EDEBĠYATI 

Uygur Türklerinin edebiyatı Ġslamiyet öncesi Uygur Edebiyatı, Ġslamî dönem 

Uygur Edebiyatı  ve ÇağdaĢ Uygur Edebiyatı olarak üç dönemde incelenebilir. 

1.1. ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ UYGUR EDEBĠYATI 

Eski Uygur Türklerinin yazılı edebiyatı, taĢlar ve kayalar üzerine yazılmıĢ 

metinlerle baĢlar. Göktürklerin “bengü taĢ, bitig” dediği yazıtlara Uygurlar, “bing 

yıllık tümen künlük bitig” adını vermiĢtir. Göktürk yazıtlarındaki uzun cümleli ve 

mecazlı anlatımlara karĢın, Uygur yazıtlarındaki cümleler daha kısa, mecazlı ifadeler 

daha azdır (Tezcan 1984: 126). Eski Uygur ve Hakaniye lehçesi ile yazılmıĢ zengin 

bir yazılı edebiyatı olan (KaĢgarlı 1998: 36) Uygur Türklerine ait bu Köktürk harfli 

metinlerin adları Ģunlardır: Taryat, ġine-Usu, Tes, Somon-Servey, Suci, 

Karabalsagun, Gürbelcin, Somon-Tes bitigleri bu yazıtlardandır. (Ercilasun 2012: 

134). 753 yılında “Tenride BolmıĢ El EtmiĢ Bilge Kagan” ünvanıyla tahta çıkan 

Moyun Çor tarafından dikilen Taryat yazıtında Uygur Kağanlığının kuruluĢundan 

yazıtın dikildiği yıla kadar geçen olaylar, askeri baĢarılar ve Göktürk-Uygur 

iliĢkilerinden söz edilmektedir.  Ġkinci Uygur Kağanı Moyun Çor‟un mezar yazıtı 

olarak 760 yılında dikilen ġine Usu yazıtında ise Taryat yazıtına göre daha çok bilgi 

içermektedir. Yazı geleneği bakımından Göktürk yazıt dikme geleneğinin devamı 

olan bu yazıtlardan Karabalsagun yazıtının üstünde Çince ve Soğdca metinler de yer 

almaktadır (Tezcan 1984: 126-127). 

Uygur Edebiyatı‟nın en parlak dönemi, Uygurların 840 yılında bugünkü 

Doğu Türkistan coğrafyası olan Turfan vadisi ve Kansu‟ya yerleĢmeleriyle baĢlar. 

Bu bölgelerde kısa sürede yerleĢik hayata geçen Uygurlar Maniheizm, Budizm, 

Hıristiyanlık dinleri çerçevesinde ciddi bir edebiyat oluĢturmuĢlar, çok sayıda eser 

üretmiĢlerdir (Tezcan 1984: 127). Manici edebiyata ait Aprın Çor Tigin‟in Ģiirleri, 

Irk Bitig “Fal Kitabı”, İki Yıltız Nom “Ġki Yıldız Kanunu”; Budacı edebiyata ait Altun 

Yaruk “Altın IĢık”, Sekiz Yükmek “Sekiz Tomar”, Prens Kalyanamkara ve 
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Papamkara “Ġyi DüĢünceli ġehzade ve Kötü DüĢünceli ġehzade” Ġslamiyet öncesi 

Uygur Edebiyatının bazı eserlerindendir (Ercilasun 2012: 226). Aprın Çor Tigin‟in 

tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk lirik Ģiiri de Uygurlara aittir (Arat 1987: 

480). 

1.2. ĠSLAMĠ DÖNEM UYGUR EDEBĠYATI 

Uygurlar 10. yüzyılın baĢlarında Ġslamiyet‟i seçmiĢlerdir. Türk dilinin en 

temel ve önemli eserleri arasında olan Divanü Lûgat-it Türk, Kutadgu Bilig ve 

Atabetü‟l Hakayık gibi eserler Uygur sahasında yazılan eserlerdendir (Doğan- 

DurmuĢ 2002: 292). 13. ve 15. Yüzyıllar arasında Ġslam dini Uygurlar arasında 

giderek güçlenmiĢ, Arap ve Fars edebiyatının tesiri ile de Uygur yazılı edebiyatı dil, 

mazmun ve üslup bakımından büyük değiĢikliklere uğramıĢtır. Böylece Uygur 

edebiyatında yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 14. yüzyıl Ģairi Sekkakî, mensur eserler 

üreten ünlü yazar Nasreddin Rabguzî, “Gul ve Nevruz” adlı meĢhur destanıyla 

bilinen ve 16. yüzyılın baĢlarında yaĢayan Lutfî, bu dönemdeki Uygur edebiyatının 

önemli edebî Ģahsiyetlerindendir (KaĢgarlı 1998: 42). 

13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar, Uygur edebiyatı Çağatay edebiyatı olarak 

devam etmiĢtir (KaĢgarlı 1988: 43). 15. yüzyılda, manzum ve mensur eserleriyle 

yalnızca Çağatay edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının önde gelen 

simalarından biri Alî ġîr Nevâîdir. Çocukluk dönemlerinden itibaren iyi bir eğitim 

alan Nevâî, çoçukluğundan hayatının sonuna kadar yazdığı Ģiirlerini yedi farklı 

divanda toplamıĢtır. Altı mesnevi kaleme alan Ģairin bir kısım eserleri de tezkire, hal 

tercümesi ve hatıra türlerindedir. Fars dilinde de eser verene Nevâî‟nin Türkçenin 

Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunması ve Türkçe ile de yüksek bir edebiyat 

meydana getirmenin mümkün olduğunu bizzat kendi eserleriyle göstermesi, genç 

Ģairleri Türkçe yazmaya teĢvik etmesiyle kültür ve edebiyat hayatımızdaki yeri 

oldukça önemlidir (Kartal-ġentürk 2005: 168). 

Mehmet Emin Hocam Kulu‟nun “Muhabbetnâme” ve “Mihnetkâm” adlı 

destanı, Ģair Molla Elem ġehyarî‟nin “Gül ve Bülbül” destanı, Muhammed Sıddık‟ın 

“Divan-ı Zelili”, Ömer Bâkî‟nin “Ferhad ile ġirin”, “Leyla ve Mecnun” adlı eserleri 

17. ve 18. yüzyıl Uygur edebiyatının edebî eserlerindendir. 19. yüzyılda yaĢamıĢ ve 



XV 

 

Nevâî‟nin izinden giden Abdurrahim Nizâri‟nin yedi destanı içine alan “Muhabbet 

Destanları Divanı” adlı hacimli eseri de dikkate değer eserlerdendir (KaĢgarlı 1988: 

43) 19. yüzyıl, ÇağdaĢ Uygur edebiyatının temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu 

dönemde Klasik Uygur Edebiyatı Ģekil ve içerik açısından kendini yenileyerek ortaya 

çıkmıĢtır. Çin hâkimiyeti ve Uygur halkı arasında yaĢanan Ģiddetli çatıĢmalar, 

çiftçilerin ayaklanmaları, Uygur Türklerinin bağımsızlık mücadeleleri, edebiyatta ele 

alınmıĢtır. Bu dönemde ayrıca yabancı dillerden pek çok eser Uygur Türkçesine 

çevrilmiĢ, Uygur Türkçesi edebiyatta daha sık kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Muhammed Sadık KaĢgarî, Molla Sıdık Yerkendî, Molla Rehim, HuĢhal Garibî, 

Abdurrahim Nizarî, Turdi Garibî, Nevruz Ahun Ziyaî, Seburî, Niyazî, Dilber Dorga, 

Muhammed Niyaz Yarkendî, Molla Muhammedniyaz, Molla ġakir, Molla Kurban, 

Asiy, Molla Bilal Nazimî, Molla Musa Sayramî, Hüseyincan Ekber Tecelli, 

Abdulkadir Damolla 19. yüzyıl Uygur edebiyatında eser veren isimlerdir. (Emet 

2007: 508-509). 

1.3. ÇAĞDAġ UYGUR EDEBĠYATI 

19. yüzyıla kadar klasik edebiyat geleneğinin devam ettiği Uygur 

edebiyatında 20. yüzyılın baĢlarında yeni edebî türler görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu 

devirdeki Uygur Edebiyatında drama, hikâye, roman, hece vezninde Ģiir ve destan 

türünde eserler verilmeye baĢlanmıĢtır. (KaĢgarlı 1998: 55) 20. yüzyıl Uygur 

Edebiyatının ana konusunu Çin‟e karĢı verilen bağımsızlık mücadelesi 

oluĢturmuĢtur. Eserlerde Doğu Türkistan halkının sosyal yaĢamı iĢlenmiĢtir. Arzu 

Muhammed‟in Emir Ali, Umudî‟nin Cengname, Muhammed Alem‟in Tarih-i 

Kaşgar, Kasım Bey‟in Gulca Vakıatları Bayanı, Muhammed Salih Yarkendî‟nin 

Gazat’ül Müslimin, Molla Bilal bin Molla Yusuf‟un Gazat der Mülki Çin, Seyid 

Muhammed‟in Şerh-i Şikestename, Molla ġakir‟in Zafername, ġeyh Garibî‟nin 

Tarihname-i Yakup Han, Kurban Süfi Seferbay‟ın Tarih be Dövlet, Molla Musa 

Sayramî‟nin Tarih-i Eminiye ve Tarih-i Hamidî adlı eserleri Uygur halkının sosyal 

yaĢamı ve sıkıntılarının dile getirildiği eserlerdir (Kolcu 2004: 623). 

20. yüzyılın baĢlarında Gaspıralı Ġsmail Hakkı Bey‟in “Dilde, ĠĢte, Fikirde 

Birlik” düsturuna bağlı kalınarak bütün Türk dünyasında etkili olan Ceditçilik akımı 
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Doğu Türkistan‟da da etkili olmuĢtur. Bu kapsamda Doğu Türkistan‟da Ceditçilik 

okulları açılmıĢ, hemen ardından gazetecilik ve yayıncılık faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. 

Bu kapsamda Matbaa-yı HurĢid, Matbaa-yı Nur, ġivit adlarında bazı matbaalar 

kurulmuĢ, matbaaların kurulmasıyla birlikte pek çok gazete yayınlanmıĢtır. 1911 

yılında KaĢgar Ģehrinde çıkarılan Añ “Fikir” gazetesi, 1922 yılında çıkarılan İli 

Dihkanliri “Ġli Çiftçileri” gazetesi, 1934 yılında çıkarılan Şincañ Uygurlari Geziti 

“ġincañ Uygurları Gazetesi”, Keşker Şincañ Geziti “KaĢkar ġincañ Gazetesi”, 1924 

yılında çıkarılan Şincañ Geziti “ġincañ Gazetesi”, 1924 yılında çıkarılan İli Şincañ 

Geziti “Ġli ġincañ Gazetesi”, 1939 yılında çıkarılan İnkilabçıl Yaşlar Geziti “Ġnkılapçı 

Gençler Gazetesi” bu dönemde çıkarılan en önemli gazetelerdendir. Ceditçilik 

akımının etkisiyle Erk Geziti “Hürriyet Gazetesi”, Cahangirlikke Ḳarşi Birlik Sep 

Jurnali “Emperyalizme KarĢı Birlik Dergisi”, Helk Birlik Sepi Jurnali “Halk Birliği 

Dergisi”, Yeñi Şincañ Jurnali “Yeni ġincañ Dergisi” Cenuptin Avaz Jurnili 

“Güneyden Ses Dergisi” Küreş Jurnali “SavaĢ Dergisi” gibi bazı dergiler 

çıkarılmıĢtır. (Baran 2007: 194-196) 

1949 yılında Çin‟de Mao Devriminin gerçekleĢmesinden sonra, Uygur 

Edebiyatı‟nda baskı devri baĢlamıĢtır. Yazar ve Ģairlerin büyük bir kısmının hapislere 

atıldığı veya öldürüldüğü bu dönemde millî edebiyat yasaklanmıĢ, bunun yerine 

devrimi ve yeni rejimi öven romanlar, öyküler yazılmıĢtır (Kolcu 2004: 625). 

Mao‟nun ölümüyle birlikte Çin‟de uygulanan açıklık politikası, Uygur 

edebiyatına da yansımıĢ, yeniden millî konular iĢlenmeye baĢlamıĢtır. 1978 yılına 

roman türünde sadece bir tane eser yazılmıĢken, 1980 sonrası neĢredilen roman 

sayısı on beĢe ulaĢır (KaĢgarlı 1988: 61). Armiya NimĢehit, Ahmet Ziyati, Abdülaziz 

Mehsum, Lutpulla Muttelip, Elkem Ehtem, Zunun Kadiri, Tayipcan Ali, Turgun 

Almas, Abdurihim TeleĢov Ötkür ÇağdaĢ Uygur Edebiyatının en önemli 

isimlerindendir (Baran 2007: 200). 

Mao‟nun ölümüyle tekrar geliĢme gösteren Uygur Edebiyatında bu durum 

fazla sürmemiĢtir. 1990 yılında çıkan ayaklanmadan sonra baskı ve sansür politikası 

yine baĢ göstermiĢ ve millî eserlere yasaklar getirilmiĢtir. (Baran 2007: 205) 
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Doğu Türkistan dıĢında yaĢayan Uygur Türklerinin bir kısmı Türkiye, 

Almanya ve Kazakistan‟da yayın faaliyetlerini sürdürmektedirler (Kolcu 2004: 625). 

2. ZUNUN KADĠRĠ’NĠN HAYATI (1912-1989) 

ÇağdaĢ Uygur Edebiyatı‟nın önemli temsilcilerinden Zunun Kadiri 1912 

yılının Haziran ayında Tarbagatay vilayetinin Dörbilcin kasabasında dünyaya gelir. 

Üç yaĢına geldiğinde ailesi ile birlikte Gulca Ģehrine göç ederler. BeĢ yaĢında 

annesini kaybeden Zunun Kadiri yedi yaĢında babası tarafından Ablaḫun isimli 

hocaya dini mektepe verir. Dini mektepten sonra fennî (modern) okula devam eden 

yazar, on üç yaĢına geldiğinde babasını da kaybeder ve bu yüzden  eğitimini yarıda 

bırakmak zorunda kalır. ÇeĢitli evlerde hizmetçilik, uĢaklık gibi iĢlerde çalıĢarak 

hayatını devam ettirir. (Polat 1998: 2) 1935 yılında Gulca Ģehrinde açılan 

öğretmenlik kursuna katılır, aynı Ģehirde öğretmen olarak çalıĢır. 1937 yılında 

Urumçi‟ye gelen yazar, iki yıl ortaokulda, üç yıl meslek lisesinde eğitimine devam 

eder. 1941 yılında Gulca‟ya geri döner. 1944 yılında patlak veren 3 vilayet 

inkılâbında ön saflarda yer alır ve savaĢ muhabiri olarak görev yapar. 1945 yılından 

itibaren bazı yayın organlarında yazarlık ve baĢyazarlık görevlerinde çalıĢan Zunun 

Kadiri 1954 yılında Gulca Kızlar Lisesinde öğretmen olarak görev yapar. 1954 

yılında Urumçi‟ye döner ve Kültür Bakanlığının yaratıcılık bölümünde görev yapar. 

(Abdurrėhim 1998: 161) Aynı yıl Çin Yazarlar Birliği üyesi ve ġincañ Ģubesi 

mesleki üyesi olur (Ġsmail-Ġslam 1993: 39-40). Zunun Kadiri Yenilikçi Gençler 

TeĢkilatının “Küreş”, ġincañ‟da Huzur ve Halkçılığı Koruma Demokrasi Ġttifakının 

İttipaķ”  adlı dergilerinde ve bunun gibi bir çok dergi ve gazetelerde yazar ve baĢ 

yazar olarak çalıĢmıĢtır. (Abdurrėhim 1998: 161) 

1959 -1962 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti Milletvekili, Uygur Muhtar 

Bölgesi Siyasî DanıĢma Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Uygur Muhtar Bölgesi 

Edebiyat ve Sanatçılar Birliği‟nin baĢkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Kadiri, 

1957 yılında Özbekistan‟ın baĢkenti TaĢkent‟te düzenlenen Asya-Afrika Yazarlar 

Kongresi‟ne katılır. Mao ve Çin komünist yönetiminin müstemleke ve zorbacı 

siyasetine karĢı çıktığı için 1962 yılında bütün görevlerinden alınarak eğitim 

kamplarına gönderilen yazar, bu kamplarda çok eziyet çeker. Mao‟nun ölümünden 
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ardından 1978 yılında bu kamplardan kurtulur. Fakat sağlığı son derece bozulmuĢtur. 

Ağır hasta halde 1989 yılında Kazakistan‟a akrabalarını ziyarete gelen Zunun Kadiri 

24 Haziran 1989 tarihinde Alma-Ata Ģehrinde hayatını kaybeder. Burada defnedilir. 

Kazakistan‟da soydaĢları tarafından yaptırılmıĢ bir heykeli bulunmaktadır (KaĢgarlı 

1988: 206-207). 

2.1. EDEBĠ KĠġĠLĠĞĠ 

Çocukluğundan beri halk destanlarına, masallarına, meddahların kıssa ve 

cenknamelerine büyük ilgi duyan yazar, okuma yazma öğrenir öğrenmez Ali ġir 

Nevai‟nin, MeĢref‟in eserlerini, Firdevsi‟nin “ġehname”sini, ġeyh Sadi‟nin 

“Gülistan” adlı eserlerini okumuĢtur. Rus yazar Maksim Gorki‟nin Tatarca‟ya ve 

Özbekçe‟ye çevrilmiĢ eserlerini, Sadrettin Ayni ve Ömer Muhammedi‟nin eserlerini 

de okumuĢtur (Ġnayet 2009: 76). 

Modern Uygur Edebiyatının temel taĢlarından biri sayılan Zunun Kadiri‟nin 

ilk eseri 1937 yılında yazdığı “Cehaletniñ Capasi” adlı eserdir (Abdurrėhim 1998: 

162). Bu üç perdelik drama türündeki eserinden sonra “Gülnisa”, “UçraĢḳanda”, 

“Partizanlar Etriti”, “Her ĠĢniñ Yoli Bar”, “Ġunçem” gibi drama türündeki birkaç 

eseri daha arka arkaya yayınlanır (Sultan 1997: 107). 1945 yılında ünlü eseri Ġerip-

Senem adlı eseri tiyatrolarda sahnelenir (Ġsmail-Ġslam 1993: 40-41). 

1944 yılından itibaren Zunun Kadiri‟nin edebî olarak kendini daha da 

geliĢtirdiği söylenebilir. Drama yazarlığının yanı sıra hikâye yazarlığıyla da meĢgul 

olan yazar bir kısım Ģiirsel konularda da yazılar yazar. Yazarın bu dönemde yazdığı 

yazılar edebiyat-sanat camiasında büyük ilgi görür. Bilhassa 1940‟lı yılların 

sonlarına doğru yazarın edebi yaratıcılığı yeni bir geliĢme devrine girer. Yazar bu 

devirde “Rodupay”, Ġkki Barmiḳim Bilen”, “Küçükke Hucum”, Muellimniñ Ḫėti”, 

“Maġdur Ketkende” gibi birkaç meĢhur hikâyesini kaleme alır. Bu hikâyeler, o 

devirde tarihî ve sosyal Ģartlar altında maddî ve manevî açıdan zorluklarla karĢılaĢan 

Uygur halkının, acı dolu hatıralarını usta bir Ģekilde tasvir eden ve yazarın kendi 

edebi yeteneğini ortaya çıkaran eserlerdir (Sultan 1997: 108). “Çimen” Ģiiri, 

“Eḫmetcan Ķasimi”, Ħatircem Bolġan Aile”, “Beḫtiḫanniñ Hayati” gibi hatıra 

yazıları, “Maksim Gorki”, “Rohiy Ozuḳ Toġrisida” makalesi, “Çöce Bilen 
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Sėġizḫan”, “ĶoĢçi Bilen ÇaĢḳan”, “Altunniñ Tesiride” gibi masalları Zunun 

Kadiri‟nin diğer önemli eserleridir (Abdurrėhim 1998: 162). Yazarın “Folklore Nasıl 

Bakmak Gerek” ve “Sözlü Çocuk Edebiyatı Hakkında” makaleleri (Polat 1988: 1) 

halk bilimi konularıyla da ilgilendiği göstermektedir. 

Zunun Kadiri kendi yazdığı eserlerin yanında çeĢitli dillerden ve Türk 

lehçelerinden Uygur Türkçesine çevirmiĢ olduğu eserler de vardır. Rus Yazar A. 

Maksim Gorki‟nin bazı eserleri, Özbek Yazar Mirkerim Asımcan‟ın “Astirabat”, 

Tatar yazar Adil Kutey‟in “TapĢurulmiġan Ħetler” Doğu Türkistanlı Kazak Ģair 

Tañcarik‟in “Gündipay” adlı eserleri Zunun Kadiri‟nin Uygur Türkçesine çevirdiği 

eserlerdir (Polat 1998: 1). Kadiri‟nin eserlerinin bir çoğu Çinceye çevrilmiĢ, bir 

kısım eserleri çeĢitli dünya dillerine çevrilmiĢtir. Ayrıca yazarına bazı eserleri Çin 

Halk Cumhuriyeti çapında ve ġincañ Uygur Özerk bölgesi çapında ödüllendirilir. 

(Abdurrėhim 1998: 163). 

1950‟li yılların baĢları Zunun Kadiri‟nin hikâyeciliğinde bir dönüm 

noktasıdır. “ÇėniḳiĢ”, “Ḳizilgül”, “Guman”, “Beḫtihanniñ Hayati”, “Rehmet” 

adındaki bazı hikâyelerini ve “Toy” adlı dramasını, “Ġėrip - Senem” senaryosunu 

“Ġezep” adlı romanının önemli bir kısmını kaleme alır. 1960-1970‟li yıllarda Çin 

hükümeti tarafından eğitim kamplarına gönderilen Zunun Kadiri‟nin bu yılları edebî 

açıdan da kısır geçer. Bu zorlu dönemlerinde yazarın eserlerine rejim tarafından 

yasaklar getirilir. 1980‟li yıllarda eğitim kamplarından kurtulan yazar “Zunun Ḳadiri 

Eslimiliri” adıyla otobiyografik bir eser kaleme alır (Sultan 1997: 109). 

1956 yılında drama eserlerinin bir arada yer aldığı “Ġunçem”, 1983 yılında 

hikaye ve hatıra yazılarının yer aldığı “ÇėniḳiĢ”, 1984 yılında hatıraların bir arada 

yer aldığı “Ħatiriler”, 1987 yılında “Mesel ve Çöçekler” adıyla manzum masalların 

yer aldığı kitabı, 1981 yılında “Ġėrip - Senem” adlı drama eserinin senaryosu 

yayınlanır. 1992 yılında bütün eserleri “Zunun Ķadiri Eserliri” adıyla yayınlanır 

(Abdurrėhim 1998: 163). 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM – ĠNCELEME 

 

1. UYGUR ALFABESĠ 

Günümüzde Uygur Türkleri Doğu Türkistan‟da Arap alfabesi, Kazakistan‟da 

ise Kiril alfabesi (Ercilasun 2005: 18-19) kullanmaktadırlar. Doğu Türkistan‟da Arap 

alfabesiyle yazılan YU‟da 32 harf bulunmaktadır.  

 

 

 

 (Aa)  ائ

 (Ee)  ەئ ه

 (Bb)  ب

 (Pp)  پ

 (Tt) ت

 (Cc)  ج

 (Çç)  چ

 (Ḫ ḫ)  خ

 (Dd)  د

 (Rr)  ر

 (Zz)  ز

 (Jj)  ژ

 (Ss)  س

 (ġĢ)  ش

 (Ġġ)  غ

 (Ff)  ف

 (Ķķ)  ق

 (Kk)  ك

 (Gg)  گ

 (Ññ)  ڭ

 (Ll)  ل

 (Mm)  م

 (Nn)  ن

 (Hh)  ھ

 (Oo)  وئ و

 (Uu)  ۇئ ۇ

 (Öö)  ۆئ ۆ

 (Üü)  ۈئ ۈ

 (Vv)  ۋ

 (Ėė)  ېئ 

 (Ġi)  ىئى

(Yy)  ي
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2. SES BĠLGĠSĠ 

2.1. ÜNLÜLER 

YU‟da 8 tane ünlü bulunmaktadır. Bu ünlüler /a/, /e/, /ė/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ 

ünlüleridir.  

2.1.1. Ünlülerin Sınıflandırılması 

YU‟da ünlüler çıkıĢ yerine ve dilin durumuna göre, ağzın açıklığına göre ve 

dudakların durumuna göre olmak üzere üç baĢlık altında sınıflandırılır (CoĢkun 

1998: 808-809). 

2.1.1.1. ÇıkıĢ Yeri ve Dilin Durumuna Göre Ünlüler 

ÇıkıĢ yeri ve dilin durumuna göre ünlüler kalın ve ince ünlüler olarak ikiye 

ayrılır. YU‟da kalın ünlüler /a/, /o/, /u/ ünlüleri, ince ünlüler ise /e/, /ė/, /i/, /ö/, /ü/ 

ünlüleridir. 

2.1.1.2. Ağzın Açıklığına Göre Ünlüler 

Ağzın açıklığına göre ünlüler geniĢ (açık), dar (kapalı) ünlüler Ģeklinde ikiye 

ayrılır. YU‟da geniĢ ünlüler /e/, /ö/, /o/, /a/ ünlüleri; dar ünlüler ise /i/, /ü/, /u/, /ė/ 

ünlüleridir.  

2.1.1.3. Dudakların Durumuna Göre Ünlüler 

Ünlüler dudakların durumuna göre düz ve yuvarlak olarak ikiye ayrılır. 

YU‟da düz ünlüler /a/, /e/, /i/, /ė/ ünlüleri, yuvarlak ünlüler ise /o/, /ö/, /u/, /ü/ 

ünlüleridir (Öztürk 2005: 5). 

 Düz Yuvarlak 

 
GeniĢ Dar GeniĢ Dar 

Kalın 
a - o u 

Ġnce 
e ė    i ö ü 
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2.1.2. Ünlülerin Özellikleri 

TT‟den farklı olarak daha dar ve kapalı bir /ė/ ünlüsü bulunur, /ı/ ünlüsü 

alfabede yer almaz. Yine TT‟den farklı olarak /e/ ünlüsü konuĢma dilinde daha geniĢ 

ve açık telaffuz edilir. 

Ġmlâda gösterilmeyen /ı/ sesinin yerini /i/ sesi almıĢtır. Ancak konuĢma 

dilinde art damak ünsüzleriyle birlikte kullandığında /ı/ ünlüsüne yakın bir ses 

hissedilir (Yazıcı Ersoy 2007: 365). 

Örnekler: açliḳ “açlık” 2/203; ḳaġiş “beddua” 6/116; ḳiliḳ “kılık” 2/238; ḳir 

“kır” 2/227; ḳiriḳ “kırk” 1/20; ḳizil “kızıl, kırmızı” 4/6  

2.1.2.1. /a/ 

Kalın, düz ve geniĢ bir ses olan /a/ ünlüsü ile YU‟da kelime baĢında, 

ortasında ve sonunda yer alır. 

Örnekler: açar “yoksul” 2/205; adem “adam, kiĢi” 2/15; bala “çocuk, evlat” 

6/57, ormanliḳ “ormanlık‟ 4/4; oyunçaḳ “oyuncak” 6/94; piçaḳ “bıçak” 3/222; say 

“nehir, dere” 2/127; siyaset  “siyaset” 2/45; şair “Ģair” 2/208; tamaka “tütün” 4/33 

2.1.2.2. /e/ 

Ġnce, düz ve geniĢ bir ünlüdür. Kelime baĢında, ortasında ve sonunda yer alır. 

Örnekler: beden “beden, vücut” 7/23; beş “beĢ” 1/31; better “beter” 5/208; 

ceñçi “asker, savaĢçı” 1/109; çiçen “akıllı, zeki” 5/141; çöçek “hikâye” 3/156; dereḫ 

“ağaç” 4/13; ehval “ahval, durum” 2/231; emgek “iĢ, emek” 4/63; ġezel “gazel, 

türkü” 3/139; yem “yem” 4/125 

/e/ ünlüsü art damak ünsüzleriyle birlikte kullanıldığında /a/ ünlüsüne yakın 

telaffuz edilir. (Öztürk 2010: 5) 

Örnekler: beḫt “Ģans, talih” 2/10; eḫmek “ahmak” 4/37; eḳil “akıl” 3/313; 

ġezep “gazap” 7/57 

2.1.2.3. /ė/ 

Ġnce, düz ve dar bir ünlüdür. Türkçe kökenli kelimelerin ilk hecesinde, alıntı 

kelimelerde ise her hecede görülür. 
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Örnekler: ėġir “ağır” 1/35; ėġil “ahır” 5/203; ėriḳ “arık” 3/5; dėḫḳan “çiftçi” 

4/122; gėzit “gazete” 4/35; kilomėtir “kilometre” 4/4; pėonėr “piyoner, öncü” 6/132 

2.1.2.4. /i/ 

Ġnce, düz ve dar bir ses olan /i/ ünlüsü metnimizde kelime baĢı, ortası ve 

sonunda görülür. Ünlülerin özellikleri bölümünün baĢında da belirttiğimiz gibi 

YU‟da /ı/ ünlüsü yerini /i/ ünlüsüne bırakmıĢtır. Fakat art damak ünsüzleriyle birlikte 

telaffuz edildiği zaman söz konusu ünlünün /ı/ ünlüsüne yakın telaffuz edildiği 

görülür. 

Örnekler: ige “iye, sahip” 2/138; inaḳ “dost” 5/140; biraḳ “fakat, ama” 6/88; 

piḳir “fikir” 4/49; ḳiliḳ “kılık” 5/92; ḳiyapet “kıyafet, görünüm” 5/158; ḳiz “kız” 4/8; 

heḳiḳiy “hakiki, gerçek” 2/95; tarliḳ “kıskançlık” 4/107 

2.1.2.5. /o/ 

Kalın, geniĢ ve yuvarlak bir ünlüdür. Metnimizde /o/ ünlüsü Türkçe 

kelimelerde Türk Dili”nin genel temayüllerine bağlı olarak sadece ilk hecede yer alır. 

Alıntı kelimelerde ise baĢta, ortada ve yer alır. 

Örnekler: oçaḳ “ocak” 5/56; oḳ “ok, mermi” 1/17; oġul “oğul” 5/182; oñ 

“sağ” 1/27; orum “tutam” 5/184; oyun “oyun” 3/93; ov “av” 2/110; abroy “itibar” 

2/138; akop “mevzi, siper” 1/85; aptol “makine yağı” 3/13; bolka “ çekiç” 6/86; 

folklor “folklor” 2/264; ḫoraz “horoz” 3/173; ḫotun “kadın” 5/173; import “ithalat” 

2/258; koça “cadde, sokak” 2/270 

2.1.2.6. /ö/ 

Ġnce, geniĢ ve yuvarlak bir ses olan /ö/ ünlüsü, /o/ ünlüsünde olduğu gibi 

Türkçe kökenli kelimelerde sadece ilk hecede yer alırken, alıntı kelimelerin her 

hecesinde görülür. 

Örnekler: köktaş “ot” 4/52; köçet “fidan” 2/303; köñül “gönül” 2143; mökün- 

“gizlenmek, saklanmak” 3/172; söyümlük “sevimli” 2/111; söy- “sevmek” 2/169; 

şöhret “Ģöhret” 7/31; töt “dört” 6/106; tömür “demir” 4/109; yölen- “dayanmak” 4/51 
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2.1.2.7. /u/ 

Kalın, dar ve yuvarlak bir ünlüdür. /u/ ünlüsü Metnimizde kelime baĢında, 

ortasında, sonunda ve birçok ekte kullanılır. 

Örnekler: u “o” 4/20; uç- “uçmak” 1/108; upuḳ “ufuk” 3/248; uluġ “ulu, 

yüce” 2/141; uruş “savaĢ, dövüĢ” 1/43; uzun “uzun” 6/117; burutluḳ “bıyıklı” 2/86; 

buzul- “bozulmak” 5/233; cesur “cesur” 2/156; çuñḳurluḳ “derinlik” 3/140; ġolluḳ 

“geniĢ omuzlu” 3/200; horun “tembel” 5/272; ḳayġu “kaygı” 3/139; Uyġur “Uygur” 

1/28 

2.1.2.8. /ü/ 

Ġnce, dar ve yuvarlak bir ses olan /ü/ ünlüsü Metnimizde kelime baĢında, 

ortasında, sonunda ve eklerde sıklıkla kullanılır. 

Örnekler: ün “ün, ses” 5/261; ülge “örnek” 2/278; üşşük “soğuk” 5/253; üzül- 

“kopmak, kesilmek” 5/165; üsteñ “kanal, arık” 2/67; bügün “bugün” 2/37; cüre- 

“yürümek” 3/44; düşmen “düĢman” 1/16; hökümet “hükümet” 2/210; höpüp “çavuĢ 

kuĢu” 2/293; işligüçi “çalıĢan” 5/75 

2.2. ÜNSÜZLER 

Arap alfabesiyle yazılan Yeni Uygur alfabesinde 24 tane ünsüz 

bulunmaktadır. Bunlar; /b/, /p/, /t/, /c/, /ç/, /h/, /ḫ/, /d/, /r/, /z/, /j/, /s/, /Ģ/, /k/ /ḳ/, /f/, 

/g/, /ġ/, /ñ/, /l/, /m/, /n/, /v/, /y/ ünsüzleridir (Öztürk 2010: 5). TT‟den farklı olarak 

YU‟da /ḫ/, /ḳ/, /ġ/, /ñ/ ünsüzleri bulunur. Fakat bu sesler TT‟de ağızlarda mevcuttur. 

AĢağıdaki tabloda YU‟da bulunan ünsüzler teĢekkül noktalarına göre 

sıralanmıĢtır (Öztürk 2010: 6). 
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2.2.1. Dudak Ünsüzleri /p/, /b/, /m/ 

2.2.1.1. /p/ 

Tonsuz ve patlayıcı bir ünsüz olan /p/ sesi metnimizde kelime baĢlarında 

sadece alıntı kelimelerde görülmektedir. Fakat nadiren de olsa kimi Türkçe kökenli 

kelimelerde de kelime baĢında bulunur. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerdeki kelime 

baĢı, ortası ve sonundaki /f/ sesi metnimizde /p/ sesi ile karĢılanmıĢtır. 

Örnekler: pütün “bütün” 1/1; piçaḳ “bıçak 3/222; pötküz- “bağlattırmak” 

5/180; apaḳ “bembeyaz” 5/31; apar- “götürmek” 2/133; apet “afet” 6/20; capa “cefa, 

eziyet” 4/101; çapan “cüppe, palto” 1/41; pacie “facia” 3/219; paraset “feraset” 

7/31; payda “fayda” 6/119; peḳet “fakat” 3/57; aptap “güneĢ” 3/18; ipade “ifade” 

3/65; köp “çok” 2/19; külpet “külfet” 5/216 

2.2.1.2. /b/ 

Tonlu ve patlayıcı bir ses olan /b/ ünsüzü Türkçe kökenli kelimelerde sadece 

baĢta yer alır, alıntı kelimelerde ise ortada ve sonda bulunur. 

Örnekler: baġlam “deste” 5/269; baḳḳuçi “çoban” 2/112; barañ “bağ” 4/5; 

barmaḳ “parmak” 4/21; bayliḳ “zenginlik” 2/28; ber- “vermek” 3/48; bol- “olmak” 
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2/19; böşük “beĢik” 6/11; bundaḳ “böyle” 1/44; cavab “cevap” 3/48; eceb “ĢaĢırtıcı” 

7/82; edeb “edep” 3/119; hėsab “hesap” 2/295; seveb “sebep” 4/119; abroy “itibar, 

saygınlık” 2/138 

2.2.1.3. /m/ 

Tonlu ve akıcı bir ses olan /m/ ünsüzü metnimizde kelime baĢında, ortasında 

ve sonunda yer alabilir. 

Örnekler: men “ben” 2/303; meñgü “sonsuz” 5/271; meñiz “yüz, çehre” 5/63; 

micez “karakter, huy” 3/59; üzüm “üzüm” 4/5; adem “adam, kiĢi” 3/47; bitim “karar” 

2/40; bomba “bomba” 1/67; çimildit- “gözlerini kirpıĢtırmak” 5/168; dem “dinlenme” 

2/74 

2.2.2. DiĢ-Dudak Ünsüzleri /v/, /f/ 

2.2.2.1. /v/ 

Tonlu ve sızıcı bir ünsüz olan /v/ sesi metnimizde alıntı kelimeler ve tabiat 

taklidi kelimeler dıĢında baĢta yer almaz. 

Örnekler: vacip “vacip” 7/41; vapat “vefat” 2/226; veḳe “vaka” 3/66; vizvud 

“takım” 1/118; avaḳ “zayıf” 3/31; bovak “çocuk, yavru” 5/173; çavak “alkıĢ” 5/44; 

deva “dava” 3/226; ehval “ahval” 2/231; mavu “iĢte bu” 6/116; ov “av” 2/210 

2.2.2.2. /f/ 

Tonsuz ve sızıcı bir ünsüz olan /f/ sesi metnimizde sadece Rusçadan alıntı 

olan kelimelerde görülür. 

Örnekler: faşist “faĢist” 2/50; fėodallik “feodallik” 4/97; fėvral “Ģubat” 2/31; 

folklor “folklor” 2/264; form “form, biçim” 1/13 

2.2.3. DiĢ Damak Ünsüzleri /d/, /t/, /n/, /z/, /s/ 

2.2.3.1. /d/ 

Tonlu, patlayıcı ve sızıcı bir ünsüz olan /d/ sesi metnimizde kelime baĢında 

genellikle alıntı kelimelerde görülür. 

Örnekler: dad “imdat” 3/152; dada “baba” 3/102; dala “bozkır, step” 2/165; 

dana “akıllı, bilge” 2/218; das “leğen” 5/211; dastiḫan “sofra örtüsü” 6/9; de- 
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“söylemek, demek” 1/5; dem “dinlenme” 2/74; adaş- “ĢaĢırmak” 2/55; birdek “aynı” 

2/201; hede “abla” 5/275; şad “neĢeli” 5/71 

2.2.3.2. /t/ 

Patlayıcı ve tonsuz bir ünsüz olan /t/ ünsüzü metnimizde kelime baĢı, ortası 

ve sonunda görülür. 

Örnekler: talaş “tartıĢma, dalaĢma” 3/207; tamaka “tütün” 4/33; tekşür- 

“incelemek” 7/35; teñ “denk, eĢit” 5/272; tiñşa- “dinlemek” 3/57; toḳḳuz “dokuz” 

1/27; aḫtur- “aramak” 6/101; at- “atmak, fırlatmak” 3/185; çatak “aksilik” 2/189; ete 

“yarın, ertesi gün” 2/267; köter- 1/78 kaldırmak” 

2.2.3.3. /n/ 

/n/ sesi, akıcı ve genizsi bir ünsüzdür. Metnimizde kelime baĢında birkaç 

Türkçe kökenli kelime dıĢında, Arapça ve Farsça alıntı kelimelerde görülür. 

Örnekler: naḫşa “Ģarkı” 3/84; namaz “namaz” 3/104; naşta “kahvaltı” 5/124; 

neççe “kaç, ne kadar” 6/27; nerse “Ģey, nesne” 1/98; nėme “ne” 1/41; nurġun “çok” 

2/174; nur “ıĢık” 5/214 

2.2.3.4. /z/ 

Tonlu ve sızıcı bir ses olan /z/ ünsüzü metnimizde alıntı kelimeler dıĢında 

baĢta yer almaz. 

Örnekler: zal “salon” 1/42; zaman “zaman” 5/167; zedival “duvar halısı” 

3/90; zer “altın” 7/1; yüz “yüz” 1/11; aġiz “ağız” 1/124; arzu “arzu” 2/314; biz “biz” 

2/81; boġuzla- “boğazlamak” 7/51; köz “göz” 2/201; közle- “gözlemek” 4/19 

2.2.3.5. /s/ 

Tonsuz ve sızıcı bir ses olan /s/ ünsüzü metnimizde baĢta, ortada ve sonda yer 

alır. 

Örnekler: saḳal “sakal” 7/4; saḳliḳ “sağlık” 1/62; sana- “saymak” 1/6; 

sañgila- “sallanmak” 2/84; emes “değil” 1/38; ensire- “endiĢelenmek” 2/61; körset- 

“göstermek” 5/160; nerse “Ģey, nesne” 2/273; ösmür “çoçukluk” 3/33; tasḳa- 

“elemek” 7/40 
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2.2.4. DiĢ Ünsüzleri /c/, /ç/, /j/, /Ģ/ 

2.2.4.1. /c/ 

/c/ sesi tonlu ve patlayıcı bir ünsüzdür. /ç/ ünsüzünün tonlusudur. Türkçe 

kelimelerde baĢta ve sonda yer almaz. 

Örnekler: cahalet “cahillik” 2/23; cay “yer, mekan” 1/15; cesur “cesur” 

2/156; cėdel “kavga” 3/194; cüret “cüret” 2/9; acrat- “ayırmak” 1/16; icazet “izin” 

7/40; pacie “facia” 3/219; tac “tac” 7/1; vacip “vacip” 7/41; vec “sebep” 2/18 

2.2.4.2. /ç/ 

/ç/ sesi tonsuz ve patlayıcı bir ünsüzdür. 

Örnekler: çaç “saç” 5/184; çañ “toz” 2/169; çaḳna- “parlamak” 5/214; çöçek 

“hikaye” 3/156; çüşençe “fikir” 5/111; açar “yoksul” 3/144; baġçe “bahçe” 5/125; 

ėçil- “açılmak” 5/73; içküz- “içirmek” 5/180; keçḳurun “gece vakti” 4/46; oçaḳ 

“ocak” 5/56 

2.2.4.3. /j/ 

Tonlu ve sızıcı bir ünsüz olan /j/ alıntı kelimelerde görülür.  

Örnekler: jurnal “dergi” 2/246; üjme “dut” 2/268; kaj “dik baĢlı” 3/118; kajlik 

“dik baĢlılık” 3/79 

2.2.4.4. /Ģ/ 

Tonsuz ve sızıcı bir ünsüz olan /Ģ/ ünsüzü alıntı kelimeler ve tabiat taklidi 

kelimeler dıĢında baĢta yer almaz.  

Örnekler: şaḫ “dal” 4/15; şair “Ģair” 2/208; şamal “rüzgar” 5/253; şėrin 

“Ģirin” 5/50; şilte- “sallamak” 6/29; şora- “emmek” 5/191; şivirle- “fısıldamak” 

1/113; aş “aĢ, yemek” 5/107; çüşlük “öğle zamanı” 5/114; kėliş “geliĢ, gelmek” 2/74; 

taş “dıĢ” 2/28 
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2.2.5. Ön Damak Ünsüzleri /g/, /k/, /l/, /r/, /y/ 

2.2.5.1. /g/ 

Tonlu ve patlayıcı bir ses olan /g/ ünsüzü metnimizde alıntı kelimelerde ve 

tabiat taklidi kelimelerde baĢta yer alır. ET‟deki kelime baĢı /k/ sesi korunduğu için 

Türkçe kelimelerde baĢta nadiren görülür.  

Örnekler: gañgira- “sersemlemek, aklını ĢaĢırmak” 2/23; gez “kez” 7/75; gep 

“laf, söz” 3/82; güllen- “çiçeklenmek” 2/315; guman “Ģüphe” 3/20; göş “et” 5/121; 

güzel “güzel” 2/86; gürkire- “gürüldemek” 3/247; güzellik “güzellik” 2/97 

2.2.5.2. /k/ 

Tonsuz ve patlayıcı bir ünsüzdür. ET‟de kelime baĢında bulunan /k/ sesi 

metnimizde korunmuĢtur. /k/ sesine baĢta, ortada, sonda sıklıkla rastlamak 

mümkündür. 

Örnekler: kaçat “tokat” 3/189; karivat “yatak” 5/29; kelgüsi “gelecek” 5/112; 

kimḫap “simli kumaĢla yapılmıĢ palto” 7/1; kişi “kiĢi” 1/9; kir “kir” 2/58; köpey- 

“çoğalmak, artmak” 1/75; kel- “gelmek” 4/36; kül- “gülmek” 2/140; aka “abi, 

ağabey” 5/276; bėkitil- “kapatılmak, kilitlenmek” 7/75; ölke “ülke” 2/70; seksen 

“seksen” 3/207; sekkiz “sekiz” 1/138 

2.2.5.3. /l/ 

Tonlu, yumuĢak ve akıcı bir ünsüz olan /l/ sesi Türkçe kelimelerde baĢta yer 

almaz. Alıntı kelimeler ve tabiat taklidi kelimelerde ise baĢta yer alır.  

Örnekler: laġayla- “boĢ gezmek” 4/133; laġilda- “tir tir titremek” 7/9; layiḳ 

“layık, uygun” 4/55; lėssor “süspansiyon yayı” 3/7; liniye “hat” 1/61; loġulda- “alev 

alev yanmak” 3/177; mal “mal, eĢya” 2/203; muñluḳ “hüzünlü, kederli” 3/141; oġul 

“oğul” 1/44; sila- “okĢamak” 4/125 

2.2.5.4. /r/ 

Tonlu, titrek ve akıcı bir ünsüz olan /r/ sesi metnimizde kelime baĢında 

sadece alıntı kelimelerde yer alır. 

Örnekler: radio “radyo” 2/208; Ramizan “Ramazan” 3/223; rastliḳ 

“doğruluk” 4/135; rehmet “teĢekkür” 2/179; resva “rezil” 2/43; roşen “açık, net” 
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2/31; roh “moral” 5/150; ara “ara” 3/120; arilaş “karıĢık” 7/54; birinçi “birinci” 

1/25; keltür- “getirmek” 7/58 

2.2.5.5. /y/ 

Tonlu, yumuĢak ve akıcı bir ünsüz olan /y/ sesi metnimizde baĢta, ortada ve 

sonda yer alır. 

Örnekler: yaġ- “yağmak” 2/6; yaḫşi “iyi” 4/127; yaḳa “kenar” 3/172; yasaş 

“yapma” 2/271; yoşur- “gizlenmek” 1/13; yumşaḳ “yumuĢak” 3/106; yol “yol” 2/23; 

bayliḳ “zengin” 2/28; boy “boy” 3/18; köyümçan “Ģefkatli, özenli” 6/72; ḳaynaḳ 

“kaynamıĢ, sıcak” 1/136; Uyġur “Uygur” 1/28 

2.2.6. Arka Damak Ünsüzleri /ġ/, /ḳ/, /ḫ/, /ñ/ 

2.2.6.1. /ġ/ 

Tonlu ve patlayıcı bir ünsüz olan /ġ/ sesi metnimizde kelime baĢında daha 

çok alıntı kelimelerde bulunur. 

Örnekler: ġayet “gayet” 2/226; ġem “gam, dert” 5/269; ġeyur “cesaretli” 2/21; 

ġol “ağaç gövdesi, dal” 4/33; ġudunşa- “aksilik yapmak” 4/55; aġduruş “çevirme, 

döndürme” 4/26; belvaġ “kemer, kuĢak” 1/13; ḳaġa “karga” 2/136; ḳagiş “beddua” 

6/116; ḳurġuçi “kurucu” 3/233; Uyġur “Uygur” 1/28 

2.2.6.2. /ḳ/ 

Tonsuz ve patlayıcı bir ünsüz olan /ḳ/ ünsüzü metnimizde baĢta, ortada ve 

sonda yer alır. 

Örnekler: ḳaça “kâse” 4/92; ḳamçi “kamçı” 4/122; ḳan “kan” 3/213; ḳara- 

“bakmak” 6/64; ḳėrindaş “kardeĢ” 7/17; aḳ “beyaz” 5/44; aliḳan “avuç” 5/62; 

baḳḳuçi “çoban” 2/112; oḳ “mermi, kurĢun” 1/122; ulaḳ “çalıĢtırılan hayvan” 4/126; 

yaḳa “yaka, kenar” 3/172 

2.2.6.3. /ḫ/ 

Tonsuz ve patlayıcı bir ünsüz olan /ḫ/ sesi genellikle alıntı kelimelerde 

görülür. Kimi Türkçe kelimelerde ise ḳ ile nöbetleĢtiği görülür. 
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Örnekler: ḫacayin “patron” 5/201; ḫana “hane, ev” 2/118; ḫanim “hanım, 

bayan” 2/188; ḫelk “halk” 1/48; ḫezine “hazine” 7/10; ḫislet “vasıf, özellik” 7/79; 

aḫtur- “aramak” 6/101; baḫşi “hekim, otacı” 5/159; daḫan “üfürükçü” 5/159; maḫta- 

“övmek, takdir etmek” 2/200  

2.2.6.4. /ñ/ 

Tonlu, yumuĢak ve genizsi bir ses olan /ñ/ ünsüzü kelime baĢında 

kullanılmaz. Kelime ortasında ve sonunda ise sıklıkla kullanılır. 

Örnekler: añlaş “duyma, iĢitme” 5/3; barañ “bağ” 4/5; ceñ “savaĢ” 1/59; çañ 

“toz” 5/133; çiñ “sağlam, sıkı” 1/44; dañgal “tezek, kurumuĢ çamur parçası” 4/106; 

keñ “geniĢ” 2/57; meñgü “ebedi, sonsuz” 2/13; mėñe “beyin” 1/105; miñ “bin” 1/73; 

navareñ “rengârenk” 4/6 

2.2.7. Gırtlak Ünsüzü /h/ 

2.2.7.1. /h/ 

Tonsuz  bir ünsüz olan  /h/ sesine metnimizde kelimenin her yerinde 

rastlamak mümkündür. Alıntı kelimelerde sıkça görülür. 

Örnekler: hadise “hadise” 2/11; harva “araba” 3/41; hañrat- “anırtmak” 

3/159; hasira- “yorulmak” 2/130; hedis “hadis” 3/58; hoḳuḳ “hukuk” 2/237; hödde 

“sorumluluk” 2/278; ahval “ahval, durum” 7/12; bahar “bahar” 4/1; cahan “cihan, 

dünya” 7/11; bėhiş “cennet” 6/59 

2.3. SES ÖZELLĠKLERĠ VE SES OLAYLARI 

2.3.1. Ünlü Uyumları 

Türk Dilinin genelinde olduğu gibi metnimizde de damak (kalınlık-incelik) 

uyumu ve dudak (düzlük-yuvarlaklık) uyumu vardır. 

2.3.1.1. Damak (Kalınlık-Ġncelik) Uyumu 

Damak uyumu bir kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik bakımından birbirine 

uygun olmasıdır (Ergin 2004: 70). Ġncelediğimiz metinde tam bir damak uyumundan 

bahsedilemez. Damak uyumuna sahip kelimeler olmakla birlikte, uyuma girmeyen 

birçok kelime de bulunmaktadır. Bu uyumsuzluklar genellikle ekler ve kökler 
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arasında daha çok görülür: aka “abi” 5/276, birinçi “birinci” 2/71, bölüngen 

“bölünen” 1/78, çüşençe “fikir” 5/111, emgekçi “iĢçi” 2/302, erkinlik “hürriyet” 1/48, 

keçimen “geçerim” 7/20, ḳoydum “koydum” 6/29, ölgüdek “ölürcesine” 6/106,  

Metnimizde ünlü uyumunu bozan en önemli özellik /ı/ ünlüsünün 

olmamasıdır. Ġnce sıradan kelimeye kalın sıradan eklerin getirilmesi, bazı eklerin tek 

Ģekilli olması da damak uyumunu bozan diğer sebeplerdir: bėsilmay 3/193 

“azalmadan”, aççiḳ “acı” 2/11, salçilar “salcılar” 2/158, berelmeyiġanliḳim 

“veremeyiĢim” 2/15, ḳariġanidim “bakmıĢtım” 3/16, işlardin “iĢlerden” 5/56, 

ḳoşaḳni “Ģarkıyı” 5/262, yan > yėniġa “yanına” 1/31, oḳuġuçi “öğrenci” 6/98, ḳulaḳ 

> ḳuliḳida “kulağında” 1/113, dada > dadisi “babası” 3/98, bala > balilar 

“çocuklar” 5/61, ana > anilar “analar” 5/62, saḳal > saḳilini “sakalını” 7/7, vaḳit > 

vaḳtida “vaktinde” 6/106, oynavatḳandek “oynarcasına” 2/70 

2.3.1.2. Dudak (Düzlük-Yuvarlaklık) Uyumu 

Türkçe kelimelerin ilk hecelerindeki ünlülerin düz veya yuvarlak oluĢlarına 

göre onu izleyen hecelerdeki ünlülerin, kelimenin ilk hecesi düz ünlülü ise düz, 

yuvarlak ünlülü ise dar yuvarlak veya geniĢ düz gelmesine dudak (düzlük-

yuvarlaklık) uyumu denir. (Korkmaz 2010: 151) YU‟da tam bir dudak uyumundan 

bahsedilemez. Dudak uyumuna giren kelimeler olduğu gibi bu kurala uymayan pek 

çok kelime de vardır. (CoĢkun 1988: 797) Ġncelediğimiz metinde de aynı durum söz 

konusudur. 

tömür “demir” 3/172, yügürdük “koĢtuk” 1/7, tuyuḳsiz “birden” 2/56, 

kötürülgen “yükselen” 2/72,şopur “Ģoför” 3/13, toḳḳuz “dokuz” 3/84, bolġan “olan” 

3/136, munçaḳ “boncuk” 4/8, yetmeydiġan “yetiĢmeyen” 4/17, külüvetti “gülüverdi” 

4/70, olturuñlar “oturunuz” 5/47,Tursunaydin “Dursunaydan” 5/90, süpürüp 

“süpürüp” 6/90 

Bazı eklerin yalnızca ince-düz-dar ünlülü olmaları, bazılarının da yuvarlak-

dar ünlülü olmaları dudak uyumunun bozulmasına sebep olmaktadır. 

Ġnce-düz-dar ünlülü ekler: -siz, -ḳina/-kine/-ġina/-gine, -ḳi/-ki/-ġi/-gi,-çi,        

-miz/-imiz/-ümiz/-umiz, -niñ, -(i)ñiz, -i, -tin/-din, -ti/-di, -ḳin/-kin/-ġin/-gin 
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ḳorkumsiz “korkusuz” 7/79; pombulaḳḳina “ĢiĢmanca” 5/10; azġina “azıcık” 

6/71; burunḳi “önceki” 3/30; aldamçi “aldatıcı” 5/213; aġdurimiz “çeviririz” 4/60; 

başiñiz “baĢınız” 7/70; ḳoli “eli” 3/13; anlimastin “anlamadan” 6/4; ötti “geçti” 2/20; 

yatḳin “yat” 4/112 

Yuvarlak dar ünlülü ekler: -ḳuç/-küç/ġuç/-güç, -ḳuçi/-küçi/-ġuçi/-güçi,   -ḳur/  

-kür/-ġur/-gür, -ḳu/-kü/-ġu/-gü, -tur/-dur, -mu, -çuḳ, -mtul, -sun, -tu/-du, -tuḳ/-duḳ,    

-ḳuz/-küz/-ġuz/-güz, -tur/-dur/-tür/-dür 

baḳḳuçi “çoban” 1/44; çalġuçi “çalgıcı” 2/191; ḳaranġu “karanlık” 5/256; 

caylaştur- “yerleĢtirmek” 2/123; barmu “var mı” 2/272; atsun “atsın” 3/172; aşidu 

“yiyor” 2/45; berduḳ “verdik” 4/96; içküz- “içirmek” 5/180; almaştur- “değiĢtirmek” 

3/61 

2.3.2. Ünlü DeğiĢmeleri 

2.3.2.1. Ünlü Daralması 

GeniĢ ünlülerin daralması olayıdır. Bu olayda düz ünlülerle düz ünlüler, 

yuvarlak ünlülerle yuvarlak ünlüler yer değiĢtirir ve dudak uyumunda bir bozulma 

görülmez. Dudak uyumunda bir bozulma meydana getirmeyen daralma olayı 

YU‟nun bir tercihidir. TT‟de geniĢ seslerin tercih edildiği yerlerde, YU‟da genellikle 

dar sesler tercih edilir (CoĢkun 1998: 809). 

2.3.2.1.1. a > ė 

Ġlk hecesi açık olan veya ek alarak açık hale gelen kelimelerin ilk hecesindeki 

geniĢ /a/ sesi, ikinci hecedeki /i/ sesinin etkisiyle daralarak /ė/ sesine dönüĢür: 

bėġişla- 5/169  < ET bagışla- “hediye etmek”, ėġir 1/35 < ET agır “ağır”, ėġiz 2/233 

< ET agız “ağız”, tėriḳ 3/152 < ET tarıġ “darı”, yėḳin 1/29 < ET yaḳın “yakın”, çėçil- 

1/133 < çaç-il- “saçılmak”, ėçip 7/10 < aç-ip “açıp”,bėşini 2/90 < baş+i+ni “baĢını”, 

çėçip 4/6 < çaç-ip “saçmak”, çėçini 7/3 < çaç+i+ni “saçını”  

Arapça ve Farsça alıntı kelimelerde ilk hecede uzun olan /a/ ünlüsünde 

değiĢme görülmez: canim 7/13 < Far. cân+im “canım”, cayida 5/43 < Far cây+ida 

“yerinde”, haliġa 2/172 < Ar. hâl+i+ġa “haline” 

2.3.2.1.2. e > ė 
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Ġlk hecesi açık olan veya ek alarak açık hale gelen kelimelerin ilk hecesindeki 

geniĢ /e/ sesi, ikinci hecedeki /i/ sesinin etkisiyle daralarak /ė/ sesine dönüĢür: bėril- 

2/284 < ber-il- “verilmek”, bėsil- 3/248 < bas-il- “azalmak”, çėkiş 4/33 < çek-iş 

“sigara içmek”, ėzil- 2/29 < ez-il- “ezilmek”, kėlin 4/8 < ET kelin “gelin”, mėtr 2/156 

< Rus. metr “metre”, sėzil- 3/70 < sez-il- “sezilmek”, bėġi 3/128 < beġ+i “beyi” 

Bu durumdaki kelimelerden bazılarında kapalı hece ek alarak açık hece 

konumuna geçtiği halde değiĢme görülmez: beşinçi 5/182 “beĢinci”, tem+i 5/107 

“tadı”, ter+i+miz+ni 5/191 “terimizi”, micez+i+din 6/73 “huyundan”, key-ivėl-ip 

3/109 “giyiverip”, ḳimmet+i+ge 5/231 “kıymetine” 

2.3.2.1.3. a > e 

Arapça ve Farsça alıntı kelimelerin ilk hecesinde bulunan /a/ sesi metnimizde 

yer alan örneklerde ön damağa geçerek /e/ olur: beḫt 2/10 < Far. baht “baht, talih”, 

ceynimaz 3/104 < Far. câynamâz “seccade”, deva 3/226 < Ar. da’vâ “dava”, eceb 

7/69 < Ar. aceb “ĢaĢırtıcı”, edli 7/37 < Ar. adlî “adalet”, ehval 2/231 < Ar. ahvâl 

“ahval, durum”, ezimet 3/121 < Ar. azamet “büyüklük” 

2.3.2.1.4. a > i  

Ġki veya daha fazla heceli kelimelerin, ikinci veya daha sonraki heceleri ek 

alıp açık hece konumuna geçince /a/ ünlüsü /i/ ünlüsüne döner: aççiḳlinip 2/149” < 

aççiḳlan-ip “öfkelenip”, atisi 6/23 < ata+si “atası, babası”, başḳilarnimu 2/140 < 

başḳa+lar+ni+mu “baĢkalarını da”, çaniḳidin 4/29 < çanaḳ+i+din “çanağından”, 

ḳaçisi 4/92 < ḳaça+si “kasesi”, arḳiġa 1/69 < arḳa+ġa “arkaya” 

Ġkinci veya daha sonraki hece konumunda bulunan ekler de aynı özelliği 

gösterir: akilirimġa 3/108 < aka+lar+im+ġa “abilerime”, yaḳiliriġa 3/172 < 

yaḳa+lar+i+ġa 

Yukarıda belirtilen yapıda olduğu halde Arapça ve Farsçadan geçen ve /a/ 

ünlüsü uzun olan kelimelerde bu değiĢim görülmez: balaġa 2/233 < Ar. belâ “bela”, 

cazaliridin 7/35 < Ar. cezâ’ “ceza”, kardin 6/98 < Ar. “iĢ”, yadiġimu 1/99 < Far. yâd 

“yad”, avazliri < Far. âvâz “avaz, ses”  

2.3.2.1.5. e > i 
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Birden fazla heceli kelimelerin son hecesi ek alıp açık orta hece durumuna 

geçince bu hecelerdeki /e/ ünlüsü daralarak /i/ ünlüsüne döner: ceynikini 3/11 < 

ceynek+i+ni “dirseğini”, çinisi 6/9 < çine+si “porselen bardağı”, baġçiġa 5/8 < 

baġçe+ġa “bahçeye”, bezmige 3/130 < bezme+ge “Ģölene, ziyafete”, elimini 4/118 < 

elem+i+ni “üzüntüsünü”, gevdilik 2/69 < gevde+lik “vücutlu”, ġelibisi 5/65 < 

ġelibe+si “baĢarısı”, ġeyritini 2/134 < ġeyret+i+ni “gayretini”, tamçilirini 1/3 < 

tamçe+ler+i+ni “damlalarını”, hedisi 5/273 < hede+si “ablası 

2.3.2.1.6. o > u 

Metnimizde bir örnnekte /o/ ünlüsünün daralarak /u/ olduğu da görülür: u 

1/17 < ET ol  “o” 

2.3.2.1.7. ö > ü 

Metnimizde bazı kelimelerde nadiren /ö/ ünlüsünün daralarak ü ünlüsü 

olduğu da görülür: ügen- 4/101 < ET ögren- “öğrenmek”, üsteñ 2/67 < ET östeñ 

“kanal, arık” 

2.3.2.2. Ünlü YuvarlaklaĢması 

Bazı kelimelerde, ön ve iç ses durumundaki düz ünlülerin çeĢitli fonetik 

nedenlerle yuvarlaklaĢmasına denir (Korkmaz 2010: 230). 

2.3.2.2.1. a > o 

Metnimizde ilk hecedeki /a/ ünlüsü ikinci hecedeki /u/ ünlüsünün etkisiyle ya 

da dudak ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaĢarak /o/ ünlüsüne döner: oçuḳ 2/22 < ET 

açuḳ “açık”, horun 2/295 < Ar. ḫarûn “tembel”, ḫotun 5/173 < ET ḳatun “kadın”, 

ḳoġun 2/287 < ET kaġun “kavun”, nomus 1/49 < Ar. nâmus “namus”, yoruḳ 2/22 < 

ET yaruk “ıĢık”, toḫu 6/69 < ET taḳiġu “tavuk”, toz 5/249 < Ar. ŧâvus “tavus kuĢu”, 

ov 2/210 < ET av “av” 

2.3.2.2.2. e > ö  

Metnimizde ilk hecedeki /e/ ünlüsü ikinci hecedeki /ü/ ünlüsünün etkisiyle ya 

da dudak ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaĢarak /ö/ ünlüsüne döner: tömür 3/172 < 
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ET. temür “demir”, böşük 5/211 < ET. beşik “beĢik”, dölet 7/82 < Far. devlet 

“devlet”, növet 1/42 < Ar. nevbet “nöbet”, söy- 2/169 < ET sev- “sevmek” 

2.3.2.3. Ünlü Ġncelmesi 

Bazı ünsüzlerin etkisiyle kelimenin türlü hecelerinde kalın sırada bulunan 

ünlülerin veya ünlülerden birinin ince sıraya geçmesine ünlü incelmesi denir 

(Korkmaz 2010: 228). Metnimizde ünlü incelmesinin yaygın olarak görülmesinin 

sebebi ise /ı/ sesinin imlada bulunmamasıdır. 

2.3.2.3.1. ı > i 

Bugünkü Yeni Uygur Türkçesinin alfabesinde /ı/ sesinin bir karĢılığı yoktur 

ve bütün /ı/”ların incelerek /i/ sesi olduğu kabul edilir (Öztürk 2010: 13): açliḳ 4/63 

“açlık”, aġiz 7/76 “ağız”, barliḳ 1/84 “hepsi, bütün”, çaḳir- 2/79 “çağırmak, davet 

etmek”, ḳipḳizil 4/7 “kıpkızıl”, ḳiz 5/236 “kız”, yiġil- 3/109 “yığılmak, toplanmak” 

2.3.2.4. Ünlü GeniĢlemesi 

Kelime içindeki dar ünlülerin çeĢitli nedenlerle boğumlanma özellikleri 

bakımından geniĢ ünlülere dönüĢmesine denir. (Korkmaz 2010: 227) 

2.3.2.4.1. u > o 

Yabancı dillerden geçen bazı alıntı kelimelerin ilk hecesindeki /u/ sesi 

geniĢleyerek /o/ sesine döner: hoḳuḳ 2/237 < Ar. ḫuḳûḳ “hukuk”, ḫop 7/71 < Far. ḫûb 

“tamam, olur”, koça 2/270 < Far. kûçe “cadde, sokak”, omumiy 5/48 < Ar. umûmî 

“umumi, genel”, roh 5/150 < Ar. rûh “moral”, roşen 2/31 < Far. rûşen “açık, net”, 

somka 1/94 < Rus. sumka “çanta”, şoḫ 3/38 < Far. şûḫ “Ģımarık, haylaz” 

2.3.2.4.2. ü > ö  

Yabancı dillerden geçen bazı alıntı kelimelerin ilk hecesindeki /ü/ sesi 

geniĢleyerek /ö/ sesine döner: hödde 2/277 < Ar. üddah “sorumluluk”, höküm 7/33 < 

Ar. ḫükm “hüküm”, hösin 4/1 < Ar. ḥüsn “güzellik” 

2.3.2.4.3. i > ė 
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Alıntı kelimelerin bazılarında ilk hecedeki /i/ sesi geniĢleyerek /ė/ sesine 

döner: ėhtimal 4/47 < Ar. ihtimâl “ihtimal”, ėhtiyat 2/61 < Ar. ihtiyât “ihtiyat”, ėlan 

5/80 < Ar. i‛lan “ilan”, dėhḳan 4/122 < Far. dihḳân “çiftçi”, hėç 1/90 < Far. hîç 

“hiç”, mėhnet 2/158 < Ar. miḥnet “emek, iĢ”, pėşane 1/56 < Far. pîşânî “alın”, şėir 

2/200 < Ar. şi‛r “Ģiir”, şėrin 5/50 < Far. şirîn “Ģirin 

2.3.2.4.4. i > e, ı > a 

alte 1/36 < altı “altı”, yette 5/191 < yeti “yedi”, toġra 2/99 < toġru ~ toġrı 

“doğru”, tėre 1/12 < teri “deri” 

2.3.2.5. Ünlü DüĢmesi 

Türlü ses etkileri altında kelimelerin iç ve son seslerinde bulunan bazı 

ünlülerin düĢmesine denir. (Korkmaz 2010: 227) Metnimizde tespit ettiğimiz ünlü 

düĢmesi örnekleri Ģunlardır: köñli 3/246 < köñül+i  “gönlü”, siñlim 1/38 < siñil+im  

“kız kardeĢim”, ornida 3/33 < orun+i+da “yerinde”, aşkara 1/4 < âşikâre “aĢikar”, 

boyniġa 5/151 < boyun+i+ġa “boynuna”, burni 3/210 < burun+i “burnu” 

2.3.2.6. Ünlü Türemesi 

Ses özelliklerine veya birbirleri ile birleĢme Ģartlarına bağlı bazı nedenlerle 

kelimenin ön, iç ve sonuna ünlü getirilmesi olayıdır. (Korkmaz 2010: 229) Metnimiz 

desonu çift ünsüzle biten Arapça ve Farsça alıntı kelimelerde iki ünsüzün arasına dar 

ünlüler girer: isim 2/310 < Ar. ism “isim”, mülük 3/226 < Ar. mülk “mülk”, ömür 

5/125 < Ar. ‛ömr “ömür”, rehim 5/185 < Ar. raḥm “acıma”, şekil 2/306 < Ar. şekl 

“Ģekil” 

Rusçadan geçen alıntı kelimelerde ortada, baĢta veya sonda bulunan iki 

ünsüzün arasına dar ünlülerin girdiği görülür: ėkisport 2/258 < Rus. eksport “ihraç”, 

damkirat 3/7 < Rus. domkrat “kriko”,, bilindaz 1/85 < Rus. blindaj “karargah”, 

galistuk 6/76 < Rus. galstuk “kravat”, noyabir 1/138 < Rus. noyabr “kasım”,  

Alıntı kelimelerde baĢta iki ünsüzün yan yana olduğu durumlarda ünlü 

türemesi görülür: istanuk 1/17 < Rus. stanok “makine”, üstel 5/117 < Rus. stol 

“masa” 
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2.3.2.7. Ünlü KaynaĢması  

BirleĢik kelime kuruluĢlarında yan yana gelen iki ünlünün kaynaĢarak tek 

ünlü durumuna gelmesine denir (Korkmaz 2010: 228). Bu ünlü bazen önceki, bazen 

sonraki ünlüye benzer: nerse 1/98 < ne erse “nesne, Ģey”, heydelmeydiken 4/56 < 

heydelmeydu ėken “çift süremezler”, soraḳçikensenġu 3/203 < soraḳçi ėkensenġu 

“hakim misin?” 

2.3.3. Ünsüz Uyumu 

Kelimelerin eklerle geniĢletilmesi sırasında veya yan yana gelen hecelerde 

tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra tonlu, tonsuz ünsüzlerden sonra genellikle 

tonsuz ünsüzlerin gelmesine ünsüz uyumu denir (Korkmaz 2010: 232). 

Metnimizdeki örnekleri Ģunlardır: ariliḳta 2/271 “aralıkta”, bizge 1/60 “bize”, 

ibarettur 2/28 “ibarettir”, bildi 2/158 “bildi”, ḳaymuḳtur- 2/207 “zihnini 

karıĢtırmak”, ḳilişḳa 2/61 “yapmaya” 

Metnimizde bazı eklerin ünsüz uyumuna uymadıkları görülmüĢtür: ikki+nçi 

1/16 “ikinci”, nemune+çi 4/137 “yenilikçi” , on+çe 1/95 “onca”, terep+dar 2/48 

“tarafdar”, ḳiz+çaḳ 5/63 “kızcağız” 

Alıntı kelimelerde ünsüz uyumu aranmaz. 

2.3.4. Ünsüz DeğiĢmeleri 

2.3.4.1. BenzeĢme 

Kelime içinde bir sesin, boğumlanma noktası veya niteliği bakımından yan 

yana veya aralıklı duran bir baĢka sesle benzer veya eĢ duruma getirilmesine denir. 

Niteliği bakımından yarı benzeĢme, tam benzeĢme, yakın benzeĢme, ilerleyici 

benzeĢme ve gerileyici benzeĢme türlerine ayrılır (Korkmaz 2010: 41). Metnimizde 

yer alan bazı benzeĢme örnekleri Ģunlardır: kimmetlik 2/17 < Ar. ḳıymet “kıymet”, 

çaç 5/184 < saç “saç”, çüş- 2/168 < tüş- “binmek” 

2.3.4.2. TonsuzlaĢma 

Ünsüzlerin boğumlanma sırasında titreĢimlerini kaybederek tonsuzluk niteliği 

kazanmasına denir. (Korkmaz 2010: 215) ET‟de /g/ ve /ġ/ ünsüzleri TT‟de eriyerek 

kaybolmuĢtur. Ġncelediğimiz metinde ise bu sesler sertleĢerek /k/ ve /ḳ/ ünsüzlerine 
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dönüĢmüĢtür: aççiḳ 2/11 < ET açıġ “acı”, atliḳ 2/74 <ET atlıġ “meĢhur”, başliḳ 

5/191 < ET başlıġ “baĢlı”, ölük 3/208 < ET ölüg “ölüm”, özlük 1/27 < ET közlüg 

“gözlü”, ḳuruḳ 2/17 < ET ḳuruġ “kuru” 

2.3.4.3. TonlulaĢma 

Tonsuz /p/, /ç/, /t/, /k/ gibi ünsüzler ile biten kelimelerin sonuna ünlü ile 

baĢlayan bir ek getirildiğinde, kelime sonundaki tonsuz sert ünsüzlerin yumuĢayarak 

tonlu /b/, /c/, /d/, /g/, /ğ/ ünsüzlerine dönüĢmesine tonlulaĢma denir (Korkmaz 2010: 

215). Metnimizdeki örnekleri Ģunlardır: ėkenligini 1/9 < ėken-lik-i-ni “olduğunu”, 

ḳiliġini 2/288 < ḳiliḳ+i+ni “kılığını”, ayiġi 4/3 < ayak+i “ayağı” 

Yabancı dilden giren bazı kelimelerde sondaki /p/ (<b/) ünsüzünün 

tonlulaĢarak /v/ olduğu görülür: tertivini 3/129 < tertib+ini 

Aynı durumda olan bazı yabancı kelimelerde vurgudan dolayı bir değiĢme 

görülmez: ehmiyitini 6/108 < ehmiyet+i+ni “önemini”, ġezepiñizdin 7/79 < 

ġezep+i+ñiz+din “gazabınızdan”, hėkmitini 7/59 < hėkmet+i+ni “hikmetini” 

2.3.4.4. Diğer Ünsüz DeğiĢmeleri 

2.3.4.4.1. b- > m-  

ET‟de /b/ ile baĢlayan ve içinde geniz ünsüzü bulunduran kelimelerde baĢtaki 

/b/ sesinin incelediğimiz metinde /m/ olduğu görülür: men 1/7 < ET ben “ben”, 

meñgü 2/13 < ET beñgü “ebedi, sonsuz”, meniz 5/63 < ET beñiz “beniz, yüz”, miñ 

1/73 < ET biñ “bin”, mozay 5/203 < ET buzaġu “buzağı”, muñ 3/140 < ET buñ 

“keder, elem, sıkıntı”, muz 3/152 < ET buz “buz” 

2.3.4.4.2. b- > p- 

ET‟de /b/ ile baĢlayan ve içinde ötümsüz ünsüz bulunduran kelimelerde 

baĢtaki /b/ sesinin /p/ olduğu görülür: palta /6/106 < ET baltu “balta”, piçaḳ 3/222 < 

ET bıçak “bıçak”, put 3/159 < ET but “but, bacak”, püt- 2/275 < ET bit- “bitmek”, 

pütün 1/1 < ET bütün “bütün” 

2.3.4.4.3. b- > b-  
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TT‟de /v/ ünsüzüne dönmüĢ olan kelime baĢı /b/ ünsüzü metnimizde 

korunmuĢtur: bar- 5/141 < ET bar- “varmak”, bar 3/188 < ET bar “var”, ber- 2/102 

< ET ber- “vermek” 

2.3.4.4.4. -b- > -v- 

YU‟da özellikle alıntı kelimelerde iki ünlü arasında kalan /b/ ünsüzünün /v/ 

olduğu görülür (Öztürk 2001: 213). Bu ses değiĢimi metnimizdeki alıntı kelimelerde 

de görülmüĢtür: seveb 4/119 < Ar. sebeb “sebep”, sevri 7/68 < Ar. ṣabr “sabır”, 

aḳivet 3/225 < Ar. âḳibet “akıbet”, baraver 2/220 < Far. berâber “beraber”,belvaġ 

1/13 < bel+baġ “kemer, bel bağı”, elvette 2/42 Ar. elbette “elbette”, esvab 6/43 < Ar. 

esbâb “alet”, ḫever 5/113 < Ar. ḫaber “haber”, mavu 3/172 < mana bu “bu, iĢte bu”, 

avu 2/105 < ana u “o, iĢte o”, bova 1/96 < ET baba “baba”  

Alıntı kelimelerde sonda yer alan /b/ ünsüzü ek alarak iç ses durumuna 

geçince de aynı değiĢiklik görülür: tertivini 3/129 < Ar.+YU. tertib+i+ni “tertibini”, 

levliri 4/72 < Ar.+YU. leb +ler+i“dudakları”, ḫitavi 2/43 <Ar+YU. ḫitâb+i “hitabı” 

2.3.4.4.5. /f /> /p/ 

Arapça ve Farsçadan giren alıntı kelimelerdeki /f/”ler YU‟da /p/ sesine 

dönüĢür. Bu ses YU‟da sadece son dönemde girmiĢ Avrupa ve Rus kaynaklı 

kelimelerde korunmuĢtur (Öztürk 2001: 215). Bu değiĢmenin metnimizdeki örnekleri 

Ģunlardır: apet 6/20 < Ar. âfât “afet”, aptap 3/18 < Far. âftâb “güneĢ”, herp 2/145 < 

Ar. ḥarf “harf”, ipade 3/139 < Ar. ifâde “ifade”, ittipaḳ 2/244 < Ar. ittifâḳ “ittifak”, 

keypiyat 6/130 < Ar. keyfiyyet “keyif”, külpet 5/216 < Ar. külfet “külfet” 

Rusça‟dan giren alıntı kelimelerde /f/ seslerinin korunduğu görülmüĢtür. 

Fakat bir kaç örnekte /f/ > /p/ değiĢimine rastlanmıĢtır: kempit 2/171 < Rus. konfet 

“Ģeker”, pertuḳ 5/113 <Rus. Fartuk, şopur 3/10 < Rus. şofyör “Ģoför” 

2.3.4.4.6. k > k, ḳ > ḳ 

ET‟de kelime baĢı /k/ ve /ḳ/ ünsüzleri korunmuĢtur: kel- 3/136 < ET kel- 

“gelmek”, keç- 2/30 < ET keç- “geçmek”, kelin 4/8 <  ET kelin “gelin”, kiyim 3/108 

< ET kedim “giyim”, köz 2/201 < ET köz “göz”, ḳayġu 5/169 < ET kadġu “kaygı”, 
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ḳayt- 2/231 < ET kayt- “dönmek”, ḳil- 3/136 < ET ḳıl- “yapmak”, ḳuruḳ 2/17 < ET 

ḳuruġ “kuru” 

Nadiren de olsa baĢta yer alan /k/ ve /ḳ/ seslerinin tonlulaĢarak /g/ ve /ġ/ 

olduğu görülür: güzel 2/86 < ET küzel “güzel”, ġeriç 7/7 ET ḳarış “karıĢ” 

2.3.4.4.7. -ḳ- > -ḫ- 

ET‟de kelime ortasında bulunan bazı /ḳ/”ler Metnimizde /ḫ/ ünsüzüne döner: 

toḫta-1/16 < ET tokta- “durmak” 

2.3.4.4.8. s- > ç-  

ET‟de ilk hecesi /s/ ile baĢlayıp /ç/ ile biten kelimelerde /s/ ünsüzü 

metnimizde gerileyici benzeĢme sonucu /ç/”ye döner: çaç 5/184 < ET saç “saç”, çaç- 

6/106 < ET saç- “saçmak, serpmek” 

2.3.4.4.9. t- > t- 

ET‟de kelime baĢında bulunan /t/ sesi metnimizde korunmuĢtur: taġ 2/75 < 

ET taġ “dağ”, tam 2/53 < ET tam “dam”, taş 2/28 < ET taş “dıĢ”, teg- 1/39 < ET teg- 

“değmek, dokunmak”, tik 2/77 < ET tik “dik”,  

ġu örnekte TT‟de olduğu gibi t- > d- değiĢimi görülmüĢtür: de- 1/5 < ET te- 

“demek, söylemek” 

2.3.4.4.10. t- > Ģ-  

Kelime baĢı /t/ ünsüzü metnimizde /Ģ/”nin etkisiyle /ç/”ye döner. Bu hadise 

kök ünlüsü dar olan ve ünlüden sonra /Ģ/ gelen kelimelerde gerçekleĢir: çiş 4/106 < 

ET tiş “diĢ”, çüş 3/2 < tüş “öğle”, çüş- 3/2 < ET tüş- “binmek” 

2.3.4.4.11. -z > -s 

-maz/-mez ekinin kullanıldığı örneklerde görülür: yaramas 6/65 < ET 

yaramaz “yaramaz”, pütmes 2/275 < ET bitmez “bitmez” 

2.3.4.4.12. -ç- > -ç- 

ET‟de /ç/”li olan bazı kelimeler TT‟de /c/”li olduğu halde metnimizde 

korunmuĢtur: beşinçi 5/182 < ET bėşinç “beĢinci”, ikkinçi 2/24 < ET ikinçi “ikinci” 
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2.3.4.5. ĠkizleĢme 

Ġç seste iki ünlü arasında bulunan bazı ünsüzlerin boğumlanmalarındaki 

tekrarlanmaya denir (Korkmaz 2010: 127). Metnimizde bazı kelimelerde ünsüz 

ikizleĢmesi hadisesi görülür: ikki 4/18 < ET eki, iki “iki”, ḳattiḳ 1/40 < ET ḳatıġ 

“sert, katı”, aççiḳ 6/67 < ET açıġ “acı”, neççe 2/234 < ET neçe “ne kadar” 

2.3.4.6. TekleĢme 

Arapça, Farsça gibi yabancı dillerden geçen bazı sözlerin iç seslerindeki çift 

ünsüzlerin tekleĢmesine denir (Korkmaz 2010: 210). Metnimizde yabancı dillerden 

giren bazı kelimelerde aynı cins ünsüzün tekleĢtiği görülmektedir:  dukan 7/64 < Far. 

dükkân “dükkan”, edebiyat 2/244 < Ar. edebiyyât “edebiyat”, emeliyyet 2/278 < Ar. 

emeliyyet “gerçek”, ehmiyet 2/259 < Ar. ehemmiyet “ehemmiyet, önem”, beter 5/208 

< Far. better “beter” 

2.3.4.7. Ünsüz düĢmesi 

YU‟da bazı kelimelerdeki /l/, /r/, /t/ ve /h/ ünsüzlerinin düĢtüğü görülür. Bu 

ünsüzlerden /t/ ve /h/ ünsüzleri genellikle sonda bulunur (Öztürk 2010: 21). Bu ses 

olayının metnimizdeki örnekleri Ģunlardır: ḳaptu 5/237 < ḳaliptu “kalmıĢtı”, boptu 

7/27 < boluptu “olmuĢtur”, töt 2/117 < ET tört “dört”, ögen- 1/34 < ET ögren- 

“öğrenmek”, öget- 2/159 < ET ögret- “öğretmek”, dereḫ 4/13 < Far. diraht “ağaç”, 

artis 5/34 < Rus. artist “artist, sanatçı”, betis 1/48 < Rus. batist “patiska” 

2.3.4.8. Ünsüz Türemesi 

Kelimenin ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün 

türemesine denir (Korkmaz 2010: 231). Metnimizdeki örnekleri Ģunlardır: har- 3/147 

< ET ar- “yorulmak”, harva 2/176 < Ar. araba “araba”, here 1/2 < Far. erre “testere, 

bıçkı”, here 2/112 < ET arı “arı”, yiġla- 2/248 < ET (y)ıġla- “ağlamak”, yiraḳ 2/162 

< ET (y)ıraḳ “ırak, uzak” 

Sonu ünlü ile biten bazı kelimelere iyelik eki getirilirken bir /y/ veya 

/r/türemesi görülür (Öztürk 2010: 22). Metnimizde /r/ türemesinin olduğu bir örnek 

tespit edilememiĢtir: arzuyum 2/309 < Far+YU. ârzû+yum “arzum, isteğim” 
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AĢağıdaki kelimede sonu ünlü ile bitmemesine rağmen /y/ türemesi söz 

konusudur: gunahyimizni 5/188 < Far+YU. gunâh+yimizni “günahımızı” 

2.3.4.9. GöçüĢme 

Kelime içinde komĢu veya uzak seslerin yer değiĢtirmesine denir (Korkmaz 

2010: 107). Metnimizde bazı kelimelerde ünsüzlerin yer değiĢtirdiği tespit edilmiĢtir: 

işşe- 3/210 < ET şiş- “ĢiĢmek”, ussa- 3/44 < ET susa- “susamak”, yamġur 3/109 < 

ET yaġmur “yağmur”, ḳoşna 3/84 < ET ḳoñşı “komĢu” 

2.3.4.10. Hece KaynaĢması 

Bir kelimede yan yana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da 

yan yana bulunan iki kelimeden birincinin son sesi ile ikincinin ön sesinin birleĢip 

kaynaĢması ve dolayısıyla hece sayısının azalmasına denir (Korkmaz 2010: 116). 

Metnimizdeki örnekleri Ģunlardır: bilelmeyttim 5/188 < bile almayttim “bilemedim”, 

ekel- 2/147 < ėlip kel- “getirmek”, boptu 3/106 < boluptu “olmuĢ” 

2.3.4.11. Hece DüĢmesi 

Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eĢit seslerden oluĢmuĢ iki 

heceden birinin zamanla eriyip kaybolmasına denir. Metnimizdeki örnekleri 

Ģunlardır: mavu 3/172 < mana bu “iĢte bu, bu”, aşu 2/14 < ana şu “iĢte o”, avu 2/105 

< ana o “iĢte o”, muşu 1/7 < mana şu “iĢte bu, bu”  
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3. ġEKĠL BĠLGĠSĠ 

3.1. BASĠT KELĠME 

Hiçbir yapım eki almamıĢ, daha küçük parçalara bölünemeyen kelimelere kök 

denir. (Demir-Yılmaz 2010: 182): aç “aç” 2/11; aġiz ağız” 1/124; beş “beĢ” 7/46; bil- 

“bilmek” 4/72; es “akıl” 2/102; kiy- “giymek” 7/1; ḳaġa “karga 2/136; oyun “oyun” 

5/144; öy “ev” 3/87; san “sayı” 1/75; söy- “sevmek” 2/169 

3.2. TÜREMĠġ KELĠME 

Ġsim ve fiil köklerine yapım eklerinin getirilmesiyle bağlandığı kelimeyle 

ilgili yeni anlamlar kazanmıĢ kelimedir. Eklemeli bir dil olan Türkçede fiillerin 

büyük bir çoğunluğu bu yolla yapılmaktadır (Korkmaz 2010: 218). Türk dili eklerle 

geniĢletilme yolu ile oldukça zengin bir dildir. Türeme yoluyla isimlerden isim ve 

fiillerden isim yapılması oldukça yaygındır. Uygur Türkleri de bir mantık anlayıĢı 

içerisinde birçok yeni kelime türeterek yeni kavramlar meydana getirmiĢlerdir 

(Gedikli 1996: 239-244). 

3.2.1. Yapım Ekleri 

Yapım ekleri, kelime kök ve gövdelerine getirilerek yeni kavramların ortaya 

çıkarılmasını sağlayan eklerdir (Banguoğlu 2000: 148). 

3.2.1.1. Ġsimden Ġsim Yapan Ekler 

Ġsimden isim yapan ekler, isim kök ve gövdelerinden isim yapmak için 

kullanılır. Bu ekler isim köklerine isimden yapılmıĢ isim gövdelerine ve fiilden 

yapılmıĢ isim gövdelerine eklenirler (Ergin 2004: 122). 

+lik/+lük/+luḳ 

Bu ek isimlerden yer, alet, meslek isimleri ve isimlerden soyut sıfatlar yapar: 

rehber+lik “rehberlik 2/238; aldirañġu+luḳ “acelecilik” 2/235; ḳoġun+luḳ 

“kavunluk” 5/255; yok+liḳ “yokluk” 6/69; oyman+liḳ “çukurluk” 1/95; bali+liḳ 

“çocukluk” 3/37; ḫor+luḳ “rezalet” 2/200; rast+liḳ “doğruluk” 4/135; uluġ+luḳ 

“ululuk, yücelik” 3/234 

+lik/+lük/+luḳ 
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TT‟deki +li ekinin fonksiyonuna sahiptir. ET‟deki +lig ekinden gelmektedir 

(Ay 2007: 77). ġekil olarak yukarıdaki +lik ekine benzese de köken olarak da, iĢlev 

olarak da bu ek diğerinden ayrılır.  

Ġsimlerden sıfat ve bir yere bağlılık ifade eden vasıf isimleri türetir (Ġlkül 

2008: 60-61). Metnimizde yer alan örnekleri Ģunlardır: çuruñ+luḳ “gürültülü” 3/154; 

muñ+luk “hüzünlü, kederli” 3/141; zeher+lik “zehirli” 3/227; yüz+lük “yüzlü” 5/10; 

Amėrika+liḳ “Amerikalı” 2/207; Yunan+liḳ “Yunanlı” 2/210; Keşmir+lik “KaĢmirli” 

2/210; Malaya+liḳ “Malayalı” 2/210; carañ+lik “sesli, gürültülü” 4/11; göş+lük 

“etli” 2/68 

+çi 

Meslek, uğraĢma isimleri ve bir düĢüncenin taraftarlığını gösteren isimler 

türeten +çi eki YU‟da en sık ve en eski yapım eklerinden biridir (Tömür 2003: 23). 

Metnimizde tespit ettiğimiz örnekleri Ģunlardır: adalet+çi “adaletçi, hakim” 3/203; 

ḫelk+çi+lik “halkçılık” 2/45; millet+çi+lik “milliyetçilik” 2/200; soraḳ+çi “yargıç” 

3/204; ḳoş+çi “çiftçi” 4/49; ov+çi “avcı” 2/85; sal+çi “salcı” 2/158; emgek+çi 

“emekçi, çalıĢan” 2/302; tömür+çi “demirci” 6/86 

+siz 

Eklendiği isme yokluk veya azlık anlamı verir: beḫit+siz “bahtsız” 5/236; 

bekim+siz “bakımsız” 5/192; derman+siz “dermansiz” 5/191; meni+siz “manasız, 

anlamsız” 2/246; hėsab+siz “hesapsız” 2/227; kir+siz “kirsiz, temiz” 4/92; orun+siz 

“yersiz” 4/63; tuyuḳ+siz “aniden” 2/56; diḳḳet+siz+lik “dikkatsizlik” 3/131; 

köñül+siz+lik “gönülsüzlük” 5/139 

+çan 

Eklendiği isimden sıfatlar türeten ek bir kiĢinin sahip olduğu özelliği ifade 

eden vasıf isimleri yapar (Ġlkül 2008: 39). Metnimizde yer alan örnekleri Ģunlardır: 

hiyal+çan “hayalci” 3/141; iş+çan “çalıĢkan” 1/21; köyüm+çan “çalıĢkan” 6/72; 

küreş+çan “mücaledeci” 2/3 

+çaḳ 
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Eklendiği ismimden küçültme ve sevgi bildiren kelimeler türetir: ḳiz+çaḳ 

“kızcağız” 5/63 

+çil 

Metnimizde bir örneğine rastladığımız +çil eki eklendiği isimden düĢkünlük, 

taraftarlık bildiren isimler türetir: ḫelḳ+çil “halksever” 2/221 

+daĢ 

Eklendiği ismin ifade ettiği Ģeyde, ortaklığa, benzerliğe sahip olan kiĢi veya 

nesneleri bildiren isimler türetir: ḳėrin+daş “kardeĢ” 7/17; teñ+daş “denk, benzer” 

2/275; yan+daş “bitiĢik” 3/14; yol+daş “yoldaĢ” 3/14; ziyan+daş “asalak” 2/301 

+çuḳ 

Eklendiği isimden küçültme bildiren isimler türeten ek incelediğimiz metinde 

iki kere geçmiĢtir: ḳari+çuḳ “göz bebeği” 6/12; yan+çuḳ “cep” 2/50 

+çe 

Eklendiği isimlere küçültme anlamı veren isimler türetir. Millet ve boy 

isimlerine eklenerek dil isimleri yapar. Sayıların sonuna eklenerek yaklaĢıklık 

bildirir: Ḫenzu+çe “Çince” 3/10; Yavrupa+çe “Avrupa tarzı” 2/188; on+çe “onca” 

1/95; koşum+çe “ek, ilave” 3/51; tam+çe “damla” 1/35 

+ki/+ḳi 

Yer ve zaman isimlerine gelerek aitlik bildiren isimler türetir. Diğer yapım 

eklerinden farklı olarak +ki eki çekim eki almıĢ isim kök veya gövdelerine de 

eklenir: aḫir+ki “sonuncu” 1/35; beri+ki “beriki” 5/163; kėyin+ki “sonraki” 4/117; 

nėri+ki “öteki” 4/22; toġrisidi+ki “hakkındaki” 3/139; tövendi+ki “aĢağıdaki” 2/127; 

yuḳiri+ḳi “yukarıki” 2/51; hazir+ḳi “hazırki” 3/18; ḳazandi+ki “kazandaki” 5/237 

+ḳa 

Ġncelediğimiz metinde sadece bir örneğine rastlanmıĢtır:baş+ḳa “baĢka” 1/28 

+ḳine/+kine 

Eklendiği isme küçültme ve sevimlilik anlamları katar: kiçik+kine “küçücük” 

3/2; yaş+ḳina “gençce” 5/12; pombulaḳ+ḳina “ĢiĢmanca” 5/10; vicik+kine “küçücük 

4/42 
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+raḳ/+rek 

KarĢılaĢtırma bildiren sıfatlar türeten isimden isim yapma ekidir: ėgiz+rek 

“daha yüksek” 2/53; kėyin+rek “daha sonra” 4/100; nėri+raḳ “daha ötede” 2/151; 

uzaḳ+raḳ “uzakça” 2/63; yaḫşi+raḳ “daha iyi” 3/68; ḳopal+raḳ “kabaca” 2/149; 

köp+rek “çokça” 2/258; roşen+rek “açıkça” 2/21 

+laḳ 

Ġsimlere eklenerek yer isimleri türetir. Ġncelediğimiz metinde sadece bir 

örneğine rastlanmıĢtır: yay+laḳ “yayla” 2/97 

+er 

Sadece bir örnekte görülen arkaik bir ektir: bir+er “birer, bir” 1/35 

+lap/+lep 

Bu ek, topluluk bildiren sayı sıfatları türetir: yüz+lep “yüzlerce” 6/11; 

milyon+lap “milyonlarca” 2/203; on+lap “onlarca” 3/177; yil+lap “yıllarca” 3/177 

+liġan/+ligen 

Çokluk bildiren tahmini sayı isimleri türetir: yüz+ligen “yüzlerce” 2/157; 

nurġun+liġan “çokça” 3/226 

+din 

Topluluk gösteren sayı sıfatları türeten iĢlek olmayan bir ektir: bir bir+din 

“birer birer” 3/204 

+düz 

Zaman zarfı türeten bir ektir. Ġncelediğimiz metince yalnızca bir örneğine 

rastlanmıĢtır: kün+düz “gündüz” 1/30 

+mtul 

Renk isimlerine eklenerek benzerlik ifade eden isimler türetir. Ġncelediğimiz 

metinde yalnızca bir örneğine rastlanmıĢtır: ḳara+mtul “esmer” 4/17 

+(i)nçi 

Sayı isimlerine eklenerek sıra sayı sıfatları türetir: beş+inçi “beĢinci” 5/182; 

bir+inçi “birinci” 1/25; ikki+nçi “ikinci” 2/24; töt+inçi “dördüncü 5/174 

+daḳ/+dek 

Eski Türkçeden beri sıklıkla kullanılan ek isimlere eklenerek eĢitlik ve 

benzerlik ifade eder.: adem+dek “insan gibi” 3/17; altun+dek “altın gibi” 5/242; 
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bar+dek “var gibi” 2/91; derya+dek “deniz gibi” 1/46; bun+daḳ “böyle” 1/44; 

şun+daḳ “Ģöyle” 1/22; un+daḳ “öyle” 2/51; siz+dek “sizin gibi” 2/178; ḫoraz+dek 

“horoz gibi” 3/173 

3.2.1.1.1. Ġsimden isim yapan yabancı ekler 

3.2.1.1.1.1. Ön Ek ġeklinde Olanlar 

bi+ 

bi+çare “çaresiz” 5/238; bi+edep “edepsiz” 3/57; bi+hürmetlik “saygısızlık” 

6/23; bi+mena “manasız” 7/6; bi+perva “özensiz” 4/5; bi+takat “takatsiz” 6/49; 

bi+zar “bıkmıĢ, usanmıĢ” 6/5 

hem+ 

hem+rah “yoldaĢ” 2/210; hem+karlik “iĢbirliği” 3/65; hem+söhbet 

“muhatap” 2/210 

na+ 

na+heḳ “haksız” 6/42; na+melum “belirsiz” 3/141; na+merd “namert” 7/55; 

na+mrat “yoksul, fakir” 5/265; na+toġra “yanlıĢ” 4/95 

3.2.1.1.1.2. Son Ek ġeklinde Olanlar 

+dan 

meme+dan “atıp tutan” 4/133 

+dar 

dañ+dar “meĢhur, ünlü” 4/94; emel+dar “memur, bürokrat” 2/94; terep+dar 

“taraftar” 2/48; yari+dar “yaralı” 1/128 

+ḫan 

dasti+ḫan “sofra örtüsü” 3/162; gül+ḫan “ateĢ” 3/167; sahib+ḫan “ev 

sahibi” 3/163 

+ḫana 

aş+ḫana “yemekhane” 3/44; but+ḫana “tapınak” 1/4; ders+ḫana “dershane” 

5/126; ḳiraet+ḫana “kıraathane” 2/271; ḳuş+ḫana “mezbaha” 2/70; navay+ḫana 

“ekmek fırını” 2/144; satiraş+ḫana “berber dükkanı” 7/57; tamaḳ+ḫana 

“yemekhane” 5/116 
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+istan 

gül+istan “çiçek bahçesi” 2/274; Hind+istan “Hindistan” 2/202 

+keĢ 

capa+keş “cefakeĢ” 5/271; geden+keş “inatçı” 3/57; harvi+keş “arabacı” 

3/36; mėhnet+keş “emekçi, çalıĢan” 2/205 

+ḳar/+ker/+ġar/+ger 

perverdi+gar “rızıklandırıcı, Allah” 6/14 

+men 

daniş+men “akıllı, bilge” 3/24 

+name 

tekdir+name “takdirname” 6/99 

+pez 

aş+pez “aĢçı” 5/119 

+Ģen 

gül+şen “çiçek bahçesi” 4/86 

+vaz 

guruh+vaz “hizipçi” 3/223; ḳimarvaz “kumarbaz” 2/51; şekil+vaz “Ģekilci” 

2/307 

+iy 

ebed+iy “sonsuz” 2/13; asker+iy “askerî” 1/30; ḫusus+iy “özel” 2/108; 

ḫayat+iy “hayatî” 5/111; inḳilab+iy “inkılâba özgü” 2/237; rehbir+iy “rehberlik 

eden” 2/162 

+zar 

çimen+zar “çayırlık” 2/90 

3.2.1.2. Ġsimden Fiil Yapan Ekler 

+la-/+le- 

En iĢlek isimden fiil yapma ekidir Her türlü isim tabanına gelerek onları 

fiilleĢtirir: bab+la- “uygun hale getirmek” 4/92; baş+la- “baĢlamak” 1/74; bėġiş+la- 

“bağıĢlamak” 5/169; caza+la- “ceza vermek” 3/103; koçu+la- “kurcalamak” 5/155; 

nişan+la- “iĢaret etmek” 1/121; oy+la- “düĢünmek” 3/220; ov+la- “avlamak” 2/211; 
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taş+la- “bırakmak” 6/116; ḳoġ+la- “kovalamak” 5/206; testiḳ+la- “tasdiklemek” 

4/35; ter+le- “terlemek” 3/147; kören+le- “kibirlenmek” 1/39; köz+le- “gözlemek” 

1/124; ḳedem+le- “adımlamak” 2/35 

+lan-/+len- 

+la-/+le- ekinin geniĢleyerek kalıplaĢmıĢ Ģeklidir. Bu ek ile türetilen fiiller, 

isim tabanında belirtilen Ģeyi üzerinde belirtilen Ģeyi üzerinde bulundurma, o halde 

olma veya kendi kendine yapma ifade eder: aççiḳ+lan- “öfkelenmek, kızmak” 2/149; 

aşkari+lan- açığa çıkmak” 2/43; ay+lan- “dönmek” 3/174; can+lan- “canlanmak” 

5/257; dolḳun+lan- “dalgalanmak” 1/46; ḳoral+lan- “silahlanmak” 2/56; nur+lan- 

“nurlanmak, ıĢıklanmak” 2/240; tamaḳ+lan- “yemek yemek” 5/124; dövi+len- 

“toplanmak” 1/106; gül+len- “çiçeklenmek” 2/315; ġezep+len- “gazaplanmak” 

2/198; ikki+len- “ikilenmek” 2/220 

+laĢ-/+leĢ- 

+la-/+le- ekinin geniĢleyerek kalıplaĢmıĢ Ģeklidir. Genellikle müĢareket, 

bazen dönüĢlülük ifade eden fiiller türetir: ayaġ+laş- 3/147 “sona ermek, bitirmek”, 

cay+laş- 1/16 “yerleĢmek”, çuruḳ+laş- 4/9 “cıvıldaĢmak”, ehval+laş- 2/168 “hal 

hatır sormak”, kam+laş- 2/233 “yakıĢmak, uygun olmak”, muş+laş- 3/30 

“yumruklaĢmak”, til+laş- 5/135 “küfür etmek”, ep+leş- 2/121 “ayarlamak”, 

yardem+leş- 2/215 “yardımlaĢmak”, gep+leş- 3/6 “konuĢmak”, yėḳin+laş- 1/11 

“yakınlaĢmak” keskin+leş- 4/59 “ciddileĢmek” 

+lat-/+let- 

+la-/+le- ekinin geniĢleyerek kalıplaĢmıĢ Ģeklidir. +lan-/+len- ve +laĢ-/+leĢ- 

eklerine göre örnekleri daha azdır. GeçiĢli fiiller türetir: calaḳ+lat- 6/6 “sarsmak”, 

pulañ+lat- 1/94 “sallamak”, sañgi+lat- 3/159 “sallamak”, şarak+lat- 2/70 

“Ģakırdatmak, ses çıkartmak”, yaḳi+lat- 5/9 “yanaĢtırılmak”, erki+let- 4/125 

“Ģımartmak”, iş+let- 4/123 “iĢletmek, çalıĢtırmak”, ör+let- 6/69 “kaldırmak” 

+a-/+e- 

Genellikle tek heceli isimlerden olma veya yapma ifade eden fiiller türetir. 

Kullanım alanı geniĢtir: at+a 3/107 “bahsetmek”, oy(u)n+a- 2/69 “oynamak”, 

san+a- 1/6 “saymak”, yaş+a- 2/238 “yaĢamak”, ot+a- 4/52 “ot ayıklamak”, til+e- 

6/93 “dilemek” 



32 

 

 

 

+er- 

Genellikle sıfatlara eklenerek fiiller türetir. Ġncelediğimiz metinde yalnızca 

bir örneğine rastlanmıĢtır: kök+er- 3/210 “morarmak” 

+y-/+ay-/+ey- 

Genellikle sıfatlara gelerek onlardan yer yer dönüĢlü anlamlar veren fiiller 

türetir: domsa+y- 5/98 “somurtmak”, köp+ey- 1/75 “çoğalmak”, mükçe+y- 5/209 

“eğilmek”, ömçe+y- 5/215 “eğrilmek”, saḳ+ay- 4/112 “iyileĢmek” 

+da-/+de- 

Bu ek genellikle sonu ünsüzle biten kelimelere getirilir: al+da- 6/104 

“aldatmak, kandırmak”, çam+da- 5/67 “adımlamak”, sayi+da- 3/5 “gölgede 

dinlenmek”, siḳim+da- 6/50 “avuçlamak”, iz+de- 6/69 “aramak”, mügi+de- 6/11 

“uyuklamak”, ün+de- 6/43 “davet etmek”  

+da-, +de- isimden fiil yapma eki taklidî seslere eklenerek geçiĢsiz fiiller 

yapar: cavil+da- 6/72 “durmadan konuĢmak”, laġil+da- 7/9 “tir tir titremek”, 

loġul+da- 3/177 “alev alev yanmak”, palil+da- 2/240 “parlamak”, viñil+de- 1/7 

“vızıldamak” 

+ḳur- 

Sonu ünsüzle biten tek heceli isimlere gelerek geçiĢli fiiller türetir. 

Ġncelediğimiz metinde sadece bir örneğine rastlanmıĢtır: baş+ḳur- “yönetmek, idare 

etmek” 3/129 

+sin-/+sun- 

Duygu niyet ver tavır ifade eden fiiller türetir. +si-, +su- ekinin dönüĢlülük 

eki -n- ile birlikte geniĢleniĢ Ģekli olduğu tahmin edilmektedir. Ġncelediğimiz metinde 

yalnızca bir örneğine rastlanmıĢtır: boy+sun- “itaat etmek” 7/20 

+sira-/+sire- 

Fazla iĢlek olmayan ek, çoğunlukla getirildiği ismin ifade ettiği nesnenin 

çokluğunu veya azaldığını, o nesneye karĢı olan ihtiyacı veya meyli anlatan fiiller 

türetir: ha+sira- “yorulmak” 2/130; en+sire- “endiĢelenmek” 2/61 

+ra-/+re- 
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Ek taklidî kelimelere ve bazı sıfatlara gelerek, geçiĢsiz fiiller türetir. Fazla 

iĢlek bir ek değildir: aldi+ra- “acele etmek” 1/56; koni+ra- “eskimek” 2/129; 

yañ+ra- “yankılanmak” 3/91; tev+re- “çalkalanmak” 1/97 

+ḳa- 

Genellikle sonu ünsüzle biten tek heceli kelimelere getirilir: bay+ḳa- “dikkat 

etmek” 6/4; ḳañ+ḳa- “sıçramak” 2/136; tas+ḳa- “elemek” 7/40 

+irḳa- 

Ġncelediğimiz metinde yalnızca Bir örneğine rastlanmıĢtır: yėt+irḳa- 

“çekinmek” 2/122 

+i-: Ġncelediğimz metinde yalnızca bir örneğine rastlanmıĢtır: renc+i- “gönlü 

kırılmak, üzülmek” 4/127 

+ḳira- 

Genellikle taklidî seslere eklenerek geçiĢsiz fiiller türetir: var+ḳira- 

“bağırmak, seslenmek” 2/207; şa+ḳira- “Ģakırdamak, gürüldemek” 2/118; si+ḳira- 

“sakıramak, titremek” 7/23 

+Ģa- 

Sadece birkaç örnekte görülür: tiñ+şa- “dinlemek” 3/57; ġuduñ+şa- “aksilik 

yapmak” 4/55 

3.2.1.3. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

-ma-/-me-: Bu ek Türkçede eskiden beri kullanılan ve iĢleklik derecesi en 

geniĢ olan fiilden fiil yapma eki (Ergin 2004: 200) olan -ma- her türlü fiil kök veya 

gövdesine gelerek onları olumsuzlaĢtırır: al-ma- “almamak” 7/14; añli-ma- 

“duymamak, iĢitmemek” 6/4; ber-me- “vermemek” 4/113; bil-me- “bilmemek” 

5/270; körün-me- “görünmemek” 5/151; yum-ma- “yummamak” 2/22 

ḳurut-ma- 5/229 “kurutmamak”,  

3.2.1.3.1. Çatı Ekleri 

-l-/-il-/-ul-/-ül- Edilgenlik (Pasiflik-Meçhullük) Eki 

Fonksiyonu pasiflik ve meçhullük ifade eden fiiller türetmek olan (Ergin 

2004: 204) ek sonu ünsüz ile biten fiillere eklendiğinde önce gelen hecenin ünlüsüne 

uygun yardımcı ünlü alır: ay(i)r-il- “ayrılmak” 2/311; evet-il- “gönderilmek” 1/134; 
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ḳėḳ-il- “çakılmak” 3/172; çaḳir-il- “çağırılmak, davet edilmek” 6/113; ḳirk-il- 

“kırkılmak” 2/86; ötküz-ül- “geçirilmek” 2/303; yiḳ-il- “yıkılmak” 1/118; keltür-ül- 

“getirilmek” 7/29; toşḳuz-ul- “doldurulmak” 7/76; ḳur-ul- “kurulmak” 5/277; boġ-ul- 

“boğulmak” 5/95 

-n-/-in-/-un- DönüĢlülük Eki 

Ekin fonksiyonu dönüĢlülük olup kendi kendine yapma veya olma ifade eder: 

aġri-n- “gönlü kırılmak” 3/240; alda-n- “aldanmak” 5/165; tart-in- “çekinmek” 2/96; 

yėp-in- “örtünmek, giyinmek” 7/1; yėş-in- “soyunmak” 7/3; mök-ün- “gizlenmek, 

saklanmak” 3/172 

Ek, sonu -l- ile veya ünlü ile biten bazı fiillere eklendiğinde -l- eki gibi 

edilgenlik anlamı verir: bil-in- “bilinmek” 5/169; böl-ün- “bölünmek” 1/78; çėl-in- 

“çalınmak” 3/153; sėl-in- “kurulmak, dizilmek” 1/80; til-in- “dilinmek, kesilmek” 

3/131 

Metnimizde bu ek baĢla- fiili ile birlikte kullanıldığı zaman herhangi bir 

fonksiyonu olmadığı görülmüĢtür: Kün neyze boyi örligen çaġda, eñ dehĢetliḳ ceñ 

Herembaġniñ ġerbiy töpilikide başlandi. “Güneş bir mızrak boyu yükseldiği vakitte 

en dehşetli vuruşma Herembag”ın batı tarafındaki tepelikte başladı. 1/83 

-Ģ-/-iĢ-/-uĢ- ĠĢteĢlik Eki 

Fiil kök veya gövdelerine gelerek oluĢ ve kılıĢın birden fazla kiĢi tarafından 

yapıldığını gösterir (Korkmaz 2010: 135). ĠĢteĢlik eki ünlü ile biten fiillere doğrudan 

(de-yiş hariç) ünsüzle biten fiillere ise ünlü uyumuna göre bir yardımcı ünlü 

getirilerek gelir: dėy-iĢ- “konuĢmak, söyleĢmek” 3/131; kėt-iĢ- “beraber gitmek” 

3/165; kör-üş- “görüĢmek” 2/243; kül-üş- “gülüĢmek” 5/92; muşla-ş- 

“yumruklaĢmak” 3/30; tilla-ş- “küfürleĢmek” 5/135; varkira-ş- “bağrıĢmak” 1/112 

-Ģ-/-iĢ-/-uĢ- eki bazen getirildiği fiile dönüĢlülük anlamı kazandırır: eple-ş- 

“ayarlanmak” 2/121; kirle-ş- “kirlenmek” 2/116; ḳatna-ş- “katılmak” 6/128 

3.2.1.3.2. GeçiĢlilik Ekleri 

-r-/-ar-/-ur-/-ür- 
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Genellikle sonu ünsüzle biten tek heceli fiillerde görülür: çiḳ-ar- “çıkarmak” 

4/10; ḳiz-ar- “kızarmak” 1/66; aş-ur- “geçirmek” 5/111; keç-ür- “geçirmek” 2/194; 

uç-ur- “uçurmak” 1/107; çüş-ür- “düĢürmek” 5/191; köç-ür- “taĢımak” 5/206 

-dur-/-tur- 

Ünsüz uyumuna uygun ve devamlı dar-yuvarlak ünlülü kullanılır: aġ-dur- 

“çevirmek, döndürmek” 4/114; al-dur- “aldırmak” 3/237; ḳal-dur- “bırakmak” 1/69; 

dolḳunlan-dur- “dalgalandırmak” 5/65; tuy-dur- “duyurmak” 3/87; bil-dür- 

“belirtmek, duyurmak” 5/20; kül-dür- “güldürmek” 2/140; caylaş-tur- “yerleĢtirmek” 

3/123; ėçiş-tur- “acıtmak” 5/195; talaş-tur- “kavga ettirmek” 5/136; kel-tür- 

“getirmek” 7/58; kėliş-tür- “geliĢtirmek” 6/102; öl-tür- “öldürmek” 2/37; ös-tür- 

“büyütmek, geliĢtirmek” 6/12 

-küz-/-ġuz-/-güz- 

Metnimizde en sık kullanılan geçiĢlilik eklerindendir. Ünsüz uyumuma uygun 

halde ve devamlı dar-yuvarlak ünlülü kullanılır: iç-küz- “içirmek” 5/180; öt-küz- 

“geçirmek” 2/55; pöt-küz- “bağlatmak” 5/180; yet-küz- “ulaĢtırmak” 4/115; oltur-

ġuz- “oturtmak” 2/181; kiy-güz- “giydirmek” 6/13; yė-güz- “yedirmek” 6/13; yür-

güz- “yürütmek” 2/48 

-set- 

Sadece bir fiilde kullanılan bir ektir: kör-set “göstermek” 5/160 

-t-/-üt- 

ĠĢlek geçiĢlilik eklerindendir. Özellikle sonu ünlü ile biten getirilir. Ünsüz ile 

biten fiillere getiriliĢi çok yaygın değildir: acra-t- “ayırmak” 1/16; aġri-t- “ağrıtmak” 

6/36; boşa-t- “boĢaltmak” 3/8; çimilde-t- “gözlerini kırpıĢtırmak” 5/108; bulġa-t- 

“sallamak” 2/79; çöç-üt- “korkutmak, ürkütmek” 3/186; hañra-t- “anırtmak” 3/159; 

ḳayna-t- “kaynatmak” 6/80; parḳira-t- “parıldatmak” 2/46; özger-t- “değiĢtirmek” 

1/13; renci-t- “gönlünü kırmak” 6/14; titre-t- “titretmek” 7/12; tüge-t- “bitirmek” 

3/51 

3.2.1.3.3. Diğer Fiilden Fiil Yapan Ekler 

-a- 
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az kullanılan eklerdendir. Getirildiği fiil tabanlarındaki anlamı pekiĢtirir: or-

a- “sarmak” 4/35; sil-a- “okĢamak” 4/125 

-ke- 

ĠĢlek olmayan bu ek getirildiği fiile tekrarlama ve pekiĢtirme ifadesi katar: 

sür-ke- “sürmek, ovalamak” 4/112; yöt-ke- “değiĢtirmek” 4/83 

-i- 

Fazla iĢlek olmayan bu ek getirildiği fiil tabanlarında anlamı pekiĢtirir: tėt-i 

“tatmak” 2/14 

-ik-/-ük- 

Fazla iĢlek bir ek değildir. Getirildiği fiilin anlamını pekiĢtirir, bazen de 

dönüĢlülük anlamı verir: çėn-ik- “sağlamlaĢmak” 2/86; kön-ük- “alıĢtırmak” 2/85 

-la- 

Getirildiği fiil tabanının anlamını pekiĢtirici fonksiyonu vardır. Çok iĢlek 

değildir: koçu-la- “kurcalamak” 5/155; ḳoġ-la “kovalamak” 6/1 

-ümsire- 

Hareketin zayıflığı, tam yapılmadığını gösteren ek incelediğimiz metinde bir 

örnekte bulunmuĢtur: kül-ümsire- “gülümsemek” 1/23 

3.2.1.4. Fiilden Ġsim Yapan Ekler 

Fiilden fiil yapan ekler fiil kök ve gövdelerinden isim yapmak için kullanılan 

eklerdir. Bu ekler fiil köklerine, isimden yapılmıĢ fiil gövdelerine ve fiilden yapılmıĢ 

fiil gövdelerine eklenirler (Ergin 2004: 184). 

-maḳ/-mek 

Bütün fiil tabanlarına gelerek o fiillerin isimlerini yapan bir mastar ekidir: aç-

maḳ “açmak” 1/85; ber-mek “vermek” 2/102; caylaş-maḳ “yerleĢmek” 1/16; çiḳ-maḳ 

“çıkmak” 3/121; çömül-mek “batmak” 2/203; destile-mek “yığmak, toplamak” 6/50; 

heydemek “itmek, sürmek” 4/56; iç-mek “içmek” 3/44; yügür-mek “koĢmak” 6/31; 

yumşa-maḳ “yumuĢamak” 3/105; tonu-maḳ “tanımak” 3/21 

Bu ek ile yapılmıĢ kalıcı isimler de vardır: demek “demek” 3/51; yėmek 

“yemek” 3/129; çaḳmaḳ “çakmak” 5/77 
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-Ģ/-iĢ/-uĢ/-üĢ 

Her türlü fiile gelerek hareket isimleri yapar. GeniĢ bir kullanım alanı vardır: 

bėr-iş “varma, varıĢ” 1/36; bil-iş “bilme, biliĢ” 2/300; çaḳir-iş “çağırma, davet etme” 

5/66; çüşin-iş “düĢünme” 6/21; ėç-iş “açma, açıĢ” 5/126; ėl-iş “alıĢ” 2/74; muşliş-iş 

“yumruklaĢma” 3/208; oḳ-uş “okuyuĢ, okuma” 3/133; tokun-uş “dokunuĢ” 6/80; 

keltür-üş “getiriĢ” 2/10; ötküz-üş “geçirme” 3/92 

Bu ekle yapılmıĢ kalıcı isimler de vardır: tonuş “tanıdık, bildik” 2/198; uruş 

“savaĢ, dövüĢ” 1/29; körünüş “görünüĢ” 5/256; külüş “gülüĢ” 2/142 

-ma 

Fiil tabanlarına gelerek onlardan kalıcı isimler türetir. Metnimizde sadece bir 

örneğine rastlanmıĢtır: yasi-ma “yapma, yapay” 2/163 

-ç 

DönüĢlü fiil gövdelerinden isim türeten bir ektir. Metnimizde sadece bir 

örneğine rastlanmıĢtır: ḳorḳun-ç “korkunç” 3/219 

-çe 

Çok iĢlek değildir. Metnimizde sadece bir örneğine rastlanmıĢtır: çüşen-çe 

“düĢünce, fikir” 5/111 

-çaḳ 

Fiilin ifade ettiği harekete uygun özellik bildiren sıfatlar türetir. ĠĢlek bir ek 

değildir. Sadece bir örneğine rastlanmıĢtır: tartin-çaḳ “çekingen, utangaç” 5/13 

-çuḳ 

-çaḳ ekinin bir varyantıdır. Çok iĢlek değildir: ḳari-çuḳ “göz bebeği” 6/12 

-eçek 

Sadece bir örnekte görülür: kėl-eçek “gelecek” 2/134 

-ke/-ġa 

ĠĢlekliği kaybolmuĢ bir fiilden isim yapma ekidir. Fiilin belirttiği hareketi 

yapan isimler türetir: kül-ke “gülme, kahkaha” 1/42; burġa “bur-gu” 3/235 

-ḳaḳ 

Bazı fiil kök ve gövdelerine gelerek, fiillerin bildirdiği harekete uygun özellik 

taĢıyan nesne isimleri türetir. Ġncelediğimiz metinde bir örneğine rastlanmıĢtır: uruş-

ḳaḳ “kavgacı, dövüĢken” 3/173 
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-k/-ḳ/-aḳ/-ek 

Fiilin etkisinde kalan isimler türetir: ḳayna-ḳ “kaynamıĢ, sıcak” 1/136; piç-aḳ 

“bıçak” 3/222; taya-ḳ “dayak” 3/39; yaltira-ḳ “parlak” 1/3; elge-k “elek” 7/40; tüne-k 

“gecenin geçirileceği yer” 3/94 

-ḳan 

Aslında sıfat fiil ekidir. Daha çok birden fazla heceli kelimelerden isim ve 

sıfatlar türetir: çaş-ḳan “sıçan” 5/271; tuġ-ḳan “kardeĢ” 1/71 

-gin/-ġun/-kin 

Genellikle tek heceli fiillere gelir. Fiilin ifade ettiği anlamda olan, yapılan ve 

yapanı bildiren isim ve sıfatlar türetir: ḳiz-ġin “coĢkulu, ateĢli” 1/100; uy-ġun 

“uygun” 5/111; kes-kin “keskin” 2/220 

-ġu 

Sadece bir örneğine rastlanmıĢtır: tuy-ġu “duygu” 2/69 

-ḳuçi/-küçi/-ġuçi/-güçi 

Fiilde belirtilen hareketle meĢgul olan kiĢi adı türetir: ėzil-güçi “ezilmiĢ” 

2/218; işli-güçi “çalıĢan, iĢçi” 5/75; baḳ-ḳuçi “çoban” 2/112; okut-ḳuçi “öğretmen” 

2/73; çal-ġuçi “çalgıcı, müzisyen” 2/191; ḳur-ġuçi “kurucu” 3/233; oḳu-ġuçi 

“öğrenci” 2/101; yaz-ġuçi “yazar 2/249; başḳur-ġuçi “yönetici, idareci” 5/93 

-kür 

Fiilin ifade ettiği harekete uygun özellik bildiren sıfatlar türetir. ĠĢlek değildir. 

Metnimizde bir örneğine rastlanmıĢtır: öt-kür “keskin” 5/77 

-im/-um/-üm 

Fiil tabanının ifade ettiği anlamda, genellikle yapılanı, olanı bildiren türetir: 

boġ-um “boğum” 3/113; böl-üm “bölüm” 2/270; öl-üm “ölüm” 1/98; tüz-üm “yapı” 

5/277; bil-im “bilim” 5/127; ėk-im “akım” 1/3; kiy-im “giyim” 3/108 

-in 

Genellikle fiilin ifade ettiği anlamda yapılanı, olanı bildiren isimler türetir: 

kėl-in “gelin” 4/8; yiġ-in “toplantı” 6/113 

-muĢ/-müĢ 

Aslında sıfat fiil eki olan bu ek ile türetilmiĢ isimler çok değildir: tur-muş 

“yaĢam, ömür” 2/183; öt-müş “geçmiĢ” 5/140 
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-r/-ar/-er 

Daha çok –lik eki ile birlikte kullanılır. Aslında sıfat fiil ekidir: at-ar “atar” 

1/31; yėt-er-lik “yeterli” 5/112 

-mas/-mes 

Sıfat fonksiyonunda isimler türetir: ḳorḳ-mas “korkmaz” 2/15; untul-mas 

“unutulmaz” 2/111; yari-mas “yaramaz” 6/65; köz yet-mes “göz almaz” 4/4 

3.3. BĠRLEġĠK KELĠME 

Türkçede yeni söz yapım yollarından biri de birleĢtirmedir. BirleĢtirme 

yoluyla kurulan kelimeye birleĢik kelime denir (Korkmaz 2009: 137). BirleĢik 

kelime bir kavramı karĢılamak için iki veya daha çok kelimenin bir araya gelip tek 

kelime halinde birleĢmesidir (Öztürk 2010: 48). 

mozayvėşi 2/301 “buzağı baĢı, bir böcek türü”, etiyaz < erte yaz 4/44 

“ilkbahar”, navareñ < nevâ-reng 4/6 “rengârenk”, navayḫana < nânvâ-hâne 2/144 

“fırın”, avu < ana+o 2/105 “iĢte o”, aşu < ana şu 2/14 “iĢte Ģu” 

3.4. ĠSĠMLER 

Ġsimler, evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan tasavvurundaki somut 

ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karĢılayan sözlerdir (Korkmaz 

2009: 195). Ġsimler dilde ya kök veya gövde ya da yahut iĢletme ekleri alarak 

kullanılırlar. Çokluk eki, iyelik ekleri, hal ekleri ve soru eki isim iĢletme 

eklerindendir (Korkmaz 2010: 49). 

3.4.1. Çokluk Eki 

Metnimizde çokluk eki olarak -lar/-ler eki kullanılmıĢtır: at+lar “atlar” 4/106, 

ayal+lar “kadınlar” 4/29, bulbul+lar “bülbüller” 4/10, bay+lar “zenginler” 5/167, 

adem+ler “insanlar” 2/227, dereḫ+ler “ağaçlar” 4/8, emgekçi+ler “emekçiler” 5/166 

Çokluk eki /a/, /e/ ile biten kelimelere eklendiğinde bu heceler açık hece 

konumuna geldiği için a > i veya e > i değiĢimi olur: almi+lar < alma+lar “elmalar” 

2/107, kali+lar < kala+lar “inekler” 5/236, baġçi+lar < baġçe+lar “bahçeler” 5/24, 

ġunçi+lar < ġunçe+lar “goncalar” 5/40, çüşençi+ler < çüşençe+ler “düĢünceler” 

2/125, hadisi+ler < hadise+ler “hadiseler” 5/138 
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Çokluk eki eki üzerine iyelik eki alarak orta hece konumuna geçince ekteki 

ünlü daralır ve -lir Ģeklinde kullanılır: beġ+lir+i “beyleri” 3/128, bilek+lir+i 

“bilekleri” 3/18, bina+lir+i “binaları” 2/271, hemşiri+lir+i+miz+mu 

“hemĢirelerimiz de” 1/137, iş+lir+i+miz “iĢlerimiz” 3/167, ḳiliḳ+lir+iñ+din 

“kılıklarından” 6/68, til+lir+iñ “dillerin” 6/67 

3.4.2. Ġyelik Ekleri 

Ġyelik ekleri ismin karĢıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu gösteren 

eklerdir (Korkmaz 2009: 259). YU‟da ĢahıĢlara göre iyelik eklerinin Ģahıslara göre 

çekimi Ģu Ģekildedir: 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 
+m/+im/um/+üm +miz/+imiz 

2. ġahıs 

+ñ/+iñ/+üñ/+uñ 

+ñiz/+iniz 

(nezaket) 

+ñlar/+iñlar/+uñlar 

+liri 

3. ġahıs 
+i/+si +i/+si 

 

I. Teklik ġahıs: Ünsüzle biten kelimelere +m, ünlüyle biten kelimelere /i/, 

/ü/, /u/ seslerinden uygun olanını alarak +im/um/+üm Ģeklinde gelir: gunah+im 

“günahım” 5/188; ėt+im “adım” 5/237; çüş+üm “rüyam” 7/53; köz+üm “gözüm” 

7/36; put+um “bacağım” 4/18; bala+m “evladım” 6/83; dada+m “babam” 3/95 

II. Teklik ġahıs: Ünsüzle biten kelimelere +ñ, ünlüyle biten kelimelere /i/, 

/ü/, /u/ seslerinden uygun olanını alarak +iñ/+üñ/+uñ Ģeklinde eklenir: bala+ñ 

“evladın” 6/59; muşta+ñ “tokmağın” 3/172; dukin+iñ; iş+iñ “iĢin” 6/116; un+uñ 

“unun” 2/147; vucud+uñ “vücudun” 4/2 

II. teklik Ģahıs çekiminde saygı ifade etmek için +ñiz/+iñiz eki kullanılır: 

canab+iñiz “cenabınız” 7/58; gül+iñiz “çiçeğiniz” 4/30; bali+ñiz “evladınız” 2/166 

III. Teklik ġahıs: Ünsüzle biten kelimelere +i, ünsüzle biten kelimelere +si 

Ģeklinde eklenir: dereḫ+i “ağacı” 4/13; arzu+si “arzusu” 2/310; adet+i “adeti” 2/91; 

toġru+si “doğrusu” 2/99; oḳuġuçi+si “öğrencisi” 6/132 
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YU‟da III. teklik Ģahıs ekinin üzerine hal eki getirildiğinde zamir n‟si ortaya 

çıkmaz: tėri+si+din “derisinden” 1/12; penciri+si+din “penceresinden” 3/87; 

veḳi+si+de “vakasında” 2/31 arḳi+si+da “arkasında” 2/217 

I. Çokluk ġahıs: Ünsüzle biten kelimelere +miz, ünlüyle biten kelimelere 

ünlülerinden uygun olanını alarak +imiz Ģeklinde eklenir: doppi+miz “takkemiz” 

5/199; ḳayġu+miz “kaygımız” 2/314; ölkimiz “ülkemiz” 2/45; ötmüş+imiz  

“geĢmiĢimiz” 5/262; tariḫ+imiz “tarihimiz” 2/312 

II. Çokluk ġahıs: Ünsüzle biten kelimelere +ñlar ünlüyle biten kelimelere 

kelimenin son hecesindeki ünlüye göre +iñlar veya +uñlar Ģeklinde eklenir.  

ald+iñlar “önünüz” 2/195; boy+unlar “boyunuz” 3/202; hemmi+ñlar 

“hepiniz” 2/108; orun+iñlar “yeriniz” 5/47;  yer+iñlar “yeriniz” 5/47 

III. Çokluk ġahıs: YU‟da III. Teklik ġahıs ile III. Çokluk ġahıs çekimleri 

aynıdır. Ünsüzle biten kelimelere +i, ünsüzle biten kelimelere +si Ģeklinde eklenir: 

bėş+i “baĢı” 1/12; gevdi+si “gövdesi” 1/13”; iz+i “izi” 2/2; nam+i “namı” 2/12; 

terbiyi+si “terbiyesi” 3/62; ḳiliḳ+i “huyu” 3/70; ari+si “arası” 3/224; ḳol+i “eli” 

4/68 

3.4.3. Hal Ekleri 

Ġsimleri çeĢitli münasebetler için çeĢitli hallere, durumlara sokan eklere hal 

ekleri denir (Ergin 2004: 226). Metnimizde yer alan hal eklerini Ģu Ģekilde 

gösterebiliriz: 

 

 Ekler 

Yalın hâl (Eksiz) 
- 

Ġlgi hali 
+niñ 

Yükleme hali 
+ni 

Yönelme hali 
+ḳa/+ke/+ġa/+ge 

Bulunma hali 
+da/+de 

Çıkma hali 
+din/+tin 
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EĢitlik ve Benzerlik hali 
+çe, +çilik, +dek/+tek 

Vasıta hali 
bilen 

Sınırlama hali 
+kiçe/+ḳiçe/+giçe/+ġiçe 

 

3.4.3.1. Yalın Hâl 

Ġsmin baĢka bir unsura bağlı olmayan teklik, çokluk ve iyelik ekli Ģekilledir: 

az “az” 2/16; çüşençem “düĢüncem” 5/188; ependi “efendi” 2/244; bostanlar 

“bostanlar” 3/34; yaḫşiliḳ “iyilik” 6/21 

3.4.3.2. Ġlgi Hali 

Ġsmin kendisinden ssonra gelen bir baĢka isimle ilgisi olduğu ifade eden 

haldir: yaz+niñ “yazın” 3/1; ėriḳ+niñ “arığın” 4/33;  dėhḳan+niñ “çiftçinin” 4/92; 

satiraş+niñ “berberin” 7/34”; Tursunay+niñ “Dursunayın” 3/35; u+niñ “onun” 1/41 

3.4.3.3. Yükleme Hali 

GeçiĢli fiillerin ismi doğrudan doğruya etkilediğini gösteren haldir: Abay+ni 

“Abayı” 2/265; adem+ni “insanı” 2/303; barmak+ni “parmağı” 3/222; eglek+ni 

“eleği” 5-3; gep+ni “sözü” 2/27; göş+ni “eti” 5/268; hoyli+ni “avluyu” 3/91; 

ḫever+ni “haberi” 1/108 

3.4.3.4. Yönelme Hali 

Ġsmin kendisine yaklaĢma ifade eden fiillere bağlanmak için girdiği haldir: 

terek+ke “direğe” 2/118; mektep+ke “okula” 6/45; kepter+ge “güvercine” 2/290; 

gül+ge “çiçeğe” 5/38; gülzarliḳ+ḳa “çiçek bahçesine” 4/5; bulak+ḳa “pınara” 2/74; 

baġçi+ġa “bahçeye” 5/8; Cuñgo+ġa “Çine” 2/200 

3.4.3.5. Bulunma Hali 

Ġsmin kendisinde bulunma ifade eden fiillerle münasebette olduğunu gösteren 

haldir: aydiñ+da “ay ıĢığında” 3/161; bulun+da “köĢede” 3/124; cañgal+da 

“ormanda” 2/23; çaġ+da “vakitte” 4/121; öy+de “evde” 6/78; tör+de “baĢ köĢede” 
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3/128; ariliḳ+ta “aralıkta” 2/271; buyaḳta “bu tarafta” 5/200; bėkette “konakta” 3/43; 

kėleçek+te “gelecekte” 2/134 

3.4.3.6. Çıkma Hali 

Ġsmin kendisinden çıkma ifade eden fiillerle münasebetini gösteren haldir. 

Metnimizde +din/+tin ekiyle yapılır: alem+din “alemden” 2/20; arḳi+din “arkadan” 

6/94; cay+din “yerden” 1/120; düşmen+din “düĢmandan” 1/31; hekim+din 

“hakimden” 7/76; bėhiş+tin “cennetten” 6/59; cümek+tin “musluktan”; işik+tin 

“kapıdan” 1/19 

3.4.3.7. EĢitlik ve Benzerlik Hali 

Ġsim, fiilin kendisi gibi, kendisine benzer bir Ģekilde cereyan ettiğini 

göstermek için eĢitlik halini alır. +çe eki bu hali karĢılamaya devam etmekle birlikte 

ismin bu halinin kadarlık fonksiyonunu ekin geniĢlemiĢ Ģekli olan +çilik eki karĢılar. 

Benzerlik, gibilik fonksiyonunu ise genellikle +dek/+tek “gibi” edatı karĢılar. 

Metnimizde yer alan örnekleri Ģunlardır: ellik+çe “elli kadar” 5/109; on+çe “onca” 

1/95; ottuz mėtir+çe “otuz metre kadar” 2/56, ḳançilik “ne kadar” 2/162; ḳil+çilik 

“zerre kadar” 7/50, bezgek+tek “sıtma gibi” 7/23; çiraġ+tek “kandil gibi” 2/22; 

küçük+tek “küçük gibi” 3/76; siz+dek “sizin gibi” 2/178 taġ+dek “dağ gibi” 3/202; 

toḫu+dek “tavuk gibi” 6/69 

3.4.3.8. Vasıta Hali 

Fiilin ne ile, nasıl, ne zaman yapıldığını göstermek için ismin aldığı haldir. 

Metnimizde bilen “ile” edatı ile yapılmaktadır: ular bilen “onlarla” 1/14; kişiler bilen 

“kiĢilerle” 1/28; sözler bilen “sözlerle” 2/25; bu munasivet bilen “bu münasebetle” 

2/40; nahayiti ustiliḳ bilen “oldukça ustalıkla” 2/50; bir adem bilen “bir insanla” 

2/72; bir tizim bilen “bir dizimle” 2/119; bar küçi bilen “var gücüyle” 3/188; taġdek 

boyuñlar bilen “dağ gibi boyunuzla” 3/202 

3.4.3.9. Sınırlama Hali 

Fiilin yapılıĢını çeĢitli bakımlardan sınırlamak için ismin aldığı haldir. 

Sınırlama hali eki yönelme hali eki ile eĢitlik hali ekinin birleĢmesinden meydana 

gelmiĢtir. Ünsüz uyumuna göre +kiçe/+ḳiçe/+giçe/+ġiçe “-e kadar” eklerinden 
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biriyle yapılır: kövrük+kiçe “köprüye doğru” 2/271; şu kün+giçe “Ģu güne kadar” 

2/52; yil+ġiçe “yıla kadar” 4/38; aḫiri+ġiçe “sonuna kadar” 2/230; beş yaş+ḳiçe 

“beĢ yaĢına kadar” 5/9 

Ayrıca metnimizde bu halin +güçe Ģekline rastlanmıĢtır. kün+güçe “güne 

kadar” 2/227 

3.4.4. Soru Eki 

Ġsmi fiile soru Ģeklinde bağlayan ektir. Metnimizde soru eki daima +mu 

Ģeklinde kalın-dar-yuvarlak ünlülüdür. Soruya tereddüt ifadesi katan +kin, +ki edatı 

ile -mikin Ģeklinde ince-düz-dar ünlülü yazılır: emes-mu? “değil mi? “1/50; çirayliḳ-

mu? “güzel mi?” 2/89; kördiñizmu? “gördünüz mü?” 4/130; ḳildimmu? “yaptım mı?” 

5/245, bolar-mikin? “olur mu ki?” 1/56; kemçilik-mikin? “eksiklik mi?” 2/138 

3.4.5. Aitlik Eki 

Ġsimden isim yapan ekler bölümünde de bahsettiğimiz +ki eki 

fonksiyonundaki aitlik dolayısıyla bir nevi iyelik ifade eder. (Ergin 2004: 161) Aitlik 

eki metnimizde tek Ģekillidir: bügün+ki “bugün ki” 1/82; kėyin+ki “sonraki” 4/117; 

nėri+ki “öteki” 4/22; toġrisidi+ki “hakkındaki” 3/139; tövenki “aĢağıdaki” 2/239; 

ademdi+ki “insandaki” 2/138; apḳur+diki “tepsideki” 6/24; İçki Cuñġodi+ki 

“Merkezî Çindeki” 2/198; öziniñ+kidin “kendininkinden” 3/68; ḳiziniñ+kige 

“kızınınkine 5/149 

3.4.6. Ġsimlerde Bildirme 

Metnimizde isimlerde bildirmenin Ģimdiki zaman, görülen geçmiĢ zaman, 

duyulan geçmiĢ zaman ve Ģart Ģekli olmak üzere dört kipi vardır. Bu dört kipten 

sadece Ģimdiki zaman çekiminden fiil kökü düĢer. Bu kiplerin olumsuz Ģekli i- fiili 

ile ismin arasına emes “değil” kelimesinin getirilmesiyle kurulur (Öztürk 2010: 53). 

3.4.6.1. ġimdiki Zaman 

Zamir kökenli Ģahıs eklerinin isme getirilmesiyle yapılır. i- fiili bu kipte 

tamamen düĢer. 

o Men uni acritip alaliġudek emesmen. “Ben bu konuda kimseyi 

ayırabilecek değilim.” 2/252 



45 

 

 

 

o Bundaḳ sözler ḫelḳçilmen dėgen ademlerniñ hemmisiniñ aġzidin çiḳişi 

mümkin. “Böyle sözlerin halkçıyım diyen her kiĢinin ağzından çıkması 

mümkündür.” 2/276 

o Hėliḳi burunḳi Toḫtimu sen. “ġu eski Tohti misin.”3/30 

o Şahinşah, satiraşni ölümge höküm ḳilişniñ baisi nėmidur?  “ġahin Ģah, 

berberi ölüm cezasıyla cezalandırmanızın sebebi nedir?” 7/33 

o Bu ḫelḳniñ heḳiḳiy rehberi, mana şu tapta bolsa bizniñ aġinimiz. “Halkın 

gerçek rehberi olan bu adam Ģu anda bizim samimi bir dostumuz.” 2/95 

o Düşmen bilen erk üçün ceñ ḳilivatḳanlir vetenniñ oġulliri bolsa, biz 

vetenniñ ḳizliri. “DüĢman ile bağımsızlık için savaĢanlar vatanın 

oğullarıysa, biz vatanın kızlarıyız.” 1/59 

o ġimdiki zaman kipinde bazı örneklerde Ģahıs eklerinin de kullanılmadığı 

görülmüĢtür. 

o Oġullar ḫelḳniñ balisi bolsa, ḳizlar ḫelḳniñ balisi emesmu? “Erkekler 

milletin evladı ise, kızlar değil mi?” 1/50 

o M. Gorkiniñ “ėziz kėl momli” namliḳ hėkayisiniñ ḳehrimani. “M. 

Gorki‟nin “Danko‟nun Yüreği” adlı hikayesinin kahramanı.” 2/23 

3.4.6.2. Görülen GeçmiĢ Zaman 

Ġsme i- yardımcı fiilinin görülen geçmiĢ zaman çekiminin getirilmesiyle 

yapılır. 

o Men tėḫi kiçik idim. Ben daha küçüktüm. 3/83 

o Adem dėgenmu şunçe özgirip kėtidiken - de, sen u çaġlarda inçike, avaḳ 

emesmidiñ. “Ġnsan dediğin böyle mi değiĢir, sen o çağlarda ince, zayıfça 

değil miydin?” 3/31 

o Toḫti bizniñ mehellidiki harvikeşniñ oġli idi. “Tohti bizim mahalledeki 

arabacının oğluydu.” 3/36 

o Bizniñ bediiy zoḳimizni ḳanduridiġan işlar mana şundaḳ hadisiler idi. 

“Bizi sevindiren, mutlu eden iĢler iĢte bu tarz hadiseler idi.” 5/138 
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3.4.6.3. Duyulan GeçmiĢ Zaman 

Ġsme i- yardımcı fiilinin duyulan geçmiĢ zaman çekiminin getirilmesiyle 

yapılır. 

o Adem emes ikensen! “Ġnsan değil misin?” 2/153 

o Ene avu terepke - çarbaġ dep atilidiġan yerde tebiiy baġ bar iken. “ĠĢte 

Ģu tarafta Çarbağ denilen yerde doğal bağ var.” 2/105 

o Maña Raziye dep tonuşturġan nemuniçi ḳoşçi hėliḳi seherde üjme deriḫi 

üstide körgen ḳizilgül iken. “Benimle Raziye diye tanıĢan yenilikçi çiftçi 

önceki sabah dut ağacının üstünde gördüğüm KızılgülmüĢ. 4/136” 

o He, siz bu yerde ikensiz. “Hım, siz burada mısınız?” 2/243 

o Eslide baylarniñ zuvilisi yoġanutḳan bizge oḫşaş emgekçiler iken. 

“Aslında zenginlerin Ģansını da büyüten bizim gibi fakirlermiĢ.” 5/166 

o Bular ḳizlar ikenġu. “Bunlar kızmıĢ.” 1/11 

o Ularniñ ḳizlar ikenligini yiraḳtin ḳarap parḳ etkili bolmaytti. “Onların kız 

olduklarını uzaktan fark etmek mümkün değildi.” 1/10 

3.4.6.4. ġart 

YU‟da isimlerin Ģart çekimi i- fiili ile değil bol- yardımcı fiiline -sa eki 

getirilerek yapılır.  

Yalnızca kalıplaĢmıĢ bir örnekte i- (< er-) fiilinin isim Ģart çekiminde 

kullanıldığı görülmüĢtür. nerse < ne erse 1/98 “nesne, Ģey” 

o Ḳolida bolsa daka ve paḫta sėlinġan somka pulañlap turatti. “Elinde ise 

gaz bezi ve pamuk koyduğu çantası sallanıyordu.” 1/117 

o Nisaḫan bolsa, azġina işlarġa heddidin taşḳiri ḫuşal bolup yaki ḫapa 

bolup ḳalatti. “Nisahan ise küçücük iĢlerde haddinden fazla seviniyor ya 

da heba olup gidiyordu.” 6/71 

o Pilimut oḳliri bolsa, ḳebriler üstidiki ḳarlarni vizilditip uçuratti. “Tüfek 

mermileriyse mezarların üstündeki karları parçalayıp geçiyordu.” 1/108 
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3.5. SIFATLAR 

Somut veya soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı 

gösterme, sorma gibi çeĢitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan kelime türüdür 

(Korkmaz 2010: 188). Sıfatlar iĢlevlerine göre niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları 

olarak ikiye ayrılır. 

3.5.1. Niteleme Sıfatları 

Varlıkları durum, biçim, renk, vb. bakımdan niteleyen sıfatlardır (Korkmaz 

2010: 158). Sıfatların büyük bir kısmını niteleme sıfatları oluĢturur. Nesnelerin ne 

kadar çok niteliği varsa o kadar çok niteleme sıfatı vardır (Ergin 2004: 246). 

Metnimizde yer alan niteleme sıfatlarından bazıları Ģunlardır: ḳisḳa cuva “kısa palto” 

1/12; mühim orun “önemli yer” 1/15; ḳuralliḳ ḳisimlar “silahlı birlikler” 1/86; 

süyümlük adem “sevimli insan”; şereplik ölüm “Ģerefli ölüm”  2/42; “ḳar yaḳḳan 

künler” kar yağan günler” 2/55; yaḫşi nerse “güzel Ģey” 2/104; yirtiḳ kiyimlik “yırtık 

giyimli” 2/129; biz turġan cay “bizim durduğumuz yer” 2/56; çirayliḳ şeher “güzel 

Ģehir”; ḳizil yaġliḳ “kırmızı mendil” 4/14; usta ḳoşçi “usta çiftçi” 4/49; ḳisḳa hėkaye 

“kısa hikaye” 

3.5.1.1. Sıfatlarda Derecelendirme 

Sıfatlar varlıklarının niteliklerini ya doğrudan doğruya ya da baĢka bir varlığa 

kıyaslama yoluyla bildirirler. Benzetme ve karĢılaĢtırmaya dayanan böyle bir 

niteleme biçimi ne gibi?, ne kadar?, ne derece? sorularına cevap oluĢturur; sıfattaki 

niteliğin miktar, ölçü ve derecesini ortaya koyar (Korkmaz 2009: 37). YU‟da 

sıfatlarda derecelendirme ek yardımıyla ya da zarf yardımıyla olmak üzere iki Ģekilde 

olur (Öztürk 2010: 57). 

3.5.1.1.1. Ek Yardımıyla Derecelendirme 

+raḳ/+rek eki eklendiği sıfata fazlalık anlamı kazandırır: uzaḳraḳ ḳaraşḳimu 

“daha uzaktan bakıĢa” 2/63, nėriraḳ çettiki “biraz ötedeki” 5/13, omumiyraḳ sözleştin 

“genelce konuĢma” 5/196, ḳopalraḳ bir adem “pek kaba bir adam” 5/149 

+ḳina/+kine/+ġina ve +çaḳ ekleri eklendiği sıfata azlık, küçültme anlamları 

kazandırır: vicikkine ayalniñ “küçücük kadının” 4/42, kiçikkine bir bėketke  “küçükçe 
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bir konağa” 3/2, yaşḳina bir ayal “genççe bir kadın”, pombulaḳḳina, aḳ yüzlük, bota 

közlük bir ḳiz “tombulca, ak yüzlü ceylan gözlü, küçücük bir kız” 5/9, azġina işlarġa 

“küçücük iĢlere” 6/71, uzunçaḳ kelgen zalġa “uzunca gelen salona” 5/8,  

+daĢ ve +mtul ekleri eklendiği sıfata benzerlik anlamı kazandırır: ḳaramtul 

üjme danliri “esmer dut taneleri” 4/17, ziyandaş haşaretlerni “asalak haĢeratları” 

2/301 

3.5.1.1.2. Zarf Yardımıyla Derecelendirme 

Metnimizde eñ “en”, nahayiti “son derece, oldukça”, ġayet “gayet”, gibi 

zarflar asıl sıfatın önüne getirilerek derecelendirme yapılmıĢtır: eñ şepḳetlik 

mėhriban hemşirimiz “en Ģefkatlı sevecen hemĢiremiz” 1/72, eñ dehşetlik ceñ “en 

dehĢetli savaĢ” 1/81, eñ ḫevplik poteyliri “en tehlikeli mevzileri” 1/88, eñ ḳayġuluḳ 

bir kün “en kaygılı bir gün” 5/233, nahayiti set tillar “son derece çirkin diller” 3/69, 

nahayiti addiy nerse “son derece basit olay” 1/98, nahayiti nurġun potey ve 

akopliriġa “oldukça fazla siper ve mevzilerine” 1/15, ġayet çoñḳur  “gayet derin” 

2/226 

3.5.1.2. Sıfatlarda PekiĢtirme 

Sıfatın ilk hecesinin sonuna -p ilave edilerek sıfatın baĢına getirilmesiyle 

yapılır: yapyėşil çimenzarlarġa “yemyeĢil çayırlıklara” 2/90, apak ḳarġa “bembeyaz 

kara” 1/1, ḳipḳizil ḳan “kıpkızıl kan” 1/133 

3.5.2. Belirtme Sıfatları 

Ġsimleri iĢaret, soru, belirsizlik ve sayı bakımından belirten sıfatlara denir. 

(Korkmaz 2010: 41). Bu sıfatlar nesnenin bünyesinde olan bir vasfı göstermez, 

nesneyi Ģu veya bu Ģekilde belirtirler. Nesnenin ya yerine iĢaret edilir, ya sayısı 

gösterilir, ya nesne soru Ģeklinde belirtilir veya belirsiz Ģekilde ifade edilir (Ergin 

2004: 247). 

3.5.2.1. ĠĢaret Sıfatları 

Somut veya soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve 

tasavvurda uzaklığına göre iĢaret ederek belirten sıfatlara denir (Korkmaz 2010: 

134). Metnimizde yer alan asıl iĢaret sıfatları üç tanedir: bu “bu”, şu “Ģu” “u” o. 
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Bunlardan baĢka, yine bu sıfatların meydana getirdiği bzı birleĢik Ģekiller de iĢaret 

sıfatı olarak kullanılır: avu < ene+bu “iĢte o, o”, eşu~aşu < ene+şu “iĢte Ģu, bu”, 

mavu < mana+bu “iĢte bu, bu”, muşu < mana+şu “iĢte Ģu, Ģu”: bu adem “bu insan” 

2/70; bu yerde “bu yerde” 3/4; bu ḳiliḳidin “bu tavrından” 3/70; şu vaḳittiki  “o 

zamanın” 1/36; şu çaġda “o anda” 1/121; şu almilardin “Ģu elmalardan” 2/108; şu 

sevebtin “bu yüzden” 7/39;u ḳanitidiki “o tarafındaki” 1/17; u niḳapni “o maskeyi” 

2/217; u naḫşilar “o Ģarkılar” 3/146; u balammu “o evladım da” 5/186; aşu 

eclarlarni “iĢte bu ecdatları” 2/14; aşu kişi “o kiĢi” 2/53; mavu uşşaḳ balilar “Ģu 

küçük çocuklar” 3/172; mavu olturġan öyimizni “Ģu oturduğumuz evimizi” 5/202; 

muşu buruluştiki “o dönemeçteki” 1/7; muşu müzikantniñ “bu müzisyenin” 2/194 

3.5.2.2. Sayı Sıfatları 

Varlıkları, miktar, sıra, üleĢtirme, topluluk vb. bakımlarından belirten 

sıfatlara denir (Korkmaz 2010: 182). Bunlar aslında ve tek baĢlarına sayı isimleridir. 

Sayı sıfatları nesneleri sayı bakımından ya yalnız adet olarak, ya dereceli olarak, ya 

bölük bölük ya parça halinde ya da topluluk Ģeklinde belirtirler. Bu fonksiyonlarına 

göre sayı sıfatları asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleĢtirme sayı sıfatları, kesir 

sayı sıfatları ve topluluk sayı sıfatları olmak üzere beĢe ayrılırlar. (Ergin 2004: 249) 

3.5.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 

Somut veya soyut isimlerin sayılarını gösteren sıfatlara denir (Korkmaz 2010: 

26). Metnimizde yer alan örnekleri Ģunlardır: bir oḳ “bir mermi” 1/8; iki ayġa “iki 

aya” 1/29; üç tereptin “üç taraftan” 1/120; töt tal oḳi “dört adet kurĢunu”; beş yaşliḳ 

pombulaḳ ḳizniñ “beĢ yaĢındaki tombul kızın”; alte muġa “altı tarlaya” 4/116; yette 

bala “yedi çocuk” 5/172; on ḳedemçe “on adım kadar” 1/120; on beş yildin beri “on 

beĢ yıldan beri” 7/46; miñ muşeḳḳette “bin zorlukla” 5/205; yüz ḳedem “yüz adım” 

1/11 

3.5.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları 

Asıl sayılara +(i)nçi ekinin getirilmesiyle yapılır: birinçi taşni “birinci taĢı” 

3/185; ikkinçi bir şeḫsi “ikinci bir Ģahıs”; tötinçi balam “dördüncü evladım”; beşinçi 

ḳėtim “beĢinci defa” 5/182 
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3.5.2.2.3. ÜleĢtirme Sayı Sıfatları 

+din/+tin ekinin temel sayılara getirilmesiyle oluĢturulur. birdin ḳalem “birer 

kalem” (Öztürk 2010:60) Metnimizde örneği bulunmamaktadır. 

TT‟de asıl sayılara +(Ģ)ar/+(Ģ)er ekinin getirilerek yapılan üleĢtirme sayı sıfatı 

YU‟da sadece birer “birer, bir” örneğinde görülür. 

Ussiġansen, cüre, ayerde olturup birer piyalidin çay içeyli. “SusamıĢsın, 

haydi, Ģurada oturup birer bardak çay içelim” 3/44 

3.5.2.2.4. Topluluk Sayı Sıfatları 

Asıl sayılara +çe ekinin getirilmesiyle yapılır: ellikçe baliniñ “elli kadar 

çocuğun” 5/109; onçe kişi “onlarca kiĢi” 1/95 

+lap, ligen eki on “on”, yüz “yüz”, miñ “bin” rakamlarına eklenerek topluluk 

sayı sıfatı oluĢturur: milyonlap ademlerniñ “milyonlarca insanın” 2/303; yüz miñlap 

ḫelḳ “yüzbinlerce halk” 1/78; yüzligen eskerniñ “yüzlerce askerin” 2/157 

Yakın sayıların tekrarı ile de topluluk sayı sıfatı oluĢturur. 

töt - beş mudin “dört - beĢ tarla” 4/115 

ikki-üç ceñçige “iki-üç askere” 1/108 

3.5.2.2.5. Kesir Sayı Sıfatları 

YU‟da kesir sayı sıfatları +din/+tin ekinin asıl sayılara getirilmesiyle 

oluĢturulur (Öztürk 2010: 60). töttin üç “dörtte üç” Metnimizde örneği 

bulunmamaktadır. 

3.5.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

KiĢileri, nesneleri ve diğer kavramları karĢılayan adları; sayı, miktar vb. 

bakımından kabataslak gösteren sıfatlara denir (Korkmaz 2010: 39). Metnimizde yer 

alan bazı belirsizlik sıfatı örnekleri Ģunlardır: pütün etrap “bütün etraf” 1/1; başḳa 

ḳizlarġa ”baĢka kızlara; bezi yerlerde “bazı yerlerde” 4/47; az sanliḳ “az sayılı” 

2/172; bezi hemşiriler “bazı hemĢireler” 1/92; herḳandaḳ muşeḳḳetlerge “her türlü 

zorluğa” 1/71; pütün ḫelḳimiz “bütün halkımız” 1/46; her daim “her zaman” 7/48; 

tola seprayimni “dolu sinirimi” 6/69; köp ademler “birçok insan” 2/232; bir söz “bir 

söz” 2/206; barliḳ nersiler “bütün Ģeyler” 6/3; hemme balayi - apetlerni “bütün 
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belaları, afetleri” 5/162; birḳançe ceñlerde “bazı savaĢlarda” 1/20; birmunçe pul 

“biraz para” 2/280 

3.5.2.4. Soru Sıfatları 

Ġsmin yerini, sayısını, durumunu ve zamanını soru yoluyla belirten sıfatlara 

denir (Korkmaz 2010: 196). Metnimizde yer alan bazı soru sıfatı örnekleri Ģunlardır: 

ḳandaḳ ehvalda “nasıl halde” 5/1; ḳandaḳ kün keçüridiġanliḳimiz “nasıl gün 

geçirdiğimiz” 5/164; ḳandaḳ yol bilen “hangi yolla” 5/270; ḳaysi tariḫta 1/59; ḳaysi 

dericide “ne derecede” 3/26; ḳançe gram “kaç gram” 2/102; ḳançe nan “kaç ekmek” 

2/146; nėme iş “ne iĢ” 4/43; nėme gunahim “ne günahım” 5/188; neççe yüzyil “kaç 

yıl” 2/234; neççe yėridin “kaç yerinden” 3/235; nediki eski samanliḳḳa “neredeki 

eski samanlığa” 5/206; ḳançiliḳ yėriñlar bar idi? “ne kadar yeriniz vardı?” 5/197 

3.6. ZAMĠRLER 

Zamirler kiĢilerin ve canlı cansız isim grubundaki varlıkların yerini tutma, 

onları iĢaret veya soru yolları ile temsil etme görevi yüklenmiĢ olan isim soylu bir 

kelime türüdür. ġahıs zamirleri, iĢaret zamirleri, dönüĢlülük zamirleri, soru zamirleri 

ve belirsizlik zamirleri olmak üzere beĢe ayrılır (Korkmaz 2010: 250). 

3.6.1. ġahıs Zamirleri 

Dilbilgisinde söz söyleyen, kendisine söz söylenen ve kendisinden söz edilen 

kiĢinin yerini tutan kelimelerdir (Korkmaz 2010: 202). Metnimizde yer alan Ģahıs 

zamirlerinin tablosu Ģöyledir: 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 
men “ben” biz “biz” 

2. ġahıs 

sen “sen” 

siz “siz” 

(nz.) 

siler “siz” 

3. ġahıs 
u  “o” ular “onlar” 
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o Men yėrilip işşiġan tenlerni ḳoyulġan közlerni, aḳḳan ḳanlarni kördüm. 

“Ben yarılıp ĢiĢen vücutları, oyulan gözleri, akan kanları gördüm.” 3/217 

o Sen satiraş bolġili neççe yil boldi? “Sen berber olalı kaç yıl oldu?” 7/43 

o Eger siz ene, aşu Raziyege muşu babtin söz açsiñiz, uniñ aġzi ėçilipla 

kėtidu. “Eğer siz Ģu Raziye‟ye bu konuda söz söyleseniz, ağzı bir açıldı 

mı susmaz.” 4/27 

o U yoġan ḳatma barmaḳliri bilen gėzit ḳeġizige moḫurka orap turup sözge 

ḳizġin kirişip ketti. “O büyük kaba parmakları ile gazete kâğıdına tütün 

sardıktan sonra söze baĢladı.” 4/35 

o Biz uniñ ḳiliḳliriġa ḳarap olturup külüşüp kettuḳ. “Biz onun tavırlarına 

bakarak gülüĢtük.” 5/92 

o Balilar, siler orniñlarda cim olturuñlar! “Çocuklar, siz yerlerinizde 

sessizce oturun!” 5/47 

o Ular avval yuyunuş ḫanisiġa kirişip tertip bilen turuşti -de, cümektin 

çüşüvatḳan ilman suda ḳollirini yuyuşti. “Onlar önce lavaboya giderek 

hizaya girdiler ve musluktan akan ılık suda ellerini yıkadılar.” 5/115 

YU‟da Ģahıs zamirlerinin çekimi Ģu Ģekildedir: 

 

 Teklik Çokluk 

I. ġahıs II. ġahıs III. ġahıs I. ġahıs II. ġahıs III. ġahıs 

Yalın 
men sen 

siz (nz.) 

u biz siler 
ular 

Ġlgi 
mėniñ sėniñ 

sizniñ 

uniñ bizniñ silerniñ ularniñ 

Yükleme 
mėni sėni 

sizni 

uni 

uniñġa 

bizge silerge ularġa 

Yönelme 
maña saña 

sizge 

uniñġa bizde silerde ularda 

Bulunma 
mėniñde 

(mende) 

sėniñde 

(sende) 

sizde bizde silerde ularda 
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Çıkma 
mėniñdin 

(mendin) 

sėniñdin 

(sendin) 

uniñdin 

(undin) 

bizdin silerdin ulardin 

EĢitlik 
mėniñçe sėniñçe uniñçe bizniñçe sizniñçe ularçe 

Vasıta  
men bilen 

mėniñ 

bilen 

sen bilen 

sėniñ bilen 

siz bilen 

sizniñ 

bilen 

uniñ bilen biz bilen 

bizniñ 

bilen 

siler bilen ular bilen 

Sınırlama 
mėniñgiçe sėniñgiçe 

sizgiçe 

uniñġiçe bizgiçe silergiçe ularġiçe 

 

o Ularniñ ḳizlar ikenligini yiraḳtin ḳarap parḳ etkili bolmaytti. “Onların kız 

olduklarını uzaktan bakıp fark etmek mümkün değildi.” 1/10 

o Sėniñ unuñni oġrilap alattimmu? “Senin ununu çalacak mıyım?” 2/147 

o Sizniñ kiyimiñizni bulġap koydi. “Sizin kıyafetinizi kirletti.” 2/170 

o Biz Eḫmetcan Ḳasiminiñ bu dana sözliridin uniñ ḳelbide yalġuz Cuñgo 

ḫelḳila emes, pütün dunya ėzilgüçi ḫelḳi barliḳini çüşinivalalaymiz. “Biz 

Ahmetcan Kasımî‟nin bu hikmetli sözlerinden onun kalbinde sadece Çin 

halkının değil, ezilen bütün dünya halklarının olduğunu düĢünebiliriz.” 

2/218 

o Eḫmetcan Ḳasimi bilen birḳetimla hemsöhbet bolġan kişi uniñ bilen eñ 

yėḳin muhebbetlik dost bolup ḳalatti. “Ahmetcan Kasımî ile bir kere 

muhatap olan kiĢi onunla cana yakın dost olarak kalıyordu.” 2/228 

o Bizniñ ḫelḳimiz uniñġa ėtibar ḳilmaydu. “Bizim halkımız buna itibar 

etmez.” 2/297 

o Eḫmetcan Ḳasimi bizdin cismaniy ayrildi. “Ahmetcan Kasımî cismen 

bizden ayrıldı.” 2/311 

o Uniñ gėpi maña soġaḳraḳ iştildi. “Onun sözü bana çok soğuk geldi.” 

2/65 

o Putidiki rabotçik ötüki mėniñ ötükümge tėgip turatti. “Ayaklarındaki iĢçi 

çizmesi benim çizmeme değip duruyordu.” 2/93 
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o Şuniñ üçün, men uniñdin tartinip olturmidim. “Bu yüzden ben Ahmetcan 

Kasımî‟den çekinip oturamadım.” 2/96 

o U mėniñde ḫėli yaḫşi tesiratlarni ḳaldurdi. “O bende oldukça iyi izler 

bıraktı.” 3/46 

o Siziñçe ayallar ḳoş heydelmeydiken -de? “Size göre kadınlar çift süremez, 

öyle mi? 4/56 

o Burun silerniñ ḳançilik yėriñlar bar idi? “Eskiden sizin ne kadar 

toprağınız vardı?” 5/197 

3.6.2. ĠĢaret Zamirleri 

Somut veya soyut nesneleri iĢaret etme, gösterme yoluyla karĢılayan 

kelimelere denir (Korkmaz 2010: 134). 

 

 bu Ģu 
u mavu 

munu aĢu/eĢu muĢu avu 

Yalın 
bu Ģu 

u mavu 
munu aĢu/eĢu muĢu avu 

Çokluk 
bular Ģular ular mavular munular aĢular muĢular avular 

Ġlgi 
buniñ Ģuniñ uniñ mavuniñ mununiñ aĢuniñ muĢuniñ avuniñ 

Yükleme 
buni Ģuni uni mavuni mununi aĢuni muĢuni avuni 

Yönelme 
buniñġa Ģuniñġa uniñġa mavuniñġa mununiñġa aĢuniñġa muĢuniñġa avuniñġa 

Bulunma 
buniñda Ģuniñda uniñda mavuniñda mununiñda aĢuniñda muĢuniñda avuniñda 

Çıkma 
buniñdin Ģuniñdin uniñdin mavuniñdin mununiñdin aĢuniñdin muĢuniñdin avuniñdin 

EĢitlik 
buniñçe 

(munçe) 

Ģuniñçe 

(Ģunçe) 

uniñçe 

(unçe) 

mavuniñçe mununiñçe aĢuniñçe muĢuniñçe avuniñçe 

Vasıta  
buniñ 

bilen 

Ģuniñ 

bilen 

uniñ 

bilen 

mavuniñ 

bilen 

mununiñ 

bilen 

aĢuniñ 

bilen 

muĢuniñ 

bilen 

avuniñ 

bilen 

Sınırlama 
buniñġiçe Ģuniñġiçe uniñġiçe mavuniñġiçe mununiñġiçe aĢuniñġiçe muĢuniñġiçe avuniñġiçe 

o Sizmu buni bilip koyuñ! “Siz de bunu iyi bilin!” 1/54 

o Biz buni miñ toḳḳuz yüz ḳiriḳ yette - yili gomindañ eksiyetçiliri peyda 

ḳilġan yigirme alte fėvral veḳeside nahayiti roşen körüp ötümiz. “Biz 

bunu bin dokuz yüz kırk yedi yılı Milliyetçi Çin Partisi unsurlarının 

çıkardığı Yirmi Altı ġubat vakasında çok açık bir Ģekilde gördük.” 2/31 
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o Bu yerde hesel köp, şėkerniñ orniġa şuni berseñler erzan çüşidu. “Bu 

yerde bal çok fazla, Ģekerin yerine bal verseniz daha ucuza gelir.” 2/103 

o Uniñdin başḳa taġ ḳaptallirida nurġun alma kördüm. “Ondan baĢka dağ 

eteklerinde çok fazla elma gördüm.” 2/106 

o Bularni yasaşḳa bizniñ pulimiz barmu ependim. “Bunları yaptırmaya 

yetecek maddi gücümüz var mı efendim?” 2/272 

o Buniñdin yigirme neççe yil burun men uniñ ėrgolu harva heydep 

yürgenlikini körüp yürettim. “Bundan yirmi sene önce ben onun iki 

tekerlekli araba sürdüğünü görmüĢtüm.” 3/41 

o Şuniñdin bėri Toḫtini körmigenidim. “Ondan beri Tohti‟yi 

görmemiĢtim.” 3/42  

o Mana şuniñ bilen u uruşḳaḳ çoñlarniñ küşkürtişi bilen şu kėçidiki 

cėdelniñ sevebkari bolup ḳaldi. “ĠĢte böylece kavgacı büyüklerin 

kıĢkırtması ile o gecedeki kavgaya sebep oldu.” 3/194 

o Yoġsu, ömrümde padişahniñ çėçini öz dukinimda alġinim muşu idi. 

“Hayır, ömrümde padiĢahın saçını kendi dükkânımda kestiğim iĢte bu.” 

7/65 

3.6.3. Belirsizlik Zamirleri 

KiĢileri veya nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamirlere denir (Korkmaz 

2010: 40). Metnimizde geçen soru zamirleri belirsizlik zamirleri Ģunlardır: barliḳ 

“hep, bütün, her Ģey”, hėçkim “hiç kimse”, bezi “bazı”, hėçnerse “hiç bir Ģey”, 

herkim “her bir kiĢi” Bunların bir kısmı soru zamirlerinin bir, hėç, ve her 

kelimeleriyle birleĢmesiyle ortaya çıkmıĢtır. 

o Beziler Rizvangülge dostliri bilen saḳliḳni saḳlaş vaḳitliḳ nazariti 

gospitalida ḫizmet ḳilişni teklip ḳilġanidi. “Bazıları Rizvangül‟e 

dostlarıyla birlikte geçici Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalıĢmayı teklif 

etti.” 1/62 

o Ovlapḳu biz hėç nerse tutalmiduk. “Gerçi avladığımız bir Ģey yok.” 2/111 

o Biz Eḫmetcan Ḳasiminiñ bu dana sözliridin uniñ ḳelbide yalġuz Cuñgo 

ḫelḳila emes, pütün dunya ėzilgüçi ḫelḳi barliḳini çüşinivalalaymiz. “Biz 
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Ahmetcan Kasımî‟nin bu hikmetli sözlerinden onun kalbinde sadece Çin 

halkını değil, ezilen bütün dünya halklarının olduğunu düĢünebiliriz.” 

2/218 

o 2/219 Eḫmetcan Ḳasimi azadlik yolida milletçilikniñ hėç nėmege 

yarimaydiġan osal heriket ikenlikini daim sözlidi. “Ahmetcan Kasımî 

kurtuluĢ yolunda milliyetçiliğin hiçbir Ģeye yaramayan kötü bir hareket 

olduğu daima söyledi.” 

o Her kim öz millitiniñ azadliḳini çin köñli bilen ḫalaydiġan bolsa, ḫelḳçil 

siyasetniñ turmuşḳa aşuruluşi üçün küreş ėlip bėrişi lazim. “Her kim öz 

milletinin kurtuluĢunu bütün kalbiyle arzu ediyorsa halkçılık siyasetinin 

hayata geçirilmesi için mücadele etmesi gerekir.” 2/221 

o Mėvilik dereḫler bolsa yėşil etles tonlirini kiyip her ḳaysisi özlirige 

munasip kėlidiġan munçaḳlirini ėsip toyġa baridiġan ḳiz, kėlinlerdek 

yasinişivalġanidi. “Meyve ağaçları ise yeĢil saten giysilerini giymiĢ, her 

biri kendilerine yakıĢan boncukları asıp düğüne giden kızlar gelinler gibi 

süslenmiĢlerdi.” 4/8 

o Herkim özige layiḳ iş toġrisida gep ḳilmisa lavza bolup ḳalidu. “Her kim 

üzerine vazife olmayan bir iĢ hakkında söz söylerse tatsız olur.” 4/55 

o Mana ḳarañ, aḫiri u özi tutḳan ḳoşni hėçkimge bermey işlep yürüp 

barisini saḳaytti. “ĠĢte bakın, sonunda kendi sürdüğü çifti hiç kimseye 

vermeden çalıĢtı, yarasını da iyileĢtirdi.” 4/113 

3.6.4. Soru Zamirleri 

Yerini tuttuğu varlığı soru yoluyla temsil eden zamirlerdir (Korkmaz 2010: 

197). Metnimizde tespit ettiğimiz soru zamirleri Ģunlardır: kim “kim, nėme “ne”, 

ḳaysi “hangi”, ḳançe “kaç, ne kadar”, ḳeyer “nere”. Soru zamirlerinin bazıları iyelik, 

çokluk ve hal ekleriyle de kullanılabilir. 

o Mana şu ikki yolniñ ḳaysisini ḫalisiñiz birini tallivėliñ! “ĠĢte bu iki 

seçeneğin hangisini istiyorsanız seçin!” 2/38 

o Unniñ ḫosini ḳançidin ėlivatisiz? “Unun bir ho‟sunu ne kadara 

alıyorsunuz?” 2/148 
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o Yardem ḳiliş kėrek, siz kimlerni edebiyatçiliḳta talantliḳ dep oylaysiz? 

“Yardım etmek gerek, size göre edebiyatta yetenekli kiĢiler kimlerdir?” 

2/250 

o Soraḳçi bolsam nėme ḳilattiñ? “Yargıç olsam ne yapacaksın?” 3/204 

o Şahinşah, satiraşni ölümge höküm ḳilişniñ baisi nėmidur? “ġahin Ģah, 

berberi ölüm cezasıyla cezalandırmanızın sebebi nedir?” 7/33 

o Sen padişahniñ çėçini ḳeyerde alġanidiñ? “Sen padiĢahın saçını nerede 

kesmiĢtin?” 7/62 

o Sen bu dukiniñda ḳançidin bėri turisen? “Sen ne zamandan beri bu 

dükkânda oturuyorsun?” 7/66 

3.6.5. DönüĢlülük Zamiri 

Söz içinde yapılan iĢin yapana döndüğünü anlatan ve Ģahıs kavramını 

pekiĢtirerek belirten zamirdir (Korkmaz 2010: 72). Metnimizde dönüĢlülük zamiri 

olarak öz “kendi” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin iyelik ekleri almıĢ 

Ģekilleri dönüĢlülük zamiri olarak kullanılır. DönüĢlülük zamiri iyelik eklerinden 

sonra ismin hal eklerini alır.  

o Rizvangül öziniñ sözide mehkem turdi. “Rizvangül kendi sözünde ısrar 

etti.” 1/93 

o Özi ḳėyiḳçilar bilen birge ḳėyiḳta olturup, resimge çüşti. “Kendisi 

kayıkçılar ile bir kayığa oturup poz verdi.” 2/187 

o Öziñiz añlap turupsizki, Kėrimcan şu sözi bilen ayallarni kemsitti. 

“Kendiniz de duyuyorsunuz ki, Kerimcan bu sözleri ile kadınları 

aĢağılıyor.” 4/65 

o Özliriniñ boyi yetküdek ḳilip ḳatar ėsip ḳoyġan löñgilirige ḳollirini 

sürtüşüp bolup, tamaḳḫaniġa kirişti. “Kendilerinin boyu yetecek Ģekilde 

sıra sıra dizilmiĢ havlular ile ellerini silerek yemekhaneye girdiler.” 5/116 

o Özimizniñ muştlaşḳinimiz az kėlip, ularni bir - birisi bilen talaşturattuḳ. 

“Kendimizin yumruklaĢtığı yetmezmiĢ gibi onları birbiriyle dalaĢtırırdık.” 

5/136 
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o Gunah özümde bar üçün buniñġimu ündėyelmedim. “Kabahat kendimde 

olduğu için buna da ses çıkarmadım.” 5/244 

o Emdi sen özüñnimu oylap baḳ. “ġimdi sen kendini de düĢün.” 6/47 

3.7. FĠĠLLER 

Bir kılıĢı, bir oluĢu, veya bir durumu anlatan; olumlu ve olumsuz Ģekillere 

girebilen kelimelere fiil denir (Korkmaz 2010: 91). Hareketleri nesnesiz, mücerret 

olarak karĢılayan fiil kök ve gövdeleri manalı, fakat tek baĢına kullanılamayan dil 

birlikleridir. Bunların kullanıĢ sahasına çıkabilmeleri için karĢıladıkları hareketlerin 

çeĢitli nesnelere bağlanmas, bu bağlanmayı ifade etmek için de kendilerinin çeĢitli 

münasebet kalıplarına dökülmeleri, hareketi nesneye bağlayan çekimli Ģekillere 

girmeleri lazımdır (Ergin 2004: 281). 

3.7.1. Fiillerde ġahıs Ekleri 

YU‟da fiil çekiminde kullanılan ve Ģahsı gösteren iyelik kökenli, zamir 

kökenli ve emir Ģahıs ekleri olmak üzere üç tip Ģahıs eki vardır. Ġyelik kökenli Ģahıs 

ekleri görülen geçmiĢ zaman, Ģart ve gereklilik çekiminde kullanılır. Zamir kökenli 

Ģahıs ekleri ise öğrenilen geçmiĢ zaman, Ģimdiki zaman, geniĢ zaman, gelecek zaman 

ve istek çekimlerinde kullanılır (Öztürk 2010: 72-73). 

Ġyelik Kökenli ġahıs Ekleri 

 Teklik  Çokluk 

1. ġahıs -m/-im/-um/-üm -k/-ḳ 

2. ġahıs -ñ/-in/-un/-ün 

-ñiz (nz) 

-ñlar/-iñlar/ 

-uñlar/-üñlar 

3. ġahıs  -lar/-ler, -Ģ- 

 

 

 



59 

 

 

 

Zamir Kökenli ġahıs Ekleri 

 Teklik  Çokluk 

1. ġahıs -men -miz 

2. ġahıs -sen 

-siz (nz) 

-siler 

3. ġahıs  -lar/-ler, -Ģ- 

Emir ġahıs Ekleri 

YU‟da TT‟den farklı olarak her bir Ģahıs için ayrı bir emir eki vardır. 

 Teklik  Çokluk 

1. ġahıs -y/-ay/-ey -yli/-ayli/-eyli 

2. ġahıs -ḳin/-kin/-ġin/-gin 

-ḳil/-kil/-ġil/-gil 

-ñ (nz)  

-ñlar 

-ñ 

3. ġahıs -sun -sun 

-Ģ-sun/-iĢ-sun/ 

-üĢ-sun/-uĢ-sun 

 

3.7.2. Basit Kipler 

Herhangi bir ek-fiil almadan yalnız esas fiiller ile kurulan ve yapısında tek bir 

kip eki taĢıyan çekimli fiillerdir. Bildirme ve tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılırlar 

(Korkmaz 2010: 38). 
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3.7.2.1. Bildirme Kipleri 

Bu kipler yapılmıĢ, yapılmakta veya yapılacak olan iĢleri haber verme, yargı 

halinde bildirme niteliği taĢıyan kiplerdir. GeçiĢli geçiĢsiz, olumlu olumsuz kök veya 

gövde halindeki bütün fiilleri kapsarlar (Korkmaz 2009: 583). 

3.7.2.1.1. GeniĢ Zaman 

Metnimizde geniĢ zaman çekimi –r/-ar/-er ekiyle ekiyle yapılır. Bu çekimin 

olumsuzu -mas/-mes ile yapıluır. Soru eki ise Ģahıs ekinden sonra getirilir. GeniĢ 

zaman çekiminde zamir kökenli Ģahıs ekleri kullanılır. Bu yapı geniĢ zaman ifadesi 

dıĢında bazen Ģimdiki zaman veya gelecek zaman anlamı da verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ceñde silerge ḳiyin bolarmikin deymen. SavaĢ sizin için zor olur 

diyorum. 1/56 

o Ḫep, cuvaynimek, ḳolumġa çüşersen. “Hay, geberesi, elime düĢersin.” 6/6 

o Özi setmu emes, ottura çiray, cuġi kiçikrek, şuniñ üçün muşu vicikkine 

ayalniñ ḳolidin nėmemu kėler dėyişetti. “Kendisi çirkin değil, orta hal, 

minyon tipli, onun için bu zayıf kadının elinden ne gelir ki diyorlardı.” 

4/42 

o Ḫazan ḳildim gülistanim ġėmiñde kül uzarmi? “Hazan eyledim 

gülistanım, derdinde gülizarımı?” 3/135 

o Bir örnekte -ar yerine -ur Ģeklinin kullanıldığı görülmüĢtür. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

körermen 

körmesmen 

körermiz 

körmesmen 

2. ġahıs 

körersen 

körmessen 

körersiler 

körmessiler 

3. ġahıs 

körer 

körmes 

körer ~ körüĢer 

körmes ~ körüĢmes 
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o Eceb bir hikmetniñ siri aşkara bolur idi. “ġaĢırtıcı bir hikmetin sırı ortaya 

çıkacaktır.” 7/69 

o Metnimizde geniĢ zamanın olumsuz çekimi yer almamaktadır. Fakat sıfat 

fiil eki olan –mas/-mes eki kullanılmıĢtır. 

o Baġ nahayiti keñ bolup ayiġi birneççe kilomėtir sozulup ketken köz 

yetmes yaş ormanliḳḳa tutişip kėtetti. Bağ oldukça geniĢ, aĢağısı birkaç 

kilometre uzayıp gidiyor ve uçsuz bucaksız yeni ormanla birleĢiyordu. 4/4 

3.7.2.1.2.  ġimdiki Zaman 

Metnimizde Ģimdiki zaman çekimi iki Ģekilde yapılmaktadır. Birinci Ģekil fiil 

tabanına -vati eki eklenmesiyle yapılır. Ġkinci Ģekil ise fiil tabanına -maḳta/-mekte 

ekinin eklenmesiyle yapılır. ġimdiki zaman çekiminin olumsuzu her iki Ģekilde de 

fiil tabanına olumsuzluk ekinin eklenmesiyle yapılır. -maḳta/-mekte ekiyle yapılan 

Ģimdiki zaman çekimi daha sınırlı bir zamandır, yapılmakta olduğu anı belirtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pütün ḫelḳimiz ḳozġilip koça - koçida deryadek dolḳunlinip ėḳivatidu. 

“Bütün halkımız ayaklanıp cadde cadde, sokak sokak derya deniz gibi 

dalgalanmıĢ akıyor.” 1/46 

o Pütün akop, bilindaz poteylerdin tinmisiz ot açmaḳta. “Bütün siper ve 

mevzilerden durmadan ateĢ açıyordu.” 1/85 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

ėçivatimen 

açmaḳtimen 

ėçivatimiz 

açmaḳtimiz 

2. ġahıs 

ėçivatisen 

açmaḳtisen 

ėçivatisiler 

açmaḳtisiler 

3. ġahıs 

ėçivatidu 

açmaḳta 

ėçivatidu ~ ėçiĢivatidu 

açmaḳta ~ ėçiĢmaḳta 
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o Unniñ ḫosini ḳançidin ėlivatisiz? “Unun bir ho‟sunu ne kadara 

alıyorsunuz?” 2/148 

o Ḳismen toġra, lėkin bizde közge körünüşge başliġanlar bar, men 

ḫatirilevatimen. “Kısmen doğru, fakat artık bizde de göze çarpan yeni 

yetenekler var. Ben kaydediyorum.” 2/254 

o Siler folklorniñ iġnugirapiyilik ḳismiġa ehmiyet bermeyvatisiler. “Sizler 

folklorun ikonografi kısmına gereken önemi vermiyorsunuz.” 2/259 

o Biz ösmür çaġlirimizda bėrip muşlişip yüridiġan şeher sėpilliri ornida 

yėñi - yėñi aliy binalar ḳed kötürmekte. “Çocukluk zamanlarımızda 

yumruklaĢıp kavga ettiğimiz Ģehir kalelerinin yerinde yeni yeni büyük 

binalar yükselmekte.” 3/33 

o Çöllerde yėñi şeher ve bostanlar peyda bolmaḳta. “Çöllerde yeni Ģehir ve 

bostanlar ortaya çıkmakta.” 3/34 

o Cañgalliḳta bolsa, keçküzniñ soġuḳ şamalida uniñ mėhriban anisi titrep 

yürüp otun ve tėzeklerni termekte. “Ormanlıkta ise güz sonunun soğuk 

rüzgârında onun sevecen anası titreyerek yürüyor, odun ve tezekleri 

topluyor.” 5/252 

3.7.2.1.3.  Görülen GeçmiĢ Zaman 

Metnimizde görülen geçmiĢ zaman çekimi, fiil tabanına -di/-du/-dü ekinin 

getirilmesiyle yapılır. Bu çekimde iyelik kökenli Ģahıs ekleri kullanılır. Soru eki Ģahıs 

ekinden sonra, olumsuzluk eki fiil tabanından sonra getirilir. Yaygın olmamakla 

birlikte görülen geçmiĢ zamanı ifade eden bir Ģekil daha vardır. Bu Ģekil -ġan/-gen/-

ḳan/-ken ekine iyelik eklerinin ilavesinden sonra bar “var”, yoḳ “yok” kelimelerinin 

getirilmesiyle yapılır. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

ḳildim 

ḳilġinim yoḳ 

ḳilduḳ 

ḳilġinimiz yoḳ 
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o Mana bu bizniñ ḳisimniñ şepḳet hemşirisi Rizvangül bolidu. Ḳiriḳ kündin 

bėri biz bilen birḳançe ceñlerde boldi. “Kırk gündür bizimle beraber 

savaĢlara katıldı.” 1/20 

o Biz tügmenniñ cenubidiki döñge kelgende Leñşeñ butḫanisi etrapġa 

ornaşḳan gomindañniñ poteyliri aşkara köründi. “Biz değirmenin güney 

tarafındaki tepeye geldiğimizde, LeñĢeñ tapınağının etrafında bulunan 

Milliyetçi Çin Partisinin mevzileri açıkça görünüyordu.” 1/4 

o Biz sizdek yoksullarni at orniġa ḳėtip ḳoyġan harviġa olturuşḳa cüret 

ḳilalmiduḳ. “Biz sizin gibi yoksulların at yerine sürdüğü arabaya binmeye 

cüret edemedik.” 2/178 

o Buniñ üçün dadammu mėni cazalimidi. “Bundan dolayı babam da bana 

ceza vermedi.” 3/103 

o Kördiñizmu, uniñ tirkişivatḳanliḳini! “Gördünüz mü, onun nasıl 

çabaladığını!” 4/110 

o Biz iş üstide sözlişivatḳanliḳimiz üçün tenḳid emes, uniñġa çüşençe 

berduḳ. “Biz iĢle ilgili konuĢtuğumuz için tenkit etmedik, ona fikir 

verdik.” 4/96 

o Şundaḳ işni oñumda turmaḳ çüşümdimu ḳilip körginim yoḳ. “Böyle iĢi 

gerçekte değil, düĢümde bile görmüĢ değilim.” 7/53 

 

3.7.2.1.4.  Duyulan GeçmiĢ Zaman 

Metnimizde duyulan geçmiĢ zaman çekimi iki Ģekildedir. Birinci Ģekilde fiil 

tabanına -ġan/-gen/-ḳan/-ken eki getirilerek, ikinci Ģekil fiil tabanına -p/-ip/-up/-üp 

eki getirilerek yapılır. Zamir kökenli Ģahıs ekleri kullanılır. Olumsuz Ģekli fiil 

2. ġahıs 

ḳildiñ 

ḳilġiniñ yoḳ 

ḳildiñlar 

ḳilġiniñlar yoḳ 

3. ġahıs 

ḳildi 

ḳilġini yoḳ 

ḳildi ~ ḳiliĢti 

ḳilġini yoḳ ~ ḳiliĢḳini yoḳ 
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tabanından sonra olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Birinci Ģekilde yapılan 

çekim bazen görülen geçmiĢ zaman anlamı da verebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Düşmenler yolniñ u ḳanitidiki imeretlerniñ ögzilirige potey yasap, 

istanukluḳ pilimutlerni ornitivatġan. “DüĢmanlar yolun o tarafındaki 

binaların çatılarına asker göndererek makineli tüfekleri yerleĢtiriyorlardı.” 

1/17 

o Ussiġansen, cüre, ayerde olturup birer piyalidin çay içeyli. 

“SusamıĢsındır, haydi, Ģurada oturup birer bardak çay içelim.” 3/44 

o Menmu biçare anamni şundaḳ rencitkendimenmu. “Ben de zavallı 

annemi böyle kızdırmıĢ mıydım acaba, kızdırmıĢ olmalıyım.” 6/14 

o Turmuşḳa çiḳḳan. “Evlendi.” 4/41 

o Tėgini sürüştürsiñiz dėhḳançiliḳni biz ayallar başlap bergen. 

“BaĢlangıcını soruĢturacak olsanız çiftçiliği biz kadınlar baĢlatmıĢızdır.” 

4/73 

o Sėpil topiside leglek talişip muşlaşḳanlirimizni untup ḳapsen. “Kale 

üzerinde uçurtma yüzünden yumruklaĢtığımızı unutmuĢsun.” 3/30 

o Men özümni uniñ ḳazan bėşida ḳalġan tėnige taşlap huşumdin 

kėtiptimen. “Ben kendimi onun kazanın baĢında kalan tenine atıp 

bilincimi kaybetmiĢim.” 5/239 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

körgendimen 

körüptümen 

körgendimiz 

körüptimiz 

2. ġahıs 

körgensen 

körüpsen 

körgensiler 

körüpsiler 

3. ġahıs 

körgen(du) 

körüptu 

körgen(du) ~ körüĢken 

körüptu ~ körüĢüptu 
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o Bir ḳazan ḳaynaḳsuni ḳaynitiş üçün altundek bir oġlimizni ḳurban 

ḳiptimen. “Bir kazan su kaynatmak için altın gibi evladımı kurban 

etmiĢim.” 5/242 

o Buni tariḫta oḳuġan biz. “Biz bunları tarihte okuduk.” 4/74 

3.7.2.1.5. Gelecek Zaman 

Metnimizde gelecek zaman çekimi iki Ģekildedir. Birincisi fiil tabanına 

ünlüyle bitiyorsa -y, ünsüzle bitiyorsa -i getirilerek, ikincisi fiil tabanına -maḳçi/-

mekçi getirilerek yapılır. Ancak fiil tabanına -i/-y getirilerek oluĢturulan yapılar 

bazen Ģimdi zaman veya geniĢ zaman anlamı da ifade etmektedir, olumsuzu fiil 

tabanıdan sonra -ma/-me eki getirilerek yapılır. -maḳçi/mekçi ekinin getirilmesiyle 

oluĢturulan gelecek zaman çekimi de bir niyet ve maksat da ifade eder. Birinci 

Ģekilde kurulan çekimler bazen Ģimdiki zaman, bazen de geniĢ zaman ifadesi bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hey tañey kim bilidu? “Belki de, kim bilir?” 3/242 

o Padişahimizniñ çėçini ḳaçandin bėri alisen? “PadiĢahımızın saçını ne 

zamandır kesiyorsun? 7/45” 

o Kėrim, men sizge şuni ėytip ḳoyay, yernimu siler bilen bille aġdurimiz, 

aşliḳ bilen otyaşnimu siler bilen bille tėriymiz. “Kerim, ben size Ģunu 

söyleyeyim, yeri de sizlerle birlikte süreceğiz, ürünleri de, otları da 

sizlerle birlikte toplayacağız.” 4/60 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

ėlimen 

almaḳçimen 

ėlimiz 

almaḳçimiz 

2. ġahıs 

ėlisen 

almaḳçisen 

ėlisiler 

almaḳçisiler 

3. ġahıs 

ėlidu 

almaḳçi 

ėlidu ~ ėliĢidu 

almaḳçi ~ ėliĢmekçi 
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o Men rehberlirimizniñ biri - Eḫmetcan Ḳasimi toġruluḳ yazmaḳçimen. 

“Ben önderlerimizden biri olan Ahmetcan Kasımî hakkında yazacağım.” 

2/15 

o Eger añlaşni ḫalisañlar Guñşė ezasi Beḫtiḫanniñ hayati toġrisida 

körgenlirim ve maña sözlep bergenlirini silerge ėytip bermekçimen. 

“Eğer sizler de dinlemek istiyorseniz kolhoz üyesi Bahtıhan‟ın hayatı 

hakkında gördüklerimi ve bana anlatılanları sizlerle paylaĢacağım..” 5/3 

o Zer almaymen, ḳan alimen ḳan! “Altın almayacağım, kan alacağım kan!” 

7/14 

3.7.2.2. Tasarlama/Dilek Kipleri 

Fiilin olumlu veya olumsuz yöndeki gerçekleĢmesini, tasarlanan dilek, istek, 

Ģart gereklilik veya emir kavramları içinde veren kiplere denir (Korkmaz 2010: 208). 

3.7.2.2.1. ġart Kipi 

Metnimizde Ģart çekimi fiil tabanına -sa/-se eki Ģart eki getirilmesiyle yapılır. 

Bu çekimde iyelik kökenli Ģahıs ekleri kullanılır. Olumsuzluk eki ünlü değiĢmelerine 

bağlı olarak -mi Ģeklinde gelir. 

 

 

 

 

 

 

o Buni toġra ėytisiz, Sayram etrapida ve Kök Salada sanatoriye ḳursaḳ 

bolidu. “Bu konuda doğru söylüyorsunuz, Sayram çevresinde ve Kök 

Salada sanatoryum kursak iyi olur.” 2/99 

o Bu yerde hesel köp, şėkerniñ orniġa şuni berseñler erzan çüşidu. “Bu 

yerde bal çok fazla, Ģekerin yerine bal verseniz daha ucuza gelir.” 2/103 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilsam ḳilsaḳ 

2. ġahıs ḳilsañ ḳilsañlar 

3. ġahıs ḳilsa ḳilsa ~ ḳiliĢsa 
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o U kepterge oḫşaş “berseñ yeymen, ursañ ölimen” dep boynini ėgip 

turmaydu, çėlişidu, emgekçi ḳuş. “O güvercin gibi “verirsen yerim, 

vurursan ölürüm” diyerek boynunu bükmez, çalıĢır, emekçidir.” 2/302 

o Toḫtiniñ dadisi maḳul dėdiġu, yarmaḳ berdiġu, menmu kirsem nėme 

bolidu? “Tohti‟nin babası izin verdi ama. Para da verdi, ben de girsem ne 

olur?” 3/97 

o Herkim özige layiḳ iş toġrisida gep ḳilmisa lavza bolup ḳalidu. “Her kim 

üzerine vazife olmayan bir iĢ hakkında söz söylerse tatsız olur.” 4/55 

o Ḫuddi şuniñdek tuzni tapsam çay yoḳ, göşni tapsam may yoḳ. “Aynı 

bunun gibi tuz bulsam çay yok, et bulsam yağ yok.” 5/268 

3.7.2.2.2. Emir Kipi 

YU‟da her bir Ģahıs için ayrı bir emir eki vardır (Öztürk 2010: 89). Fiillerde 

Ģahıs ekleri bölümünde bu eklerin bir tablosu yer almaktadır. Emir kipinin bütün 

Ģahıslarda çekimi metnimizde yer almamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

o Çapini barġa muş atsam, cuvisi barġa tor ketti, dėgendek men 

gomindañġa ḳarşi muş atay dėsem sizge tor kettimu -nėme ?! “Ceket 

giyene tekme atsam, kürk giyenin gücüne gider derler ya, benim 

Milliyetçi Çin Partisine karĢı savaĢmam sizin zorunuza gitti herhalde!” 

1/41 

o Öre mañma, siñlim! “Ayağa kalkarak yürüme kardeĢim! 1/112 

o Hemmige roşen ve melum bolġayki, öy bazaridiki satiraş eleyhöleyin şu 

saette keltürülüp darġa ėsilsun ve pütün tėḫi parçe - parçe ḳilip çėçilsun! 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs yazmay yazmayli (-yluḳ), (-ili) 

2. ġahıs yazma (-ġil, ġin)  yazmañlar 

3. ġahıs yazmisun yazmisun ~ yėziĢmisun 
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“Hepiniz açık ve net olarak bilsin ki, ev pazarındaki berber derhal Ģu 

saatte getirilecek, darağacına asılacak ve bütün vücudu parça parça edilip 

saçılacak!” 7/29 

o Bizmu ėtizda aġçiaylam oynayli dėmiduk. “Biz de tarlada oyun oynayalım 

demedik.” 4/79 

o Saḳlañlar küreşçan vesiyitimi “Saklayın mücadele vasiyetimi.” 2/3 

o Nurġunraḳ apirip ḳaḳ sėlivėlişsun. “Çokça götürüp elma kurusu 

yapsınlar.” 2/109 

3.7.2.2.3. Gereklilik Kipi 

Metnimizde iki tür gereklilik kipi çekimi vardır. Bu çekimlerin her ikisinde 

de kėrek “gerek” kelimesi kullanılır. Birincisi Ģart çekiminden sonra kėrek 

kelimesinin getirilmesiyle, ikincisi ise +Ģ ekiyle oluĢmuĢ ve iyelik eki almıĢ isim-

fiillerden sonra kėrek kelimesinin getirilmesiyle yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Yaḳ, ḳizlarmu ceñge atlinişi kėrek! “Hayır, kızların da savaĢa katılması 

gerekir.” 1/53 

o Ceñçilirimiz arisidin orun tėpişimiz kėrek. “Askerlerimizin arasında yer 

almamız gerek.” 1/91 

o Sėzişimçe biz tėhi yėñi zaman edebiyatiniñ ḳol bilen saniġudek kadirliki 

ve eserlirige kembeġel bolsaḳ kėrek. “Benim fikrime göre bizim çağdaĢ 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

baḳsam kėrek 

bėḳiĢim kėrek 

baḳsaḳ kėrek 

bėḳiĢimiz kėrek 

2. ġahıs 

baḳsañ kėrek 

bėḳiĢiñ kėrek 

baḳsañlar kėrek 

bėḳiĢiñlar kėrek 

3. ġahıs 

baḳsa kėrek 

bėḳiĢi kėrek 

baḳsa kėrek ~ bėkiĢsa kėrek 

bėḳiĢi kėrek ~ bėḳiĢliri kėrek 
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edebiyatımızda eser üreten Ģair ve yazarlar bir elin parmaklarıyla 

sayılacak kadar, bu konuda fakiriz.” 2/253 

o Buniñġa ḳariġanda u ḫėli yėḳin tonuş bolsa kėrek. “Buna bakılırsa o beni 

epey yakından tanıyor olmalı.” 3/25 

3.7.2.2.4. Ġstek Kipi 

Ġstek kipi fiil tabanına -ḳay/-key/-ġay/-gey eklerinin eklenmesiyle yapılır. 

Zamir kökenli Ģahıs ekleri kullanılır. Bunun dıĢında -ġu/-gü/-ḳu/-kü sıfat fiil ekinin 

iyelik eki almıĢ Ģekillerine kel- “gelmek” fiilinin çekimlenmiĢ halinin getirilmesiyle 

de istek çekimi yapılır. 

 

 

 

 

 

 

o Ḳėni, hėkmitiñizni körsetkeysiz, lėkin soralġan vaḳtidin ötüp ketse, 

sizniñmu bėşiñiz ölümde. “Hadi, hikmetinizi gösterin, fakat verilen süreyi 

aĢarsanız, sizin de baĢınız gider.” 7/70 

o Tova ḫudayim gunahyimizni keçürgeysen. “Tövbe rabbim, günahımızı 

affet.” 5/188 

o Men Raziyeniñ ḳandaḳ ḳilip hazirḳidek dañdar ḳoşçi bolivalġanliḳini 

bilivėliş üçün uniñ deslepki iş başlaş vaḳtidiki meclisiniñ aḫiri ḳandaḳ 

bolġanliḳini sürüştürgüm keldi. “Raziyenin nasıl Ģimdiki gibi meĢhur bir 

sabancı olduğunu öğrenmek için onun iĢe baĢlama hakkındaki toplantısının 

nasıl sonuçlandığını araĢtırmak istedim.” 4/94 

3.7.3. BirleĢik Kipler 

BirleĢik kipler bildirme ve tasarlama kiplerinin 3. Ģahıs teklik çekimi üzerine 

i- fiilinin hikâye, rivayet ve Ģart kiplerinin eklenmesiyle yapılır (Korkmaz 2010: 48). 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilġaymen ḳilġaymiz 

2. ġahıs ḳilġaysen ḳilġaysiler 

3. ġahıs ḳilġay ḳilġay ~ ḳiliĢḳaylar 
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YU‟da Ģart çekiminde ise i- yardımcı fiilinin yerine bol- yardımcı fiili kullanılır 

(Öztürk 2010: 91). 

3.7.3.1. Hikâye BirleĢik Çekimi 

3.7.3.1.1. Duyulan GeçmiĢ Zamanın Hikâyesi 

Metnimizde duyulan geçmiĢ zamanın hikâyesi çekimi iki Ģekilde yapılır. 

Birinci Ģekil -ḳan/-ken/-ġan/-gen eki üzerine görülen geçmiĢ zaman çekiminin 

getirilmesiyle, ikinci Ģekil ise -p/-ip/-up/-üp ekinin üzerine görülen geçmiĢ zaman 

çekiminin getirilmesiyle yapılır. Bu ikinci Ģekilde iki ünlü arasında kalan /p/ ünsüzü 

/v/ ünsüzüne dönüĢür. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

barġan idim 

bėrivedim 

barġan iduḳ 

bėrividuḳ 

2. ġahıs 

barġan idiñ 

bėrividiñ 

barġan idiñlar 

bėrividiñlar 

3. ġahıs 

barġan idi 

bėrividi 

barġan idi / idiler 

bėrividi/ bėriĢividi 

 

o Sizġu bu yerge bir ḳançe ḳėtim çiḳḳan idiñiz. “Siz bu yere birkaç defa 

gelmiĢtiniz.” 1/24 

o Rizvangül beş atar miltiḳ, ḳol pilimut ve giranat ėtişni miltiḳlarni çuvup, 

tüzeşni öz - özidin öginivalġandi. “Rizvangül otomatik tüfeği, hafif 

makineli tüfekleri, el bombası atmayı, silahları söküp takmayı kendi 

kendine öğrenmiĢti.” 1/34 

o İkki yüz mėtirçe yürgen iduḳ. “Ġki yüz metre kadar yürümüĢtük” 2/129 

o “İttipaḳ” jurniliniñ edebiyat ḳismi toġrisida Seypidin ependi bilen 

meslihet ḳiliş üçün kelgenidim. “Ġttifak” dergisinin edebiyat bölümü ile 

ilgili olarak Seyfettin Efendi ile istiĢare etmeye gelmiĢtim.” 2/244 
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o Can - ciger perzentimniñ şundaḳ boluşini oyliġanmidim. “Can ciğer 

evladımın böyle olmasını ister miydim ?”5/246 

o Boldi - boldi, tola seprayimni örletmisila, -dep Nisaḫan kuruk toḫudek 

hürpiyişke başlivėdi. “Tamam, tamam, tepemi attırmayın.” diyerek 

Nisahan kuluçkaya yatan tavuk gibi kabarmaya baĢladı.” 6/69 

o On beş yildin bėri padişah bilen hezil çaḳçaḳ ḳilişḳanmidiñ? “On beĢ 

yıldan beri padiĢah ile ĢakalaĢır mısın?” 7/47 

o Mundin burun padişahim şu dukanġa barġanmidi? “Bundan önce 

padiĢahım bu dükkâna gelmiĢ miydi?” 7/64 

3.7.3.1.2. Görülen GeçmiĢ Zamanın Hikâyesi 

 

 

 

 

 

 

 

ḳan/-ken/-ġan/-gen ekinin üzerine iyelik ekleri ile bar/yoḳ kelimelerinden 

birinin getirilmesiyle oluĢturulan görülen geçmiĢ zaman çekiminin üzerine i- fiilinin 

görülen geçmiĢ zaman 3. teklik kiĢi çekimi -di getirilerek yapılır. Metnimizde bu 

yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

3.7.3.1.3. GeniĢ Zamanın Hikâyesi 

GeniĢ zamanın hikâyesi çekimi iki Ģekilde yapılır. Birinci Ģekil -r/-ar/er geniĢ 

zaman ekinin üstüne görülen geçmiĢ zaman çekiminin getirilmesiyle, ikinci Ģekil 

fiilin üstüne birinci Ģeklin fonetik değiĢikliklere uğmamıĢ hali olan -tti/-atti/-etti 

getirilerek yapılır. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs körginim yoḳ idi körginimiz yoḳ idi 

2. ġahıs körginiñ yoḳ idi körginiñlar yoḳ idi 

3. ġahıs 

körgini yok idi körgini yok idi /  

köriĢḳini yoḳ idi  
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o Tügmenniñ nosi üstide señgilişip turġan çokamuzlar adettiki ėḳimini 

özgertip etrapġa mervayittek yaltiraḳ tamçilirini sėpip turatti. 

“Değirmendeki su borusunun üstünde biriken buz parçaları değirmenin 

normal akıĢını değiĢtirerek etrafa inci gibi parlak buz damlalarını 

saçıyordu.” 1/3 

o Ularniñ ḳizlar ikenligini yiraḳtin ḳarap parḳ etkili bolmaytti. “Onların kız 

olduklarını uzaktan bakıp fark etmek mümkün değildi.” 1/10 

o U özige sepdeş boluvatḳan, uyġur ḳizliri içide tėtikliki, pikiriniñ ötkürliki 

bilen alahide ayrilip turatti, başḳa ḳizlarġa ḳaraġanda özige yaraşḳan 

temkin yėḳimliḳ ḳiyapette kişiler bilen erkin sözlişetti. “O keskin 

fikirleriyle, çevikliğiyle silah arkadaĢı olan Uygur kızları içinde fark 

ediliyordu, baĢka kızların aksine kendisine yakıĢan sevimli, cana yakın 

tavrıyla kiĢilerle özgürce konuĢuyordu.” 1/28 

o Düşmenlerdin tartivėlinġan ḳorallarniñ sani ḫėli köpeygen bolsimu, 

pidayi bolup, sepke kirivatḳanlirġa tėḫi ḳoral toluḳ yėtişmes idi. 

“DüĢmanlardan ganimet olarak ele geçirilen silahların sayısı epey 

çoğalmıĢ olsa da gönüllü olarak savaĢa katılanlara hala silah 

yetiĢmiyordu.” 1/75 

o Tėhi şahaciniñ bėġidin töpilikke çiḳmaġan ceñçiler sėpi arisida bizmu 

front hemşiriliri bilen bille turattuḳ. “Artık biz de ġahaci‟nin bağından 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

ḳilar idim 

ḳilattim 

ḳilar iduḳ 

ḳilattuḳ 

2. ġahıs 

ḳilar idiñ 

ḳilattiñ 

ḳilar idiñlar 

ḳilattiñlar 

3. ġahıs 

ḳilar idi 

ḳilatti 

ḳilar / ḳiliĢar idi 

ḳilatti / ḳiliĢatti 
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tepeye çıkmayan askerlerin safında cephe hemĢireleri ile duruyorduk.” 

1/87 

o Lėkin merd Rizvangül oḳlarniñ özige keltürüvatḳan ölüm ḫeverliri bilen 

hėsablaşmaytti. “Fakat mert Rizvangül kurĢunların kendisini ölüme 

çağırdığı umursamıyordu.” 1/123 

o Padişahniñ ḳara terge çömgen bedini bezgektek titrep, siḳirar idi. 

“PadiĢahın ter içinde kalan bedeni sıtmalı hastalar gibi titriyor, 

sızlıyordu.” 7/23 

3.7.3.1.4. ġimdiki Zamanın Hikâyesi 

ġimdiki zamanın hikâyesi çekimi iki Ģekilde yapılır. Birinci Ģekil -vati 

Ģimdiki zaman çekimiyle -di görülen geçmiĢ zaman ekinin birleĢmesi sonucu 

kalıplaĢmıĢ -ivatatti/-uvatatti/-üvatatti ekinin fiile eklenmesiyle, ikinci Ģekil -maḳta/-

mekte ekiyle yapılan Ģimdiki zaman çekiminin üstüne -di görülen geçmiĢ zaman 

ekinin getirilmesiyle yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kün sanap partizan şeklidin intizamliḳ eskeriy ḳisimlarġa aylinivatḳan 

ceñçilirimiz kėçe - kündüz tinmay meşḳ ḳilip, herbiy ḳaide ve ḳoral işlitiş 

yollirini üstün heves bilen ögenmekte idi. “Gün geçtikçe gerillacılıktan 

düzenli askeri birliklere geçen savaĢçılarımız gece gündüz durmadan 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

kėlivatattim 

kelmekte idim 

kėlivatattuḳ 

ḳelmekte iduḳ 

2. ġahıs 

kėlivatattiñ 

kelmekte idiñ 

kėlivatattiñlar 

kelmekte idiñlar 

3. ġahıs 

kėlivatatti 

kelmekte idi 

kėlivatatti / kėliĢivatati 

kelmekte idi / ḳėliĢmekte idi 
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heyecanla harp kurallarını ve silah kullanmayı müthiĢ bir istekle 

öğrenmekteydiler.” 1/30 

o Men bu çaġda yette vilayettin Ġulciġa ḳėçip ötken yaşlar üçün keñ sayda 

teşkil ḳilinġan mektepte oḳutḳuçi bolup işlevatattim. “O zamanlar ben 

yedi vilayetten Gulca‟ya kaçıp gelen gençler için geniĢ vadide kurulmuĢ 

olan mektepte öğretmen olarak çalıĢıyordum.” 2/73 

o Ėriḳ boyida olturup ikki kiçik bala layda nėminidur birnėmilerni yasap 

oynavatatti. “Arık kenarında iki küçük çocuk oturmuĢ, çamurdan bir 

Ģeyler yapıp oynuyorlardı.” 3/67 

o Ularniñ aldida ėgizrek bir yigit uzun bir ḫadiġa kiygüzüp yandurulġan 

yaġliḳ ḳapaḳni kötürüp kelmekte idi. “Onların önünde uzun boylu bir 

genç, uzun bir sırığa geçirilip yakılan yağ kabağını kaldırmıĢ geliyordu.” 

3/176 

3.7.3.1.5. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

Gelecek zamanın hikâyesi çekimi -maḳçi/-mekçi gelecek zaman çekiminin 

üzerine -di görülen geçmiĢ zaman ekinin getirilmesiyle yapılır. Ġncelediğimiz 

metinde bir örneğine rastlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ustam mėniñ mėhmanim bar idi, nan yaḳturmaḳçi idim. “Ustam, benim 

misafirim var, ekmek piĢirtecektim.” 2/145 

3.7.3.1.6. Ġstek Çekiminin Hikâyesi 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs bolmaḳçi idim bolmaḳçi iduḳ 

2. ġahıs bolmaḳçi idiñ bolmaḳçi idiñlar 

3. ġahıs 

bolmaḳçi idi bolmaḳçi idi /  

boluĢmaḳçi idi 
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Ġstek çekiminin üstüne -di görülen geçmiĢ zaman eki getirilerek yapılır. 

Metnimizde bu yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

3.7.3.1.7. ġart Çekiminin Hikâyesi 

ġart çekiminin üstüne -di görülen geçmiĢ zaman eki getirilerek yapılır. 

Metnimizde bu yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.1.8. Gereklilik Çekiminin Hikâyesi 

Gereklilik çekiminin üstüne -di görülen geçmiĢ zaman eki getirilerek yapılır. 

Metnimizde bu yapının örneğine rastlanmamıĢtır.  

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilġay idim ḳilġay iduḳ 

2. ġahıs ḳilġay idiñ ḳilġay idiñlar 

3. ġahıs ḳilġay idi ḳilġay idi / ḳiliĢḳay idi 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs körsem idim körsek idi 

2. ġahıs körseñ idi körseñler idi 

3. ġahıs körse idi körse idi / körüĢsey idi 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilsam kėrek idi ḳilsaḳ kėrek idi 

2. ġahıs ḳilsañ kėrek idi ḳilsañlar kėrek idi 

3. ġahıs ḳilsa kėrek idi ḳilsa kėrek idi / ḳiliĢsa kėrek idi 



76 

 

 

 

 

ġahıs eki almamıĢ fiil isimli Ģekillerde de tasarlanan hareketin gerekliliği, o 

harekete olan talep ifade edilir. Fakat bunlarda Ģahıs eki olmadığı için bütün Ģahıslara 

izafe edilebilecek umumî bir Ģahıs ifadesi vardır. (Öztürk 2010: 89) Metnimizde bu 

yapının bir örneğine rastlanmıĢtır. 

o Uniñ üçün ana balisini urup tillaveremestin, saḳ nersini naka ḳilişniñ 

ḫata ikenlikini, bu ḫataliḳniñ ziyini nėme ikenlikini çüşendürüş kėrek idi. 

“Bu yüzden annesi evladına vurmadan, laf söylemeden, sağlam Ģeyleri 

bozmanın yanlıĢ olduğunu, bunun zararının ne olduğunu anlatmalıydı.” 

6/110 

3.7.3.2. Rivayet BirleĢik Çekimi 

3.7.3.2.1. Duyulan GeçmiĢ Zamanın Rivayeti 

Duyulan geçmiĢ zamanın rivayeti iki Ģekilde yapılır. Birinci Ģekil -ḳan/-ken/-

ġan/-gen ekiyle yapılan basit çekimin üzerine duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken 

eklenerek, ikinci Ģekil -(i)pti ekiyle yapılan basit çekimin üzerine -ken eklenerek 

yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dėmek, ḫelpitim “dunyada taġ özgiriduki, adem balisiniñ micezi 

özgermeydu” dėgen hedisniñ ḳuyruḳiġa mehkem ėsilivalġaniken. Demek 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

yazġan ikenmen 

yėziptikenmen 

yazġan ikenmiz 

yėziptikenmiz 

2. ġahıs 

yazġan ikensen 

yėziptikensen 

yazġan ikensiler 

yėziptikensiler 

3. ġahıs 

yazġan iken 

yėziptiken 

yazġan iken / yėziĢken iken 

yėziptiken / yėziĢiptiken 
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ki öğretmenimin “Dünyada dağ değiĢir, insanoğlunun huyu değiĢmez.” 

Ģeklindeki hadise takılıp kalmıĢ.” 3/58 

o U ėhtimalim uluġ ayem kėçisi kişilerge azar bėriş yaḫşi emes, dep 

oyliġandur, özimu ḳiriḳ reket namaz oḳup tilek tileş üçün taharet ėlip 

ceynimaz üstige barġan iken. “O herhalde mübarek Ģaban gecesi insanları 

azarlamak iyi değildir diye düĢünmüĢtür, kendi de kırk rekat namaz kılıp 

dua etmek için abdest aldı ve namaza durdu. 3/104 

o Ular bizge oḫşaş kembegellerniñ bėşini aylandurup, pomėşçik, baylarġa 

put - ḳolimizni çüşep bėriş üçünla “karamet” körsetkeniken. “Onlar 

bizim gibi fakirlerin beynini yıkayarak elimizi kolumuzu bağlayıp toprak 

ağası zenginlere vermek için “keramet” gösterirlermiĢ.” 5/160 

o Şuniñ bilen ötmüşte balilirim aç - yaliñaçliḳta bėḳimsiz ḳėlip ömür 

sürelmeptiken. “Onun için geçmiĢte çocuklarım aç ve yarı çıplak kalmıĢ, 

ömür sürememiĢtiler. 5/192 

3.7.3.2.2. ġimdiki Zamanın Rivayeti 

Ġki Ģekilde yapılır. Birincisi -vati/-ivati/-üvati/-uvati ile kurulan Ģimdiki 

zaman çekimi üzerine duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek, ikincisi            

-maḳta/mekte ile kurulan Ģimdiki zaman çekimi üzerine duyulan geçmiĢ zaman 

bildiren -ken eklenerek yapılır (Öztürk 2010: 96). Metnimizde bu yapının örneğine 

rastlanmamıĢtır. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs 

bilivatidikenmen 

bilmekte ikenmen 

bilivatidikenmiz 

bilmekte ikenmiz 

2. ġahıs 

bilivatidikensen 

bilmekte ikensen 

bilivatidikensiler 

bilmekte ikensiler 

3. ġahıs 

bilivatidiken 

bilmekte iken 

bilivatidiken / biliĢivatidiken 

bilmekte iken / biliĢmekte iken 
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3.7.3.2.3. GeniĢ Zamanın Rivayeti 

GeniĢ zaman bildiren -r/-ar/-er ve -mas/-mes ile çekimlenmiĢ fiilin üstüne 

duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek yapılır (Öztürk 2010: 97). 

Metnimizde bu yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.2.3. Gelecek Zamanın Rivayeti 

Gelecek zamanı karĢılayan -i/-u/-ü/-y eki ile çekimlenmiĢ fiilin üzerine 

duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek yapılır. 

 

 

 

 

 

 

o Mesilen, ḳandaḳ ḳilip men sevebkar bolidikenmen? “Mesela, ne 

yapmıĢım da, ben sebep olmuĢum?” 6/40 

o U, hazir birneççe oġul - ḳizlarġa ata bolup, ularniñ yaḫşi terbiyisi üçün 

alahide köñül bölidiken. “O Ģimdi birkaç kız ve erkeğe babalık yapıp, 

onların iyi yetiĢmeleri için özen gösteriyormuĢ.” 3/62 

   

1. ġahıs ḳilar ikenmiz ḳilmas ikenmiz 

2. ġahıs ḳilar ikensiz ḳilmas ikensiler 

3. ġahıs 

ḳilar iken ḳilmas iken /  

ḳiliĢmas iken 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs köridikenmen köridikenmiz 

2. ġahıs köridikensen köridikensiler 

3. ġahıs 

köridiken köridiken / 

köriĢidiken 
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3.7.3.2.4. ġart Çekiminin Rivayeti 

ġart çekimini karĢılayan -sa/-se eki ile çekimlenmiĢ fiilin üzerine duyulan 

geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek yapılır. Metnimizde bu yapının örneğine 

rastlanmamıĢtır. 

 

 

1.1.1.1. 

 

 

3.7.3.2.5. Ġstek Çekiminin Rivayeti 

Ġstek çekimini karĢılayan -ḳay/-key/-ġay/-gey eki ile çekimlenmiĢ fiilin 

üzerine duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek yapılır. Metnimizde bu 

yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.2.6. Gereklilik Çekiminin Rivayeti 

Gereklilik ifade eden Ģekillere duyulan geçmiĢ zaman bildiren -ken eklenerek 

yapılır. Metnimizde bu yapının örneğine rastlanmamıĢtır. 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs bilsem iken bilsek iken 

2. ġahıs bilseñ iken bilsenler iken 

3. ġahıs 

bilse iken bilse iken / 

biliĢse iken 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs bolġay ikenmen bolġay ikenmiz 

2. ġahıs bolġay ikensen bolġay ikensiler 

3. ġahıs 

bolġay iken bolġay iken /  

boluĢḳay iken 
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3.7.3.3. ġart BirleĢik Çekimi 

YU‟da Ģart birleĢik çekimi i- fiili yerine bol- yardımcı fiilinin basit Ģart 

çekimi ile yapılır.  

3.7.3.3.1. Duyulan GeçmiĢ Zamanın Ģartı 

Duyulan geçmiĢ zamanı karĢılayan -ḳan/-ken/-ġan/-gen ekiyle çekimlenmiĢ 

fiilin üzerine bol- yardımcı fiilin basit çekimi getirilmesiyle yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Eskiriy formida, erençe tikilgen cuva ularniñ gevdisige ançe layiḳ kelmey, 

çaḳḳanliḳini yoşurup turġan bolsimu, tasma belvaġ bilen bėlini mehkem 

baġlap, piyminiñ ḳoncini ḳayrip ėlip, yürüş – turuşḳa ḫėli ḳoluşup 

ėlişḳandi. “Asker üniforması olarak erkekçe dikilmiĢ paltolar kızlara tam 

gelmemiĢ, çevikliğini azaltmıĢ olsa da, bellerine kemer bağlayıp 

çizmelerinin koncunu kıvırarak hareket etmeye alıĢmıĢ görünüyorlardı.” 

1/13 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilsam kėrek iken ḳilsaḳ kėrek iken 

2. ġahıs ḳilsañ kėrek iken ḳilsañlar kėrek iken 

3. ġahıs 

ḳilsa kėrek iken ḳilsa kėrek iken /  

ḳiliĢsa kėrek iken 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs kelgen bolsam kelgen bolsaḳ 

2. ġahıs kelgen bolsañ kelgen bolsañlar 

3. ġahıs 

kelgen bolsa kelgen bolsa /  

kėliĢken bolsa 
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o U teklipke beziliri uniġan bolsimu, bezi hemşiriler unimay ḳaldi. “Bu 

teklife kimileri sıcak bakarken bazı hemĢireler ise bu teklifi kabul 

etmedi.” 1/92 

o Oḳuġan bolsiñiz u kitab, kitabta nėmeler dėyilmeydu? “Okuduysanız bir 

kitabı okumuĢsunuz, kitapta neler denilmiyor? “4/75 

3.7.3.3.2. GeniĢ Zamanın ġartı 

GeniĢ zamanı karĢılayan -r/-ar/-er ve -mas/-mes ekiyle çekimlenmiĢ fiilin 

üzerine bol- yardımcı fiilin basit çekimi getirilmesiyle yapılır. Metnimizde bir 

örneğine rastlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

o Musibet dastanidin meger depter açar bolsam, -dep bėrilivatḳan muḳam 

ġezelliri ve satar öziniñ hal tili bilen ḫelḳniñ çuñḳur ḳayġu - hesretliri 

toġrisidiki sergüzeştlirini, derd ve arzu - armanlirini ipade ḳilatti. “3/139 

“Musibet destanından eğer defter açacak olsam.” diye söylenen makam 

gazelleri ve sitarın telinden dökülen nağmeler halkın derin kaygı ve 

hasretlerini, baĢından geçenleri, dertlerini, arzularını ve gayelerini ifade 

ediyordu.” 3/139 

3.7.3.3.3.  Gelecek Zamanın ġartı 

Ġki Ģekilde yapılır. Birincisi gelecek zamanı karĢılayan -maḳçi/-mekçi ekiyle 

çekimlenmiĢ fiilin üzerine bol- yardımcı fiilin basit çekimi getirilmesiyle, ikincisi 

gelecek zamanı karĢılayana -idiġan / -ydiġan ile çekimlenmiĢ fiilin üzerine bol- 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs ḳilar bolsam ḳilmas bolsaḳ 

2. ġahıs ḳilar bolsañ ḳilmas bolsañlar 

3. ġahıs 

ḳilar bolsa ḳilmas bolsa / 

ḳiliĢmas bolsa 
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yardımcı fiilin basit çekimi getirilmesiyle yapılır. Metnimizde bu yapının örneğine 

rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

 

3.7.4. Fiilimsiler 

Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, Ģahıs ekleri alarak 

çekime girmediği için yargı bildirmeyen bitmemiĢ fiillere denir. (Korkmaz 2010: 59) 

Fiilimsiler, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olmak üzere üç baĢlık altında 

incelebilir. 

3.7.4.1. Ġsim Fiil 

Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle isim gibi kullanılan fiillere 

isim fiil denir (Korkmaz 2010: 9). 

-Ģ/-iĢ/-uĢ/-üĢ: Fiil tabanına -Ģ/-iĢ/-uĢ/-üĢ getirilerek yapılır. Bu ekle yapılan 

isim fiillerin hal ekleriyle de kullanıĢı yaygındır. 

o Eskiriy formida, erençe tikilgen cuva ularniñ gevdisige ançe layiḳ kelmey, 

çaḳḳanliḳini yoşurup turġan bolsimu, tasma belvaġ bilen bėlini mehkem 

baġlap, piyminiñ ḳoncini ḳayrip ėlip, yürüş – turuşḳa ḫėli ḳoluşup 

ėlişḳandi. “Asker üniforması olarak erkekçe dikilmiĢ paltolar kızlara tam 

gelmemiĢ, çevikliğini azaltmıĢ olsa da, bellerine kemer bağlayıp 

çizmelerinin koncunu kıvırarak hareket etmeye alıĢmıĢ görünüyorlardı.” 

1/13 

o Ularġa azadliḳ üçün küreş ḳilişniñ lazimliḳini ögetti. “Onlara kurtuluĢ 

için mücadele etmenin önemini öğretti.” 2/159 

 Teklik Çokluk 

1. ġahıs almaḳçi bolsam almaḳçi bolsaḳ 

2. ġahıs almaḳçi bolsañ almaḳçi bolsañlar 

3. ġahıs 

almaḳçi bolsa almaḳçi bolsa /  

ėliĢmekçi bolsa 
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o Biz aşḫaniniñ aldiġa kėlip söhbetlişiştin burun Toḫtiniñ ḫenzu şopurġa 

özlikidin yardem bergini hemmimizge melum. “Bizim yemekhanenin 

önüne gelip sohbet etmemizden önce Tohti‟nin Çinli Ģoföre kendiliğinden 

yardım ettiği hepimizce malum.” 3/64 

-maḳ/-mek: Fiil tabanına -maḳ/-mek getirilerek yapılır. -Ģ/-iĢ/uĢ/üĢ eki ile 

yapılan isim fiiller kadar yaygın değildir. 

o Paşşap bėgi olturuşniñ omumiy tertivini, köl bėgi bolsa yėmek - içmek 

işlirini başḳuratti. “Bekçi baĢı oturuĢun genel düzenini, aĢçı ise yeme 

içme iĢlerini idare ediyordu.” 3/129 

3.7.4.2. Sıfat Fiil 

Nesnelerin hareket vasıflarını karĢılayan fiil Ģekillerine sıfat fiil denir. Bu 

vasıfları dolayısıyla da isim cinsinden kelimeler grubuna girerler. (Ergin 2004: 333). 

+ḳan/+ken/+ġan/+gen:  En sık kullanılan sıfat fiil ekidir. Hal ekleriyle de 

kullanılır. 

o Tügmenniñ nosi üstide señgilişip turġan çokamuzlar adettiki ėḳimini 

özgertip etrapġa mervayittek yaltiraḳ tamçilirini sėpip turatti. 

“Değirmendeki su borusunun üstünde biriken buz parçaları değirmenin 

normal akıĢını değiĢtirerek etrafa inci gibi parlak buz damlalarını 

saçıyordu.” 1/3 

o Ḳazançidin bizniñ mehellige kelgen yigitler bolsa hemme tamaşisini 

teyyarlap kėçe seyliside bizdin ötüp kėtiptu. “Kazancıdan bizim mahalleye 

gelen yiğitler ise bütün eğlencelerini hazırlayıp gece Ģenliğinde bizleri 

geçmiĢlerdi.” 3/168 

o Mana bu ehvalni körgendin kėyin Toḫti ḳilivatḳan pariñini üzüp ḳoydi -

de, balilarni acritip ḳoyuş üçün ketti. “Bu durumu gören Tohti sohbeti 

yarıda bıraktı ve onları ayırmak için yanlarına gitti.” 3/71 

o İkki meñzi ḳizirip ketken pombulaḳ ḳizçaḳ zaldiki şadliḳ sadasiġa çömüp 

porek atḳan ḳizilgüldek telpünüp turatti. “Yanakları kızaran tombul 
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kızcağız salondaki sevinçli alkıĢlar arasında gonca açan kızılgül gibi 

bakıyordu.” 5/63 

+ar/+er, +mas/+mes: GeniĢ zaman sıfat fiillerini teĢkil ederler. Bu sıfat fiil 

ekleri +liḳ/+lik ekleri ile birleĢerek kalıcı isimler de meydana getirirler. 

o Rizvangül beş atar miltiḳ, ḳol pilimut ve giranat ėtişni miltiḳlarni çuvup, 

tüzeşni öz - özidin öginivalġandi. “Rizvangül otomatik tüfeği, hafif 

makineli tüfekleri, el bombası atmayı, silahları söküp takmayı kendi 

kendine öğrenmiĢti.” 1/34 

o Muşu köz yetmes küzgi buġdayliḳ yerlerni Raziye heydigen, bu kizniñ 

ḳolliri ḳizilgül. “ġu uçsuz bucaksız buğday tarlalarını Raziye sürdü, bu 

kızın elleri Kızılgül.” 4/131 

o Bu nerse uniñ pacielik ḳurban bolġan ḫeviri añlanġandin kėyin heyran 

ḳalarliḳ dericide ipadilendi. “Bu olay onun feci Ģekilde kurban olduğu 

haberinin duyulmasından sonra gayet derin ifade edildi.” 2/225 

+(y)diġan, +(a)diġan: Gelecek zaman çekiminde de kullanılan bu ek YU‟da 

genellikle sıfat fiil olarak kullanılır. 

o U, Rizvangülniñ telipini hel ḳilalmaydiġanliḳini ėytip ḳizlarni şitap 

başliḳiġa evetti. “Delikanlı, Rizvangül‟ün talebini kabul edemeyeceğini 

söyleyip, kızları karargah komutanına yönlendirdi.” 1/57 

o Biz özidin daim ensirep yüridiġan bu kişiniñ sözi bilen artuḳ ḳimirlaştin 

ėhtiyat ḳilişḳa başliduḳ. “Biz kendisinden bile endiĢelenen bu kiĢinin 

sözüyle daha fazla kımıldamaya dikkat ettik.” 2/61 

+ġu/+ḳu: Ġstek kipinde de kullanılan bu ek dek edatı birleĢerek “-acak kadar” 

anlamı verir. 

o Dėmekte bizniñ tėriydiġan yėrimiz buyaḳta tursun, doppimizni ḳoyġudek 

yėrimizmu yoḳ idi. “Demek istediğim, bizim ekecek toprağımız Ģu tarafta 

dursun, doppamızı koyacak yerimiz yoktu.” 5/200 

o Çoñ bezme Ġėrip - Senem ahañliri bilen ayaḳlişip, ḳulaḳniñ perdilirini 

yirtḳudek küçlük avazda tovlanġan koça naḫşiliri başlinip ketti. “Büyük 
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nağme Garip - Senem nağmeleri ile sona ererken, kulakların zarını 

yırtarcasına yüksek seste söylenen sokak Ģarkıları söylenmeye baĢladı.” 

3/145 

3.7.4.3. Zarf Fiil 

Fiillerin hareket hali ifade eden Ģekline zarf fiil denir. Zarf fiiller, bağlandığı 

fiilin hal ve durumunu belirtirler (Ergin 2004: 338). 

+p/+ip/+up/+üp: YU‟da en sık kullanılan zarf fiil eklerindendir. Asıl fiildeki 

hareketten hemen önce veya aynı zamanda yapılmıĢ hareketi bildirir. 

o Padişah yėşinip kursida olturġandin kėyin satiraş edeb bilen kėlip uniñ 

çėçini aldi. “PadiĢah üstünü çıkarıp kürsüye oturduktan sonra berber 

saygılı bir Ģekilde gelerek, saçını kesti.” 7/3 

o Bu ḳanatta bolsa, düşmenler tereptin köydürüp veyrane ḳilinġan 

imaretlerniñ tamliri ve anda-sanda oḳtin panah ḳilip tizilġan kėsekler 

bizniñ pozitsiyimizniñ çėki idi. “Bu tarafta ise, düĢmanlar tarafından 

yakılıp tahrip edilen binaların damları ve ara sıra kurĢundan korunmak 

için dizilen tuğlalar bizim mevzimizin sınırı idi.” 1/18 

-ġili/-ḳili: Bu zarf fiil, asıl fiilin meydana geliĢ sebebini gösterir. 

o Ularniñ ḳizlar ikenligini yiraḳtin ḳarap parḳ etkili bolmaytti. “Onların kız 

olduklarını uzaktan fark etmek mümkün değildi.” 1/10 

o Uruş başlanġili ikki ayġa yėḳin bolup ḳaldi. “SavaĢ baĢlayalı neredeyse 

iki ay oluyordu.” 1/29 

-a: Tekrar gruplarında olumsuz karlıĢığı olan -may zarf fiili ile birlikte asıl 

zarf fiilin zamanını bildirir. 

o Men miltiḳni ḳariġa ala - almastinla ėtivettim. “Ben tüfekle niĢan alır 

almaz ateĢledim.” 2/126 

-may, -mey: “TT‟deki “-madan” zarf fiilinin verdiği anlamı verir. 

o Kün sanap partizan şeklidin intizamliḳ eskeriy ḳisimlarġa aylinivatḳan 

ceñçilirimiz kėçe - kündüz tinmay meşḳ ḳilip, herbiy ḳaide ve ḳoral işlitiş 
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yollirini üstün heves bilen ögenmekte idi. “Gün geçtikçe gerillacılıktan 

düzenli askeri birliklere geçen savaĢçılarımız gece gündüz durmadan 

heyecanla harp kurallarını ve silah kullanmayı müthiĢ bir istekle 

öğrenmekteydiler.” 1/30 

o Birnerse dėyelmey ḫėli turup ḳaldim. “Bir süre hiçbir Ģey söyleyemeden 

öylece kalakaldım. 2/251 

-ġaçḳa: Asıl fiildeki hareketin sebebini bildirir. 

o Mėniñ şu künki meşrep oynaşḳa bolġan ḳiziḳişim dadamniñ cazaliridin 

üstün bolġaçḳa, arzuyum üstide ḳattiḳ turuvaldim. “Bugün benim sıra 

gecesine katılmaya olan isteğim babamın cezalarından ağır bastığı için, 

isteğim üzerinde ısrar ettim.” 3/102 

-ġiçe/-küçe: Asıl fiildeki hareketin zamanını bildirir. 

o Men maşininiñ kötergen çėñi bėsilġiçe keñ upuḳḳa ḳarap ḳaldim. “Ben 

arabanın kaldırdığı toz dağılana kadar ufuğa doğru bakakaldım.” 3/248 

o Soḳa tutuşni ügengiçe ḫėli capa tartti. “Sabanı tutmayı öğrenene kadar 

çok cefa çekti.” 4/101 

o Keçküz künliriniñ biride dadisi ėtizdin ḳaytḳiçe çay ḳaynitip ḳoyuş üçün 

oçaḳḳa ot yaḳtim. “Güzün son zamanlarının birinde babası tarladan 

dönünceye kadar çay demlemek için ocağı yaktım.” 5/234 

o Naḫşa tügeş bilen terbiyiçi anilar bilen menmu ḳoşulup aliḳanlirim ḳizirip 

ketküçe çavak urdum. “ġarkı biter bitmez eğitmen anneler ile birlikte ben 

de avuçlarım kızarıncaya kadar alkıĢladım.” 5/62 

-mastin/-mestin: Yaygın bir kullanıĢı olan bu zarf fiil eki zaman bildirir. 

o Nėmişḳa uniñ ėtini Tursunay dep ḳoyduñlar? -dėdi Beḫtiḫan, u u soalni 

ḳoyup uluḳ - kiçik bir tindi - de mendin cavab kütmestinla sözini davam 

ḳildi, -men yette bala kördüm. “Ne diye onun adını Dursunay koyduk?” 

diye sordu Bahtıhan. O soruyu sorar sormaz benden cevap beklemeden 

sözüne devam etti: “Ben yedi çocuk gördüm.” 5/172 
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o Hazir bizniñ gimlir undaḳ avare bolup yürüşni ḫalimastin, yuḳiriḳi addiy 

usul bilenle beñgi, oġri, ḳimarvaz depla tutup kėtidiġan bolup ḳaldi. 

“ġimdi bizim Himmler fazla zahmete girmeden bahsedilen basit 

yöntemlerle insanları madde bağımlısı, hırsız, kumarbaz tutukluyor.” 2/51 

-gençe: TT‟deki “-dığınca” zarf fiilinin verdiği anlamı verir. 

o Bu peyliñdin yan, ḫalisañ şuni ḳilay, saña ḫezinemniñ işikini ėçip ḳoyay, 

dunya depnemni tiligençe al. “Bu hareketinden vazgeç, istersen Ģunu 

yaparım, sana hazinemin kapısını açarım, dünya definemden dilediğince 

al.” 7/10 

-ġanda: Asıl fiildeki hareketin zamanını bildirir. 

o Biz tügmenniñ cenubidiki döñge kelgende Leñşeñ butḫanisi etrapġa 

ornaşḳan gomindañniñ poteyliri aşkara köründi. “Biz değirmenin güney 

tarafındaki tepeye geldiğimizde, LeñĢeñ tapınağının etrafında bulunan 

Milliyetçi Çin Partisinin mevzileri açıkça görünüyordu..” 1/4 

o Bahar tozdek ḳanat - ḳuyruḳini yėyip, rasa hösinge toşḳanda, tebiet 

acayip cezibilik bolup kėtidu. “Baharın tavus gibi kanadını kuyruğunu 

yayarak en güzel olduğu zaman, tabiat acayip cazibeli bir hal alır.” 4/1 

o Şuniñ üçün satiraş küptin nėri ketkende öziniñ şah bilen oynaşḳanliḳini 

bilmesliki eceb emes, bu hėkmet baisidin ḳariġanda satiraşniñ gunahidin 

kėçip, kişilerni edeb, ehlaḳ ve insabtin çiḳiridiġan mana şu altunni dölet 

ġezinisige ėlip puḳralar üçün serp ḳiliş lazim. “Bu yüzden berberin 

küpten biraz öteye gidince, kendisinin padiĢah ile oynaĢtığını bilmemesi 

ĢaĢırtıcı değil. Bu hikmetin sebebine bakınca berberin cezasını 

bağıĢlayarak, kiĢileri edep, ahlak ve insaftan çıkaran iĢte Ģu altını devlet 

hazinesine alarak fukaralar için kullanmak lazım.” 7/82 

-ġansėri: TT‟deki “-dıkça” zarf fiilinin anlamını verir. 

o Ḫelk yėñidin – yėñi utuḳlarġa – şereplerge ėrişkensėri ve ular yaratḳan 

küreş mėvilirini tėtiġansėri, aşu ecdadlarni tėḫimu süyümlük hės ḳilidu. 
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“Halk yeni yeni baĢarılara eriĢtikçe, onların elde ettiği mücadelenin 

meyvelerini tattıkça, bu ecdatlarını daha da sevecektir.” 2/14 

o “Eciba, bu üjme yaġiçiġa ḳizilgül ulap ḳoyġanmu nėme?..” –dep oylidim, 

yėḳinlaşḳansėri yaḳ u gül emes, bėşiġa ḳizil yaġliḳ sėlivalġan bir ayal 

ikenlikini kördüm. “Acaba bu dut ağacına kızılgül bağlanmıĢ mı ne?” diye 

düĢündüm, yakınlaĢtıkça onun çiçek olmadığını baĢına kızıl bir eĢarp 

bağlamıĢ bir kadın olduğunu gördüm.” 4/14 

o Raziyeniñ közliridiki ciddiylik uniñ barġansėri ḳėni ḳizivatḳanliḳini 

körsitip turatti. “Raziyenin gözlerindeki ciddilik gittikçe onun kanının 

kaynamakta olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden onun da sözleri 

keskinleĢti.” 4/58 

o U ötken künliriniñ ne ḳatarliḳ ėġir ikenlikini esligensėri hazirḳi azade, 

ḫatircem ötüvatḳan yėñi hayatniñ ḳedir – ḳimmetige şunçe yėtidiġanliḳini 

söz arilirida ėytip turatti. “O geçmiĢ günlerinin ne kadar ağır olduğunu 

hatırladıkça Ģimdiki ferah ve rahat geçen yeni hayatının kadrini, kıymetini 

daha da iyi anladığını söz aralarında söyleyip duruyordu.” 5/231 

3.7.5. Tasvir Fiilleri 

Zarf fiil biçimindeki bir esas fiille, bu esas fiildeki oluĢ ve kılıĢı tasvir niteliği 

taĢıyan bir yardımcı fiilin özel bir anlam oluĢturacak biçimde birleĢip 

kaynaĢmasından oluĢan birleĢik fiillere denir (Korkmaz 2010: 208). 

3.7.5.1. Yeterlilik 

Metnimizde yeterlilik ifadesi asıl fiile al- yardımcı fiilinin eklenmesiyle 

yapılır. Ünlü ile biten fiillere -le-/-la-, -yala-/-yele- Ģeklinde, ünsüz ile biten fiillere –

ala-/-ele- Ģeklinde getirilir. Olumsuzluk eki -ma eklendiğinde ek -al-/-el- Ģekline 

döner. 

o Biraḳ, uni körüşke köz kėrek, hemmila köz birdek körelmeydu. “Ama onu 

görmeye göz gerek, her göz de aynı Ģeyi göremez.” 2/201 

o Biz ötken vaḳitlarda ölkizimde Eḫmetcan Ḳasimidek puḫta bilimlik, her 

tereplime yėtişken, ictimaitlaşḳan bir ademniñ rehber bolup kötürülginini 
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ḫatiriliyelmeymiz. “Biz eskiden ülkemizde Ahmetcan Kasımî gibi titiz, 

bilim sahibi, çok yönlü yetiĢmiĢ, toplum içine karıĢan bir kimsenin lider 

olup yükseldiğini hatırlamıyoruz.” 2/236 

3.7.5.2. Tezlik 

YU‟da tezlik ifadesi ber- yardımcı fiilinin -a/-e zarf fiil ekiyle kaynaĢması 

sonucu ortaya çıkan -iver-/-ver- ifadesiyle karĢılanır. (Ay 2007: 274) 

o Bu toġruluḳ hėçkimge hal ėytmastin bėşidiki yaġliḳi bilen putini mehkem 

tėñivėlip yene ḳoş heydevėriptu. “Bunu kimseye anlatmadan baĢındaki 

mendili bacağına sıkıca bağlayıp çift sürüveriyordu.” 4/111 

o Ularniñ ėşip ḳalġan kona, yirtiḳ kiyimlirini keyivėlip koçilarniñ topisini 

puḳurutup, yamġurdin kėyin bolsa yiġilip ḳalġan toḫtam sularni kėçip 

oynap yürüvėrettim. “Onların eskiyen yırtık giysilerini giyer, caddelerin 

tozunu toprağını kaldırır, yağmurdan sonra biriken suların içinde 

oynardım.” 3/109 

3.7.5.3. Süreklilik 

YU‟da süreklilik ifadesi -yat yardımcı fiilinin -a/-e zarf fiil ekiyle kaynaĢması 

sonucu ortaya çıkan -vat/-ivat/-üvat/-uvat eki ile yapılır. (Ay 2007: 275) Bu Ģeklin 

dıĢında tur-, yür-, yat-, ḳoy- , oltur- yardımcı fiilleri de -p zarf fiil eki almıĢ fiillere 

eklenerek süreklilik ifade ederler. 

o Bizniñ içimizdiki bezi yaşlar gülḫan yėnida kir yuyuvatḳan, yupurmaḳ 

ġaziñi bilen yastuḳ yasavatḳan, otun sunduruvatḳanidi. “Bizim 

içimizdeki bazı gençler kirli çamaĢırlarını yıkıyor, bazıları kuru 

yapraklardan yastık yapıyor, bazıları da odun kırıyordu.” 2/58 

o U üsteñ ḳiridiki uşşaḳ taşlarni oçumiġa ėlip suġa ėtip oynavėtidu. “O 

derenin içindeki taĢları avucuna biriktirmiĢ, suya atıp oynuyordu.” 2/67 

o Tügmenniñ nosi üstide señgilişip turġan çokamuzlar adettiki ėḳimini 

özgertip etrapġa mervayittek yaltiraḳ tamçilirini sėpip turatti. 

“Değirmendeki su borusunun üstünde biriken buz parçaları değirmenin 
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normal akıĢını değiĢtirerek etrafa inci gibi parlak buz damlalarını 

saçıyordu.” 1/3 

o Bularniñ bu ḳiliḳidin aile terbiyisiniñ yaḫşi emesliki sėzilip turatti. 

“Bunların bu tavrından iyi bir aile terbiyesi almadıkları anlaĢılıyordu.” 

3/70 

o Mana bügünki ceñ künidimu Herembaġ ve Leñşeñ etrapida san-sanaḳsiz 

ḫalḳ çuḳan sėlip yüretti. “ĠĢte bugünkü savaĢ gününde Herembag ve 

LeñĢeñ çevresinde sayısız halk haykırdı.” 1/82 

o Sen nėme üçün ḳoliñġa ḳelem ėlip ḳeġezni boyap yürisen? “Sen ne için 

eline kalemi alıp, kâğıdı karalıyorsun?” 2/17 

o Rizvangül közini mehkem yumup, çişlirini kiriştürüp yatatti. “Rizvangül 

gözlerini sıkıca yummuĢ, diĢlerini sıkmıĢ bir halde yatıyordu.” 1/132 

o Ularniñ bezisi şekil üçün emgek ḳilip ḳoyatti. “Onların bazısı gösteriĢ 

olsun diye çalıĢıyordu.” 2/306 

o ġuñlaĢḳimu arilap, arilap, öz – özümdin silkinip, közlirimni yoġan ėçip öy 

içige, yigitlerge ḳarap ḳoyattim… “Bu yüzden ara ara kendi kendime 

silkinip, gözlerimi büyük açıp evin içindeki yiğitlere bakıyordum… 3/142 

o Tügmenniñ üstiñi boyida ikki kiĢi ḳolyaġliḳ yuyuĢup olturatti. 

“Değirmenin kanalının kenarında iki kiĢi oturmuĢ, mendil yıkıyorlardı.” 

1/9 

3.8. ZARFLAR 

Zarflar fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf 

niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, yön, vasıta, miktar, 

Ģart gibi çeĢitli bakımlardan etkileyerek daha belirgin duruma getiren veya sınırlayan 

kelimelerdir (Korkmaz 2010: 250). 

3.8.1. Yer Zarfları 

Yer zarfları fiilin gösterdiği oluĢ veya kılıĢın mekan içinde, yerini ve yönünü 

belirtir (Korkmaz 2010: 243). Metnimizde tespit ettiğimiz yer zarfları Ģunlardır: 

yuḳiri “yukarı”, töven “aĢağı”, içkiri “içeri”, taşḳiri “fazla”, bėri “beri”, nėri “öte”, 

yėḳin “yakın”, ilgiri “ileri” 
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o Yuḳiri orundiki başliḳlarniñ ḫelḳ bilen emgekke ḳatnaşḳanlirini men ḫėli 

körgen. “Üst düzey yöneticilerin halkla beraber çalıĢtıklarını çok kez 

gördüm.” 2/305 

o Emdi tövenge ḳarap yügürüş kėrek,  -dėdi yėnimda kėlivatkan yoldişim. 

“ġimdi aĢağıya doğru koĢmalıyız.” dedi yanımda gelen yoldaĢım.” 1/5 

o İkki yüz mėtirçe yürgen iduḳ, sayniñ içkirisidin koniriġan yirtiḳ kiyimlik 

bir ḳazaḳ kempir özidin çoñ bolġan ḳaḳşal otunni baġlap öşnisige artip, 

mükçeygen halda nahayiti asta yürüp kėlivatatti. “Ġki yüz metre kadar 

yürümüĢtük, vadinin içerisinden eskimiĢ yırtık giyimli yaĢlı bir kazak 

kadın kendisinden büyük odunları bağlayıp sırtına yüklemiĢ, eğilmiĢ bir 

halde yavaĢ yavaĢ yürüyerek geliyordu.” 2/129 

o Ependim Ġçki Cuñgodiki zavot iĢçiliri bilen uçriĢip, ularniñ hayati bilen 

tonuĢti, kapitalistler hem çet al cahangirlikiniñ cuñgo iĢçilirini heddidin 

taĢḳiri ezgenlikini öz közi bilen körüp ġezeplendi ve ularniñ ehvalidin 

birmunçe ḫatiriler yėzivaldi. “Efendim Ġç Çin‟deki fabrika iĢçileriyle 

tanıĢıp onların hayatlarını öğrendi, kapitalistlerin de, bunun yanında 

yabancı emperyalistlerin Çinli iĢçileri haddinden fazla ezdiğini gözleriyle 

gördü ve öfkelendi, onların yaĢamlarından bazı hatıralar kaleme aldı.” 

2/198 

o Mana bu bizniñ ḳisimniñ şepḳet hemşirisi Rizvangül bolidu. Ḳiriḳ kündin 

bėri biz bilen birḳançe ceñlerde boldi. ““ĠĢte bu bizim birliğimizin Ģefkat 

hemĢiresi Rizvangül. Kırk gündür bizimle beraber savaĢlara katıldı.” 1/20 

o Komandir düşmenniñ pilimut oḳi üç tereptin ḳayça ötüşüp turadiġan 

ḫeterlik caydin on ḳedemçe nėrida turġan eski tamġa yėtivėlişḳa 

yügürgende oḳ tegkendi. “Komutan düĢmanın makineli tüfeğinin 

mermisinin üç taraftan yağmur gibi yağdığı tehlikeli yerden on adım 

kadar ötede duran eski duvara doğru koĢarken kurĢun yemiĢti.” 1/120 

o U maña nahayiti yėḳin olturġanidi. “O bana oldukça yakın oturuyordu.” 

2/92 

o Ceñçiler düşmenniñ dehşetlik ḳarşiliḳini sundurup ilgiri kėtip baratti. 

“Askerler düĢmanın Ģiddetli direniĢini kırıp ilerliyorlardı.” 1/126 
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3.8.2. Zaman Zarfları 

Zaman zarfları fiilin cümlede karĢıladığı oluĢ ve kılıĢı zaman bakımından 

belirgin duruma getirir ve sınırlandırır (Korkmaz 2010: 249). Metnimizde kullanılan 

bazı zaman zarfları Ģunlardır: bügün “bugün”, ete “ertesi gün, yarın”, deslep “ilk 

önce”, avval “evvel, önce”, burun “önce, çok önce”, kėyin “sonra”, seher “seher, 

sabah”, kėçe-kündüz “gece gündüz”, keçḳurun “akĢamüstü”, kėçe “gece”, haman 

“hemen”, emdi “Ģimdi”, hazir “Ģimdi”, aḫir “sonra”, meñgü “ebediyen, sonsuza 

kadar”, daim “daima”, herḳaçan “her zaman” 

o Mana bügünki ceñ künidimu Herembaġ ve Leñşeñ etrapida san-sanaḳsiz 

ḫalḳ çuḳan sėlip yüretti. “ĠĢte bugünkü savaĢ gününde Herembag ve 

LeñĢeñ çevresinde sayısız halk haykırdı.” 1/82 

o U, şu künniñ etisidin başlap avval bir çişliḳ soḳini, kėyinrek ikki çişliḳ 

soḳini heydeşke çüşti. “O, ertesi günden baĢlayarak önce bir diĢli sabanı, 

sonra da iki diĢli sabanı sürmeye baĢladı.” 4/100 

o Deslepki ḳoş heydevatḳan vaḳitlirida uniñ yėniġa birneççe kün bėrip 

yürdüm. “Ġlk çift sürmeye baĢladığı zamanlarda birkaç gün onun yanına 

gittim.” 4/103 

o Bu toġruluḳ eñ avval Roziaḫun ustam ḫėli küç çiḳardi. “Bu konuda 

Roziahun ustam epey güç sarf etti.” 6/123 

o Burunḳi nan tėpip bėrivatḳan ėri Sayim aka emdi men ḫotunni baḳḳuçi ve 

panahi dep yoġançiliḳ ḳilip Beḫtiḫanni urup, tillimaydu. “Önceden eve 

ekmek getiren eĢi Sayim Aka Ģimdi eĢine “Ben sana bakıyorum ve seni 

koruyorum.” diyerek büyüklenip Bahtıhan‟ı dövmüyor, küfür etmiyor.” 

5/276 

o Kėyin uniñ otunini yüdüp, avuliġa yėḳin cayġa apirip berdi. “Daha sonra 

onun odununu taĢıyıp köyüne yakın bir yere kadar götürüverdi.” 2/133 

o Bolupmu muşu pesilde seher turup, baġ yaki ormanġa kirseñ pütün 

vucuduñ bilen yėḳimliḳ bir tuyġu dėñiziġa çömüsen. “Bilhassa iĢte bu 

vakitte sabah kalkıp da bağlara ya da ormana girdiğin zaman bütün 

vücudun ile sevimli bir duygu denizine girersin.” 4/2 
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o Kün sanap partizan şeklidin intizamliḳ eskeriy ḳisimlarġa aylinivatḳan 

ceñçilirimiz kėçe - kündüz tinmay meşḳ ḳilip, herbiy ḳaide ve ḳoral işlitiş 

yollirini üstün heves bilen ögenmekte idi. “Gün geçtikçe gerillacılıktan 

düzenli askeri birliklere geçen savaĢçılarımız gece gündüz durmadan 

heyecanla harp kurallarını ve silah kullanmayı müthiĢ bir istekle 

öğrenmekteydiler.” 1/30 

o Ete yer heydeşni başlaymiz dėgen küni keçḳurun meclis açtuḳ. “Yarın 

toprak sürmeye baĢlıyoruz dediğimiz günün akĢamı toplantı yaptık.” 4/46 

o Men uniñġa şunçe mėhriban, yüzlep kėçe soġuḳ böşükni ḳuçaḳlap, 

mügidep olturup ėmittim. “Ben ona böyle sevecen, yüzlerce gece soğuk 

beĢiğini kucaklayıp, uyutup, emzirdim.” 6/11 

o Düşmenniñ bilindazliriġa yėḳin bėrip ḳalġan ikki-üç ceñçige oḳ tegdi, -

dėgen ḫeverni añliġan haman, Rizvangül alġa ḳarap uçḳandek yügürdü. 

“DüĢman mevzilerine yaklaĢan iki üç askere kurĢun isabet ettiği haberini 

alan Rizvangül hemen öndeki mevzilere doğru uçarcasına ilerledi.” 1/108 

o Emdi u, lėssorniñ sunġan parçisini boşitip çiḳiriş üçün maşininiñ astida 

yalġuz heriket ḳilatti. “O Ģimdi yayın kırılan parçasını gevĢetip çıkarmak 

için arabanın altında tek baĢına hareket ediyordu.” 3/8 

o Çünki, fėodalliḳ aile başliḳliḳ tüzümi aġdurulup ketken bu öydimu hazir 

teñ, dostane, inaḳ, ḫatircem yėni hayat ḳurulġanidi. “Çünkü feodallik, aile 

reisliği düzeni değiĢtirilmiĢ, bu evde de artık eĢit, dost, rahat yeni hayat 

kurulmuĢtu.” 5/277 

o Aḫir mehelle camaetliriniñ ariġa kirişi bilen uruş - talaşlar teslikte 

ayaḳlaşti. “Sonunda mahalle büyüklerinin araya girmesiyle kavga ancak 

bitti.” 3/216 

o Bizniñ ḫelḳimiz erkinlik beḫt - saadetni ḳolġa keltürüş yolida ḳurban 

bolġan öz rehberlirini meñgü ėsidin çiḳarmaydu. “Halkımız özgürlük, 

mutluluk ve saadetini elde etmek yolunda Ģehit olan öz liderlerini 

ebediyen hafızalarından çıkarmayacaktır.” 2/13 
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o U şoḫ ve aldirañġuliḳidin bezi vaḳitta oylimayla şundaḳ ḫata işlarni ḳilip 

ḳoyup, anisidin daim til işitip yüretti. “O haylazlığı ve aceleciliğinden 

bunun gibi yanlıĢ iĢleri yapıp, annesinden sürekli laf iĢitir dururdu.” 6/105 

o Eger, herḳaçan maña boysunidiġan padişah bolsañ kėçimen. “Eğer, her 

zaman bana itaat eden bir padiĢah olursan affederim.” 7/20 

3.8.3. Tarz Zarfları 

Tarz zarfları fiilin meydana geliĢ biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini 

belirtir (Korkmaz 2010: 159). Bazı isimlerin +çe ve +lap eklerini almıĢ Ģekilleri de 

tarz zarfı olarak kullanılır. Metnimizde kullanılan tarz zarfları Ģunlardır: yaḫşi “iyi”, 

undaḳ “öyle”, mundaḳ “Ģöyle, böyle”, ḫuşal “memnun”, çoḳum “kesin, muhakkak”, 

ḳesten “zorla”, aran “zorla”, çapsan “çabuk”, tėz “tez”, asta “yavaĢ”, tuyuḳsiz 

“aniden”, bikar “boĢuna” 

o U ceñlerde eñ ḫevplik yerlerge nahayiti ḳizġin ve ḳehrimanlarçe yügürüp 

baratti. “O, savaĢlarda en tehlikeli yerlere son derece coĢkun ve 

kahramanca koĢuyordu.” 1/100 

o Bu onlap yillap yaġḳa toyunġan ḳapaḳ meşi’el etrapni yorutup, loġuldap 

yėnip turatti. “Onlarca yıl yağa doymuĢ bu kabak meĢale alev alev 

yanıyor, etrafı aydınlatıyordu.” 3/177 

o Men sėni yaḫşi tonuymen, - dėdi külümsirep. “Ben seni iyi tanıyorum.” 

dedi gülümseyerek.” 3/22 

o Undaḳ emes. “Öyle değil.” 2/213 

o Miñ toḳḳuz yüz ḳiriḳ alte - yili içki ölkilerge Eḫmetcan Ḳasimi bilen birge 

barġanlarniñ biri maña mundaḳ dėgenidi. Bin dokuz yüz kırk altı yılı 

Ahmetcan Kasımî ile birlikte iç ülkelere gidenlerden birisi bana aynen 

Ģöyle demiĢti. 2/173 

o Ḫuddi menmu şundaḳ ḳildim. “Ben de aynen öyle yaptım.” 5/2 

o Uniñġa dat - ehval ėytip kelgen kişi ḳanaetlinip rahetlinip ḫuşal ḳaytatti. 

“Ona derdini durumunu anlatmaya gelen kiĢi rahatlamıĢ bir Ģekilde geri 

dönerdi.” 2/231 
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o U gomindañ eksiyetçiliriniñ çoḳum meġlup boluşini aldin köreligen, 

şuniñ üçün u daim işençlik halda “ ölkimizde ḫelḳçiliḳ siyaset cezmen 

emelge aşidu” dep sözleytti. “O Milliyetçi Çin Partisi güçlerinin kesin 

mağlubiyete uğrayacaklarını önceden sezmiĢ, bu yüzden de daima samimi 

duygularıyla “ülkemizde halkçılık siyaseti muhakkak gerçekleĢecektir.” 

demiĢti.” 2/45 

o Tova! Mana ḳarisila men ḳesten şundaḳ ḳildimmu? “Tövbe! ĠĢte bakın, 

kasten mi böyle yaptım?” 5/245 

o Ḫelḳḳe işenmeydiġan, uniñdin ḳėçip yüridiġan Şėñ Şisey toluḳ 

ḳurallanġan yüzligen eskerniñ yardimi bilen aran ėriḳniñ yėniġa kėleligen 

bolsa, Eḫmetcan Ḳasimi ḫaliġan yėrige ḫelḳ bilen yaki özi yalġuz 

baralaytti. “Halkına inanmayan, ondan kaçan ġėn ġisey tam anlamıyla 

silahlandırılmıĢ yüzlerce askerin yardımıyla kanalın yanına gelebiliyor, 

Ahmetcan Kasımi ister halkla birlikte isterse yalnız baĢına gidebiliyordu.” 

2/157 

o Rizvangül ceñ meydanliridiki herḳandaḳ muşeḳḳetlerge çapsan könüp, 

yerdiki kişiler bilen bir tuġḳandek bolup ketti. “Rizvangül savaĢ 

meydanlarındaki her türlü zorluğa çabuk alıĢarak, oradaki kiĢilerle kardeĢ 

gibi oldu.” 1/71 

o Uniñ aġzidin sözler çaḳmaḳ çaḳḳandek tėz ve ötkür çiḳatti. “Onun 

ağzından sözler çakmak çakar gibi tez ve keskin çıkıyordu.” 5/77 

o İkki yüz mėtirçe yürgen iduḳ, sayniñ içkirisidin koniriġan yirtiḳ kiyimlik 

bir ḳazaḳ kempir özidin çoñ bolġan ḳaḳşal otunni baġlap öşnisige artip, 

mükçeygen halda nahayiti asta yürüp kėlivatatti. “Ġki yüz metre kadar 

yürümüĢtük, vadinin içerisinden eskimiĢ yırtık giyimli yaĢlı bir kazak 

kadın kendisinden büyük odunları bağlayıp sırtına yüklemiĢ, eğilmiĢ bir 

halde yavaĢ yavaĢ yürüyerek geliyordu.” 2/129 

o Tuyuḳsiz peyda bolġan bu sürlük körünüştin hemminiñ herikiti toḫtap 

ḳaldi. “Ansızın ortaya çıkan bu heybetli manzaradan korkan insanların 

hareketleri bir anda kesildi.” 2/60 

o Uniñ arzusi bikar ketmidi. “Onun arzusu boĢuna gitmedi.” 5/258 
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3.8.4. Miktar Zarfları 

Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluĢ veya kılıĢta azlık çokluk gösteren, bunları azlık 

çokluk bakımından pekiĢtiren ve ne kadar? ne derece? gibi soruları cevaplayan 

zarflardır (Korkmaz 2010: 29). Metnimizde tespit ettiğimiz miktar zarfları Ģunlardır: 

az “az”, biraz “biraz”, eñ “en”, hėli “epey”, kem “az”, tėḫi “daha”, sel “biraz”, bek 

“pek”, tėḫi “daha”, köp “çok”, ġayet “gayet”, nurġun “çok, fazla”, nahayiti “son 

derece”, ciḳ “çok” 

o Şu muhebbet vecidin Eḫmetcan Ḳasimi toġrisida az bilsemu, körgen - 

bilgenlirim toġrisida ḳolumġa ḳelem aldim deymen. “Bu sevgi dolayısıyla 

Ahmetcan Kasımî hakkında az da olsa, gördüklerimi, bildiklerimi yazmak 

için elime kalemi aldım” diyeceğim.” 2/18 

o Men biraz ḫicil bolup rastini ėyttim. “Ben biraz utanarak doğrusunu 

söyledim.” 2/115 

o Gahi çaġlarda düşmenniñ eñ dehşetlik ot toçkiliriġa ömülişip baratti. 

“Kimi zaman düĢmanın en dehĢetli ateĢ noktalarına emekleyerek 

gidiyorlardı.” 1/81 

o Buniñ üstide hėli pikirler boldi. “Bunun üzerinde bir çok fikir ortaya 

çıktı.” 2/283 

o Kėrimcan dėgen usta ḳoşçi yigit “Bu tuzi kem gepni hazirçe ḳoyup 

turuñlar, biz aġiçiaylam oynimaymiz, ḳoş heydeymiz.” dep ularniñ 

pikirige ḳarşi çiḳti. “Kerimcan adlı usta sabancı yiğit: “Bu boĢ lafları 

Ģimdi bırakınız, biz oyun oynamıyoruz, saban sürüyoruz” diye onların 

fikrine karĢı çıktı.” 4/49 

o Uniñ tėḫi ḫelḳ üçün ḳilidiġan ḫizmeti, sözleydiġan sözliri nahayiti ciḳ idi. 

“Onun daha halk için yapacağı hizmetleri ve söyleyeceği birçok sözleri  

çoktu.” 2/241 

o Men uniñ şundaḳ bėşini sol terepke sel siñayan ḳilip kişige nezer 

salidiġan adeti bardek sezdim. “Onun kafasını sol tarafına hafif bir 

Ģekilde .çevirerek insanları süzen bir adeti varmıĢ gibi geliyordu bana.” 

2/91 
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o Artisler bekmu ḫoş bolup, ömride mundaḳ ademni körmigenlikini ėytişip 

tazim ḳilişti ve rehmet ėytip ḳaytişti. “Sanatçılar buna çok sevinerek, 

ömürlerinde böyle bir insan görmediklerini söyleyip saygıyla selamladılar 

ve teĢekkür edip gittiler.” 2/197 

o Ġeyret bėridiġan şėirlar ḳançe köp bolsimu orun bėrimiz. “Gayret 

gösterilmiĢ Ģiirlere ise ne kadar çok olsa da yer veririz.” 2/247 

o Ḫelḳ uniñ vapatiġa ġayet çoñkur ėçindi. “Halk onun vefatına çok üzüldü.” 

2/226 

o Uniñdin başḳa taġ ḳaptallirida nurġun alma kördüm. “Ondan baĢka dağ 

eteklerinde çok fazla elma gördüm. 2/106 

o Muhebbet ölümni yėñidu, dėgendek öz vetenige ḫalḳige bolġan muhebbeti 

aldida Rizvangülge ölüm nahayiti addiy nerse körünetti. “AĢk ölümü 

yener dedikleri gibi, öz vatanına, halkına olan aĢkı karĢısında ölüm 

Rizvangül‟e son derece basit bir olay olarak görünüyordu.” 1/98 

o Balilarġa mundaḳ ḳoşaḳlarni ögitişte ciḳ emgek siñdürgen yaş ayal bolsa, 

ḳilġan emgekiniñ yaḫşi neticisini körgende ḫoşalliḳi içige siġmay kėtetti 

ve beş yaşliḳ pombulaḳ ḳizniñ maharitige hemmidin köprek ḳiziḳatti. 

“Çocuklara böyle Ģarkıları öğretmek için çok emek sarf eden genç kadın 

ise, emeğinin güzel neticelerini görünce sevinci içine sığmıyor ve beĢ 

yaĢındaki tombul kızın maharetine herkesten fazla dikkat ediyordu.” 5/45 

3.8.5. Soru Zarfları 

Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve derecelerini soru yoluyla açıklayan 

ve soru zamirlerinden yararlanılarak kurulan zarflardır (Korkmaz 2010: 197). 

Metnimizde kullanılan baĢlıca soru zarfları Ģunlardır: ḳaçan “ne zaman”, ḳandaḳ 

“nasıl”, nėmişḳa “niçin, ne diye”, nėmançe “nasıl, ne kadar, ne biçim” 

o Padişahimizniñ çėçini ḳaçandin bėri alisen? “PadiĢahımızın saçını ne 

zamandır kesiyorsun?” 7/45 

o Siler yėzilivatḳan şėirlarga ḳandaḳ ḳaraysiler? “Sizler yazılmakta olan 

Ģiirleri nasıl buluyorsunuz?” 2/245 
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o Hi, hi mana ḳiziḳ, nėmişḳa tartinisiz? “Hı, hı ilginçsiniz, niye 

çekiniyorsunuz?” 2/124 

o Boldi, ḳoy emdi, sen nėmançe kökemilik ḳilisen, -dep uni tinçlandurmaḳçi 

boldi. “Tamam, bırak artık. Sen ne kadar inatçılık ediyorsun.” diyerek onu 

sakinleĢtirmeye çalıĢtı.” 3/75 

3.9. EDATLAR 

Yalnız baĢına bir anlam taĢımayan; ancak, ad ve ad soylu kelimelerden sonra 

gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki baĢka kelimeler arasında anlam iliĢkisi 

kuran, gramer görevli bağımsız kelimeye edat denir. Edatlar eklendiği kelime ile 

birlikte edat grubu oluĢtururlar (Korkmaz 2010: 79). 

3.9.1. Son Çekim Edatları 

Ġsimlerden sonra gelerek onların çeĢitli zarf hallerini yapan edatlardır. Bağlı 

bulundukları isimlerle birlikte edat gurupları teĢkil ederler (Öztürk 2010: 117). 

Ġsimlere bağlanıĢına göre bu edatlar üçe ayrılırlar. 

3.9.1.1. Ġsimlerin Yalın Hali, Zamirlerin Ġlgi Hali Ġle BirleĢen Edatlar 

Bu edatlardan baĢlıcaları Ģunlardır: bilen “ile”, üçün “için”, arḳiliḳ “ile, 

vasıtasıyla”, dek ~ tek “gibi”, toġruluḳ “hakkında”, arilap “arasından”. Bu edatlardan 

bilen, üçün ve dek ~ tek edatları bazen zamirlerin yalın haline de getirilir. 

o Düşmen bilen erk üçün ceñ ḳilivatḳanlir vetenniñ oġulliri bolsa, biz 

vetenniñ ḳizliri. “DüĢman ile özgürlük için savaĢanlar vatanın oğullarıysa, 

biz vatanın kızlarıyız.” 1/59 

o Bu elvette biz üçün şereplik ölüm bolidu, - dėdi. “Bu elbette bizim için 

Ģerefli bir ölüm olur” dedi.” 2/42 

o Terbiyiçiler ularġa türlük resim, oyunçuḳ, nersiler ve ėġiz arḳiliḳ bilim 

bėrip turidu. “Eğitmenler onlara türlü resim, oyuncaklar veriyor, sözlü 

olarak bilimsel konular anlatıyorlardı.” 5/127 

o U ḫelḳimiz içidin ḳarañġuda palildap körüngen çaḳmaḳtek nurlinip öçti. 

“O halkımızın içinde karanlıkta pırıl pırıl görünen çakmak gibi parlayıp 

söndü.” 2/240 
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o Bu toġruluḳ eñ avval Roziaḫun ustam ḫėli küç çiḳardi. “Bu konuda 

Roziahun ustam epey güç sarf etti.” 6/123 

o Men nahayiti uzun sozulġan üzüm barañlirini arilap ötüp birdinla 

gülzarliḳḳa çiḳip ḳaldim. “Ben uzayıp giden üzüm bağlarının arasından 

geçerken birden çiçek bahçesine çıktım.” 4/5 

3.9.1.2. Ġsimlerin Yönelme Hali Ġle BirleĢen Edatlar 

Bu edatlardan baĢlıcaları Ģunlardır: ḳarşi “karĢı”, ḳarap “doğru”, köre “göre”, 

oḫşaş “benzer, gibi”. 

o Ular düşmenge ḳarşi turmasliki kėrekmu?! “Onların da düĢmana karĢı 

durması gerekmez mi?”1/52 

o Biz tövenge ḳarap yügürdüḳ. “Biz aĢağıya doğru koĢtuk.” 1/8 

o Ölsek uniñdin artuḳ payda, çünki bu munasivet bilen ḫelḳ ḳozġilip, bu 

bitimdin köre artuḳraḳ yeni toluḳ azadliḳini ḳolġa keltüridu. “Ölmemiz 

yaĢamamızdan daha da yararlı, çünkü böylece halk ayaklanıp bu 

anlaĢmaya göre daha fazla yani tam anlamıyla bağımsızlığın mücadelesini 

verecek.” 2/40 

o U kepterge oḫşaş “berseñ yeymen, ursañ ölimen” dep boynini ėgip 

turmaydu, çėlişidu, emgekçi ḳuş. “O güvercin gibi “verirsen yerim, 

vurursan ölürüm” diyerek boynunu bükmez, çalıĢır, emekçidir.” 2/302 

3.9.1.3. Ġsimlerin Çıkma Hali Ġle BirleĢen Edatlar 

Bu edatlardan baĢlıcaları Ģunlardır: bėri “beri”, başḳa “baĢka”, tartip 

“itibaren”, nėri “öte”, kėyin “sonra”, taşḳiri “fazla, aĢırı”, burun “önce”. 

o Mana bu bizniñ ḳisimniñ şepḳet hemşirisi Rizvangül bolidu. Ḳiriḳ kündin 

bėri biz bilen birḳançe ceñlerde boldi. “ĠĢte bu bizim birliğimizin Ģefkat 

hemĢiresi Rizvangül. Kırk gündür bizimle beraber savaĢlara katıldı. 1/20 

o Uniñdin başḳa taġ ḳaptallirida nurġun alma kördüm. “Ondan baĢka dağ 

eteklerinde çok fazla elma gördüm.” 2/106 

o Ular bizni öltüridu, bügün Ürümçide, etidin tartip pütün ölkide ḳan 

tükülidu. “Onlar bizi öldürecekler, bugün Urumçi‟de, yarından itibaren 

bütün ülkede kan dökülecek.” 2/37 
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o Men orunduḳni ėlip bu tartinçaḳ pombulaḳtin nėriraḳ çettiki balilarniñ 

ḳatariġa bėrip olturdum. “Ben sandalyeyi alarak bu utangaç tombul 

kızdan biraz ötedeki çocukların sırasına giderek oturdum.” 5/13 

o Oġli yene bir yildin kėyin hedisi Tursunay yaşavatḳan baġçiġa kėtidu. 

“Oğlu da bir yıl sonra ablası Dursunay‟ın gittiği anaokuluna gidecek.” 

5/275 

o Nisaḫan bolsa, azġina işlarġa heddidin taşḳiri ḫuşal bolup yaki ḫapa 

bolup ḳalatti. “Nisahan ise küçücük iĢler için haddinden fazla seviniyor 

ya da sinirleniyordu.” 6/71 

o Mundin burun padişahim şu dukanġa barġanmidi? “Bundan önce 

padiĢahım bu dükkâna gelmiĢ miydi?” 7/64 

3.9.2. PekiĢtirme Edatları 

Bunlar kelimelerin, kelime gruplarının, cümlelerin sonuna gelerek onları 

önceki veya sonraki unsura bağlayan edatlardır. Getirildiği unsura bağlama ve 

pekiĢtirmenin yanı sıra; soru (-gu), tereddüt-Ģüphe (-çu, kin), taaccüp (-de), rica (-çu, 

-a/-e), site (-ze) ve olumsuzluk (emes) gibi çeĢitli anlamlar bakımından da etkilerler 

(Öztürk 2010: 119). 

-mu: Genellikle pekiĢtirme bildirir. Cümledeki her türlü unsurun sonuna 

gelerek, onları önceki veya sonraki unsura bağlar ve belirtir. Türkiye Türkçesi‟ndeki 

da, de edatına benzer. 

o Yaḳ, ḳizlarmu ceñge atlinişi kėrek! “Hayır, kızların da savaĢa katılması 

gerekir.” 1/53 

o Teḫsilerge toġralġan apaḳ nanlarmu tizildi. “Tabaklara doğranan 

bembeyaz ekmekler de dizildi.” 5/120 

o Sėniñ unuñni oġrilap alattimmu? “Senin ununu çalacak mıyım?” 2/147 

-ġu, -ḳu: Vurgu, pekiĢtirme ve kuvvetlendirme görevlerinde kullanılan bu 

edat genellikle TT‟deki “ya”edatının anlamını karĢılar. Bunların yanında emin olma, 

güven duyma, duruma göre kendini ikna etme gibi ifadeler de taĢıdığı görülür 

(Doğan 2012: 895)  
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o Körmeyvatamsen başlavatimenġu, -dėdi Roziaḫun ḫotuniniñ naheḳ 

bahasiġa ėçinġan ḳiyapette, -depter - ḳelem, kitablirini vaḳtida ėlip 

bėrivatimen. “Görmüyor musun, yetiĢtiriyorum iĢte.” dedi Roziahun 

eĢinin haksız yakıĢtırmasına üzülmüĢ gibi: “Defter, kalem, kitaplarını 

zamanında alıyorum.” 6/42 

o Menġu sėni körgenla kişilerdin sorap yürimen. “Ben seni gördüğüm 

kiĢilere sordum ama sen bizi unutmuĢsun.” 3/239 

o Him, mana muşundaḳla sürsem, canabliriniñ iş tamam bolidiġu, -dėdi. 

“Hım, iĢte Ģöyle bir sürsem, cenaplarının iĢi tamam olur.” dedi.” 7/5 

o Çüşenmeydiġan nėmisi bar, bu olturup köktat otaş emesḳu, bu ḳoş 

heydeş!- dėdi. “Anlamayacak nesi var, bu iĢ oturduğun yerden sebze 

çapalama iĢi değil ki, bu çift sürmek!” dedi.” 4/52 

-çu: Esas itibariyle eklendiği kelimelere soru anlamı katar (Doğan 2012: 

891). Bazen de pekiĢtirme anlamı verir. Emir ve Ģart çekiminden sonra geldiği zaman 

rica, istek bildirir. 

o Sen nėriraḳ ketseñçu, -dėgen iduḳ, u artuḳ kajliḳ ḳilmayla negidu kėtip 

közdin ġayip boldi. “Sen biraz öteye gitsen ya.” dedik. O daha fazla inat 

etmeden bir yere gidip gözden kayboldu.” 3/79 

o Vay ḳoyayliçu, burunḳi ehvalni eslise ademniñ yürekliri ėḳip kėtidu. “Öf, 

bırakalım bunları, eskiyi hatırlayınca insanın kalbi sızlıyor.” 5/193 

-la: Cümledeki bütün unsurlardan sonra kullanılabilen pekiĢtirme edatıdır. 

o Men miltiḳni ḳariġa ala - almastinla ėtivettim. “Ben tüfekle niĢan alır 

almaz ateĢledim.” 2/126 

o Men nahayiti uzun sozulġan üzüm barañlirini arilap ötüp birdinla 

gülzarliḳḳa çiḳip ḳaldim. “Ben uzayıp giden üzüm bağlarının arasından 

geçerken birden çiçek bahçesine çıktım.” 4/5 

-de/-te: Sonuna geldiği cümleyi pekiĢtirerek “bundan sonra ve” anlamı ile bir 

baĢka cümleye bağlar: 

o He, siz bu yerde ikensiz, -dep kirip keldi -de, ḳolumni siḳip körüşti. “Hım, 

siz burada mısınız” diyerek geldi ve tokalaĢtık.” 2/243 
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o Siziñçe ayallar ḳoş heydelmeydiken -de? “Size göre kadınlar çift 

süremez, öyle mi? 4/56 

emes: Olumsuzluk ifade eden bağlama ve kuvvetlendirme edatıdır. 

KaĢılaĢtırılan iki unsurdan, sonuna geldii unsuru redderek ikinci unsura bağlar: 

o Eḫmetcan Ḳasimi yalġuz şincañdiki yerlik az sanliḳ milletlernila emes, u 

vetinimizdiki ḫenzu ḫelḳini ve başḳa ḫelḳlernimu oḫşaşla yaḫşi köretti ve 

ularniñ haliġa hal, muñiġa muñ bolatti. “Ahmetcan Kasımî sadece 

ġincan‟daki yerli azınlıkları  değil, ülkemizdeki Çinlileri ve baĢka 

milletleri de seviyor ve onların sıkıntılarına, dertlerine derman oluyordu.” 

2/172 

bolsa: Sonuna geldiği unsuru belirterek bir baĢka unsura bağlar. Bu bağlama 

ve belirtmede bir karĢılaĢtırma ifadesi vardır. “ise” anlamında kullanılır. 

o Oġullar ḫelḳniñ balisi bolsa, ḳizlar ḫelḳniñ balisi emesmu? “Erkekler 

milletin evladı ise, kızlar değil mi?” 1/50 

o Höpüpni bolsa, yaman körüşidu. “ÇavuĢ kuĢunu ise kötü kuĢ olarak 

biliyor” 2/298 

-kin: Soru cümlelerinin sonuna gelerek soru anlamına Ģüphe, tereddüt ifadesi 

katar. 

o Rehber orundiki, ḫelḳ aldida çoñ abroyġa ige bolġan bilimlik bir kişiniñ 

bundaḳ ḳattiḳ külüşi bu ademdiki kemçilikmikin dep oylidim. “Lider 

konumundaki, halkın gözünde büyük bir itibara sahip olan bilim sahibi bir 

kiĢinin böylesine yüksek sesle gülmesini eksiklik mi diye düĢündüm.” 

2/138 

-a (<mu+he):  

o Vay ḳuvurġamey, “çiraḳpayda çay içken <çiçen>ni kördüm” dėgendek, 

emdi kitablardin ḳusur tapḳili turdiñma? “Tepemi attırma, “lambayla çay 

içen akıllıyı gördüm” derler, Ģimdi kitaplardan kusur bulmaya mı 

baĢladın?” 4/76 
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3.10. BAĞLAÇLAR 

Bağlaçlar söz içinde birden çok kelimeyi, kelime grubunu veya cümleyi 

birbirine bağlayarak aralarında çeĢitli yönlerden ilgiler kurmakla görevli kelimelerdir 

(Korkmaz 2010: 32). Ġncelediğimiz metinde bağlaçları sıralama bağlaçları, 

denkleĢtirme bağlaçları, karĢılaĢtırma bağlaçları, cümle baĢı bağlaçları olarak dört 

baĢlık altında değerlendirdik: 

3.10.1. Sıralama Bağlaçları 

Metnimizde kullanılan sıralama bağlaçlarından bazıları Ģunlardır: hem “ve, 

ile”, ve “ve”,  yene “yine”. 

o Şuniñ üçün, bezide anisiniñ sözige kirmesliki hem takallişiġan ḳiliḳimu 

rast. “Bu yüzden, bazen annesinin sözünü dinlemediği ve onunla dalaĢtığı 

da doğrudur.” 6/79 

o Balilar üçün ayrim yataḳ ve karivatlar, dersḫana, köñül ėçiş öyliri bar. 

“Çocuklar için özel yatak ve karyolalar, dershaneler, eğlence evleri var.” 

5/126 

o Ḫevplik cayda yene bir ceñçi yaridar boldi. “Tehlikeli bölgede yine bir 

asker yaralandı.” 1/127 

3.10.2. DenkleĢtirme Bağlaçları 

Metnimizde tespit ettiğimiz ve denkleĢtirme bağlacı olarak kullanılan bir 

bağlaç vardır: yaki “ya da” 

o U “mėniñ atlirim osal, oruḳ” deytti, yaki “soḳam yaman” dep seveb 

tapatti. “O “Benim atlarım kötü ve zayıf, ya da sabanım kötü.” diye 

bahane üretiyordu.” 4/119 

3.10.3. KarĢılaĢtırma Bağlaçları 

Metnimizde yer alan karĢılaĢtırma bağlaçları Ģunlardır: hem… hem… “hem… 

hem…”, …mu …mu “…da …da” 
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o Mana bu tünek kėçisidiki meşrep mende hem yaḫşi hem yaman tesirat 

ḳaldurġanidi. “ĠĢte bu sıra gecesindeki eğlence bende hem iyi hem de 

kötü etkiler bırakmıĢtı.” 3/127 

o Kėrim, men sizge şuni ėytip ḳoyay, yernimu siler bilen bille aġdurimiz, 

aşliḳ bilen otyaşnimu siler bilen bille tėriymiz. “Kerim, ben size Ģunu 

söyleyeyim, yeri de sizlerle birlikte süreceğiz, ürünleri de, otları da 

sizlerle birlikte toplayacağız.” 4/60 

3.10.4. Cümle BaĢı Bağlaçları 

BaĢında bulunduğu cümleyi kendisinden önce gelen veya kendisinden sonra 

gelen cümleye veya cümlelere çeĢitli görevlere bağlayan (Korkmaz 2010: 54) 

bağlaçlardır. Ġncelediğimiz metinde cümle baĢı bağlaçları, fonksiyonları bakımından 

fakat anlamı verenler, eğer anlamı verenler, çünkü anlamı verenler ve netice izah 

bildirenler, benzerlik anlamı verenler olmak üzere beĢ baĢlık altında inceledik. 

3.10.4.1. Fakat anlamı verenler 

Metnimizde yer alan ve fakat anlamı veren bağlaçlar Ģunlardır: peḳet “sadece, 

yalnız”, yalġuz “yalnız, sadece”, leḳin “fakat”, emma “ama”, biraḳ “ama” 

o Rizvangülniñ ḳuliḳiġa kişilerniñ ve oḳlarniñ avazimu añlanmaytti, uniñ 

ḳuliḳida peḳet “ceñçige oḳ tegdi” dėgen birle ḳayġuluḳ avaz şivirleytti. 

“Rizvangül‟ün kulağına insanların da mermilerin de sesi gelmiyor, onun 

kulağında sadece “askere kurĢun değdi” diye kaygılı bir ses 

fısıldanıyordu.” 1/113 

o Eḫmetcan Ḳasimi yalġuz şincañdiki yerlik az sanliḳ milletlernila emes, u 

vetinimizdiki ḫenzu ḫelḳini ve başḳa ḫelḳlernimu oḫşaşla yaḫşi köretti ve 

ularniñ haliġa hal, muñiġa muñ bolatti. “Ahmetcan Kasımî sadece 

ġincan‟daki yerli azınlıkları  değil, ülkemizdeki Çinlileri ve baĢka 

milletleri de seviyor ve onların sıkıntılarına, dertlerine derman oluyordu.” 

2/172 

o Men uni issinduruş ve toyunduruş üçün moridin dayim tütün çiḳirişni 

oyliġanidim, lėkin ötmüşte uni saḳlap ḳalalmidim. Ben onun karnı 
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doysun, ısınsın diye bacada sürekli duman çıkmasını istemiĢtim, fakat 

geçmiĢte onu koruyamadım. 5/249 

o Bizniñ ḫelḳmiz kepterni mulayim, yavaş, yaḫşi ḳuş dep himaye ḳilişidu, 

biraḳ, mulayim bolġini tüzük, emma tolimu yavaş bolup kėtişniñ ançe 

paydisi yoḳ. Bizim halkımız güvercini mülayim, uysal, iyi kuĢ diye sever. 

Mülayim olması iyi ama aĢırı uysal olmasının bir faydası da yok. 2/294 

o Ovlapḳu biz hėç nerse tutalmiduk, biraḳ şu söyümlük rehberimizniñ 

birḳançe ḫisliti mende untulmas ḫatire bolup ḳalġanidi. “Gerçi 

avladığımız bir Ģey yok, ama bu sevimli liderimizin bazı vasıfları beni 

etkilemiĢ, hafızamda yer edinmiĢti.” 2/111 

3.10.4.2. Eğer Anlamı Verenler 

Metnimizde kullanılan ve metnimizde tespit ettiğimiz eğer anlamı veren bir 

bağlaç vardır. eger “eğer” 

o Eger añlaşni ḫalisañlar Guñşė ezasi Beḫtiḫanniñ hayati toġrisida 

körgenlirim ve maña sözlep bergenlirini silerge ėytip bermekçimen. “Eğer 

sizler de dinlemek istiyorseniz kolhoz üyesi Bahtıhan‟ın hayatı hakkında 

gördüklerimi ve bana anlatılanları sizlerle paylaĢacağım.” 5/3 

3.10.4.3. Çünkü Anlamı Verenler 

Metnimzde tespit ettiğimiz çünkü anlamı veren bir bağlaç vardır: çünki 

“çünkü” 

o Çünki men akilirimġa oḫşaş kiyim talliyalmayttim. “Çünkü ben 

ağabeylerim gibi kıyafet seçmezdim.” 3/108 

3.10.4.4. Netice ve Ġzah Bildirenler 

Metnimizde yer alan, netice ve izah bildiren bağlaçlar Ģunlardır: belki “belki”, 

belkim “belki”, hetta “hatta”, bolmisa “yoksa, öyleyse”, dėmek “demekki, böylece”, 

hususen “bilhassa, özellikle”, bolupmu “özellikle” 

o “Ḳehrimanliḳ - ademlik taşḳi körünüştiki söliti, özini körsitip turġan 

heyvetide, uniñ sirtḳi körünüşide bolmastin, belki uniñ içide rohiy 
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bayliḳidan ibarettur.” Dėgendek uniñ ḳehrimanliḳi nahayiti ḳimmetke 

toḫtaydiġan eñ küçlük rohiy meniviy bayliḳi bilen tolġandur. 

“Kahramanlık ve insanlık dıĢ görünüĢteki büyüklükte, kendini gösteren 

heybette, yani dıĢ görünüĢte değil, aksine insanın içindeki ruh 

güzelliğindedir.” Gerçekten onun kahramanlığı büyük kıymete sahip 

güçlü ruhi ve manevi zenginlikle doludur.” 2/28 

o Buni belkim beziler “uşşak - çüşşek sözlerge çüşüp ketti.” dėyişi mümkin, 

lėkin men undaḳ çüşençilerni ḳuvvetlimeymen. “Belki bazıları “ufak-tefek 

sözler ediyor” diye düĢünebilir, fakat ben bu gibi düĢünceleri 

onaylamıyorum.” 2/161 

o Hetta mėniñ bu yazġinim nahayiti az ve yėtersiz. “Hatta benim 

yazdıklarım çok az ve yetersiz.” 2/16 

o Kėrimcan, yer toñ emes, sizniñ idiyiñiz toñ, bolmisa, siziñmu, biziñmu 

soḳilirimiz bir ėtizda yürüvatidiġu? “O zaman da Raziye “Kerimcan 

toprak donmuĢ değil, senin aklın donmuĢ, yoksa sizin de, bizim de 

sabanlarımız aynı tarlada yürütülmüyor mu?” 4/121 

o Dėmek, Nisaḫanmu oġliniñ mekteptiki ehvalini bildi. “Böylece, Nisahan 

da evladının okuldaki durumunu öğrendi.” 6/114 

o Özimniñ hissiyatim boyiçe taġniñ güzellikini ḫususen yuḳiri ėġirda 

Sayram köli ve uniñ etrapida yaylaḳliri barliḳi, her cehettin kėlişken Telke 

tėġiniñ dem ėlişḳa eplik orun ikenliki toġrisida gep ḳildim. 

“DüĢüncelerime göre dağın güzelliğini, özellikle yukarı tarafta Sayram 

Gölü ve onun etrafında yaylaların olduğunu her bakımdan güzel olan 

Telke Dağı‟nın dinlenmek için rahat, uygun bir yer olduğunu anlattım.” 

2/97 

o Bolupmu maña “heyyar taz” dėgen çöçek tesir ḳilġanidi. “Bilhassa 

“kurnaz” adlı masal beni çok etkilemiĢti.” 3/156 

3.10.4.5. Benzerlik Anlamı Verenler 

Metnimizde tespit ettiğimiz, benzerlik anlamı veren bir tane bağlaç vardır. 

ḫuddi “aynen” 
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o Ḫuddi menmu şundaḳ ḳildim. “Ben de aynen öyle yaptım.” 5/2 

3.11. ÜNLEMLER 

Ünlemler konuĢanın korku, sevinç, acıma, ĢaĢkınlık gibi her türlü duygu ve 

heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve 

kısmen bağımlı kelimeler sınıfına giren kelimelerdir (Korkmaz 2010: 224). 

Metnimizde yer alan ünlemleri kendi içinde duygu ünlemleri, seslenme ünlemleri, 

gösterme ünlemleri, sorma ünlemleri ve cevap ünlemleri olmak üzere beĢ gruba 

ayırdık. 

3.11.1. Duygu Ünlemleri 

Metnimizde tespit ettiğimiz duygu ünlemleri Ģunlardır: ist “acıma”, ah “ah”, 

pah “hayret”, he-he “gülme”, hi-hi “gülme”, me “al”, vay “vay”, ḫep “dıĢlama”, him 

“hım” 

o Hey, ist hey! -dėdi -de, Beḫtiḫan tükürükini yutup, ḳoşumisini türgen 

halda sözliyelmey cim bolup ḳaldi. “Hey gidi günler hey” dedi Bahtıhan 

yutkunarak, kaĢlarını çatmıĢ halde bir kelime daha edemeden sessizleĢti.” 

5/213 

o Ah Rizvangül! -yügürgendi dostliridin biri, yürektin fontandek ėtilip 

çiḳḳan bu avaz şepḳet hemşiriler etrapidiki kişilerni çöçütivetti. 

“Dostlarından biri “Ah Rizvangül” diyerek ona doğru koĢtu, yürekten 

fıĢkırırcasına çıkan bu çığlık ġefkat hemĢirelerinin etrafındaki kiĢileri 

ürküttü.” 1/130 

o Pah, sen ḳaltis adaletçi soraḳçikensenġu? -dėdi ḳoşumiḳaş yigit hörpiyip. 

“Hah, sen çok adil bir yargıĢmıĢsın yahu?” dedi tek kaĢlı yiğit kabararak.” 

3/203 

o He - he, mana tamakini köp çekkenniñ paydisi şu,-dep çaḳçaḳ ḳildi. “Hı, 

hı iĢte sigarayı çok içmenin faydası bu.” diye güldü.” 2/83 

o Hi, hi mana ḳiziḳ, nėmişḳa tartinisiz?, -u “hi herpini ġelite ḳisḳa, yėnikrek 

ḳilip ėytti. ““Hı, hı ilginçsiniz, niye çekiniyorsunuz?” diye garip bir 

Ģekilde hafifçe gülümsedi.” 2/124 
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o Me, sen kiçik bolġandin kėyin yigirme tiyin berseñ bolidu, -dep 

yarmaḳlarni ḳolumġa berdi. “Al, sen küçük olduğun için yirmi kuruĢ 

verirsin.” diyerek paraları avucuma koydu.” 3/114 

o Vay balla - balla, bizniñ mehellige Ḳazançiniñ baliliri keptu, -dėyişi 

bilenla ottuz oġul ḳaynavatḳan ḳazanġa soġuḳ su ḳoyġandek külkidin 

çippide toḫtap ḳėlişti. “Vay gençler, bizim mahalleye Kazancının 

çocukları gelmiĢler.” demesiyle birlikte otuz oğul kaynar suya soğuk su 

dökülmüĢ gibi birden durup sessizleĢtiler.” 3/164 

o Ḫep, cuvaynimek, ḳolumġa çüşersen, -dėdi -de Nisaḫan işikni calaḳlitip 

yėpip öyige kirip ketti. “Hay, geberesi, elime düĢersin.” diyerek kapıyı 

çarpan Nisahan evine girip gitti.” 6/6 

o Him, mana muşundaḳla sürsem, canabliriniñ iş tamam bolidiġu, -dėdi. 

“Hım, iĢte Ģöyle bir sürsem, cenaplarının iĢi tamam olur.” dedi.” 7/5 

3.11.2. Seslenme Ünlemleri 

Metnimizde tespit ettiğimiz seslenme ünlemleri Ģunlardır: hey “hey”, ukamuy 

“kardeĢim”, ḫudayim “Allahım”, ḳoy “bırak” 

o Hey, beġerez nėmikensena, muşu buruluştiki döñ ḫevplik; düşmenge 

mana men dep körünüp tursen -de, - dėyişi ariliḳida “tan”, “tan” ḳilgan 

avaz añlinip, viñildep bir oḳ ötüp ketti. “Sen ne gamsız birisin? O 

dönemeçteki tepe tehlikeli; düĢmana ben buradayım dercesine kendini 

gösterirsin, hedef olursun.” der demez bir kurĢun  “tan” “tan” diye 

vızıldayarak kulağımızın dibinden geçip gitti.” 1/7 

o Hey siñlim, uruş dėgen ḳorçaḳ oyini yaki aġiçaylam oyini emes, bilip 

ḳoyuñ, bu çak! -dėdi. “Hey kardeĢim, savaĢ kukla oynamaya ya da 

saklambaç oyununa benzemez. Bunu aklından çıkarma” dedi.” 1/38 

o Hey kaj bala! Yüre men sėni başlap ekirip ḳoyay, -dėdi –de, dadam 

ḳolumdin yėtilep ėlip öydin çiḳti. “Hay aksi çocuk! Yürü, ben seni 

götürüp, bırakırım.” dedi ve elimden tutup evden çıktı.” 3/118 

o Ukamuy! UruĢ dėgen can bilen oyniĢidu. “Hey kardeĢim! SavaĢ canla 

ilgilidir.” 1/43 
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o Ḫudayim maña bala emes balayi - apetni bėriptiken! “Allah‟ım bana 

çocuk değil bela, afet vermiĢ!” 6/19 

o Ḳoy, undaḳ gepni ḳilma! -dep Roziaḫun coza aldiġa kėlip olturdi. -ḫoş, 

saña balayi - apet bolġudek nėme iş ḳildi u? ““Bırak, öyle sözler 

söyleme!” dedi Roziahun masaya gelip oturarak. “HoĢ, sana bela, afet 

olacak ne iĢ yaptı ki o?” 6/20 

3.11.3. Gösterme Ünlemleri 

Metnimizde tespit ettiğimiz gösterme ünlemleri Ģunlardır: mana “iĢte”, ene 

“iĢte”, ta “daha” 

o Mana tuzi kem, lavza gep dėgen muşu! -dep külüvetti Raziye. “ĠĢte boĢ 

laf, tatsız söz dedikleri tam da bu!” diye güldü Raziye.” 4/70 

o Ene avu terepke - çarbaġ dep atilidiġan yerde tebiiy baġ bar iken. “ĠĢte 

Ģu tarafta Has Bahçe denilen yerde doğal bağ var.” 2/105 

o Beziler uni ta miñ toḳḳuz yüz ellik - yilġiçe közige ilmay yürüşti. “Bazıları 

onu daha bin dokuz elli yılına kadar dikkate almazlardı.” 4/38 

3.11.4. Sorma Ünlemleri 

Metnimizde tespit edilen bir sorma ünlemi vardır: ḳėni “hani” 

o Raziye aḫirida: “ḳėni ayallar ḳoş heydiyelemdu? yoḳmu, buni biz iş 

üstide sinap köreyli” dep ḳeti telep ḳildi. “Raziye sonunda: “Haydi 

kadınlar çift sürebilir mi, süremez mi, biz bunu iĢ üstünde deneyip 

görelim.” diye ciddi bir teklif sundu.” 4/98 

3.11.5. Cevap Ünlemleri 

Metnimizde tespit ettiğimiz cevap ünlemleri Ģunlardır: yaḳ “yok”, he “evet”, 

hėçḳaçan “hiçbir zaman”, yoġsu “yok, hayır” 

o Yaḳ, ėtip baḳmiġan. “Yok, kullanmamıĢtım.” 2/116 

o He, hazir bizniñ dadüy boyiçe ḳoş tutuvatḳan üç ayal bar, -dėdi Düycañ. 

“Evet, Ģu anda bizim kolhozun tamamında çift süren üç kadın var.” dedi 

Muhtar.” 4/25 
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o Hėçḳaçan! -devettim men ėçinişliḳ tesir bilen, -ana muhebbeti küçlük 

muhebbet, ölüm aldida ana özi ḳurban bolsa boliduki, balisini saḳlap 

ḳėlişḳa ümtülidu, -dep ḳoşup ḳoydum.  “Hiçbir zaman!” deyiverdim ben 

de olayın acıklı etkisi ile. “Ana sevgisi, güçlü sevgi. Ölüm önünde ananın 

kendisi kurban olur, evladını korumaya çalıĢır.” diyerek bağladım.” 5/247 

o Yoġsu edebtin ḳilçilik çiḳmidim. “Hayır, edepten zerre kadar çıkmadım.” 

7/50  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM – METĠN 

 

1. ġEPḲET HEMġĠRĠSĠ 

1 

1/1 Yanvar künliri. Pütün etrap apaḳ ḳarġa kömülgen. 1/2 Soġuḳ ademni 

heridek çėḳip turidu. 1/3 Tügmenniñ nosi üstide señgiliĢip turġan çokamuzlar 

adettiki ėḳimini özgertip etrapġa mervayittek yaltiraḳ tamçilirini sėpip turatti.  

1/4 Biz tügmenniñ cenubidiki döñge kelgende LeñĢeñ butḫanisi etrapġa 

ornaĢḳan gomindañniñ poteyliri aĢkara köründi.  

1/5 -Emdi tövenge ḳarap yügürüĢ kėrek,  -dėdi yėnimda kėlivatkan yoldiĢim.  

1/6 -Toḫta, sanap baḳayli, ḳançe potey ėkin, dėgenidim.  

1/7 -Hey, beġerez nėmikensena, muĢu buruluĢtiki döñ ḫevplik; düĢmenge 

mana men dep körünüp tursen -de, - dėyiĢi ariliḳida “tan”, “tan” ḳilgan avaz añlinip, 

viñildep bir oḳ ötüp ketti. 1/8 Biz tövenge ḳarap yügürdüḳ. 

1/9 Tügmenniñ üstiñi boyida ikki kiĢi ḳolyaġliḳ yuyuĢup olturatti. 1/10 

Ularniñ ḳizlar ikenlikini yiraḳtin ḳarap perḳ etkili bolmaytti. 1/11 Nahayiti yüz 

ḳedem yėḳinlaĢḳan çaġdila avaziniñ zilliḳidin “he, bular ḳizlar ikenġu” dėdüḳ. 1/12 

Ularniñ bėĢida ḳoy tėrisidin tikilgen aḳ ḳulaḳça, uçisida ḳayrim yaḳiliḳ ḳisḳa cuva, 

putida piyma bar idi. 1/13 Eskiriy formida, erençe tikilgen cuva ularniñ gevdisige 

ançe layiḳ kelmey, çaḳḳanliḳini yoĢurup turġan bolsimu, tasma belvaġ bilen bėlini 

mehkem baġlap, piyminiñ ḳoncini ḳayrip ėlip, yürüĢ – turuĢḳa ḫėli ḳoluĢup ėliĢḳandi.  

1/14 Biz ular bilen salamliĢip, oymandiki sazliḳniñ Ģimaliġa ornaĢḳan Ģitapḳa 

kirip kettuḳ. 1/15 Bu Ģitap pozitsiyimizniñ Ģerḳiy cenubida eñ çette turġan cay bolup, 

düĢmenniñ LeñĢeñ ėgizlikidiki nahayiti nurġun potey ve akopliriġa ḳarĢi mühim orun 

idi. 1/16 Ġkkinçidin, bu Ģitap caylaĢḳan ḳisimlirimizniñ pozitsiyisini “yėñi hayat” 

mehellisiniñ otturisidin kėsip ötken yollar ġerbtiki düĢmen pozitsiyisidin acritip 

turatti. 1/17 DüĢmenler yolniñ u ḳanitidiki imeretlerniñ ögzilirige potey yasap, 

istanukluḳ pilimutlerni ornitivatġan. 1/18 Bu ḳanatta bolsa, düĢmenler tereptin 
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köydürüp veyrane ḳilinġan imaretlerniñ tamliri ve anda-sanda oḳtin panah ḳilip 

tizilġan kėsekler bizniñ pozitsiyimizniñ çėki idi. 1/19 Biz Ģitap baĢliḳi bilen körüĢüp 

biraz söhbet ḳilġandin kėyin, su boyida uçratḳan ḳizlardin biri iĢiktin roḫset sorap 

kirip keldi.  

1/20 -Mana bu bizniñ ḳisimniñ Ģepḳet hemĢirisi Rizvangül bolidu. Ḳiriḳ 

kündin bėri biz bilen birḳançe ceñlerde boldi. 1/21 Yüreklik iĢçan ḳizimiz, -dep 

tonuĢturdi Ģitap baĢliḳi.  

1/22 -Ģundaḳ, biz tonuĢḳu, dėdi mėniñ yoldiĢim. 1/23 Rizvan külümsirep: 

1/24 -Sizġu bu yerge bir ḳançe ḳėtim çiḳḳan idiñiz. 1/25 Bu kiĢiniñ birinçi 

ḳėtim kėliĢġu deymen, -dėdi.  

1/26 -Tuġra, dėdim men.  

1/27 Rizvangül - ḳoy közlük, ḳaraḳaĢ, ḳañĢa burun, buġday öñ, ottura boyluk, 

on toḳḳuz yaĢtiki ḳiz idi. 1/28 U özige sepdeĢ boluvatḳan, uyġur ḳizliri içide tėtikliki, 

pikiriniñ ötkürliki bilen alahide ayrilip turatti, baĢḳa ḳizlarġa ḳaraġanda özige 

yaraĢḳan temkin yėḳimliḳ ḳiyapette kiĢiler bilen erkin sözliĢetti. 1/29 UruĢ baĢlanġili 

ikki ayġa yėḳin bolup ḳaldi. 1/30 Kün sanap partizan Ģeklidin intizamliḳ eskeriy 

ḳisimlarġa aylinivatḳan ceñçilirimiz kėçe - kündüz tinmay meĢḳ ḳilip, herbiy ḳaide 

ve ḳoral iĢlitiĢ yollirini üstün heves bilen ögenmekte idi. 1/31 Ene, biz boluñda beĢ 

atar miltiḳni buzup, tüzep öginivatḳan bir yigitniñ yėniġa kėlip düĢmendin olca alġan 

kurallarniñ türliri ve uni iĢlitiĢ yolliri toġrisida söhbet ḳiliĢtuk. 1/32 Hemmimiz 

tikilip ḳarap turġanlikimiz üçünmu yigit miltiḳniñ çaḳmiḳini orniġa sėliĢta temtirep 

ḳaldi, Rizvangül miltiḳni ḳoliġa ėlipla, hėçḳandaḳ temtirep turmastin çaḳmaḳni 

orniġa sėlip ḳoydi. 1/33 Yigit iza tartḳinidin ḳizirip ketti.  

1/34 Rizvangül beĢ atar miltiḳ, ḳol pilimut ve giranat ėtiĢni miltiḳlarni çuvup, 

tüzeĢni öz - özidin öginivalġandi. 1/35 Çünki u ḳayta ceñlerde boluĢni, eger birer ėgir 

veziyet içide ḳalsa düĢmen bilen aḫirki tamçe ḳėni ḳalġuçe ḳuralliḳ küriĢiĢni oylaytti.  

1/36 ġuniñ üçün, Rizvangül inḳilabniñ 6 künila birneççe dostliri bilen Ģu 

vaḳittiki baĢ Ģitapḳa kėlip pidayi bolup aldinḳi sepke bėriĢni telep ḳildi. 1/37 

Pidayilerni tizimlavatḳan ḳaraḳaĢ yigit hakavurluḳ bilen:  
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1/38 -Hey siñlim, uruĢ dėgen ḳorçaḳ oyini yaki aġiçaylam oyini emes, bilip 

ḳoyuñ, bu ceñ! -dėdi.  

1/39 Yigitniñ köreñlep ḳilgan sözleri Rizvangülniñ izzet nepsige tegdi. 1/40 

ġuniñ üçün u bu yigitke ḳattiḳ tėgip: 

1/41 -Çapini barġa muĢ atsam, cuvisi barġa tor ketti, dėgendek men 

gomindañġa ḳarĢi muĢ atay dėsem sizge tor kettimu -nėme ?! -dep üstelge alḳinini 

ḳoyup uniñ tizimlavatḳan deptirige ḳaridi. 1/42 Zalda pidayiliḳḳa tizimlitiĢḳa növet 

kütüp turġuçilar arisida külke kötürüldi.  

1/43 -Ukamuy! UruĢ dėgen can bilen oyniĢidu. 1/44 Bundaḳ iĢḳa bėlni çiñ 

baġliġan oġul bala kėrek. 1/45 Men silerni ḳiz dep ayap gep ḳilsam ḳaynap 

kettiñizgu! – dėdi yigit ḫicalet bolup. 

1/46 -Pütün ḫelḳimiz ḳozġilip koça - koçida deryadek dolḳunlinip ėḳivatidu. 

1/47 Biz öyimizde Ģük olturalamduk? 1/48 Ḫalḳ erkinlik üçün “hurra” ḳiçḳirip ceñge 

kirivatsa, biz tamaĢa körüp tursaḳ, muĢu bestimiz bilen ḳorçaḳ oynisaḳ, uyat 

emesmu? 1/49 Biz mundaḳ nomusni kötürelmeymiz! 1/50 Oġullar ḫelḳniñ balisi 

bolsa, ḳizlar ḫelḳniñ balisi emesmu? 1/52 Ular düĢmenge ḳarĢi turmasliki kėrekmu?! 

1/53 Yaḳ, ḳizlarmu ceñge atliniĢi kėrek! 1/54 Sizmu buni bilip koyuñ! 1/55 Ḳėni 

yėziñ bizni! -dep uniñga tikildi.  

1/56 -Ceñde silerge ḳiyin bolarmikin deymen -de, -dėdi yigit, etimelim sözide 

ḫėli aldirap ḳalġan bolsa kėrek, ikki ḳuliḳini keynige ḳayrip baġlivalġan ḳulaḳçisini 

bėĢidin aldi, uniñ pėĢaniliride ter tamçiliri körünetti. 1/57 U, Rizvangülniñ telipini 

hel ḳilalmaydiġanliḳini ėytip ḳizlarni Ģitap baĢliḳiġa evetti, baĢliḳmu unimiġanidi. 

1/58 Rizvangül:  

1/59 -DüĢmen bilen erk üçün ceñ ḳilivatḳanlar vetenniñ oġulliri bolsa, biz 

vetenniñ ḳizliri. Ḳizlar “koral tutalmaydu” dep ḳaysi tariḫta körsitiptu. 1/60 Bizge 

ḳoral bėrilsun! 1/61 Hėçḳandaḳ toḫtalġusiz aldinḳi liniyige barimiz… -dep muraciet 

ḳildi. 

1/62 Beziler Rizvangülge dostliri bilen saḳliḳni saḳlaĢ vaḳitliḳ nazariti 

gospitalida ḫizmet ḳiliĢni teklip ḳilġanidi.  
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1/63 Rizvangül: 

1/64 -Biz düĢmenge ḳarĢi heḳiḳeten ġezepge kelduḳ, yolimizni tosumañlar! 

1/65 Frontka ḳoralliḳ bėriĢni ḳetiy telep kilimiz.! -dėdi. 1/66 Uniñ yüzliri pokandek 

ḳizarġan, ġezep bilen közliridin yaĢ tamçiliri egip turatti. 1/67 U Ģu halda düĢmenge 

ḳarĢi yėriliĢke teyyar turġan bomba idi.   

1/68 BaĢḳiliri Rizvangülniñ acayip casaretlik küçlüklükini, uniñda vetenge, 

helḳḳe, azadliḳḳe bolġan muhebbitiniñ küçlüklükini kördi. 1/69 Uni arka septe 

ḳalduralmaydiġanlikini sezdi. 1/70 ġuniñ üçün ceñ meydanliriġa Ģepḳet hemĢirisi 

ḳilip evetkendi. 1/71 Rizvangül ceñ meydanliridiki herḳandaḳ muĢeḳḳetlerge çapsan 

könüp, u yerdiki kiĢiler bilen bir tuġḳandek bolup ketti.  

1/72 Köyümçanliḳi ve hėç nersidin ėrinmigenliki üçün ceñçiler uni eñ 

Ģepḳetlik, mėhriban hemĢirimiz dep hörmet ḳilatti.  

2 

1/73 1945 - yil on üç yanvar. 1/74 Tañ bilen bizniñ ḳisimlirimiz düĢmen 

pozitsiyilirige hucum baĢlidi.  

1/75 DüĢmenlerdin tartivėlinġan ḳorallarniñ sani ḫėli köpeygen bolsimu, 

pidayi bolup, sepke kirivatḳanlirġa tėḫi ḳoral toluḳ yėtiĢmes idi. 1/76 ġuniñ üçün, 

pidayiler tömürçilerge neyze yasitip çenzilerniñ uçiġa ḳadivėliĢḳan, miñlap- miñlap 

neyzilirini künde yaltiritip, koçilardin ötkende ularġa egeĢken ḫalḳ topi koçilarda 

dėnizdek dolḳunlinip aḳatti. 1/77 Pütün ḫalḳ adettiki Ģeḫsiy tirikçilikini unutḳan, 

hemminiñ pikri - ḫiyali düĢmenge zerbe bėriĢtin ibaret idi. 1/78 Ceñ küni 

meydanlarda ḳisim-ḳisimġa bölüngen ḳuralliḳ ceñçilirimiz etrapida neyze kötergen 

pidayiler ve kaltek, çomaḳ kötürüp çiḳḳan yüz miñlap ḫelḳ dolḳuni aḳatti. 1/79 

Ḳuralliḳ ḳisimlirimiz herbiy ḳaide boyiçe heriketlinetti. 1/80 Pidayi neyziçilermu 

tertipke sėlinġan, lėkin kaltek kötürüp yürgen ḫalḳ bolsa, öz iḫtiyariçe heriketlinip 

yüretti. 1/81 Gahi çaġlarda düĢmenniñ eñ dehĢetlik ot toçkiliriġa ömüliĢip baratti. 

1/82 Mana bügünki ceñ künidimu Herembaġ ve LeñĢeñ etrapida san-sanaḳsiz ḫalḳ 

çuḳan sėlip yüretti.  
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1/83 Kün neyze boyi örligen çaġda, eñ dehĢetliḳ ceñ Herembaġniñ ġerbiy 

töpilikide baĢlandi. 1/84 DüĢmen barliḳ küçini heriketke keltürüp ḳarĢiliḳ ḳilmaḳta. 

1/85 Pütün akop, bilindaz poteylerdin tinmisiz ot açmaḳta. 1/86 Bizniñ ḳuralliḳ 

ḳisimlirimiz Herembaġ tereptiki zeretkerliḳta ḳarġa kömülüp alġa silcimaḳta. 1/87 

Tėhi Ģahaciniñ bėġidin töpilikke çiḳmaġan ceñçiler sėpi arisida bizmu front 

hemĢiriliri bilen bille turattuḳ. 

1/88 - Ḳisimlirimiz aldinḳi sėpi düĢmenniñ eñ ḫevplik poteyliri caylaĢḳan 

terepke silcip ketti, -dėgenidi biri.  

1/89 Rizvangül ornidin çaçrap turup:  

1/90 -Bizniñ emdi bu yerde turġinimizniñ hėç paydisi yoḳ. 1/91 Ceñçilirimiz 

arisidin orun tėpiĢimiz kėrek, -dėdi. 1/92 U teklipke beziliri uniġan bolsimu, bezi 

hemĢiriler unimay ḳaldi. 1/93 Rizvangül öziniñ sözide mehkem turdi. 1/94 Somkisini 

pulañlitip baġdin töpiliktiki zeretkerliḳḳa çiḳip ketti. 1/95 2 hemĢire bilen 

zeretkerliḳniñ otturisidiki onçe kiĢi patḳudek oymanliḳḳa bėrip caylaĢti. 1/96 Unin 

veten ve ḫalḳ üçün yanġan yaĢ yüriki ḳehriman ata -bovilirimizniñ pediside tėpetti. 

1/97 U tevrep ketken ḫalḳniñ üstün rohini, erkinlik üçün puruḳlap ḳaynavatḳan ceñni 

körüp meġrurlinatti. 1/98 Muhebbet ölümni yėñidu, dėgendek öz vetenige ḫalḳige 

bolġan muhebbeti aldida Rizvangülge ölüm nahayiti addiy nerse körünetti. 1/99 

Ölüm uniñ yadiġimu kelmeytti. 1/100 U ceñlerde eñ ḫevplik yerlerge nahayiti ḳizġin 

ve ḳehrimanlarçe yügürüp baratti. 1/101 Ḳelbide muhebbet bilen nepret ḳaynap 

taĢatti. 1/102 Muhebbeti elge, vetenge, nepreti düĢmenge idi. 1/103 MuĢu küç uni 

alġa ittiretti, baĢlaytti. 1/104 Ceñ nahayiti dehĢetlik tüs aldi. 1/105 Her ikki tereptin 

ėtilivatḳan ittiḳ-pilimut oḳliriniñ ve giranatliriniñ avazliri ḳulaḳ, mėñini yep turatti. 

1/106 Her bir ḳebriniñ dövilengen topiliri ceñçilirimizge oḳtin saḳliniĢḳa panah 

bolmaḳta. 1/107 Pilimut oḳliri bolsa, ḳebriler üstidiki ḳarlarni vizilditip uçuratti. 

1/108 -DüĢmenniñ bilindazliriġa yėḳin bėrip ḳalġan ikki-üç ceñçige oḳ tegdi, 

-dėgen ḫeverni añliġan haman, Rizvangül alġa ḳarap uçḳandek yügürdü. 1/109 Uni 

körgen herbir ceñçi: 

1/110 -Toḫtañ!! 
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1/111 -Toḫtañ Rizvan! 

1/112 -Öre mañma, siñlim! – dep varḳiraĢti.  

1/113 Rizvangülniñ ḳuliḳiġa kiĢilerniñ ve oḳlarniñ avazimu añlanmaytti, uniñ 

ḳuliḳida peḳet “ceñçige oḳ tegdi” dėgen birle ḳayġuluḳ avaz Ģivirleytti. 1/114 Mana 

Ģuniñġa yardem kiliĢ ḳėrek. 1/115 U, möldürdek yėġivatḳan oḳ astida küçiniñ bėriçe 

öre yügürüp kėtip baratti. 1/116 Çiñ baġliġan tasma belvėġiġa yoġan ḳaça 

ḳisturuvalġan. 1/117 Ḳolida bolsa daka ve paḫta sėlinġan somka pulañlap turatti.  

1/118 U yaridar bolġan ikki ceñçiniñ yarisini tėñip, arḳa sepke evetkendin 

kėyinla vizvud komandiri eñ ḫevplik yerde bėĢidin yarilinip yiḳildi. 1/119 Rizvangül 

uni kördi - de Ģu terepke yügürüp ketti. 1/120 Komandir düĢmenniñ pilimut oḳi üç 

tereptin ḳayça ötüĢüp turadiġan ḫeterlik caydin on ḳedemçe nėrida turġan eski tamġa 

yėtivėliĢḳa yügürgende oḳ tegkendi. 1/121 ġu çaġda Rizvangül yügürüp yėtip keldi - 

de, uni özi niĢanliġan çolaḳ tamġa söridi. 1/122 UĢḳitip uçuvatḳan oḳlar Rizvangül 

bilen yaridarniñ etrapidiki ḳarlarni uçritip turatti. 1/123 Lėkin merd Rizvangül 

oḳlarniñ özige keltürüvatḳan ölüm ḫeverliri bilen hėsablaĢmaytti. 1/124 U közligen 

on ḳedemdiki çolaḳ tamġa yaridarni yetküzüp bėĢini tañdi ve aġzi - burnini sürtüp 

hoĢiġa keltürdi. 

1/125 Komandir ölüm aġzidin ḳutuldi.  

1/126 Ceñçiler düĢmenniñ dehĢetlik ḳarĢiliḳini sundurup ilgiri kėtip baratti. 

1/127 Ḫevplik cayda yene bir ceñçi yaridar boldi. 1/128 Rizvangül emdi arḳiġa ḳarap 

yaridar ceñçige yügürgendi. 1/129 DüĢmenniñ oḳi kėlip uniñ bėĢiġa tegdi.  

1/130 -Ah Rizvangül! -yügürgendi dostliridin biri, yürektin fontandek ėtilip 

çiḳḳan bu avaz Ģepḳet hemĢiriler etrapidiki kiĢilerni çöçütivetti. 1/131 Hemmimiz 

uniñ etrapiġa toplaĢtuḳ. 1/132 Rizvangül közini mehkem yumup, çiĢlirini kiriĢtürüp 

yatatti. 1/133 Uniñ yüzidin egip ėḳip çüĢüvatḳan ḳipḳizil ḳan ve tal-tal bolup yüzige 

çėçilġan ḳara çaçliri uniñġa acayip bir sür peyda ḳilġandi. 1/134 Uniñ bėĢi daka bilen 

mehkem tėñilip gospitalġa evetildi. 1/135 Uzitip ḳalġuçilar bolsa, ėçiniĢliḳ çoñḳur 

hesret içide öre turup ḳaldi.  
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1/136 ġu küni azadliḳ üçün bolġan ḳaynaḳ ceñlerde Ģepḳet hemĢiriliriniñ 

yene biri - Raziyemu ėġir yaridar boldi.  

1/137 ġepḳet hemĢirilirimizmu ḫalḳniñ erki üçün düĢmenge ḳarĢi küreĢ 

meydanida Ģėhit bolġan vetenniñ ḳehriman ėziz perzentliri ḳataridin orun aldi. 

1/138 Min toḳḳuz yüz  ḳiriḳ sekkiz -  yil, Noyabir 

2. EḪMETCAN ḲASĠMĠ 

(ḫatire) 

2/1 “… Dostlar atañlar Ģanliḳ ġelibige 

2/2 Ularniñ nurluḳ izidin mėñip… 

2/3 Saḳlañlar küreĢçan vesiyitimi  

2/4 Yürekke tėgip! 

2/5 Yürekke tėgip! 

2/6 Ularniñ rohiġa Ģerep yaġidu,  

2/7 KiĢilik düĢminini  

2/8 Çiḳsaḳ biz yėñip.” 

2/9 - Cüriti 

2/10 Ḫelḳimizge beḫt keltürüĢ sepiri üstide birneççe rehberlirimizniñ biryoli 

ḫeterlik hadisige uçrap ḳurban bolġan çuñḳur ḳayġuluḳ ḫevirini añliduk. 2/11 Bu 

hadise esirler boyi zulum - ḫorluḳtin iñriġan ḫelḳniñ yėñi zaman tariḫiġa matemniñ 

ḳara siziḳi oralġan aççiḳ ḫatire bėti bolup kiridu. 

2/12 Her ḳandaḳ millet öziniñ milliy azadliḳi ve beḫt - saaditi üçün küreĢken 

öz menpeetini ḫalḳ menpeeti üçün ḳurġan ḳilġan ḳehriman perzentlirini, ularniñ 

Ģanliḳ namini ḳelbide ebediy saḳlaydu. 2/13 Bizniñ ḫelḳimiz erkinlik beḫt - saadetni 

ḳolġa keltürüĢ yolida ḳurban bolġan öz rehberlirini meñgü ėsidin çiḳarmaydu. 2/14 

Ḫelk yėñidin - yėñi utuḳlarġa - Ģereplerge ėriĢkensėri ve ular yaratḳan küreĢ 

mėvilirini tėtiġansėri, aĢu ecdadlarni tėḫimu süyümlük hės ḳilidu.  
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2/15 Men rehberlirimizniñ biri - Eḫmetcan Ḳasimi toġruluḳ yazmaḳçimen, 

biraḳ, mėniñ bu ḳorḳmas ve çiver adem toġruluḳ omumlaĢḳan melumatni 

bėrelmeyiġanliḳim nahayiti ėniḳ. 2/16 Hetta mėniñ bu yazġinim nahayiti az ve 

yėtersiz. 2/17 Eger maña: sen nėme üçün ḳoliñġa ḳelem ėlip ḳeġezni boyap yürisen? 

- dėgen soal ḳoyulidiġan bolsa men: bu süyümlük ademniñ ḳimmetlik ḫatirisi esirler 

boyi içtimaiy palaketlikler destidin zarlanġan ḫelḳimiz içide ḳuruḳ hörmet bilen 

emes, mėhir - muhebbet bilen yadlanmaḳta, mana menmu Ģuniñ biri bolup buniñġa 

köñlümdin orun alġan issiḳ muhebbet bilen ḳarayman. 2/18 ġu muhebbet vecidin 

Eḫmetcan Ḳasimi toġrisida az bilsemu, körgen - bilgenlirim toġrisida ḳolumġa ḳelem 

aldim deymen. 

2/19 Mėniñ yazġanlirim - uniñ bilen köp yürüp söhbetleĢken kiĢilirimiz ve 

kėçe - kündüz birge bolup iĢligen dostliri teripidin ḳurulidiġan ḫatire binasiġa bir 

kėsek bolup, binaniñ kem yerlirini tolduruĢ matėriyali bolar dėgen ümidtimen.  

X X 

2/20 Eḫmetcan Ḳasimi alemdin ötti.  

2/21 U bizdin cuda bolġandin kėyin, insanperverlik, adaletperverlik bilen 

yuġurulġan ġeyur simasi tėḫimu roĢenrek bolup köründi.  

2/22 Heḳiḳetge köz yummaydiġan kiĢiler uniñda yaḫĢi pezilet, yaḫĢi 

ḫisletlerniñ barliḳi, bolġandimu tutuḳ emes, nahayiti oçuḳ, ḫuddi ḳaranġuda yėnip 

turġan çiraġtek yoruḳ ikenlikini ėytiĢti. 2/23 Heḳiḳeten, esirler boyi cahalet 

ḳarañġuluḳida gañgirap ketken ḫalḳ içide uniñ yüriki ḳahriman, merd Danko‟niñ
1
 

yürikidek yoruḳ bolup yėnip turatti.  

2/24 Eḫmetcan Ḳasiminiñ obrazini yėziĢ asan emes ve uni ikkinçi bir Ģeḫsi 

bilen sėliĢturup körüĢ tėḫimu tes. 2/25 Bu ademniñ bizniñ tariḫizimde özige ḫas 

uluġluḳi bar. 2/26 Uniñ obrazini yaltiraḳ sözler bilen bėzeĢke bolmaydu. 2/27 Bu 

obrazni ėçip bėriĢ üçün, gepni uniñ addiy - saddiliḳi, bu addiliḳniñ tebiiliki ve uniñ 

rohiy güzellikidin baĢlaĢ kėrek. 

                                                 
1
 M. Gorkiniñ “ėziz kėl momli” namliķ hėkayisiniñ ķehrimani. U ķarañġu cañgalda ėzip 

ķalġan ħelķ üçün yürikini yandurup yol baĢliġan. 
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2/28 “Ḳehrimanliḳ - ademlik taĢḳi körünüĢtiki söliti, özini körsitip turġan 

heyvetide, uniñ sirtḳi körünüĢide bolmastin, belki uniñ içide rohiy bayliḳidan 

ibarettur.” Dėgendek uniñ ḳehrimanliḳi nahayiti ḳimmetke toḫtaydiġan eñ küçlük 

rohiy meniviy bayliḳi bilen tolġandur. 

2/29 Eḫmetcan Ḳasiminiñ ḳehrimanliḳ iĢ izliri ėzilgen ḫelḳniñ beḫt - 

saadetige mehkem baġlanġan. 2/30 U ḫelḳniñ beḫti üçün öziniñ Ģeḫsiy beḫtidin 

kėçeleydiġan, orni kelse bu yolda öz hayatini ḳurban kilalaydiġan merdane pezilet 

igisi idi.  

2/31 Biz buni miñ toḳḳuz yüz ḳiriḳ yette - yili gomindañ eksiyetçiliri peyda 

ḳilġan yigirme alte fėvral veḳeside nahayiti roĢen körüp ötümiz. 2/32 ġu küni 

gomindañ eksiyetçiliri heddidin aĢḳan uyatsizliḳ bilen puḳraçe kiyivalġan esker ve 

casuslarni teyyarlap Ürümçide bizniñ ḫelḳ vekillirimiz turġan öyni orivėlip hucum 

baĢliġandi. 2/33 Ular bizniñ vekillirimizni tehlike astida tutup turup, ḫelḳniñ ḳolġa 

keltürgen az - tola erkinlikini tartivėlip yene dozaḫḳa ittiriĢ meḳsitide tiz çöktürüĢni 

oylidi. 2/34 Lėkin buni sezgen daniĢmen Eḫmetcan Ḳasimi gomindañ eksiyetçilirniñ 

baĢliḳliridin birige: sizge hazir ikki yol bar. 2/35 Bir, çeḳip eskerliriñizge “arḳiġa 

burul, ḳedemlep marĢ!” deysiz, ular çikip kėtidu. 2/36 Biz çiḳip Nenguendiki ḫelḳni 

tinçlandurup tarḳitivėtimiz, tinçliḳ bolidu, ikkinçisi mana Ģu iĢikni ėçip, eskerliriñizni 

ḳoyup bėriniz. 2/37 Ular bizni öltüridu, bügün Ürümçide, etidin tartip pütün ölkide 

ḳan tükülidu. 2/38 Mana Ģu ikki yolniñ ḳaysisini ḫalisiñiz birini tallivėliñ! 2/39 Biz 

ölümdin esla ḳorḳmaymiz, uni alliḳaçan üstimizge alġan ademlermiz. Hazir biz hayat 

ḳalsaḳmu, ḫelḳḳe payda… Çünki on bir bitim boyiçe ḫelḳniñ erkinlikini temin 

ḳilimiz. 2/40 Ölsek uniñdin artuḳ payda, çünki bu munasivet bilen ḫelḳ ḳozġilip, bu 

bitimdin köre artuḳraḳ yeni toluḳ azadliḳini ḳolġa keltüridu. 2/41 Bizniñ ḳėnimiz 

ḫelḳḳe azadliḳ keltürüp bėridu. 2/42 Bu elvette biz üçün Ģereplik ölüm bolidu, - dėdi. 

2/43 Eḫmetcanniñ bu merdane ḫitavi bilen, düĢmenlerniñ resvasi çiḳip saḫta 

ḳiyapiti aĢkarilandi.  

2/44 Eḫmetcan Ḳasimi ḫelḳniñ ḳudretlik küçige nahayiti ėniḳ iĢengen uniñga 

guman bilen ḳaraĢtin ḫali adem idi. 2/45 U gomindañ eksiyetçiliriniñ çoḳum meġlup 

boluĢini aldin köreligen, Ģuniñ üçün u daim iĢençlik halda “ ölkimizde ḫelḳçiliḳ 
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siyaset cezmen emelge aĢidu” dep sözleytti. 2/46 U düĢmenni acayip maharet bilen 

kaltekliyeleytti, addiy, lėkin mezmuni tiren sözler bilen düĢmenniñ közini parḳiritip 

turup uniñ süritini ḫelḳḳe sizip körsiteleytti. 

2/47 U birküni gomindañ saḳçi emeldarliriniñ rezillikini paĢ ḳilip mundaḳ 

dėgenidi: 

2/48 -Dunyada ḫelḳniñ eĢeddi düĢmeni bolġan faĢizm ḳoli yetkenla caylarda 

ḳanliḳ ḳirġinçiliḳ yürgüzüp adalet erkinlik terepdari bolġan ademlerni yoḳitiĢ 

çarisige kiriĢkendi. 2/49 Biraḳ gimlir biravniñ öyige oĢuḳ yaki neĢe taĢlap ḳoymasidi. 

2/50 U gistapodin nahayiti ustiliḳ bilen iĢlengen her ḫil hüccetlerni teyyarlap, Ģu 

hüccetlerni faĢistlarġa ḳarĢi bolġuçilarniñ yançuḳ yaki sanduḳliriġa sėlip ḳoyup Ģuniñ 

bilen tutatti. 2/51 Hazir bizniñ gimlir undaḳ avare bolup yürüĢni ḫalimastin, yuḳiriḳi 

addiy usul bilenla beñgi, oġri, ḳimarvaz depla tutup kėtidiġan bolup ḳaldi.  

2/52 Men Ģu küngiçe bizniñ ḫelḳ içide düĢmen bilen yüzmu yüz turup, 

düĢmenniñ epti - beĢirisini dadilliḳ bilen paĢ ḳilip körsiteligen mundaḳ ḳehriman 

Ģeḫsni uçratmiġanliḳimni hės ḳilimen. 

2/53 “Rehber” dep nam çiḳarġan yukiri nemseptiki bir ḳançe Ģeḫslerni 

körgenidim; men ularni töven bir cayda turup ėgizrek bir orunda yaki tam töpisige 

çiḳip, yiraḳtin ḳarap heĢemetlik bir guruh içide “ene u”, “aĢu kiĢi” dėgen sözler 

ḳuluḳumġa kirip turġan halda körettim. 2/54 Miñ toḳḳuz yüz ottuz yette yili 

Ürümçide oḳuĢ üçün barġan, lėkin hėçḳandaḳ oḳuĢ cayiġa orunlaĢturulmay igidarsiz 

ḳalġan bir ḳançe yaĢlar içide men bar idim. 2/55 Biz ḳar yaḳḳan künlerdimu Ürümçi 

ḫelḳ istirahet bėġida yol adaĢḳan sayahatçilerdek gülḫan sėlip uniñ çöriside kün 

ötküzettük. 2/56 Birküni tuyuḳsiz birneççe maĢina bilen yaḫĢi ḳurallanġan yüzdin 

artuḳ eskerniñ muhapizitide ġėñ Duben baġḳa kirip biz turġan caydin ottuz mėtirçe 

yiraḳliḳta - su boyiġa çüĢti. 2/57 Muhapizetçiler uni keñ dairede orap ikki-üç orunġa 

pilimut ḳurup ḳoydi. 2/58 Bizniñ içimizdiki bezi yaĢlar gülḫan yėnida kir 

yuyuvatḳan, yupurmaḳ ġaziñi bilen yastuḳ yasavatḳan, otun sunduruvatḳanidi. 2/59 

Biri bolsa dutar çėlip naḫĢa ėytivatḳanidi. 2/60 Tuyuḳsiz peyda bolġan bu sürlük 

körünüĢtin hemminiñ herikiti toḫtap ḳaldi. 2/61 Biz özidin daim ensirep yüridiġan bu 

kiĢiniñ sözi bilen artuḳ ḳimirlaĢtin ėhtiyat ḳiliĢḳa baĢliduḳ. 2/62 ġu vaḳitniñ özide 
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bizniñ adettiki yürüĢ - turuĢ erkinlikimiz dimiḳ içide tuncuḳḳandek sėziletti. 2/63 

Hetta biz uniñ olturġan teripige uzaḳraḳ ḳaraĢḳimu pėtinalmayduḳ. 2/64 Arḳamda 

“bizge ḳaridi” dep biri piçirlidi. 2/65 Uniñ gėpi maña soġaḳraḳ iĢtildi. 2/66 ġėñ ġisey 

terepke ḳaraġanidim. 2/67 U üsteñ ḳiridiki uĢĢaḳ taĢlarni oçumiġa ėlip suġa ėtip 

oynavėtiptu. 2/68 Uniñ göĢlük yaliñaç oñ ḳolida birneççe tal uĢĢaḳ taĢ, aḳ peleylik, 

sol ḳolida bolsa, yene bir pay aḳ peley uçumdalġanidi. 2/69 ġincañ ḫelḳiniñ “dahisi” 

dep ėlan ḳilinġan bu meġrur gevdilik ademniñ zuñziyip taĢ oynap olturuĢi köñlümde 

sirliḳ bir tuyġu hasil ḳildi. 2/70 Men uniñ taĢ oynap olturuĢini addiy heriket yeni 

tebietni söyüĢ herkiti dep emes, Ģu künlerde ölke ḫelḳini miñlap - miñlap 

zindanlarġa, ḳuĢḫanilarġa heydep kiriĢke baĢliġan bu adem ölke ḫelḳiniñ teḳdirini 

ḳolidiki uĢĢaḳ taĢliri Ģaraḳlitip suġa çöktürüp oynavatḳandek hės ḳilduratti. 2/71 

Mana Ģundaḳ ḫelḳḳe iĢenmeydiġan, köpçilikke iḫtiyari yėkinlaĢmaydiġan “dahi”ni 

ömrümde birinçi kėtim ottuz mėtirçe yiraḳliḳta körgenidim.  

2/72 Men Ģundin on yil ötkendin kėyin, ölke ḫelḳiġe rehber bolup kötürülgen 

bir adem bilen yene Eḫmetcan Ḳasimi bilen Telke Tėgi üstide uçraĢtim. 2/73 Men bu 

çaġda yette vilayettin Ġulciġa ḳėçip ötken yaĢlar üçün keñ sayda teĢkil ḳilinġan 

mektepte oḳutḳuçi bolup iĢlevatattim. 2/74 Eḫmetcan Ḳasiminiñ ḳėyin bulaḳḳa dem 

ėliĢ üçün çiḳḳanliḳini añlap, bir dem ėliĢ küni etigenliki uniñ bilen körüĢüp kėliĢ 

üçün mektep mudiri Ġaziyap bilen birge atliḳ Ḳėyin Bulaḳḳa kelduḳ. 2/75 Uniñ ėgiz 

bir taġ üstide ikenlikini uḳup, Ģu taġḳa örlep mañduk. 2/76 On beĢ - yigirme metirçe 

örligendin kėyin yoġan bir taĢ yėnida bir çėlekte ḳariḳat, bir yaġliḳta üzüm bilen bir 

toġaçni körüp, u Eḫmetcan Ḳasiminiñ nersiliri ikenlikini, emdi uniñ bar yėrige 

kelgenlikimizni hės ḳilduḳ. 2/77 Biraḳ uni bu aridin uçritalmay yene ėgizlep, 

buralmiliḳ tik yar taĢ yėniġa kelgende yol tapalmay ḳalduḳ. 2/78 Biraz arḳiġa yėnip 

yene örliĢimizge taġniñ yuḳiri ḳismida turġan Eḫmetcan Ḳasimini kördük. 2/79 U 

ḳolini bulġitip çaḳirdi.  

2/80 Biz ḫuĢalliḳimizdin bar küçimiz bilen yuḳiriġa ḳarap yamiĢip, taġ üstide 

Eḫmetcan bilen ḳėrindaĢlarçe tinç - amanliḳ soraĢtuk. 2/81 Lėkin bizde hasiraĢ 

bėsilimiġanidi. 2/82 U külümsirep: 
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2/83 - he - he, mana tamakini köp çekkenniñ paydisi Ģu,-dep çaḳçaḳ ḳildi. 

2/84 Eḫmetcanniñ yelkiside beĢ atar miltiḳ, ḳolida “fėt” markiliḳ futu aparat sañgilap 

turatti. 2/85 Sipta kiyimi ve ėlip yürgen cabduḳliri bilen bu adem taġniñ 

muĢeḳḳetlirige könüküp tebiet bilen çėliĢip yürgen ovçi, yaki bir addiy ceñçidek 

körünetti. 2/86 Uniñ çėniḳḳan muskulluḳ orta boyi, keñ pėĢaniliḳ, ḳisḳa ḳirḳilḳan 

tum ḳara burutluḳ, külümsirep turġan yüzi taġniñ sap havasi ve güzel menzirisi içide 

nahayiti yėḳimliḳ, taza ve cezibilik bolup turatti. 

2/87 Eḫmetcan Ḳasimi bizni süretke çüĢürdü. 2/88 Andin biz bilen yanmu 

yan olturup: 

2/89 -Ḳandaḳ, bizniñ taġlar çirayliḳmu? -dėdi. 2/90 U bėĢini sel siñayan ḳilip 

etraptiki ḳariġay, dereḫlerge ve pestiki ėdir ḳaptalliridiki yapyėĢil çimenzarlarġa zoḳ 

bilen ḳarap köksi ḳanġuçe nepes ėlip bizge ḳaridi. 2/91 Men uniñ Ģundaḳ bėĢini sol 

terepke sel siñayan ḳilip kiĢige nezer salidiġan adeti bardek sezdim. 2/92 U maña 

nahayiti yėḳin olturġanidi. 2/93 Putidiki rabotçik ötüki mėniñ ötükümge tėgip turatti. 

2/94 Yėḳimlik külüp turidiġan mulayim ḳiyapetlik, çin insani muamilidiki bu adem 

maña tövende turup munber üstide körüp yürgen emeldardek tuyulmidi. 2/95 Bu 

ḫelḳniñ heḳiḳiy rehberi, mana Ģu tapta bolsa bizniñ aġinimiz. 2/96 ġuniñ üçün, men 

uniñdin tartinip olturmidim. 2/97 Özimniñ hissiyatim boyiçe taġniñ güzellikini 

ḫususen yuḳiri ėġirda Sayram köli ve uniñ etrapida yaylaḳliri barliḳi, her cehettin 

kėliĢken Telke tėġiniñ dem ėliĢḳa eplik orun ikenliki toġrisida gep ḳildim. 2/98 U 

pütün vucudi bilen bėrilip añlap:  

2/99 -buni toġra ėytisiz, Sayram etrapida ve Kök Salada sanatoriye ḳursaḳ 

bolidu, -dep testiḳlidi. 2/100 Kėyin oḳuġuçilarniñ ehvalini sürüĢtürüp kėlip:  

2/101 - Oḳuġuçilarġa ḳançe gramdin Ģėker bėrivatsiler? -dep soridi.  

2/102 Ḳançe gram dėgini ėsimde yoḳ, mudir cavab berdi.  

2/103 -Bu yerde hesel köp, Ģėkerniñ orniġa Ģuni berseñler erzan çüĢidu. 2/104 

Hem hesel doriliḳ yaḫĢi nerse. 2/105 Ene avu terepke - çarbaġ dep atilidiġan yerde 

tebiiy baġ bar iken. 2/106 Uniñdin baĢḳa taġ ḳaptallirida nurġun alma kördüm. 2/107 

Almilar piĢip yerge tazimu tükülüptü. 2/108 U bir kiĢiniñ ḫususiy bėġi emes, 
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köpçilikiniñ bėġi, oḳuġuçilarġa ėytiñ, merhemet alma yep kėtiĢsun, birküni 

hemmiñler kėlip Ģu almilardin ėlip kėtiñler, öziġu yava taġ almisi, Ģundaḳ bolsimu 

etigenlik çayda balilarġa berseñler, paydiliḳ. 2/109 Nurġunraḳ apirip ḳaḳ 

sėlivėliĢsun. 

2/110 ġu küni Eḫmetcan Ḳasimi bilen bille taġmu - taġ yürüp ov ovliduk. 

2/111 Ovlapḳu biz hėç nerse tutalmiduk, biraḳ Ģu söyümlük rehberimizniñ birḳançe 

ḫisliti mende untulmas ḫatire bolup ḳalġanidi. 2/112 Mektep mudiri atlarni ėlip çiḳiĢ 

üçün peske çüĢüp ketken vaḳtida men Eḫmetcan Ḳasimi bilen hesel here baḳḳuçiniñ 

öyiniñ yėnida olturġanidim. 2/113 Bu birdinla:  

2/114 -Miltiḳ atalamsiz? -dep soridi. 2/115 Men biraz ḫicil bolup rastini 

ėyttim: 

2/116 -Yaḳ, ėtip baḳmiġan.  

2/117 -Ḳėni ėtip bėḳiñ, içide töt tal oḳi bar, -dėdi. 2/118 U maña ḳariġa 

ḳandaḳ ėliĢni çüĢündürgendin kėyin, beĢ atarni maña sunup, taġdin Ģaḳirap 

çüĢüvatḳan su boyidiki tėrekke ḳonup turġan bir sėgiz ḫanni körsetti. 2/119 Miltiḳni 

ḳolumġa ėlip bir tizim bilen tizlinip, ḳorulġa aldim. 2/120 Lėkin epleĢmigendek 

bolup ornumdin turdum.  

2/121 - Ėtiñ, he epleĢmidimu, ḳoliñizni mėniñ müremge ḳoyuñ, -dep aldimġa 

kėlip turdi. 2/122 Men yėtirḳap: 

2/123 -Yaḳ, ependim, öre turup atimen, -dep ikki üç ḳedem nėri çėkinip 

kettim, uyalġinimdin ḳizirip ketsem kėrek. 

2/124 -Hi, hi mana ḳiziḳ, nėmiĢḳa tartinisiz?, -u “hi herpini ġelite ḳisḳa, 

yėnikrek ḳilip ėytti. 2/125 Uniñ bu ahiñida birḳançe çüĢençiler ipadilengendek 

tuyulatti.  

2/126 Men miltiḳni ḳariġa ala - almastinla ėtivettim.  

2/127 Ependim tövendiki say terepke mañdi. 2/128 Men miltiḳni dolamġa 

sėlip arḳisidin egeĢtim. 2/129 Ġkki yüz mėtirçe yürgen iduḳ, sayniñ içkirisidin 

koniriġan yirtiḳ kiyimlik bir ḳazaḳ kempir özidin çoñ bolġan ḳaḳĢal otunni baġlap 
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öĢnisige artip, mükçeygen halda nahayiti asta yürüp kėlivatatti. 2/130 U bizge yėḳin 

kelgende tizlinip otunġa yölengen halda hasrap olturup ḳaldi.  

2/131 -Ėsensizma kempir, he, dem ėliñ, dem ėliñ olturup turuñ, -dėdi, 

Eḫmetcan apparatini raslap uni süretke çüĢürüvaldi. 2/132 Nahayiti mėhribanliḳ 

bilen uniñ tirikçilik ve ailisi toġrisida, öyiniñ nedilikini sürüĢtürdi. 2/133 Kėyin uniñ 

otunini yüdüp, avuliġa yėḳin cayġa apirip berdi. 2/134 Kempirniñ Ģunçe yaĢḳa 

kirgendimu Ģundaḳ ėġir otunni kötürüp kelgen ġeyritini maḫtidi ve yėḳin kėleçekte 

mundaḳ ėġir külpetlerdin ḳutulidiġanliḳimizni uniñġa addiy sözler bilen çüĢendürdi.  

2/135 ġu küni taġ aylinip yürüp Eḫmetcan Ḳasimi yiraḳta çoḳçiyip turġan 

çoḳḳida ḳonup olturġan bir toñ ḳaġini körüp ḳėlip, uni atḳanidi. 2/136 Oḳ ḳaġiniñ 

dessep turġan yėrige tėgip bir parçe taĢ bilen birge ḳaġa ḳañḳip ḳalaymiḳan bolup 

ketti. 2/137 Men uniñ bu menzirige ḳarap balilirçe muzurlinip ḳaḳaḳlap külüĢini 

körüp, heyran boldum. 2/138 Rehber orundiki, ḫelḳ aldida çoñ abroyġa ige bolġan 

bilimlik bir kiĢiniñ bundaḳ ḳattiḳ külüĢi bu ademdiki kemçilikmikin dep oylidim. 

2/139 Lėkin derrulam. 2/140 Gorkiniñ “men hėçḳaçan v. Ėliiçge oḫĢaĢ baĢḳilarnimu 

küldürüvėtidiġan külke bilen küleleydiġan kiĢini uçratmidim. 2/141 Mundaḳ dunya 

boyiçe uluġ ademniñ közidin yaĢ çiḳḳuçe balilar külkisi bilen külgen kiĢini hetta 

körüĢniñ özila hecepke ḳalduratti. 2/142 Mundaḳ külüĢ üçün çoñ ḳuvvetlik, köñüllük 

salametlikke ige boluĢ kėrek” dėgen sözlirini eslep: bu micez dunya boyiçe Ģunçe 

uluġ kiĢige yėtiĢsizlik bolmay. 2/143 Belki, köñül azade, pak, ḫoĢ pėil dep 

teriplengende Eḫmetcan Ḳasimidiki mundaḳ balilarçe huzurlinip külüĢ uniñ kirsiz 

saġlam tebiitidiki köñül azadiliki bolsa kėrek dėgenni oyliġanidim. 

2/144 Men uni birküni navayḫana aldida kördüm.  

2/145 -Ustam mėniñ mėhmanim bar idi, nan yaḳturmaḳçi idim. 2/146 Bir, ḫo 

unda ḳançe nan bolidu? 

2/147 -Sėniñ unuñni oġrilap alattimmu? Ekilip bermemsen, yėḳip 

bermeymizmu? - dėdi navay. 

2/148 -Unniñ ḫosini ḳançidin ėlivatisiz? - dep soridi Eḫmetcan Ḳasimi.   

2/149 Navay ḳopalraḳ adem iken, aççiḳlinip: 
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2/150 -Girge bėrip yuçençidin sora! -dėdi.  

2/151 -He, he, bolidu, bolidu, -dėdi, Eḫmetcan Ḳasimi ve nėriraḳ bėrip alma 

ve samsilarniñ nerḳini soraĢturup ketti. 2/152 Uniñ igiliri hörmet bilen salam 

bėriĢgenidi, navaylarniñ biri ependimni tonup ḳilip: 

2/153 -Ġm Eḫmetcan ependimken emesmu, sen Ģundaḳ ḳopalliḳ ḳildiña! 

Adem emes ikensen! -dėgenidi! -hėliḳi navay:  

2/154 -Uḳmaptimen, -dėdi -de, hañ-tañ kėtip ḳaldi. 2/155 Birneççe yoldaĢliri 

uni eyipleĢti.  

2/156 ġundaḳ ḳilip, ḫelḳniñ bu cesur perzenti ve dosti hem ḫelḳniñ heḳiḳiy 

rehberi, men miñ toḳḳuz yüz ottuz yette - yili ottuz mėtir yiraḳliḳta birḳėtim körgen 

Ģincañ ḫelḳiniñ yalġan dahisi ġėñ ġiseyge oḫĢimaydiġan söyümlük bir adem bolup 

çiḳti. 2/157 Ḫelḳḳe iĢenmeydiġan, uniñdin ḳėçip yüridiġan ġėñ ġisey toluḳ 

ḳurallanġan yüzligen eskerniñ yardimi bilen aran ėriḳniñ yėniġa kėleligen bolsa, 

Eḫmetcan Ḳasimi ḫaliġan yėrige ḫelḳ bilen yaki özi yalġuz baralaytti. 2/158 

Yėzilarġa çiḳip dėhkanlar arisida, ḫañ ve karḫanilarġa bėrip iĢçiler arisida, deryadiki 

kėmiçi ve salçilar arisida bolup ularniñ mėhniti bilen ortaḳliĢip, hayatini ögendi ve 

ularniñ nėme telep - arzuliriniñ barliḳini bildi. 2/159 Ularġa azadliḳ üçün küreĢ 

ḳiliĢniñ lazimliḳini ögetti. 

X X 

2/160 Men Eḫmetcan Ḳasimi heḳḳide baĢḳilardin añliġan bezi ehvallarnimu 

ėytip ötüĢni layiḳ kördüm. 2/161 Buni belkim beziler “uĢĢak - çüĢĢek sözlerge çüĢüp 

ketti.” dėyiĢi mümkin, lėkin men undaḳ çüĢençilerni ḳuvvetlimeymen. 2/162 Çünki, 

ḫelḳperver rehbiriy kiĢilerniñ ḫelḳ içide nėme ḳilip yürgenliki, uniñ ḫelḳḳe ḳançilik 

yėḳin yaki yiraḳ bolġanliḳi nahayiti muhim ehmiyetge ige. 2/163 Bir rehberniñ yaḫĢi 

yaki yamanliḳi uniñ aġzida ḳilġan yasima sözidinla emes, emeliyette ḳilip yürgen 

iĢliri bilen ölçinidu. 2/164 ġuña, tövendiki birneççe añliġan sözlerimni ḳisturup 

ötimen: 

2/165 Birküni Eḫmetcan Ḳasimi dalida kėtip barġan iken, bir kigiz öydin 

baliniñ yiġliġan üni añliniptu. 2/166 U öyge kirip “baliñiz nėmiĢḳa yiġlaydu?” dep 
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soriġanda, baliniñ anesi: “su içimen deydu, su avu yarniñ astida, men bolsam kėsel, 

atañ kelgüçe turup tur dėsem, yiġlap unimayvatidu”. deptu. 2/167 Buni añlap 

Eḫmetcan Ḳasimi çėlekni ḳoliġa ėlip, ḫėli yiraḳ yerdiki çuñkur saydin su epkėlip 

bėriptu.  

2/168 Eḫmetcan Ḳasimi gemide, yirtiḳ kigiz öylerde hayat keçürüvatḳan 

aililerge bėrip ular bilen semimiy ehvalliĢatti. 2/169 Ularniñ topa - çañda ėġinap 

oynap kirliĢip ketken kiçik balilirini ḳuçikiġa ėlip, baġriġa bėsip söyetti. 2/170 

Baliniñ anisi “Sizniñ kiyimiñizni bulġap koydi.” dep ḫicalet boluvatḳanda “kėriki 

yoḳ, topa dėgen ḳaḳsa çiḳip kėtidu” dep ḳoyup, gödekler bilen sözliĢetti. 2/171 

Yançuḳliridiki kempitlerni bėrip, ularniñ köñliñi kötüretti. 

2/172 Eḫmetcan Ḳasimi yalġuz ġincañdiki yerlik az sanliḳ milletlernila emes, 

u vetinimizdiki ḫenzu ḫelḳini ve baĢḳa ḫelḳlernimu oḫĢaĢla yaḫĢi köretti ve ularniñ 

haliġa hal, muñiġa muñ bolatti. 

2/173 Miñ toḳḳuz yüz ḳiriḳ alte - yili içki ölkilerge Eḫmetcan Ḳasimi bilen 

birge barġanlarniñ biri maña mundaḳ dėgenidi:  

2/174 -Biz lencuda nurġun rikĢa adem söreydiġan harvani kördük. 2/175 Biz 

ḳeyergila bėrip çüĢsek, yaki iĢiktin Ģundaḳla çiḳsaḳ, bu rikĢaçilar ikki çaḳliḳ 

harvilirini sörep yügürüĢüp kėlidu -de, harviġa olturuĢimizni teklip ḳilidu. 2/176 

ġundaḳ harva sörigen bir adem Eḫmetcan ependimni harviġa çüĢüĢke teklip ḳildi. 

2/177 Ependim hayacanlinip: 

2/178 -Biz sizdek yoksullarni at orniġa ḳėtip ḳoyġan harviġa olturuĢḳa cüret 

ḳilalmiduḳ. 2/179 Emme bizni ḳedirliginiñizge rehmet. 2/180 Bizni harviġa sėliĢni 

ümid ḳilip kelgeniñiz üçün mana bu pulni ėliĢiñizni soraymen, - dėdi - de, birmunçe 

pul berdi. 2/181 RikĢiçi heyran bolup hayacanlandi, ependim rikĢiçilirniñ birisini öz 

rikĢisiġa olturġuzup sörep kördi.  

2/182 -Birküni, -deydu yene hėliḳi kiĢi: -Ependim bilen biz ġañḫeyde dėñiz 

ḳirġiḳini körüĢke çiḳtuḳ. 2/183 Losunku dėgen ėġizġa barġinimizda dėñiz ḳirġiḳidiki 

ḳėyiḳçilarniñ turmuĢ ehvalini sürüĢtürdi. 2/184 Ḳėyiḳçilarniñ biri: mana körüp 

turupsiz, bizniñ hayatimiz mana muĢu ḳėyiḳ bilen, uniñ bilen yürüp bėliḳ tutimiz. 
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2/185 Hem sizge ohĢaĢ mėhman kėlip ḳalsa, dėñiz içini aylandurup, tamaĢa 

ḳildurimiz, ular birer nerse berse ėlip rasḫot ḳilimiz, mana öyimiz, muĢu, mana 

ḳazan, mana orun - körpimiz, hayatimiz muĢu dėdi. 2/186 Ependim ḳėyiḳçilar bilen 

nahayiti ḫoĢçaḳçaḳ körüĢüp birdemde ular bilen aġine bolup ḳaldi ve Ģu ḳėyiḳtiki 

hayatni körsitip bėrerlik ḳilip resimge aldi. 2/187 Özi ḳėyiḳçilar bilen birge ḳėyiḳta 

olturup, resimge çüĢti.  

2/188 Yene birküni ependim bilen ġañḫey yacė koçisidiki yavrupaçe 

rėsturanġa tamaḳ yėyiĢ üçün kirduḳ, biz bu yerde pianino oynap turġan bir ademni ve 

balėt rėpėtitsiye ḳilivatḳan bir ḫanim bilen bir yigitni kördük. 2/189 Artisler 

rėpėtitsiyidin çüĢkendin kėyin ular bilen pianinoçi otturisida çataḳ çiḳip ḳaldi. 2/190 

Ependim buniñ sevebini sürüĢtürüp ėniḳladi. 2/191 Pianino çalġuçi artislerniñ 

rėpėtitsiyige pianino çėlip bergini üçün heḳ telep ḳilġaniken, artislerniñ yėnida pul 

bolmiġaçḳa, uniñ heḳḳini kėyin bėriĢni ėytḳanda, u iĢinelmey ularni ḳattiḳ 

ḳistiġaniken. 2/192 Kėyin ependim ularni tamaḳḳa teklip ḳilip ehvallaĢti. 2/193 

Artislerdin biri:  

2/194 -Biz tiyatir ḫanilarda balėt oynap, Ģuniñdin kirgen daramet bilen kün 

keçürimiz, bizniñ iĢimiz muĢu muzikantniñ iĢi bilen bėliḳniñ su bilen bolġan 

munasivitidek. 2/195 Lėkin biz oyun ḳoyup pul tapḳuçe bu muzikantniñ heḳ telep 

ḳilip silerniñ aldiñlarda ḫicaletçilikke salġiniġa epsuslinimiz, -dėdi.  

2/196 Ependim bularni kėliĢip iĢ ḳiliĢḳa dalalet ḳildi ve birneççe künlik 

rėpėtitsiye heḳḳini muzikantḳa tölep ḳoydi. 2/197 Artisler bekmu ḫoĢ bolup, ömride 

mundaḳ ademni körmigenlikini ėytiĢip tazim ḳiliĢti ve rehmet ėytip ḳaytiĢti.  

2/198 Ependim Ġçki Cuñgodiki zavot iĢçiliri bilen uçriĢip, ularniñ hayati bilen 

tonuĢti, kapitalistler hem çet al cahangirlikiniñ cuñgo iĢçilirini heddidin taĢḳiri 

ezgenlikini öz közi bilen körüp ġezeplendi ve ularniñ ehvalidin birmunçe ḫatiriler 

yėzivaldi. 

2/199 Men bu geplerni añlap, Eḫmetcan Ḳasiminiñ muĢu sözlirini ėsimge 

aldim. 
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2/200 - Ġçki Cuñgoġa barġanlarniñ içide burun barġan birisi ġañḫeyniñ 

çirayliḳliḳini maḫtap Ģėir yazdi, lėkin u ġañḫeyniñ Ģu vaḳtidiki çirayliḳliḳini körgen 

bolsimu, uniñ içide, arḳa koçilirida, buluñ-puĢḳaḳlirida ademlerniñ ḳançilik ḫorluḳ 

körüvatḳanlikini taza körelmidiġu deymen. 2/201 Biraḳ, uni körüĢke köz kėrek, 

hemmila köz birdek körelmeydu. 2/202 Hindistanġa bėrip Bombayni dunyada 

çirayliḳ Ģeher iken dep maḫtap kelgen kiĢilerni kördüm. 2/203 Lėkin u kiĢiler 

tiramvay mañġan koçilarni, çirayliḳ binalarni, mal bilen tolġan magizinlarni körüpla 

u yerniñ ademleri beḫtlik iken, turmuĢi paravan iken dep, milyonlap ademlerniñ 

açliḳta ölüvatḳanliḳini, paḫal üstide yatḳanlarni, mayġa çömülüp iĢlep, yėrim yaliñaç 

hayat keçürüvatḳan ademlerni körelmeydu. 2/204 Bunimu körüĢke köz kėrek, - 

dėgenidi.  

2/205 U, amėrika cahangirlikiniñ maliyi bolġan Cyañ CyėĢi hökümranliḳ 

ḳilivatḳan çaġdiki ġañḫeyniñ, Engliye cahangirlikige mustemlike bolup ḳalġan 

Bombayniñ üstidiki yaltiraḳliḳi astida yoḳsullar ve nahayiti nurġun mėhnetkeĢ 

ḫelḳniñ çidap bolmaydiġan ėgir ve haḳaretlik hayatini körüp, cahangirlikniñ 

mustemlike ḫelḳlerge “medeniyet epkėlip bėrimiz” deydiġan saḫta vedisiniñ aḳiviti 

aç - yaliñaçliḳ, ḫorluḳtin ibaret ikenlikini ve mustemlikiçilerniñ uyatsizliḳini bilgen. 

2/206 U bu heḳte mundaḳ bir söz ḳilġanidi.  

2/207 Ġkki - yanvar küni amėrika radiosi filippinġa ḳilġan “ġemḫorluḳi”niñ 

baĢlanġanliḳiġa üç yil toluĢ munasiviti bilen varḳirap amėrikiliḳlarniñ bėĢini 

ḳaymuḳturdi. 2/208 Lėkin amėriliḳlarniñ ḳuliḳiġa “ġemḫorluḳ” toġruluḳ sözlevatḳan 

radio karniyi aġzidin filippin Ģairi Sanguni Batuñ Boḫeyniñ “yoḳatḳan erkinlik”, 

“buniñġa ularniñ cinayiti bar idi”, “men kėsip taĢlanġan baĢni kördüm” dėgen 

Ģėirliridiki “dat” dėgen avazi. 2/209 Koriye dėhḳanliriniñ zar yiġisi ve cuñgoda 

ėtilivatḳan amėrika pilimutliriniñ avazi añlinip turdi. 2/210 Ėnglizlerniñ radiosi 

Seylunġa, Hindistanġa, Bėrmiġa ḳilġan “ġemḫurliḳliri” toġruluḳ az varḳirimaydu, 

lėkin ularniñ avazlirini Ėnglizlerniñ Bėrma hökümet baĢliḳi Avunisen bilen uniñ töt 

hemrahini öltürgen Ḫencerniñ tavuĢi, Yunanliḳlarġa, KeĢmirliklerge, Malayaliḳlarġa 

ḳarĢi ėtilivatḳan zembirek avazliri bėsip kėtip barmaḳta.  
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2/211 Amėrika cahangirliki nėme üçün Gollandiye mustemlikiçilirige ḳural 

bėridu? 2/212 Yaki Hindunėziya ḫelḳi adaletsizlik ḳilip Gollandiyiliklerniñ yėrini 

tartivėliĢḳa ḳest ḳildimu?… 2/213 Undaḳ emes. 2/214 Nėme üçün Amėrika 

cahangirliki “adilliḳ tėnçliḳ, ḫelḳçiliḳ, ḫelḳ hoḳuḳi” dep varḳiraydu? 2/215 Adaletlik 

tinçliḳ ḫelḳçiliḳ ve ḫelḳ hoḳuḳiġa tacavuz ḳilivatḳan gollandiye cahangirlikige 

yardemliĢidu? 2/216 Coñḳurraḳ tekĢürsek, amėrika cahangirlikiniñ çirayliḳ sözliri bir 

ḫil niḳap iken. 2/217 U niḳapni açsiñiz adilliḳ dėgen sözniñ arḳisida dunya 

hökümranliḳi, tinçliḳ arḳisida cahangirlik soḳuĢi, ḫelḳçiliḳ arḳisida faĢistliḳ, ḫelḳ 

hoḳuḳi arḳisida bolsa, dunya ḫelḳini ḳul ḳiliĢ dėgen sözler yėzilġanliḳini körisiz.  

2/218 Biz Eḫmetcan Ḳasiminiñ bu dana sözliridin uniñ ḳelbide yalġuz Cuñgo 

ḫelḳila emes, pütün dunya ėzilgüçi ḫelḳi barliḳini çüĢinivalalaymiz.  

2/219 Eḫmetcan Ḳasimi azadlik yolida milletçilikniñ hėç nėmege 

yarimaydiġan osal heriket ikenlikini daim sözlidi. 2/220 U bu heḳte: “milletçilik 

bilen ḫelḳçiliḳ bir cayda bolalmaydu” dep keskin ėytḳanidi, u yene milliy zulum 

yoḳalġandila hemme millet baraver bolup yaĢiyalaydiġanliḳini, ḫelḳçiliḳni yolġa 

ḳoyġili bolidiġanliḳini ḫelḳimizniñ hėçḳandaḳ ikkilenmestin Ģu yolda çoḳum mėñiĢi 

lazimliḳini ėytip keldi. 

2/221 “Milletlerniñ emeliyettiki heḳiḳiy baraverlikini temin ḳilidiġan biryol 

bar, u ḫelḳçilliḳ yoli, her kim öz millitiniñ azadliḳini çin köñli bilen ḫalaydiġan 

bolsa, ḫelḳçil siyasetniñ turmuĢḳa aĢuruluĢi üçün küreĢ ėlip bėriĢi lazim…” dėgenidi 

Eḫmetcan Ḳasimi. 

2/222 Umumen, Eḫmetcan Ḳasiminiñ emeliyetimu, nezeriyesimu ḫelḳçilliḳ 

bilen suġurulġanidi. 2/223 ġuniñ üçün Ģincañdiki her millet ḫelḳi uni heḳiḳiy 

daniĢmen dostimiz dep bildi. 2/224 Uniñġa resmiyetçilik hörmeti bilen emes, 

dostluḳ, ḳėrindaĢliḳniñ çoñkur ornaĢḳan muhebbeti bilen ḳaridi. 2/225 Bu nerse uniñ 

pacielik ḳurban bolġan ḫeviri añlanġandin kėyin heyran ḳalarliḳ dericide ipadilendi. 

2/226 Ḫelḳ uniñ vapatiġa ġayet çoñkur ėçindi. 2/227 Birneççe küngüçe öylerde, 

koçilarda, yėza - sahra, ḳir - dalilarda özini tutalmay yiġlap yürgen ademler hėsabsiz 

nurġun boldi. 
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2/228 Eḫmetcan Ḳasimi bilen birḳetimla hemsöhbet bolġan kiĢi uniñ bilen eñ 

yėḳin muhebbetlik dost bolup ḳalatti. 2/229 Çünki, u kiĢi hoḳuḳini hörmet ḳilġuçi, 

hemmini özi bilen teñ körgüçi pezilet igisi idi. 2/230 Birer kiĢi köñlide barini sözlep 

bėrivatḳanda, u, sözniñ aḫiriġiçe pütün vucudi bilen bėrilip añlaytti. 2/231 Uniñġa 

dat - ehval ėytip kelgen kiĢi ḳanaetlinip rahetlinip ḫuĢal ḳaytatti. 2/232 Köp ademler, 

ḫususen bizniñ ḳėnimizġa siñip ḳalġan adet boyiçe toġriraḳini ėytsam, bizniñ yüriki 

muculup ketken ademlirimiz rehbiriy orundiki kiĢige öziniñ köñlidiki sözini 

ėytalmay ḳalidu. 2/233 Uniñ sevebi, rehber burundinla sürlük bolup körünüp ketken, 

“ėġiz dėgenniñ paĢnisi yoḳ, eger birer ḳamlaĢmiġan söz aġzimdin çiḳip ketse, yaki 

uniñġa yaḳmaydiġan sözlerni ėytip ḳoysam, balaġa ḳalmaymenmu” - dep endiĢe 

ḳiliĢidu. 2/234 Bu ehval neççe yüz yil davam ḳilip kėlip, Eḫmetcan Ḳasiminiñ 

külümsirep turidiġan mulayim ḳiyapeti aldida yėĢiliĢke baĢlinġanidi.  

2/235 U, meġrurluḳ, maḫtançaḳliḳtin, aldamçiliḳtin, aldirañġuluḳtin ḫali 

bolġan saġlam tebietlik rehimdil adem idi.  

2/236 Biz ötken vaḳitlarda ölkizimde Eḫmetcan Ḳasimidek puḫta bilimlik, 

her tereplime yėtiĢken, ictimaitlaĢḳan bir ademniñ rehber bolup kötürülginini 

ḫatiriliyelmeymiz. 2/237 Eḫmetcan Ḳasimini bizniñ hoḳuḳ, adalet üçün bolġan milliy 

azadliḳ inḳilabiy tariḫimiz yaritip bergen adem. 2/238 Bizge melum bolġan ölke 

tariḫida rehber bolġan ademler köprek aḳsöñekler yaki birer munasivet bilen 

hakimiyet üstige çiḳivalġan, lėkin ḫelḳtin yiraḳ yaĢap, ḫelḳḳe neyze, ḳiliçniñ yardimi 

bilen “rehber”lik ḳilidiġan ademler idi. 2/239 Eḫmetcan Ḳasimi bolsa, ḫelḳ içidin, 

yeni tövenki ḳatlam içidin çiniḳip çiḳḳan, helḳniñ ḳimmetlik dosti ve heḳiḳiy rehberi 

idi. 2/240 U ḫelḳimiz içidin ḳarañġuda palildap körüngen çaḳmaḳtek nurlinip öçti. 

2/241 Uniñ tėḫi ḫelḳ üçün ḳilidiġan ḫizmeti, sözleydiġan sözliri nahayiti ciḳ idi.  

X X 

2/242 Birküni Eḫmetcan Ḳasimini “alġa gėziti” idariside uçrattim. 

2/243 -He, siz bu yerde ikensiz, -dep kirip keldi -de, ḳolumni siḳip körüĢti.  

2/244 -“Ġttipaḳ” jurniliniñ edebiyat ḳismi toġrisida Seypidin ependi bilen 

meslihet ḳiliĢ üçün kelgenidim. Yoḳ iken, -dėdim.  



131 

 

 

 

2/245 -Siler yėzilivatḳan Ģėirlarga ḳandaḳ ḳaraysiler? -dėdi Eḫmetcan Ḳasimi 

semimiy halda, -mėniñçe bir ḳançe Ģėirlar tolaraḳ yiġlaydiġu, beziliri bolsa yalġan 

medhiye bilen tolġan. 2/246 Menisiz Ģėirlarġa jurnaldin orun bermeslik kėrek. 2/247 

ġeyret bėridiġan Ģėirlar ḳançe köp bolsimu orun bėrimiz.  

2/248 -ġėirlarniñ köpi cenubḳa ḳaritilivatidu, ependim, u yerde turmuĢ özi 

yiġlañġu bolġanliḳtin Ģu yaḳḳa atap yėzilġan Ģėirlar Ģundaḳ boluvatamdikin, yene 

ġezep nepret köprek ėytilivatidu, -dėdim men.  

2/249 -YaĢ talantlarġa yardem ḳiliĢ kėrek. bizdin talantliḳ yazġuçi, Ģairlar 

yėtiĢidu. 2/250 Yardem ḳiliĢ kėrek, siz kimlerni edebiyatçiliḳta talantliḳ dep 

oylaysiz? 

2/251 Birnerse dėyelmey ḫėli turup ḳaldim, kėyin: 

2/252 -Men uni acritip alaliġudek emesmen. 2/253 SėziĢimçe biz tėhi yėñi 

zaman edebiyatiniñ ḳol bilen saniġudek kadirliki ve eserlirige kembeġel bolsaḳ 

kėrek, -dėdim.  

2/254 - Ḳismen toġra, lėkin bizde közge körünüĢge baĢliġanlar bar, men 

ḫatirilevatimen. 2/255 Biz edebiyat - senet iĢlirimizni tereḳḳiy ḳilduruĢ üçün keñ 

Ģarait yaritip bėrimiz. 2/256 Aldimizda iĢ nurġun - he, mėniñçe Ģėir ḫėli yėzilivatidu, 

nesriy eserler kem. 2/257 Mana bu yėḳiġa köñül boluĢ kėrek. 2/258 Biz folklorimizni 

import ḳilip ėliĢḳa ḳarap turmay, uni ėkisport ḳiliĢimuz kėrek. 2/259 Siler folklorniñ 

iġnugirapiyilik ḳismiġa ehmiyet bermeyvatisiler. 2/260 Buniñġa biz bay. 2/261 Mana 

Ģuni köprek, toplap yėzip çiḳiĢ kėrek. 2/262 Buniñ tarihiy ehmiyiti çoñ, hazirçe Ģuniñ 

bilen meĢġul bolidiġan meḫsus adem teyinleĢ kėrek. 2/263 Uniñġa kėtidiġan iḳtisatni 

orunlap bėrimiz. 2/264 Yėḳin kelgüside ölkiniñ pütün Ģeherlirigiçe, buluñ-

puĢḳaḳliriġiçe bėrip, folklor yiġip, Ģuniñ bilen meĢġul bolidiġan bir heyet ḳuruĢimiz 

mümkin.  

2/265 Dunya klassik edebiyatidin öginiĢ kėrek, Gorkiyni, LüĢünni, PuĢkinni, 

Tolistoyni, Abayni, Toḳayni, Gyotini, Gėynini, Balzakni, ġėllirni, ġėkispirni ve 

baĢkilirni öginiĢ kėrek, mana Ģu vaḳitta bizdinmu çoñ - çoñ yazġuçilar çiḳidu.  
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2/266 -Undaḳ çoñ yazġuçilarniñ uyġur tilidiki eserliridin birer - yėrimi 

bolmisa, yoḳ ependim. 

2/267 -Bügün bolmisa, ete bolidu. 2/268 Lėkin “üjme piĢ, aġzimġa çüĢ” dep 

olturuĢ yarimaydu. 2/269 ġundaḳ kitabliri barlarniñ tilinimu öginiĢ kėrek. 2/270 

Mana bu yerni medeniy oçaḳḳa aylandurimiz, -U koça tereptiki dėrize yėniġa kėlip, 

ittipaḳ menediy aḳartiĢ bölümige yandaĢ sėlinivatḳan yėni binani körsetti. 2/271 

ġeherlik kamindat caylaĢḳan caydin toġra kövrükkiçe bolġan arilikta metbee, 

ḳiraetḫana ve baĢḳa türlük menediy meĢġulat binaliri yasaĢ niyiti barliḳini ėytti.  

2/272 Bularni yasaĢḳa bizniñ pulimiz barmu ependim, - dėdim. 

2/273 Ḫelḳniñ ittipaḳi mehkem bolsa, ḫelḳçilliḳ siyaset pütün ölkide mehkem 

ornaĢsa, hemme nersimiz bolidu, bay bolimiz buniñdin neççe hesse cik nerse 

yasaymiz. 2/274 ġeherlirimizniñ koçiliri gül - gülistan bolidu.  

2/275 U, ḫelḳlerniñ ittipaḳini teñdiĢi yoḳ, hemmini hel ḳilġuçi uluġ küç dep, 

bu küç ḫelḳçilliḳ siyaset bilen yuġurulġanda tügimes-pütmes bolidiġanliḳini daim 

ėytip kelgen. 2/276 Bundaḳ sözler ḫelḳçilmen dėgen ademlerniñ hemmisiniñ aġzidin 

çiḳiĢi mümkin. 2/277 Biraḳ uniñ özi emel ḳiliĢi ve uniñ höddisidin çiḳiĢi, kemterlik 

bilen Ģu yolda zėrikmey iĢliĢi kėrek. 2/278 Mana Eḫmetcan Ḳasimi Ģundaḳ ḳilip uniñ 

höddisidin çiḳip ḫelḳniñ küçini bir cayġa topliyaliġan, ḫelḳçilliḳ yolini emeliyetide 

ülge bolup körsiteligen adem idi. 

X X 

2/279 Birküni men uniñ ḳuĢlar toġruluḳ sözliginini añlidim. 2/280 U mundaḳ 

bir sevebtin kėlip çiḳḳanidi:  

2/281 Birküni “ ittipaḳ” jurniliġa bir burader mesel yėzip keptu. 2/282 

Jurnalniñ tehrir heyiti uni körüp çiḳti. 2/283 Buniñ üstide hėli pikirler boldi. 2/284 

Men meselde ḳaġiġa bėrilgen ḫususiyet yazġuçi dėmekçi bolġan micezniñ vekili 

bolmay, eks halda yaḫĢiliḳniñ vekili bolup ḳalġandek turidu, dėgen pikirni 

bergenidim. 

2/285 Eḫmetcan Ḳasimi: 
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2/286 -Bu toġra, ḳaġa kiĢilerge ziyan yetküzgüçi ḳuĢ. 2/287 U dėhḳanlarniñ 

ḳoġun - tavuzlirini, tėĢivėtidu, aĢliḳini oġurlaydu. 2/288 ġuniñ üçün, uniñġa payda 

yetküzgüçiniñ ḳiliġini köçürüĢ bolmasmikin, -dėdi.  

2/289 - Ḳaġiniñ orniġa kepterni alsimu boptiken, -dėdi. 

2/290 -Siler kepterge ḳandaḳ ḳaraysiler? -dėdi Eḫmetcan Ḳasimi. 

2/291 Biz: 

2/292  -YavaĢ ḳuĢ ependim, - dėduḳ. 

2/293 U kepter bilen höpüpni sėliĢturup:  

2/294 -Bizniñ ḫelḳmiz kepterni mulayim, yavaĢ, yaḫĢi ḳuĢ dep himaye 

ḳiliĢidu, biraḳ, mulayim bolġini tüzük, emma tolimu yavaĢ bolup kėtiĢniñ ançe 

paydisi yoḳ. 2/295 Kepter ḫelk hėsabiġa yaĢaydiġan horun ḳuĢ. 2/296 U ḫelḳniñ 

teyyar dėnini yėyiĢni ḫalaydu. 2/297 Bizniñ ḫelḳimiz uniñġa ėtibar ḳilmaydu. 2/298 

Höpüpni bolsa, yaman körüĢidu. 2/299 Bu toġra emes. 2/300 Höpüpniñ nėme iĢ 

ḳilidiġinini biliĢ kėrek. 2/301 U, uzun tumĢuki bilen ademlerge ziyan yetküzüdiġan 

mozayvėĢiġa oḫĢaĢ ziyandaĢ haĢaretlerni yeydu. 2/302 U kepterge oḫĢaĢ “berseñ 

yeymen, ursañ ölimen” dep boynini ėgip turmaydu, çėliĢidu, emgekçi ḳuĢ. 

2/303 Men uniñ miñ tokkuz yüz ḳiriḳ toḳḳuz - yili etiyazliḳi Ġulca Ģehriniñ 

Ģimalida ḫelḳ istirahat bėġi berpa ḳiliĢ üçün Ġulca Ģeher ittipaḳ ezaliriniñ iĢtiraki 

bilen ötküzülgen köçet tikiĢ künliride her ḳandaḳ ademni heyran ḳaldurġudek küçlük 

salmaḳ bilen ketmen çapḳanlirini eslitip ötküm kėlidu. 

2/304 U Ģu küni hemmidin köp iĢlidi ve hemmidin cik köçet tikti. 2/305 

Yuḳiri orundiki baĢliḳlarniñ ḫelḳ bilen emgekke ḳatnaĢḳanlirini men ḫėli körgen. 

2/306 Ularniñ bezisi Ģekil üçün emgek ḳilip ḳoyatti. 2/307 Lėkin Eḫmetcan undaḳ 

Ģekilvaz emes idi. 2/308 Uniñ bilen yėḳin yürgen kiĢiler uniñ emgek bilen köp 

Ģuġullinidiġanliḳini, kėçe - kündüzlep ḫelḳ üçün ḫizmet ḳilidiġanliḳini, ḫelḳniñ 

ġėmini hemmidin köprek yep, hetta dem ėliĢ vaḳtidimu ḫelḳniñ arisiġa kirip, ularniñ 

içtimaiy hayatini öginidiġanliḳini, vaḳitni bikar ötküzmeydiġanliḳini zoḳ bilen 

sözleydu. 
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2/309 U birneççe ḳėtim: “ adalet uluġ, mėniñ arzuyum Ģuni körüĢ” dėgenidi. 

2/310 ġuniñ üçün öziniñ oġul - ḳizliriġimu Ģu arzusi boyiçe “adil, adalet” dep isim 

ḳoyġanidi.  

2/311 Eḫmetcan Ḳasimi bizdin cismaniy ayrildi. 2/312 Lėkin ḫelḳimizniñ bu 

çiver rehberi azadliḳ üçün ėlip bėrilġan Ģanliḳ küreĢ tariḫimizdin meñgü öçmeydu.  

2/313 Eḫmetcan - ḫelḳimizniñ eḳil - idraki ve evladlar ėñida ebediy yaĢaydu.  

2/314 Biz ḳayġumizni küçke aylandurup, uniñ ḫelḳçil yoliġa ve uluġ arzu – 

armanliriġa varisliḳ ḳilmaḳtimiz. 2/315 Cuñgo ḫelḳiniñ çiver dahisi Mavzėduñ 

rehberlik ḳilġan yėñi dėmukratizm yolida, Eḫmetcan Ḳasimi berpa ḳilmaḳçi bolġan 

güllengen beḫt - saadetlik yėñi ölke ḳuruĢ üçün alġa çamdimaḳtimiz.  

2/316 Miñ toḳḳuz yüz ellik iki - yili, sekkiz - ay.  

3. ESLEġ 

1 

3/1 Miñ toḳḳuz yüz ellik toḳḳuz - yili yazniñ issiḳ künliriniñ biri idi. 3/2 Biz 

çüĢken “Zis” markiliḳ çoñ maĢina çiñḳi çüĢ vaḳtida kiçikkine bir bėketke kėlip 

toḫtidi. 3/3 Mundaḳ vaḳitlarda bu bėketke yėtip kelgüçe maĢinalarniñ radiatori 

puruḳlap ḳaynap kėtetti. 3/4 ġuniñ üçün, bügün bu yerde dereḫlerniñ sayisida 

birneççe maĢina özlirini suvutup cim turatti. 3/5 Yoluçilar bolsa, bezisi ėriḳ boyida 

sayidap olturuĢatti. 3/6 Beziliri aĢḫana aldidiki üstelde çay içiĢip olturup gepliĢetti. 

3/7 Biz çüĢken maĢininiñ Ģopuri muĢu aram ėliĢ peytidin paydilinip maĢininiñ lėssori 

astida sunġan bir parçe polatni ėlip taĢlap yėñisini ḳoyuĢ üçün maĢininiñ cazisiġa 

damkiratni ḳoyup çaḳni kötürdi. 3/8 Emdi u, lėssorniñ sunġan parçisini boĢitip çiḳiriĢ 

üçün maĢininiñ astida yalġuz heriket ḳilatti. 3/9 Yėḳin bir cayda ḳariyaġaçḳa yölinip 

olturġan bir kiĢi Ģopurniñ yalġuz ḳiynilivatḳanliḳini körüp yardem ḳiliĢ niyetide 

maĢininiñ arḳa terepige kėlip zoñziyip olturdi. 3/10 Kėyin yerdiki bolḳini ḳoliġa ėlip 

Ģopur bilen ḫenzuçe sözliĢiĢke baĢlidi. 3/11 U ceynikini ḳattiḳ yerge tiriginiçe 

siñayan ėñiĢip lėssorniñ ḳarmaḳ tömürige hedep uratti. 3/12 Ular ikkisi birlikte bir 

saetçe iĢlep, lėssorniñ sunġan ḳismini çiḳirivėlip orniġa yėñisini ḳoyup bėkitti.  
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3/13 ġopur ḫuĢal bolup bu ḫalis yardem ḳilġan kiĢiniñ ḳolini aptolda 

maylaĢḳan ḳoli bilen mehkem ḳisip: 

3/14 - YoldaĢ, rehmet sizge, -dėdi külüp turup.  

3/15 Erzimeydu, -dėdi yardem ḳilġan kiĢi kiyimliridiki topini ḳėḳivėtip. 

3/16 Men uniñ turḳiġa zeñ ḳoyup ḳariġanidim. 3/17 Nedidu bir yerde körgen 

tonuĢ ademdek tuyuldi. 3/18 Lėkin uniñ hazirḳi bestlik boy - turḳi, muskulluḳ 

bilekliri, aptapta piĢip ḳizarġan yüz - ḳolliri “ sen palani emesmu” dėyiĢimni 

ḳiyinlaĢturup turatti. 3/19 ġuniñ üçün men uniñdin:  

3/20 -Sizni bir yerde körgendek ḳilimenġu -dep guman, bilen soridim. 

3/21 -Tonumayvatamsen? 3/22 Men sėni yaḫĢi tonuymen, - dėdi külümsirep. 

3/23 Men uni “ siz” dep sözlidim. 3/24 Emma u mėni “ sen” dep sözlidi. 3/25 

Buniñġa ḳariġanda u ḫėli yėḳin tonuĢ bolsa kėrek. 3/26 Lėkin ḳaysi dericide 

tonuĢluḳi bar adem ikenliki maña ḳarañġu bolġini üçün: 

3/27 - Taza ėsimge çüĢürelmidim, - dep yene uniñ çirayiġa ḳarap turġanidim.  

3/28 - Toḫti, - dėdi u. 

3/29 - Toḫti? - dep tekrarlidim menmu. 

3/30 - Sėpil töpiside leglek taliĢip muĢlaĢḳanlirimizni untup ḳapsen -de, dėdi 

Toḫti, -hey, hėliḳi burunḳi Toḫtimu sen. 3/31 Adem dėgenmu Ģunçe özgirip 

kėtidiken - de, sen u çaġlarda inçike, avaḳ emesmidiñ.  

3/32 - Özgermeydiġan nėme bar deysen, adem turmaḳ Ģeherlermu özgirip 

ketti, -heḳiḳeten Toḫti ėytḳandek biz oynap ösken ḳiñġir - siñġir patḳaḳliḳ koçilar 

ornida hazir tüp-tüz kėñeytilgen asfalitliḳ koçilar yasalmaḳta. 3/33 Biz ösmür 

çaġlirimizda bėrip muĢliĢip yüridiġan Ģeher sėpilliri ornida yėñi - yėñi aliy binalar 

ḳed kötürmekte. 3/34 Çöllerde yėñi Ģeher ve bostanlar peyda bolmaḳta.  

3/35 Toḫtiniñ pelsepilik gėpige ḳariġanda, u özi cismaniy tereptin özgiripla 

ḳalmastin, rohiy cehettinmu çoñ özgiriĢ hasil ḳilġanliḳi melum. 
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3/36 Toḫti bizniñ mehellidiki harvikeĢniñ oġli idi. 3/37 Men baliliḳ 

çaġlirimda uniñ bilen kona mektepte birge okuġan. 3/38 U nahayiti Ģoḫ bolġini üçün 

balilarniñ kitablirini yirtip koyup yaki çimdivėlip cidel çiḳiratti. 3/39 ġundaḳ ḳilip, 

ḫelpitimdin pat - patla tayaḳ yeyti. 3/40 Aḫir Toḫti edeblik bolalmay ikki - üç yil 

oḳupla mektepni taĢlap ketti. 3/41 Buniñdin yigirme neççe yil burun men uniñ ėrgolu 

harva heydep yürgenlikini körüp yürettim. 3/42 ġuniñdin bėri Toḫtini körmigenidim. 

3/43 Bügün ikkimiz tuyuḳsizla mana muĢu bėkette uçriĢip ḳalduḳ. 

3/44 -Ussiġansen, cüre, ayerde olturup birer piyalidin çay içeyli,  -dėdi Toḫti 

ve mendin cavab kütmeyli aĢḫana aldiġa ḳarap mañdi. 3/45 Biz birer saettin oĢuḳ 

vaḳit çay içip olturup ehvallaĢtuḳ. 3/46 U mėniñde ḫėli yaḫĢi tesiratlarni ḳaldurdi. 

3/47 Toḫti hazir ėġir bėsiḳ, sadda micez adem bolup ḳaptu. 3/48 U mėniñ 

soallirimġa aldirimay salmaḳliḳ cavab bėretti. 3/49 Gėpige ḳariġanda, u hazirḳi 

sotsiyalistik özgiriĢ devrige kelgiçe öz bėĢidin nurġun sergüzeĢtlerni ötküzüptü. 3/50 

Baliliḳ vaḳitliridiki kepsizlik ve uruĢḳaḳliḳ ḳiliḳlirini miñ toḳḳuz yüz ḳiriḳ beĢ - yili 

üç vilayet milliy armiye sėpige kirgiçe sörep keptu. 

3/51 - Dėmek, eskerlik sėniñ tenteklikiñni tügitiptu –de -dep uniñ gėpige 

ḳoĢumçe ḳildim men. 

3/52 - Toġra deysen, -dep bėĢini liñĢitip ḳoyup, u yene gėpini davam ḳildi: 

3/53 - U, gödeklik, salpa, - sayaḳliḳlar ḳizġin ceñlerde köyüp tügep ketti. 3/54 

Bolupmu ḫelḳ azadliḳ armiye sėpige ötkendin kėyin lükçeklik insan balisi üçün ne 

ḳatarliḳ osal adet ikenlikini çüĢendüḳ. 3/55 Kim dost, kim düĢmen, kimlerge 

ġemḫorluḳ ḳiliĢ kėrek, kimlerge öçmenlik ḳiliĢ kėreklikini acritivalduḳ…  

3/56 Toḫti kiĢilerniñ yaḫĢi peziletliri toġrisida ve sinipiy añ toġrisida 

birmunçe çüĢençilirni ėytti. 3/57 Men uniñ gėpini tiñĢap olturup, biz kiçik çaġda 

oḳuġan ḫelpitimniñ Toḫtiġa oḫĢaĢ buyruḳiġa itaet ḳilmaydiġan Ģoḫ balilirni: “bu 

biedep gedenkeĢler dunyada peḳet adem bolalmaydu” dėgen sözlirini eslidim. 3/58 

Dėmek, ḫelpitim “dunyada taġ özgiriduki, adem balisiniñ micezi özgermeydu” dėgen 

hedisniñ ḳuyruḳiġa mehkem ėsilivalġaniken. 3/59 Mana, körüp turuptimizki, 

Toḫtiniñ micezi pütünley özgirip, yaḫĢi pezilet igisi bolup ḳalġan. 
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3/60 U yaḫĢi ḫuluḳluḳ adem boluĢ bilen birge birneççe ḫil tėḫnikinimu 

igilivalġan. 3/61 Toḫti herbiydin kesip almaĢturġandin kėyin hazir nėfit kanliriniñ 

biride - borivayda iĢleydiken, kėyin arilap tiraktorist bolupmu iĢleptu. 3/62 U, hazir 

birneççe oġul - ḳizlarġa ata bolup, ularniñ yaḫĢi terbiyisi üçün alahide köñül 

bölidiken. 3/63 Men uniñ yaḫĢi peziletini ėġizdiki sözliridila emes, emeliyitidimu 

barliḳini kördüm.  

3/64 Biz aĢḫaniniñ aldiġa kėlip söhbetliĢiĢtin burun Toḫtiniñ ḫenzu Ģopurġa 

özlikidin yardem bergini hemmimizge melum. 3/65 Uniñ mundaḳ ḳiliĢi milliy 

dostluḳ ve ḳėrindaĢlarçe hemkarliḳniñ alġa sürülüĢiniñ ipadisi idi.  

3/66 Yene kiçikkine bir vaḳe bolup ötti. 3/67 Ėriḳ boyida olturup ikki kiçik 

bala layda nėminidur birnėmilerni yasap oynavatatti. 3/68 Ular lay talaĢtimu yaki 

birsiniñ yasavatḳan oyunçiḳini ikkinçisi öziniñkidin yaḫĢiraḳ yasiġanliḳiġa ḳitiġirliḳ 

ḳilip buzup taĢlidimu, unimisi bizge namelum, her halda ular uruĢup ḳaldi. 3/69 Bir 

birini nahayiti set tillar bilen tillaytti ve taĢ - çalma, laylarni bir birige atatti. 3/70 

Bularniñ bu ḳiliḳidin aile terbiyisiniñ yaḫĢi emesliki sėzilip turatti.  

3/71 Mana bu ehvalni körgendin kėyin Toḫti ḳilivatḳan pariñini üzüp ḳoydi -

de, balilarni acritip ḳoyuĢ üçün ketti. 3/72 Ularniñ vicikrek kelgen birsi kökemirek 

idi. 3/73 U tinmay taĢ ėtip, tillap hem varḳirap yiġlap turatti. 3/74 Toḫti bėrip, öziniñ 

tom - tom barmaḳliri bilen uniñ ikki bilikidin tutup silkip oçumidiki taĢ ve ḳattiḳ lay 

parçilirini yerge çüĢürüvetti.  

3/75 - Boldi, ḳoy emdi, sen nėmançe kökemilik ḳilisen, -dep uni 

tinçlandurmaḳçi boldi. 3/76 Lėkin u tersaliḳ ḳilip, yene uruĢuĢ üçün piste küçüktek 

ėtilip turatti. 3/77 Toḫti uni ḳoltuḳiġa ḳisip aĢḫana aldiġa ėlip keldi. 3/78 Yene birsi 

ḫėli ġerez oḳudiġanraḳ bala iken. 

3/79 - Sen nėriraḳ ketseñçu, -dėgen iduḳ, u artuḳ kajliḳ ḳilmayla negidu kėtip 

közdin ġayip boldi. 3/80 ġundaḳ ḳilip cidel cimip ḳaldi. 3/81 Toḫti kökeme baliniñ 

lay ḳollirini yuyup yolġa saldi. 3/82 Men Toḫtiniñ balilarġa atilarçe ġemḫorluḳ ḳilip 

inaḳ bolup yürüĢniñ yaḫĢiliḳi toġrisida ḳilġan gep - sözlirini añlap olturup, baliliḳ 

çaġlirimizdiki bir veḳeni eslep kettim.  
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3/83 Men tėḫi kiçik idim. 3/84 Nahayiti toḳḳuz yaĢliḳ vaḳitlirim bolsa kėrek, 

udul ḳoĢnimizniñ hoylisidin çiḳivatḳan küçlük naḫĢa sadasini añlap ḳaldim. 3/85 

Maña oḫĢaĢ naḫĢiġa ḳiziḳip ḳalġan üç - töt teñtüĢlirim bilen ḳoĢnimizniñ dervazisi 

astidin ömilep silcip hoyliġa kirduḳ. 3/86 Hoyla içi ḳapḳarañġu idi. 3/87 Biz öy 

igilirige tuydurmay tam yaḳilap kėlip naḫĢa - saz añlinip turġan öyniñ penciresidin 

marap turduḳ. 3/88 Öyniñ içi yigitler bilen liḳ tolġanidi. 3/89 Bir ḳançisi sazendiler 

etrapiġa toplinip olturup naḫĢa ėytivatatti, ularniñ beziliri oñ alḳinini ḳuliḳiġa ḳoyup, 

pütün vucudi bilen varḳiraytti. 3/90 Köpçiliki zedival tartilġan tamġa yölinip, beziliri 

bolsa bėĢini töven ḳilip cim olturuĢatti. 3/91 NaḫĢa öyni, hoylini ve pütün mehellini 

lerzige keltürgüdek küçlük ve cezibilik bolup yañraytti. 

3/92 Bu barat ayem ėyiniñ on töt - kėçisini ötküzüĢ üçün tüneĢke toplanġan 

mehellimizniñ yaĢ yigitliri idi. 3/93 Ottuz ogulniñ oyun - tamaĢiliri bizni nahayiti 

ḳiziḳturġanidi. 3/94 Men dadamniñ aldiġa bėrip tünek baravitige ḳoĢuluĢ üçün yol 

bėriĢini soridim.  

3/95 Dadam: 

3/96 - Sen tėḫi kiçik, meĢrep oynaĢḳa vaḳtiñ bar, -dep mėniñ tünekke 

kiriĢimni tosti. 

3/97 - Toḫtiniñ dadisi maḳul dėdiġu, yarmaḳ berdiġu, menmu kirsem nėme 

bolidu? -dep çiñ turuvaldim.  

3/98 - Hey, Ģu Toḫtiniñ dadisi, -dėdi -de, dadam ḳoĢumisini türdi. 3/99 Toḫti 

mėniñ dostum idi. 3/100 Dadisi uni nėme ḳilimen dėse ḳoyup bėrip erke bala ḳilip 

ḳoyġan. 3/101 Dadam mėnimu uniñdin ülge ėlip eke bolup ḳalmisun dep Toḫti bilen 

bille oynap Ģoḫluḳ ḳilġanliḳim üçün birneççe ḳėtim varḳirap ḳulaḳlirimni sozġanidi. 

3/102 Mėniñ Ģu künki meĢrep oynaĢḳa bolġan ḳiziḳiĢim dadamniñ cazaliridin üstün 

bolġaçḳa, arzuyum üstide ḳattiḳ turuvaldim. 3/103 Buniñ üçün dadammu mėni 

cazalimidi. 3/104 U ėhtimalim uluġ ayem kėçisi kiĢilerge azar bėriĢ yaḫĢi emes, dep 

oyliġandur, özimu ḳiriḳ reket namaz oḳup tilek tileĢ üçün taharet ėlip ceynimaz 
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üstige barġan iken. 3/105 Elvette mundaḳ gunahlardin pak boluĢ aldida uniñ köñli 

yumĢap mulayim bolup ḳalatti.  

3/106 -Hey aĢiḳ, boptu bar, -dėdi dadam yumĢaḳ avazda. 3/107 Ailimizdikiler 

bezide mėni Ģundaḳ dep ataytti. 3/108 Çünki men akilirimġa oḫĢaĢ kiyim 

talliyalmayttim. 3/109 Ularniñ ėĢip ḳalġan kona, yirtiḳ kiyimlirini keyivėlip 

koçilarniñ topisini puḳurutup, yamġurdin kėyin bolsa yiġilip ḳalġan toḫtam sularni 

kėçip oynap yürüvėrettim. 

3/110 - Yarmaḳ bermemsen? -dep soridim. 

3/111 - Ḳançidin yiġiĢ ḳiliĢiptu. 

3/112 - Allik tiyin, ḳiriḳ tiyindin. 

3/113 Dadam sanduḳtin Ģoyniġa ötküzülgen bir som tuç yamaḳni ėlip uniñ 

baĢ teripidin bir boġumni bölüp Ģoynini kėsip çigdi -de: 

3/114 - Me, sen kiçik bolġandin kėyin yigirme tiyin berseñ bolidu, -dep 

yarmaḳlarni ḳolumġa berdi. 

3/115 - Yaḳ, ḳiriḳ tiyin bėrisen, -dep turuvaldim men. 

3/116 - Yügü, sen epçiḳip baḳ, uniĢidu. 

3/117 - Yaḳ - yaḳ, nėme dep ėlip çiḳimen, bu az. 

3/118 - Hey kaj bala! Yüre men sėni baĢlap ekirip ḳoyay, -dėdi –de, dadam 

ḳolumdin yėtilep ėlip öydin çiḳti.  

3/119 Biz kirgende ottuz oġul hemmisi ornidin turup edeb bilen dadamġa 

salam bėriĢti.  

3/120 - Ve eleykum esselam yigitler, mėniñ balam yoġan baĢliḳ ḳilip özi 

kiçik bolsimu ottuz oġulniñ biri bolup silerniñ arañlarġa tünek kėçisige ḳoĢulimen 

dep kirdi, -dėdi dadam köksige alḳinini ḳoyup. 

3/121 - Vay nahayiti obdan boptu, -dėdi buruti ḫet tartḳan vicikrek bir yigit, 

bu ottuz oġulniñ yigit bėĢi idi, -kelsun ḳėni törge çiḳ, ezimet yigit. 
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3/122 -Buniñ törge çiḳidiġan vaḳti bar tėḫi. 3/123 Mana meyerde oltursun, -

dep dadam mėni pega tereptiki bir buluñġa caylaĢturup ḳoyup çiḳip ketti. 

3/124 Men dunyaġa kėlip birinçi ḳėtim meĢrepke ḳatnaĢḳanliḳim üçün 

dadamġa minnetdarliḳ bildürüp buluñda yükünüp cim olturattim. 3/125 TartiniĢim 

asta - asta susliĢip öy içidikilerge köz yügüritiĢke baĢlidim. 3/126 Toḫti mendin 

ḫėlila yuḳiri cayda ottuz oġulniñ bir gülidek meġrur olturatti, ḳatardiki yigitler 

özlirini Ģundaḳ dep atiĢidu 3/127 Mana bu tünek kėçisidiki meĢrep mende hem yaḫĢi 

hem yaman tesirat ḳaldurġanidi. 

3/128 MeĢrepniñ resim ḳaidisi boyiçe yigit bėĢi eñ törde, ḳazi köpçilikniñ 

otturisidiraḳ, paĢĢapbėgi ve köl begliri tövenrek caylarda olturuĢatti. 3/129 PaĢĢap 

bėgi olturuĢniñ omumiy tertivini, köl bėgi bolsa yėmek - içmek iĢlirini baĢḳuratti. 

3/130 Sazendiler endi çoñ bezmige çüĢti. 3/131 PaĢĢap yėnidiki bir uçi ikki tilinġan 

tayaḳni (buni gül tayaḳ dėyiĢidiken, urġanda kiĢige ḳattiḳ tegmisun üçün Ģundaḳ 

yasalġan) ḳoliġa ėlip diḳḳetsizlik ḳilivatḳanlarni tertipke çaḳirdi. 3/132 Ottuz oġul 

paĢĢapniñ: “ḫep Ģük”, “cüp - tiz” dep bėrivatḳan buyruḳiġa itaet ḳilip tiptinç yükünüp 

olturup saz tiñĢaĢḳa baĢlidi. 3/133 Bezmige kiriĢ aldidin pėĢḳedem bir sazçi satar 

çėlip muḳam oḳuĢḳa baĢlidi. 3/134 Uniñ: 

3/135 Ḫazan ḳildim gülistanim ġėmiñde kül uzarmi, 

3/136 Kel i dilber tamaĢa ḳil ḫazan bolġan baharimni  

3/137 Yene bir yėride: 

3/138 Satarim tariġa can riĢtisidin tar ėĢip salsam, 

3/139 Musibet dastanidin meger depter açar bolsam, -dep bėrilivatḳan muḳam 

ġezelliri ve satar öziniñ hal tili bilen ḫelḳniñ çuñḳur ḳayġu - hesretliri toġrisidiki 

sergüzeĢtlirini, derd ve arzu - armanlirini ipade ḳilatti. 3/140 Bu acayip muñ zarliḳ 

ahañni tiñĢap olturġuçilar özini nelergidur nursiz, tüvsiz çuñḳurluḳlarġa atḳan ḫiyal 

tumani içige çömüp ketti. 3/141 BaĢḳilarniñ bu ėġir süküt içidiki ḫiyalçan 

körünüĢimu yaki sazniñ muñluḳ sadasimu eytavur özümge namelum bolġan bir ḫil 

salmaḳ mėnimu yelkemdin bėsip, her ḫil üzük - üzük emma aldi tuyuḳ ḫiyal koçisiġa 

sörevatḳandek ḳilatti. 3/142 ġuñlaĢḳimu arilap, arilap, öz - özümdin silkinip, 
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közlirimni yoġan ėçip öy içige, yigitlerge ḳarap ḳoyattim… 3/143 Ottuz oġul 

baĢlirini töven salġan halda ḳimirlimay tiptinç olturuĢatti. 3/144 Bezibir piġani örlep 

ketken yigitler “heḳ, heḳ açar bolsam!..” dep tovlap ḳoyatti. 3/145 Çoñ bezme Ġėrip 

- Senem ahañliri bilen ayaḳliĢip, ḳulaḳniñ perdilirini yirtḳudek küçlük avazda 

tovlanġan koça naḫĢiliri baĢlinip ketti. 3/146 U naḫĢilar biriniñ keynidin biri baġlinip 

kėlip ḫeli vaḳitḳiçe davam ḳildi. 3/147 Aḫir naḫĢiçi sazendiler ḳizirip, terlep - piĢip 

harġanda bezme ayaġlaĢti. 3/148 Yigitler içidin: 

3/149 - Ölme! Ölme!  

3/150 - Rehmet silerge!  

3/151 - Ḳoluñlarġa derd bermisun! -dėgen avazlar kötürülüp ketti. 

3/152 Mana emdi bir birige bėyit ėytip çay tutuĢ, alma tutuĢ, gül çay, yurt 

saylaĢ, “tam tėĢip tėriḳ aptu, muz tėĢip bėlik aptu” dėgen sözler bilen baĢlinidiġan 

“dad padiĢahim”larġa oḫĢaĢ oyun - tamaĢilar baĢlinip ketti. 3/153 Kėyin ussul 

pedilirige çėlinġan saz ve iĢḳi muhebbet ḳoĢaḳliri ėytilip, ussulġa çüĢüĢ ḳizip ketti.  

3/154 Öy içidiki varañ - çuruñluḳ oyunlar biraz bėsilġandin kėyin köpçilikniñ 

telipi bilen mehellimizniñ noçi yigitliridin biri Memtėli Ḳara külkilik çöçeklerni 

ėytiĢḳa kiriĢti. 3/155 Men bu çöçeklerni nahayiti bėrilip tiñĢidim. 3/156 Bolupmu 

maña “heyyar taz” dėgen çöçek tesir ḳilġanidi. 3/157 Uniñ ḳehrimaniniñ aḳli - huĢi 

muġember ve tapḳurluḳi bilen padiĢahni ḫicalette ḳaldurup, uniñ namerdlikini paĢ 

ḳiliĢliri mėni heyran ḳaldurġanidi. 3/158 Memtėli Ḳara:  

3/159 -U, uyaḳḳa ketti ėĢikini hañritip, men bu yerge keldim, put - ḳolumni 

sañgilitip, -dep çöçikini ayaḳlaĢturdi ve tumiḳini almay olturġan bir yigitni kösitip, -

yaḳ, ene umu keptu. 3/160 “Ġaz kelse yazġa teve, tumaḳ gedenge çüĢse tazġa teve 

dep olturuptu” dėgen temsil bilen çaḳçaḳni baĢlivetti.  

3/161 - Hey, aydiñda sayiġa baĢ atidiġan mazġa teve, -dėdi tumiḳi bar yaĢ 

yigit. 

3/162 Ḳollar çayḳilip dastiḫan sėlinip, tamaḳlar yėyilivatḳan vaḳitlardimu 

çaḳçaḳlar öyni titiretküdek külkiler bilen davam ḳilivatatti.  
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3/163 Sahibḫan yigit kirip: 

3/164 - Vay balla - balla, bizniñ mehellige Ḳazançiniñ baliliri keptu, -dėyiĢi 

bilenle ottuz oġul ḳaynavatḳan ḳazanġa soġuḳ su ḳoyġandek külkidin çippide toḫtap 

ḳėliĢti. 3/165 Yevatḳan aĢlirini çala taĢliĢip ala - topilañ bolup talaġa yügürep çiḳip 

kėtiĢti. 3/166 Ularniñ bundaḳ aldiriĢip çiḳip kėtiĢiniñ sevebini uḳalmay menmu 

egiĢip talaġa çiḳtim. 

3/167 Tėḫi bizniñ talaġa çiḳip gülḫan sėlip ot atlaĢ, yaġliḳ ḳapaḳni köydürüp 

kėçe seylisi oynaĢ üçün hayvanlarniñ süritide yasiniĢ iĢlirimiz teyyarlanmiġanidi. 

3/168 Ḳazançidin bizniñ mehellige kelgen yigitler bolsa hemme tamaĢisini teyyarlap 

kėçe seyliside bizdin ötüp kėtiptu. 3/169 Bizniñ ottuz oġul içide ġulġula kötürüldi. 

3/170 Ḳazançidin kelgenlerni uruĢḳa teyyarliniĢti.  

3/171 Yigit bėĢi buyruḳ bėriĢke baĢlidi. 

3/172 - HaĢim, sen tömür muĢtuñni ėlip çiḳ, -dėdi, u sipayilik bilen yene bir 

palköz yigitke ḳarap, -cuġu, sen hėliḳi miḳ ḳėḳilġan çomuḳuñni ėlip kel, çoñlar tam 

yaḳiliriġa mökünüp turuñlar, mavu uĢĢaḳ balilar avval bėrip taĢ atsun, Hamut sen 

bularniñ arḳisidin marap bar! 

3/173 Yürüñler, balilar, -dėdi Hamut uruĢḳaḳ ḫorazdek hürpiyip, cėdel 

ḳozġaĢ üçün birneççe kiçik balini aldiġa ėlip ilgirilep ketti. 

3/174 Biz ḳollirimizġa taĢ ėlip tar koçiniñ doḳmuĢidin aylinip kiçikkine bir 

meydanġa çiḳḳaniduk. 3/175 Ḳazançiniñ bir top yaĢliriġa uçraĢtuḳ. 3/176 Ularniñ 

aldida ėgizrek bir yigit uzun bir ḫadiġa kiygüzüp yandurulġan yaġliḳ ḳapaḳni 

kötürüp kelmekte idi. 3/177 Bu onlap yillap yaġḳa toyunġan ḳapaḳ meĢi‟el etrapni 

yorutup, loġuldap yėnip turatti. 3/178 Buni egiĢip kėlivatḳan yigitler cėniniñ bariçe 

varḳirap “veĢĢemi” oḳuvatatti. 3/179 Kėyin “barat keldi, tuyduñlarmu, bizge ḳoymaḳ 

ḳuyduñlarmu” dep ḳiçḳiriĢatti. 3/180 Ularniñ arisida ikki yigit cuvilarni tetür örüp 

kiyip töge süritide boluvaptu. 3/181 Birsi uni miniptu. 3/182 Yene birsi ėyiḳ süritide 

bolup uni yėtileptu.  3/183 Men bularġa ḳiziḳip aġzimni ėçip ḳarap ḳaptimen. 

3/184 -Ate, ate, taĢni atimiz! -dep Toḫti yėñimdin tartti -de, ularġa ḳaritip taĢ 

ėtiĢḳa baĢlidi. 
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3/185 Menmu ḳolumdiki birinçi taĢni attim. 3/186 TaĢ bėrip tėgiĢ bilen u 

tereptin kötürülgen varañ - çuruñlar mėni çöçütüp ḳoydi. 3/187 Ġkkinçi taĢni ėtiĢḳa 

cüret ḳilalmay mehkem siḳimdiġan boyiçe ḳarap turattim. 3/188 Toḫti bolsa bar küçi 

bilen tiriĢip taĢ atatti ve mėnimu ėtiĢḳa ḳistaytti. 3/189 Bir ḳançe taĢ loġuldap 

köyüvatḳan yaġliḳ ḳapaḳ, töge, ėyiḳlarġa tegkendin kėyin Ḳazançiniñ yaĢliri bizni 

ḳoġlidi ve Toḫtini tutuvėlip bir kaçat urdi.  

3/190 Toḫti aġzini yaman ḳilip tillidi. 3/191 Yene bir kaçat urġanidi. 3/192 

Varḳirap yiġlidi. 3/193 Lėkin aġzi bėsilmay tillap turatti. 3/194 Mana Ģuniñ bilen u 

uruĢḳaḳ çoñlarniñ küĢkürtiĢi bilen Ģu kėçidiki cėdelniñ sevebkari bolup ḳaldi. 3/195 

Bolmisa bu yerde cėdel ḳiliĢḳa hėçḳandaḳ asas yoḳ idi. 3/196 Toḫtiniñ Ģu çaġdiki 

haliti mana kiçikkine uruĢḳaḳ çüce ḫorazniñ ḳiyapitini eslitetti. 3/197 U, kök üçeylik 

bilen kökemilik ḳilip varḳirap tillap, yiġlap turup yerdiki taĢ ve çalmilarni tėrip ėlip 

tinmay ėtip turatti. 3/198 Hamut möküp turġan yėridin hėç nimini bilmigen ḫalis kiĢi 

ḳiyapitide kėlip: 

3/199 - Bu kiçik balini nėmiĢḳa bozek ėtisen -uniñġa boluĢti. 

3/200 - Bu bikardin - bikar nėmiĢḳa taĢ atidu? - dep topniñ aldiġa ġolluḳ, 

ḳoĢumiḳaĢ bir yigit çiḳti. 3/201 Bu ularniñ yigit bėĢi idi.  

3/202 - Taġdek boyuñlar bilen muĢu kiçikkine Ģumtekler teñ bolduñlarmu? 

3/203 - Pah, sen ḳaltis adaletçi soraḳçikensenġu? -dėdi ḳoĢumiḳaĢ yigit 

hörpiyip. 

3/204 - Soraḳçi bolsam nėme ḳilattiñ? - Aridiki gep taliĢiĢni bahane ḳilip biz 

terepniñ yaĢliri bir - birdin toplandi. 3/205 YaḫĢi gepler Ģuniñ bilen tügidi. 3/206 

Emdi zeherdek aççiḳ tillaĢlar baĢlinip kėtip her ikki terepniñ oġisini ḳaynitivetti.  

3/207 Ḳazançi bilen Ģeher içi yaĢliriniñ ikki guruhi seksen neper yaĢ 

otturisida uruĢ - talaĢ bolup ketti.  

3/208 Yėrim saetçe davam ḳilġan dehĢetlik muĢliĢiĢ cėñide Ḳazançi yaĢliridin 

birsi öz - közi ḳanġa boyulup çala ölük halda yiḳildi. 3/209 Üç - töti ėġir yaridar 

bolup septin çiḳti. 3/210 ġeher içi yaĢliridinmu birneççisiniñ aġzi - burni ḳan bolup, 

baĢliri yėrilip ḳapaḳliri kökürüp iĢĢidi. 
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3/211 -Ur, çeyle! 

3/212 -Meydisige deslivet! 

3/213 -Ur, baĢ bilen!.. Ur, ḳan çiḳmaydiġan yėrige! 

3/214 -Sen uruĢni bilmeydikensen! Mana köre he! Mana… - 

3/215 Dėgendek ġezeplik gepler, buyruḳlar, tillaĢlar añlinip turatti. 3/216 

Aḫir mehelle camaetliriniñ ariġa kiriĢi bilen uruĢ - talaĢlar teslikte ayaḳlaĢti.  

3/217 Men yėrilip iĢĢiġan tenlerni ḳoyulġan közlerni, aḳḳan ḳanlarni kördüm. 

3/218 Zarlinip ėñriġan ėçiniĢliḳ avazlari añlidim. 3/219 Bu ḳanliḳ pacie mėniñ baliliḳ 

yürükümni titritip közlirimni parḳiritip dehĢetlik ḳorḳunç içige atḳanidi. 3/220 Men 

ularniñ bir birige bolġan munçe ḳattiḳ öçmenlikiniñ sevebini hėç oylap 

yėtelmesidim. 3/221 Emdi bu veḳeniñ nėme bilen tügiĢini bilmey heyran bolup 

titirep turġan vaḳitimda dadam mėni ḳolumdin yėtilep ėlip ketti.  

3/222 YaĢlar uruĢḳanda muĢ, baĢ ve peĢvalar bilen zerbe bėriĢtin taĢḳiri 

kaltek, çomaḳ, tömür muĢ (töt barmakni ötküzüp siḳimdap tutuvalidiġan emçeklik 

tömür), taĢ, ötkür piçaḳ ve ḫencerlerni iĢḳa salatti. 3/223 Bu öçmenlik 

guruhvazliḳlar, tünek kėçisi, panus kötürüp Ramizan ėytḳan kėçiliri, toy kėçisi ve 

seyle künliride bolup turatti. 3/224 Mundaḳ guruhlarniñ terepbazliḳ toḳunuĢliri 

yaĢlarniñ içidila bolup ḳalmastin, çoñlarniñ arisidimu bolup, dehĢetlik pacieler bolup 

turatti. 3/225 Neticide bezi kiĢiler ölüp yaki ömürlük mėyip bolup ėġir aḳivetlerge 

giriptar bolup ḳalatti. 3/226 Tügimes - pütmes ḫun devaliri baĢlinip kėtip 

nurġunliġan pul ve mal - mülüklerdin ayrilip ḫaniveyran bolup kėtetti.  

3 

3/227 Bu ḳanliḳ pacie ve ėçiniĢliḳ veḳeler ötmüĢtiki istibdat devrniñ zeherlik 

mehsulati idi. 3/228 Bu mehellivezliḳ, öçmenlikler tariḫimizniñ aççiḳ ḫatirilirila 

bolup ḳaldi. 3/229 Emdi undaḳ zeherlik öçmenlikler hazirḳi devrimizge yat. 3/230 

Hazirḳi zamanimizniñ kiĢiliri özgerdi. 3/231 Hemme çoñ ġeyrette. 3/232 ÖtmüĢniñ 

yirginiĢlik ḳanliḳ daġlirini yuyup yėñi hayat ḳurmaḳta. 3/233 Mana Ģu yėñi hayat 

ḳurġuçilarniñ biri yėñi adem bolup tuġulġan toḫti idi. 3/234 ġuniñ üçün u hazirḳi 

turmuĢtin razi bolup heḳliḳ reviĢte zamanimizniñ uluġliḳini maḫtidi. 3/235 ÖtmüĢte 
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neççe yėridin ulanġan eski arḳan çulvurni tutup kötek harva heydep yürgen Toḫtiniñ 

ḳolliridimu bügün tirakyürniñ rolliri, borivayniñ burġiliri iĢlimekte.  

3/236 ġundaḳ ḳilip, biz Toḫti bilen hazirḳi uluġ iĢlar boluvatḳan nurluḳ yėñi 

devrimiz toġrisida gepliĢip olturup ötmüĢtiki ḳarañġuluḳ devrde ötküzgen ėçiniĢliḳ 

baliliḳ hayatimizdin silerge yuḳirida tonuĢturup ötken kiçikkine bir veḳeni eslitip 

öttüḳ. 

3/237 Toḫti çüĢken maĢininiñ Ģopuru mėñiĢḳa teyyarlinip, maĢiniġa ot 

aldurdi. 3/238 Toḫti maĢiniġa çüĢüĢ üçün ornidin  turdi -de, men bilen ḫoĢliĢivėtip: 

3/239 -Menġu sėni körgenla kiĢilerdin sorap yürimen. 3/240 Sen bizni untup 

kaldiñ -de, dėdi aġrinġan ḳiyapette.  

3/241 -Yaḳ, menmu ançe munçe sorap ḳoyumen, -dėdim men, uniñ köñlini 

yasap. 

3/242 -Hey tañey kim bilidu? 3/243 Her halda izdiĢip yüreyli ḫeyr, ḫoĢ. 3/244 

ĠĢḳilip aman bol! -dep Toḫti maĢina terepke yürüp ketti.  

3/245 U tuġulup ösken Ģeherdiki uruḳ-tuġḳanliri bilen körüĢüp kėliĢ üçün 

kėtip baratti. 3/246 ġuniñ üçünmu Toḫtiniñ vaḳti çaġ, köñli ḫoĢalliḳ bilen lipmu - lip 

tolup taĢḳanidi. 3/247 Uniñ çüĢken maĢinisi gürkirep alġa ḳarap ketti. 3/248 Men 

maĢininiñ kötergen çėñi bėsilġiçe keñ upuḳḳa ḳarap ḳaldim. 

3/249 Miñ tokkuz yüz ellik tokkuz - yil 

4. ḲĠZĠLGÜL 

4/1 Bahar tozdek ḳanat - ḳuyruḳini yėyip, rasa hösinge toĢḳanda, tebiet acayip 

cezibilik bolup kėtidu. 4/2 Bolupmu muĢu pesilde seher turup, baġ yaki ormanġa 

kirseñ pütün vucuduñ bilen yėḳimliḳ bir tuyġu dėñiziġa çömüsen.  

4/3 Men bu yil ḫuddi Ģundaḳ bir seherde melum bir orman dadüyiniñ mėvilik 

bėġiġa kirip ḳaldim. 4/4 Baġ nahayiti keñ bolup ayiġi birneççe kilomėtir sozulup 

ketken köz yetmes yaĢ ormanliḳḳa tutiĢip kėtetti.  

4/5 Men nahayiti uzun sozulġan üzüm barañlirini arilap ötüp birdinla 

gülzarliḳḳa çiḳip ḳaldim. 4/6 Aḳ, ḳizil, hal, navareñ bolup ėçilġan ḳizilgüller baġ 
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içige etirdek ḫuĢpuraḳ çėçip turatti. 4/7 Nėriḳi çönektiki ḳėniḳ ḳipḳizil bolup ėçilġan 

leyliḳazaḳlar telpünüp cilve ḳilatti. 

4/8 Mėvilik dereḫler bolsa yėĢil etles tonlirini kiyip her ḳaysisi özlirige 

munasip kėlidiġan munçaḳlirini ėsip toyġa baridiġan ḳiz, kėlinlerdek 

yasiniĢivalġanidi. 4/9 ḲuĢlar çuruḳliĢip bezme ḳilatti. 4/10 Ataḳliḳ naḫĢiçi bulbullar 

bolsa bu bezmini evcige çiḳirip pütün etrapni yañritatti. 4/11 Tebietniñ bu peyzige 

toyunġan tañ Ģamili bolsa bu carañliḳ naḫĢini uzaḳ yerlergiçe ėlip kėtetti.  

4/12 Mana ḳarañlar, tebietniñ heḳiḳiy anisi emgek bolġini üçün u Ģunçe güzel 

ve sap Ģėiriyetlik bolup tuġulġan, elvette anisi mėhri - muhebbet bilen tücüpilep 

östürmigen bolsa idi, bunçe çirayliḳ hösnige tolup taĢmiġan bolatti.  

4/13 Men muĢundaḳ tuyġularġa bėrilip kėtip bėrip üjme deriḫi üstide ėçilip 

turġan heyvetlik bir ḳizilgülni körüp ḳaldim. 4/14 “Eciba, bu üjme yaġiçiġa ḳizilgül 

ulap ḳoyġanmu nėme?..” -dep oylidim, yėḳinlaĢḳansėri yaḳ u gül emes, bėĢiġa ḳizil 

yaġliḳ sėlivalġan bir ayal ikenlikini kördüm. 4/15 U Ģaḫ üstige çiḳivėlip he dep üjme 

yevatatti. 4/16 Menmu üjme yėmekçi bolup yopurmaḳlarniñ arisiġa köz yügürttüm. 

4/17 Ḳolum yetmeydiġan bir Ģaḫta birmunçe ḳaramtul üjme danliri piĢip yaltirap 

turatti. 4/18 Putumniñ uçida dessep ḳolumni sozdum, bir - ikki ḳėtim sekrepmu 

kördüm. 4/19 Lėkin Ģaḫniñ uçini tutalmidim, mėniñ bu herikitimni üjme üstidiki 

“ḳizilgül” körüp ḳalġan bolsa kėrek, men közligen Ģaḫḳa ötüp puti bilen dessep 

tövenge igivetkenidi, üjmige bir toydum. 4/20 U mėniñ boyalġan kalpuklirimni 

körüp külümsirep ḳoydi. 4/21 Menmu uniñ barmaḳ ve levliriniñ üjme Ģirnisi bilen 

ḳarigül reñgide boyulup ketkenlikini körüp külüp ḳoydum. 

X 

4/22 ÇüĢtin kėyin men Düycañ bilen ėtiz arisidiki çėġir yolda kėtivėtip 

dėñizdek çayḳilip turġan küzgi buġdayliḳniñ nėriki çėtide birneççe kiĢiniñ ḳoĢ 

heydevetḳanliḳini kördüm. 4/23 Ḳizniñ bėĢida ḳizil yaġliḳ yelpünüp turatti.  

4/24 ḲoĢçilarniñ arisida ayallarmu barmu nėme? -dep soridim.  

4/25 -He, hazir bizniñ dadüy boyiçe ḳoĢ tutuvatḳan üç ayal bar, -dėdi Düycañ. 

4/26 -Ularniñ yer aġduruĢi erlerniñkidin kem emestu?  



147 

 

 

 

4/27 -Eger siz ene, aĢu Raziyege muĢu babtin söz açsiñiz, uniñ aġzi ėçilipla 

kėtidu. 

4/28 -Erler bilen musabiḳe ḳiliĢ toġrisida dėmekçimusiz?  

4/29 -Gepniñ ayiġi Ģu yerge baridu -de eger u ayallar ḳoĢ tutalmaydu dėgen 

sözni añlisa ġezeptin közliri çaniḳidin çiḳip kėtidu. 

4/30 -Pah, acayip aççiḳi yamanken -de bu Raziye güliñizniñ! -dėdim men 

çėḳiĢip. 4/31 Kėyin, - ayallarni kemsitidiġanlarmu barġa oḫĢaydu bu yerde, -dep 

ḳoĢup ḳoydum. 

4/32 -Undaḳlarmu yoḳ emes, -dep Düycañ maña burulup toḫtidi. 4/33 Biz 

tamaka çėkiĢ üçün ġol ėriḳniñ ḳiridiki iĢek çimi üstide olturduḳ. 4/34 Men uniñ 

aldiġa tamaka ḳaçamni ėçip ḳoydum. 4/35 U yoġan ḳatma barmaḳliri bilen gėzit 

ḳeġizige moḫurka orap turup sözge ḳizġin kiriĢip ketti. 

4/36 -Eslide Raziyeniñ aççiḳi çus emes, emma “gepke kelgende atañdin 

ḳaytma” dėgendek ḫėli - ḫėlisige gep bermeydu. 4/37 Uni kemsitimen dėgen adem 

eḫmeḳ. 4/38 Beziler uni ta miñ toḳḳuz yüz ellik - yilġiçe közige ilmay yürüĢti. 

4/39 -Set depmu? -dėgenidim, Düycañ “ közge ilmay” dėgen sözni baĢḳiçirek 

çüĢenginim üçün izah berdi: 

4/40 -U hazir yigirme töt yaĢḳa kirdi. 4/41 TurmuĢḳa çiḳḳan. 4/42 Özi setmu 

emes, ottura çiray, cuġi kiçikrek, Ģuniñ üçün muĢu vicikkine ayalniñ ḳolidin nėmemu 

kėler dėyiĢetti. 4/43 Emma üç yildin bėri Raziye ḳolidin nėme iĢ kėlidiġanliḳini 

körsetti, men dėgen yigitlerni yerge ḳaritip ḳoydi. 4/44 Miñ toḳḳuz yüz ellik toḳḳuz - 

yili etiyaz ėtizlar rasa öpkidek ėsilip tavlinivatḳan künler idi. 4/45 Hazirliḳlarmu 

tügep. 4/46 Ete yer heydeĢni baĢlaymiz dėgen küni keçḳurun meclis açtuḳ. 4/47 Bezi 

yerlerde ḳar emdila ėrip tügigenliki üçün toñ yaki patḳaḳ boluĢ ėhtimal dep, ete yer 

aġduruĢḳa çiḳidiġanlarni, usta ḳoĢçilardin sayliduḳ. 4/48 Raziye ve yene uniñ 

teĢebbuskarliḳi bilen ḳoĢ tutuĢni telep ḳilip yürgen ikki ayal bu ḳėtim erler bilen bille 

ḳoĢ heydeĢke çiḳidiġanliḳini otturiġa ḳoyuĢḳanidi. 4/49 Kėrimcan dėgen usta ḳoĢçi 

yigit “Bu tuzi kem gepni hazirçe ḳoyup turuñlar, biz aġiçiaylam oynimaymiz, ḳoĢ 
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heydeymiz.” dep ularniñ pikirige ḳarĢi çiḳti, mana Ģu vaḳitta Raziyeniñ ḳėni 

ḳaynaĢḳa baĢlidi. 

4/50 -YoldaĢlar! -dep ornidin des turdi Raziye, -Kėrimcan nėme dėmekçi 

boluvatidikin biz çüĢenmiduk! 

4/51 Kėrimcan bendiñde tamġa yölenginiçe biperva olturup: 

4/52 ÇüĢenmeydiġan nėmisi bar, bu olturup köktat otaĢ emesḳu, bu ḳoĢ 

heydeĢ!- dėdi. 

4/53 -Bizmu ḳoĢ heydeymiz devatimizġu! 4/54 Bu tuzi kemlik bolamdiken? 

4/55 -Herkim özige layiḳ iĢ toġrisida gep ḳilmisa lavza bolup ḳalidu, -dep 

ġudunĢidi Kėrimcan. 

4/56 -Sizniñçe ayallar ḳoĢ heydelmeydiken -de?  

4/57 -ġundaḳ! Siler sevri ḳilip turuñla, biz yerni aġdurup bolġandin kėyin 

otyaĢ tėriysiler. 

4/58 Raziyeniñ közliridiki ciddiylik uniñ barġansėri ḳėni ḳizivatḳanliḳini 

körsitip turatti. 4/59 ġuniñ üçün uniñ sözlirimu keskinleĢti.  

4/60 -Kėrim, men sizge Ģuni ėytip ḳoyay, yernimu siler bilen bille aġdurimiz, 

aĢliḳ bilen otyaĢnimu siler bilen bille tėriymiz. 

4/61 -Ayallarniñ ḳolidin ḳoĢ heydeĢ kelmeydu! -dėdi Kėrim. 

4/62 Söz Ģu yerge kelgende Düycañ birdinla külüvėtip, öçüp ḳalay dėgen 

tamakisini Ģoridi. 

4/63 -Mana ḳarañ, siz Raziye güliñizniñ aççiḳi yaman iken dėdiñiz, -dep 

sözini davam ḳildi Düycañ, -U hėçḳaçan orunsiz aççiḳlanġan emes, uniñ aġzidin 

sözler ḫuddi pilimut oḳidek ėtilip çiḳsimu nahayiti orunluḳ çiḳidu. 4/64 ġu ḳėtim 

Kėrimcanniñ gepige taza aççiḳi keldi, lėkin orunsiz yaman gep ḳilmidi. 4/65 Öziñiz 

añlap turupsizki, Kėrimcan Ģu sözi bilen ayallarni kemsitti. 

4/66 -Raziyeniñ ḳandaḳ cavab bergenliki ėsiñizde bardu? -dep soriġanidim. 
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4/67 - Ėsimde, ėsimde bolmay, - dep tekitlidi Düycan, Raziye uniñġa tiklinip 

turup: 

4/68 -Emise ayallarniñ ḳolidin nėme kėlidu, -dep oylaysen?! -dep özige soal 

bergenidi, Kėrimcan: 

4/69 -OtyaĢ otaĢ, -dėdi.  

4/70 -Mana tuzi kem, lavza gep dėgen muĢu! -dep külüvetti Raziye. 4/71 

Lėkin bu külkide ġezep uçḳunliri bar idi. 4/72 ġuniñ üçün uniñ levliri ḳizip titrep 

ketti, bilemsiz, biz mundaḳ: “ayallar erler bilen teñ bolalmaydu, ular öy içidiki uĢĢaḳ 

- çüĢĢek iĢnila ḳilsa bolidu” deydiġan kona cemiiyettiki bimene sözlerge yol 

ḳoyalmaymiz. 4/73 Tėgini sürüĢtürsiñiz dėhḳançiliḳni biz ayallar baĢlap bergen. 4/74 

Buni tariḫta oḳuġan biz. 

4/75 -Oḳuġan bolsiñiz u kitab, kitabta nėmeler dėyilmeydu? 

4/76 -Vay ḳuvurġamey, “çiraḳpayda çay içken <çiçen>ni kördüm” dėgendek, 

emdi kitablardin ḳusur tapḳili turdiñma? 4/77 Oḳup ḳoy Kėrim, u dėgen pen! -dėdi 

Raziye. 

4/78 -Bu yerde kitabniñ variḳiġa emes, ikki bilekniñ küçige tayinip yer 

aġdurudiġan iĢ.  

4/79 -Bizmu ėtizda aġçiaylam oynayli dėmiduk, soḳa tutup yer heydeymiz. 

4/80 Erler ḳilġan iĢni bizmu ḳilimiz devatimiz. 4/81 Küçni iĢlitiĢ üçün penmu kėrek, 

penmu kėrek, rohmu - küçmu kėrek. 

4/82 ġimal tereptin yėḳimliḳ naḫĢa ahañi añliniĢḳa baĢlidi. 4/83 Düycañ 

ornidin turup, Ģu terepke ḳarap, sözni yötkep ketti.  

4/84 -Mana añlavatamsiz? Bu naḫĢini Raziye ėytivatidu. 4/85 U özi 

ėytḳandek rohluḳ ayal. 

4/86 Ėtizliḳta gülĢende 

4/87 ḪuĢal ötidu çaġla 

4/88 Azad zaman… 
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4/89 Ecep çirayliḳ naḫĢa. 4/90 ḲoĢ heydep yürüp naḫĢa ėytiĢ asan emes. 4/91 

Uniñ üçün atlarmu, soḳimu tekĢi heriket ḳiliĢi kėrek, bolsimu “taĢ - taĢ, içkiri, tap 

yaḳilap” dep varḳirap ėgiz - pes dessep mu durup yürüp naḫĢa eytḳili bolamdu. 4/92 

Raziye atlarni rasa bablap ḳoĢni dėgendek teñĢivalġan usta ḳoĢçi bolġini üçün, ene 

Ģundaḳ ḫatircemlik bilen yerni aġdurup taĢlavatidu -de, zuñziyip olturup maña sözlep 

bėrivatḳan bu dėhḳanniñ kirsiz köñül ḳaçisi muĢu turḳida zoḳḳa tolġanidi. 

4/93 Men bu ademniñ köñlide nėme bolivatḳanliḳini uniñ yoġan ėçilip 

yaltirap ketken közliridin körüp turattim. 4/94 Men Raziyeniñ ḳandaḳ ḳilip 

hazirḳidek dañdar ḳoĢçi bolivalġanliḳini bilivėliĢ üçün uniñ deslepki iĢ baĢlaĢ 

vaḳtidiki meclisiniñ aḫiri ḳandaḳ bolġanliḳini sürüĢtürgüm keldi. 

4/95 -Dėmek hėliḳi mecliste Kėrimcanniñ natoġra pikirini tenḳid 

ḳildiñlarmu? -dep soridim. 

4/96 -Biz iĢ üstide sözliĢivatḳanliḳimiz üçün tenḳid emes, uniñġa çüĢençe 

berduḳ. 4/97 Raziye bolsa biraz zañliḳ arilaĢ buniñdin kėyin ayallarni kemsitidiġan 

mundaḳ fėodalliḳ köz ḳaraĢtiki kona çüĢençiliriñni eski mazarlarġa apirip taĢlivet, - 

dep külke ḳildi. 4/98 Raziye aḫirida: “ḳėni ayallar ḳoĢ heydiyelemdu? yoḳmu, buni 

biz iĢ üstide sinap köreyli” dep ḳeti telep ḳildi. 4/99 Bizmu uniñ telipige ḳoĢulduḳ. 

4/100 U, Ģu künniñ etisidin baĢlap avval bir çiĢliḳ soḳini, kėyinrek ikki çiĢliḳ soḳini 

heydeĢke çüĢti. 4/101 Soḳa tutuĢni ügengiçe ḫėli capa tartti. 4/102 Men uniñġa ḳoĢni 

ḳandaḳ tutuĢni, soḳini ḳandaḳ teñĢeĢni, at, cabduḳlarni ḳoĢuĢ ve asraĢni nahayiti bir - 

ikki ḳėtim körsitip berdim.  

4/103 Deslepki ḳoĢ heydevatḳan vaḳitlirida uniñ yėniġa birneççe kün bėrip 

yürdüm. 4/104 Raziye bezide aldiġa ötüp kėtetti. 4/105 Bezide ḳardin çiḳip kėtetti. 

4/106 Rėçakni basalmay soḳiniñ çiĢi yiltizlarġa urulup, kötürülüp ketse yaki üze ėlip 

atlar tėz yügürüp ketse dañgallarġa putliĢip yiḳilip çüĢetti. 4/107 Mundaḳ vaḳitlarda 

Kėrimcan içi tarliḳ bilen kületti. 4/108 Raziyeniñ düglek yüzi iza tartḳinidin girde 

nandek köyüp ḳizirip kėtetti, lėkin hėç nėme dėmestin çiĢini - çiĢiġa bėsip tėḫimu 

ġeyret bilen iĢḳa kiriĢip kėtetti. 4/109 Birküni atlar ėlip ḳėçip, soḳiniñ yėnidiki tömür 

Raziyeniñ paḳalçek göĢini tilivėtiptu. 4/110 Kördiñizmu, uniñ tirkiĢivatḳanliḳini! 

4/111 Bu toġruluḳ hėçkimge hal ėytmastin bėĢidiki yaġliḳi bilen putini mehkem 
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tėñivėlip yene ḳoĢ heydevėriptu, kėyin biz uniñ aḳsap yürgenlikini körüp ḳarap 

baḳsaḳ puti iĢĢip kėtiptu, birmunçe nesihet ḳilip yürüp aran doḫturġa ḳarattuḳ. 4/112 

Yarañ saḳayġiçe davalinip yatḳin dėsek, bir ḳizil dora bar iken, Ģuni sürkivėlip yene 

ėtizġa çiḳip keptu. 4/113 Mana ḳarañ, aḫiri u özi tutḳan ḳoĢni hėçkimge bermey iĢlep 

yürüp yarisini saḳaytti.  

4/114 U deslep ḳoĢ heydigen çaġlirida künige ikki mu yer aġduratti. 4/115 

Kėyin üç muġa yetküzdü. 4/116 Erler bilen musabiḳiġa çüĢüp töt - beĢ mudin, hetta 

bezi çaġlarda at yeñgüĢlep alte muġa yetküzüp yer heydigen künliri boldi 

4/117 Raziye kėyinki vaḳitlarda Kėrimcan bilen musabiḳaġa çüĢüp 

Kėrimcanni ḫėli arḳida ḳaldurdi. 4/118 Kėrimcan yer heydeĢ davamida Raziyedin 

yėñilgenlik elimini soḳa ve atlardin alatti. 4/119 U “mėniñ atlirim osal, oruḳ” deytti, 

yaki “soḳam yaman” dep seveb tapatti. 

4/120 Ötken etiyaz soḳiniñ ḳanitini sundurup ḳoyup: “ yer toñ dėsem 

unaĢmay mana, soḳam sundi” dep iĢḳa çiḳmay yėtivaldi. 4/121 ġu çaġda Raziye 

uniñġa: “Kėrimcan, yer toñ emes, sizniñ idiyiñiz toñ, bolmisa, siziñmu, biziñmu 

soḳilirimiz bir ėtizda yürüvatidiġu?” dep rasa ḳizartġanidi. 

4/122 “YaḫĢi dėhḳan ulaḳni baḳidu, yaman dėhḳan ḳamçisini ḳaḳidu.” dėgen 

temsil bar, bizniñ Raziye bolsa naḫĢi dėhḳan boldi, ḳoĢ vaḳitlirida atlirini özi baḳidu. 

4/123 Nahayiti baplap iĢlitidu. 4/124 ġuniñ üçün uniñ atliri sėmiz, ḳoĢni canliḳ 

tartidu. 4/125 Raziye her küni tañ seher turup atliriġa yem bėridu, ularni silap - silap 

ḫuddi kiçik balini erkiletkendek “omaḳlirim”, “ėsil canivarlirim” dep popüçeklirini 

tarap ketse adem iḫtiyarsiz külüvėtidu. 4/126 Beziler bolsa iĢlevatḳan ulaḳliriġa 

ġemḫorluḳ ḳilmaydu. 4/127 Ular hėrip ḳalsa: “bizge yaḫĢi at bermidiñ” dep renciydu. 

4/128 Düycañ ornidin turup poḳaḳ bolup yelpünüp turġan küzgi buġdaylarġa 

heves bilen ḳaridi. 4/129  Ḳolini sozup turup: 

4/130 -Mana kördiñizmu? 4/131 MuĢu köz yetmes küzgi buġdayliḳ yerlerni 

Raziye heydigen, bu kizniñ ḳolliri ḳizilgül. 4/132 Toġrisi, ḳelbi ḳizil, çiver ayal 

dėgen mana Ģu! 
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4/133 ġunimu dep ḳoyay, Ģeherlerdiki bikar telep laġaylap yüridiġan 

“memedan” oġullardin yüzige bir Raziyeni tėgiĢmeymiz cumuñ, -dep çaḳçaḳ arilaĢ 

külüp ḳoydi. 

4/134 Düycañ dañdar ḳoĢçi Raziyeni heḳḳaniy reviĢte teriplidi. 4/135 Mana 

körüp turuptimizki, çiġtimaḳtek ḳaramtul, yėĢil bolup ösken buġdaylarmu baĢlirini 

liñĢitip uniñ söziniñ rastliḳini testiḳlap guvahliḳ bėriĢetti, çünki bularmu Raziyeniñ 

emgiki bilen tuġulġanidi. 

4/136 Biz ḳoĢ heydevatḳanlarniñ yėnida kelduḳ. 4/137 Maña Raziye dep 

tonuĢturġan nemuniçi ḳoĢçi hėliḳi seherde üjme deriḫi üstide körgen ḳizilgül iken. 

4/138 Mana u emdi aḫtamiliḳta ėçilidu. 

4/139 Miñ tokkuz yüz ellik tokkuz – yil. 

5. BEḪTĠḪANNĠÑ HAYATĠ 

5/1 Kimniñ ḳandaḳ ehvalda yaĢavatḳanliḳini biliĢni ḫaliġan kiĢi elvette uni 

sürüĢte ḳilip köridu hem özi bilen ehvalliĢidu. 5/2 Ḫuddi menmu Ģundaḳ ḳildim. 5/3 

Eger añlaĢni ḫalisañlar GuñĢė ezasi Beḫtiḫanniñ hayati toġrisida körgenlirim ve 

maña sözlep bergenlirini silerge ėytip bermekçimen. 

5-1 Balilar naḫĢisi 

5/4 Men yėḳinda Ġulca Ģeher rayonidiki melum bir yėzidiki balilar baġçisiġa 

bardim. 5/5 Dervazisidin kiriĢim bilenle balilarniñ carañliḳ naḫĢisi añlandi. 5/6 Bu 

naḫĢa hoylidiki baġçiniñ koça teripige sėlinġan öylerniñ dėriziliridin uçup kėletti. 5/7 

Men Ģu terepke ḳarap mañdim. 5/8 PėĢayvan arḳiliḳ binaniñ baġçiġa çiḳidiġan iĢikini 

ėçip uzunçaḳ kelgen zalġa kirdim. 5/9 Zalniñ ikki terepide tam yaḳilitip ḳoyulġan 

bendiñlerde üç yaĢtin - beĢ yaĢḳiçe bolġan bir ḳançe oġul - ḳizlar ḳatar olturuĢatti. 

5/10 Otturisida bolsa, pombulaḳḳina aḳ yüzlük, bota közlük kiçikkine bir ḳiz naḫĢa 

ėytivatatti. 5/11 Mėniñ kiriĢim bilenle u naḫĢidin toḫtap, çiĢiniñ ėḳini çiḳirip bėĢini 

siñayan ḳilip turuvaldi. 5/12 Bularni baĢḳurup otturida mėñip yürgen yaĢḳina bir ayal 

balilarniñ pakar bir orunduḳini ėlip çiḳip, mėni olturuĢḳa teklip ḳildi. 5/13 Men 

orunduḳni ėlip bu tartinçaḳ pombulaḳtin nėriraḳ çettiki balilarniñ ḳatariġa bėrip 

olturdum. 
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5/14 -He, Tursunay ėytive, he ḳėni, - dėdi terbiyiçi ayal pombulaḳ ḳizġa 

tiklinip ḳarap. 5/15 Lėkin pėtirḳap maña bir ḳarap ḳoyup terbiyiçiniñ közige menilik 

tiklinip turatti. 5/16 Mėniñ yėnimda olturġan oġul bala tuyuḳsizla: 

5/17 -Men, men - men ėytimen, -dep ornidin turup ḳolini kötürdi. 5/18 Alte 

yaĢlarġa kirgen bu sadda meġrur baliniñ buġday oñ çiraydin özini maña bir 

körsitivėliĢniñ ipadisi körünüp turatti. 5/19 Terbiyeçi uniñ tėtiklikige mestliki 

kelgendek bolup maña bir karap ḳoydi. 5/20 Yene bir tereptin “vay aldirañguyey” 

dėgen menini bildüridiġan yumĢaḳ külke bilen uniñġa ḳarap: 

5/21 -Rėhimcan, sen kiçikkine olturup tur. 5/22 Ḳėni Tursunay baĢlañ. 5/23 

Mundaḳ ḳilsiñiz sizni baġçiniñ ḳizi dėmeydu, -dėdi.  

5/24 Tursunay kiçikkine aliḳanlirini bir - birsige çaplap tügdi -de, ḳeddini 

ruslap “baġçilar” dėgen naḫĢini ėytiĢḳa baĢlidi: 

5/25 Tiligimiz hel boldi 

5/26 Baġçilarġa yėtiĢip. 

5/27 Ḳizilgüldek ėçilduḳ 

5/28 Terbiyige yėtiĢip. 

 

5/29 Baġçilarda karivatlar 

5/30 Ḳatar - ḳatar tizilġan. 

5/31 Apaḳ - apaḳ çayĢaplar, 

5/32 Matraslar yėpilġan. 

5/33 Tursunayniñ tartinçaḳliḳ ḳiyapiti emdi tamamen özgirip ketti. 5/34 U 

ḫuddi sehnilerde çėniḳḳan çoñ artislerdek zoḳ - Ģoḫḳa tolup naḫĢa ėtivatatti. 5/35 U 

“r” herpini bezide toluḳ ėytalmay: “teybiye”, matrasni “matyas” dėgen bolsimu, 

umumen sözler toluḳ oḳulup turatti. 5/36 Uniñ avazi ḫuddi ḳurġuyġa ėsip ḳoyulġan 

kümüĢ ḳoñġuraḳniñ avazidek, carañliḳ idi: 

5/37 Baġçilar ey baġçilar, 
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5/38 Gülge tolġan baġçilar. 

5/39 MavcuĢiniñ devride, 

5/40 YaĢniġan biz ġunçilar. 

5/41 Tursunay naḫĢisini çoñ utuḳ bilen ayaġlaĢturdi. 5/42 Balilar nahayiti 

ḫuĢal bolup kėtiĢti. 5/43 ġuniñ üçün ular ḳin - ḳiniġa patmay beziliri ornidin turup, 

beziliri bolsa olturġan cayida putlirini pulañlitip çavak çėliĢatti. 5/44 Çėçiġa aḳ kirip 

ḳalġan yene bir terbiyiçi ana çėlivatḳan dutarini ḳuçaḳlivėlip, balilar bilen oḫĢaĢla 

zoḳḳa tolġan halda çavak çalatti: uniñ közliridiki ḫoĢalliḳ uçḳunliri ve aliḳinidin 

çiḳivatḳan avaz aniliḳ ḳelbide ėrigen issiḳ mėhri - muhebbetini bu beḫtlik balilarniñ 

üstige çėçivatḳandek tuyulatti. 

5/45 Balilarġa mundaḳ ḳoĢaḳlarni ögitiĢte ciḳ emgek siñdürgen yaĢ ayal 

bolsa, ḳilġan emgekiniñ yaḫĢi neticisini körgende ḫoĢalliḳi içige siġmay kėtetti ve 

beĢ yaĢliḳ pombulaḳ ḳizniñ maharitige hemmidin köprek ḳiziḳatti. 5/46 ġuña u 

otturiġa çiḳip:  

5/47 -Balilar, siler orniñlarda cim olturuñlar! 5/48 Tursunay emdi “anilar” 

dėgen naḫĢini ėytip bėridu, -he, omaḳ ḳizim, ḳėni? -dėdi ve bėĢini liñĢitip, kėyin 

dutar çėliĢḳa kiriĢip ketti.  

5/49 Tursunay emdi hėçḳandaḳ tartinmayla “anilar” dėgen naḫĢisini 

baĢlivetti: 

5/50 Mėhri issiḳ Ģėrin söz, 

5/51 Baġda pakiz balilar. 

5/52 Can köydürüp asraydu, 

5/53 Terbiyiçi anilar. 

 

5/54 Yėzimizda iĢleydu,  

5/55 Köñli toḳ bop anilar, 

5/56 Oçaḳ bėĢi iĢlardin, 
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5/57 Azad boldi anilar. 

5/58 Mana bu beḫtlik hayatni ularġa uluġ parti ve MavcuĢi yaritip berdi. 5/59 

ġuniñ üçün balilarmu ḳoĢaḳlirida partiye ve MavcuĢiġa minnetdarliḳ bildürüp 

küyleydu. 5/60 Balilar tėḫi mektep ḳoyniġa kirmey turupla, bu çüĢençilerni terbiyiçi 

anilardin almaḳta, ular yaĢ balilarni köyümçanliḳ bilen her tereplime terbiyileydu. 

5/61 ġuniñ üçün balilar terbiyiçi aniliri toġrisida ḳoĢaḳ ėytiĢḳimu amraḳ.  

5/62 NaḫĢa tügeĢ bilen terbiyiçi anilar bilen menmu ḳoĢulup aliḳanlirim 

ḳizirip ketküçe çavak urdum. 5/63 Ġkki meñzi ḳizirip ketken pombulaḳ ḳizçaḳ zaldiki 

Ģadliḳ sadasiġa çömüp porek atḳan ḳizilgüldek telpünüp turatti. 5/64 Anilar bolsa 

uniñdin peḫirlinip maña külümsirep ḳarap ḳoyuĢatti. 

5/65 Tursunayniñ ġelibisi Rėhimcanni tėḫimu dolḳunlanduruvetkenliktin, u 

olturalmay ḳaldi. 5/66 U özini çaḳiriĢni taḳetsizlik bilen kütüp turġanda ėlançi: 

5/67 - Emdi, Rėhimcan “biz yėziniñ baliliri” dėgen naḫĢini ėytip bėridu, -dep 

uni otturiġa çiḳiĢḳa teklip ḳilġuçe Rėhimcan ḳeddini çiñ tutup, tiz - tiz çamdap 

otturiġa kėlipla naḫĢisini baĢlivetti: 

5/68 Biz yėziniñ baliliri, 

5/69 Beḫtlik biz ebetke. 

5/70 Yėzimizniñ ḳoynida, 

5/71 ġad yaĢimiz rahette. 

 

5/72 Partiyimiz bolġaçka, 

5/73 Keñ ėçildi yolimiz. 

5/74 Kėliçekte ḫelḳ üçün, 

5/75 ĠĢligüçi bolimiz. 

5/76 Rėhimcanniñmu avazi zil, carañliḳ idi. 5/77 Uniñ aġzidin sözler çaḳmaḳ 

çaḳḳandek tėz ve ötkür çiḳatti. 5/78 Ḳapḳara közliri bolsa, bu ötkür sözler bilen teñ 

yaltirap kėtetti. 5/79 Rėhimcannimu köpçilik alḳiĢḳa kömüvetti. 5/80 Lėkin u naḫĢisi 
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ayaġliĢiĢ bilen telep ve ėlan ḳiliĢḳa ḳarimay naḫĢisiniñ aḫirini tövendigiçe 

dėklamatsiyige aylanduruvetti:  

5/81 Zavottiki iĢçiniñ 

5/82 Biri mana men bolimen 

5/83 Yėzidiki dėhḳanniñ, 

5/84 Biri mana men bolimen. 

 

5/85 Herbir iĢta dostlarni, 

5/86 Daim alġa baĢlaymen. 

5/87 Kommunizm ḳuruĢta, 

5/88 Dadil ḳedem taĢlaymen. 

5/89 U, men dėgen söz aġzidin çiḳiĢ bilen teñ oñ ḳolini meydisige urup 

ḳoyatti.  

5/90 U köpçilik aldida senettiki ustiliḳini körsitip Tursunaydin ötüp kėtiĢ 

üçün tiriĢatti. 5/91 Barliḳ küçi bilen çiñḳilip heriket ḳilġanliḳtin özimu ḫėli aldirap 

ḳaldi. 5/92 Biz uniñ ḳiliḳliriġa ḳarap olturup külüĢüp kettuḳ. 

5/93 BaĢḳurġuçi Rėhimcanniñ ḳėĢiġa kėlip mürisini tutup turup: 

5/94 -He, emdi hemmiñlar ḳoĢulup “yėzimiz” dėgen naḫĢini ėytmamsiler, -

dep umumiy balilarġa muraciet ḳildi ve Tursunayġa ḳarap bėĢini liñĢitip “siz baĢlañ” 

dėgen iĢariti ḳilividi, Rėhimcan aldirap kėtip dutari teñkeĢ ḳilġuçe naḫĢini baĢlivetti. 

5/95 Lėkin u naḫĢini biraḳla çiñ baĢlivetkeçke avazi boġulup çiḳirap ketti. 5/96 BaĢta 

balilar uniñġa egiĢelmey ḳaldi. 5/97 Özimu birinçi ḳurdila toḫtap kėlip iza tartḳinidin 

ḳizirip ketti. 5/98 U muvepeḳyetsizlik uniñġa elem ḳilġanliḳtin hėli yiġlivėtidiġandek 

domsuyup turatti.  

5/99 BaĢḳurġuçi Rėhimcanni ḫicil ḳilmasliḳ üçün uniñ bėĢini silap ḳoyup 

mulayimliḳ bilen: 
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5/100 - Ḫapa bolmañ, hėç vekesi yoḳ. 5/101 Bezide Ģundaḳ bolup ḳalidu, 

ḳėni baĢlañ, -dep teklip ḳildi. 

5/102 Tursunay dutarġa egiĢip, yėḳimliḳ avazda: 

5/103 Partiyige egeĢkenler yañratti havani 

5/104 Yėzimizda iĢligenler kiyidu tavani. 

5/105 Dėgen misralar bilen naḫĢini baĢlivetkenidi, umumiy balilar bir avazda 

uniñġa ḳoĢulup ketti: 

5/106 Soḳa, siyalka aldimda atlar ḳėĢimda, 

5/107 Halal emgek temi içken ėĢimda. 

5/108 … 

             …  

5/109 Ellikçe baliniñ avazi zalġa tolup taĢti. 5/110 Ularniñ içige patmiġan 

ḫuĢalliḳlirimu yüz - közidin yėġip turatti.  

5/111 Gerçe bu ḳoĢaḳlar muĢu yaĢ balilarġa ḫas, ularniñ baliliḳ çüsençe hasil 

ḳiliĢ ḳabiliyetige taza uyġun kelmisimu, öziniñ hayatiy küçi bilen bir tereptin 

balilarniñ bediiy zoḳini aĢurġan bolsa, yene bir tereptin yėñi devrniñ evzelliki 

heḳḳide melum çüĢençilerni bėretti.  

5/112 Men bu ḳisḳa hėkayemni yėzivėtip del muĢu yerge kelgende biz 

yazġuçi - Ģairlerniñ kelgüsi iz basar evladlar - balilar heḳḳide yėterlik köñül bölmey 

kėlivatḳanliḳimizni, balilarġa intayin mesuliyetsiz ḳaravatḳanliḳimizni çoñḳur hės 

ḳildim.  

5/113 Men balilarġa zoḳlinip turġinimda aḳ pertuḳ tartḳan ayal kirip tamaḳ 

teyyar bolġanliḳini ḫever ḳildi. 5/114 Balilar emdi oyun külkisini toḫtitip çüĢlük 

tamaḳ yėyiĢke mañdi. 5/115 Ular avval yuyunuĢ ḫanisiġa kiriĢip tertip bilen turuĢti -

de, cümektin çüĢüvatḳan ilman suda ḳollirini yuyuĢti.  
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5/116 Özliriniñ boyi yetküdek ḳilip ḳatar ėsip ḳoyġan löñgilirige ḳollirini 

sürtüĢüp bolup, tamaḳḫaniġa kiriĢti. 5/117 Balilarġa ḫas ḳilip yasalġan pakar üstel 

etrapidiki kiçik orunduḳlarda ular ḳatar tizilip olturuĢti.  

5/118 Cedvel boyiçe bügünki tamaḳ ḳordaḳ iken. 5/119 AĢpez ayallar 

tamaḳni çoñ cavurlarda kötürüp kėlip, üstellerge tizip ḳoydi ve herbir baliniñ aldidiki 

kiçik cavurlarġa usup berdi. 5/120 Teḫsilerge toġralġan apaḳ nanlarmu tizildi. 5/121 

Balilar ḳoĢuḳlar bilen göĢ ve yañyularni aġziġa sėliĢḳa baĢlidi. 5/122 Mayliḳ 

ḳordaḳniñ yėḳimliḳ hidi bir demdila aĢḫanini ḳaplap ketti.  

5/123 Balilar baġçisiniñ özige layiḳ tertivi boyiçe her küni etigen saet altidin 

yettigiçe turup, yüz - ḳollirini yuyuĢidi ve gimnestika oynaydu. 

5/124 Yettidin yette yėrimġiçe naĢtisiġa bir piyalidin süt bir çaḳmaḳtin ḳent 

ve nan bilen tamaḳlinidu. 5/125 Ular her küni üç vaḳ her ḫil temlik tamaḳlar bilen 

ozuḳlinip, yekĢenbe künidin baĢḳa künliri hemme vaḳit baġçida ġem - ġussisiz 

rahette ömür keçüridu. 5/126 Balilar üçün ayrim yataḳ ve karivatlar, dersḫana, köñül 

ėçiĢ öyliri bar. 5/127 Terbiyiçiler ularġa türlük resim, oyunçuḳ, nersiler ve ėġiz 

arḳiliḳ bilim bėrip turidu. 5/128 Balilar özliriniñ cismaniy küçige layiḳ emgek ḳilidu. 

5/129 ZiyandaĢlarni yoḳitiĢḳa ḳizġin ḳatniĢidu. 5/130 Melum vaḳitlarda sirtḳa 

seylige çiḳiĢidu. 5/131 ġundaḳ ḳilip baġçilarda birneççe ḫil milletlerniñ baliliri bir 

ailiniñ baliliridek inaḳ bolup terbiyilinip, sotsiyalistik cemiytimizniñ saġlam kiĢiliri 

bolup yėtiĢiĢke baĢlaydu. 

5/132 Men yėza baliliriniñ hayatini körgendin kėyin, ötmüĢtiki baliliḳ 

hayatimizniñ ne ḳeder ėçiniĢliḳ ikenlikini eslidim.  

5/133 Biz koçilarda hayvanlardek topa - çañlarġa ėġinap, epti - beĢirimizge 

ḳariġusiz bolup yürettük. 5/134 Bir birimizniñ yüz - közlirimizni tatilap, urup yara 

ḳilattuḳ. 5/135 Cismaniy tereptin zeḫmiliniĢke ḳanaet ḳilmay, yaman tillar bilen 

tilliĢip, yaman tesiratlarni körüp rohiy tereptinmu özimizni zeḫmilendürettuk, bir 

parçe ḳuruḳ nanni koçilarda kötürüp yürüp ḳotur küçükler bilen ortaḳliĢip yeyttuk. 

5/136 Özimizniñ muĢtlaĢḳinimiz az kėlip, ularni bir - birisi bilen talaĢturattuḳ. 5/137 

UruĢḳaḳ çöce ḫorazlarni kötürüp yürüp, ularni baĢ - közi ḳipḳizil ḳanġa milengüçe 
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soḳuĢturattuḳ. 5/138 Bizniñ bediiy zoḳimizni ḳanduridiġan iĢlar mana Ģundaḳ 

hadisiler idi. 

5/139 Dėmek, biz ahanet, renciĢ ve köñülsizlik bilen yiġlap yürüp kün 

ötküzüp ösettuk, Ģuniñ bilen her ḫil illetlerni yoḳturup alattuḳ. 

5/140 Mana körüp turuptimizki, yėñi cemiiyitimizdiki bu inaḳ, ḫuĢal 

balilirniñ hayati bizniñ ötmüĢimizge tüptin oḫĢamaydu. 

5-2 Ḫatircem Bolġan Aile 

5/141 Balilar baġçisidiki kiçikkine pombulaḳ naḫĢiçi Tursunayni körgendin 

kėyin, men muĢundaḳ omaḳ, çiçen ḳiz tuġulġan ailini körgüm kėlip, Tursunayniñ 

anisi iĢtin ḳaytḳan vaḳitni tėpip öyige bardim. 5/142 Beḫtiḫan mėni oçuḳ çiray bilen 

ḳarĢi aldi ve yuḳiri olturuĢḳa teklip ḳildi. 5/143 Men dėrizige tizilġan ḳaça güllerniñ 

yėnidiki orunduḳḳa bėrip olturdum. 

5/144 Beḫtiḫanniñ köz ḳariĢida bu yerge nėme üçün kelgenlikimge heyran 

bolġanliḳ ipadisini körüp: 

5/145 -“Nėme üçün kelgen ademdu bu?” dep oylap ḳaldilimikin, -

dėyiĢimgila: 

5/146 -He, yaḳey, -cavab berdi Beḫtiḫan aldirap, lėkin uniñ maña mulayim 

külümsirep ḳarap turuĢida “köñlümdikini taptiñġu” devatḳanliḳi sėzilip turatti. 

5/147 Men uniñġa ançe - munçe nėmilerni yėziĢḳa heveskar ikenlikimni, 

balilar baġçisiġa bėrip, ḳizi Tursunayni körgenlikimni, uniñ çėçenliki ve köñüllük 

turmuĢi toġrisida sözlidim. 5/148 Ḳizçaḳḳa amraḳliḳim kelgenliki üçün, uniñ ailisini 

ziyaret ḳilip ötey dep kirgenlikimni ėyttim. 5/149 Beḫtiḫan ḫoĢal bolup ḳiziniñkige 

oḫĢiġan bota közliri oynap ketti. 5/150 Ellik yaĢlar çamisidiki bu beḫtlik ana ḳizini 

nahayiti yaḫĢi körgenlikidin uni maḫtiġanliḳim üçün rohi kötürülüp öz özidin sözlep 

ketti. 

5/151 -Menġu til tėgidu, köz tėgidu dėgen sözlerge emdi iĢenmeydiġan bolup 

ḳaldim, emma Tursunay üç yaĢḳa kirgüçe hėçkimge körünmeydiġan ḳilip, boyniġa 

til tumar ėsip ḳoyġanidim. 5/152 Bu iĢimġimu hazir içimdin külimen.  
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5/153 -Emdi til tumarġa nėmiĢḳa iĢenmeydiġan bolup ḳaldila?  

5/154 -Sile hemmini bilidiliġu, bilip turup mendin soravatidila, -Beḫtiḫan 

zañliḳ arilaĢ külüp, bėĢini silkip ḳoydi.  

5/155 U, mėni bilip turup, muġemberlik ḳilip gep koçulavatidu, -dep oyliġan 

bolsa kėrek. 5/156 ġuña men: 

5/157 -Biz yėzilarda turup siler bilen bille iĢlimigenliktin, kimniñ çüĢençisi 

ḳançilik kötürülgenlikini bilmeymiz -de dėdim.  

5/158 Emdi u ciddiy ḳiyapet ėlip sözge kiriĢti: 

5/159 -Eytavur burun mazayi - maĢayiḳlar, iĢan, daḫan, baḫĢilarniñ bizlerni 

ḳançilik eḫmeḳ ḳilġanliḳini ėytip kelsek söz tola. 5/160 Ular bizge oḫĢaĢ 

kembegellerniñ bėĢini aylandurup, pomėĢçik, baylarġa put - ḳolimizni çüĢep bėriĢ 

üçünla “karamet” körsetkeniken. 5/161 Biz “ dunyada nėme ḳattiḳ dėse, yoḳsizçilik 

ḳattiḳ” deydiġanni bilettuk. 5/162 Lėkin u, teḳdirniñ iĢi dep bėĢimizġa çüĢken 

hemme balayi - apetlerni Ģu teḳdirdin körettuk. 5/163 Partiyiniñ rehberlikide on 

yildin bėriki özgiriĢler ve alġan terbiyilirimiz bizniñ közimizni yoġan açti. 5/164 

Emdi ḳarap baḳsaḳ, bizniñ ḳandaḳ kün keçüridiġanliḳimiz pėĢanimizge yėzip 

ḳoyulġanliḳi yalġan iken. 5/165 Biz burun baylarniñ zuvilisi yoġan üzülgen, 

kembeġellerniñ bolsa, kiçik dėgen vez - nesihetlerge aldinattuk. 5/166 Eslide 

baylarniñ zuvilisi yoġanutḳan bizge oḫĢaĢ emgekçiler iken. 5/167 Mana ḳarañ, emdi 

biz baylar üçün emes, ḳançe köp emgek ḳilsaḳ zuvilimiz özimiz üçün Ģunçe 

yoġunaydiġan zamanġa ėriĢtuḳ. 

5/168 U, közlirini çimilditip, biraz toḫtap ḳaldi. 5/169 Men sinçilap ḳarap 

uniñ oyiġa birnerse kelgenlikini sezdim, lėkin uniñ oyiġa çüĢken nerse kiĢige 

ḫoĢalliḳ bėġiĢlamdu, ḳayġumu mana bu uniñ çirayidin bilinmeytti.  

5/170 -Sile Tursunayni maḫtidila. 5/171 Heḳiḳeten ḳizim eḳillik, men uni 

nahayiti yaḫĢi körimen. 5/172 NėmiĢḳa uniñ ėtini Tursunay dep ḳoyduñlar? -dėdi 

Beḫtiḫan, u u soalni ḳoyup uluḳ - kiçik bir tindi - de mendin cavab kütmestinla sözini 

davam ḳildi, -men yette bala kördüm. 5/173 Üç balam bovaḳ vaḳtidila ölüp kėtip 

“balisi turmaz ḫotun dėgen namni aldim. 5/174 Tötinçi balam oġul idi. 5/175 Uni 



161 

 

 

 

emdi turup ḳalsun dep ėtini Turdi ḳoydum. 5/176 Ömrini tilep mazarlarġa çiraġ 

yaḳtim. 5/177 Kiyimige közmünçaḳ tikip, boyniġa til tumar ėsipmu ḳoydum. 5/178 

Bu tumar bizge erzan çüĢkini yoḳ. 5/179 Bir yaz yiġḳan tuhumni molliġa bėrip, aran 

til tumar pötküzüvaldim. 5/180 ġekli pötküzüp, dėmide ḳildurup içküzdüm. 5/181 

Mana ḳarisila bularniñ hėçḳaysisi medet ḳilmay, aḫir u balammu ölüp ḳaldi. 5/182 

BeĢinçi ḳėtim yene oġul tuġdum. 5/183 Bu balamni uluġ mazar ġucamġa apirip ėtini 

Niyaz ḳoyduḳ. 5/184 Oġul bolsimu çėkisidin kiçikkine bir orum çaç ḳoyup ḳoydum. 

5/185 Mazar ġocamniñmu bizge rehmisi kelmidi. 5/186 U balammu ölüp ketti. 5/187 

Ah urup, yiġlap yürek - baġrilirim ėzilip ketti. 5/188 Tova ḫudayim gunahyimizni 

keçürgeysen, tova dep seherlerde turup nale ḳilimen, lėkin nėme gunahim barliḳini, 

balilirimniñ ömür sürelmey ölüp kėtiĢiniñ seveblirini bilelmeyttim, hetta azadliḳtin 

töt yil kėyin tuġulġan muĢu ḳizimniñ ėtini yene Ģu kona çüĢençem boyiçe turup 

ḳalsun dep Tursunay ḳoydum. 5/189 Üç yilġiçe yene kona til tumarni ėsip ḳoydum. 

5/190 Mana bularni birneççe yildin buyanḳi öginiĢler, terbiyiler arḳisida asta - asta 

çüĢiniĢke baĢliduḳ. 5/191 Gunahkarlar biz emes, yette baĢliḳ yalmavuzġa oḫĢaĢ 

bizniñ ḳan - terimizni Ģorap derfmansiz halġa çüĢürüp ḳoyġan ḫocayinlar iken. 5/192 

ġuniñ bilen ötmüĢte balilirim aç - yaliñaçliḳta bėḳimsiz ḳėlip ömür sürelmeptiken. 

5/193 Vay ḳoyayliçu, burunḳi ehvalni eslise ademniñ yürekliri ėḳip kėtidu.  

5/194 Beḫtiḫanniñ çirayi ḫuddi aççiḳ birnerse yutuvatḳan kiĢiniñ çirayidek 

türülüp ketti. 5/195 Özi ėytḳandek ötmüĢtiki turmuĢniñ aççiḳ ḳayġu - hesretliri ėsige 

çüĢüp yürikini ėçiĢturġanliḳini ėniḳ idi. 5/196 ġuniñ üçün, u ötken hayati toġrisida 

omumiyraḳ sözleĢtin nėri ötmeydiġandek körünetti, emma men:  

5/197 -Burun silerniñ ḳançilik yėriñlar bar idi? -dep soal bėrip ḳoyuvėdim. 

5/198 Beḫtiḫan ihtiyarsizla yene ötmüĢtiki hayati toġrisida hėkaye ḳilip ketti: 

5/199 -BėĢimizdin doppimiz çüĢse baĢḳilarniñ zėminige çüĢetti. 5/200 

Dėmekte bizniñ tėriydiġan yėrimiz buyaḳta tursun, doppimizni ḳoyġudek yėrimizmu 

yoḳ idi. 5/201 Balilarniñ dadisi yer igisi ḫocayin bilen otaḳçiliḳ ḳilsa, ularniñ 

olturuĢḳa bergen bir ėġiz öyi üçün men yil boyi ḫacayinlarniñ nėnini yėḳip, kirini 

yuyattim. 5/202 Öy dėsem yene sile mavu olturġan öyimizni köz aldiliriġa 

keltürmisile. 5/203 U öyler mozay solaydiġan kiçikkine ėġil idi. 5/204 Mundaḳ eski 
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tamlarniñ içi ḳapḳarañġu zey ve sėsiḳçiliḳ bolatti. 5/205 Bularni miñ muĢeḳḳette 

adem turġidek ḳilivalattuḳ. 5/206 Öy siniġa kirgende ḫocayinlar uniñdin ḳoġlap 

nediki eski samanliḳḳa köçürüvėtetti. 5/207 “Öyi yoḳniñ cėni yoḳ” dėgen mana Ģu -

de. 5/208 Biz ḳatirap yürüp uniñdinmu better ḳarañġu bir görge kirip ḳalattuḳ -de, 

zey yerde birer parçe eski kigizniñ üstide yatattuḳ. 5/209 ġu yerde tamaḳ ḳilip, Ģu 

yerde mükçiyip olturup ozuḳlinattuḳ. 5/210 ġu yerde tuġup, Ģu yerde bala baḳattim. 

5/211 Ḳazanmu, maymaḳ böĢükmü, dasmu, ozuḳ - tölükmu hemmisi mana Ģu ḳara 

ḳazan etrapida bolatti. 5/212 Desleptiki üç balam Ģundaḳ öylerde yėĢiġa yetmeyla 

öpkisige soġuḳ tėgip ölüp ketti. 5/213 Men u çaġlarda balilirimniñ Ģundaḳ apetke 

yoluḳḳanliḳini bilmestin “cin uruptu” dėgen sözlerge aldinip, daḫanlarġa oḳutup 

tapḳan - terginimniñ ḳaldi - ḳattisi Ģu aldamçilarġa bėrivetettim... hey, ist hey! -dėdi -

de, Beḫtiḫan tükürükini yutup, ḳoĢumisini türgen halda sözliyelmey cim bolup ḳaldi. 

5/214 Uniñ çirayiġa zeñ ḳoyup ḳariġanidim, yėñi hayat nurliri çaḳnap turġan ḳara 

közliride yaĢ egip ḳalġanliḳini kördüm. 5/215 Uniñ ömçüyüp turġan levliri etrapida 

men bayatin bėri körmigen inçike ḳoruḳlarni kördüm. 5/216 Bu hazirḳi beḫtlik 

aniniñ ötmüĢte tartḳan külpetlirige guvahliḳ bėrip turidiġan ḫatire siziḳliri idi. 5/217 

Men uniñ aççiḳ ḫatirilirini ḳozġap ḳoyuĢḳa sevebçi bolġinim üçün ḫicalet bolup: 

5/218 -He, emdi u künler untulup ketti, -dėdim. 

5/229 -“Körgen küniñni unutma, Ģir çuruġuñni ḳurutma” deptiken, -dėdi 

Beḫtiḫan ėçilip. 5/230 ġu turḳida uniñ köñli yumĢap yüzide mulayim ḳiyapet orun 

alġanidi. 5/231 U ötken künliriniñ ne ḳatarliḳ ėġir ikenlikini esligensėri hazirḳi 

azade, ḫatircem ötüvatḳan yėñi hayatniñ ḳedir - ḳimmetige Ģunçe yėtidiġanliḳini söz 

arilirida ėytip turatti. 

5/232 -Toġra, mėniñ yiġlaydiġan künlirim ötüp ketti. 5/233 Lėkin silige 

sözlep bėrimen dep, ötkenki eñ ḳayġuluḳ bir kün ėsimge çüĢüp köñlüm biraz 

buzuldi, -dėdi -de, u töven ahañ bilen yene sözini davam ḳildi, -tötinçi oġlum ikki 

yaĢlarġa kirip ḳalġanidi. 5/234 Keçküz künliriniñ biride dadisi ėtizdin ḳaytḳiçe çay 

ḳaynitip ḳoyuĢ üçün oçaḳḳa ot yaḳtim. 5/235 Barliḳ tėzekni oçaḳḳa tikip ḳoyup 

balamniñ uḫlap ḳalġan vaḳtidin paydilinip biraz tėzek tėrip kėliĢ üçün daliġa çiḳip 

kettim. 5/236 “Beḫitsiz ḳiz tėzek tergili çiḳsa, kalilar suġa tėzekleptu.” dėgendek 
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men yėḳin aridin ḳuruḳ tėzek tapalmay öydin hėli uzaḳ yerlerge kėtip ḳaptimen. 

5/237 Bir hazadin kėyin bir taldin yulup baġlivalġan bir ḳoltuḳ ḳoray ve ėtikimde 

birneççe tal tėzek kötürüp hėrip - ėçip öyge kelsem, ya Alla, ḳaysi közüm bilen 

körey, balam ḳazandiki ḳaynaḳ suġa çüĢüp ölüp ḳaptu. 5/238 Biçare balam tuvaḳni 

ittergen bolsa kėrek, ikki ḳoli ve bėĢi bilen düm çüĢüp çiliĢip yatatti. 5/239 Men 

özümni uniñ ḳazan bėĢida ḳalġan tėnige taĢlap huĢumdin kėtiptimen. 5/240 Ḫėlidin 

kėyin dadisi kėlip mėni ve oġlimizni kötürivaptu. 

5/241 Mana kördilimu? 5/242 Bir ḳazan ḳaynaḳsuni ḳaynitiĢ üçün altundek 

bir oġlimizni ḳurban ḳiptimen. 5/243 ġunçe ḳayġu - elem içide yürek - baġrim zide 

bolup tursa, uniñ üstige dadisi urup baĢ - közümni yėrivetti. 5/244 Gunah özümde bar 

üçün buniñġimu ündėyelmedim. 5/245 Tova! Mana ḳarisila men ḳesten Ģundaḳ 

ḳildimmu? 5/246 Can - ciger perzentimniñ Ģundaḳ boluĢini oyliġanmidim. 

5/247 -Hėçḳaçan! -devettim men ėçiniĢliḳ tesir bilen, -ana muhebbeti küçlük 

muhebbet, ölüm aldida ana özi ḳurban bolsa boliduki, balisini saḳlap ḳėliĢḳa 

ümtülidu, -dep ḳoĢup ḳoydum.  

5/248 -Nahayiti toġra, anammu mėniñ beḫtlik boluĢumni oyliġan, lėkin men 

ötmüĢte beḫtsiz bolup ḳaldim, menmu balamniñ dunyada uzaḳ ömür sürüĢini oylap 

ėtini Turdi ḳoyġan. 5/249 Men uni issinduruĢ ve toyunduruĢ üçün moridin dayim 

tütün çiḳiriĢni oyliġanidim, lėkin ötmüĢte uni saḳlap ḳalalmidim.  

5/250 Beḫtiḫanniñ sözlep bėrivatḳan veḳesi Ģu yerge kelgende, mėniñ köz 

aldimdin tövendiki menziriler ötüp ketti. 

5/251 Tėzekniñ aççiḳ tütüni purap turġan ḳarañġu zey öydiki ḳazanda 

Beḫtiḫanniñ biçare oġliniñ bėĢi ḳaynimaḳta. 5/252 Cañgalliḳta bolsa, keçküzniñ 

soġuḳ Ģamalida uniñ mėhriban anisi titrep yürüp otun ve tėzeklerni termekte. 5/253 

Keçküzniñ üĢĢiki del - dereḫlerniñ yopurmaḳlirini sarġaytḳan, ularni soġuḳ Ģamal 

sella titritip ḳoysa, keyni-keynidin piḳiriĢip yerge çüĢüp turatti. 5/254 ġundaḳ ḳilip, 

ular birneççe ayliḳ hayati bilen ebidiy ḫoĢliĢatti. 5/255 VaĢañ bolġan ḳoġunluḳ bariñi 

etrapidiki güllermu yaz bilen ḫoĢliĢip boyunliri ḳisilġan miskin halda muñġa çüĢüp 
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turuĢatti. 5/256 Tebietniñ Ģundaḳ muñluḳ peslidiki körünüĢ kiĢide ötmüĢtiki ėçiniĢliḳ 

ḳarañġu hayatini eslitetti.  

5/257 -He, sile dėgendek ularniñ hemmisi ötüp ketti, -dėdi Beḫtiḫan canlinip, 

-anammu mėniñ beḫtlik boluĢumni arzu ḳilip ėtimni Beḫtiḫan ḳoyġanidi. 5/258 Uniñ 

arzusi bikar ketmidi. 5/259 Mana emdi men ġemḫurçimiz partiyiniñ devrige kėlip öz 

beḫtimni taptim, azadliḳtin kėyin tuġulġan, turup ḳalsun, uzun ömür körsün dep arzu 

ḳilġan ḳizim Tursunaymu sile körgendek beḫt baġçisida ḫuĢal ömür sürmekte. 5/260 

Bir yaĢḳa kirgen oġlum bolsa, yeslide terbiyilinivatidu. 5/261 Mėniñ hazir 

köpçilikniñ ḳatarida yaḫĢi emgek ḳilip yaḫĢi ünüm ėliĢtin baĢḳa hėçḳandaḳ ġėmim 

yoḳ, burun ailiniñ ġėmini yep oçaḳ bėĢi, tonur bėĢini aylinip yürüp külde - kömeç 

bolup kėtettim. 5/262 Mana mavu ḳoĢaḳni añlap baḳsila bizniñ ötmüĢimizni tėḫimu 

yaḫĢi çüĢinidila. 

5/263 U, külüp turup tövendiki ḳoĢaḳni oḳudi. 5/264 Heḳiḳette bu ḳoĢaḳ 

ötmüĢtiki kembeġel aile hayatini nahayiti iḫçam ḳilip tesvirlep bėretti.  

5/265 Men özüm namrat idim, 

5/266 Balilarimniñ eñli yoḳ. 

5/267 Anda - sanda un tėpip. 

5-3 Eglekni Tapsam Teñli Yoḳ 

5/268 Ḫuddi Ģuniñdek tuzni tapsam çay yoḳ, göĢni tapsam may yoḳ. 5/269 

Bir ḳolumda bir çimdim laza bilen kiçikkine sirke, bir ḳolumda bir baĢ çamġur, 

ḳoltuḳumġa bir baġlam ḳorayni ḳisip, ḳatrap yürettim, emdi bolsa undaḳ nersilerniñ 

ġėmidinmu tamam ḳutuldum. 

5/270 Ḫapa tartḳan kiĢilerniñ hemmisi beḫt - saadetlik toḳ ve ḫatircem 

turmuĢḳa yėtiĢni arzu ḳilip kelgen, lėkin bu arzuliriġa ḳandaḳ yol bilen ėriĢiĢini 

bilmeytti. 

5/271 Mana bu yėñiliḳlarniñ peḳet birila Beḫtiḫanġa oḫĢaĢ milyon - milyon 

capakeĢ ayallarni ötmüĢtikidek eski tamlarniñ içige ḳamilip, çaĢḳanlardek kitirlap 

yürüp kün ötküzidiġan bėḳindiliḳ ornidin meñgü azad ḳildi.  
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5/272 Ḫatircem bolġan ailiniñ teñ hoḳuḳluḳ ezasi Beḫtiḫanniñ oġli emdi 

ussuzluḳ içimen dep bėrip ḳazanġa çüĢüp ḳaynimaydu. 5/273 Hazirḳi oġli, hedisi 

Tursunay “baġçida tatliḳ sütni içidu”. 5/274 Ḳizi bolsa, terbiyiçilerniñ aldida külüp 

oynavatidu. 5/275 Oġli yene bir yildin kėyin hedisi Tursunay yaĢavatḳan baġçiġa 

kėtidu. 5/276 Burunḳi nan tėpip bėrivatḳan ėri Sayim aka emdi men ḫotunni baḳḳuçi 

ve panahi dep yoġançiliḳ ḳilip Beḫtiḫanni urup, tillimaydu. 5/277 Çünki, fėodalliḳ 

aile baĢliḳliḳ tüzümi aġdurulup ketken bu öydimu hazir teñ, dostane, inaḳ, ḫatircem 

yėni hayat ḳurulġanidi. 

5/278 Miñ toḳḳuz yüz atmiĢ – yil. 

6. REḪMET 

6/1 Reḫmetni anisi urup talaġa ḳoġlap çiḳti. 6/2 Ana ġezep otida yėnip 

titireytti. 6/3 Uniñġa köz aldidiki barliḳ nersiler is ve tuman içide turġandek ġuva 

körünetti. 6/4 ġuniñ üçün u, özige ḳarap turġan kiĢilerni toluḳ bayḳimay ve ularni 

“boldi ḳoysila, kiçik bala emesmu!” dėgen sözlirini añlimastin oġlini yaman sözler 

bilen tillap ḳaġaytti. 6/5 Reḫmetmu anisidin bizar bolup yiġlap öydin yiraḳliĢip ketti.  

6/6 -Ḫep, cuvaynimek, ḳolumġa çüĢersen, -dėdi -de Nisaḫan iĢikni calaḳlitip 

yėpip öyige kirip ketti. 

6/7 Nisaḫan ḳalġan çėyini içmekçi bolup, coza yėnida olturġanidi, lėkin 

gėliġa birnerse tiḳilġandek bolup, iĢtihasi tutuldi. 6/8 Ḳoliġa alġan apḳurni yene 

cayiġa ḳoyup asta nėriraḳ ittirivetti. 6/9 Höl bolup ketken dastiḫanda Reḫmetniñ 

örüvetken çinisi ve sütlük çayġa çilanġan, köpüp kalġan nan burdiliri çėçilip turatti. 

6/10 Ana ceynikini coziġa tirep alḳini bilen ėñikini tutḳan halda oyġa çömüp ketti: 

“bala dėgen yürekni yėrip çiḳidu. 6/11 Men uniñġa Ģunçe mėhriban, yüzlep kėçe 

soġuḳ böĢükni ḳuçaḳlap, mügidep olturup ėmittim. 6/12 Köz ḳariçuḳumdek asrap 

pepilep östürdüm. 6/13 Yėgüzdüm, kiygüzdüm, Ģunçe köyünüp capa bilen çoñ 

ḳilsam, nėmiĢḳa mėniñ ḳedrimni bilmeydiġandu. 6/14 Menmu biçare anamni Ģundaḳ 

rencitkendimenmu, rencitken bolsam kėrek, Ģuniñ üçün perverdigarim anamġa ḳilġan 

etkinimni balamdan yandurup körsitivatidu. 6/15 Tova ḳildim, tova!”. 6/16 
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Nisaḫanniñ köñli ėzilip, közliridin çiḳḳan issiḳ yaĢ tamçiliri meñzini köydürüp ėḳip 

çüĢetti. 

6/17 Ana ḳattiḳ oyġa bėrilip ketkenliki üçün Roziaḫun akiniñ öyge 

kirgenlikinimu sezmey ḳaldi.  

6/18 -Hey, yene nėme bolduñlar! -dėdi Roziaḫun ḫotuniġa 2/5 ėçinġan 

ḳiyapette ḳarap turup. 

6/19 - Ḫudayim maña bala emes balayi - apetni bėriptiken! 

6/20 -Ḳoy, undaḳ gepni ḳilma! -dep Roziaḫun coza aldiġa kėlip olturdi. -ḫoĢ, 

saña balayi - apet bolġudek nėme iĢ ḳildi u? 6/21 Ana öz perzentini Ģundaḳ dep 

çüĢiniĢ yaḫĢiliḳ emes.  

6/22 Nisaḫan dastiḫanni tazilap ėrige çay bėriĢke kiriĢti. 6/23 U, balisiniñ 

gėpige kirmigenlikini, Ģundaḳ mėhriban aniġa bihürmetlik ḳilip yanġanliḳini atisi 

çüĢenmey, yene aniġa eyip ḳoyuvatḳanliḳiġa zerdisi ḳaynidi. 6/24 ġuniñ üçün, uniñ 

ḳolidiki Roziaḫunniñ aldiġa ḳoymaḳçi bolġan apḳurdiki sütlük çay davalġup turatti.  

6/25 Emise bala aniniñ sözige kirmeslik, uniñġa yėniĢ, takalliĢiĢ yaḫĢiliḳ iken 

-de‟ dėdi Nisaḫan çayni coziġa ḳoyup. 

6/26 -Yaḳ, umu yaḫĢiliḳ emes. 

6/27 -Emise Reḫmetniñ mėniñ sözümge kirmigenlikini, maña yanġanliḳini 

neççe ḳėtim kördiligu?  

6/28 -He e, kördüm. 

6/29 -Mana ḳarisila! -dep ḳolini Ģiltip sözini davam ḳildi Nisaḫan, -vay 

balamniñ ḳorsiḳi ėçip ḳalġandu, dep mekteptin kėliĢige çay teyyarlap uniñ aldiġa 

ḳoydum. 6/30 Dastiḫanda nan az iken. 6/31 Yügür, aĢḫanidin nan ėlip çiḳ dėsem, 

gėpimge kirmey yene dumsuyup olturuvaldi. 6/32 Hoy Ģum, özüñniñ ḳorsiḳiġa 

yeydiġan teyyar nanni epçiḳiĢḳa unumamsen dep kayip ḳoysam, çėyini ittirip 

örüvetti.  

6/33 -Andin kėyin taza saldim, deñla! 
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6/34 -Anisiġa yanġan balini urmamdu emise?! 

6/35 -Hey, saña nėme dep uḳturuĢ lazimkin tañ, -dėdi Roziaḫun bėĢini 

liñĢitip, -u tėḫi baliġu, sen birneççe baliġa ana bolġan ḫotun ḳildin ḳiyiḳ ketse, 

çidimasliḳ ḳilip valaḳlaĢḳa baĢlaysen. 6/36 Emdi kiçik balidin ḳandaḳ köñül aġritḳili 

bola. 6/37 Uniñ tėḫi yaḫĢi - yamanliḳni ayrivalidiġan, ata - aniniñ ḳedrini bilidiġan 

vaḳti emesḳu?  

6/38 -Ecep sile iĢḳa buyrusila yügüreydu, men iĢḳa buyrusam boyun 

tolġaydikina! 6/39 Baliniñ maña boyun sunmiġanliḳiġa silimu sevebkar. 

6/40 -Mesilen, ḳandaḳ ḳilip men sevebkar bolidikenmen?  

6/41 -Oġul bala dėgenni ata baĢlaĢ kėrek.  

6/42 -Körmeyvatamsen baĢlavatimenġu, -dėdi Roziaḫun ḫotuniniñ naheḳ 

bahasiġa ėçinġan ḳiyapette, -depter - ḳelem, kitablirini vaḳtida ėlip bėrivatimen. 6/43 

Mektepniñ tapĢuruḳlirini iĢleĢke ündevatimen, özige layiḳ emgekke ündeĢ üçün 

uĢĢaḳ esvablarni yasap berdim. 6/44 Anañni ḳaḫĢatma, dep nesihet ḳilivatimen. 6/45 

Mektepke bėrip oḳuġuçilarniñ ata - aniliri bilen bolġan yiġinlarġa men ḫėli 

ḳatnaĢtim. 6/46 Sen bolsañ birḳėtimmu bėrip, Reḫmetniñ mekteptiki ehvalini 

bilmidiñ. 6/47 Emdi sen özüñnimu oylap baḳ. 

6/48 Roziaḫunniñ sözi tėḫi tügimigenidi. 6/49 Nisahan gepniñ özige küç 

kelgenlikige bitaḳat boldi. 6/50 U çinilerni silkip, caḳilditip destilep, çokilarni 

siḳimdap coziġa urup: 

6/51 -Vay ḫudayimey! -dep zarlandi, -he, Reḫmetniñ ḳiyiḳliḳiġa men eyiblik. 

6/52 Silide hėç eyib yoḳ.  

6/53 -Mana yene tetürlük ḳilivatisen! 

6/54 -Nesihet - nesihetler deydu. 6/55 Ḳuruḳ nesihetniñ nėme paydisi bar, -

dep ornidin des turup ketti Nisaḫan. 6/56 U boynini aldiġa sozup gep ḳilatti. 6/57 -

Bala dėgenni tatliḳi kelgende erkilitip siylap - sipaĢ kėrek. 6/58 Aççiḳi kelgende 

anañniñ gėpini nėme üçün añlimaysen eḫmeḳ dep, taza sėliĢ kėrek. 6/59 “BėhiĢtin 

çiḳḳan kök tayaḳ, yügüritidu yalañ ayaġ”. 6/60 Mana Ģu vaḳtida gep añlaydu.  
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6/61 -Mana Ģunisi bolmaydu. 6/62 Sen oylap baḳ, -dep Roziaḫun üzülüp 

ḳalġan sözini davam ḳildi, -muellimler balini gepke kirgüzüĢ üçün urup - tillaĢ durus 

emes dėyiĢti. 6/63 Heḳiḳette bu yaman adet ikenlikini sen nėmiĢḳa sezmeysen. 6/64 

Mana ḳara, Reḫmet nėmiĢḳa saña yanidu. 6/65 He, Ģuni çüĢendinki, sen uni özüñ 

ėytḳandek tatliḳiñ kelse erkilitip, yarimas iĢlarni ḳilsa yol ḳoyup bėrisen. 6/66 

Aççiḳiñ kėlip ḳalġanda ḫuddi Ģu ḳamlaĢmiġan iĢliri üçün yaman sözler bilen uni 

tillaysen, urusen, Ģuniñ üçün u bėriñliĢip, sözüñni añlimaydu. 6/67 Aççiḳ tilliriñ uniñ 

yürikini ėçiĢturidu -de, çidimay saña yanidu. 6/68 Sėniñ ḳiliḳliriñdin ülge ėlip, umu 

aġzi yaman, uruĢḳaḳ bolup ḳėlivatidu. 

6/69 -Boldi - boldi, tola seprayimni örletmisile, -dep Nisaḫan kuruk toḫudek 

hürpiyiĢke baĢlivėdi, Roziaḫun ustam emdi artuk gep ḳiliĢniñ lazimi yoḳliḳini sėzip, 

külümsirigen boyiçe Reḫmetni izdep tėpip kėliĢ üçün asta talaġa çiḳip ketti. 

6/70 Körüp turuptimizki, Roziaḫun ėġir - bėsiḳ, köñli keñ, kem söz adem. 

6/71 Nisaḫan bolsa, azġina iĢlarġa heddidin taĢḳiri ḫuĢal bolup yaki ḫapa bolup 

ḳalatti. 6/72 Her ikki halda aġzi - aġziġa tegmey, cavildap sözleydiġan yėnik 

tebietlik, lėkin köñlide yamanliḳ saḳlimaydiġan nahayiti köyümçan ḫotun idi. 6/73 

Ailidiki bir ḳançe ḫata munasivetler uniñ aġziniñ ittiklikidin, yene sirkisi su 

kötürmeydiġan micezidin bolup turatti. 6/74 Mesilen, uniñ oġli Reḫmet bilen bolġan 

munasivetliri toġrisida bezi mesililerni eslep öteyli: 

6/75 Reḫmet emdi toḳḳuz yaĢḳa kirip, ikkinçi sinipta oḳuvatidu. 6/76 U 

oḳutḳuçilarniñ küç çiḳirip telim-terbiye bėriĢi neticiside bu yil pionėr bolup, ḳizil 

galistuk taḳiġanidi. 6/77 Buniñdin körünüp turiduki, u elvette derste ve mektepniñ 

tertip - ḳaidiliride yaḫĢi. 6/78 Emma uniñ öyde ötküzüp ḳoyidiġan bezi kemçilikliri 

tėḫi tügimidi. 6/79 ġuniñ üçün, bezide anisiniñ sözige kirmesliki hem takalliĢidiġan 

ḳiliḳimu rast. 6/80 Dadisi bilen bolsa, undaḳ emes, mana bu ehval Nisaḫanniñ oġisini 

ḳaynitip, pat - patla toḳunuĢḳa ėlip kėlidu. 6/81 NėmiĢḳa Ģundaḳ bolidu? 

6/82 Reḫmet Ģu yėĢiġa kelgüçe dadisidin ḳattiḳ silkiĢ, yaman til iĢitmidi yaki 

ḳattiḳ tayaḳ yėmidi. 6/83 Eger baliliḳ ḳilip ḳamlaĢmiġan bir iĢ ḳilip ḳoyġan 

vaḳitlirida “balam, mundaḳ ḳilsañ bolamdu? 6/84 Yaḳ - yaḳ bolmaydu, mana bu, 

mundaḳ yaman bolup ḳalidu” dep ḫataliḳini tüzetkenlikini kördi. 6/85 Reḫmetniñ 
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toġra arzulirini orunlap berdi. 6/86 Dadisi tömürçi bolġanliḳi üçün uniñġa kiçik 

ketmen, bolḳilarġa oḫĢaĢ esvablarni yasap bergen. 6/87 U esvablarni u mektepke 

kirgüçe baliliḳ zoḳ - Ģoḳi bilen oynap yüretti. 6/88 Biraḳ, çiĢiġa tėgip ḳoyġini üçün 

anisi bu esvablarni Reḫmetniñ ḳolidin tartivėlip negidu yüttürüvetti. 6/89 Buniñġa 

addiy bir hadise seveb bolġanidi. 

6/90 Reḫmet alte yaĢ vaḳtida, birküni anisi süpürüp ḳoyġan yerni kiçik 

ketmini bilen çėpip oynavatatti. 6/91 Anisi körüp ḳėlip: 

6/92 -Hey cuvaynimek Ģum! 6/93 Aran süpürgen yerni nėmiĢḳa tilġidiñ? dėdi 

-de, ḳolidin ketmenni tartivaldi. 6/94 U taliĢip yiġliġanidi, bėĢiġa oyunçaḳ ketmininiñ 

sėpi arḳa - arḳidin tėgiĢke baĢlidi. 6/95 ġuniñ bilen Reḫmet til hem tayaḳ yep, hem 

ketminidin ayrilip ḳalġanidi. 6/96 Kėyin sekkiz yaĢḳa kirgende bolḳisidin ayrildi. 

6/97 Buniñġa seveb bolġan hadise Reḫmetniñ ḳamlaĢmiġan bir heriketidin kėlip 

çiḳti.  

6/98 Sinip terbiyiçisi oḳuġuçilarġa kardin çiḳḳan eski tömür  teseklerni yiġip 

kėliĢni tapĢurdi. 6/99 Bu herikette birinçi bolġanlarġa teḳdirname bėrilidiġanliḳini 

ėytḳanidi. 

6/100 Reḫmet bu heriketke nahayiti ḳiziḳ bėrilip ketti. 6/101 U, buluñ - 

puĢḳaḳlarni timisiḳilap aḫturup yürüp, birḳançe parçe eski tömür - teseklerni toplidi, 

bu herikette baĢḳilardin ötüp kėtiĢ üçün topliġan nersisiniñ az bolup ḳalġanliḳini 

oylap, yene birneççe parçe eski tömür izleĢke çüĢti, çay ḳutisini ėlip çiḳip, uniñ 

astiġa miḫ ḳėḳip birneççe yėrini tėĢip kardin çiḳardi. 6/102 Mana Ģu vaḳtida anisi 

körüp ḳėlip, uni bolḳisi bilen kėliĢtürüp urġanidi. 6/103 Mana Ģu ḫataliḳi bilen 

bolḳisidin ayrildi. 

6/104 Reḫmetniñ birinçi boluĢnila közde tutup saḳ nersini buzup iĢtin çiḳiriĢi 

hem uni özi buzulġan nerse ḳilip aldimaḳçi bolġanliḳi ḫataliḳ. 6/105 U Ģoḫ ve 

aldirañġuliḳidin bezi vaḳitta oylimayla Ģundaḳ ḫata iĢlarni ḳilip ḳoyup, anisidin daim 

til iĢitip yüretti. 6/106 Yene alte yaĢ vaḳtida birḳėtim mėvilik dereḫniñ ġolini palta 

bilen çėçip ḳoyup tayaḳ yigen bolsa, birḳėtim töt yaĢ vaḳtida, tergen - tikken 
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nėmilerni yolup ḳoyup ölgüdek tayaḳ yigen. 6/107 Lėkin bu ḳėtimḳi baliliḳ ḫataliḳi 

yüzisidin eñ muhim ikki ḫil terbiyiçige tövendiki sözlerni ėytip ötüĢimiz kėrek.  

6/108 Oḳutḳuçi, topliġan nersiniñ sani köp boluĢnila ėtibarġa ėlip ḳalmastin, 

bu heriketniñ ehmiyitini, ḳandaḳ nersilerni toplaĢ lazimliḳini yaĢ oḳuġuçilarġa obdan 

çüĢendürgen bolsa, yuḳiridek ḫataliḳniñ bolmasliḳi mümkin idi. 6/109 Eslide Reḫmet 

bu heriketke nahayiti ḳizġinliḳ bilen ḳatnaĢmaḳçi bolup, yaḫĢi iĢ ḳilivėtip, bir ḫataliḳ 

ötküzüp ḳoydi. 6/110 Uniñ üçün ana balisini urup tillaveremestin, saḳ nersini naka 

ḳiliĢniñ ḫata ikenlikini, bu ḫataliḳniñ ziyini nėme ikenlikini çüĢendürüĢ kėrek idi. 

6/111 Çünki, Reḫmet ḳilivatḳan heriketide sannila ḳoġlap kėtip, ḳilivatḳan iĢniñ 

payda - ziyinini acritivalalmay. 

X X X 

6/112 Kėyinki künlerde Reḫmetniñ sinip terbiyiçisi uniñ ailisi bilen 

munasivet baġlap, Reḫmetniñ ailisidiki ehvalni bildi. 6/113 Uniñ anisimu mektep 

teripidin çaḳirilġan ata - anilar yiġiniġa ḳatniĢidiġan boldi. 6/114 Dėmek, Nisaḫanmu 

oġliniñ mekteptiki ehvalini bildi. 6/115 Neticide Nisaḫan oġli Reḫmet bilen emdi 

ançe uruĢmas bolup ḳaldi. 6/116 “Cuvaynimek ketkür, ya ölmidi bu Ģum” deydiġan 

burunḳi ḳaġiĢliri orniġa “ayiḳi yėnik, tėtik oġlum, he mavu iĢiñ yaḫĢi, mavu iĢiñni 

taĢla. 6/117 Bu ziyanliḳ, undaḳ ḳilma, obdan balam, ömrüñ uzun bolsun” dėgendek 

yaḫĢi söz ėytip, yaḫĢi tilek tileydiġan bolup ḳaldi.  

6/118 Reḫmetmu bir yaĢḳa kirip tötinçi sinipta yaḫĢi oḳuvatidu. 6/119 U emdi 

payda - ziyanni ḫėli bilip ḳaldi. 6/120 Anisiniñ geplerige burunḳidek boyun 

tolġimastin ḳulaḳ salidiġan boldi.  

6/121 Ata - ana ve balilar arisidiki uruĢ - talaĢlarniñ pesiyip ailide ḫatircemlik 

boluĢi bu elvette yaḫĢi ve köñüllük ehval.  

6/122 Ana - baliniñ munasiviti ḳandaḳ yaḫĢiliniĢḳa baĢlidi? 

6/123 Bu toġruluḳ eñ avval Roziaḫun ustam ḫėli küç çiḳardi. 6/124 

Nisaḫanniñ kemçilikini yėniĢte sevrçanliḳ bilen çüĢendürüp, uni mekteptiki 

oḳuġuçilarniñ ata - aniliri bilen bolidiġan meclislerge ḳatnaĢturuĢḳa muveppeḳ boldi. 

6/125 Nisaḫan mekteptiki ata - anilar komitėtiniñ yiġinliri ve oḳutḳuçilar bilen 
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bolġan söhbetler arḳiliḳ nurġun oḳuġuçilarniñ mekteptiki hayatini ve öyde 

ötküzidiġan turmuĢ, ata - aniliri bilen bolġan munasivetlirini uḳti. 6/126 Reḫmetniñ 

öydiki ehvalini uḳup, oḳutḳuçilar uniñ ailidiki terbiyisi toġrisida nurġun 

meslihetlerni berdi. 6/127 ġundaḳ ḳilip, Nisaḫan ḫoĢi tutḳanda, oġlini boluĢiġa ḳoyup 

bėrip, erke - taytañ ḳilivėtiĢ, kėyin uni yiġivalalmay urup - tillaĢniñ toġra emeslikini 

çüĢiniĢke baĢlidi.  

6/128 ġuni ėytip ötüĢ kėrekki, yėrim yilliḳ oḳuĢ neticilirini pütün ata - anilar 

ḳatnaĢḳan mecliste ėlan ḳilġanda, Reḫmetniñ ela dericide imtihan bergenlikini añlap 

Nisaḫan nahayiti ḫoĢal bolġanidi. 6/129 Etiyazdiki bir mecliste Reḫmetke oġut toplaĢ 

herikitide ve taziliḳ iĢlirida ülgilik iĢ körsetkenliki üçün teḳdirname tapĢurġanda 

ḳattiḳ tesirlinip, aniliḳ ġururi örlep ketti. 6/130 U meclistin ḳaytḳanlarniñ arisida 

kökrikini kėrip ḫoĢal keypiyatta “Kördüñlarmu, mėniñ oġlum ḳandaḳ iĢçan iken. 

6/131 Mana men yėñi cemiiyitimizge Ģundaḳ ülgilik iĢ ḳilip bėridiġan oġul östürgen 

ana bolimen” dėgen menini bildürüp turidiġan ḳiyapette kėtip baratti. 6/132 Uniñ 

yėnida bolsa, mektepniñ ela dericilik oḳuġuçisi pėonėr Reḫmet ḳolini sėlip kėtip 

baridu. 6/133 Uniñ kökrikide ḳizil galistukniñ ḳanatliri utuḳlardin dėrek bėrip 

yelpünüp turatti.  

6/134 Miñ toḳḳuz yüz ellik sekkiz - yil. 

7. ALTUNNĠÑ TESĠRĠDE 

7/1 BėĢiġa ḳimmetlik zerler bilen zinnetlengen tac kiygen, üstige zerlik 

kimḫap ton yėpinġan halda padiĢah aldiraĢliḳ bilen satiraĢḫaniġa kirip keldi. 

7/2 SatiraĢ deslepte tuyuḳsiz kirip kelgen padiĢahniñ hėç nersini teñsitmesliki 

bilen meġrur sölitidin eymendi.  

7/3 PadiĢah yėĢinip kursida olturġandin kėyin satiraĢ edeb bilen kėlip uniñ 

çėçini aldi. 7/4 Saḳal, burutini yasavėtip, birdinla ġelite bir tesirat bilen baĢḳa 

veziyetke ötti, padiĢahniñ saḳilini ḫuddi öçkiniñ saḳilini tutḳandek kap ḳilip tutti -de, 

karniyiġa ustirini tiklivėlip: 

7/5 -Him, mana muĢundaḳla sürsem, canabliriniñ iĢi tamam bolidiġu, -dėdi. 

7/6 -Hey -hey, undaḳ bimena gepni ḳilma! -dėdi padiĢah aliyip. 
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7/7 SatiraĢ padiĢahniñ saḳilini tėḫimu yuḳiriġa tartip karniyini bir ġėriç 

sozup, ustirini boġiziniñ üstige taḳidi: 

7/8 -Mana muĢundaḳ ḳilip birla tartimen, iĢ tamam -vesselam.  

7/9 PadiĢahniñ put - ḳolliri tutḳaḳliḳ kėseldek laġildap titrep, közliri çaniḳidin 

çiḳip ketti: 

7/10 -Bu peyliñdin yan, ḫalisañ Ģuni ḳilay, saña ḫezinemniñ iĢikini ėçip 

ḳoyay, dunya depnemni tiligençe al.  

7/11 -ḪoĢ teḳsir, “cahanni lerzige keltürimen” dep maḫtinip, elni 

ḳorḳatḳanliri Ģumidi; 7/12 Cahanni seltenetliri aldida titrekten canabliri, ecep mėniñ 

usturam aldida titrep kettiliġu, ahval Ģumidi? 

7/13 -Cėnim, burader altun bėrey - altun zer al! 

7/14 -Zer almaymen, ḳan alimen ḳan!... 7/15 Zer mana mėniñ ḳolumdiki 

ustura. 7/16 Bu sėni muĢu vaḳitniñ özide u alemge uzitidu. 

7/17 -Sadiġañ kėtey ḳėrindaĢ, zer bėrey - zer! 7/18 Bir ḳoĢuḳ ḳėnimdin keç! 

7/19 -Men zer üçün sėniñ ḳėniñdin keçmeymen. 7/20 Eger, herḳaçan maña 

boysunidiġan padiĢah bolsañ kėçimen. 

7/21 -Boyun sunay, ezbirayi ḫuda boyun sunay! 

7/22 SatiraĢ padiĢahni ḳoyup berdi. 7/23 PadiĢahniñ ḳara terge çömgen bedini 

bezgektek titrep, siḳirar idi. 7/24 U özini bir yil kėsel tartḳan ademdek sėzetti. 7/25 

PadiĢah ordisiġa bėrip teḫtige çiḳḳandin kėyin, derġezep bolup “callat!” dep 

varḳiridi. 7/26 Callat ḳuyundek uçup teḫt aldiġa kėlip: 

7/27 -Kimge ecel yar boptu, kimniñ ömri aḫriġa yėtiptu, ey uluġ ĢahinĢah, 

buyriġaysiz, Ģu saette bėĢini tėnidin cuda ḳilġaymiz, -dėdi. 7/28 PadiĢah erkan 

döletke ḳarap: 

7/29 -Hemmige roĢen ve melum bolġayki, öy bazaridiki satiraĢ eleyhöleyin 

Ģu saette keltürülüp darġa ėsilsun ve pütün tėni parçe - parçe ḳilip çėçilsun! dep emir 

ḳildi. 
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7/30 Nökerler satiraĢni çemberçaĢ ḳilip baġlap, dar terepke ėlip mėñiĢti. 7/31 

Ornida pem - parasette aḳil, danaliḳi bilen Ģöhret çiḳarġan hekim bar idi. 7/32 U, 

padiĢahniñ aldiġa kėlip tazim ḳildi -de: 

7/33 -ġahinĢah, satiraĢni ölümge höküm ḳiliĢniñ baisi nėmidur? -dep soridi. 

7/34 PadiĢah satiraĢniñ ḳorḳutḳanliḳini sözlep, Ģuniñ üçün ḳisas almaḳçi 

bolġanliḳini oḳturġanidi. 7/35 Hekim buni soraḳ ḳilip oydan tekĢürüp, öz gunahiġa 

iḳrar bolġandin kėyin caza bėriĢniñ lazimliḳini ėytti. 

7/36 -Bu veḳeni men öz közüm bilen körsem ve öz bėĢimdin keçürsem, uni 

nėme dep tekĢürüĢ lazim! -dėdi padiĢah. 

7/37 -ġundaḳ bolsimu edli tarazisi uniñ gunahiniñ ḳandaḳ ikenlikini tartip 

körüĢni telep ḳilidu, -dėdi hekim.  

7/38 -Mėniñ edli tarazam satiraĢniñ gunahiniñ heddi-hėsabsiz ėġirliḳini öz 

zėmisside kötürüp körüp, uni ölüm bilen ölçidi. 7/39 ġu sevebtin buni adalet dep biliĢ 

kėrek. 

7/40 -Canabliriniñ edli tarazisida ölçengen adaletni pėḳirniñ hėkmet elgikide 

tasḳap körüĢke icazet ḳilisiñiz. 

7/41 -Ruḫset, lėkin padiĢahniñ emri vacip boluĢ Ģerti bilen bolidu, -dėdi Ģah. 

7/42 Hekim satiraĢni soraḳ ḳildi. 

7/43 -Sen satiraĢ bolġili neççe yil boldi? 

7/44 -Ottuz yil, -dėdi satiraĢ. 

7/45 -PadiĢahimizniñ çėçini ḳaçandin bėri alisen? 

7/46 -On beĢ yildin bėri.  

7/47 -On beĢ yildin bėri padiĢah bilen hezil çaḳçaḳ ḳiliĢḳanmidiñ? 

7/48 -Yoḳ, her daim edeb bilen iĢ ḳildim. 

7/49 -Bu ḳėtim nėme üçün edeb saḳlimidiñ? 

7/50 -Yoġsu edebtin ḳilçilik çiḳmidim. 
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7/51 -PadiĢahni ustura bilen boġuzlaymen dep ḳorḳutuĢuñ edeblik ikenlikiñge 

guvahliḳ bėrelemdu?  

7/52 -Yoġsu, pėḳir puḳraliri undaḳ baturluḳtin mehrum. 7/53 ġundaḳ iĢni 

oñumda turmaḳ çüĢümdimu ḳilip körginim yoḳ. 

7/54 Soraḳ bu cayġa kelgende padiĢah taḳet ḳilalmay sözge arilaĢti: 

7/55 -Kazzap. . . namerd ikensen, leniti ḳorḳḳaḳ, ölüm aldida titrep yalġan 

sözlevatisenġu?! 

7/56 -Ömrümde yalġan sözlimigenidim teḳsir, buni canabliridin uḳup, hayran 

bop turimen.  

7/57 PadiĢah bu sözni tene dep çüĢinip öziniñ satiraĢḫanida ḳorḳup titrep 

ketkenlirini ve bergen vedilirini ḫiyaliġa keltürdi -de, derġezep bolup: 

7/58 -Callat! Permanni cayiġa keltür! -dep varḳiridi.  

7/59 -Azġina toḫtañ, men bu hadisiniñ hėkmitini sezgendek boluvatimen, -

dėdi hekim ḫiyaliġa çömgen bėĢini kötürüp. 

7/60 - ḪoĢ nėme gep? -dėdi padiĢah. 

7/61 -Hazir, teḳsir, -dėdi hekim ve satiraĢtin: 

7/62 -Sen padiĢahniñ çėçini ḳeyerde alġanidiñ? -dep soridi. 

7/63 -Öz dukinimda. 

7/64 -Mundin burun padiĢahim Ģu dukanġa barġanmidi? 

7/65 -Yoġsu, ömrümde padiĢahniñ çėçini öz dukinimda alġinim muĢu idi.  

7/66 -Sen bu dukiniñda ḳançidin bėri turisen? 

7/67 -Tėḫi kėçe köçüp kelgenidim. 

7/68 -Mesile roĢenleĢmekte, -dėdi hekim, padiĢahḳa tezim ḳilip, -canabliri 

birer saet sevr ḳilip, pėḳirġa birneççe nöker ḳoĢup bersile idi. 7/69 Eceb bir 

hikmetniñ siri aĢkara bolur idi.  
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7/70 -Ḳėni, hėkmitiñizni körsetkeysiz, lėkin soralġan vaḳtidin ötüp ketse, 

sizniñmu bėĢiñiz ölümde. 

7/71 -Ḫop.  

7/72 Hekim, gunahkarni zencir, kiĢenlerdin boĢutivėlip, növkerler bilen 

satiraĢḫaniġa kėliĢti ve satiraĢtin soridi: 

7/73 -Sen padiĢahniñ çėçini ḳeyerde turup alġanidiñ?  

7/74 -Mana teḳsir, padiĢah bu yerde kursida olturdi, pėḳir bolsam mana bu 

yerde turup aldim. 

7/75 Hekim satiraĢ dessep turġan yerni kolaĢḳa buyrudi, növkerler yerni bir 

gez koliġanidi, ademniñ ḳuçiḳi yetmeydiġan, aġzi bėkitilgen bir küp çiḳti. 7/76 Bu 

küpni nahayiti muĢeḳḳette ordiġa ėlip kėliĢip padiĢahniñ aldida uniñ aġzini açḳanidi, 

küpniñ içi aġzi bilen toĢḳuzulġan altun iken, padiĢah nahayiti ḫuĢal bolup hekimdin 

buniñ sirini soridi. 

7/77 Hekim ėytti: 

7/78 -Mana bu küptiki altun, canabiñizniñ çėçini alġan vaḳtida satiraĢ dessep 

turġan yerdin çiḳti. 7/79 Buniñ hikmiti Ģudurki: mundaḳ addiy satiraĢ sizdek bir 

Ģahniñ seltenetini közge ilmay, ġezepiñizdin ḳorḳmay ustura bilen boġuzlimaḳçi 

boluĢi, uniñ vucudidiki ḳorḳumsiz ḫislet bolup ḳalmastin, dessep turġan cayniñ 

astidiki ḫezininiñ yeni altunniñ ḫislitidur. 7/80 Canabliri altun tac ve altun 

kemerlerdin acrilip olturġan ehvalda, yerge yoĢurunup turġan mana Ģu küptiki altun, 

üstidiki tupraḳni dessep turġan satiraĢḳa tesir ḳilġan. 7/81 SatiraĢniñ Ģu çaġdiki 

tesevvurida öziniñ aldida turġini Ģah emes, addiyġine bir öçke idi. 7/82 ġuniñ üçün 

satiraĢ küptin nėri ketkende öziniñ Ģah bilen oynaĢḳanliḳini bilmesliki eceb emes, bu 

hėkmet baisidin ḳariġanda satiraĢniñ gunahidin kėçip, kiĢilerni edeb, ehlaḳ ve 

insabtin çiḳiridiġan mana Ģu altunni dölet ġezinisige ėlip puḳralar üçün serp ḳiliĢ 

lazim. 7/83 Hekimge bėrilgen bir saet vaḳit ötüp kėtip, umu ölümge layiḳ bolġanidi. 

7/84 Lėkin padiĢah nurġun altunġa ige bolġan ḫuĢalliḳidin her ikkisiniñ gunahini 

keçürdi.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – AKTARMA 

 

1. ġEFKAT HEMġĠRESĠ 

1 

1/1 Ocak ayı. Bütün etraf bembeyaz kara gömülmüĢ. Soğuk insanı bıçak gibi 

kesiyordu. Değirmendeki su borusunun üstünde biriken buz parçaları değirmenin 

normal akıĢını değiĢtirerek etrafa inci gibi parlak buz damlalarını saçıyordu. 

1/4 Biz değirmenin güney tarafındaki tepeye geldiğimizde, LeñĢeñ 

tapınağının etrafında bulunan Milliyetçi Çin Partisinin mevzileri açıkça görünüyordu. 

1/5 “ġimdi aĢağıya doğru koĢmalıyız.”  dedi yanımda gelen yoldaĢım. 

1/6 “Dur biraz, kaç mevzi var sayalım.” demiĢtim. 

1/7 “Sen ne gamsız birisin? O dönemeçteki tepe tehlikeli; düĢmana ben 

buradayım dercesine kendini gösterirsin, hedef olursun.” der demez bir kurĢun  “tan” 

“tan” diye vızıldayarak kulağımızın dibinden geçip gitti. Biz aĢağıya doğru koĢtuk.  

1/9 Değirmenin kanalının kenarında iki kiĢi oturmuĢ, mendil yıkıyorlardı. 

Onların kız olduklarını uzaktan bakıp fark etmek mümkün değildi. Yüz adım kadar 

yaklaĢınca seslerinin tonundan “bunlar kızmıĢ” dedik. Onların baĢında koyun 

derisinden yapılmıĢ beyaz börk, üstlerinde kıvrık yakalı kısa palto, ayaklarında da 

keçe çizme vardı. Asker üniforması olarak erkekçe dikilmiĢ paltolar kızlara tam 

gelmemiĢ, çevikliğini azaltmıĢ olsa da, bellerine kemer bağlayıp çizmelerinin 

koncunu kıvırarak hareket etmeye alıĢmıĢ görünüyorlardı. 

1/14 Kızlarla selamlaĢtıktan sonra, ovadaki sazlığın kuzeyinde bulunan 

karargaha geldik. Bu karargah bulunduğumuz mevkinin güney doğusunda, en 

kenarında olup, düĢmanın LeñĢeñ tepesindeki bir çok mevzi ve siperlere karĢı önemli 

bir yerdi. Ġkincisi, bu karargahın bulunduğuyerdeki kısımların konumunu “yeni 

hayat” mahallesinin ortasından kesip geçen yollar batı taraftaki düĢman mevzisinden 

ayırıyordu. DüĢmanlar yolun o tarafındaki binaların çatılarına asker göndererek 

makineli tüfekleri yerleĢtiriyorlardı. Bu tarafta ise, düĢmanlar tarafından yakılıp 
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tahrip edilen binaların damları ve ara sıra kurĢundan korunmak için dizilen tuğlalar 

bizim mevzimizin sınırı idi. Biz, karargah komutanıyla görüĢüp biraz sohbet ettikten 

sonra dere boyunda karĢılaĢtığımız kızlardan biri izin isteyerek kapıdan içeri girdi.  

1/20 “ĠĢte bu bizim birliğimizin Ģefkat hemĢiresi Rizvangül. Kırk gündür 

bizimle beraber savaĢlara katıldı. Yürekli, çalıĢkan kızımız.” diye tanıĢtırdı karargah 

lideri. 

1/22 “Biz daha önce tanıĢmıĢtık” - dedi arkadaĢım. Rizvan gülümseyerek: 

1/24 “Siz bu yere birkaç defa gelmiĢtiniz. Bu arkadaĢınızın ise birinci geliĢi.” 

dedi. 

1/26 “Doğru” dedim. 

1/27 Rizvangül kara gözlü, karakaĢlı, yüksek burunlu, buğday tenli, orta 

boylu, on dokuz yaĢında bir kız idi. O keskin fikirleriyle, çevikliğiyle silah arkadaĢı 

olan Uygur kızları içinde fark ediliyordu, baĢka kızların aksine kendisine yakıĢan 

sevimli, cana yakın tavrıyla kiĢilerle özgürce konuĢuyordu. SavaĢ baĢlayalı 

neredeyse iki ay oluyordu. Gün geçtikçe gerillacılıktan düzenli askeri birliklere 

geçen savaĢçılarımız gece gündüz durmadan heyecanla harp kurallarını ve silah 

kullanmayı müthiĢ bir istekle öğrenmekteydiler. ĠĢte, biz birlikte otomatik tüfeği 

söküp takmayı öğrenmekte olan bir yiğidin yanına gidip düĢmandan ganimet olarak 

ele geçirilen silahların türleri ve onların nasıl kullanılacağı hakkında sohbet ettik. 

Hepimiz dikkatle izlediğimiz için olmalı, yiğit tüfeğin çakmağını yerine koyarken bir 

anda sersemledi, Rizvangül tüfeği eline alıp hiç titremeden tetiği yerine taktı. Yiğit 

utancından kızardı. 

1/34 Rizvangül otomatik tüfeği, hafif makineli tüfekleri, el bombası atmayı, 

silahları söküp takmayı kendi kendine öğrenmiĢti. Çünkü o püskürtme savaĢlarda yer 

almayı, ağır bir vaziyet içinde kalsa dahi kanının son damlasına kadar düĢmanla 

savaĢmayı düĢünüyordu. 

1/36 Bu yüzden Rizvangül inkılâbın altıncı günü kimi dostları ile o zamanın 

baĢ karargahına gelerek gönüllü olarak ön saflarda savaĢmak istediğini söyledi. 

Gönüllüleri kaydetmekte olan karakaĢlı delikanlı kendini beğenmiĢ bir tavır ile: 
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1/38 “Hey kardeĢim, savaĢ kukla oynamaya ya da saklambaç oyununa 

benzemez. Bunu aklından çıkarma” dedi. 

1/39 Yiğidin kibir dolu sözleri Rizvangül‟ün gururuna dokundu. Bu yüzden o 

sert bir ifade takınarak: 

1/41 “Ceket giyene tekme atsam, kürk giyenin gücüne gider derler ya, benim 

Milliyetçi Çin Partisine karĢı savaĢmam sizin zorunuza gitti herhalde!” diyerek 

masaya elini koyup delikanlının gönüllüleri kaydettiği deftere baktı. Salonda gönüllü 

olarak askerliğe kaydolmak için sıra bekleyenler arasında kahkaha yükseldi.  

1/43 “Hey kardeĢim! SavaĢ canla ilgilidir. Böylesine bir iĢ için güçlü, 

kuvvetli genç erkekler gerek. Ben sizleri kız diye alttan alırken, siz celalleniyorsunuz 

yahu!” - dedi delikanlı sinirlenerek. 

1/46 “Bütün halkımız ayaklanıp cadde cadde, sokak sokak derya deniz gibi 

dalgalanmıĢ akıyor. Biz evlerimizde sessizce oturabilir miyiz? Halk bağımsızlık için 

“hurra” diye savaĢa katılırken biz Ģu halimizle ile oyuncak oynarsak, bu utanç değil 

mi? Biz böylesine bir utancı kaldıramayız. Erkekler milletin evladı ise, kızlar değil 

mi? Onların da düĢmana karĢı durması gerekmez mi? Hayır, kızların da savaĢa 

katılması gerekir. Siz de bunu iyi bilin! Hadi, Ģimdi bizi de yazın!”  dedi ona dikilip. 

1/56 “SavaĢ sizin için zor olur diyorum.” dedi delikanlı, telaĢlanmıĢ olmalıki 

iki kulağını arkasına bağladığı börkünü baĢından aldı, alnından boncuk boncuk ter 

aktığı görünüyordu. Delikanlı, Rizvangül‟ün talebini kabul edemeyeceğini söyleyip, 

kızları karargah komutanına yönlendirdi. Karargah komutanı da kabul etmiyordu. 

Rizvangül: 

1/59 “DüĢman ile özgürlük için savaĢanlar vatanın oğullarıysa, biz vatanın 

kızlarıyız. Kızların eli silah tutmaz diye hangi tarihte yazılmıĢtır. Bize silah verilsin! 

Hiç beklemeden ön hatlara gideceğiz - diyerek müracaat etti. 

1/62 Bazıları Rizvangül‟e dostlarıyla birlikte geçici Sağlık Bakanlığı 

hastanesinde çalıĢmayı teklif etti. 

1/63 Rizvangül: 
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1/64 “Biz gerçekten düĢmana karĢı gazaba için geldik. Yolumuzu 

kapatmayın. Silahlı olarak ön cepheye gitmeyi talep ediyoruz! - dedi. Rizvangül‟ün 

yüzü tavuk kursağı gibi kızarmıĢ, sinirden gözlerinden yaĢlar dökülmeye baĢlamıĢtı. 

O Ģu halde neredeyse düĢmana atılmaya hazır bir bomba gibiydi. 

1/68 Diğerleri Rizvangül‟ün müthiĢ cesaretini, gücünü, vatana, halka, 

kurtuluĢa olan muhabbetini, inancını gördü. Onu arka saflarda bırakamayacaklarını 

anladılar. Bu yüzden savaĢ meydanlarına “ġefkat HemĢiresi” olarak göndermiĢlerdi. 

verildi. Rizvangül savaĢ meydanlarındaki her türlü zorluğa çabuk alıĢarak, oradaki 

kiĢilerle kardeĢ gibi oldu.  

1/72 ġefkati ve hiçbir Ģeyden üĢenmemesinden dolayı askerler ona en 

Ģefkatli, sevecen hemĢerimiz diyerek hürmet gösterdiler. 

2 

1/73 Bin dokuz yüz kırk beĢinci yıl - Ocak ayının on üçü. Günün ağarmasıyla 

birliklerimiz düĢman mevzilerine hücum etti.  

1/75 DüĢmanlardan ganimet olarak ele geçirilen silahların sayısı epey 

çoğalmıĢ olsa da gönüllü olarak savaĢa katılanlara hala silah yetiĢmiyordu. Bu 

yüzden gönüllüler demircilere yaptırdıkları mızrakları sopaların ucuna takarak on 

binlerce mızrağı her gün parlatarak caddelerden geçerken onların peĢinden gelen 

halk yığını caddelerde deniz gibi dalgalanıp akıyordu. Bütün halk günlük hayattaki 

yaĢam mücadelesini unutmuĢ, aklı fikri düĢmana darbe vurmak olmuĢtu. SavaĢ günü 

meydanlarda kısımlara ayrılan silahlı savaĢçılarımızın yanında mızrak taĢıyan 

fedailer, sopa çomak ne bulduysa alıp çıkan yüz binlerce halk akıyordu. Silahlı 

birliklerimiz askerî kurallara göre hareket ediyordu. Gönüllü mızrakçılar da düzene 

sokulmuĢtu, fakat sopayla çomakla savaĢa katılan halk ise isteğine göre hareket 

ediyordu. Kimi zaman düĢmanın en dehĢetli ateĢ noktalarına emekleyerek 

gidiyorlardı. ĠĢte bugünkü savaĢ gününde Herembag ve LeñĢeñ çevresinde sayısız 

halk haykırdı.  

1/83 GüneĢ bir mızrak boyu yükseldiği vakitte en dehĢetli vuruĢma 

Herembag‟ın batı tarafındaki tepedee baĢladı. DüĢman bütün gücünü kullanarak 
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direnmekteydi. Bütün siper ve mevzilerden durmadan ateĢ açıyordu. Bizim silahlı 

birliklerimiz Herembag tarafındaki mezarlıkta kara yatarak ilerlemekteydi. Artık biz 

de ġahaci‟nin bağından tepeye çıkmayan askerlerin safında cephe hemĢireleri ile 

duruyorduk. 

1/88 “Birliklerimizin hücumcu kolu düĢmanın en tehlikeli mevzilerinin 

bulunduğu tarafa doğru ilerliyor” - dedi birisi. 

1/89 Rizvangül yerinden sıçrayarak: 

1/90 “ġu anda bizim burada durmamızın hiçbir faydası yok. Askerlerimizin 

arasında yer almamız gerek” dedi. Bu teklife kimileri sıcak bakarken bazı hemĢireler 

ise bu teklifi kabul etmedi. Rizvangül kendi sözünde ısrar etti. Çantasını sallayarak 

bağdan tepedeki mezarlığa doğru gitti. Ġki hemĢire ile mezarlığın ortasındaki onlarca 

kiĢi sığacak çukura gidip yerleĢti. Onun vatan ve halk için yanıp tutuĢan kalbi 

kahraman ata – babalarımızınki gibi çarpıyordu. O, harekete geçen halkın üstün 

ruhunu, özgürlük için kaynayıp kızıĢan savaĢı, mücadeleyi görüp gururlanıyordu. 

AĢk ölümü yener dedikleri gibi, öz vatanına, halkına olan aĢkı karĢısında ölüm 

Rizvangül‟e son derece basit bir olay olarak görünüyordu. Ölüm onun aklının 

ucundan bile geçmiyordu. O, savaĢlarda en tehlikeli yerlere son derece coĢkun ve 

kahramanca koĢuyordu. Kalbinde aĢk ile nefret kaynıyor, taĢıyordu. AĢkı vatanına, 

toprağına, nefreti düĢmana idi. ĠĢte bu güç onu öne itiyordu. SavaĢ çok Ģiddetlendi. 

Ġki taraftan da ateĢlenen otomatik silahların, el bombalarının sesleri insanın kulağını, 

beynini tırmalıyordu. Her bir mezarın üstüne yığılan toprak savaĢçılarımıza 

mermilerden korunmaları için doğal bir siper oluyordu. Tüfek mermileriyse 

mezarların üstündeki karları parçalayıp geçiyordu. 

1/108 DüĢman mevzilerine yaklaĢan iki üç askere kurĢun isabet ettiği haberini 

alan Rizvangül hemen öndeki mevzilere doğru uçarcasına ilerledi. Onu gören her bir 

asker: 

1/110 “Dur!!” 

1/111”Dur Rizvan!” 

1/112 “Ayağa kalkarak yürüme kardeĢim!” diye bağırıyordu. 



181 

 

 

 

1/113 Rizvangül‟ün kulağına insanların da mermilerin de sesi gelmiyor, onun 

kulağında sadece “askere kurĢun değdi” diye kaygılı bir ses fısıldanıyordu. ĠĢte ona 

yardım etmek gerek. O, dolu gibi yağmakta olan kurĢunların altında var gücüyle, 

ayakta koĢarak ilerledi. Sıkıca bağladığı kemerine büyük bir kâse sıkıĢtırmıĢtı. Elinde 

ise gaz bezi ve pamuk koyduğu çantası sallanıyordu. 

1/118 O yaralanan iki askerin yarasını sarıp cepheye geri gönderdikten sonra 

bölük komutanı en tehlikeli yerde baĢından yaralanıp yere yıkıldı. Rizvangül onu 

gördü ve oraya doğru koĢtu. Komutan düĢmanın makineli tüfeğinin mermisinin üç 

taraftan yağmur gibi yağdığı tehlikeli yerden on adım kadar ötede duran eski duvara 

doğru koĢarken kurĢun yemiĢti. O anda Rizvangül yetiĢti ve onu kendisinin 

belirlediği yıkık duvarın dibine götürdü. Yağmur gibi yağan kurĢunlar Rizvangül ile 

yaralı komutanın çevresindeki karları etrafa savuruyordu. Fakat mert Rizvangül 

kurĢunların kendisini ölüme çağırdığı umursamıyordu. Rizvangül yaralıyı on adım 

ötedeki çolak dama getirdi, baĢını sardı, ağzını burnunu sürtüp ayılmasını sağladı.  

1/125 Komutan ölümün eĢiğinden döndü. 

1/126 Askerler düĢmanın Ģiddetli direniĢini kırıp ilerliyorlardı. Tehlikeli 

bölgede yine bir asker yaralandı. Rizvangül hemen arkaya dönüp yaralı askerin 

yanına koĢmaya baĢlamıĢtı. Tam bu sırada düĢmanın mermisi Rizvangül‟ün baĢına 

isabet etti.  

1/130 Dostlarından biri “Ah Rizvangül” diyerek ona doğru koĢtu, yürekten 

fıĢkırırcasına çıkan bu çığlık ġefkat hemĢirelerinin etrafındaki kiĢileri ürküttü. 

Hepimiz Rizvangül‟ün etrafında toplaĢtık. Rizvangül gözlerini sıkıca yummuĢ, 

diĢlerini sıkmıĢ bir halde yatıyordu. BaĢından damlayan kıpkızıl kan ve dal dal 

yüzüne düĢen kapkara saçları Rizvangül‟e farklı bir görünüĢ kazandırmıĢtı. BaĢı 

gazlı bezle sıkıca sarılıp hastaneye götürüldü. Rizvangül‟ü hastaneye uğurlayanlar 

ise acı ve derin hasret içinde kalakaldılar. 

1/136 O gün kurtuluĢ için yapılan çetin savaĢta Ģefkat hemĢirelerinden biri, 

Raziye de ağır bir Ģekilde yaralandı. 
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1/137 ġefkat hemĢirelerimiz de halkın özgürlüğü için düĢmana karĢı savaĢ 

meydanında Ģehit olan vatanın kahraman, aziz evlatları katarında yerini aldılar. 

1/138 Bin dokuz yüz kırk sekizinci yıl - Kasım 

2. AHMETCAN KASIMĠ 

(hatıra) 

2/1 “…Onların nurlu yolundan giderek 

ġanlı galibiyete ilerleyin dostlar… 

Mücadele vasiyetimi 

Yüreğinizde koruyun! 

Yüreğinizde koruyun! 

Biz insanlığın düĢmanını yenersek, 

Onların ruhuna Ģeref yağacak.” 

- cüreti 

2/10 Halkımıza mutluluk getirmek için yapılan yolculukta birkaç liderimizin 

bir kazaya uğrayıp Ģehit olduğuyla ilgili acılı haberi duyduk. Bu hadise asırlar boyu 

zulüm görmekten, hor görülmekten inleyen halkın yakın tarihine matemin kara yazısı 

yazılmıĢ bir hatıra olarak kalacak.  

2/12 Her millet kendi vatanının bağımsızlığı, bahtı ve saadeti için savaĢan, 

milletinin çıkarları uğruna kendi çıkarlarını feda eden kahraman vatan evlatlarını, 

onların Ģanlı isimlerini kalplerinde ebediyete kadar saklar. Halkımız özgürlük, 

mutluluk ve saadetini elde etmek yolunda Ģehit olan öz liderlerini ebediyen 

hafızalarından çıkarmayacaktır. Halk yeni yeni baĢarılara eriĢtikçe, onların elde ettiği 

mücadelenin meyvelerini tattıkça, bu ecdatlarını daha da sevecektir. 

2/15 Ben önderlerimizden biri olan Ahmetcan Kasımî hakkında yazacağım, 

fakat benim korkusuz ve çevik olan bu kiĢi hakkında herkesin bildiği Ģeyleri 

anlatamayacağım çok açık. Hatta benim yazdıklarım çok az ve yetersiz. Eğer bana: 

“Sen ne için eline kalemi alıp, kâğıdı karalıyorsun?” diye sorulduğunda ben: “Bu 
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sevimli adamın kıymetli hatırası asırlar boyu toplumsal facialar yüzünden zorluk 

çeken halkımızın gönlünde kuru bir hürmet ile değil, sevgiyle hatırlanmakta, iĢte ben 

de onu sevgiyle hatırlayan insanlardan biri olarak, ona yüreğimdeki sıcak sevgiyle 

bakıyorum. Bu sevgi dolayısıyla Ahmetcan Kasımî hakkında az da olsa, 

gördüklerimi, bildiklerimi yazmak için elime kalemi aldım” diyeceğim.  

2/19 Benim yazacaklarım onunla birlikte vakit harcayan, gece gündüz onun 

yanında olan dostlarının inĢa ettiği hatıra binasına bir parça olacak, binanın eksik 

yerlerini dolduracaktır. - diye umuyorum. 

XX 

2/20 Ahmetcan Kasımî aramızdan ayrıldı. 

2/21 O aramızdan ayrıldıktan sonra, insaniyet ve adaletle yoğrulan cesur 

siması daha da net olarak ortaya çıktı. 

2/22 Hakikati görmezlikten gelmeyen kiĢiler onda iyi fazilet, erdem, iyi 

vasıfların olduğunu, bunların karanlıkta yanıp sönen kandil gibi parlak olduğunu 

söylediler. Gerçekten de asırlar boyu cehalet içinde kıvranan halkın gözünde onun 

yüreği kahraman, mert Danko‟
2
‟nun yüreği gibi ıĢık saçarak yanıyordu. 

2/24 Ahmetcan Kasımî‟nin hayatını yazmak kolay iĢ değil, onu ikinci bir 

kiĢiyle mukayese etmek hiç mümkün değil. Bu kiĢinin bizim tarihimizde kendine has 

bir yüceliği var. Onun hayatını parlak sözlerle süslemek doğru olmaz. Onun hayatını 

anlatmak için söze onun mütevazılığinden, bu mütevazılığin doğallığından ve onun 

ruh güzelliğinden baĢlamak gerekir.  

2/28 “Kahramanlık ve insanlık dıĢ görünüĢteki büyüklükte, kendini gösteren 

heybette, yani dıĢ görünüĢte değil, aksine insanın içindeki ruh güzelliğindedir.” 

Gerçekten onun kahramanlığı büyük kıymete sahip güçlü ruhi ve manevi zenginlikle 

doludur. 

2/29 Ahmetcan Kasımî‟nin kahramanlık faaliyetleri izleri ezilmiĢ halkın 

mutluluğu ve saadetine sıkı sıkıya bağlıdır. O halkın mutluluğu için kendi 

                                                 
2
 M. Gorki‟nin “Danko‟nun Yüreği” adlı hikayesinin kahramanı. O karanlık ormanda ezilen 

halkı uğruna önderlik etmiĢtir.  
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mutluluğundan vazgeçmiĢ, yeri geldiğinde bu yolda kendi hayatından vazgeçebilecek 

kadar mert ve fazilet sahibi idi. 

2/31 Biz bunu bin dokuz yüz kırk yedi yılı Milliyetçi Çin Partisi unsurlarının 

çıkardığı Yirmi Altı ġubat vakasında çok açık bir Ģekilde gördük. O gün Milliyetçi 

Çin Partisi güçleri son derece utanmaz bir biçimde sivil giyinen asker ve casuslar 

hazırlayıp, Urumçi‟de bizim milletvekillerimizin toplandığı binayı kuĢatarak hücuma 

baĢladı. Onlar halkımızın vekillerini tehlike altında tutarak, halkımızın az da olsa 

elde ettiği özgürlüğü zorla geri almak ve yeniden cehennem azabı yaĢatmak 

maksadını güdüyorlardı. Fakat bunu sezen Ahmetcan Kasımî Milliyetçi Çin Partisi 

güçlerinin amirlerinden birisine: “Size iki yol sunuyoruz. Birincisi, askerlerinize 

“geriye dön, marĢ, marĢ! diyeceksiniz ve onlar arkasına bakmadan yürüyecekler. Biz 

Nenguen‟deki halkı teskin edip dağıtacağız, ortalık sakinleĢecek. Ġkincisi ise iĢte Ģu 

kapıyı açıp askerlerinizi salıverin. Onlar bizi öldürecekler, bugün Urumçi‟de, 

yarından itibaren bütün ülkede kan dökülecek. ĠĢte bu iki seçeneğin hangisini 

istiyorsanız seçin! Biz ölümden kesinlikle korkmuyoruz, çoktan ölümü kabullenmiĢ 

insanlarız. ġimdi, biz yaĢasak halkımız için yararlı… Çünkü on bir karar uyarınca 

halkın bağımsızlığını elde ediyoruz. Ölmemiz yaĢamamızdan daha da yararlı, çünkü 

böylece halk ayaklanıp bu anlaĢmaya göre daha fazla yani tam anlamıyla 

bağımsızlığın mücadelesini verecek. Bizim kanımız halka bağımsızlık getirecek. Bu 

elbette bizim için Ģerefli bir ölüm olur” dedi. 

2/43 Ahmetcan‟ın bu yiğitlik dolu sözleriyle birlikte rezil, rüsva olan 

düĢmanın gerçek niyeti de gün yüzüne çıkmıĢ oldu. 

2/44 Ahmetcan Kasımî halkın kudretine, gücüne bütün samimiyetiyle inanan, 

halkına karĢı Ģüphe duymayan bir insandı. O Milliyetçi Çin Partisi güçlerinin kesin 

mağlubiyete uğrayacaklarını önceden sezmiĢ, bu yüzden de daima samimi 

duygularıyla “ülkemizde halkçılık siyaseti muhakkak gerçekleĢecektir.” demiĢti. O 

düĢmanı becerisiyle dövüyordu, basit fakat güçlü sözler ile düĢmanın gözünü 

ĢaĢırtarak onun gerçek yüzünü, gerçek niyetini halkın anlamasını sağlıyordu. 

2/47 O bir gün Milliyetçi Çin Partisi‟nin polis Ģeflerinin rezilliğini ifĢa ederek 

Ģöyle demiĢti: 
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2/48 “Dünyada insanların birinci düĢmanı olan faĢizm elinin uzandığı 

yerlerde kanlı katliamlar yaparak, adalet, özgürlük taraftarı olan insanları yok etme 

maksadını gütmüĢtür. Fakat Himmler kimsenin evine aĢık kemiği ya da esrar 

koymazdı. O Gestapodan ustaca iĢlenmiĢ her türlü belgeleri hazırlayarak, o belgeleri 

faĢistlere karĢı olanların ceplerine ya da sandıklarına koydu. ġimdi bizim Himmler 

fazla zahmete girmeden bahsedilen basit yöntemlerle insanları madde bağımlısı, 

hırsız, kumarbaz tutukluyor. 

2/52 Ben bu güne kadar bizim halkımızın içinde düĢman ile karĢı karĢıya 

gelerek düĢmanın gerçek yüzünü cesaretle ifĢa eden böyle bir kahramanı tanıdığımı 

hatırlamıyorum. 

2/53 “Lider” diye ün yapmıĢ yüksek makam sahibi bir kaç kiĢiyi görmüĢtüm; 

Ben onları alçak bir yerde durup, yüksekçe bir yerde ya da duvarın üzerine çıkmıĢ, 

uzaktan gösteriĢli bir topluluk içinde “iĢte o”, “Ģu kiĢi” sesleri arasında görüyordum. 

Bin dokuz yüz otuz yedi yılı okumak için Urumçi‟ye gelen fakat hiçbir zaman 

okulun yolunu öğrenemeyen sahipsiz gençler içinde ben de vardım. Kar yağdığı 

zaman Urumçi Halk Bahçesi‟nde yolunu ĢaĢırmıĢ turistler gibi ateĢ yakıp onun 

çevresine oturup vaktimizi geçirdik. Bir gün aniden birkaç arabayla ve silahla 

donanmıĢ yüzden fazla askerin himayesinde ġėñ Duben bahçeye girerek bizim 

durduğumuz yerin otuz metre ötesindeki su kenarına geldi. Muhafızlar onun 

çevresini geniĢ bir daireyle sardılar ve belli baĢlı iki üç yere makineli tüfek koydular. 

Bizim içimizdeki bazı gençler kirli çamaĢırlarını yıkıyor, bazıları kuru yapraklardan 

yastık yapıyor, bazıları da odun kırıyordu. Biriyse dutar çalıp Ģarkı söylüyordu. 

Ansızın ortaya çıkan bu heybetli manzaradan korkan insanların hareketleri bir anda 

kesildi. Biz kendisinden bile endiĢelenen bu kiĢinin sözüyle daha fazla kımıldamaya 

dikkat ettik. O anda bizim hareket özgürlüğümüz de kısıtlandı, nefes alamaz hale 

geldik. Biz onun oturduğu tarafa uzaktan bakmaya da cesaret edemedik. Birisi “bize 

bakıyor” diye arkamdan fısıldadı. Onun sözü bana çok soğuk geldi. ġėñ ġiĢeyin 

bulunduğu tarafa bakıyordum. O derenin içindeki taĢları avucuna biriktirmiĢ, suya 

atıp oynuyordu. Onun iri, çıplak sağ elinde birkaç tane ufak taĢ, beyaz eldivenli sol 

elinde ise yine bir tane beyaz eldiven sallanıyordu. ġincañ halkının dâhisi denilen bu 
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mağrur koca adamın dizlerini büküp taĢ oynamasını görmek yüreğimde garip bir 

duygunun oluĢmasına sebep oldu. Ben onun oturup taĢ oynamasını basit bir hareket 

olarak görmüyordum, Ģu günlerde zindanlara mezbahalara sürdüğü ülke halkının 

kaderini elindeki ufak taĢları suya atıp Ģakırdatmasına benzetiyordum. ĠĢte böyle 

halka inanmayan isteyerek yakınlaĢmayan dâhiyi ömrümde ilk defa bu kadar 

yakından görüyordum.   

2/72 Bu olaydan on yıl geçtikten sonra, halkın lideri olarak ünlenen bir adam 

ile, yine Ahmetcan Kasımi ile Telke Dağı‟nda karĢılaĢtım. O zamanlar ben yedi 

vilayetten Gulca‟ya kaçıp gelen gençler için geniĢ vadide kurulmuĢ olan mektepte 

öğretmen olarak çalıĢıyordum. Ahmetcan Kasımî‟nin Kayın Pınarı‟na istirahat etmek 

için geldiğini duyup, onunla görüĢmek için mektep müdürü Gaziyap ile birlikte atlı 

olarak Kayın Pınarı‟na geldik. Onun yüksek bir dağda olduğunu öğrenip, o dağa 

doğru tırmanmaya baĢladık. On beĢ - yirmi metre kadar yürüdükten sonra büyük bir 

taĢın yanında bir kovada böğürtlen, bir mendil üzerinde üzüm ile bir tane çöreği 

görüp, bunların Ahmetcan Kasımi‟ye ait olduğunu ve Ģimdi onun durduğu yere 

geldiğimizi anladık. Fakat onunla bu arada karĢılaĢamadan yine yüksekçe, kayalı bir 

taĢın yanına geldiğimizde yolumuzu kaybettik. Biraz arkaya dönüp tekrar dağa 

tırmanmaya baĢladığımızda yukarılarda duran Ahmetcan Kasımi‟yi gördük. O eliyle 

bizi yukarı çağırdı.  

2/80 Biz sevincimizden var gücümüzle yukarıya doğru sürünerek çıkıp 

Ahmetcan ile kardeĢler gibi sarıldık, selamlaĢtık. Fakat üstümüze yorgunluk 

çökmüĢtü. O gülümseyerek: 

2/83 “Hı, hı iĢte sigarayı çok içmenin faydası bu.” diye güldü. Ahmetcan‟ın 

omzunda otomatik tüfek, elinde ise “fet” marka fotoğraf makinesi sallanıyordu. 

Düzgün giyimi ve elindeki eĢyaları ile bu adam dağın tüm zorluklarına alıĢmıĢ, tabiat 

ile mücadele eden avcı ya da sıradan bir savaĢçı gibi görünüyordu. Onun kaslı 

vücudu, orta boyu, geniĢ alnı, kısa kesilmiĢ kapkara bıyıkları, gülümsemesi hiç eksik 

olmayan yüzü dağın saf havası ve güzel manzarası içinde daha da sevimli, temiz ve 

çekici olmuĢtu. 
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2/87 Ahmetcan Kasımî bizim resmimizi çekti. Sonra da bizim ile yan yana 

oturarak: 

2/89 “Nasıl, bizim dağlar, güzelmiĢ mi?” dedi. O baĢını hafifçe yana 

çevirerek etraftaki çamlara, ağaçlara ve aĢağıdaki tepelere, yamaçlara, çayırlıklara 

hayranlıklara bakarak derince bir nefes aldı. Onun kafasını sol tarafına hafif bir 

Ģekilde .çevirerek insanları süzen bir adeti varmıĢ gibi geliyordu bana. O bana 

oldukça yakın oturuyordu. Ayaklarındaki iĢçi çizmesi benim çizmeme değip 

duruyordu. Cana yakın, mülayim görünüĢlü gerçek insanî hassasiyetlere sahip bu 

adam aĢağıda durup minber üstünde gördüğüm yöneticilere benzemiyordu. Halkın 

gerçek lideri olan bu adam Ģu anda bizim samimi bir dostumuzdu. Bu yüzden ben 

Ahmetcan Kasımî‟den çekinip oturamadım. DüĢüncelerime göre dağın güzelliğini, 

özellikle yukarı tarafta Sayram Gölü ve onun etrafında yaylaların olduğunu her 

bakımdan güzel olan Telke Dağı‟nın dinlenmek için rahat, uygun bir yer olduğunu 

anlattım. O benim sözlerimi dikkatle dinledikten sonra: 

2/99 “Bu konuda doğru söylüyorsunuz, Sayram çevresinde ve Kök Salada 

sanatoryum kursak iyi olur.” diyerek benim sözümü tasdikledi. Sonra öğrencilerin 

halini sorarak: 

2/101 “Öğrencilere kaç gram Ģeker veriyorsunuz?” diye sordu. Kaç gram 

verdiğimizi hatırlamıyorum. - diye cevap verdi müdür. 

2/103 “Bu yerde bal çok fazla, Ģekerin yerine bal verseniz daha ucuza gelir. 

Ayrıca bal ilaç gibi faydalı bir Ģey. ĠĢte Ģu tarafta Has Bahçe denilen yerde doğal bağ 

var. Ondan baĢka dağ eteklerinde çok fazla elma gördüm. Elmalar olgunlaĢıp, yere 

dökülmüĢ. O bağ kimseye ait değil, herkesin bağı, öğrencilere söyleyin elma yemeye 

gelsinler, bir gün hep beraber gelip, Ģu elmalardan toplayıp götürün, yaban elması ie 

de yüzden sabah çayında çocuklara verirsiniz, yararlı olur. Çokça götürüp elma 

kurusu yapsınlar.” 

2/110 O gün Ahmetcan Kasımî ile birlikte dağlar arasında avlandık. Gerçi 

avladığımız bir Ģey yok, ama bu sevimli liderimizin bazı vasıfları beni etkilemiĢ, 
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hafızamda yer edinmiĢti. Okul müdürü atları alıp çıkmak için aĢağı indiği zaman ben 

Ahmetcan Kasımi ile arı çobanının evinin yanında oturuyorduk. O birden bire:  

2/114 “Tüfek kullanabiliyor musunuz?” diye sordu. Ben biraz utanarak 

doğrusunu söyledim: 

2/116 “Yok, kullanmamıĢtım.” 

2/117 “Hadi, atmayı deneyin, içinde dört adet kurĢunu var, - dedi. O bana 

nasıl niĢan alındığını anlattıktan sonra beĢli tüfeği bana uzatarak dağdan Ģırıldayan su 

boyundaki bir sakız hanını gösterdi. Tüfeği elime aldıktan sonra diz çökerek niĢan 

aldım. Fakat hedefe isabet ettiremeyip yerimden sarsıldım. 

2/121 “AteĢleyin, hadi, olmadı mı? ġimdi yaklaĢarak elinizi omzuma koyun” 

diyerek önümde durdu. Ben çekinerek: 

2/123 “Yok efendim, ben ayakta atarım” diyerek iki üç adım geri çekildim, 

utandım, yüzüm kızardı.  

2/124 “Hı, hı ilginçsiniz, niye çekiniyorsunuz?” diye garip bir Ģekilde hafifçe 

gülümsedi. Onun bu gülüĢünde bazı düĢünceleri beliriyor gibiydi. 

2/126 Ben tüfekle niĢan alır almaz ateĢledim. 

2/127 Efendim aĢağıdaki vadiye doğru yürüdü. Ben tüfeğimi omzuma asıp 

arkasına takıldım. Ġki yüz metre kadar yürümüĢtük, vadinin içerisinden eskimiĢ yırtık 

giyimli yaĢlı bir kazak kadın kendisinden büyük odunları bağlayıp sırtına yüklemiĢ, 

eğilmiĢ bir halde yavaĢ yavaĢ yürüyerek geliyordu. Ġhtiyar kadın bize yaklaĢmak 

üzereyken diz çöküp sırtındaki odunlara dayanmıĢ, nefes nefese kalmıĢtı. 

2/131 “Ġyi misiniz ihtiyar, dinlenin biraz, istirahat edin, oturun.” Ahmetcan 

Kasımi makinesini hazırlayıp ihtiyarın fotoğrafını çekti. Oldukça cana yakın bir 

tavırla onun yaĢamını nasıl sürdürdüğü, ailesi ve evinin nerede olduğu hakkında 

sorular sordu. Daha sonra onun odununu taĢıyıp köyüne yakın bir yere kadar 

götürüverdi. Ġhtiyarın ileri yaĢına rağmen böylesine ağır bir yükü taĢımasını takdir 

etti ve yakın bir zamanda böyle ağır külfetlerden kurtulacağımızı ona basit sözler ile 

anlattı. 
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2/135 O gün dağları dolaĢıp yürüyen Ahmetcan Kasımi uzakta dimdik duran 

dağ zirvesine konan bir kargayı görüp onu vurmuĢtu. Mermi karganın ayaklarının 

bastığı yere değdi, karga bir parça taĢ ile birlikte yerinden sıçrayıp sersemledi. Ben 

onun bu manzara karĢısında çocuklar gibi kahkahalarla gülüĢünü görüp hayran 

kaldım. Lider konumundaki, halkın gözünde büyük bir itibara sahip olan bilim sahibi 

bir kiĢinin böylesine yüksek sesle gülmesini eksiklik mi diye düĢündüm. Ama derhal 

Gorki‟nin “ben hiçbir zaman V. Eliiç‟ gibi baĢkalarını da güldüren kahkahalarla 

gülebilen birisini görmedim. Dünyada böylesine itibarlı, ulu bir kiĢinin gözünden yaĢ 

akarcasına çocuklar gibi gülmesi de beni ayrıca hayretler içinde bıraktı. Böylesine 

gülen bir insanın sağlığı yerinde, gücü kuvveti yerinde olması lazım.” diyen sözlerini 

hatırlayıp: böylesine bir mizac dünyadaki o kadar ulu kiĢiler için eksiklik değil, 

aksine neĢeli, temiz, hoĢgörülü sayılır diye tarif edilirse Ahmetcan Kasımî‟deki bu 

neĢe onun sağlam karakterindeki gönül rahatlığı olmalı diye düĢündüm. 

2/144 Onu bir gün ekmek fırınının önünde gördüm.  

2/145 “Ustam, benim misafirim var, ekmek piĢirtecektim. Bir ḫo
3
 undan kaç 

tane ekmek çıkar? 

2/147 “Senin ununu çalacak mıyım? Getirip verirsen, ben de ekmeğini yapar 

veririm” dedi fırıncı. 

2/148 “Unun bir ho‟sunu ne kadara alıyorsunuz?” diye sordu Ahmetcan 

Kasımî. 

2/149 Usta pek kaba bir insandı, sinirlenerek: 

2/150 “Tartıya koy da kasiyere sor!” dedi. 

2/151 “Peki, tamam” dedi Ahmetcan Kasımî ve biraz ileriye gidip elma ve 

böreklerin fiyatını sordu. Oranın sahipleri saygıyla selam verdiler, ustalardan biri onu 

tanıyarak: 

2/153 “Evet evet, Ahmetcan efendim değil mi, sen nasıl kabalık yaptın öyle. 

Ġnsan değil misin?” demiĢti deminki fırıncı: 

                                                 
3
 64 kg ağırlığındaki ölçü birimi 
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2/154 “Bilmiyordum” dedi ĢaĢırmıĢ bir Ģekilde. Kimi arkadaĢlarını onun bu 

hareketini ayıpladı.  

2/156 Böylece halkın cesur evladı, dostu ve de halkın gerçek lideri olan 

Ahmetcan Kasımî bin dokuz yüz otuz yedi yılında otuz metre kadar uzaktan 

gördüğüm ġincan‟ın sahte dâhisi ġėn ġisey‟e hiç benzemeyen sevimli birisi oldu. 

Halkına inanmayan, ondan kaçan ġėn ġisey tam anlamıyla silahlandırılmıĢ yüzlerce 

askerin yardımıyla kanalın yanına gelebiliyor, Ahmetcan Kasımi ister halkla birlikte 

isterse yalnız baĢına gidebiliyordu. Köylere gidip çiftçiler arasında, maden ocaklarına 

ve fabrikalara gidip iĢçiler arasında, nehirlerdeki gemiciler ve salcıların arasına 

karıĢıp onların yükünü paylaĢıp, hayatlarını öğrendi ve onların arzu ve isteklerini 

öğrendi. Onlara kurtuluĢ için mücadele etmenin önemini öğretti. 

X X 

2/160 Ben Ahmetcan Kasımî hakkında baĢkalarından duyduğum bazı 

durumları söylemeyi uygun gördüm. Belki bazıları “ufak-tefek sözler ediyor” diye 

düĢünebilir, fakat ben bu gibi düĢünceleri onaylamıyorum. Çünkü halkçı lider 

kiĢilerin halk içinde neler yaptığı, onların halkına ne kadar yakın ya da uzak olduğu 

çok önemli. Bir liderin iyi ya da kötü olması onun ağzındaki sözlerle değil, gerçekte 

yaptığı iĢleriyle ölçülür. Buna aĢağıda duyduğum birkaç sözleri de ekleyeceğim: 

2/165 Bir gün Ahmetcan Kasımi kırda gidiyormuĢ, bir keçe evden, çocuğun 

ağladığı duyulmuĢ. Çocuğun ağladığı eve girip “evladınız niye ağlıyor?” diye 

sorunca, çocuğun annesi: “Su içeceğim diyor, su iĢte o uçurumun altında, ben 

hastayım, baban gelene kadar bekle desem de anlamıyor, ağlıyor.” dedi. Bunu duyan 

Ahmetcan Kasımî kovayı eline alıp epey uzakta olan vadiden su doldurup getirmiĢ. 

2/168 Ahmetcan Kasımî toprak evlerde, bakımsız keçe evlerde hayatlarını 

sürdüren aileleri ziyaret ederek onların halini hatırını sordu. Onların toz - toprak 

içinde ağnayıp oynayan, kirlenen çocuklarını kucağına alıp bağrına basıp seviyordu. 

Çocuğun anası “sizin kıyafetinizi kirletti.” diye utandığında “önemli değil, çamur 

dediğin yıkanınca geçer gider.” diyerek küçük çocuklar ile ilgileniyordu. 

Ceplerindeki Ģekerleri çocuklara verip onların gönlünü alıyordu.  
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2/172 Ahmetcan Kasımî sadece ġincan‟daki yerli azınlıkları  değil, 

ülkemizdeki Çinlileri ve baĢka milletleri de seviyor ve onların sıkıntılarına, dertlerine 

derman oluyordu. 

2/173 Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ahmetcan Kasımî ile birlikte iç ülkelere 

gidenlerden birisi bana aynen Ģöyle demiĢti: 

2/174 Lencu‟da çok fazla rikĢa
4
 gördük. Biz ne tarafa gitsek ya da kapıdan 

öylece çıksak, rikĢacılar
5

 rikĢalarını yanımıza sürerek geliyorlardı ve bizi 

gideceğimiz yere götürmeyi teklif ediyorlardı. Yine böyle araba süren bir adam 

Ahmetcan efendime arabaya binmeyi teklif etti. Efendim heyecanlanarak: 

2/178 “Biz sizin gibi yoksulların at yerine sürdüğü arabaya binmeye cüret 

edemedik. Ama bize verdiğiniz değer için teĢekkür ederiz. Bizi arabanıza almayı 

umarak geldiğiniz için Ģu parayı alır mısınız?” diyerek bir miktar para verdi. RikĢacı 

hayran kalıp heyecanlandı, efendim arabacıların birini kendi arabasına oturtarak 

sürmeyi denedi. 

2/182 “Bir gün” dedi yine o kiĢi: “Biz efendim ile ġangay‟da deniz kenarına 

doğru gittik. Losunku denilen yere vardığımızda deniz kenarındaki kayıkçıların hayat 

Ģartlarını, durumlarını sorduk. Kayıkçılardan biri: iĢte görüyorsunuz, bizim hayatımız 

Ģu kayık ile balık tutmakla geçiyor. Bir de sizin gibi misafir gelirse denizde tura 

çıkarıp gezdiriyoruz, onlar birkaç kuruĢ verirse masraflarımızı karĢılıyoruz, iĢte 

evimiz, iĢte Ģu da tenceremiz, Ģurası da yatağımız, hayatımız bu dedi. Efendim 

kayıkçılar ile hoĢça muhabbet edip onlarla samimi dostluklar kurdu ve o kayıklardaki 

hayatı gösteren fotoğraflar çekti. Kendisi kayıkçılar ile bir kayığa oturup poz verdi. 

2/188 Yine bir gün efendim ile yemek yemek için ġangay‟da Yace 

caddesinde yer alan Avrupa tarzı bir restoranta girdik, mekâna girdiğimizde piyano 

çalan bir adam ve bale provası yapan bir hanım ile beyefendiyi gördük. Sanatçılar 

provayı bitirdikten sonra piyanist ile aralarında bir tartıĢma çıktı. Efendim 

tartıĢmanın sebebini araĢtırıp ortaya çıkardı. Piyanist sanatçıların provasında piyano 

çaldığı için para talep etmiĢ, sanatçılar sonra vereceğini söyleyince o da onlara 

                                                 
4
 Ġnsan tarafından çekilen iki tekerlekli araba. 

5
 Ġki tekerlekli arabayı kullanan, çeken insan. 
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güvenmeyip ikisini iyice sıkıĢtırmıĢ. Daha sonra efendim onları yemeğe çağırdı ve 

sohbet ettiler. Sanatçılardan biri: 

2/194 “Biz tiyatro salonlarında bale yaparak, oradan kazandığımız para ile 

günümüzü geçiriyoruz, balığın su ile olan münasebeti ne ise bizim de Ģu müzisyen ile 

olan münasebetimiz aynı. Fakat biz oyunumuzu sahneleyip para alana kadar bu 

müzisyenin para isteyip sizlerin önünde bizleri sıkıntıya sokmasından mahcubuz” 

dedi. 

2/196 Efendim onları uzlaĢtırdı ve birkaç günlük gösteri ücretini müzisyene 

peĢin verdi. Sanatçılar buna çok sevinerek, ömürlerinde böyle bir insan 

görmediklerini söyleyip saygıyla selamladılar ve teĢekkür edip gittiler. 

2/198 Efendim Ġç Çin‟deki fabrika iĢçileriyle tanıĢıp onların hayatlarını 

öğrendi, kapitalistlerin de, bunun yanında yabancı emperyalistlerin Çinli iĢçileri 

haddinden fazla ezdiğini gözleriyle gördü ve öfkelendi, onların yaĢamlarından bazı 

hatıralar kaleme aldı. 

2/199 Ben de bunları duyunca Ahmetcan Kasımi‟den duyduğum sözleri 

hatırladım. 

2/200 “Ġç Çin‟e önceden gidenlerden birisi ġangay‟ın güzelliğini överek Ģiir 

yazdı. Fakat o ġangay‟ın o zamanki güzelliğini görmüĢ ise de, insanların Ģehrin arka 

sokaklarında, köĢe - bucaklarında ne kadar eziyet çektiğini iyi görememiĢ. Ama onu 

görmeye göz gerek, her göz de aynı Ģeyi göremez. Hindistan‟a gidip Bombay‟ı güzel 

Ģehir diye öven kiĢileri gördüm. Fakat o kiĢiler tramvay geçen caddeleri, güzel 

binaları, eĢya ile dolu mağazaları görerek oranın insanlarının bahtlı ve bolluk içinde 

yaĢadığını söylediler, milyonlarca insanın açlıktan öldüğünü, yağa gömülerek 

çalıĢtığını, yarı çıplak bir vaziyette hayatlarını sürdürdüklerini göremediler. Bunu da 

görmek için göz lazım” demiĢti. 

2/205 O, Amerikan Emperyalizminin hizmetkârı Cyañ CyėĢi‟nin 

hükümranlık ettiği zamandaki ġangay‟ın, Ġngiliz Emperyalizmi‟ne sömürge olan 

Bombay Ģehrinin üstündeki parlaklığı, altındaki yoksulları ve bir sürü emekçi halkın 

dayanılmaz ağır hayatını görmüĢ, emperyalizmin sömürge halklara “medeniyet 
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getireceğiz” Ģeklindeki sahte vaatlerinin sonucunu, aç - çıplak, hor görülmekten 

ibaret olduğunu ve sömürgecilerin de utanmaz olduğunu da biliyordu. O bu konuda 

böyle bir söz söylemiĢti.   

2/207 Ġki Ocak günü Amerikan radyosu Filipin‟e yapılan yardımın 

baĢlamasının üçüncü yıl dönümü münasebetiyle propoganda yaparak Amerikalıların 

zihnini karıĢtırdı. Fakat Amerikalıların kulağına yardımdan bahseden radyo 

hoparlöründen Filipinli Ģair Sanguni Batuñ Bohey‟in “kaybolan özgürlük”, “Burada 

onların cinayeti var”, “kesip atılan baĢı gördüm” adlı Ģiirlerindeki “imdat” diyen 

feryadı. Koreli çiftçilerin inleyerek ağlamaları ve Çin‟de sıkılan mermilerin sesleri 

duyuluyordu. Ġngilizlerin radyosu Seylun‟a, Hindistan‟a, Burma‟ya yönelik 

yardımlar hakkında az bağırmıyordu, fakat onların avazlarını Ġngilizlerin Berma 

hükümeti reisi Avunisen ile dört yoldaĢını öldüren Hencer‟in sesi, Yunanlılara, 

KaĢmirlilere, Malayalılara karĢı atılan top  sesleri basıyordu.  

2/211 Amerikan emperyalizmi neden Hollanda‟nın sömürgecilerine silah 

veriyordu? Ya da Endonezya halkı adaletsizlik yaparak Hollandalıların yerini almayı 

mı düĢündü?.. Öyle değil. Neden Amerikan emperyalizmi adillik, huzur, halkçılık, 

halk hukuku diye bağırıyorlardı? Adalet, huzur, halkçılık ve halk hukukuna tecavüz 

eden Hollanda‟ya yardım ediyor. Derinden araĢtırdığımızda Amerikan 

emperyalizminin güzel sözlerinin aslında bir maske olduğunu görürüz. O maskeyi 

açarsanız adillik sözünün arkasında dünya hükümranlığı, barıĢ sözünün arkasında 

emperyalizm, halkçılık sözünün arkasında faĢizm, halk hukukunun arkasında ise 

insanlığı kendi emellerine kul etmeyi planladıklarını göreceksiniz. 

2/218 Biz Ahmetcan Kasımî‟nin bu hikmetli sözlerinden onun kalbinde 

sadece Çin halkının değil, ezilen bütün dünya halklarının olduğunu düĢünebiliriz. 

2/219 Ahmetcan Kasımî kurtuluĢ yolunda milliyetçiliğin hiçbir Ģeye 

yaramayan kötü bir hareket olduğu daima söyledi. O bu konuda: “Milliyetçilik ile 

halkçılık aynı safta yer alamaz” diye keskin konuĢurdu, o yine milli zulmün 

kaybolmasıyla beraber milletlerin beraberce yaĢayabildiğini, halkçılığın 

gerçekleĢebileceğini, halkımızın hiçbir zaman tereddüte düĢmeden bu yolda kararlı 

adımlarla ilerlemesi gerektiğini söylerdi. 
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2/221 Milletlerin gerçekte hakiki birliğini sağlayacak bir yol var, o yol 

halkçılık yolu, her kim öz milletinin kurtuluĢunu bütün kalbiyle arzu ediyorsa 

halkçılık siyasetinin hayata geçirilmesi için mücadele etmesi gerekir…” diyordu 

Ahmetcan Kasımî. 

2/222 Genellikle Ahmetcan Kasımî‟nin pratiği de, nazariyesi de halkçılık ile 

kaynaĢmıĢtı. Bu yüzden ġincan‟daki her millet halkı onu hakiki bilge dostumuz diye 

kabul ediyorlardı. Ona göstermelikbir saygı  ile değil, dostluğun kardeĢliğin derin 

muhabbeti ile bakıyorlardı. Bu olay onun feci Ģekilde kurban olduğu haberinin 

duyulmasından sonra gayet derin ifade edildi. Halk onun vefatına çok üzüldü. Sayısız 

insan günler boyu evlerde, sokaklarda, sahralarda, köylerde, kırlarda, bozkırlarda 

kendilerini tutamayıp ağladılar. 

2/228 Ahmetcan Kasımî ile bir kere muhatap olan kiĢi onunla cana yakın dost 

olarak kalıyordu. Çünkü o insan haklarına saygı gösteren, herkesi kendisiyle denk 

gören fazilet sahibi bir insandı. Bir kimse Ahmetcan Kasımî‟ye gönlünden geçenlerin 

hepsini anlattığı zaman, kiĢinin sözü bitene kadar bütün benliğiyle dinliyordu. Ona 

derdini durumunu anlatmaya gelen kiĢi rahatlamıĢ bir Ģekilde geri dönerdi. 

Doğrusunu söyleyecek olursam, genellikle bir çok insan bizim kanımıza iĢlemiĢ 

alıĢkanlık yüzünden bizim yüreği ezilip giden insanlarımız lider konumundaki kiĢiye 

gönlünden geçen Ģeyleri söyleyemiyordu. Bunun sebebi, önceden liderlerin asık 

suratlı kiĢiler olmaları, “ağzın ökçesi yok, eğer yakıĢık almayan bir söz ağzımdan 

çıksa ya da hoĢuna gitmeyen sözleri söyleyiversem, baĢıma bir bela gelmez mi?” 

diye endiĢe etmeleriydi. Kaç yüzyıl boyu devam edip gelen bu durum Ahmetcan 

Kasımî‟nin güler yüzlü görünüĢüyle, sevecen görünüĢüyle değiĢmeye baĢlamıĢtı. 

2/235 O mağrurluğu sevmeyen, övülmekten aldatmaktan hoĢlanmayan 

aceleciliği sevmeyen sağlam huylu, merhametli bir insandı. 

2/236 Biz eskiden ülkemizde Ahmetcan Kasımî gibi titiz, bilim sahibi, çok 

yönlü yetiĢmiĢ, toplum içine karıĢan bir kimsenin lider olup yükseldiğini 

hatırlamıyoruz. Ahmetcan Kasımî‟yi bizim hukuk ve adalet için verdiğimiz milli 

milli kurtuluĢ tarihimiz yaratmıĢtır. Bizim bildiğimiz ülke tarihi boyunca halkımıza 

liderlik eden kiĢiler genellikle soylu, asilzade kiĢiler ya da bir vesileyle hakimiyeti 
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ele geçiren fakat halktan uzak yaĢayan ve mızrak, kılıç yardımıyla rehberlik yapan 

kiĢiler idi. Ahmetcan Kasımî ise halkın içinde yani aĢağı tabakadan çıkmıĢ, halkın 

kıymetli dostu ve gerçek lideri idi. O halkımızın içinde karanlıkta pırıl pırıl görünen 

çakmak gibi parlayıp söndü. Onun daha halk için yapacağı hizmetleri ve söyleyeceği 

birçok sözleri  çoktu. 

X X 

2/242 Bir gün Ahmetcan Kasımî ile “Ġleri Gazetesi” idaresinde karĢılaĢtık. 

2/243 “Hım, siz burada mısınız” diyerek geldi ve tokalaĢtık. 

2/244 “Ġttifak” dergisinin edebiyat bölümü ile ilgili olarak Seyfettin Efendi ile 

istiĢare etmeye gelmiĢtim, yokmuĢ” dedim.  

2/245 Ahmetcan Kasımî samimi bir Ģekilde: Sizler yazılmakta olan Ģiirleri 

nasıl buluyorsunuz? dedi. “Bence bazı Ģiirler biraz fazla acıklı, bazıları ise yalan 

methiyeler ile dolu. Manasız Ģiirlere dergide yer vermemek lazım. Gayret gösterilmiĢ 

Ģiirlere ise ne kadar çok olsa da yer veririz.” 

2/248 “ġiirlerinin çoğunluğu güneye yöneliktir, Orada yaĢamın kendisi acıklı 

olduğu için oraya yönelik yazılan Ģiirler de öyle olsa gerek, ayrıca gazap ve nefret 

dolu Ģiirler söyleniyor” dedim. 

2/249 “Genç yeteneklere yardım etmek gerek. Bizden yetenekli yazarlar ve 

Ģairler yetiĢiyor. Yardım etmek gerek, size göre edebiyatta yetenekli kiĢiler 

kimlerdir?” 

2/251 Bir süre hiçbir Ģey söyleyemeden öylece kalakaldım.  

2/252 “Ben bu konuda kimseyi ayırabilecek değilim. Benim fikrime göre 

bizim çağdaĢ edebiyatımızda eser üreten Ģair ve yazarlar bir elin parmaklarıyla 

sayılacak kadar, bu konuda fakiriz.” dedim. 

2/254 “Kısmen doğru, fakat artık bizde de göze çarpan yeni yetenekler var. 

Ben kaydediyorum. Biz edebiyat ve sanat iĢlerimizi geliĢtirmek için geniĢ imkanlar 

sunuyoruz. Önümüzde yapacak iĢ çok, bana kalırsa da fazlasıyla Ģiir yazılmakta ama 

aksine düz yazı türünde eserler çok az. ĠĢte bu konunun üstüne düĢmek gerekiyor. 
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Biz folklorumuzu ithal etmeye değil tam aksine ihraç etmeye çalıĢmalıyız. Sizler 

folklorun ikonografi kısmına gereken önemi vermiyorsunuz. Bu konuda çok 

zenginiz. ĠĢte bunları çokça toplayıp yazıya dökmek gerek. Bunun tarihi önemi çok, 

Ģimdilik bu konuyla ilgilenecek birini görevlendirmeliyiz. Ona gereken maddi 

kaynağı da temin ederiz. Yakın bir zamanda ülkenin bütün Ģehirlerine, köĢe 

bucaklarına kadar gönderip folklor ürünlerini derleyip bununla ilgilenen bir heyet 

kurmamız da mümkün.”  

2/265 Dünya klasik edebiyatını da tanımak gerekiyor, Gorki‟yi, LuĢun‟u, 

PuĢkin‟i, Tolstoy‟u, Abay‟ı, Tokay‟ı, Göte‟yi, Heine‟yi, Balzak‟ı, ġiller‟i, ġekpsir‟i 

ve baĢka baĢka edebiyatçıları öğrenmek gerekiyor. ĠĢte o zaman bizden de büyük 

büyük yazarlar çıkacaktır.  

2/266 “Öyle büyük yazarların Uygur dilindeki eserlerinden bir ikisi dıĢında, 

yoktur efendim.” 

2/267 “Bugün olmazsa, yarın olur. Fakat “armut piĢ, ağzıma düĢ” diyerek de 

oturmak olmaz. O kitapların dilini de öğrenmek gerek. ĠĢte o zaman burasını 

medeniyet ocağına çeviririz, - dedi. Cadde tarafındaki pencerenin yanına gelip 

Medeni Aydınlanma Bölümü‟nün bitiĢiğinde yapılmakta olan binayı gösterdi. ġehir 

karargâhının yerleĢtiği yerden köprüye doğru olan aralıkta matbaa, kıraathane ve 

diğer kültürel mekânları yapma gibi niyetlerinin olduğunu anlattı. 

2/272 “Bunları yaptırmaya yetecek maddi gücümüz var mı efendim?” dedim. 

2/273 Halk sağlam birlik kurarsa, halkçı politikalar bütün ülkede sağlam bir 

Ģekilde yerleĢirse her Ģeyimiz olur, zengin oluruz, bunlardan baĢka bir sürü Ģey 

yaparız. ġehirlerimizin caddeleri güllük gülistanlık olur. 

2/275 O, halkların birlik olmasını eĢi benzeri olmayan, sorunları çözen 

kuvvetli bir güç ve halkçı politikalarla birleĢtiğinde bitmez tükenmez bir Ģey 

olduğunu daima söylemiĢtir. Böyle sözlerin halkçıyım diyen her kiĢinin ağzından 

çıkması mümkündür. Fakat kendisinin buna uyması ve alçak gönüllülükle buğurda 

bıkmadan çalıĢması gerekirr. ĠĢte Ahmetcan Kasımî bu Ģekilde vazifesini yerine 
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getirebilen, halkın gücünü bir yerde toplayabilen halkçılık yolunu gerçekten örnek 

olarak gösterebilen bir insandı. 

X X 

2/279 Bir gün Ahmetcan Kasımi‟nin kuĢlar ile ilgili bir sohbetini dinledim. 

Sohbet Ģöyle bir sebepten açılmıĢtı: 

2/281 Bir gün bir dostumuz, “ittifak” dergisinde yayınlanması için bir masal 

yazmıĢtı. Derginin yazı iĢleri komisyonu bu masalı gördüler. Bunun üzerinde bir çok 

fikir ortaya çıktı. Ben masalda kargaya verilen karakterin yazarın anlatmak istediği 

karakteri temsil etmediğini, aksine iyiliğin temsilcisi olduğunu söyledim. 

2/285 Ahmetcan Kasımî: 

2/286 “Bu doğru, karga insanlara zarar veren bir kuĢ, çiftçilerin kavun - 

karpuzlarını didikliyor, deĢiyor. Bu yüzden ona olumlu bir kılığa sokmak doğru 

olmaz” dedi. 

2/289 “Karganın yerine güvercin olsa olmaz mı? dedi. 

2/290 “Sizce güvercin nasıl olur?” dedi Ahmetcan Kasımî. 

2/291 Biz: 

2/292 “Uysal kuĢ efendim” dedik. 

2/293 O güvercin ile çavuĢ kuĢunu mukayese ederek: 

2/294 “Bizim halkımız güvercini mülayim, uysal, iyi kuĢ diye sever. 

Mülayim olması iyi ama aĢırı uysal olmasının bir faydası da yok. Güvercin halkın 

emeğiyle geçinen tembel bir kuĢ, o halkın hazırdaki tohumlarını yemeyi ister. Bizim 

halkımız buna itibar etmez. ÇavuĢ kuĢunu ise kötü kuĢ olarak biliyor, bu doğru değil. 

Onun neler yapabildiğini bilmek gerek. ÇavuĢ kuĢu uzun burunu ile insanlara zarar 

veren buzağı baĢına benzeyen zararlı haĢeratları yer. O güvercin gibi “verirsen yerim, 

vurursan ölürüm” diyerek boynunu bükmez, çalıĢır, emekçidir.” 
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2/303 Onun 1949 yılı ilkbaharında Gulca Ģehrinin kuzeyinde halk dilenme evi 

kurmak için Gulca Ģehir birliği üyelerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen fidan dikme 

günlerinde her göreni hayran bırakırcasına var gücüyle çapa sallamasını hatırlarım. 

2/304 O gün Ahmetcan Kasımî hepsinden fazla çalıĢtı ve hepsinden fazla 

fidan dikti. Üst düzey yöneticilerin halkla beraber çalıĢtıklarını çok kez gördüm. 

Onların bazısı gösteriĢ olsun diye çalıĢıyordu. Fakat Ahmetcan Kasımî onlar gibi 

gösteriĢi seven birisi değildi. Yakın dostları onun hep çalıĢmakla meĢgul olduğunu, 

gece gündüz demeden halka hizmet ettiğini, halkın derdini sıkıntısını herkesten fazla 

çektiğini hatta istirahat edeceği vakitlerde bile halkın arasına karıĢarak, onların 

günlük hayatını öğrendiğini, vaktinin her anını boĢ geçirmediğini memnuniyet ile 

söylerler.  

2/309 O birkaç kere: “Adalet yücedir, onu görmek benim arzum” demiĢti. Bu 

yüzden kendi oğluna ve kızına “adil, adalet” isimlerini koymuĢtu. 

2/311 Ahmetcan Kasımî cismen bizden ayrıldı. Fakat halkımızın bu cesur 

lideri, kurtuluĢ için verilen Ģanlı mücadele tarihimizde ebediyen yerini alacaktır. 

2/313 Ahmetcan Kasımî halkımızın yüreğinde aklında ve gelecek nesillerin 

kalbinde yaĢayacaktır. 

2/314 Biz kaygılarımızı güce çevirerek onun halk sever yoluna ve yüce 

arzularına, hedeflerine varislik etmekteyiz. Çin halkının usta dâhisi Mao Tsedung‟un 

rehberlik etmeye baĢladığı yeni demokrasi yolunda, Ahmetcan Kasımî‟nin kurmak 

istediği geliĢen baht ve saadet dolu yeni eyalet yolunda ileriye doğru adım atıyoruz. 

2/316 Bin dokuz yüz elli iki, sekizinci ay. 

3. HATIRA 

1 

3/1 Bin dokuz yüz elli dokuz yılı, yaz mevsiminin sıcak günlerinden biriydi. 

Bizim bindiğimiz “zis” model büyük araba tam öğle vaktinde küçük bir durağa gelip 

durdu. Böyle zamanlarda bu durağa gelinceye kadar arabaların radyatörü ısınıp 

kaynıyordu. Bu yüzden, bugün burada ağaçların gölgesinde birkaç araba soğumaları 
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için sessizce duruyordu. Yolcuların kimisi de, arığın kenarında gölgede 

oturuyorlardı. Bazıları yemekhane önündeki masada çay içiyor, oturup sohbet 

ediyorlardı. Bizim bindiğimiz arabanın Ģoförü bu moladan yararlanarak arabanın 

süspansiyonunun altında kırılan bir parça çeliği atıp, yenisini takmak için arabanın 

altına krikoyu koyup lastiği kaldırdı. O Ģimdi yayın kırılan parçasını gevĢetip 

çıkarmak için arabanın altında tek baĢına hareket ediyordu. Yakın bir yerde 

karaağaca dayanmıĢ oturan bir kiĢi Ģoförün yalnız baĢına zorlandığını görüp yardım 

etme niyetiyle arabanın arka tarafına gelerek çömelip oturdu. Sonra yerdeki çekici 

eline alıp Ģoför ile Çince konuĢmaya baĢladı. O dirseğini yere sağlamca dayamıĢ, 

eğilerek süspansiyon yayının olta demirine aralıksız vuruyordu. Ġkisi birlikte bir saat 

kadar çalıĢıp yayın kırılan parçasını çıkarıp yerine yenisini koyup bağladılar. 

3/13 ġoför memnun olup yardım eden bu samimi kiĢinin elini makine yağıyla 

kirlenen eli ile sıkıca tutarak: 

3/14 “Size teĢekkür ederim yoldaĢ.” dedi gülerek. 

3/15 “Önemli değil.” dedi yardım eden kiĢi kıyafetindeki tozları silkeleyerek. 

3/16 Ben onun simasına dikkatle baktım. Bir yerde gördüğüm tanıdık birisi 

gibi geldi. Fakat onun Ģimdiki iri yarı vücudu, kaslı bilekleri, güneĢte yanmıĢ yüzü, 

elleri “sen Ģu değil misin?” dememi zorlaĢtırıyordu. Bu yüzden ben ona: 

3/20 “Sizi bir yerde görmüĢüm gibi geliyor.” diye Ģüpheyle sordum. 

3/21 “Tanımıyor musun? Ben seni iyi tanıyorum.” dedi gülümseyerek. 

3/23 Ben ona “siz” diye hitap ettim. Ama o bana sen diyordu. Buna bakılırsa 

o beni epey yakından tanıyor olmalı. Fakat ne derecede tanıĢıklığımız olan birisi 

olduğu belirsiz olduğu için: 

3/27 “Tam hatırlayamadım.” diyerek yine onun yüzüne baktım. 

3/28 “Tohti.” dedi. 

3/29 “Tohti?” diye tekrarladım ben de. 
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3/30 “Kale üzerinde uçurtma yüzünden yumruklaĢtığımızı unutmuĢsun.” dedi 

Tohti. “Hey sen Ģu Tohti misin? Ġnsan dediğin bu kadar mı değiĢir, sen o çağlarda 

ince, zayıfça değil miydin?” 

3/32 “DeğiĢmeyen ne var ki, değil insanlar Ģehirler bile değiĢti gitti.” dedi. 

Gerçekten de Tohti‟nin dediği gibi bizim çocukken oynadığımız, büyüdüğümüz eğri 

büğrü çamurlu sokakların yerinde Ģimdi dümdüz geniĢletilmiĢ asfalt caddeler 

yapılmakta. Çocukluk zamanlarımızda yumruklaĢıp kavga ettiğimiz Ģehir kalelerinin 

yerinde yeni yeni büyük binalar yükselmekte. Çöllerde yeni Ģehir ve bostanlar ortaya 

çıkmakta. 

3/35 Tohti‟nin manalı sözlerine baktığımda, sadece fiziki olarak 

değiĢmediğini, onda fikri olarak da büyük bir değiĢikliğin meydana geldiğini 

gördüm. 

3/36 Tohti bizim mahalledeki arabacının oğluydu. Çocukken eski mektepte 

onunla birlikte okumuĢtum. O, çok Ģımarık bir çocuk olduğu için, diğer çocukların 

kitaplarını yırtar onlara cimdik atar, kavga çıkarırdı. Bu yüzden öğretmenimden sık 

sık dayak yedi. Sonunda Tohti yaramazlıktan vazgeçemeyince iki üç sene okuduktan 

sonra okulu bırakıp gitti. Bundan yirmi sene önce ben onun iki tekerlekli araba 

sürdüğünü görmüĢtüm. Ondan beri Tohti‟yi görmemiĢtim. Bugün ikimiz birden bu 

durakta karĢılaĢtık. 

3/44 “SusamıĢsındır, haydi, Ģurada oturup birer bardak çay içelim.” dedi 

Tohti ve benden cevap beklemeden yemekhane önüne doğru yürüdü. Biz bir saatten 

fazla oturduk, çay içip muhabbet ettik. O bende oldukça iyi izler bıraktı. 

3/47 Tohti Ģimdi ağır baĢlı, sade bir adam olmuĢtu. Benim sorularıma acele 

etmeden ağır cevap veriyordu. Sözlerine bakılırsa, o Ģimdiki sosyalist değiĢim 

devrine gelene kadar kendi baĢından birçok olay geçirmiĢti. Çocukluğundaki söz 

dinlemez ve kavgacı tavırlarını bin dokuz yüz kırk beĢ yılı üç vilayet millî ordu 

safına girene kadar sürdürmüĢ. 

3/51 “Demek askerlik senin haylazlığını bitirdi.” diye ekledim. 

3/52 “Doğru diyorsun.” dedi baĢını sallayarak ve sözüne devam etti: 
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3/53 “O küçüklük, gevĢeklik ve serserilikler coĢkun savaĢ meydanlarında 

tükendi gitti. Bilhassa halk kurtuluĢ ordusu safına geçtikten sonra terbiyesizliğin 

insan evladı için ne kadar kötü adet olduğunu anladık. Kim dost, kim düĢman, kimler 

için kaygılanmak gerek, kimlere düĢmanlık etmek gerek anladık…” 

3/56 Tohti insanların güzel faziletleri hakkında ve sınıf bilinci hakkında bir 

takım fikirlerini söyledi. Ben onun bu sözlerini dinlerken, küçüklüğümüzde bizi 

okutan öğretmenimim Tohti gibi itaat etmeyen haylaz çocuklara: “Bu edepsiz 

inatçılar hayatta insan olamazlar.” dediğini hatırladım. Demek ki öğretmenimin 

“Dünyada dağ değiĢir, insanoğlunun huyu değiĢmez.” Ģeklindeki hadise takılıp 

kalmıĢ. ĠĢte burada da görüyoruz ki, Tohti‟nin huyu tamamıyla değiĢerek, iyi fazilet 

sahibi bir insan olup çıkmıĢ. 

3/60 O, iyi bir karaktere sahip olmasının yanında bazı teknik bilgilere de 

sahip olmuĢ. Tohti askerde meslek değiĢtirdikten sonra Ģimdi petrol yataklarının 

birinde, boru hatlarında çalıĢıyormuĢ. Sonra ara sıra traktör Ģoförü da olarak 

çalıĢmuĢ. O Ģimdi birkaç kız ve erkeğe babalık yapıp, onların iyi yetiĢmeleri için 

özen gösteriyormuĢ. Ben onun faziletini ağzından çıkan sözlerde değil, gerçekte de 

gördüm. 

3/64 Bizim yemekhanenin önüne gelip sohbet etmemizden önce Tohti‟nin 

Çinli Ģoföre kendiliğinden yardım ettiği hepimizce malum. Onun bu yaptığı milli 

dostluk ve kardeĢçe yardımlaĢmanın geliĢtirilmesi için bir gösterge idi. 

3/66 Yine küçük bir hadise daha olmuĢtu. Arık kenarında iki küçük çocuk 

oturmuĢ, çamurdan bir Ģeyler yapıp oynuyorlardı. Onlar çamur savaĢı mı yaptı yoksa 

birisinin yaptığı çamur oyuncak diğerinden güzel oldu diye kıskançlık edip bozup attı 

mı, bilemeyiz ama her halde kavga ettiler. Bir birine son derece çirkin sözlerle küfür 

ediyorlar ve taĢ, kerpiç ve çamur parçalarını bir birlerine atıyorlardı. Bunların bu 

tavrından iyi bir aile terbiyesi almadıkları anlaĢılıyordu  

3/71 Bu durumu gören Tohti sohbeti yarıda bıraktı ve onları ayırmak için 

yanlarına gitti. Çocuklardan daha kısa olanı biraz daha inatçı idi. Durmadan taĢ 
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atıyor, küfür ediyor, bağırıyor ve ağlıyordu. Tohti gidip kalın parmakları ile çocuğun 

iki bileğinden tutup salladı ve avucundaki taĢ ve sert çamur parçalarını yere düĢürdü. 

3/75 “Tamam, bırak artık. Sen ne kadar inatçılık ediyorsun.” diyerek onu 

sakinleĢtirmeye çalıĢtı. Fakat o dik baĢlılık yaparak dövüĢmek için enik gibi 

atılıyordu. Tohti onu koltuğuna sıkıĢtırıp yemekhane önüne getirdi. Diğeri epey 

anlayıĢlı bir çocuktu. 

3/79 “Sen biraz öteye gitsen ya.” dedik. O daha fazla inat etmeden bir yere 

gidip gözden kayboldu. Böylece kavga da bitti. Tohti inatçı çocuğun çamurlu 

kollarını yıkadıktan sonra gönderdi. Ben Tohti‟nin çocuklara baba gibi davranmanın 

onlarla iyi geçinmenin iyiliği söylediği sözleri duyup, çocukluğumuzdaki bir 

hadiseyi hatırladım. 

2 

3/83 Ben daha küçüktüm. En fazla dokuz yaĢındaki zamanlarım olsa gerek, 

bizim karĢı komĢumuzun avlusundan gelen yüksek sesli Ģarkıyı duydum. Benim gibi 

Ģarkıya dikkat kesilen üç dört dostum ile komĢumuzun kapısının altından 

emekleyerek avluya girdik. Avlunun içi kapkaranlıktı. Biz ev sahiplerine fark 

ettirmeden duvar boyunca gelip Ģarkı söylenip saz çalınan evin penceresinden gizlice 

baktık. Evin için delikanlılar ile doluydu. Birkaçı çalgıcıların etrafına toplanmıĢ Ģarkı 

söylüyorlardı. Onlardan bazıları sağ kulağına elini dayayıp olanca gücüyle 

bağrıyorlardı. Çoğunluğu halının asıldığı duvara yaslanmıĢ, bazıları ise baĢını eğmiĢ 

sessizce oturuyorlardı. ġarkı evi, avluyu ve bütün mahalleyi sarsarcasına güçlü ve 

celbedici Ģekilde yankılanıyordu. 

3/92 Bugün Berat kandili. ġaban ayının on dördüncü gecesini kutlamak 

amacıyla sıra gecesi için toplanan mahallemizin genç delikanlılarıydı. Otuz oğlun 

oyunlarına çok meraklıydık. Ben babamın karĢısına gidip sıra gecesine katılmam için 

izin verip vermeyeceğini sordum.  

3/95 Babam: 

3/96 “Sen daha küçüksün. Sıra gecesine katılmak için vaktin var.” diyerek 

benim sıra gecesine gitmeme izin vermedi. 
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3/97 “Tohti‟nin babası izin verdi ama. Para da verdi, ben de girsem ne olur?” 

diye ısrar ettim. 

3/98 “Ah Ģu Tohti‟nin babası.” diyerek kaĢlarını çattı babam. Tohti benim 

dostumdu. Tohti ne yapmak istese babası izin vererek onu ĢımartmıĢ.  Babam benim 

de ondan örnek alıp Ģımarmasın diye Tohti ile birlikte oynayıp haylazlık ettiğim için 

birkaç kere bağırmıĢ, kulaklarımı çekmiĢti. Bugün benim sıra gecesine katılmaya 

olan isteğim babamın cezalarından ağır bastığı için, isteğim üzerinde ısrar ettim. 

Bundan dolayı babam da bana ceza vermedi. O herhalde mübarek Ģaban gecesi 

insanları azarlamak iyi değildir diye düĢünmüĢtür, kendisi de kırk rekat namaz kılıp 

dua etmek için abdest aldı ve seccadeye oturdu. Elbette, böyle günahlardan arınmak 

üzereyken onun gönlü yumuĢar, mülayim olurdu. 

3/106 “Hey aĢık, tamam git.” dedi babam yumuĢak bir sesle. Ailemizdekiler 

bazen bana böyle seslenirlerdi. Çünkü ben ağabeylerim gibi kıyafet seçmezdim. 

Onların eskiyen yırtık giysilerini giyer, caddelerin tozunu toprağını kaldırır, 

yağmurdan sonra biriken suların içinde oynardım. 

3/110 “Para vermeyecek misin?” diye sordum. 

3/111 “Ne kadar topluyorlarmıĢ.” 

3/112 “Elli kuruĢ, kırk kuruĢ”. 

3/113 Babam sandıktan pamuk ipliğine geçirilmiĢ gümüĢ parayı alıp onun baĢ 

tarafından bir boğumu ayırarak, ipi kesti: 

3/114 “Al, sen küçük olduğun için yirmi kuruĢ verirsin.” diyerek paraları 

avucuma koydu. 

3/115 “Yok, kırk kuruĢ vereceksin.” diye ısrar ettim. 

3/116 “Haydi, git, onlar kabul ederler.” 

3/117 “Yok yok, nasıl alıp çıkayım bunu ben, az bu.” 

3/118 “Hay aksi çocuk! Yürü, ben seni götürüp, bırakırım.” dedi ve elimden 

tutup evden çıktı.  
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3/119 Biz geldiğimizde otuz oğulun hepsi yerinden kalkıp saygıyla babama 

selam verdiler.  

3/120 “Ve aleyküm selam yiğitler, benim evladım büyüklük taslayıp kendi 

küçük olsa da otuz oğulun biri olarak sizlerin aranıza sıra gecesine katılacağım deyip 

durdu.” dedi babam elini göğsüne koyarak. 

3/121 - Vay, çok iyi olmuĢ. - dedi bıyıkları yeni terleyen zayıf bir yiğit. O 

otuz oğulun yiğit baĢı idi. Gelsin, hadi baĢ köĢeye, yiğit. 

3/123 “Bunun baĢ köĢeye oturmak için daha vakti var ĠĢte Ģurada otursun.” 

diyerek babam beni kapı eĢiğinin tarafındaki bir köĢeye yerleĢtirdi ve çıkıp gitti. 

3/124 Dünyaya geldiğimden beri ilk defa sıra gecesine katıldığım için 

babama minnettarlığımı bildirip köĢede diz üstü sessizce oturdum. Çekingenliğim 

yavaĢ yavaĢ azalmıĢ, evin içindekilere göz atmaya baĢlamıĢtım. Tohti benden epey 

yukarı tarafta otuz oğulun bir gülü gibi mağrur oturuyordu. Sıradaki yiğitler 

kendilerini böyle adlandırıyorlardı. ĠĢte bu sıra gecesindeki eğlence bende hem iyi 

hem de kötü etkiler bırakmıĢtı. 

3/128 Sıra gecesinin kuralına göre yiğit baĢı baĢköĢede, kadı çoğunluğun 

ortasında, bekçi baĢı ve baĢ aĢçı, alt taraflarda oturuyorlardı. Bekçi baĢı oturuĢun 

genel düzenini, aĢçı ise yeme içme iĢlerini idare ediyordu. Çalgıcılar Ģimdi müziğe 

baĢladılar. Bekçi yanındaki bir ucu ikiye bölünmüĢ değneği (Buna gül değnek 

derlerdi, vurunca kiĢiye sert değmesin diye böyle yapılmıĢ.) eline alıp dikkatsizlik 

edenleri tertipli olmaları için uyarıyordu. Otuz oğul bekçinin “sessiz olun”, “otur” 

diye verdiği emirlere itaat ederek sessizce diz üstü oturup müzik dinlemeye 

baĢladılar. Eğlenceye katılmadan muhterem bir çalgıcı sitar çalıp makam okumaya 

baĢladı. 

3/135 Hazan eyledim gülistanım, derdinde gülizarımı 

3/136 Gel ey dilber, temaĢa et hazan olan baharımı 

3/137 Yine bir yerinde: 

3/138 Sitarımın teline can ipinden tel yapıp taksam, 
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3/139 “Musibet destanından eğer defter açacak olsam.” diye söylenen makam 

gazelleri ve sitarın telinden dökülen nağmeler halkın derin kaygı ve hasretlerini, 

baĢından geçenleri, dertlerini, arzularını ve gayelerini ifade ediyordu. Bu acayip 

kederli, dertli ezgileri dinleyenler ıĢıksız, dipsiz derinliklere atan hayal dumanı içine 

dalıyorlardı. BaĢkalarının bu ağır sessizlik içindeki hülyalı görüntüsü ya da efkarlı 

sedasından olsa gerek, anlayamadığım bir tür ağırlık sanki omzumdan beni bastırıp 

parça parça, ama çıkmaz bir hayal sokağına götürdüğünü hissettim. Bu yüzden ara 

ara kendi kendime silkinip, gözlerimi büyük açıp evin içindeki yiğitlere 

bakıyordum… Otuz oğul baĢlarını aĢağı eğmiĢ Ģekilde kımıldamadan sessizce 

oturuyorlardı. Bazen efkarlanan gençler “hak, hak fakir olsam” diyerek 

haykırıyorlardı. Büyük nağme Garip - Senem nağmeleri ile sona ererken, kulakların 

zarını yırtarcasına yüksek seste söylenen sokak Ģarkıları söylenmeye baĢladı. Birinin 

ardından diğeri baĢlanıp geç vakitlere kadar devam etti. Yiğitlerin içinde: 

3/149 “Ölme! Ölme!” 

3/150 “TeĢekkür ederim sizlere!” 

3/151 “Elleriniz dert görmesin!” Ģeklindeki avazlar yükseldi.  

3/152 ĠĢte Ģimdi birbirlerine beyit söyleyerek, çay ikram etme, elma ikram 

etme, gül, çay, yurt seçme, “duvarı deĢip darı almıĢ, buzu deĢip balık almıĢ.” 

Ģeklindeki sözler ile baĢlayan “imdat padiĢahım” benzeri oyun ve eğlenceler baĢladı. 

Sonra oyun havalarıyla çalınan saz ve aĢk dolu muhabbet Ģarkılarıyla devam etti.  

3/154 Evin içindeki gürültülü bağırtılı oyunlar durulduktan sonra çoğunluğun 

isteği üzerine mahallemizin yiğitlerinden Mehmet Ali Kara gülünç masalları 

anlatmaya baĢladı. Ben bu hikâyeleri içtenlikle dinledim. Bilhassa “kurnaz” adlı 

masal beni çok etkilemiĢti. Masalın kahramanının aklı, bilinci, kurnazlığı ve hazır 

cevaplığı ile padiĢahı utandırması, onun namertliğini ortaya çıkarması beni hayran 

bırakmıĢtı. Mehmet Ali Kara: 

3/159 “O, o tarafa gitti eĢeğini anırtarak, ben buraya geldim bacağımı 

sallayarak.”diye masalını tamamladı ve kalpağını almadan oturan bir yiğidi 
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göstererek: “Kaz gelirse yaz olur, kalpak enseye düĢerse kel olur diye oturmuĢ” 

Ģeklindeki bilmeceyle ĢakalaĢmayı baĢlattı. 

3/161 “Hey, aydınlık gecede gölgeye kafa atan züppe olur.” dedi baĢı kalpaklı 

olan bir yiğit.  

3/162 Ellerin yıkanıp sofraların hazırlandığı, yemeklerin yenildiği vakitlerde 

de ĢakalaĢmalar evi titretircesine kahkahalar ile devam ediyordu.  

3/163 Ev sahibi yiğit girdi: 

3/164 “Vay gençler, bizim mahalleye Kazancının çocukları gelmiĢler.” 

demesiyle birlikte otuz oğul kaynar suya soğuk su dökülmüĢ gibi birden durup 

sessizleĢtiler. Yedikleri yemekleri yarım bırakıp apar topar koĢarak dıĢarı çıktılar. 

Onların bu Ģekilde acele bir Ģekilde dıĢarı çıkıĢlarının sebebini anlayamadan ben de 

peĢlerine takılıp dıĢarı çıktım. 

3/167 Daha bizim dıĢarı çıkıp ateĢ yakıp üzerinden atlama, yağ kabağını 

yakıp gece Ģenliği yapmak için hayvanların kılığına bürünme gibi hazırlıklarımız 

tamamlanmamıĢtı. Kazancıdan bizim mahalleye gelen yiğitler ise bütün eğlencelerini 

hazırlayıp gece Ģenliğinde bizleri geçmiĢlerdi. Bizim otuz oğul arasında tartıĢmalar 

oldu. Kazancıdan gelenlerle kavgaya hazırlandılar. 

3/171 Yiğit baĢı emirler vermeye baĢladı: 

3/172 “HaĢim, sen demiĢ muĢtanı alıp çık.” dedi. O yine kibar bir Ģekilde 

patlak gözlü bir yiğide bakarak: “Haydi, sen çivili çomağını alıp gel, büyükler duvar 

kenarlarına saklanıp dursunlar, Ģu küçük çocuklar önden gidip taĢ atsınlar, Hamut sen 

onların arkasından gizlice gözetle! 

3/173 “Yürüyün çocuklar.” dedi Hamut dövüĢcü horoz gibi kabararak, kavga 

etmek için birkaç küçük çocuğu önüne takıp ileri doğru gitti.  

3/174 Biz ellerimize taĢ almıĢ, dar sokağın köĢesinden dönüp küçük bir 

meydana çıkmıĢtık. Kazancı‟nın bir grup gençleriyle karĢılaĢtık. Onların önünde 

uzun boylu bir genç, uzun bir sırığa geçirilip yakılan yağ kabağını kaldırmıĢ 

geliyordu. Onlarca yıl yağa doymuĢ bu kabak meĢale alev alev yanıyor, etrafı 
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aydınlatıyordu. Onu takip edip gelen gençler avazı çıktığı kadar bağırarak “veĢĢemi”
6
 

okuyorlardı. Sonra “Berat geldi, duydunuz mu, bize piĢi koydunuz mu?” diye 

bağrıĢıyorlardı. Onlardan ikisi paltolarını ters çevirerek giymiĢler, deve kılığına 

girmiĢlerdi. Diğer birisi de ona biniyordu. Yine birisi de ayı kılığına girmiĢ veyedeğe 

alınmıĢtı. Ben bunlara ağzım açık baka kalmıĢım. 

3/184 “At, at, taĢ atıyoruz!” diyerek Tohti elbisemin kolundan çekti ve onlara 

doğru taĢ atmaya devam etti.  

3/185 Ben de elimdeki ilk taĢı attım. TaĢın gidip isabet etmesiyle birlikte o 

taraftan yükselen gürültü patırtılar beni ürküttü. Ġkinci taĢı atmaya cesaret edemeden 

sıkıca tutmuĢ bir Ģekilde bakakaldım. Tohti ise var gücüyle taĢ atıyordu ve beni de 

taĢ atmaya zorluyordu. Birkaç taĢ alevlenmiĢ yanmakta olan yağ kabağı, deve ve 

ayılara değdikten sonra Kazancı‟nın gençleri bizi kovaladı ve Tohti‟yi yakalayıp bir 

tokat attılar. 

3/190 Tohti ağzını bozarak küfür etti. Ve bir tokat daha yedi. Bağırarak 

ağladı. Fakat dili durmuyor, durmadan küfür ediyordu. ĠĢte böylece kavgacı 

büyüklerin kıĢkırtması ile o gecedeki kavgaya sebep oldu. Oysa bu yerde kavga 

etmek için hiç sebep yoktu. Tohti‟nin o andaki vaziyeti tam da küçücük dövüĢçü 

civciv horozun görünüĢünü hatırlattı. O, inatçılık ediyor, bağırıyor, küfür ediyor, 

ağlıyor, yerdeki taĢ ve kerpiçleri toplayıp durmadan atıyordu. Hamut saklandığı 

yerinden hiçbir Ģeyden habersizmiĢ gibi gelerek: 

3/199 “Bu küçük çocuğu niye eziyorsun?” diye onlara karıĢtı. 

3/200 “Bu durduk yere ne diye taĢ atıyor?” diyerek geniĢ omuzlu tek kaĢlı bir 

yiğit grubun önüne çıktı. Bu onların yiğit baĢıydı. 

3/202 “Dağ gibi boyunuzla Ģu küçücük haylazlar mı uğraĢıyorsunuz? 

3/203 “Hah, sen çok adil bir yargıĢmıĢsın yahu?” dedi tek kaĢlı yiğit 

kabararak.  

                                                 
6
 Sıra gecesi yağ  kızdırılırken söylenen Ģarkı. 
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3/204 “Yargıç olsam ne yapacaksın?” Aradaki laf dalaĢını bahane eden bizim 

tarafın gençleri birer birer toplandı. Böylece güzel sözler bitti. ġimdi söylenen zehir 

gibi acı sözler, her iki tarafın öfkesini kaynatıyordu.  

3/207 Kazancı gençleriyle Ģehirli gençlerinden olmak üzere iki taraftan 

seksen genci arasında kavga çıktı. 

3/208 Yarım saate yakın devam eden dehĢet verici yumruklaĢmada Kazancı 

mahallesinin gençlerinden birisinin yüzü gözü kana bulanıp yarı ölü halde yıkıldı. 

Üçü dördü ağır yaralanıp saftan ayrıldı. ġehirli gençlerden de bir kaçının ağzı burnu 

kan olup, baĢları yarıldı ve göz kapakları morardı. 

3/211 “Vur, çiğne!” 

3/212 “Midesine vur!” 

3/213 “Vur, kafa at, Vur, kanamayan yerlerine!” 

3/214 “Sen dövüĢmeyi bilmiyorsun! ĠĢte gör bak! ĠĢte…” Ģeklindeki öfke 

dolu sözler, emirler, küfürler duyuluyordu. Sonunda mahalle büyüklerinin araya 

girmesiyle kavga ancak bitti.  

3/217 Ben yarılıp ĢiĢen vücutları, oyulan gözleri, akan kanları gördüm. 

Sızlayan, inleyen acı dolu iniltileri duydum. Bu kanlı facia benim çocuk yüreğimi 

sızlatmıĢ, gözlerimi fal taĢı gibi açmıĢ, beni korkunç bir duruma atmıĢtı. Ben onların 

bir birlerine karĢı böylesine katı kindarlığının sebebini hiç düĢünmemiĢtim. ġimdi bu 

olayın nasıl sona ereceğini bilemeyip ĢaĢırıp dururken, babam beni elimden tutup 

götürdü. 

3/222 Gençler kavga ederken yumruk, kafa ve tekmelerle darbe vurmanın 

yanında sopa, çomak, demir yumruk (dört parmağı geçirip sımsıkı tutulan diĢli 

demir), taĢ, keskin bıçak ve hançerleri kullanırlardı. Bu kinci gruplar sıra gecesi, 

Ramazan geceleri, düğün geceleri ve Ģenlik günlerinde meydana geliyordu. Bu tür 

çatıĢmalar yalnız gençlerin arasında değil, büyüklerin arasında da oluyor ve dehĢetli 

facialar meydana geliyordu. Sonuçta bazı kiĢiler ölüyor ya da ömür boyu sakat 

kalarak ağır sonuçlarla karĢı karĢıya kalıyorlardı. Bitmez tükenmez kan davaları 

baĢlıyor, çok sayıda para mal ve mülkler kaybediliyor, viran oluyordu.  
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3/227 Bu kanlı facia ve acıklı olaylar geçmiĢteki baskı devrinin zehirli bir 

ürünüydü. Bu mahallecilik, kindarlık tarihimizin acı hatıraları arasında kaldı. 

Günümüzde böylesi zehirli kindarlıklar yok. Günümüzün insanları değiĢti. Herkes 

gayret gösteriyor. GeçmiĢin iğrenç kanlı lekelerini yıkayarak yeni hayat kuruyorlar. 

ĠĢte bu yeni hayatı inĢa edenlerden, biri yeni bir insan olarak değiĢen Tohti idi. Bu 

yüzden o haklı olarak bugünkü halden memnun olduğunu anlatıyor, övüyordu. 

GeçmiĢte kaç yerinden eklenmiĢ ip ve dizgini tutarak at arabası süren Tohti‟nin 

ellerinde bugün traktörün direksiyonu, boruların burguları çalıĢmakta. 

3/236 Böylece biz yukarıda Tohti ile bugünkü büyük iĢlerin yapıldığı aydınlık 

devrimiz hakkında sohbet ederken, geçmiĢteki karanlık devirde yaĢadığımız acıklı 

çocukluk hayatımızdaki demin anlattığım küçücük bir olayı hatırlattık. 

3/237 Tohti‟nin bindiği arabanın Ģoförü hareket etmeye hazırlanarak kontağı 

çevirdi. Tohti arabaya binmek için yerinden kalktı ve benimle vedalaĢarak: 

3/239 “Ben seni gördüğüm kiĢilere sordum ama sen bizi unutmuĢsun.” dedi 

üzgün bir tavırla. 

3/241 “Yok, ben de soruyorum seni.” dedim Tohti‟nin gönlünü almak için. 

3/242 “Belki de, kim bilir? Neyse,bundan sonra birbirimizi arayalım. 

Sağlıcakla kal!” diyerek sırtımı sıvazladı, arabaya doğru ilerledi.  

3/245 O doğduğu Ģehirdeki hısım akrabaları ile görüĢmek için gidiyordu. Bu 

yüzden de Tohti‟nin keyfi yerinde, sevinçliydi. Onun bindiği araba ileriye doğru 

gürüldeyerek gitti. Ben arabanın kaldırdığı toz dağılana kadar ufuğa doğru 

bakakaldım.  

3/249 Bin dokuz yüz elli dokuz yılı  

4. KIZILGÜL 

4/1 Baharın tavus gibi kanadını kuyruğunu yayarak en güzel olduğu zaman, 

tabiat acayip cazibeli bir hal alır. Bilhassa iĢte bu vakitte sabah kalkıp da bağlara ya 

da ormana girdiğin zaman bütün vücudun ile sevimli bir duygu denizine girersin. 
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4/3 Ben bu yıl öyle bir sabah zamanı orman kolhozunun meyveli bağına 

girdim. Bağ oldukça geniĢ, aĢağısı birkaç kilometre uzayıp gidiyor ve uçsuz bucaksız 

yeni ormanla birleĢiyordu.  

4/5 Ben uzayıp giden üzüm bağlarının arasından geçerken birden çiçek 

bahçesine çıktım. Ak, kızıl, pembe, navarenk
7
 olup açılmıĢ kızılgüller bağ içinde ıtır 

gibi hoĢ bir koku yayıyordu. Öte sıradaki koyu kızıl açmıĢ haĢhaĢ çiçekleri 

çırpınıyor, cilve yapıyorlardı.  

4/8 Meyve ağaçları ise yeĢil saten giysilerini giymiĢ, her biri kendilerine 

yakıĢan boncukları asıp düğüne giden kızlar gelinler gibi süslenmiĢlerdi. KuĢlar 

cıvıldaĢarak Ģölen yapıyorlardı. Ünlü Ģarkıcı bülbüller bütün etrafı çınlatıyorlar, bu 

Ģöleni doruğa çıkarıyorlardı. Tabiatın bu keyfine doyan sabah rüzgârı da bu sesli 

Ģarkıyı uzak yerlere kadar alıp götürüyordu.  

4/12 ĠĢte bakınız, tabiatın hakiki anası emek olduğu için, o bu kadar güzel, saf 

ve Ģiirsel yaratılmıĢtır. Elbette anası dostlukla, muhabbetle büyütmemiĢ olsaydı, bu 

kadar güzellikle letafetle dolup taĢmamıĢ olurdu. 

4/13 Ben iĢte böylesi duygulara kapılıp giderken dut ağacı üstünde açmıĢ 

duran heybetli bir kızılgül çiçeğini gördüm. “Acaba bu dut ağacına kızılgül 

bağlanmıĢ mı ne?” diye düĢündüm, yakınlaĢtıkça onun çiçek olmadığını baĢına kızıl 

bir eĢarp bağlamıĢ bir kadın olduğunu gördüm. O dal üstüne çıkmıĢ dut yiyordu. Ben 

de dut yemek için yaprakların arasında göz gezdirdim. Elimin yetiĢmediği bir dalda 

birçok esmer dut tanesi olgunlaĢmıĢ bir Ģekilde parlayıp duruyordu. Ayağımın ucuna 

basıp elimi uzattım, bir iki kere sıçradım. Fakat dalın ucunu tutamadım, benim bu 

hareketimi dut ağacının üstündeki Kızılgül görmüĢ olacak ki, benim gözlediğim dala 

geçerek ayağıyla dalı aĢağı eğdi. Ben de duta doydum. O benim duttan boyanmıĢ 

dudaklarıma bakarak gülümsedi. Ben de onun parmak ve dudaklarının dut nektarı ile 

karagül rengine boyandığını görerek gülümsedim.  

X 
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4/22 Öğleden sonra ben muhtarla ile tarla arasındaki patika yolda giderken 

deniz gibi dalgalanıp duran güzlük buğdayın öteki tarafında birkaç kiĢinin çift 

sürmekte olduğunu gördüm. Kızın baĢında kızıl eĢarp sallanıp duruyordu. 

4/24 “Sabancıların arasında kadınlar da mı var?” diye sordum.  

4/25 “Evet, Ģu anda bizim kolhozun tamamında çift süren üç kadın var.” dedi 

Muhtar. 

4/26 “Onların yer sürmesi erkeklerinki gibi değildir herhalde?” 

4/27 “Eğer siz Ģu Raziye‟ye bu konuda söz söyleseniz, ağzı bir açıldı mı 

susmaz.” 

4/28 “Erler ile yarıĢma hakkında mı demek istiyorsunuz?” 

4/29 “Lafın kısası, eğer sizin kadınlar çift süremez dediğinizi duyarsa sinirden 

gözleri yuvasından fırlar.” 

4/30 “Hım, Raziye gülünüz çok sinirli demekki.” dedim Ģakayla karıĢık. 

Sonra: “Kadınları hor görenler de var burada herhalde.” diye sözü bağladım.  

4/32 “Öyleleri de yok değil.” diyerek bana doğru döndü Muhtar. Biz sigara 

içmek için kanalın kenarındaki eĢek çimi üstüne oturduk. Ben onun önüne tütün 

kutususunu açıp koydum. O büyük kaba parmakları ile gazete kâğıdına tütün 

sardıktan sonra söze baĢladı.  

4/36 “Aslında Raziye sinirli biri değil, ama “Lafta babandan geri kalma.” 

derler ya, çok kimseye laf söyletmez. Onu küçümseyen insan ahmaktır. Bazıları onu 

daha bin dokuz elli yılına kadar dikkate almazlardı.” 

4/39 “Çirkin diye mi?” dedim. Muhtar dikkate almamaktan ne kastettiğini 

ayrıca anlamam için bana izah etti: 

4/40 “O Ģimdi yirmi dört yaĢına girdi. Evlendi. Kendisi çirkin değil, orta hal, 

minyon tipli, onun için bu zayıf kadının elinden ne gelir ki diyorlardı. Fakat üç yıldır 

Raziye elinden ne iĢlerin gelebileceğini gösterdi, ben diyen yiğitleri mahcup etti. Bin 

dokuz yüz elli dokuz yılı ilkbaharı, tarlaların ciğer gibi gevĢediği günlerdi. 

Hazırlıklar da bitmiĢti. Yarın toprak sürmeye baĢlıyoruz dediğimiz günün akĢamı 
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toplantı yaptık. Bazı yerlerde kar anca eridiği için don ya da çamur olması ihtimali 

var diye yer sürmeye gidecekleri usta sabancılardan seçtik. Raziye ve yine onun 

teĢebbüsleriyle çift sürmeyi talep eden iki kadın bu defa erkekler ile birlikte çift 

sürmeye çıkacaklarını söylediler. Kerimcan adlı usta sabancı yiğit: “Bu boĢ lafları 

Ģimdi bırakınız, biz oyun oynamıyoruz, saban sürüyoruz” diye onların fikrine karĢı 

çıktı. ĠĢte o zaman Raziyenin kanı kaynamaya baĢladı.” 

4/50 “YoldaĢlar!” diyerek yerinden ayağa kalktı. “Kerimcan ne demek 

istediğini biz anlamadık!” 

4/51 Kerimcan oturduğu sandalyede duvara sırtını dayamıĢ pervasız bir 

Ģekilde: 

4/52 “Anlamayacak nesi var, bu iĢ oturduğun yerden sebze çapalama iĢi değil 

ki, bu çift sürmek!” dedi.  

4/53 “Biz de çift süreceğiz diyoruz! Bu boĢ konuĢmak mı oluyor?” 

4/55 “Her kim üzerine vazife olmayan bir iĢ hakkında söz söylerse tatsız 

olur.” diye söylendi Kerimcan. 

4/56 “Size göre kadınlar çift süremez, öyle mi?” dedi.  

4/57 “Evet, sizler sabredin, bekleyin. Bizler yeri sürdükten sonra otları 

toplarsınız.” 

4/58 Raziyenin gözlerindeki ciddilik gittikçe onun kanının kaynamakta 

olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden onun da sözleri keskinleĢti.  

4/60 “Kerim, ben size Ģunu söyleyeyim, yeri de sizlerle birlikte süreceğiz, 

ürünleri de, otları da sizlerle birlikte toplayacağız.” 

4/61 “Kadınların elinden çift sürme iĢi gelmez.” dedi Kerimcan. 

4/62 Söz buraya geldiğinde muhtar birden gülerek sönmek üzere olan 

sigarasını çekti. 

4/63 “Bana bakın, siz Raziye gülünüz çok sinirliymiĢ dediniz.” diyerek 

sözünü devam ettirdi muhtar: “Hiçbir zaman yersiz sinirlenmez, onun ağzından 
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sözler aynı tüfek mermisi gibi çıksa da yerli yerinde konuĢur. Bu defa Kerimcan‟ın 

sözlerine hemen öfkelendi, ama yersiz bir laf etmedi. Kendiniz de duyuyorsunuz ki, 

Kerimcan bu sözleri ile kadınları aĢağılıyor.”  

4/66 “Raziyenin nasıl cevap verdiği aklınızda mı?” diye sordum.  

4/67 “Aklımda, elbette aklımda.” diye vurguladı muhtar.” Raziye ona 

diklenerek: 

4/68 “Öyleyse kadınların elinden ne iĢ gelir.” diye kendisine soru sordu. 

Kerimcan: 

4/69 “Ot yolmak.” dedi. 

4/70 “ĠĢte boĢ laf, tatsız söz dedikleri tam da bu!” diye güldü Raziye. Fakat 

bu gülüĢte öfkesinin izleri vardı, bu yüzden onun dudakları kızardı titredi. Bilir 

misiniz biz bunun gibi “kadınlar erkeklerle denk değildir, onlar evin içindeki ufak 

tefek iĢlerle meĢgul olsunlar.” Ģeklindeki eski toplumdaki manasız sözlere izin 

veremeyiz. BaĢlangıcını soruĢturacak olsanız çiftçiliği biz kadınlar baĢlatmıĢızdır. 

Biz bunları tarihte okuduk.” 

4/75”Okuduysanız bir kitabı okumuĢsunuz, kitapta neler denilmiyor?”  

4/76 “Tepemi attırma, “lambayla çay içen akıllıyı gördüm” derler, Ģimdi 

kitaplardan kusur bulmaya mı baĢladın? Bir oku Kerim, o dediğin fendir.” dedi 

Raziye. 

4/78 “Burada kitabın sayfalarıyla değil iki bileğin gücüyle yer sürülüyor.” 

4/79 “Biz de tarlada oyun oynayalım demedik. Sabanı tutup yer süreceğiz. 

Erkeklerin yaptığı iĢi biz de yaparız. Gücü kullanmak için fen de gerek, fen de lazım. 

Ruh da, güç de gerek.” 

4/82 Kuzeyden sevimli bir Ģarkı duyulmaya baĢlamıĢtı. Muhtar yerinden 

kalkıp o tarafa bakarak sözü açtı.  

4/84 “ĠĢte duyuyor musunuz? Bu Ģarkıyı Raziye söylüyor. O kendisinin de 

dediği gibicesaretli bir kadın.” 
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4/86 Ekinlikte, gülĢende
8
  

4/87 Güzel geçer vakitler 

4/88 Azad zaman…  

4/86 Acayip güzel Ģarkı. Çift sürüp bir yandan Ģarkı söylemek kolay iĢ değil. 

Onun için atların da kara sabanın da aynı tempoda hareket etmesi lazım, yoksa 

“dıĢarı dıĢarı, içeri içeri, kenar boyunca” diye bağırıp sağa sola basarak sürçülüp 

Ģarkı söylemek mümkün mü? Raziye atları doğru bir hale getirip, çifti istenildiği gibi 

bağlayan usta sabancı olduğu için iĢte böyle rahatlıkla yeri sürüp bırakıyordu, 

çömeldiği yerden bana sözler söyleyen bu sabancının temiz gönül kâsesi Ģimdi 

sevinçle dolmuĢtu.  

4/93 Ben bu insanın gönlünden neler geçtiğini onun büyük açılıp parlayan 

gözlerinde görüyordum. Raziyenin nasıl Ģimdiki gibi meĢhur bir sabancı olduğunu 

öğrenmek için onun iĢe baĢlama hakkındaki toplantısının nasıl sonuçlandığını 

araĢtırmak istedim. 

4/95 “O toplantıda Kerimcan‟ın yanlıĢ fikrini tenkit ettiniz mi?” diye sordum.  

4/96 “Biz iĢle ilgili konuĢtuğumuz için tenkit etmedik, ona fikir verdik. 

Raziye ise biraz ukalalıkla karıĢık bundan sonra kadınları hor gören böyle feodal eski 

fikirleri mezarlara götürüp göm.” diyerek alay etti. Raziye sonunda: “Haydi kadınlar 

çift sürebilir mi, süremez mi, biz bunu iĢ üstünde deneyip görelim.” diye ciddi bir 

teklif sundu. Biz de onun teklifine katıldık. O, ertesi günden baĢlayarak önce bir diĢli 

sabanı, sonra da iki diĢli sabanı sürmeye baĢladı. Sabanı tutmayı öğrenene kadar çok 

cefa çekti. Ben ona çifti nasıl tutacağını, sabanı nasıl denk hale getireceğini, at 

aletlerini kullanmayı ve korumayı sadece bir iki defa gösterdim.  

4/103 Ġlk çift sürmeye baĢladığı zamanlarda birkaç gün onun yanına gittim. 

Raziye bazen öne geçip giderdi. Bazen de hedeften sapardı. Sabanın tutağını 

basamayıp sabanın demiri köklere takılıp yerden çıkınca ya da atlar hızlı koĢunca 

çamur parçalarına ayağı takılıp düĢerdi. Böyle olduğu zaman da Kerimcan içinden 

hasetlik ile gülerdi. Raziyenin yuvarlak yüzü utancından tandır ekmeği gibi kızarıp 
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giderdi. Fakat bir söz etmeden diĢini sıkıp, daha fazla gayretle iĢe giriĢirdi. Bir gün 

atların kaçmasıyla sabanın yanındaki demir Raziyenin bacağını kesivermiĢ. 

Gördünüz mü, onun nasıl çabaladığını! Bunu kimseye anlatmadan baĢındaki 

eĢarbıyla bacağını sıkıca bağlayıp çift sürmeye devam ediyordu, sonra biz onun 

aksayarak yürüdüğünü ve bacağının ĢiĢtiğini gördük. Bir sürü nasihat ettikten sonra 

ancak doktora götürdük. Yaran iyileĢinceye kadar yat dinlen dedik. Bir kırmızı ilaç 

varmıĢ, onu yarasına sürüp yine tarlaya gitmiĢ. ĠĢte bakın, sonunda kendi sürdüğü 

çifti hiç kimseye vermeden çalıĢtı, yarasını da iyileĢtirdi.  

4/114 O, ilk baĢladığı zamanlarda günde iki dönüm sürüyordu. Sonra üç 

dönüme çıktı. Erkekler ile yarıĢmaya girip dört, beĢ dönüm, hatta kimi zaman at 

değiĢtirip altı dönüme kadar yer sürdüğü oldu.  

4/117 Raziye sonraları Kerimcan ile yarıĢıp onu epey geride bıraktı. 

Kerimcan Raziye‟ye yenilmesinin hıncını saban ve atlardan alıyordu. O “Benim 

atlarım kötü ve zayıf, ya da sabanım kötü.” diye bahane üretiyordu. 

4/120 Geçen ilkbahar sabanının kanadını kırarak: “Yer buzlu diyorum, kabul 

etmiyorsunuz, iĢte sabanım kırıldı.” diyerek çalıĢmaya gitmedi. O zaman da Raziye 

“Kerimcan toprak donmuĢ değil, senin aklın donmuĢ, yoksa sizin de, bizim de 

sabanlarımız aynı tarlada yürütülmüyor mu?” diyerek onu iyice utandırmıĢtı.  

4/122 “Ġyi çiftçi hayvana bakar, kötü çiftçi kamçısını sallar.” diye bir atasözü 

var. Bizim Raziye de Ģarkıcı çiftçi oldu. Çift sürme zamanlarında atlarına kendisi 

bakar. Çok iyi kullanır. Bu yüzden onun atları semizdir, çifti iyi sürer. Raziye her 

gün sabahın seher vaktinde kalkıp atlarına yem verir, onları okĢar. Aynı küçük 

çocukları Ģımartırcasına “Ģirinlerim”, “güzel hayvanlarım” diyerek yelelerini 

taradığını görse insan istemeden güler. Kimileri ise çalıĢtırdığı hayvanlarına ilgi 

göstermezler. Onlar yorulunca da: “Bize iyi at vermediniz.” diye kızarlar. 

4/128 Muhtar yerinden kalkıp kabararak dalgalanıp duran güzlük buğdaylara 

hevesle baktı. Elini uzatarak: 

4/130 “ĠĢte gördünüz mü? ġu uçsuz bucaksız buğday tarlalarını Raziye sürdü, 

bu kızın elleri Kızılgül. Doğrusu kalbi kızıl, usta kadın dedikleri de iĢte bu.” 
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4/133 “ġunu da söyleyeyim, Ģehirlerde faydasız, boĢ gezenin boĢ kalfası, atıp 

tutan çocukların yüz tanesini bir Raziye‟ye değiĢmeyiz.” diyerek Ģakayla karıĢık 

güldü.  

4/134 Muhtar meĢhur sabancı Raziye‟yi gerçekçi bir Ģekilde anlattı. ĠĢte 

görüyoruz ki, çayır otu gibi kara, yeĢil olup büyüyen buğdaylar da baĢlarını 

sallayarak adeta onun sözlerinin doğruluğunu onaylayıp Ģahitlik ettiler, çünkü onlar 

da Raziyenin emeği ile boy vermiĢlerdi.  

4/136 Biz çift sürenlerin yanına geldik. Bana Raziye diye tanıĢtırılan örnek 

çiftçi o sabah dut ağacının üstünde gördüğüm KızılgülmüĢ. ġimdi o ekin tarlasında 

açacak.  

4/139 Bin dokuz yüz elli dokuz yılı 

5. BAHTIHAN’IN HAYATI 

5/1 Kimin nasıl yaĢadığını öğrenmek isteyen kiĢi, elbette o kiĢinin hayatını 

araĢtırmalı ve kendisi bizzat ilgilenmelidir. Ben de aynen öyle yaptım. Eğer sizler de 

dinlemek istiyorseniz kolhoz üyesi Bahtıhan‟ın hayatı hakkında gördüklerimi ve 

bana anlatılanları sizlerle paylaĢacağım. 

5-1 Çocuklar ġarkısı 

Ben yakın zamanda Gulca Ģehir bölgesindeki malum bir köydeki anaokuluna 

gittim. Kapıdan girer girmez çocukların yüksek sesli Ģarkısı duyuldu. Bu Ģarkı 

avludaki bahçenin, cadde tarafına yapılan evlerin pencerelerinden yayılıp geliyordu. 

Ben o tarafa doğru yürüdüm. Balkon üzerinden binanın bahçeye çıkan kapısını 

açarak uzunca gelen salona girdim. Salonun iki tarafında duvara dayanmıĢ 

koltuklarda üçle beĢ yaĢ arasında olan birkaç kız erkek ve çocuk oturuyorlardı. 

Ortalarında ise tombulca, ak yüzlü, güzel gözlü, küçücük bir kız Ģarkı söylüyordu. 

Benim salona girmem ile birlikte o da Ģarkısını keserek diĢlerini göstererek baĢını 

salladı. Bu çocukları yöneten genççe bir kadın çocukların sandalyesini getirip beni 

oturmaya davet etti. Ben sandalyeyi alarak bu utangaç tombul kızdan biraz ötedeki 

çocukların sırasına giderek oturdum.  
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5/14 “Hadi Dursunay söyle hadi.” dedi eğitmen kadın tombul kıza diklenerek. 

Fakat kız bana bir kere baktıktan sonra eğitmenin gözüne manalı bir Ģekilde bakarak 

diklendi. Benim yanımda oturan erkek çocuk birden: 

5/17 “Ben, ben söylerim.” diyerek oturduğu yerden kalkarak el kaldırdı. BeĢ 

altı yaĢlarında olan bu sade, mağrur, buğday tenli çocuğun kendini bana göstermeye 

çalıĢtığının ifadesi yüzünden anlaĢılıyordu. Eğitmen onun çevikliğinden etkilenmiĢ 

gibi bana baktı. Diğer taraftan da “vay aceleci seni” dercesine sırıtarak ona bakıp: 

5/21 “Rahimcan, sen biraz daha otur. Hadi Dursunay baĢla. Böyle yaparsanız 

size anaokulu kızı demezler.” dedi. 

5/24 Dursunay küçücük avuçlarını birbirine yapıĢtırarak bağladı ve üstüne 

çeki düzen vererek “anaokulları” isimli Ģarkısını söylemeye baĢladı: 

5/25 Dileğimiz gerçek oldu 

5/26 Anaokullarında yetiĢip 

5/27 Kızılgül gibi açıldık 

5/28 Terbiyeli yetiĢip 

 

5/29 Okullarda yataklar 

5/30 Sıra sıra dizilmiĢ 

5/31 Apak olmuĢ çarĢaflar 

5/32 DöĢekler serilmiĢ 

5/33 Dursunay‟ın utangaç tavrı Ģimdi tamamen değiĢti. O tıpkı sahnelerde 

yetiĢmiĢ büyük artistler gibi zevkle Ģarkı söylüyordu. O bazen “r” harfini tam 

söyleyemiyor: “teybiye” çarĢaf kelimesine “çayĢaf” dese de, genellikte kelimeleri 

doğru okuyordu. Onun sesi tıpkı ala doğana asılmıĢ gümüĢ zilin sesi gibiydi: 

5/37 Okullar ey okullar 

5/38 Gülle dolmuĢ okullar 
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5/39 BaĢkan Mao‟nun devrinde  

5/40 Çiçeklenen biz goncalar. 

5/41 Dursunay Ģarkısını baĢarı ile sona erdirdi. Çocuklar çok sevinmiĢlerdi. 

Bu yüzden çocukların içi içine sığmıyor, kimileri yerinden kalkıyor, kimileri ise 

oturduğu yerden ayaklarını sallayarak Dursunay‟ı alkıĢlıyorlardı. Saçlarına ak 

düĢmüĢ baĢka bir eğitmen ana, çaldığı dutarı kucaklayarak, aynı çocuklar gibi 

sevinmiĢ gibi alkıĢ yapıyordu. Onun gözlerindeki sevincin kıvılcımları ve alkıĢından 

çıkan ses analık kalbinde eriyen sıcak sevgiyi, muhabbetini bu bahtlı çocukların 

üstüne saçıyormuĢ gibi duyuluyordu.  

5/45 Çocuklara böyle Ģarkıları öğretmek için çok emek sarf eden genç kadın 

ise, emeğinin güzel neticelerini görünce sevinci içine sığmıyor ve beĢ yaĢındaki 

tombul kızın maharetine herkesten fazla dikkat ediyordu. O yüzden ortaya çıkarak: 

5/47 “Çocuklar, siz yerlerinizde sessizce oturun! Dursunay Ģimdi “analar” 

isimli Ģarkısını söyleyecek. Evet Ģirin kızım hadi.” dedi baĢını sallayarak ve sonra 

dutarını çalmaya baĢladı. 

5/48 Dursunay bu sefer hiç çekinmeden “analar” isimli Ģarkısına baĢladı: 

5/50 ġefkatli, sıcak Ģirin sözlü 

5/51 Okulda temiz çocuklar 

5/52 Can gibi korurlar, 

5/53 Eğitmen analar 

 

5/54 Köyümüzde çalıĢırlar 

5/55 NeĢe dolu analar 

5/56 Mutfak iĢlerinden 

5/57 Kurtuldu analar. 

5/58 ĠĢte bu bahtlı hayatı onlara yüce parti ve BaĢkan Mao sağlamıĢtı. Bu 

yüzden de Ģarkılarında partiye ve BaĢkan Mao‟ya minnettarlıklarını bildiriyorlardı. 
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Çocuklar daha mektebin kucağına girmeden bu fikirleri eğitmen analarından 

alıyorlar, eğitmen analar genç çocukları Ģefkat ile her anlamda yetiĢtiriyorlardı. Bu 

yüzden de çocuklar eğitmen anaları hakkında severek Ģarkı söylüyorlar.  

5/62 ġarkı biter bitmez eğitmen anneler ile birlikte ben de avuçlarım 

kızarıncaya kadar alkıĢladım. Yanakları kızaran tombul kızcağız salondaki sevinçli 

alkıĢlar arasında gonca açan kızılgül gibi bakıyordu. Analar ise çocuklarının 

baĢarısıyla övünüyorlar ve bana gülümseyerek bakıyorlardı.  

5/65 Dursunay‟ın baĢarısı Rahimcan‟ı dahi coĢturarak ayağa kaldırdı. O 

kendisini çağırmalarını sabırsızlıkla beklerlen sunucu: 

5/67 “ġimdi Rahimcan “biz köyün çocukları” isimli Ģarkısını okuyacak.” 

diyerek onu ortaya davet edince Rahimcan omuzlarını kaldırıp, tez adımlarla ortaya 

gelerek Ģarkısına baĢladı: 

5/68 Biz köyün çocukları, 

5/69 Sonsuza kadar bahtlıyız. 

5/70 Köyümüzün kucağında, 

5/71 NeĢeli yaĢıyoruz huzurla. 

 

5/72 Partimiz olduğu için 

5/73 GeniĢ açıldı yolumuz 

5/74 Gelecekte halk için  

5/75 ÇalıĢan olacağız. 

5/76 Rahimcan‟ın sesi de etkileyici ve gürdü. Onun ağzından sözler çakmak 

çakar gibi tez ve keskin çıkıyordu. Kapkara gözleri ise bu keskin sözler ile birlikte 

parlıyordu. Kalabalık Rahimcan‟ı da alkıĢ yağmuruna tuttu. Fakat o Ģarkısını bitirir 

bitirmez taleplere ve sunucuya bakmadan Ģarkısının sonunu aĢağıdaki gibi bitirdi: 

5/81 Fabrikadaki iĢçinin 

5/82 Biri iĢte ben olacağım 
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5/83 Köydeki çiftçinin  

5/84 Biri iĢte ben olacağım 

 

5/85 Her bir iĢte dostlara 

5/86 Daima öncü olacağım 

5/87 Komünizmi kurmada 

5/88 Cesur adım atacağım. 

5/89 O, ben kelimesini söylerken sağ elini göğsüne vuruyordu. 

5/90 O kalabalığın önünde sanattaki ustalığını göstererek Dursunay‟ı geçmek 

için çabalıyordu. Bütün gücüyle kendini zorlayıp hareket ettiği için biraz ĢaĢırdı. Biz 

onun tavırlarına bakarak gülüĢtük. 

5/93 ġef, Rahimcan‟ın yanına gelerek omzunu tutup: 

5/94 “Evet, Ģimdi hep birlikte “köyümüz” isimli Ģarkıyı söyler misiniz?” diye 

çocukların tamamına sordu ve Dursunay‟a doğru baĢını sallayarak “siz baĢlayın.” 

dercesine iĢaret etti. Rahimcan aceleyle dutarın akort edilmesini beklemeden Ģarkıya 

baĢladı. Fakat o Ģarkıya yüksek tondan baĢlayınca sesi kısıldı gitti. Çocuklar onun 

hızına yetiĢemediler. Kendisi de ilk dizede durarak utancından yüzü kızardı. Bu 

baĢarısızlık ona ağır geldiği için ağlamaklı bir Ģekilde somurtup duruyordu.  

5/99 ġef, Rahimcan‟ı utandırmamak için onun baĢını okĢayarak sevecen bir 

tavırla: 

5/100 “Üzülme, hiç önemli değil. Bazen öyle olur, hadi baĢla, - diye teklif 

etti. 

5/102 Dursunay dutara sevimli bir sesle eĢlik ederek: 

5/103 “Partiyi takip edenler çınlattı ortalığı 

5/104 Köyümüzde çalıĢanlar giyer ipek kumaĢı” 
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5/105 ġeklindeki mısralar ile Ģarkıyı baĢlattı, çocukların çoğunluğu bir 

ağızdan ona katıldılar: 

5/106 “Saban, makina önümde, atlar yanımda, 

5/107 Helal emeğin tadı yediğim aĢımda” 

… 

… 

5/109 Elli kadar çocuğun sesi salonu coĢturdu. Onların içlerine sığmayan 

sevinçleri yüzlerinden gözlerinden okunuyordu. 

5/111 Gerçi bu Ģarkılar o yaĢtaki çocukların düĢünce yapılarına çok uygun 

olmasa da, bir yandan kendi hayatî güçleri ile çocukların edebî zevkini arttırırken, bir 

yandan da yeni devrin avantajları ile ilgili belli fikirleri aĢılıyordu. 

5/112 Ben bu hikâyemin yazarken tam bu yere geldiğimde, biz yazar ve 

Ģairlerin geleceğimizin yetiĢen çocuklarına evlatlarına yeteri kadar özen 

göstermediğimizi, çocuklara oldukça sorumsuz baktığımızı çok iyi anladım.  

5/113 Ben çocuklara sevinirken beyaz önlük takmıĢ bir kadın gelerek 

yemeğin hazır olduğunu söyledi. Çocuklar Ģimdi oyunu, eğlenceyi bırakarak öğle 

yemeği yemeye gittiler. Onlar önce lavaboya giderek hizaya girdiler ve musluktan 

akan ılık suda ellerini yıkadılar.  

5/116 Kendilerinin boyu yetecek Ģekilde sıra sıra dizilmiĢ havlular ile ellerini 

silerek yemekhaneye girdiler. Çocuklara özel yaptırılmıĢ küçük masa etrafındaki 

küçük sandalyelere sıra sıra dizildiler.  

5/118 Listeye göre bugünkü yemek etli patates kavurması idi. AĢçı kadınlar 

yemeği büyük leğenlerde getirerek masalara koydular. Tabaklara doğranan 

bembeyaz ekmekler de dizildi. Çocuklar kaĢıklarıyla etleri ve patatesleri boğazına 

götürmeye baĢladılar. Yağlı kavurmanın lezzetli kokusu bir anda yemekhaneyi 

kapladı. 

5/123 Anaokulunun kendine has tertibi doğrultusunda her gün sabah saat 

altıdan yediye kadar kalkarak ellerini yüzlerini yıkar ver jimnastik yaparlardı. 
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5/124 Saat yediden yedi buçuğa kadar olan kahvaltıda bir bardak süt, bir 

kesme Ģeker ve ekmek yerlerdi. Onlar her gün üç öğün türlü lezzetli yemekler ile 

karınlarını doyuruyorlar, Pazar günü dıĢındaki diğer günlerde her vakit okulda dertsiz 

kasvetsiz zaman geçiriyorlardı. Çocuklar için özel yatak ve karyolalar, dershaneler, 

eğlence evleri var. Eğitmenler onlara türlü resim, oyuncaklar veriyor, sözlü olarak 

bilimsel konular anlatıyorlardı. Çocuklar fiziksel güçlerine uygun iĢler yapıyorlardı. 

HaĢereleri yok etme iĢine zevkle katılıyorlardı. Bazı vakitlerde de dıĢarıya gezmeye 

çıkıyorlardı. Böylece okullarda farklı milletin çocukları bir ailenin evlatlarıymıĢ gibi 

dost oluyorlar, sosyalist toplumumuzun sağlam kiĢileri olarak yetiĢiyorlardı.  

5/132 Ben bu köy çocuklarının hayatını gördükten sonra, geçmiĢte 

çocukluğumuzun ne kadar acıklı olduğu hatırladım.  

5/133 Biz sokaklarda hayvanlar gibi toza toprağa belenerek yüzümüze 

gözümüze bakılmayacak bir halde dolaĢırdık. Birbirimizin yüzünü gözünü tırmalar, 

kavga ederdik. Fiziki olarak yaralandığımız yetmezmiĢ gibi, kötü sözler ile 

birbirimize küfür ederek manevi olarak da yaralanırdık. Bir parça kuru ekmeği 

sokaklara götürüp uyuz köpek yavrularıyla paylaĢarak yiyorduk. Kendimizin 

yumruklaĢtığı yetmezmiĢ gibi onları birbiriyle dalaĢtırırdık. DövüĢçü cüce horozları 

baĢı gözü kıpkızıl kana bulanıncaya kadar dövüĢtürürdük. Bizi sevindiren, mutlu 

eden iĢler iĢte bu tarz hadiseler idi.  

5/140 Demekki, biz hakaret, dargınlık ve üzüntü ile ağlayarak yaĢardık. 

Böylece her türlü illeti kendimize bulaĢtırırdık.  

5-2 Rahata KavuĢan Aile 

5/141 Anaokulundaki küçücük tombul Ģarkıcı Dursunay‟ı gördükten sonra, 

böylesi sevimli bir kızı dünyaya getiren aileyi tanımak isteyip, Dursunay‟ın 

annesinin iĢten döndüğü vakti öğrenip evlerine gittim. Dursunay beni güler yüzle 

karĢıladı ve köĢeye oturmaya buyur etti. Ben pencereye dizilen saksı çiçeklerinin 

yanındaki sandalyeye oturdum.  

5/144 Bahtıhan‟ın bakıĢında buraya niye geldiğimi merak ettiği belli 

oluyordu: 
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5/145 “Bu adam ne diye gelmiĢ ki?” diye düĢünüyorsunuz değil mi dememle 

birlikte: 

5/146 - Hayır, hayır.” diye aceleyle cevap verdi Bahtıhan, fakat onun bana 

sakin gülüĢünde “gönlümden geçeni nasıl da bildin” dediği seziliyordu. 

5/147 Ben ona az çok hangi konuları yazmaya hevesli olduğumu, anaokuluna 

gittiğimi, kızı Dursunay‟ı gördüğümü, onun zekiliğinden ve gönüllü hayatından 

bahsettim. Kızcağıza yakınlık hissettiğim için, onun ailesini de ziyaret etmek 

istediğimi söyledim. Bahtıhan memnun olmuĢ, kızının gözlerine benzeyen güzel 

gözleri ıĢıldamıĢtı. Ellili yaĢlar civarındaki bu bahtlı ana kızını çok sevdiğimden ve 

onu övmemden morali yükseldi ve kendi kendine konuĢmaya baĢladı. 

5/151 “Ben dile değer, nazar değer Ģeklindeki sözlere artık inanmıyorum. 

Ama Dursunay üç yaĢına girene kadar hiç kimseye görünmesin diye boynuna 

nazarlık astım. Bu yaptığıma Ģimdi ise gülüyorum.”  

5/153 “Peki Ģimdi niye nazarlığa inanmıyorsun?” 

5/154 - Siz hepsini biliyorsunuz, bildiğiniz halde bana soruyorsunuz?” dedi 

Bahtıhan biraz ukalaca gülerek.  

5/155 O, beni bildiğim halde “kurnazlık ederek laf almaya çalıĢıyor” diye 

düĢünüyor olmalı. Ben ona: 

5/157 “Biz köylerde yaĢayıp sizlerle birlikte çalıĢmadığımız için kim ne 

düĢünüyor.” dedim. 

5/158 ġimdi o ciddi bir tavırla söze baĢladı. 

5/159 - Kısacası eskiden mezar Ģeyhleri, hoca, din adamı ve bahĢıların bizi ne 

kadar ahmak yerine koyduklarını anlatmaya kalkarsak söylenecek çok Ģey var. Onlar 

bizim gibi fakirlerin beynini yıkayarak elimizi kolumuzu bağlayıp toprak ağası 

zenginlere vermek için “keramet” gösterirlermiĢ. Dünyada ne zordur deseler, yokluk 

denildiğini biliriz. Fakat o kaderin iĢi diyerek baĢımıza gelen bütün belaları, afetleri o 

kaderden gördük. Partinin önderliğinde on yıldan beri değiĢimler ve aldığımız 

eğitimler bizim gözümüzü iyice açtı. ġimdi dönüp bakınca bizim nasıl gün 
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geçireceğimizin alnımıza yazıldığı yalanmıĢ. Biz eskiden zenginler hamuru büyük 

yoğrulmuĢ, fakirlerin ise küçük yoğrulmuĢ Ģeklindeki vaazlara, nasihatlere 

aldanıyorduk. Aslında zenginlerin hamurunu büyük yoğurann bizim gibi fakirlermiĢ. 

ĠĢte bakın, Ģimdi biz zenginler için değil, ne kadar emek, çaba göstersek, kendimiz 

için çalıĢan bir zamana eriĢtik.  

5/168 O, gözlerini kırpıĢtırarak bir süre durdu. Ben dikkatle bakarak onun 

aklına bir Ģeyin geldiğini sezdim, fakat onun aklına gelen Ģey insanı sevindirir mi,  

üzer mi bu onun yüzünden anlaĢılmıyordu.  

5/170 “Sizler Dursunay‟ı övüyorsunuz. Gerçekten kızım akıllı, ben onu çok 

seviyorum. Ne diye onun adını Dursunay koyduk?” diye sordu Bahtıhan. O soruyu 

sorar sormaz benden cevap beklemeden sözüne devam etti:  “Ben yedi çocuk 

gördüm. Üç evladım daha küçücükken öldükleri için “çocuğu durmaz hatun” namını 

aldım. Dördüncü evladım erkek idi. Bu sefer o dursun ölmesin diye adını Durdu 

koydum. Uzun ömür dileyerek mezarlarda mum yaktım. Elbisesine nazar boncuğu 

taktım, boynuna muska astım. Bu nazarlık bize ucuza gelmedi. Bir yaz boyunca 

topladığımız yumurtayı mollaya vererek  zar zor yazdırdım. ġekli bağlatıp, okunmuĢ 

su içirdim. ĠĢte görüyorsunuz, bunların hiçbiri fayda etmeyip sonunda o evladım da 

öldü. BeĢinci kez yine erkek dünyaya getirdim. Bu evladımı ulu mezar hocama 

götürüp adını da Niyaz koyduk. Erkek de olsa Ģakağından küçükçe bir saç kesip 

koydum. Mezar hocamın bize merhameti gelmedi. O evladım da ölüp gitti. Ah 

ederek, ağlayarak yürek bağrım ezildi. Tövbe rabbim, günahımızı affet, tövbe diye 

her sabah vakti kalkarak feryat ettim. Fakat günahımın ne olduğunu, çocuklarımın 

uzun ömür süremeden ölmelerinin sebebini de bilemedim. Hatta kurtuluĢtan dört yıl 

sonra dünyaya gelen iĢte Ģu kızımın adını da eski anlayıĢa göre dursun kalsın diye 

Dursunay koydum. Üç yıl boyunca eski muska astım. ĠĢte bunları birkaç yıldır 

öğrendiklerimiz, aldığımız eğitimler sonunda yavaĢ yavaĢ anlamaya baĢladık. 

Suçlular biz değil, yedi baĢlı albastı gibi bizim kanımızı terimizi emip halsiz bırakan 

patronlar imiĢ. Onun için geçmiĢte çocuklarım aç ve yarı çıplak kalmıĢ, ömür 

sürememiĢler. Öf, bırakalım bunları, eskiyi hatırlayınca insanın kalbi sızlıyor.” 
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5/194 Bahtıhan‟ın yüzü tıpkı acı bir Ģey yutmuĢ insanın yüzü gibi buruĢtu. 

Kendisinin de söylediği gibi geçmiĢin acı dolu hatıralarının yüreğini acıttığı çok belli 

idi. Bu yüzden, o geçmiĢ hayatı hakkında genel konuĢmaktan öteye geçmeyecek gibi 

görünüyordu, ama ben: 

5/197 “Eskiden sizin ne kadar toprağınız vardı?” diye sordum. Bahtıhan 

istemeden yine geçmiĢ hayatı hakkında hatıralarından anlatmaya devam etti: 

5/199 “BaĢımızdan doppamız düĢe, baĢkalarının toprağına düĢerdi. Demek 

istediğim, bizim ekecek toprağımız Ģu tarafta dursun, doppamızı koyacak yerimiz 

yoktu. Çocukların babası yer sahibi patron ile ortaklık yapınca da, onların bir yıl bize 

oturmamız için verdiği ev karĢılığında bir yıl boyunca patronların yemeğini yapıp, 

çamaĢırını yıkardım. Ev dediysem, Ģu oturduğumuz evi düĢünmeyin. O evler buzağı 

konulan küçücük ağıllardan bozma idi. Böyle eski duvarların içi kapkaranlık, 

rutubetli ve pis kokuyordu. Bunları bin zorlukla insan yaĢayacak hale getirdik. Eve 

benzediği zaman patronlar oradan kovarak eski samanlığa göçürdü. “Evi olmayanın 

canı yok.” dedikleri tam da bu. Biz koĢuĢturarak ondan da beter karanlık bir mezara 

girdik, rutubetli bu yerde bir parça eski keçenin üstünde yattık. Orada yemek yiyip, 

orada oturup, karnımızı doyuruyorduk. Orada doğum yapıp, orada çocuk baktım. 

Kazan da, beĢik de, tas da, yemek de, erzak da hepsi iĢte Ģu kara kazanın etrafında 

olurdu. Önceki üç evladım böyle evlerde daha yaĢını doldurmadan ciğerlerini 

üĢüterek yaĢamlarını yitirdiler. Ben o zamanlarda çocuklarımın böyle afetlerle 

karĢılaĢtığını bilmeden “cin çarpmıĢtır” Ģeklindeki sözlere inanıp, alın terimle 

kazandığımı üfürükçü denilen yalancılara verdim… “Hey gidi günler hey” dedi 

Bahtıhan yutkunarak, kaĢlarını çatmıĢ halde bir kelime daha edemeden sessizleĢti. 

Onun yüzüne dikkatlice baktım. Yeni hayatın nurlarının parladığı gözünden yaĢlar 

akıyordu. Onun bükülen dudaklarının etrafında deminden beri görmediğim ince 

kıvrımları fark ettim. O çizikler, bugünkü Ģanslı ananın geçmiĢte çektiği külfetlerin 

hatıra çizikleri idi. Ben onun acı hatıralarını hatırlattığım için mahcubiyet duyarak: 

5/218 “Evet, Ģimdi o günler unutuldu gitti.” dedim.  

5/229 “Gördüğün günü unutma, çarığını kurutma” demiĢler dedi Bahtıhan 

açılarak. O anda onun gönlü yumuĢayarak, yüzünde mülayim bir tavır belirmiĢti. O 
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geçmiĢ günlerinin ne kadar ağır olduğunu hatırladıkça Ģimdiki ferah ve rahat geçen 

yeni hayatının kadrini, kıymetini daha da iyi anladığını söz aralarında söyleyip 

duruyordu.  

5/232 “Doğru, benim ağladığım zamanlar geride kaldı. Sizlere anlatacağım 

diye geçmiĢteki en kaygılı bir günüm aklıma gelince biraz moralim bozuldu.” dedi ve 

alçak sesle konuĢmaya devam etti. Dördüncü oğlum iki yaĢına yeni girmiĢti. Güzün 

son zamanlarının birinde babası tarladan dönünceye kadar çay demlemek için ocağı 

yaktım. Ne kadar tezek varsa hepsini ocağa koyup, çocuğumun uyumasını fırsat 

bilerek biraz tezek toplamak için dıĢarı çıktım. “Bahtsız kız tezek toplamaya çıksa, 

inekler suya tezekler.” dedikleri gibi ben yakın yerlerden kuru tezek bulamayınca 

evden epey uzak yerlere gitmiĢim. Fazla geçmeden bir söğütten koparıp aldığım bir 

demet odun ve eteğimdeki birkaç tane tezeği alıp eve geldim ki, Allah‟ım ne 

göreyim, çocuğum kazandaki kaynar suya düĢüp ölmüĢ. Çaresiz yavrum kazanın 

kağağını ittirmiĢ olmalı, iki eli ve baĢı ile yüzükoyun düĢmüĢ yatıyordu. Ben kendimi 

onun kazanın baĢında kalan tenine atıp bilincimi kaybetmiĢim. Epey sonra babası 

gelerek beni ve oğlumuzu ellerine almıĢ. 

5/241 ĠĢte gördünüz mü? Bir kazan su kaynatmak için altın gibi evladımı 

kurban etmiĢim. Böylesine kaygı ve elem içinde yüreğim, bağrım ezilirken, üstüne 

babası da döverek baĢımı, gözümü yardı. Kabahat kendimde olduğu için buna da ses 

çıkarmadım. Tövbe! ĠĢte bakın, kasten mi böyle yaptım? Can ciğer evladımın böyle 

olmasını ister miydim? 

5/247 “Hiçbir zaman!” deyiverdim ben de olayın acıklı etkisi ile. “Ana 

sevgisi, güçlü sevgi. Ölüm önünde ananın kendisi kurban olur, evladını korumaya 

çalıĢır.” diyerek bağladım.  

5/248 “Çok doğru, anam da benim bahtlı olmamı istemiĢ. Fakat ben geçmiĢte 

çok bahtsızdım. Ben de evladımın dünyada uzun ömürlü olmasını dileyerek adını 

“Durdu” koydum. Ben onun karnı doysun, ısınsın diye bacada sürekli duman 

çıkmasını istemiĢtim, fakat geçmiĢte onu koruyamadım. 
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5/250 Bahtıhan‟ın anlattığı hikâye buraya geldiğinde benim gözümün 

önünden aĢağıdaki manzaralar geçti. 

5/251 Tezeğin acı kokusunun koktuğu, rutubetli, karanlık evde Bahtıhan‟ın 

çaresiz oğlunun baĢı kaynıyor. Ormanlıkta ise güz sonunun soğuk rüzgârında onun 

sevecen anası titreyerek yürüyor, odun ve tezekleri topluyor. Güz sonunun soğuğu 

ağaçların yapraklarını tamamen sarartmıĢ, onları soğuk rüzgâr birazcık titretince arka 

arkaya yere düĢürüyor. Böylece onlar birkaç aylık hayatlarıyla ebediyen 

vedalaĢıyorlardı. Bağbozumu zamanı gelen kavun bağının etrafındaki güller de yaz 

ile vedalaĢarak boyunları kısılmıĢ halde dertlenmiĢ duruyorlardı. Tabiatın böyle 

dertli zamanındaki görünüĢü insana geçmiĢteki acılı karanlık hayatı hatırlatıyordu.  

5/257 “Evet, sizin de dediğiniz gibi hepsi geçti.” dedi Bahtıhan 

canlanarak.”Anam da benim bahtlı olmamı isteyerek adımı Bahtıhan koymuĢ. Onun 

arzusu boĢuna gitmedi. ĠĢte Ģimdi ben Ģefkatli partinin devrine geldiğimizde kendi 

bahtımı buldum, kurtuluĢtan sonra dünyaya gelen, durup kalsın, uzun ömür görsün 

diye arzu ettiğim kızım Dursunay da gördüğünüz gibi baht bahçesinde Ģen ömür 

sürmekte. Bir yaĢına giren oğlum ise kreĢe gidiyor. ġimdi benim çoğunluğun 

sırasında iyi iĢ yaparak, verim almaktan baĢka derdim yok. Önceden ailemin derdini 

çekerek ocak baĢında, tandır baĢında dönüp küller arasında yanıyordum. ĠĢte bu 

türküyü dinlerseniz bizim geçmiĢimizi daha da iyi anlarsınız. 

5/263 O, gülümseyerek iĢte bu türküyü okudu. Gerçekten de bu türkü 

geçmiĢteki yoksul aile hayatını iyi bir Ģekilde tasvir ediyordu. 

5/265 Ben kendim yoksuldum, 

5/266 Çocuklarımın elbisesi yok. 

5/267 Arada sırada un bularak. 

5-3 Eleği Bulsam Tekne Yok. 

5/268 Aynı bunun gibi tuz bulsam çay yok, et bulsam yağ yok. Bir elimde bir 

tutam kırmızı biber ile küçücük sirke, bir elimde bir baĢ turp, koltuğumda bir bağ 

kuru ot kıstırıp, hızla koĢuĢturuyordum. ġimdi ise böyle Ģeylerin derdinden tamamen 

kurtuldum. 
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5/270 Çile çekenlerin hepsi baht, saadetli, tok ve sakin yaĢama sahip olmayı 

arzu etmiĢler fakat bu arzularına hangi yol ile eriĢeceklerini bilmiyorlardı.  

5/271 ĠĢte bu yeniliklerin sadece biridir, Bahtıhan gibi milyonlarca cefakar 

kadın geçmiĢteki eski damların içine hapsedilerek sıçanlar gibi tutsak olmaktan 

sonsuza dek kurtuldu.  

5/272 Rahata kavuĢan ailenin eĢit haklara sahip üyesi Bahtıhan‟ın oğlu Ģimdi 

susadım diyerek kazana düĢüp yanmıyor. ġimdiki evladı, ablası Dursunay “bahçede 

tatlı sütü içiyor.” Kızı ise eğitmenlerin önünde gülüp oynuyor. Oğlu da bir yıl sonra 

ablası Dursunay‟ın gittiği anaokuluna gidecek. Önceden eve ekmek getiren eĢi Sayim 

Aka Ģimdi eĢine “Ben sana bakıyorum ve seni koruyorum.” diyerek büyüklenip 

Bahtıhan‟ı dövmüyor, küfür etmiyor. Çünkü feodallik, aile reisliği düzeni 

değiĢtirilmiĢ, bu evde de artık eĢit, dost, rahat yeni hayat kurulmuĢtu. 

5/278 Bin dokuz yüz atmıĢ yılı 

6. RAHMET 

6/1 Annesi Rahmete vurup, dıĢarı kovaladı. Annesi öfkesinin ateĢiyle yanıp 

titriyordu. Ona her Ģey dumanlı, silik görünüyordu. Bu yüzden o, kendisine bakan 

kiĢileri fark etmeden ve onların “bırakın, küçük çocuk değil mi?” Ģeklindeki sözlerini 

duymadan oğluna kötü sözler ile küfredip beddua ediyordu. Rahmet de annesinden 

bıkmıĢ bir Ģekilde uzaklaĢarak gitti.  

6/6 “Hay, geberesi, elime düĢersin.” diyerek kapıyı çarpan Nisahan evine 

girip gitti. 

6/7 Nisahan yarım kalan çayını içmek için masanın yanına oturmuĢtu, fakat 

boğazına bir Ģey takılmıĢ gibi olup iĢtahı kesildi. Eline aldığı kâseyi yine yerine 

koyarak biraz öteye ittiriverdi. Islanan masa örtüsünde Rahmetin devirdiği kâse ve 

sütlü çaya bandırılınca kabaran ekmek kırıntıları saçılıp duruyordu. Anne dirseğini 

masaya dayayarak boynunu bükmüĢ halde düĢünceye daldı gitti: “Çocuk dediğin 

yüreğini yarıp çıkıyor. Ben ona böyle sevecen, yüzlerce gece soğuk beĢiğini 

kucaklayıp, uyutup, emzirdim. Göz bebeğim gibi koruyup, ninniler okuyarak 

büyüttüm. Yedirdim, içirdim, o kadar Ģefkat gösterip cefa ile büyütsem de benim 
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kadrimi bilmiyor. Ben de zavallı annemi böyle kızdırmıĢ mıydım acaba, kızdırmıĢ 

olmalıyım, onun için Allahım anneme yaptıklarımı çocuğum üzerinden bana 

gösteriyor. Tövbe ettim, tövbe. Gönlü ezilen Nisahan‟ın gözlerinden çıkan yaĢ 

damlaları yüzünden süzülüp düĢüyordu.  

6/17 Derin düĢüncelere dalıp giden anne, Roziahun abinin eve girdiğini de 

sezmedi.  

6/18 “Hey, ne oldu yine!” dedi Roziahun eĢine acımıĢ bir Ģekilde bakarak. 

6/19 “Allah‟ım bana çocuk değil bela, afet vermiĢ!” 

6/20 “Bırak, öyle sözler söyleme!” dedi Roziahun masaya gelip oturarak. 

“HoĢ, sana bela, afet olacak ne iĢ yaptı ki o? Annenin öz evladı hakkında böyle 

düĢünmesi iyilik değil.” 

6/22 Nisahan masa örtüsünü temizleyerek eĢine çay vermek için kalktı. 

Evladının sözünü dinlememesini, böyle sevecen anneye hürmetsizlik ederek karĢılık 

vermesini babası anlamıyor, yine annesini ayıplamasına hiddetleniyordu. Bu yüzden 

onun elindeki Roziahun‟un önüne getireceği kâsedeki sütlü çay da sallanıp 

duruyordu. 

6/25 “O zaman, evladının annesinin sözünü dinlememesi, ona karĢı gelmesi, 

dalaĢması iyi mi oluyor?” dedi Nisahan çayı masaya koyarak.  

6/26 “Yok, o da iyi değil.” 

6/27 “Öyle ise, Rahmetin benim sözümü dinlemediğini, bana karĢılık 

verdiğini kaç kere gördünüz?” 

6/28 “Evet, gördüm.” 

6/29 “ĠĢte bakın!” diyerek elini sallayıp devam etti Nisahan: “Eyvah, 

evladımın karnı acıkmıĢtır, diyerek okuldan gelir gelmez çay hazırlayıp onun önüne 

koydum. Sofrada ekmek azmıĢ. Yürü, mutfaktan ekmek alıp gel deyince sözümü 

dinlemeden yine somurtarak oturdu. Hay Ģımarık, kendin yiyeceğin ekmeği alıp 

gelmeyi kabul etmiyor musun diyerek kızdım diye çayını ittirip döküverdi.”  

6/33 “Ondan sonra iyice patakladım desene!” 
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6/34 “Annesine karĢılık veren çocuğa vurulmaz mı?” 

6/35 “Sana nasıl anlatmak lazım ki acaba?”. dedi Roziahun baĢını sallayarak: 

O daha çocuk, sen kaç çocuk doğurmuĢ kadınsın, kıldan kırpıntı gitse, 

sabırsızlanarak gevezelik etmeye baĢlıyorsun. ġimdi küçük çocuğa nasıl kızılır ki? 

Onun iyiyi kötüyü ayırt edecek, ananın, babanın kadrini bilecek çağı değil ki? 

6/38 “Hayret, siz iĢ buyurunca yapıyor, ben iĢ buyursam boyun çeviriyor! 

Evladımın bana boyun eğmemesinin sebeplerinden biri de sizsiniz.”  

6/40 “Mesela, ne yapmıĢım da, ben sebep olmuĢum?” 

6/41 “Erkek evlat dediğini babası yetiĢtirir.” 

6/42 “Görmüyor musun, yetiĢtiriyorum iĢte.” dedi Roziahun eĢinin haksız 

yakıĢtırmasına üzülmüĢ gibi: “Defter, kalem, kitaplarını zamanında alıyorum. 

Okulun verdiği ödevleri yapmasını söylüyorum, kendine uygun iĢleri yapması için 

küçük aletler yapıp verdim. Anneni ağlatma diye nasihat ediyorum. Okula gidip 

veliler ile yapılan toplantılara kaç kere katıldım. Sen ise bir gidip de Rahmetin 

okuldaki durumunu öğrenmedin. ġimdi sen kendini de düĢün. 

6/48 Roziahun‟un sözü daha bitmemiĢti. Nisahan kendine zor gelen bu 

sözlerle takatsiz kaldı. O, tabakları silkip, temizleyerek toparladı ve yemek 

çubuklarını avuçlayarak masaya vurdu: 

6/51 “Hay Allah‟ım!” diye dert yandı. “Evet, Rahmetin ihmalkârlığında hatalı 

olan benim, sizde hiç hata yok.” 

6/53 “ĠĢte yine aksilik ediyorsun!” 

6/54 “Nasihat, nasihat diyor. Kuru nasihatin ne faydası olacak.” dedi Nisahan 

yerinden ayağa kalkarak. O boynunu önüne eğerek konuĢtu: “Evlat dediğini Ģirinlik 

yaptığında Ģımartmalı, okĢayıp sıvazlamalı. Sinirlenince de annenin sözünü niye 

dinlemiyorsun ahmak diyerek iyice vurmak lazım. “Cennetten çıkan gök dayak, 

koĢturur çıplak ayak” ĠĢte o zaman sözünü dinler.” 

6/61 “ĠĢte böyle olmaz. DüĢün.” dedi Roziahun yarım kalan sözüne devam 

ederek. “Öğretmenler çocuğa laf dinletmek için vurup dövmenin doğru olmadığını 
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söylüyorlar. Gerçekten de bunun kötü bir hareket olduğunu sen niye anlamıyorsun. 

ĠĢte bak, Rahmet sana niye karĢılık veriyor. Evet, Ģunu anlamıĢsın ki sen onu kendi 

söylediğin gibi Ģirinlik yapınca Ģımartıyor, yaramazlık yapınca da hoĢ görüyorsun, 

sinirlenince de yaramaz iĢleri için kötü sözler ile ona küfür ediyorsun, vuruyorsun, 

bu yüzden o küsüp sözünü dinlemiyor. Acı lafların onun yüreğini acıtıyor da 

dayanamayıp sana karĢılık veriyor. Senin hallerini örnek alarak, o da ağzı bozuk, 

kavgacı olarak yetiĢiyor.” 

6/69 “Tamam, tamam, tepemi attırmayın.” diyerek Nisahan kuluçkaya yatan 

tavuk gibi kabarmaya baĢladı, Roziahun ustam artık konuĢmanın bir anlamı 

olmadığını anlayıp gülümser bir halde Rahmeti arayıp bulmak için yavaĢça dıĢarı 

çıktı. 

6/70 Görüyoruz ki, Roziahun ağır baĢlı, mütevazı, gönlü geniĢ, az konuĢan 

bir insan. Nisahan ise küçücük iĢler için haddinden fazla seviniyor ya da 

sinirleniyordu. Her iki durumda da ağzına hâkim olamayan, durmadan konuĢan, hafif 

huylu fakat gönlünde kötülük barındırmayan çok Ģefkatli bir kadın. Aile içindeki bir 

takım hatalar onun sirkesi su götürmeyen
9
 karakterinden kaynaklanıyordu. Mesela 

onun, oğlu Rahmet ile arasında olan münasebetler hakkında bazı meseleleri 

hatırlayalım: 

6/75 Rahmet Ģimdi dokuz yaĢına girmiĢ, ikinci sınıfta okuyor. O, 

öğretmenlerinin gücünü kuvvetini sarf ederek, eğitmeleri neticesinde bu yıl piyoner 

olmuĢ ve kızıl kravat takmıĢtı. Buradan görünüyor ki, Rahmet derslerinde ve okulun 

kural-kaidelerine uymada gayet iyi. Ama o evde sürdürdüğü bazı yanlıĢlıklarını 

bırakmadı. Bu yüzden, bazen annesinin sözünü dinlemediği ve onunla dalaĢtığı da 

doğrudur. Babasıyla ise öyle değil, iĢte bu durum Nisahan‟ı sinirlendiriyor ve sık sık 

Rahmetle dalaĢıyor. Niye böyle oluyor? 

6/82 Rahmet bu yaĢına gelene kadar babasından ne bir laf duydu, ne de bir 

kere dayak yedi. Çocukluk edip, yaramazlık yaptığı zamanlarda “evladım, böyle 

yaparsan olur mu? Yok, yok olmaz, iĢte bu yaptığın kötüdür.” diyerek hatalarını 

düzeltti. Rahmetin doğru isteklerini yerine getirdi. Babası demirci olduğu için ona 

                                                 
9
 Sirkesi su götürmeyen: Nazik, alıngan 
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küçük çapa, çekice benzer aletler yaptı. Rahmet okula baĢlayana kadar babasının 

yaptığı bu eĢyalarla sevinçle oynadı. Fakat sinirine dokunduğu için annesi 

oyuncaklarını elinden alarak onları bir yere atıveriyordu. Buna basit bir hadise sebep 

olmuĢtu.  

6/90 Rahmet altı yaĢındayken, bir gün annesinin süpürüp bıraktığı yeri küçük 

çapası ile deĢerek oynuyordu. Anası bunu görerek: 

6/92 “Hey, geberesi uğursuz! Zor süpürdüğüm yeri niye kazdın?” dedi ve 

elinden çapasını aldı. O, annesinden annesinden çapasını isteyerek ağlıyordu, annesi 

oyuncak çapasının sapı ile arka arkaya baĢına vurmaya baĢladı. Böylece Rahmet, 

hem dayak yemiĢ, hem laf iĢitmiĢ, hem de çapasından mahrum kalmıĢtı. Sekiz yaĢına 

geldiğinde çekicinden de ayrıldı. Buna sebep olan hadise Rahmetin yaptığı yakıĢıksız 

hareketti. 

6/98 Sınıf eğitmeni, öğrencilere kullanılmayan eski demir hurdaları toplayıp 

gelmelerini istedi. Bu harekette birinci olanlara takdirname verileceğini söyledi.  

6/100 Bu iĢ, Rahmetin oldukça ilgisini çekmiĢti. O, köĢe bucak arayarak, 

birkaç eski demir hurda parçalarını topladı, bu iĢte baĢkalarını geçmek için topladığı 

eĢyaların az olduğunu düĢünerek, biraz daha eski demir aramaya çıktı, çay kutusunu 

eline alıp onun önüne çivi çakıp, birkaç yerini deĢerek iĢ görmez hale getirdi. Tam bu 

vakitte annesi onun ne yaptığını görüp, Rahmete çekiciyle vurmuĢtu. ĠĢte bu hatası 

yüzünden çekicinden ayrıldı. 

6/104 Rahmetin birinci olmak için sağlam eĢyaları bozarak iĢ görmez hale 

getirmesi de, onları kendisi bozarak insanları aldatması da hatalı. O haylazlığı ve 

aceleciliğinden bunun gibi yanlıĢ iĢleri yapıp, annesinden sürekli laf iĢitir dururdu. 

Yine altı yaĢındayken meyveli ağacın gövdesini balta ile deĢip dayak yemiĢ, bir kere 

dört yaĢındayken, dikilmiĢ Ģeyleri yolunca ölesiye dayak yemiĢti. Fakat bu defa 

çocukluğu yüzünden iĢlediği iki mühim yanlıĢı eğitimene söyleyip geçmemiz gerek.  

6/108 Öğretmen, toplanan eĢyaların çok olmasını dikkate almayarak, bu 

hareketin ehemmiyetini, hangi eĢyaların toplanması gerektiğini öğrencilere iyi 

anlatmıĢ olsaydı, yukarıdaki gibi yanlıĢın olması mümkün değildi. Aslında Rahmet 
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bu iĢe hevesle katılmak istemiĢ, ancak iyi bir iĢ yaparken hata yapmıĢtı. Bu yüzden 

annesi evladına vurmadan, laf söylemeden, sağlam Ģeyleri bozmanın yanlıĢ 

olduğunu, bunun zararının ne olduğunu anlatmalıydı. Çünkü Rahmet bu iĢte sadece 

eĢyanın sayısının artmasını düĢünmüĢ, yaptığı iĢin faydasını, zararını ayıramamıĢtır. 

X X X 

6/112 Sonraki günlerde Rahmetin sınıf eğitmeni onun ailesi ile temasa 

geçerek, Rahmetin aile içindeki durumunu öğrendi. Rahmetin annesi de okul 

tarafından çağırılan veli toplantılarına katılmaya baĢladı. Böylece, Nisahan da 

evladının okuldaki durumunu öğrendi. Sonuç olarak artık Nisahan, Rahmet ile öyle 

eskiden olduğu gibi kavga etmiyor. “Geberesi, ya ölmedi bu uğursuz.” gibi eskiden 

söylediği bedduaların yerini “sakin huylu, çevik oğlum, evet bu iĢin güzel, bu 

yaptığını bırak. Bu zararlı, böyle yapma, güzel evladım, ömrün uzun olsun.” Gibi 

güzel sözler söyleyip iyi dileklerde bulunur oldu. 

6/118 Rahmet bir yaĢ daha büyümüĢ dördüncü sınıfta okumaya baĢlamıĢtı. O 

artık zararı, ziyanı çok iyi biliyor. Eskisi gibi annesinin sözlerine boyun çevirmiyor, 

onun sözlerini dinliyor. 

6/121 Anne, baba ile çocuklarının dövüĢ - dalaĢların azalıp, aile içinde 

sakinliğin olması elbette güzel ve istenilecek bir durum.  

6/122 Ana ve oğlu arasındaki münasebetler nasıl iyileĢmeye baĢladı? 

6/123 Bu konuda Roziahun ustam epey güç sarf etti. Nisahan‟ın eksikliklerini 

gidermek için sabırla anlatıp, onu okulda öğretmenlerin velilerle yaptığı toplantılara 

katılmasını sağladı. Nisahan okuldaki veliler komitesinin toplantıları ve öğretmenler 

ile olan sohbetler vesilesiyle birçok öğrencinin okuldaki durumunu ve evdekini 

hayatını ve anne, babalarıyla olan münasebetlerini öğrendi. Öğretmenler Rahmetin 

evdeki durumunu öğrendikten sonra, onun aile içindeki terbiyesi hakkındaki birçok 

tavsiyelerde bulundular. Böylece Nisahan memnun olunca, oğlunu kendi halinde, 

Ģımarık, baĢıboĢ bırakmanın, sonra onu ağlatıp vurmanın, laf söylemenin yanlıĢ 

olduğunu anlamaya baĢladı. 
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6/128 ġunu belirtmek gerekiyor ki, bütün velilerin katıldığı toplantıda yarı yıl 

sınav sonuçları ilan edilirken, Rahmetin pekiyi aldığını duyan Nisahan çok memnun 

olmuĢtu. Ġlkbahardaki bir toplantıda, gübre toplama ve temizlik iĢlerinde örnek iĢ 

sergilediği için Rahmete takdirname verildiğinde çok etkilenmiĢ, annelik duygusuyla 

gururlanmıĢ. O, toplantıdan dönenlerin arasında göğsünü gererek sevinçli bir Ģekilde 

“gördünüz mü, benim oğlum ne kadar çalıĢkan, iĢte yeni toplumumuz için böyle 

örnek iĢ sergileyen çocuğun annesi benim.” dercesine gidiyordu. Yanında ise okulun 

pekiyi derecesine sahip öğrencisi pioner Rahmet, onun göğsündeki kızıl kravatın 

kanatları baĢarılarını gösterircesine dalgalanıp duyuyordu. 

6/134 Bin dokuz yüz elli sekiz yılı 

7. ALTININ ETKĠSĠ 

7/1 PadiĢah, baĢına kıymetli altınlar ile süslenmiĢ tacını takmıĢ, üstüne 

iĢlemeli kaftanını giymiĢ bir halde berber dükkânına girdi.  

7/2 Berber ilk önce aniden dükkâna gelen padiĢahın her Ģeyi küçük gören, 

büyüklük taslayan tavrından çekindi. 

7/3 PadiĢah üstünü çıkarıp kürsüye oturduktan sonra berber saygılı bir Ģekilde 

gelerek, saçını kesti. Sakalını, bıyığını kestikten sonra, birden tuhaf bir etki ile baĢka 

bir vaziyete geçti, padiĢahın sakalını tıpkı keçinin sakalını tutar gibi çekip tuttu - 

usturayı boğazına dikerek: 

7/5 “Hım, iĢte Ģöyle bir sürsem, cenaplarının iĢi tamam olur.” dedi. 

7/6 “Hey, saçmalama!” dedi padiĢah berbere kötü kötü bakarak. 

7/7 Berber padiĢahın sakalını biraz daha yukarı çekerek boğazını bir karıĢ 

gerdi, usturayı üstüne dayadı. 

7/8 “ ĠĢte Ģöyle yapıp birden çekerim, iĢ tamam vesselam.” 

7/9 PadiĢahın elleri, kolları sara hastalığına tutulmuĢ gibi titriyor, gözleri 

sanki yuvasından çıkacak gibi duruyordu. 

7/10 “Bu hareketinden vazgeç, istersen Ģunu yaparım, sana hazinemin 

kapısını açarım, dünya definemden dilediğince al.” 
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7/11 “Ġyi efendim, “cihanı titretirim.” diye övünüp, halkı korkutmanız bu 

kadar mıdır? Cihanı saltanatları altında titreten cenapları, benim usturamın önünde 

neden titriyor acaba, durum bu mudur?” 

7/13 “Canım kardeĢim, altın vereyim, altın mücevherler al!” 

7/14 “Altın almayacağım, kan alacağım kan! Benim için altın elimdeki 

ustura. Bu seni Ģu anda öbür dünyaya uğurlayabilir.” 

7/17 “Kurban olayım kardeĢim, altın vereyim altın! Canımı bağıĢla! 

7/19 “Ben altın için senin canını bağıĢlayamam. Eğer, her zaman bana itaat 

eden bir padiĢah olursan affederim.” 

7/21 “Ġtaat edeyim, Allah rızası için itaat edeyim!” 

7/22 Berber padiĢahı serbest bıraktı. PadiĢahın ter içinde kalan bedeni sıtmalı 

hastalar gibi titriyor, sızlıyordu. O, kendisini sanki bir yıldır hastalık çekiyormuĢ gibi 

hissediyordu. PadiĢah sarayına dönüp, tahtına çıktıktan sonra, gazapla“cellât!” diye 

bağırdı. Cellât rüzgâr gibi uçarak tahtın önüne gelip: 

7/27 “Ecel kime yar oldu, kimin ömrü sonuna geldi, ey yüce Ģahin Ģah, 

emredin, Ģu saatte baĢını gövdesinden ayıralım.” dedi. PadiĢah devlet erkânına 

bakarak: 

7/29 “Hepiniz açık ve net olarak bilsin ki, ev pazarındaki berber derhal Ģu 

saatte getirilecek, darağacına asılacak ve bütün vücudu parça parça edilip saçılacak!” 

diye emir verdi.  

7/30 Hizmetkârlar berberi sımsıkı bağlayarak darağacının olduğu yere doğru 

getirdiler. Darağacının yanında fehim-ferasette aklı ve bilgeliği ile Ģöhret yapmıĢ 

hâkim vardı. O, padiĢahın önüne geldi ve baĢını eğerek onu selamladı: 

7/33 “ġahin Ģah, berberi ölüm cezasıyla cezalandırmanızın sebebi nedir?” 

diye sordu. 

7/34 PadiĢah, berberin kendisini korkuttuğunu söyleyerek, bu yüzden ondan 

intikam almak istediğini söyledi. Hâkim berberi sorguya çekip, düĢüncelerini 

inceleyip, suçunu itiraf ettikten sonra ceza vermenin gerektiğini söyledi.  
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7/36 “Bu olayı ben kendi gözlerim ile görmüĢsem ve kendi baĢımdan 

geçmiĢse, neden araĢtırmak lazım.” dedi padiĢah.  

7/37 “Öyle olmuĢ olsa da adli terazi onun suçunun ne kadar olduğunu 

değerlendirip görmeyi talep ediyor.” dedi hâkim. 

7/38 “Benim adli terazim berberin suçunun gereğinden fazla olduğunu kendi 

kefesinde tartarak görmüĢ, onu ölümle cezalandırmıĢtır. ġu yüzden bunu adalet diye 

kabul etmek gerek.” 

7/40 “Cenaplarının adli terazisinde ölçülen adaleti fakirin hikmet eleğinde 

eleyerek görmeye izin veriniz. 

7/41 “Ġzin veriyorum, fakat padiĢahın emrinin vacip olması Ģartıyla olur.” 

dedi Ģah. Hâkim berberi sorguya çekti.  

7/43 “Sen berber olalı kaç yıl oldu?” 

7/44 “Otuz yıl.” dedi berber. 

7/45 “PadiĢahımızın saçını ne zamandır kesiyorsun?” 

7/46 “On beĢ yıldan beri.” 

7/47 “On beĢ yıldan beri padiĢah ile ĢakalaĢır mısın?” 

7/48 “Yok, her zaman edebimle iĢ yaptım.” 

7/49 “Bu kez niye edebini korumadın?” 

7/50 “Hayır, edepten zerre kadar çıkmadım.” 

7/51 “PadiĢahı ustura ile boğazlıyorum diyerek korkutman edepli olmana mı 

Ģahitlik ediyor?” 

7/52 “Hayır, Fakir fukaralar öyle yiğitlikten yoksunlar. Böyle iĢi gerçekte 

değil, düĢümde bile görmüĢ değilim.” 

7/54 Sorgu buraya geldiğinde padiĢah dayanamayıp söze karıĢtı: 

7/55 “Yalancı… Namertsin, lanet, korkak, ölümün önünde titriyor, yalan 

söylüyorsun?!” 
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7/56 “Ömrümde yalan söylemedim efendim, Ģimdi bunu cenaplarından 

duyunca ĢaĢırdım kaldım.” 

7/57 PadiĢah bu sözleri alay olarak anlamıĢ, kendisinin berber dükkânında 

korkudan titrediğini ve berbere verdiği sözleri aklına gelince öfkelenerek: 

7/58 “Cellât! Fermanı yerine getir!” diye bağırdı. 

7/59 “Biraz durun, ben bu hadisenin hikmetini anlamak üzereyim.” dedi 

hâkim düĢünceye dalan baĢını kaldırarak.  

7/60 “HoĢ, ne laf?” dedi padiĢah. 

7/61 “ġimdi efendim.” dedi hâkim ve berbere: 

7/62 “Sen padiĢahın saçını nerede kesmiĢtin?” diye sordu. 

7/63 “Kendi dükkânımda.”  

7/64 “Bundan önce padiĢahım bu dükkâna gelmiĢ miydi?” 

7/65 “Hayır, ömrümde padiĢahın saçını kendi dükkânımda kestiğim iĢte bu.” 

7/66 “Sen ne zamandan beri bu dükkânda oturuyorsun?” 

7/67 “Daha gece taĢınıp gelmiĢtim.” 

7/68 “Mesele netleĢiyor.” dedi hâkim, padiĢaha eğilerek. “Cenapları bir saat 

sabredin, fakirin yanına birkaç hizmetkâr versin. ġaĢırtıcı bir hikmetin sırı ortaya 

çıkacaktır.” 

7/70 “Hadi, hikmetinizi gösterin, fakat verilen süreyi aĢarsanız, sizin de 

baĢınız gider. 

7/71 “Olur.” 

7/72 Hâkim, suçlunun pranga ve zincirlerini çözerek, hizmetkârlar ile berber 

dükkânına girdi ve berbere sordu: 

7/73 “Sen padiĢahın saçını nerede durarak kesmiĢtin?” 

7/74 “ĠĢte efendim, padiĢah burada kürsüye oturdu, ben fakir ise iĢte burada 

durup saçını kestim.”  
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7/75 Hâkim berberin bastığı yerin incelenmesini istedi, hizmetkârlar yeri bir 

metre derinlikte kazdılar, insanın kucağına sığmayacak ağzı kapatılmıĢ bir küp çıktı. 

Bu küpü bin bir zorlukla saraya götürerek, padiĢahın önünde ağzını açtılar. Küp 

ağzına kadar altın ile doluydu, padiĢah çok sevinerek hâkime bunun sırrını sordu.  

7/77 Hâkim söyledi: 

7/78 “ĠĢte bu küpteki altın, sizin saçınızı keserken berberin bastığı yerden 

çıktı. Bunu hikmeti Ģudur ki: böyle basit bir berberin sizin gibi Ģahın saltanatına 

aldırıĢ etmeden, gazabınızdan korkmadan ustura ile sizi boğazlayacak olmasının 

sebebi sadece onun korkusuz olması değil, bastığı yerin altındaki hazinenin, yani 

altının özelliğidir. Cenaplarının altın taç ve altın kemerlerini çıkardığı zaman, yerde 

gizlenmiĢ halde duran iĢte bu küpteki altın, toprağın üstünde duran berbere tesir 

etmiĢ. Berberin o anki tasavvurunda kendisinin önünde duran Ģah değil, basitçe bir 

keçiydi. Bu yüzden berberin küpten biraz öteye gidince, kendisinin padiĢah ile 

oynaĢtığını bilmemesi ĢaĢırtıcı değil. Bu hikmetin sebebine bakınca berberin cezasını 

bağıĢlayarak, kiĢileri edep, ahlak ve insaftan çıkaran iĢte Ģu altını devlet hazinesine 

alarak fukaralar için kullanmak lazım. Hâkime verilen bir saat müddet geçip gitmiĢ, 

o da ölümle cezalandırılmıĢtı. Fakat padiĢah bir sürü altına sahip olmanın sevinciyle 

her ikisinin de suçunu bağıĢladı.  
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a.-a a.-mastinla “alır 

almaz” 2/126 

a.-aliġudek 2/252 

a.-atti 4/118 

a.-attimmu 2/147 

a.-attuḳ 5/139 

a.-di 1/56, 1/104, 

1/137, 2/186, 5/142, 7/3 

a.-dim 2/18, 2/199, 

2/119 

a.-ġan 1/31, 2/17, 2/39, 

5/163, 6/8, 7/78 

a.-ġanidi 5/230 

a.-ġinim 7/65 

a.-imen 7/14 

a.-isen 7/45 

a.-maḳçi 7/34 

a.-maḳta 5/60 

a.-may 3/159 

a.-maymen 7/14 
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a.-simu 2/289  

ė.-iñ 2/131, 2/131 

ė.-ip 1/13, 2/17, 2/67, 

2/85, 2/90, 2/108, 

2/112, 2/119, 2/167, 

2/169, 2/185, 2/221, 

2/312, 3/7, 3/10, 3/77, 

3/101, 3/104, 3/113, 

3/117, 3/118, 3/131, 

3/172, 3/172, 3/173, 

3/174, 3/197, 3/221, 

4/11, 4/106, 4/109, 

5/12, 5/13, 5/158, 6/31, 

6/42, 6/68, 6/80, 6/101, 

6/108, 7/30, 7/76, 7/82 

ė.-ipla 1/32 

ė.-iĢḳandi 1/13 

ė.-ivatisiz 2/148 

al  hile 

a. 2/198 

ala – topa apar topar 

a. - t.lañ 3/165 

alahide  (<Ar. „alâ-hide) ayrıca, 

tek baĢına, özel 

a. 1/28, 3/62 

aldamçi aldatıcı 

a.+larġa 5/213 

aldamçiliḳ aldatıcılık 

a.+tin 2/235 

ald  ön 

a.+i 3/141 

a.+ida 2/138, 2/144, 

2/234, 3/105, 3/176, 

5/247, 5/274, 5/90, 

7/12, 7/12, 7/55, 7/76, 

7/81,1/98 

a.+diki 3/6, 5/119, 6/3 

a.+din 3/133 

a.+ġa 3/173, 3/200, 

3/44, 3/64, 3/77, 3/94, 

4/104, 4/34, 6/20, 6/24, 

6/29, 6/56, 7/26, 7/32 

a.+liriġa 5/202 

a.+mda 5/106 

a.+mdin 5/250 

a.+mġa 2/121 

a.+mizda 2/256 

a.+ñlarda 2/195 

aldan-  aldanmak 

a.-attuk 5/165 

a.-ip 5/213 

aldimaḳçi aldatıcımak, kandırıcı 

a. 6/104 

aldin  önceden 

a. 2/45 

aldinḳi  öndeki, ön 

sıradaki 

a. 1/36, 1/61, 1/88 

aldirañġuluḳ  acelecilik 

a. 2/235 

a.+idin 6/105 

aldirañguyey aceleci 

a. 5/20 

aldira-  acele etmek 

a.-p 1/56, 5/146, 5/91, 

5/94 

a.-may 3/48 

a.-iĢip 3/166 

aldiraĢliḳ acelecilik 

a. 7/1 

aldur-  aldırmak, yardımcı fiil 

a.-durdi 3/237 

alem  (<Ar. „âlem) alem, 

dünya 

a.+din 2/20 

a.+ge 7/16 

alġa  ileri  

a. 1/86, 2/242, 2/315, 

5/86 

a. sürülüĢ 3/65 “öne 

sürmek” 

a. karap 1/108, 3/247 

“ileriye doğru” 

a. ittirmek 1/103 “ileri 

sürüklemek 

aliḳan  avuç 

a.+lirim 5/62 

a.+lirini 5/24 

a.+idin 5/44 

aliy-  sert bakmak 

a.-ip 7/6 

aliy  (<Ar. „âlî) yüksek 
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a. 3/33 

alḳin  boğaz 

a.+i 6/10 

a.+ini 3/120, 3/89, 1/41 

alḳiĢ  alkıĢ 

a.+ḳa 5/79 

alliḳaçan çoktan 

a. 2/39 

alma  elma 

a. 2/106, 2/108, 2/151, 

3/152 

a.+lar 2/107 

a.+lardin 2/108 

 2/108 

almaĢtur- değiĢtirmek 

a.-ġandin 3/61 

alte  altı 

a. 2/173, 2/31, 4/116, 

5/18, 6/106, 6/90 

a.+din 5/123 

altun  altın 

a. 7/13, 7/13, 7/76, 

7/78, 7/80, 7/80, 7/80 

a.+dek 5/242 

a.+ġa 7/84 

a.+ni 7/82 

a.+niñ 7 

a.+niñ 7/79 

aman  (<Ar. emân) sıhhatli, 

sağlıklı 

a. 3/244 

amanliḳ (<Ar.+YU emân+liḳ) 

esenlik, sağlık 

a. 2/80 

Amėrika Amerika 

a. 2/205, 2/207, 2/209, 

2/211, 2/214, 2/216 

Amėrikaliḳ Amerikalı 

a.+larniñ 2/207, 2/208 

amraḳ  sevgi, sevmek 

a. 5/61 

amraḳliḳ dostluk, yakınlık 

a.+im 5/148 

ana  anne 

a. 5/44, 5/150, 5/247, 

5/247, 6/2, 6/10, 6/17, 

6/21, 6/35, 6/110, 

6/121, 6/122, 6/131 

a.+mġa 6/14 

a.+mmu 5/248, 5/257 

a.+mni 6/14 

a.+ñni 6/44 

a.+ñniñ 6/58 

a.+si 2/166 

a.+ġa 6/23, 6/23 

a.+lar 5/48, 5/49, 5/53, 

5/55, 5/57, 5/62, 5/64, 

6/113, 6/125, 6/128 

a.+lardin 5/60 

a.+liri 5/61, 6/124, 

6/125, 6/45 

a.+niñ 5/216, 6/25, 

6/37 

a.+si 2/170, 5/141, 

5/252, 6/1, 6/102, 6/88, 

6/90, 6/91, 4/12, 4/12, 

a.+sidin 6/105, 6/5 

a.+siġa 6/34 

a.+simu 6/113 

a.+siniñ 6/120, 6/79 

ançe  o kadar 

a. 1/13, 2/294, 6/115 

a. munçe 3/241, 5/147 

“biraz, çok değil” 

anda  orada 

a. 5/267 

a.-sanda “ara sıra” 1/18 

andin  ondan 

a. 2/88 

a. kėyin “ondan sonra” 

 6/33 

aniliḳ  annelik 

a. 5/44, 6/129 

añ  anlayıĢ, fikir 

a. 3/56 

ė.+ida 2/313 

añla-  I.  duymak, iĢitmek,  

a.-p 2/74, 2/167 3/84, 

4/65, 6/128 

a.-avatamsiz 4/84 

a.-dim 3/218 

a.-duk 2/10 
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a.-ġan 1/108, 2/160, 

2/164 

a.-mastin 6/4 

a.-sa 4/29 

II. dinlemek 

a.-p  2/98, 2/199,3/82, 

5/262 

a.-ydu 6/60 

a.-ytti 2/230 

a.-dim 2/279 

a.-maydu 6/66 

a.-maysen 6/58 

añlan-  I. duyulmak, iĢitilmek 

a.-di 5/5 

a.-ġandin 2/225 

a.-maytti 1/113 

a.-ip 1/7, 2/209, 3/215 

a.-iptu 2/165 

añlan-  II dinlenmek 

a.-ip 3/87 

a.-iĢḳa 4/82 

añlaĢ  duyma, iĢitme 

a.+ni 5/3 

apaḳ  bembeyaz 

a. 1/1, 5/31, 5/31,5/120 

apet  (<Ar. âfât) afet 

a. 6/20 

a.+ke 5/213 

a.+lerni 5/162 

a.+ni 6/19 

apar-  (<ėlip bar-) götürmek 

a.-ip 2/109, 2/133, 

4/97, 5/183 

apḳur  (<Far. afkur) bir tür 

tepsi 

a.+diki 6/24 

a.+ni 6/8 

apparat (<Rus. apparat) aparat, 

cihaz 

a.-ini 2/131 

aptap  (<Far. âftâb) güneĢ 

a.+ta 3/18 

aptol  (<Rus. avtoya) makine 

yağı 

a.+da 3/13 

ara  ara 

a.+ñlarġa 3/120 

a.+diki 3/204 

a.+din 2/77, 5/236 

a.+ġa 3/216 

a.+lirida 5/231 

a.+sida 1/42, 1/87, 

2/158, 2/158, 2/158, 

3/180, 4/24, 6/130 

a.+sidiki 4/22, 6/121 

a.+sidimu 3/224 

a.+sidin 1/91 

a.+siġa 2/308, 4/16 

aram  dinlenme 

a. ėliĢ “dinlenmek” 3/7 

aran  zor, güç 

a. 2/157, 4/111, 5/179, 

6/93 

arilap  ara sıra 

a. 3/142, 3/142, 3/61, 

4/5, 4/97 4/133 

arilaĢ  karıĢık 

a. 5/154 

arilaĢ-  karıĢmak 

a.-ti 7/54 

ariliḳ  aralık 

a.+ida 1/7 

a.+ta 2/271 

arḳa  arka 

a. 1/69, 1/118, 2/200, 

3/9, 6/94 

a.+mda 2/64 

a.+da 4/117 

a.+din 6/94 

a.+ġa 1/128, 2/35, 2/78 

a.+sida 2/217, 2/217, 

2/217, 2/217, 5/190 

a.+sidin 2/128, 3/172 

arḳiliḳ  üzerinden, vasıtasıyla,  

a. 5/127, 5/8, 6/125 

arḳan  halat, urgan 

a. 3/235 

arman  gaye, istek 

a.+liriġa 2/314 

a.+lirini 3/139 

armiye (<Rus. armiya) ordu 

a. 3/50, 3/54 
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art-  yüklemek 

a.-ip 2/129 

artis  (<Rus. artis) artist, 

sanatçı 

a.+lerdek 5/34 

a.+ler 2/189, 2/197 

a.+lerdin 2/193 

a.+lerniñ 2/191, 2/191 

artuḳ  fazla, çok 

a. 2/40, 2/56, 2/61, 

3/79, 6/69 

a.+raḳ 2/40 

arzu  (<Far. ârzû) arzu 

a. 2/314, 3/139, 5/257, 

5/259, 5/270, 

a.+liriġa 5/270 

a.+lirini 6/85 

a.+liriniñ 2/158 

a.+si 2/310, 5/258 

a.+yum 2/309, 3/102 

as-  asmak 

ė.-ip 4/8, 5/36, 5/116, 

5/151, 5/189 

ė.-ipmu 5/177 

asan  (<Far. âsân) basit, kolay 

a. 2/24, 4/90, 

asas  (<Ar. esâs) esas 

a. 3/195 

asfalitliḳ (<Rus. asfalt) 

asfaltlanmıĢ 

a. 3/32 

asra-  korumak, gözetmek 

a.-p 6/12 

a.-ydu 5/52 

asraĢ  bk. asrimaḳ 

a.+ni 4/102 

ast  alt 

a.+ida 1/115, 2/33, 

2/166, 2/205, 3/7, 3/8 

a.+idiki 7/79 

a.+idin 3/85 

a.+iġa 6/101 

asta  (<Far. istâ) yavaĢ 

a. 2/129, 6/8, 6/69 

a.-a. 3/125, 5/190 

aĢ-   I. aĢmak, geçmek 

a.-ḳan 2/32 

ė.-ip 3/109, 3/138 

II. ulaĢmak 

a.-idu 2/45 

aĢ  aĢ, yemek 

a.+lirini 3/165 

ė.+imda 5/107 

aĢiḳ  (<Ar. „âĢiḳ) aĢık 

a.3/106 

aĢkara  (<Far. âĢikâre) aĢikar, 

açık seçik 

a. 1/4, 7/69 

aĢkarilan- (<Far.+YU. âĢikâre-lan) 

açığa çıkmak 

a.-di 2/43 

aĢliḳ  ekin, tahıl 

a. 4/60 

a.+ini 2/287 

aĢḫana  (<YU.+Far. aĢ+hâne) 

yemekhane 

a. 3/44, 3/6, 3/77 

a.+din 6/31, 

a.+ni 5/122 

a.+niñ 3/64 

aĢpez  (<Far. âĢpez) aĢçı 

a. 5/119 

aĢu  (<ana+Ģu) Ģu, iĢte Ģu 

a. 2/14, 2/53, 4/27 

aĢur-  geçirmek 

a.-ġan 5/111 

aĢuruluĢ geçiriliĢ 

a.+i 2/221 

at-  I. atmak, fırlatmak, 

bırakmak, vurmak 

a.tim 3/185 

a.-atti 3/69 

a.-imiz 3/184 

a.-ḳan 3/140 

a.-ḳan 5/63 

a.-ḳanidi 3/219 

a.-sun 3/172 

ė.-iñ 2/121 

ė.-ip 2/67, 3/73, 3/197 

II. ateĢ açmak, vurmak 

a.-alamsiz 2/114 

a.-atti 3/188 
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a.-ay 1/41 

a.-e 3/184, 3/184 

a.-idiġan 3/161 

a.-idu 3/200 

a.-imen 2/123 

a.-ḳanidi 2/135 

a.-sam1/41 

ė.-ip baḳ- 2/116, 2/117 

ė.-ivettim 2/126 

at I  ad, isim 

ė.+imni 5/257 

ė.+ini 5/172, 5/175, 

5/183, 5/188, 5/248 

at II  at 

a. 2/178, 4/102, 4/116, 

4/127 

a.+lar 4/106, 4/109, 

5/106 

a.+lardin 4/118 

a.+larmu 4/91 

a.+larni 2/112, 4/92 

a.+liri 4/124 

a.+liriġa 4/125 

a.+lirim 4/119 

a.+lirini 4/122 

ata  ata, baba 

a. 3/62, 6/37, 6/41, 

6/45, 6/113, 6/121, 

6/124, 6/125, 6/125, 

6/128 

a.-bovilirimizniñ 1/96 

“ata-babalarımızın” 

a.-ñ 2/166 

a.-ñdin 4/36 

a.+larçe 3/82 

a.+si 6/23 

ata-   I. zikretme, bahsetme 

at.-ytti 3/107 

a.-iĢidu 3/126 

a.-p 2/248 

ataḳliḳ  ünlü, tanınmıĢ 

a. 4/10 

atal-  bahsedilmek 

a.-idiġan 2/105 

atar  atar 

a. 1/31, 1/34, 2/84 

a.+ni 2/118 

atla-  atlamak 

a.-ñlar 2/1 

atlaĢ  atlama 

a. 3/167 

atliḳ  meĢhur 

a. 2/74 

atliniĢ  atlamak, katılmak 

a.+i 1/53 

atmiĢ  altmıĢ 

a. 5/278 

avaḳ  zayıf 

a. 3/31 

avare  (<Far. âvâre) zahmet 

a. 2/51 

avaz  (<Far. âvâz) ses, avaz 

a. 1/7, 1/113, 1/130, 

5/44, 3/145, 5/102, 

5/105 

a.+da3/106 

a.+i 2/208, 2/209, 5/36, 

5/76, 5/95, 5/109 

a.+idek 5/36 

a.+imu 1/113 

a.+iniñ 1/11 

a.+lar 3/151 

a.+lari 3/218 

a.+liri 1/105, 2/210 

a.+lirini 2/210 

avu  (<ana+u) o, iĢte o  

a. 2/105, 2/166 

avul  köy 

a.+iġa 2/133 

Avunisen  özel isim 

a. 2/210 

avval (<Ar. evvel) evvel, 

önce, ilk 

a. 3/172, 4/100, 5/115, 

6/123 

ay  ay 

a. 2/316 

a.+ġa 1/29 

ė.+iniñ 3/92 

aya-  acımak 

a.-p 1/45 

ayaḳ  ayak 
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a.+i 6/116 

ayaġ  I.bk. ayaḳ 

a.6/59 

II. son 

a.+i 4/29 

a.+i 4/4 

ayaġlaĢ- sona ermek, bitmek 

a.-ti 3/147 

a.-ti 3/216 

a.-ip 3/145 

ayaġlaĢtur- sona erdirmek, bitirmek 

a.-di 5/41, 3/159 

ayaġliĢiĢ sona erdiriĢ, bitiriĢ 

a. 5/80 

ayal  (<Ar. ıyâl) kadın 

a. 4/14, 4/25, 4/48, 

4/85, 4/132, 5/12, 5/14, 

5/45, 5/113 

a.+lar 4/29, 4/56, 4/72, 

4/73, 4/98, 5/119 

a.+larmu 4/24 

a.+larni 4/31, 4/65, 

4/97, 5/271 

a.+larniñ 4/61, 4/68 

a.+niñ 4/42 

aydiñ  ay ıĢığı 

a.+da 3/161 

ayem  (<Ar. ayyam) bayram, 

berat kandili 

a. 3/92, 3/104 

ayer  (<u+yer, ul+yer) o yer 

a.+de 3/44 

aylandur-  döndürmek, çevirmek 

a.-imiz 2/270 

a.-up 2/185, 2/314, 

5/160 

a.-uvetti 5/80 

ayliḳ  aylık 

a. 5/254 

aylan-   I. dönmek 

a.-ip 3/174, 5/261 

a.-ivatḳan 1/30 

II. gezmek, dolaĢmak 

a.-ip 2/135 

ayra-  ayırt etmek, farkına 

varmak 

a.-validiġan (6/37) 

ayril-  ayrılmak 

a.-di 2/311, 6/69, 6/103 

a.-ip 1/28, 3/226, 6/95 

ayrim  ayrı, özel 

a. 5/126 

az  az  

a. 2/16, 2/18, 2/33, 

2/78, 2/172, 2/210, 

3/117, 5/136, 5/168, 

5/233, 5/235, 6/30, 

6/101 

a.+ġina 6/71, 7/59 

azad  (<Far. azâd) hür, 

serbest 

a. 4/88, 5/57, 5/271, 

azade (<Far. âzâde) temiz 

a. 2/143, 5/231 

azadilik (<Far.+YU. âzâde+lik) 

temizlik 

a.+i 2/143 

azadliḳ  (<Far.+YU. azâd+lik) 

azatlık, hürriyet, 

bağımsızlık 

a. 1/136, 2/41, 2/159, 

2/219, 2/237, 2/312, 

3/54 

a.+i 2/12 

a.+ini 2/40, 2/221 

a.+ḳe 1/68 

a.+tin 5/188, 5/259 

azar  (<Far. âzâr) cefa, eziyet 

a. bėriĢ 3/104 

“cebretmek” 

 

B 

 

bab  (<Ar. bâb) konu, kısım, 

bölüm 

b.+tin 4/27 

babla-  (<Ar.+YU. bâb-la) 

uygun hale getirmek 

b.-p 4/92 

baġ  (<Far. bâğ) bağ 

b. 2/105, 4/2, 4/4, 4/6 

b.+da 5/51 
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b.+din 1/94 

b.+ḳa 2/56 

b.+i 2/108, 2/108, 2/303 

b.+ida 2/55 

b.+idin 1/87 

b.+iġa 4/3 

baġçe  (<Far.+YU. bâğ+çe) 

bahçe 

b.+da 5/125, 5/273, 

5/275 

b.+ġa 5/8 

b.+lar 5/24, 5/37, 5/37, 

5/38 

b.+larda 5/131, 5/29 

b.+larġa 5/26 

b.+niñ 5/6, 5/23 

b.+sida 5/259 

b.+sidiki 5/141 

b.+siġa 5/147, 5/4 

b.+siniñ 5/123 

baġlam deste 

b. 5/269 

baġla-  bağlamak 

b.-p 1/13, 2/129, 6/112, 

7/30 

b.-ġan 1/44, 1/116 

b.-valġan 1/56, 5/237 

baġlan- bağlanmak 

b.-ġan 2/29 

b.-ip 3/146 

baġir  bağır 

b.+iġa 2/169 

b.+lirim 5/187 

b.+im 5/243 

bahane  (<Far. bahâne) bahane, 

sebeb 

b. 3/204 

bahar  (<Far. bahâr) bahar 

b. 4/1 

b.+imni 3/136 

baha  (<Far. bahâ‟) değer 

b.+siġa 6/42 

baḫĢi  hekim, otacı 

b.+larniñ 5/159 

bais  (<Ar. bâis) sebep 

b.+i 7/33 

b.+idin 7/82 

baḳ-   I. bakmak 

b.-attim 5/210 

II. beslemek 

b.-idu 4/122, 4/122 

III. bakmak yardımcı 

fiili 

b. 3/116, 6/47, 6/62 

b.-ayli 1/6 

b.-iñ 2/117 

b.-miġan 2/116 

b.-saḳ 4/111, 5/164  

b.sila 5/262 

baḳḳuçi çoban 

b.+niñ 2/112 

bala I  çocuk, evlat,  yavru 

b. 1/44, 3/67, 3/78 

3/100, 3/118, 5/16, 

5/172, 5/210, 6/4, 6/10, 

6/19, 6/25, 6/41, 6/57 

b.+m 3/120, 5/173, 

5/174, 5/212, 5/237, 

5/238, 6/83, 6/117 

b.+mdan 6/14 

b.+mmu 5/181, 5/186 

b.+mni 5/183 

b.+mniñ 5/235, 5/248, 

6/29 

b.+din 6/36 

b.+ġa 6/35 

b.+ġu 6/35 

b.+lar 2/141, 3/172, 

3/173, 5/4, 5/42, 5/44, 

5/47, 5/51, 5/60, 5/61, 

5/96, 5/105, 5/114, 

5/121, 5/123, 5/126, 

5/128, 5/141, 5/147, 

5/4, 5/42, 5/44, 5/47, 

5/51, 5/60, 5/61, 5/96, 

6/121 

b.+larçe 2/143 

b.+larġa 2/108, 3/82, 

5/45, 5/94, 5/111, 

5/112, 5/113, 5/117 

b.+larimniñ 5/266 

b.+lilarmu 5/59 
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b.+lilarni 3/71, 5/60 

b.+larniñ 3/38, 5/5, 

5/12, 5/13, 5/44, 5/111, 

5/201 

b.+lar 5/112, 5-1 

b.+lirçe 2/137 

b.+liri 3/164, 5/67 5/68, 

5/131 

b.+liridek 5/131 

b.+lirim 5/192 

b.+lirimniñ 5/188, 

5/213 

b.+lirini 2/169 

b.+liriniñ 5/132 

b.+lirni 3/57 

b.+lirniñ 5/140 

b.+ni 3/173, 3/199, 

4/125, 6/34, 6/62 

b.+niñ 2/165, 2/166, 

2/170, 3/81, 5/18, 

5/109, 5/119, 6/39, 

6/122 

b.+ñiz 2/166 

b.+si 1/50, 1/51, 3/54, 

5/173 

b.+sini 5/247, 6/110 

b.+siniñ 3/58, 6/23 

bala II  (<Ar. belâ) bela 

b.+ġa ḳal- “belaya 

tutulmak” 2/233 

balayi  Ar. belâyâ belalar 

b.-apet 5/162, 6/19, 

6/20 “kaza-bela” 

balet  (<Rus. balet) balet 

b. 2/188, 2/194 

baliliḳ  I. çocukluk 

b. 3/37, 3/50, 3/82, 

3/236, 5/132 

II. çocukluk, çocukca 

b. 3/219, 5/111, 6/83, 

6/87, 6/107 

balla  çocuklar, gençler 

b. 3/164, 3/164 

Balzak Balzak, Fransız yazar 

B.+ni 2/265 

bapli-  bk. babli-  

b.-p4/123 

bar-   I. varmak 

b.+dim 5/141 

b.-ġan 3/104 

b.-ġinimizda 2/183 

b.-idu 4/29 

b.-ip 1/95 

II. gitmek 

b. 3/106 

b.-alaytti 2/157 

b.-atti 1/81, 3/245 

b.-dim 5/4 

b.-ġan 2/54, 2/200 

b.-ġanlarniñ 2/173, 

2/200 

b.-ġanmidi 7/64 

b.-ġansėri 4/58 

b.-idiġan 4/8 

b.-imiz 1/61 

b.-ip 1/108, 2/175, 

2/202, 2/264, 3/33, 

3/74, 3/94,  3/172, 

4/13, 4/103, 4/13, 5/13, 

5/143, 5/147, 5/179, 

5/272, 6/45, 6/46, 7/25 

III. varmak yardımcı 

fiili 

b.-atti 1/115, 1/126, 

6/131  

b.-ġan 2/165 

b.-idu 6/132 

b.-maḳta 2/210 

b. 3/172  

b.-atti 

1/100 

bar  I. var 

b. 1/12, 2/25, 2/34, 

2/54, 2/76, 2/80, 2/105, 

2/117, 2/145, 2/208, 

2/221, 2/254, 3/26, 

3/32, 3/96, 3/122, 

3/161, 3/188, 4/25, 

4/52, 4/71, 4/112, 

4/122, 5/126, 5/197, 

5/244, 6/55, 7/31 

b.+dek 2/91 
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b.+du 4/66 

b.+ġa 1/41, 1/41, 4/31 

b.+içe 3/178 

b+ni 2/230 

b.+mu 2/272, 4/24 

II. hepsi, tamamı, her 

yeri 

b.+iñi 5/255 

b.+larniñ 2/269 

b.+içe 1/115 

barañ  bağ 

b.+lirini 4/5 

Barat  (<Ar. berâet) Berat, 

Kandil gecesi 

b. 3/92, 3/179 

baraver (<Far. berâber) beraber 

b. 2/220 

b.+likini 2/221 

baraverlik (<Far.+YU.berâber+lik) 

beraberlik 

b.ini 2/221 

baravet eğlence, tamaĢa 

b.+ige 3/94 

barliḳ  hepsi, bütün 

b. 1/84,5/91, 5/235, 6/3 

b.+liḳi 2/22, 2/97 

b.+liḳini 2/158, 2/218, 

2/271, 3/63, 5/188 

barmaḳ parmak 

b. 4/21 

b.+liri 3/74, 4/35 

b.+ni 3/222 

bas-  basmak 

b.-almay 4/106 

b.-ip 2/169, 2/210, 

3/141, 4/108 

iz b-ar 5/112 “yerini 

alacak” 

baĢ   I. baĢ 

b. 3/113, 3/161, 3/213, 

3/222, 5/137, 5/243 

b.+i 1/134, 3/121, 

3/128, 3/171, 3/201, 

5/56, 5/238, 5/251, 

5/261 

b.+liri 3/210 

b.+lirini 3/143, 4/135 

b.+ni 2/208 

b.+ida 1/12, 4/23, 

5/239 

b+idiki 4/111 

b.+idin 1/118 

b.+idin 1/56, 3/49 

b.+iġa 1/129, 4/14, 

6/94, 7/1 

b.+imdin 7/36 

b.+imizdin 5/199 

b.+imizġa 5/162 

b.+ini 1/124, 2/90, 

2/91, 2/207, 3/52, 3/90, 

5/11, 5/48, 5/94, 5/99, 

5/154, 5/160, 5/261, 

6/35, 7/27, 7/59 

b.+iñiz 7/70 

yoġan b+liḳ “büyük 

baĢlılık, kibirlilik” 

3/120  

II. ön, ilk 

b. 1/36 

b.+ta 5/96 

III. demet, bağ 

b. 5/269 

baĢḳa  baĢka, diğer 

b. 1/28, 2/106, 2/172, 

2/271, 5/125, 5/261, 7/4 

b.+lardin 2/160, 6/101 

b.+larnimu 2/140 

b.+larniñ 3/141, 5/199 

b.+liri 1/68 

b.+lirni 2/265 

baĢḳiçe baĢkaca, ayrıca 

b.+rek 4/39 

baĢḳur- yönetmek, idare etmek 

b.-atti 3/129 

b.-rup 5/12 

baĢḳurġuçi yönetici, idareci, Ģef 

b. 5/93, 5/99 

baĢla-  baĢlamak 

b.-di 1/74, 3/10, 3/132, 

3/133, 3/171, 3/184, 

4/49, 4/82, 5/24, 5/121, 

6/94, 6/122, 6/127 
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b.-dim 3/125 

b.-duḳ 2/61, 5/190 

b.-ġan 2/23, 2/70 

b.-ġandi 2/32 

b.-ġanlar 2/254 

b.-ñ 5/22, 5/94, 5/101 

b.-p 4/100 

b.-p bergen 4/73 

b.-p ekirip ḳoyay 
3/118 

b.-Ģ 4/94 

b.-Ģ kėrek 2/27, 6/41 

b.-vatimenġu 6/42 

b.-vėdi 6/69 

b.-vetkeçke 5/95 

b.-vetkenidi 5/105 

b.-vetti 3/160, 5/49, 

5/67, 5/94 

b.-ydu 5/131 

b.-ymen 5/86 

b.-ymiz 4/46 

b.-ysen 6/35 

b.-ytti 1/103 

baĢlan- baĢlanmak 

b.-ġanidi 2/234 

b.-ġanliḳiġa 2/207 

b.-ġili 1/29 

b.-idiġan 3/152 

b.-ip ketip3/206, 3/226 

b.-ip ketti 3/145, 3/152 

b.-ndi 1/83 

baĢliḳ   I. baĢlı 

yette b. 5/191 “yedi 

baĢlı 

II. yönetici, lider, 

baĢkan, reis 

b+i 1/21, 1/19, 2/210 

b.+iġa 1/57 

b.+larniñ 2/305 

b.+liḳ 5/277 

b.+liridin 2/34 

b.+mu 1/57 

baturluḳ (<Moğ.+YU 

bagatur+luḳ) 

kahramanlık 

b.+tin 7/52 

bay  zengin 

b. 2/260, 2/273 

b.+lar 5/167 

b.+larġa 5/160 

b.+larniñ 5/165, 5/166 

bayatin deminden beri 

b. 5/215 

bayḳa- dikkat etmek 

b.-may 6/4 

bayliḳ  zenginlik 

b.+i 2/28 

b.+idan 2/28 

bazar  (<Far. bâzâr) pazar 

b.+idiki 7/29 

bediiy  (<Ar. bediî) estetik, 

güzel 

b. 5/111, 5/138 

beden (<Ar. beden) beden, 

vücut 

b.+i 7/23 

beġerez (<Far+Ar. be+garaz) 

amaçsız, gayesiz 

b. 1/7 

beġ  bey 

b.+i 3/128, 3/129, 3/129 

b.+liri 3/128 

beḫitsiz (<Far.+YU. baht+siz) 

b. 5/236 

beḫt  (<Far. baht) Ģans, talih 

b. 2/10, 2/12, 2/13, 

2/29, 2/315, 5/259, 

5/270 

b.+i 2/30 

b.+idin 2/30 

b.+imni 5/259 

Beḫtiḫan özel isim, erkek adı 

B. 5/142, 5/146, 5/149, 

5/154, 5/172,5/198, 

5/213, 5/229, 5/257, 

5/257 

B.+ġa 5/271 

B.+ni 5/276 

B.+niñ 5, 5/144, 5/194, 

5/250, 5/251, 5/272, 5/3 

behtlik (<Far.+YU. baht+lik) 

Ģanslı 



252 

 

 

 

b. 2/203, 5/44, 5/58, 

5/69 5/150, 5/216, 

5/248, 5/257 

behtsiz (<Far.+YU. baht+siz) 

Ģanssız 

b. 5/248 

bek  pek 

b.+mu 2/197 

bel  bel 

b.+ini 1/13 

b.+ni 1/44 

belki  (<Far. belki) belki 

b. 2/28, 2/143 

belkim bk. belki  

b. 2/161 

belvaġ  kemer, kuĢak, bel bağı 

b. 1/13 

b.+iġa 1/116 

bendiñ sandalye, koltuk 

b.+de 4/51 

b.+lerde 5/9 

beñgi  (<Far. beng) afyon 

tiryakisi 

b. 2/51 

ber-   I. vermek 

b.-di 2/102, 2/180, 

3/114, 5/146, 6/126 

b.-diġu 3/97 

b.-dim 4/102 

b.-duḳ 4/96 

b.elmeyiġanliḳim 2/15 

b.-etti 3/48, 5/111, 

5/264 

b.-ey 7/13, 7/17 

b.-gen 5/201, 7/57 

b.-idu 2/211, 4/125 

b.-ip 2/150, 2/151, 

2/158, 2/168, 2/171, 

3/100, 3/186, 5/127, 

6/133 

b.-iptu 2/167 

b.-iptiken 6/19 

b.-isen 3/115 

b.-ivatḳan 3/132 

b.-ivatsiler 2/101 

b.-ivetettim 5/213 

b.-mekçimen 5/3 

b.-meymizmu 2/147 

b.-memsen 3/110 

b.-meslik 2/246 

b.-mey 4/113 

b.-midiñ 4/127 

b.-se 2/185 

b.-señ 2/302, 3/114 

b.-señler 2/103, 2/108 

b.-sile 7/68 

II. vermek yardımcı fiili 

b.-di 2/133, 4/39, 6/85, 

5/58, 5/119, 7/22  

b.-dim 6/43 

b.-elemdu 7/51  

b.-gen 2/237, 4/73, 6/86 

b.-genliki  4/66 

b.-genlikini 6/128 

b.-genlirini 5/3 

b.-gini 2/191, 3/64 

 b.-idi 4/68 

b.-idiġan 2/247, 6/131 

b.-idim 2/284 

b.-idu 2/41, 5/48, 5/67 

b.-imen 5/233 

 b.-imiz 2/247, 2/555, 

2/263 

b.iniz 2/36 

b.-ip 5/197, 5/216, 

6/127 

b.-isen 6/65 

b.-iĢ 2/27, 3/104, 5/160 

b.-iĢetti 4/135  

b.iĢgenidi 2/152  

b.-iĢi 2/221 

b.-iĢini 3/94 

b.-iĢke 3/171 

b.-iĢti 3/119 

b.-ivatimen 6/42 

b.-ivatḳan 4/92, 5/250, 

5/276 

b.-ivatḳanda 2/230 

b.-memsen 2/147 

b.-meydu 4/36 

b.-meyvatisiler 2/259  

b.-misun 3/151 
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berpa  (<Far. berpâ) tesis, 

teĢkil 

b. 2/303, 2/315 

best  (<Far. best) bünye, 

beden , yapı 

b.+imiz 1/48 

bestlik (<Far.+YU. best+lik) 

yapılı, iri vücutlu 

b. 3/18 

beĢ  beĢ 

b. 1/31, 1/34, 1/73, 

2/76, 2/84, 2/118, 3/50, 

4/116, 5/9, 5/45 7/46, 

7/47 

beĢinçi beĢinci 

b. 5/182 

beĢire   (<Ar. beĢere) görünüĢ, 

dıĢ görünüĢ 

b.+mizge 5/133 

b.+sini 2/52 

bet  sayfa 

b.+i 2/11 

better  (<Far. beter) beter 

b. 5/208 

beyit  (<Ar. beyt) beyit 

b. 3/152 

bezgek  sıtma, malarya 

b.+tek 7/23 

bezi  (<Ar. ba'zı) bazı 

b. 1/92, 2/58, 2/160, 

2/58, 4/47 4/116, 6/74, 

6/78, 6/105,3/225 

b.+3/144 

b.+de 3/107, 4/104, 

4/105, 5/35, 5/101, 6/79 

b.+ler 1/62, 2/161, 

4/38,  4/126 

b.+liri 1/92, 2/245, 3/6, 

3/89, 3/90, 5/43, 5/43 

b.+mizda 5/54 

b.+si 2/306, 3/5 

bezme  Far. bezm Ģölen, ziyafet 

b. 3/145, 3/147, 4/9 

b.+ge 3/130, 3/133 

b.+ni 4/10 

bėġiĢla- hediye etmek 

b.mdu 5/169 

bėhiĢ  cennet 

b.+tin 6/59 

bėket  konak, durak 

b.+ke 3/2, 3/3 

b.+te 3/43 

bėkimsiz bakımsız 

b. 5/192 

bėkindiliḳ bağımlılık 

b.+ 5/271 

bėkitil- kapatılmak, bağlanmak 

b.-gen 7/75 

b.-ti 3/12 

bėliḳ  balık 

b. 2/184, 3/152 

b.+niñ 2/194 

bėrerlik kalıcı 

b. 2/186 

bėri  beri, bu yana 

b. 1/20, 3/42, 4/43, 

5/215, 7/45, 7/46, 7/47, 

7/66 

b.+ki 5/163 

bėril-   I. verilmek 

b.-gen 2/284, 7/83 

b.-idiġanliḳini 6/99 

b.-ilġan 2/312 

b.-imiz 2/205 

b.-ip 2/98, 2/230, 

3/155, 4/13, 6/17, 6/100 

b.-ivatḳan 3/139 

b.-sun 1/60 

bėriñliĢ- darılmak 6/17 

b.-ip 6/66 

bėriĢ I  varmak, gitmek 

b.+ni 1/36, 1/65 

bėriĢ II vermek 

b.+i 6/76 

b.iĢke 6/22 

b.+ni 2/191 

b.+niñ 7/35 

b.+tin 1/77 

b.+tin 3/222 

Bėrma  Burma, Birmanya 

B.+ġa 2/210 

bėsiḳ  mütevazi 
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ėgir b. 3/47, 6/70 “ağır 

baĢlı” 

bėsil-  azalmak, kesilmek 

b.-ġandin 3/154 

b.-ġiçe 3/248 

b.-imiġanidi 2/81 

b.-may 3/193 

bėzeĢ  bezemek, süslemek 

b.+ke 2/26 

biçare  (<Far. bî-çâre) çaresiz,  

zavallı 

b. 5/238, 5/251, 6/14 

biedep  (<Far.+Ar. bî-edeb) 

edepsiz 

b. 3/57 

bihürmetlik (<Far.+Ar.+YU. bî- 

hürmet+lik) 

saygısızlık 

b. 6/23 

bikar  (<Far. bî-kâr) boĢ 

b. 2/308, 4/133 

b. ket- boĢa gitmek” 

5/258 

bikardin bikar(<Far.+YU. bî-kâr+din 

bî-kâr) 

boĢu boĢuna, sebepsiz 

yere 

b. 3/200 

bil-   I. bilmek 

b.-elmeyttim 5/188 

b.-emsiz 4/72 

b.-ettuk 5/161 

b.-gen 2/205 

b.-genlirim 2/18 

b.-idiġan 6/37 

b.-idiliġu 5/154 

b.-idu 3/242 

b.-ip 1/38, 1/54, 5/154, 

5/155 

b.-mestin 5/213 

b.-mey 3/221 

b.-meydiġandu 6/13 

b.-meydikensen 3/214 

b.-meymiz 5/157 

b.-meytti 5/270 

b.-migen 3/198 

b.-semu 2/18 

II. öğrenmek 

b.-di 2/158, 6/112, 

6/114, 6/119 

b.-midiñ 6/46 

III. tanımak 

b.-di 2/223 

bildür- belirtmek, duyurmak 

b.-idiġan 5/20 

b.-üp 3/124, 5/59, 

6/131 

bilek  bilek 

b.+idin 3/74 

b.+niñ 4/78 

b.+liri 3/18 

bilen  ile 

b. 1/13, 1/14, 1/19, 

1/20, 1/28, 1/28, 1/30, 

1/35, 1/36,1/37, 1/43, 

1/48, 1/59, 1/62, 1/66, 

1/71, 1/74, 1/87, 1/95 

1/101, 1/122, 1/123, 

1/134, 2/17, 2/17, 2/17, 

2/21, 2/19, 2/24, 2/32, 

2/26, 2/28, 2/40, 2/43, 

2/44, 2/46, 2/46, 2/50, 

2/50, 2/52, 2/52, 2/56, 

2/58, 2/61, 2/72, 2/72, 

2/74, 2/74, 2/76, 2/80, 

2/80, 2/85, 2/85, 2/88, 

2/90, 2/98, 2/110, 

2/112, 2/119, 2/132, 

2/134, 2/136,  2/140, 

2/141, 2/152, 2/157, 

2/157, 2/158, 2/163, 

2/168,  2/170, 2/173, 

2/182, 2/184, 2/184, 

2/186, 2/186, 2/187, 

2/188, 2/188, 2/189, 

2/194, 2/194, 2/194, 

2/198, 2/198,  2/198, 

2/203,  2/207, 2/210, 

2/220,2/221, 2/222, 

2/224, 2/224, 2/228, 

2/228, 2/229, 2/230, 

2/238, 2/238, 2/244, 
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2/245, 2/253, 2/262, 

2/264, 2/275, 2/277, 

2/293, 2/301, 2/303, 

2/303, 2/305, 2/308, 

2/308, 2/308, 3/10, 

3/13, 3/20, 3/37, 3/60, 

3/69, 3/74, 3/85, 3/88, 

3/89, 3/101, 3/119, 

3/139, 3/145, 3/245,  

3/152, 3/154, 3/157, 

3/160, 3/162, 3/172, 

3/186, 3/188, 3/194, 

3/194, 3/197, 3/202, 

3/205, 3/207, 3/213, 

3/216, 3/221, 3/222, 

3/236, 3/238, 3/246, 

4/2, 4/12, 4/19, 4/21, 

4/22, 4/28, 4/35, 4/48, 

4/48, 4/60, 4/60, 4/60, 

4/65, 4/72, 4/92, 4/107, 

4/108, 4/111, 4/116, 

4/117, 4/128, 4/135, 

5/1, 5/20, 5/41, 5/44, 

5/60, 5/62, 5/62, 5/66, 

5/89, 5/91, 5/99, 5/105, 

5/111, 5/115, 5/121, 

5/124, 5/125, 5/135, 

5/135, 5/136, 5/139, 

5/139, 5/142, 5/157, 

5/192, 5/201, 5/233, 

5/237, 5/238, 5/247, 

5/254, 5/255, 5/269, 

5/270, 5/78, 5/80, 6/4, 

6/10, 6/13, 6/45, 6/66, 

6/74, 6/80, 6/87, 6/90, 

6/95, 6/102, 6/103, 

6/106, 6/109, 6/112, 

6/115, 6/124, 6/124, 

6/125, 6/125, 7/1, 7/1, 

7/2, 7/3, 7/4, 7/31, 7/36, 

7/38, 7/41, 7/47, 7/48, 

7/51, 7/72, 7/76, 7/79, 

7/82 

b.+le 2/51, 3/164, 5/5, 

5/11 5/5 

bilim  bilim, ilim 

b. 5/127 

bilimlik okumuĢ, bilgili 

b. 2/138, 2/236 

bilin-  bilinmek 

b.-meytti 5/169 

bilindaz (<Rus. blindaj) 

karargah 

b. 1/85 

b.+liriġa 1/108 

biliĢ  bilme, öğrenme 

b. 2/300, 7/39 

b.-ni 5/1 

b.-ivėliĢ 4/94 

bille  birlikte, beraber 

b. 1/87, 2/110, 3/101, 

4/48, 4/60, 4/60, 5/157 

bilmeslik bilmezlik 

b.-i 7/82 

bimena (<Far.+Ar. bî-ma'nâ) 

manasız, anlamsız, 

saçma 

b. 4/72, 7/6 

bina  (<Ar. binâ) ev, yapı 

b.+lar 3/33 

b.+larni 2/203 

b.+liri 2/271 

b.+ni 2/270 

b.+niñ 2/19, 5/8 

b.+siġa 2/19 

biperva (<Far. bî-pervâ) 

özensiz,  

kaygısız 

b. 4/51 

bir   I. bir, sayıların ilki 

b. 5/15, 5/18, 5/19, 

5/260 

b.-b.-ige “bir birine” 

3/60, 3/125, 3/220 

b.-b.-ini “bir birini” 

3/69 

b.-b.-imizniñ” bir 

birimizin” 5/134” 

b.-b.-si “bir biri” 5/136 

b.-b.-sige” bir birine” 

5/24 

II. sayı sıfatı 
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b. 1/7, 1/31,1/127, 

1/133, 2/19, 2/24, 2/39, 

2/53, 2/53, 2/53, 2/54, 

2/68, 2/69, 2/72, 2/74, 

2/75, 2/76, 2/76, 2/76, 

2/76, 2/85, 2/68, 2/69, 

2/72, 2/74, 2/75, 2/76, 

2/76, 2/76, 2/76, 2/85, 

2/108, 2/118, 2/119, 

2/129, 2/135, 2/136, 

2/138, 2/146, 2/156, 

2/163, 2/165, 2/176, 

2/188, 2/188, 2/188, 

2/206, 2/216, 2/220, 

2/236, 2/264, 2/278, 

2/280, 2/281, 2/68, 

2/69, 2/72, 2/74, 2/75, 

2/76, 2/76, 2/76, 2/76, 

2/85, 3/2, 3/7, 3/9, 3/9, 

3/12, 3/17, 3/20, 3/66, 

3/69, 3/69, 3/82, 3/113, 

3/113, 3/121, 3/123, 

3/126, 3/131, 3/133, 

3/137, 3/141, 3/152, 

3/159, 3/172, 3/174, 

3/175, 3/176, 3/176, 

3/189, 3/191, 3/200, 

3/204, 3/220, 3/236, 

4/2, 4/3, 4/3, 4/13, 4/14, 

4/17, 4/100, 4/112, 

4/121, 5/4, 5/10, 5/12, 

5/12, 5/24, 5/44, 5/122, 

5/124, 5/124, 5/134, 

5/135, 5/136, 5/172, 

5/179, 5/184, 5/201, 

5/208, 5/233, 5/237, 

5/237, 5/237, 5/242, 

5/242, 5/269, 5/269, 

5/269, 5/269, 5/269, 

5/275, 6/83, 6/89, 6/97, 

6/109, 6/118, 6/129,  

7/4, 7/7, 7/18, 7/24, 

7/68, 7/75, 7/75, 7/79, 

7/81, 7/83 

b.+ige 2/34 

b.+ide 3/61, 5/234 

b.+ila 5/271 

b.+rini 2/38 

b.+niñ 3/146 

b.+isi 2/200, 5/136 

b.+isini 2/181 

III. tek, biricik 

b. 4/133, 5/131 

IV. önce, ilk 

b. 2/35 

V. beraber 

b. 1/71, 5/105 

VI. aynı 

b. 5/105 

VII. iyice, güzelce 

b. 4/19 

bir-birdin birer birer, tek tek 

b. b.+din 3/204  

biraz  biraz 

b. 1/19, 2/78, 2/115, 

3/154, 4/97, 5/168, 

5/233,  

biraḳ  fakat, ama 

b. 2/15, 2/49, 2/77, 

2/111, 2/201, 2/277, 

2/294, 6/88 

b.+la 5/95 

birav  birisi, bir kimse 

b.+niñ 2/49 

birdek  aynı 

b. 2/201 

birdem YU.+Far. bir+dem 

birden, bir anda 

b.+de 2/186 

5/235 

birdinla ansızın, aniden 

b. 2/113, 4/5, 4/62, 7/4 

birer  bir 

b. 1/35, 2/185, 2/230, 

2/233, 2/238, 2/266, 

3/44, 3/45, 5/208, 7/68 

birge  birlikte, beraber 

b. 2/19, 2/74, 2/136, 

2/173, 2/187, 3/37, 

3/60, 5/185 

biri  bir tanesi 
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b.+i 1/19, 1/88, 1/130, 

1/136, 2/15, 2/17, 2/59, 

2/64, 2/152, 2/173, 

2/184, 2/193, 3/1, 

3/120, 3/146, 3/154, 

3/233, 5/82, 5/84 

birinçi  birinci, ilk 

b. 1/25, 2/71, 3/124, 

3/185, 5/97, 6/99, 6/104 

birḳançe (<bir ḳançe) birkaç  

b. 1/20, 1/24,2/53, 

2/111, 2/125, 2/245, 

3/189, 6/73, 6/101 

b.+si 3/89  

birḳėtim (bir ḳetim) bir kere, bir 

defa 

b. 2/156, 6/46, 6/106, 

6/106 

b.+la 2/228 

bir-ikki ḳėtim 4/18 

4/102 “bir iki defa” 

birküni (<bir küni) bir gün 

b. 2/47, 2/56,2/108, 

2/165, 2/182, 2/188, 

2/242, 2/279, 2/281, 

4/109, 6/90 

birmunçe (<bir munçe) birçok  

b. 2/180, 2/198, 3/56, 

4/17,4/111 

birneççe (<bir neççe) birkaç 

b. 1/36, 2/10, 2/56, 

2/68, 2/155, 2/164, 

2/196, 2/227, 2/309, 

3/4, 3/60, 3/62, 3/101, 

3/173, 4/4, 4/22, 4/103, 

5/131, 5/190, 5/237, 

5/254 6/35, 6/101, 

6/101, 7/69 

b.+siniñ 3/210 

birnerse birĢey 

b. 2/251, 5/169, 5/194, 

6/7 

b.+lerni 3/67 

bir tereptin bir yandan, bir taraftan 

b. t. 5/20 5/111, 5/111 

biryol  (<bir yol) bir kere, bir 

defa 

b. 2/221 

biryoli  bk. biryol 

b. 2/10 

birla  sadece bir 

b. 7/8 

birle  ile 

b. 1/113 

birlikte birlikte, beraber 

b. 3/12 

birsi  (<birisi) birisi 

b. 3/72, 3/78 3/181, 

3/182, 3/208, 

b.+ge 5/24 

b.+niñ 3/68 

bitaḳat (<Far.+Ar. bî-tâkat) 

takatsiz 

b. 6/49 

bitim  karar, antlaĢma 

b. 2/39 

b.+din 2/40 

biz  ĢahıĢ zm. biz 

b. 1/4, 1/8, 1/14, 1/19, 

1/20, 1/22, 1/31, 1/47, 

1/48, 1/49, 1/59, 1/64, 

2/111, 2/8, 2/174, 

2/175, 2/178, 2/182, 

2/188, 2/194, 2/195, 

2/31, 2/36, 2/39, 2/39, 

2/42, 2/55, 2/56, 2/61, 

2/63, 2/80, 2/88, 2/218, 

2/236, 2/253, 2/255, 

2/258, 2/260, 2/291, 

2/314, 3/2, 3/7, 3/32, 

3/33, 3/45, 3/57, 3/64, 

3/87, 3/119, 3/174, 

3/204, 3/236, 4/33, 

4/49, 4/50, 4/57, 4/72, 

4/73, 4/74, 4/96, 4/98, 

4/111, 4/136, 5/40, 

5/67, 5/68, 5/69, 5/92, 

5/112, 5/133, 5/139, 

5/157, 5/161, 5/165, 

5/167, 5/191, 5/208 

b.+de 2/81, 2/254 
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b.+din 2/21, 2/249, 

2/311, 3/168 

b.+dinmu 2/265 

b.+ge 1/60, 2/64, 2/90, 

2/130, 2/238, 3/68, 

3/179, 4/127, 5/160, 

5/166, 5/178 

b.+iñmu 4/121 

b.+lerni 5/159 

b.+mu 1/87, 4/53, 4/79, 

4/80, 4/99 

b.+ni 1/55, 2/37, 2/87, 

2/179, 2/180, 3/93, 

3/189, 3/240 

b.+niñ 1/18, 1/20, 1/74, 

1/86, 1/90, 2/13, 2/32, 

2/25 2/33, 2/41, 2/51, 

2/52, 2/58, 2/62, 2/89, 

2/95, 2/184, 2/194, 

2/232, 2/232, 2/237, 

2/272, 2/294, 2/297, 

3/36 3/164, 3/167, 

3/168, 3/169, 4/25, 

4/122, 5/138, 5/140, 

5/163, 5/164, 5/191, 

5/200, 5/262 

bizar  (<Far. bîzâr) bıkmıĢ, 

usanmıĢ 

b. 6/5 

boġul-  boğulmak, tıkanmak 

b.-up 5/95 

boġum boğum 

b.+ni 3/113 

boġuz  boğaz 

b.+iniñ 7/7 

boġuzla- boğazlamak 

b.-ymen 7/51 

b.-maḳçi boluĢi 7/79 

bol-   I. olmak, meydana 

gelmek 

b.-ar 2/19 

b.-di 2/283  

b.-ġan 1/68, 1/98, 

1/136, 2/194, 2/237, 

3/102, 3/220, 5/9, 6/45, 

6/125, 6/125 

b.-ġanliḳini 4/94 

b.-idiġan 6/124 

b.-idu 2/146, 2/267, 

2/273, 7/41 

b.-masliḳi 6/108 

b.-misa 2/267 

b.-up 6/73 

b.-uvaptu 3/180 

b.-uvatḳan 3/236 

II.olmak yardımcı fiili 

b. 3/244 

b.-a 6/36 

b.-almay 3/40 

b.-almaydu 3/57, 4/72 

b.-amdiken 4/54 

b.-amdu 4/91 

b.-amdu 6/83 

b.-armikin 1/56 

b.-atti 2/172, 5/204 

b.-atti 4/12 

b.-di 1/127, 1/136, 

2/227, 3/75, 3/79, 

4/116, 4/122, 5/25, 

5/57, 6/4, 6/49, 6/74, 

6/113, 6/124 

b.-dum 2/137 

b.-duñlar 6/18 

b.-duñlarmu 3/202 

b.-ġaçḳa 3/102 

b.-ġan 1/118, 1/137, 

2/10 2/13, 2/48, 2/48, 

2/60, 2/129, 2/138, 

2/205, 2/225, 2/228, 

2/315, 2/235, 2/238, 

2/238, 2/284, 3/136, 

3/141, 5/255, 5/272, 5-

2, 6/24, 6/35, 6/97, 7/84 

b.-ġandin 2/21, 3/114, 

4/57, 7/35 

b.-ġanidi 6/89, 6/128, 

7/83 

b.-ġanlarġa 6/99 

b.-ġanliḳ 5/144 

b.-ġanliḳi 2/162, 6/86, 

6/104 

b.-ġanliḳini 5/113, 7/34 
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b.-ġanliḳtin 2/248 

b.-ġayki 7/29 

b.-ġini 2/294,  3/26, 

3/38, 4/12, 4/92 

b.-ġinim 5/217 

b.-ġuçilarniñ 2/50 

b.-ġudek 6/20 

b.-idiġan 2/262, 2/264 

b.-idiġanliḳini 2/220, 

2/275 

b.-idiġu 7/5 

b.-idikenmen 6/40 

b.-idu 2/36, 2/42, 2/99, 

2/274, 3/97, 4/72, 

3/114, 6/81 

b.-iduki 5/247 

b.-imen 5/82, 5/84, 

6/131 

b.-imiz 2/273, 5/75 

b.-maḳta 1/106, 3/34 

b.-mañ 5/100 

b.-may 2/142, 2/284, 

4/67 

b.-maydiġan 2/205 

b.-maydu 2/26 

b.-maytti 1/10 

b.-sa 2/17, 2/143, 

2/221, 2/273, 3/25, 

3/84, 4/19, 5/111, 

5/155, 5/238, 6/106, 

6/108 

b.-saḳ 2/253 

b.-sam 3/139, 3/144, 

3/204, 6/14,  

b.-sañ 7/20 

b.-simu 1/13, 1/75, 

1/92, 2/108, 2/200, 

2/247, 3/120, 4/91, 

5/35, 5/184, 7/37 

b.-siñiz 4/75 

b.-sun 6/117 

b.-up 1/15, 1/29, 1/36, 

1/45, 1/71, /75, 1/133, 

2/11, 2/17, 2/19, 2/19, 

2/21, 2/23, 2/51, 2/51, 

2/72, 2/73, 2/86, 2/111, 

2/115, 2/120, 2/136, 

2/156, 2/158, 2/181, 

2/186, 2/197, 2/205, 

2/220, 2/228, 2/233, 

2/236, 2/278, 2/284, 

2/294, 3/13, 3/47, 3/59, 

3/62, 3/66, 3/82, 3/91, 

3/101, 3/105, 3/120, 

3/165, 3/182, 3/194, 

3/207, 3/209, 3/210, 

3/221, 3/223, 3/224, 

3/224, 3/224, 3/225, 

3/225 3/226, 3/228, 

3/233, 3/234, 4/1, 4/4, 

4/6, 4/7, 4/12, 4/16, 

4/55, 4/128, 4/135, 

5/19, 5/42 5/101, 5/116, 

5/131, 5/131, 5/133, 

5/149, 5/151, 5/153, 

5/213, 5/217, 5/243, 

5/248, 5/261, 6/5, 6/7, 

6/7, 6/9, 6/68, 6/71, 

6/71, 6/76, 6/84, 6/101, 

6/109, 6/115, 6/117, 

7/25, 7/57, 7/76, 7/79 

b.-upmu 3/61 

b.-ur 7/69 

b.-uĢti 3/199 

b.-uvatamdikin 2/248 

b.-uvatidikin 4/50 

b.-uvatimen 7/59 

b.-uvatḳan 1/28 

b.-uvatḳanda 2/170 

III. bulunmak, yer 

almak 

b.-almaydu 2/220 

b.-atti 5/211 

b.-di 1/20 

b.-ġan 2/271 

b.-idu 1/20 

b.-ivatḳanliḳini 4/93 

b.-mastin 2/28 

b.-uĢti 1/35 

IV. geçmek 

b.-di 7/43 

V. var olmak 
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b.-ġaçka 5/72 

b.-ġandimu 2/22 

b.-miġaçḳa 2/191 

VI. nitelik değiĢtirmek, 

ünvan kazanmak 

b.-ġili 7/43 

b.-ivalġanliḳini 4/94 

VII. uygun düĢmek 

b.-masmikin 2/288 

b.-maydu 6/61 

b.-maydu 6/84 

boldi  tamam, yeter, olur 

b. 3/75, 6/69, 6/69 

bolidu  mümkün, olur 

b. 2/151, 2/151 

bolmisa  I. bile, dâhi 

b. 2/266 

II. yoksa 

b. 3/195, 4/121 

bolsa  ise 

b. 1/18, 1/51, 1/59, 1/80 

1/107, 1/117, 1/135, 

2/59, 2/68, 2/95, 2/217, 

2/157, 2/239, 2/245, 

2/298, 3/5, 3790, 3/109, 

3/129, 3/168, 3/188, 

4/8, 4/10, 4/11, 4/97, 

4/122, 4/126, 5/10, 

5/43, 5/45, 5/64, 5/78, 

5/165, 5/247, 5/253, 

5/260, 5/269, 5/274, 

6/71, 6/80, 6/132 

b.-m 2/166, 7/74 

b.-ñ 6/46 

bolupmu bilhassa, özellikle 

b. 3/54, 3/156, 4/2 

boluĢ  olmak, oluĢ 

b.-uĢ 2/142, 2/257,3/60, 

3/105, 4/47, 7/41 

b.+i 6/121, 7/79 

b.+iġa ḳoyup bėr- 
“kendi haline 

bırakmak” 6/127 

b.+ini 2/45, 5/246 

b.+nila 6/104, 6/108 

b.+umni 5/248, 5/257 

bolḳa  çekiç 

b.+larġa 6/86 

b.+ni 3/10 

b.+si 6/102 

b.+sidin 6/103 

b.+sidin 6/96 

boluñ  köĢe 

b.+da 1/31 

bomba (<Rus. bomba) bomba 

b. 1/67 

Bombay Bombay, Hindistan‟ın 

MaharaĢta eyaletinin 

baĢkenti 

B.+ni 2/202 

B.+niñ 2/205 

bop  (<bol-up) bk. ol-  

b. 5/55, 7/56 

b.-tiken 2/289 

b.-tu 3/106, 3/121, 7/27 

Borivay yer adı, özel isim 

B.+da 3/61 

B.+niñ 3/235 

bostan  (<Far. bostân) bostan 

b.+lar 3/34 

boĢat-  boĢaltmak, gevĢetmek 

b.-ip 3/8 

b.-ivėlip 7/72 

bota köz güzel göz 

b. k. 5/149 

bota közlük güzel gözlü 

b. k. 5/10 

bova  baba 

b.+lirimizniñ 1/69 

bovak  çocuk, yavru, bebek 

b. 5/173 

boy  I. boy 

b. 3/18 

b.+i 1/83, 2/86, 5/116 

b.+uñlar 3/202 

II. süre 

esirler b.+i 2/11, 2/17, 

2/23, 5/201 

 “asırlarca” 

III. kenar, kıyı 

b.+ida 1/9, 1/19, 3/5, 

3/67,  
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b.+iġa 2/56 

b.+idiki 2/118 

boyal-  boyanmak 

b.-ġan 4/20 

b.-up 3/208, 4/21 

boya-  boyamak, yazmak 

b.-p 2/17 

boyiçe  I. boyunca 

b. 1/79, 2/97, 2/141, 

2/142, 4/25, 5/118, 

5/123,  

II. dayanarak, -e göre 

b. 2/39, 2/232, 2/310, 

3/128, 5/123, 5/188 

III. halde 

b. 3/187, 6/69 

boyluk boylu 

b. 1/27 

boysun- itaat etmek 

b.-idiġan 7/20 

boyun  boyun 

b. 6/39, 7/21, 7/21 

b. tolga- “boyun 

kıvırmak” 6/38, 6/120 

b.+niġa 5/151, 5/177 

b.+ini 2/302,  6/56 

b.+liri 5/255 

bozek ėt- hor görmek, ezmek 

b. ė.-isen 3/199 

böl-  bölmek 

b.-üp 3/113 

bölüm  bölüm 

b.+ige 2/270 

bölün-  bölünmek, ayrılmak 

b.-gen 1/78 

böĢük  beĢik 

b.+mü 5/211 

b.+ni 6/11 

bu  I. ĢahıĢ zm. bu 

b. 1/20, 1/40, 2/138, 

2/15, 2/156, 2/17, 2/25, 

2/61, 2/69, 2/70, 2/85, 

2/94, 2/175, 2/195, 

2/312, 3/13, 3/57, 3/92, 

3/121, 3/199, 3/200, 

3/201, 3/223, bu 4/30, 

4/92, 4/131, 5/13, 5/18, 

5/44, 5/140, 5/145, 

5/150, 5/183, 5/216, 

6/116 

b.+lar 1/11 

b.+larġa 3/183 

b.+larni 2/196, 5/12 

b.+larniñ 5/181 

b.+niñ 3/122 

II. iĢaret zm. bu 

b. 1/130, 1/15, 1/16, 

1/18, 1/24, 1/25, 1/38, 

1/90, 2/11, 2/16, 2/27, 

2/27, 2/30, 2/40, 2/40, 

2/42, 2/43, 2/60, 2/73, 

2/77, 2/95, 2/103, 

2/113, 2/125, 2/137, 

2/142, 2/180, 2/188, 

2/199, 2/206, 2/218, 

2/220, 2/225, 2/234, 

2/243, 2/257, 2/270, 

2/275, 2/286, 2/299, 

3/3, 3/4, 3/70, 3/71, 

3/117, 3/127, 3/140, 

3/141, 3/155, 3/159, 

3/177, 3/195, 3/219, 

3/221, 3/227, 3/228, 

4/3, 4/10, 4/11, 4/11, 

4/14, 4/19, 4/31, 4/48, 

4/49, 4/52, 4/52, 4/54, 

4/71, 4/78, 4/84, 4/93, 

4/111, 5/6, 5/58, 5/60, 

5/78, 5/111, 5/112, 

5/144, 5/152, 5/169, 

5/178, 5/264, 5/270, 

5/271, 5/277, 6/63, 

6/76, 6/80, 6/84, 6/88, 

6/99, 6/100, 6/101, 

6/107, 6/108, 6/109, 

6/110, 6/117, 6/121, 

6/123, 7/10, 7/16, 7/36, 

7/49, 7/54, 7/57, 7/59, 

7/66, 7/74, 7/74, 7/76, 

7/78, 7/82 

b.+larmu 4/135 
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b.+larni 2/272, 5/190, 

5/205 

b.+larniñ 3/70, 3/172 

b.+ni 1/54, 2/31, 2/34, 

2/99, 2/161, 2/167, 

3/131, 3/178, 4/74, 

4/98, 7/35, 7/39, 7/56 

b.+nimu 2/204 

b.+niñ 2/190, 2/262, 

2/283, 3/103, 7/76, 7/79 

b.+niñdin 2/273, 3/41, 

4/97, 6/77 

b.+niñġa 2/17, 2/208, 

2/260, 3/25, 6/89, 6/97 

b.+niñġimu 5/244 

buġday buğday 

b. 5/18 

b. öñ 1/27 “buğday ten” 

küzġi b.+larġa 4/128 

“güzlük buğdaylar” 

b.+larmu 4/135 

buġdayliḳ buğday ekini 

küzġi b. 4/131 

küzġi b.+niñ 4/22 

 “güzlük buğdak ekini” 

bulaḳ  kaynak, memba, pınar 

ḳėyin b.+ḳa 2/74, 2/74 

bulbul  (<Far. bulbul) bülbül 

b.+lar 4/10 

bulġa-  kirletmek 

b.-p 2/170 

bulġat- sallamak 

b.-ip 2/79 

buluñ  köĢe 

b.+da 3/124 

b.+ġa 3/123 

buluñ-puĢḳaḳçevre köĢe 

b.-p.+lirida 2/200 

b.-p.+liriġiçe 2/264 

b.+-p.+larni 6/101 

bunçe  bu kadar 

b. 4/12 

bundaḳ böyle 

b. 1/44, 2/138, 2/276, 

3/166 

burader (<Far. birâder) birader, 

kardeĢ, dost 

b. 2/281, 7/13 

buralmiliḳ dönüĢlü 

b. 2/77 

burda  (<Far. burda) kırıntı 

b.+liri 6/9 

burġa  burgu 

b.+liri 3/235 

burul-  dönmek, çevrilmek 

b. 2/35 

b.-up 4/32 

buruluĢ  dönüm, dönüĢ 

b.+tiki 1/7 

burun I evvel, önce, geçen 

b. 2/200, 3/41, 3/64, 

5/159, 5/165, 5/197, 

5/261, 7/64 

b.+dinla 2/233 

b.+ḳi 3/30, 5/193, 

5/276, 6/116 

b.+ḳidek 6/120 

burun II burun 

ḳañĢa b. “yüksek burun 

1/27 

b.+i 3/210 

b.+ini 1/124 

burut  bıyık 

b.+i ḫet tart- bıyıkları 

yeni terlemek” 3/121 

b.+ini 7/4 

burutluḳ bıyıklı 

b. 2/86 

butḫana (<YU.+Far. buthâne) 

mabet, tapınak 

b.+si 1/4 

buyaḳ  bu yan, bu taraf 

b.+ta 5/200 

buyanḳi berideki 

b. 5/190 

buyru- emretmek 

b.-ġaysiz 7/27 

b.-di 7/75 

b.-sam 6/38 

b.-sila 6/38 

buyruḳ buyruk, emir 

b. 3/171 
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b.+iġa 3/132, 3/57 

b.+lar 3/215 

buz-  bozmak 

b. 1/31, 3/68, 6/104 

buzul-  bozulmak 

köñlüm b.-di 5/233 

“moralim bozuldu” 

b.-ġan 6/104 

bügün  bugün 

b. 2/37, 2/267, 3/4, 

3/43, 3/235 

b.+ki 1/82, 5/118 

 

C 

 

cabduḳ alet 

c.+larni 4/102 

c.+liri 2/85 

cahalet (<Ar. cehâlet) cahillik 

c. 2/23 

cahan  (<Far. cihân) dünya, 

alem 

c.+ni 7/11, 7/12 

cahangirlik (<Far.+YU. cihân- 

gîr+lik) cihangirlik, 

emperyalizm 

c. 2/217 

c.+i 2/211, 2/214 

c.+ige 2/205, 2/215 

c.+iniñ 2/198, 2/205, 

2/216 

c.+niñ 2/205 

caḳildat- çak çak ettirmek 

c.-ditip 6/50 

calaḳlat- sarsmak 

c.-ip 6/6 

callat  (<Ar. cellâd) cellat 

c. 7/25, 7/26, 7/58 

camaet (<Ar. cemâat) toplum, 

cemaat 

c.+liriniñ 3/216 

can  (<Far. cân) can,  

c. 1/43, 3/138, 5/246 

c.-ciger perzentim  
“can ciğer evladım” 

5/52 

c.+i 5/207 

c.+im 7/13 

c.+iniñ 3/178 

canab  (<Ar. cenâb) cenap, 

büyüklük 

c.+iñizniñ 7/78 

c.+liri 7/12, 7/68, 7/80 

c.+liridin 7/56 

c.+liriniñ 7/5, 7/40 

canivar (<Far. cân-âver) hayvan 

c.+lirim 4/125 

canliḳ  (<Far.+YU. cân+liḳ) 

canlı, güçlü 

c. 4/124 

canlan- canlanmak 

c.-ip 5/257 

cañgal  orman 

c.+da 2/23 

cañganlliḳ ormanlık 

c.+ta 5/252 

capa  (<Ar. cefâ) cefa, eziyet 

c. 4/101, 6/13 

capakeĢ (<Ar.+Far. cefâ+keĢ) 

cefakeĢ, cevir ve ceza 

çeken 

c. 5/271 

carañlik sesli, gürültülü 

c. 4/11, 5/5, 5/36, 5/76 

casaretlik (<Ar.+YU. cesâret+lik) 

cesaretli 

c. 1/68 

casus  (<Ar. câsûs) casus, ajan 

c.+larni 2/32 

cavab  (<Ar. cevâb) cevap 

c. 3/48, 5/172 

c. ber- “cevap vermek” 

2/102, 4/66, 5/146 

c. küt- “cevap 

beklemek” 3/44, 5/172 

cavilda- durmadan konuĢmak 

c.-p 6/72 

cavur  tekne, leğen 

c.+larda 5/119 

c.+larġa 5/119 

cay  (<Far. cây) yer, mekan, 

bölge 
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c. 1/15 

c.+da 1/127, 2/53, 

2/220, 3/9, 3/126 

c.+din 1/120, 2/56, 

2/271 

c.+ġa 2/133, 2/278, 

7/54 

c.+ida 5/43 

c.+iġa 2/54, 6/8,  

c.+iġa keltür- “yerine 

getirmek” 7/58 

c.+larda 2/48, 3/128 

c.+niñ 7/79 

caylaĢ-  (Far.+YU. cây+laĢ) 

yerleĢmek 

c.-ḳan 1/16, 1/88, 2/271 

c.-ti 1/95 

caylaĢtur- (<Far.+YU. cây+laĢtur) 

yerleĢtirmek 

c.-up 3/123 

caza I  raf 

c.+siġa 3/7 

caza II  (<Ar. cezâ‟) ceza 

c. 7/35 

c.+liridin 3/102 

cazala- (<Ar.+YU. cezâ‟+la) 

ceza vermek 

c.-midi 3/103 

cedvel  (<Ar. cevdel) liste 

c. 5/118 

cehet  (<Ar. cihet) cihet, taraf 

her c.+tin “her 

taraftan” 2/97 

rohiy c.+tinmu “ruhsal 

olarak” 3/35 

cemiiyet (<Ar. cem'iyyet) 

toplum, cemiyet 

c.+tiki 4/72 

c.+imizdiki 5/140 

c.+imizge 6/131 

c.+mizniñ 5/131 

cenub  (<Ar. cenûb) güney 

c.+idiki 1/4 

c.+ḳa 2/248 

ceñ  (<Far. ceng) savaĢ, 

vuruĢma 

c. 1/38, 1/59, 1/70, 

1/71, 1/78, 1/82, 1/83, 

1/104 

c.+de 1/56 

c.+ge 1/48, 1/53 

c.+ni 1/97 

ceñçi  (<Far+YU. ceng+çi) 

asker, savaĢçı  

c. 1/109, 1/127 

c.+dek 2/85 

c.+ge 1/108, 1/113, 

1/128 

ceñçiler 1/72, 1/87, 

1/126 

c.+lirimiz 1/30, 1/78, 

1/91 

c.+lirimizge 1/106 

c.+niñ 1/118 

c.+ide 3/208 

c.+lerde 1/20, 1/35, 

1/100, 1/136, 3/53 

cesur  (<Ar. cesûr) cesur, 

yürekli 

c. 2/156 

ceynek  dirsek 

c.+ini 3/11, 6/10 

ceynimaz (Far. câynamâz) 

seccade 

c.3/104 

cezibilik (<Ar.+YU. câzibe+lik) 

cezbedici 

c. 2/86, 3/91, 4/1 

cezmen (<Ar. cezmen) 

mutlaka 

cezmen 2/45 

cėdel  (<Ar. cidâl) kavga 

c. 3/173, 3/195 

c.+niñ 3/194 

ciddiy  (<Ar. ciddî) ciddi 

c. 5/158 

ciddiylik (<Ar.+YU. ciddî+lik) 

c. 4/58 

cidel  bk. cėdel 

c. çikir- “kavga 

çıkarmak” 3/38 
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c. cimip ḳal- “kavga 

sona ermek” 3/80 

ciger  (<Far. ciger) ciğer 

c. 5/246 

ciḳ  çok 

c. 2/241, 2/304, 2/273, 

3/172, 5/45,6/31 

cilve  (<Ar. cilve) parıltı 

c. 4/7 

cim  sakin sessiz 

c. 3/124, 5/47 

c. bolup ḳal- 
“sessizleĢmek” 5/213 

c. tur- “sessiz durmak” 

3/4  

c. oltur- “sessiz 

oturmak” 3/90 

cim-  sessizleĢmek, 

sakinleĢmek 

c.ip 3/80 

cin  (<Ar. cin) cin 

c. 5/213 

cinayet (<Ar. cinâyet) cinayet 

c.+i 2/208 

cismaniy (<Ar. cîsmâni) cismani, 

fiziki 

c. 2/311, 3/35, 5/128, 

5/135 

coñḳur- yönetmek 

c.+raḳ 2/216 

coza  (<Ç. …..) masa  

c. 6/7, 6/20 

c.+ġa 6/10, 6/25, 6/50 

cuda  (<Far. cüdâ) ayrı 

c. 2/21, 7/27 

cuġ  vücut 

c.+i 4/42 

cuġu-  toplanmak 

c. 3/172 

cumu  olur mu? 

c.-ñ 4/133 

Cuñgo  (<Ç. ) Çin 

C. 2/218,  

C. ḫelki “Çin halkı” 

2/315 

C.+da 2/209 

C.+ġa 2/200 

Ġçki C.+diki “Orta 

Çindeki ” 2/198 

cuva  kürk, kıĢlık palto 

c. 1/12, 1/13 

c.+larni 3/180 

c.+si 1/41 

cuvaynimek geberesi 

c. 6/6, 6/92, 6/116 

cümek  musluk 

c.+tin 5/115 

cüp-tiz  diz üstü oturmak 

c.-t. 3/132 

cüre-  yürümek 

c. “haydi” 3/44 

cüret  (<Ar. cür'et) cüret 

c. 3/187 

c.+i 2/9 

c. ḳil- “cesaret etmek 

2/178 

Cyañ CyėĢi özel isim 

C. 2/205 

 

Ç 

 

çaç-  saçmak, serpmek 

ç.-ip 4/6, 6/106 

ç.-ivatḳandek 5/44 

çaç  saç 

ç. 5/184 

ç.+liri 1/133 

ç.+iġa 5/44 

ç.+ini 7/3, 7/45, 7/62, 

7/65, 7/73, 7/78 

çaçra-  sıçramak 

ç.-p 1/89 

çaġ I  memnun 

ç. 3/246 

ç.+la 4/87 

çaġ II  zaman, vakit 

ç.+da 1/83, 1/121, 2/73, 

3/57, 4/121 

ç.+diki 2/205, 3/196, 

7/81 

ç.+dila 1/11 
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ç.+larda 1/81, 3/31, 

4/116, 5/213 

ç.+lirida 4/114 

ç.+lirimda 3/37 

ç.+lirimizda 3/33 

ç.+lirimizdiki 3/82 

çaḳ-  çakmak, parlamak 

ç.-ḳandek 5/77 

ç.-ip 1/2 

çak  hudut, sınır 

ç.+i 1/18 

çaḳ  (<Far. çerh) tekerlek 

ç.+ni 3/7 

çaḳçaḳ I. Ģaka 

ç. 7/47 

ç. ḳildi “Ģaka yaptı” 

2/83 

ç. arilaĢ “Ģakayla 

karıĢık” 4/133 

ç.+lar 3/162 

II. bilmece 

ç.+ni 3/160 

çaḳir-  çağırmak, davet etmek 

ç.-di 2/79, 3/131 

çaḳiril- çağırılmak, davet 

edilmek 

ç.-ġan 6/113 

çaḳiriĢ  çağırma, davet etme 

ç.+ni 5/66 

çaḳḳanliḳ çabukluk, çeviklik 

ç.+ini 1/13 

çaḳliḳ  (<Far.+YU. +liḳ) 

tekerlekli 

ç. 2/175 

çaḳmaḳ I ĢimĢek, yıldırım 

ç. çaḳḳandek “ĢimĢek 

çakarcasına” 5/77 

ç.+tek 2/240 

çaḳmaḳ II horoz, tüfeğin parçası 

ç.+ni 1/32 

ç.+ini 1/32 

çaḳmaḳ III kare, dikdörtgen 

ç.+tin 5/124 

çaḳna-  parlamak 

ç.-p 5/214 

çal-  I. alkıĢlamak 

çavak ç.-atti 

“alkıĢlıyordu” 5/44 

II. çalgı çalmak 

ç.-ip 2/59, 2/191, 3/133 

ç.-atti 5/43 

ç.-ivatḳan 5/44 

çala  yarım yamalak, tam 

değil 

ç. 3/165 

ç. ölük “yarı ölü” 3/208 

çalġuçi çalgıcı, müzisyen 

ç. 2/191 

çalma  kurumuĢ çamur parçası 

ç. 3/69 

ç.+larni 3/197 

çama  varsayım, tahmin 

ç.-sidiki 5/150 

çamda- adımlamak 

ç.-p 5/67 

ç.-dimaḳtimiz 2/315 

çamġur turp 

ç. 5/269 

çanaḳ  kabuk 

közliri ç.+idin çikip 

kėtidi “gözleri yerinden 

fırlamak” 4/29, 7/9 

çañ  toz 

topa-ç.+da “toz-

toprakta” 2/169 

topa-ç+larġa 5/133 

ç.+i 3/248 

çap-  çapalamak 

ç.-ip 6/90 

ç.kan 2/303 

çapan  ceket, cüppe, palto 

ç.+i1/41 

çapla-  yapıĢtırmak 

ç.-p 5/24 

çapsan çabuk, hızlı 

ç. 1/71 

çarbaġ  (<Far. …….) has bahçe 

ç. 2/105 

çare  (<çâre) tedbir 

ç.+sige 2/48 

çaĢḳan sıçan, fare 

ç.+lardek 5/271 
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çatak  aksilik 

ç. çiḳip ḳal- “aksilik 

çıkmak” 2/189 

çavak  alkıĢ 

ç. çėl- “alkıĢlamak” 

5/43 

ç. 5/44 

ç. ur- “alkıĢlamak 5/62 

çay  çay 

ç. 3/6, 3/44, 3/45, 

3/152, 3/152, 4/76, 

5/234, 5/268, 6/22, 

6/24, 6/29, 6/101 

ç+ni 6/25 

ç.+ini 6/7, 6/32 

etigenlik ç.+da 
“kahvaltı” 2/108 

sütlük ç.+ġa “sütlü 

çay” 6/9 

çayḳal- I. sallanmak 

ç.-ip 3/162 

II. çalkalanmak 

ç.-ip 4/22 

çayĢaf  (<Far. çâr-Ģeb) çarĢaf 

ç.+lar 5/31 

çek-  I. sigara içmek 

ç.-kenniñ 2/83 

II. geri çekmek 

ç.-ip 2/35 

çemberças (<Far. çenber….) 

sımsıkı 

ç. 7/30 

çenze  (Ç. ……) kullanmak 

için kesilmiĢ ince çam 

ağaçları 

ç.+lerniñ 1/76 

çet  I. bir yandan 

ç. 2/198 

II. kıyı, kenar 

ç.+te 1/15 

ç.+tiki 5/13 

ç.+ide 4/22 

çeyle-  çiğnemek 

ç. 3/211 

çėçenlik zekilik, akıllılık 

ç.+i 5/147 

çėçil-  saçılmak 

ç.-ġan 1/133 

ç.-ip 6/9 

ç.-sun 7/29 

çėġir  sınır, hudut 

ç. 4/22 

çėkin-  çekilmek 

ç.-ip 2/123 

çėke  Ģakak 

ç.+sidin 5/184 

çėkiĢ  sigara içmek 

ç. 4/33 

çėkiĢ-  Ģaka yapmak, 

ĢakalaĢmak 

ç.-ip 4/30 

çėlek  kova 

ç.+ni 2/167 

ç.+te 2/76 

çėlin-  çalınmak 

ç.-ġan 3/153 

çėliĢ-  çalıĢmak 

ç.-idu 2/302 

ç.-ip 2/85 

çėliĢ  çalgı çalma 

ç.+ḳa 5/48 

çėnik-  dayanıklı olmak, 

sağlamlaĢmak 

ç.-ḳan 2/86, 5/34 

çiçen  akıllı, zeki 

ç. 5/141 

ç.+ni 4/76 

çida-  dayanmak, tahammül 

etmek 

ç.-p bolmaydiġan 
“dayanılmaz” 2/205 

ç.-may 6/67 

çidimasliḳ sabırsızlık 

ç.- ḳilip “sabırsızlık 

ederek” 6/35 

çig-  bağlamak, düğümlemek 

ç.-di 3/113 

çiġtimaḳ çayır otu 

ç.+tek 4/135 

çiḳ-  I. çıkmak 

ç. 3/121 

ç.-idiġan 3/122, 5/8 
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ç.-ip 1/94, 2/35, 2/36, 

2/43, 2/53, 2/158, 

2/170, 2/233, 3/123, 

3/165, 3/166, 3/167, 7/9  

ç.-iĢidu 5/130 

ç.-ivatḳan 3/84, 5/44 

ç.-ivėlip 4/15 

ç.-ḳan 1/24, 1/78, 6/16, 

6/59 

ç.-ḳandin 7/25 

ç.-ḳaniduk 3/174 

ç.-ḳanliḳini 2/74 

ç.-ḳuçe 2/141 

ç.-maġan 1/87 

ç.-may 4/120 

ç.-maydiġan 3/213 

ç.-midim 7/50 

ç.-sa 5/236 

ç.-saḳ 2/175 

ç.-simu 4/63 

ç.-ti 3/118, 3/200, 

3/209, 7/75, 7/78 

ç.-tim 3/166 

ç.-tuḳ 2/182 

II. çıkmak yardımcı fiili 

ç.-atti 5/77 

ç.-idiġan 5/8 

ç.-idiġanlarni 4/47 

ç.-idiġanliḳini 4/48 

ç.-idu 2/265, 4/63, 

6/10, ç.-imen 3/117 

ç.-ip 2/189, 2/278, 4/5, 

4/29, 4/105, 4/112, 

5/12, 5/46, 5/235, 6/69, 

6/101,  

ç.-ivalġan 2/238 

ç.-ḳan 1/130, 2/239, 

4/41, 6/98 

ç.-ḳanidi 2/280 

ç.-saḳ 2/8 

ç.-ti 2/156, 2/282, 4/49, 

6/1, 6/97 

çiḳar-  çıkarmak 

ç.-ip 4/10, 5/11, 6/76 

ç.-ap 5/95 

ç.-atti 3/38 

ç.-di 6/101, 6/123 

ç.-ġan 2/53, 7/31 

ç.-maydu 2/13 

ç.-idiġan 7/82 

ç.-ivėlip 3/12 

çiḳiriĢ  çıkarmak 

ç. 3/8 

ç.+i 6/104 

ç.+ni 5/249 

çiḳiĢ  çıkıĢ, çıkma 

ç. 2/112, 2/261, 5/89 

ç.+i 2/276, 2/277 

ç.+ḳa 5/67 

çilan-  ıslanmak 

ç.-ġan 6/9 

ç.-iĢip 5/238 

çimdim üç parmak ucuyla 

tutulan miktar 

ç. 5/269 

çimdi-  çimdiklemek 

ç.-vėlip 3/38 

çimenzar (<Far. çimen-zâr) 

çayırlık 

ç.larġa 2/90 

çim  çim 

ç.+i 4/33 

çimildet- gözlerini kırpıĢtırmak 

ç.-ip 5/168 

çin  gerçek, doğru 

ç. 2/94, 2/221 

çine  (<Far. çîne) porselen  

bardak 

ç.+lerni 6/50 

ç.+si 6/9 

çinik-  sağlamlaĢmak 

ç.-ip 2/239 

çiñ  sağlam, sıkı 

ç. baġliġan “sıkı 

bağlayan” 1/44, 1/116, 

ç. turuvaldim 

“sözümden caymadım” 

3/97 

ç. tutup “sıkı tutarak” 

5/67 

çiñḳi  tam öğle zamanı 

ç. çüĢ 3/2 
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çiñḳal- zorlamak 

ç.-ip 5/91 

çippide aniden, birden 

ç. 3/164 

çiraġ  (<Far çirâġ) kandil 

ç. 5/176 

ç.+tek 2/22 

çiraḳpay (<Far çirâġ-pâ) 

kandillik 

ç.+da 4/76 

çiray  yüz, sima 

ç. 4/42,  

ç.+din 5/18 

ç.+i 5/194 

ç.+idek 5/194 

ç.+idin 5/169 

ç.+iġa 3/27, 5/214 

oçuk ç. “güler 

yüz”5/142 

çirayliḳ güzel 

ç. 2/202, 2/203, 2/216, 

4/12, 4/88 

ç.+liḳini 2/200, 2/200 

ç.+mu 2/89 

çiĢ  diĢ 

ç.+i 4/106 

ç.+iġa 4/108, 6/88 

ç.+ini 4/108 

ç.+iniñ 5/11 

ç.+lirini 1/132 

çiĢliḳ  diĢli 

bir ç. soḳa “bir diĢli 

saban” 4/100 

iki ç. soka “iki diĢli 

saban  

ç. 4/100 

çiver  usta, becerikli 

ç. 2/15, 2/312, 2/315, 

4/132 

çoka  yemek çubuğu 

ç.+larni 6/50 

çokamuz buz parçası 

ç.+lar 1/3 

çoḳça-  dimdik durmak 

ç.-yip 2/135 

çoḳḳa  tepe 

ç.+da 2/135 

çoḳum  kesin, kesinlikle 

ç. 2/45, 2/220 

çolaḳ  çolak 

ç. 1/121, 1/124 

çomaḳ  çomak 

ç. 1/78, 3/222 

ç.+uñni 3/172 

çoñ  büyük 

ç. 2/129, 2/138, 2/142, 

2/2622/266, 3/2, 3/35, 

3/130, 3/145, 3/231, 

5/34, 5/41, 5/119 

ç.+lar 3/172 

ç.+larniñ 3/194, 3/224 

ç. ḳilsam “büyütsem” 

6/13 

ç. – ç. “büyük büyük” 

2/265 

çoñḳur derin 

ç. 1/135, 2/224, 2/226, 

5/112 

çöce  (<Far. cûce) civciv 

ç. 5/137 

çöçek  hikaye 

ç. 3/156 

ç.+lerni 3/154 

ç.+lerni 3/155 

ç.+ini 3/159 

çöçüt-  ürkütmek, korkutmak 

ç.-ivetti 1/130 

ç.-üp 3/186 

çöktür- çöktürmek, batırmak 

ç.-üp 2/70 

çöktürüĢ çöktürme 

ç.-ni 2/33 

çöl  çöl 

ç.+lerde 3/34 

çöm-  I. batmak 

ç.-gen 7/23 

II. dalmak 

ç.-gen 7/59 

ç.-üp 3/140, 5/63, 6/10 

ç.-üsen 4/2 

çömül-  batmak 

ç.-üp 2/203 
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çönek  evlek, sıra 

ç.+tiki 4/7 

çöre  çevre 

ç.+side 2/55 

çuḳan  bağırtı, gürültü 

ç. sal- “bağırmak” 1/82 

çulvur  dizgin 

ç.+ni 3/235 

çuñkur bk. çoñḳur 

ç. 2/10, 2/167, 3/139 

çuñḳurluḳ derinlik 

ç.+larġa 3/140 

çuruḳ  çarık 

ç.+uñni 5/229 

çuruḳlaĢ- cıvıldaĢmak 

ç.-ip 4/9 

çuruñ  patırtı 

varañ-ç.+lar “gürültü-

patırtı” 3/186 

çuruñluḳ patırtılı 

varañ-ç. “gürültü-

patırtılı” 3/154 

çus  fevri 

ç. 4/36 

çuvu-  çözmek, dağıtmak 

ç.-p 1/34 

çüce  bk. çöce 

ç. 3/196 

çünki  (<Far. çünki) çünkü 

ç. 1/35, 2/39, 2/40, 

2/162, 2/229, 3/108, 

4/135, 5/277, 6/111,  

çüĢ-  I. binmek 

ç. 2/268 

ç.-ken 3/2, 3/7, 3/237, 

3/247 

ç.-sek 2/175 

II. inmek 

ç.-kendin 2/189 

ç.-ti 2/56 

ç.-üp 2/112 

ç.-üvatḳan 2/118 

III. düĢmek 

ç.-ersen 6/6 

ç.-etti 4/106, 5/199, 

6/16 

ç.-se 3/160 

ç-idu 2/103 

ç.-kini 5/178 

ç.-se 5/199 

ç.-üp 5/237, 5/238, 

5/253, 5/255, 5/272 

ç.-üvatḳan 1/133 

IV. girmek 

ç.-üp 4/116, 4/117 

V. gelmek 

ç.-ken 5/162, 5/169 

ç.-üp 5/195, 5/233 

ç.-üvatḳan 5/115 

VI. resim çekilmek 

ç.-ti 2/187 

VII. baĢlamak 

ç.-ti 3/130, 4/100, 6/101 

ç.-üp 2/161 

çüĢ I  öğle 

ç. 3/2 

ç.+tin 4/22 

çüĢ II  rüya, düĢ, hayal 

ç.+ümdimu 7/53 

çüĢe-  kösteklemek 

ç.-p 5/160 

çüĢen-  anlamak 

ç.-dinki 6/65 

ç.-düḳ 3/54 

çüĢençe düĢünce, fikir 

ç. 5/111 

ç. berduḳ “fikir 

verdik”4/96 

ç.+m 5/188 

ç.+ler 2/125 

ç.+lerni 2/161, 5/60, 

5/111 

ç.+lirni 3/56 

ç.+liriñni 4/97 

ç.+si 5/157 

ç.-ginim 4/39 

ç.-mey 6/23 

ç.-meydiġan 4/52 

ç.-miduk 4/50 

ç.-idila 5/262 

ç.-ip 7/57 

ç.-gendin 2/118 
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çüĢendür- anlatmak 

ç.-di 2/134 

ç.-gen bolsa “anlatmıĢ 

olsa” 6/108 

ç.-üp 6/124 

çüĢendürüĢ anlatıĢ, anlatma 

ç. kėrek 6/110 

çüĢiniĢ  düĢünmek 

ç. 6/21 

ç.+ke 5/190, 6/127 

çüĢlük  öğlen, öğle zamanına 

ait 

ç. 5/114 

çüĢĢek  küçük, küçücük 

uĢĢak-ç. “ufak tefek” 

2/161, 4/72 

çüĢür-  I. düĢürmek 

ç.-üp 5/191 

ç.-üvetti 3/74 

II. getirmek 

ç.-elmidim 3/27 

III. resim çekmek 

ç.-dü 2/87 

ç.-üvaldi 2/131 

çüĢüĢ  I. binmek 

ç. 3/238 

ç.+ke 2/176 

II. baĢlamak 

ç. 3/153 

 

D 

 

dad  (<Far. dâd) imdat  

d. 3/152 

dada  baba 

d.+m 3/95, 3/98, 3/101, 

3/106, 3/113, 3/118, 

3/120, 3/123, 3/221 

d.+mġa 3/119, 3/124 

d.+mmu 3/103 

d.+mniñ 3/94, 3/102 

d+si 3/97, 3/98, 3/100, 

5/201, 5/234, 5/240, 

5/243, 6/80, 6/86 

d.+sidin 6/82 

dadil  (<Far. dadîl) cesur, 

gözü pek 

d. 5/88 

dadilliḳ (<Far.+YU dadîl+liḳ) 

cesurluk 

d. 2/52 

dadüy  (<Ç.) kolhoz 

d. 4/25 

d.+iniñ 4/3 

daġ  (<Far. dâg) leke 

d.+lirini 3/232 

daḫan  (<Far. dehen) otçu, 

üfürükçü 

d. 5/159 

d.+larġa 5/213 

dahi  (<Ar. dâhî) dâhi 

d.+ni 2/71 

d.+si 2/69, 2/156, 2/315 

daim  (<Ar. dâim) devamlı, 

sürekli 

d. 2/45, 2/61, 2/219, 

2/275, 5/86, 6/105, 7/48 

daire  (<Ar. dâire) daire 

d.+de 2/57 

daka  (<Far. ) gaz bezi 

d. 1/117, 1/134 

dalalet  (<Ar. dalâlet) delil, 

kanıt 

d. ḳil- “teklif etmek” 

2/196 

dala  I. bozkır, step 

d.+da 2/165 

d.+larda 2/227 

II. evin dıĢı, sokak 

d.+ġa 5/235 

damkirat (<Rus. domkrat) kriko 

d.+ni 3/7 

dan  (<Far. dân) tane, tohum 

d.+liri 4/17 

d.+ini 2/296 

dana  (<Far. dânâ) akıllı, 

hikmetli, bilge 

d. 2/218 

danaliḳ (Far.+YU. dana+liḳ) 

akıllılık, bilgelik 

d.+i 7/31 

daniĢmen (<Far. dâniĢ-mend) 
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akıllı, bilge 

d. 2/34, 2/223 

Danko  M. Gorki‟nin 

Danko‟nun Yüreği adlı 

romanının kahramanı 

D.+niñ 2/23 

dañdar (<YU.+Far. dañ+dâr) 

meĢhur, ünlü 

d. 4/94, 4/134 

dañgal  tezek, kurumuĢ çamur 

parçası 

d.+larġa 4/106 

dar  dar ağacı, idam sehpası 

d. 7/30 

d.+ġa 7/29 

daramet (<Far. der-âmed) gelir 

d. 2/194 

das  (<Far. )leğen, tas 

d.+mu 5/211 

dastan  (<Far. dâstân) destan 

d.+idin 3/139 

dastiḫan (<Far. destâr-ḫân) masa 

örtüsü, sofra örtüsü 

d. 3/162 

d.+da 6/9, 6/30 

d.+ni 6/22 

dat  (<Far. dâd) imdat 

d. 2/208, 2/236 

davalġa- çalkalanmak 

d.-p 6/24 

davalan- (<Ar.+YU.deva‟+lan) 

tedavi olmak 

d.-ip 4/112 

davam  (<Ar. devâm) devam 

d. ḳil- “devam etmek 

2/234, 3/52, 3/146, 

3/162, 3/208, 4/63, 

5/172, 5/233, 6/29, 6/62 

d.+ida 4/118 

dayim  (<Ar. dâim) sürekli, 

devamlı 

d. 5/249 

de-  demek, söylemek 

d.-di 1/5, 1/22, 1/25, 

1/38, 1/45, 1/56, 1/65, 

1/91, 2/42, 2/89, 2/117, 

2/131, 2/147, 2/150, 

2/151, 2/154, 2/180, 

2/185, 2/195, 2/245, 

2/288, 2/289, 2/290, 

3/14, 3/15, 3/22, 3/28, 

3/30, 3/44, 3/98, 3/106, 

3/118, 3/120, 3/121, 

3/161, 3/172, 3/173, 

3/203, 3/240, 4/25, 

4/52, 4/61, 4/69, 4/77, 

5/14, 5/23, 5/48, 5/172, 

5/213, 5/229, 5/233, 

5/257, 6/6, 6/18, 6/25, 

6/35, 6/42, 6/93, 7/5, 

7/6, 7/27, 7/36, 7/37, 

7/41, 7/44, 7/59, 7/60, 

7/61, 7/68 

d.-diġu 3/97 

d.-dim 1/26, 2/244, 

2/248, 2/253, 2/272, 

3/241, 4/30, 5/157, 

5/218 

d.-diñiz 4/63 

d.-duḳ 1/11, 2/292 

d.-gen 1/38, 1/43, 

1/108, 1/113, 2/17, 

2/19, 2/53, 2/142, 

2/170, 2/183, 2/208, 

2/208, 2/217, 2/217, 

2/276, 2/284, 3/57, 

3/58, 3/79, 3/151, 

3/152, 3/156, 3/160, 

4/29, 4/37, 4/39, 4/43, 

4/46, 4/49, 4/62, 4/70, 

4/77, 4/122, 4/132, 

5/20, 5/24, 5/35, 5/48, 

5/49, 5/67, 5/89, 5/94, 

5/94, 5/105, 5/151, 

5/165, 5/173, 5/207, 

5/213, 6/4, 6/10, 6/131 

d.-gendek 1/41, 1/98, 

2/28, 3/215, 4/36, 4/76, 

4/92, 5/236, 5/257, 

6/117 
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d.-genidi 1/88, 2/47, 

2/153, 2/173, 2/204, 

2/221, 2/309 

d.-genidim 1/6, 4/39 

d.-genmu 3/31 

d.-genni 2/143, 6/41, 

6/57 

d.-genniñ 2/233 

d.-gini 2/102 

d.-ekçimusiz 4/28 

d.-mekçi bol- “diyecek 

olmak” 4/50 

d.-meydu 5/23 

d.-mestin 4/108 

d.-miduk 4/79 

d.-ñla 6/33 

d.-se 3/100, 5/161 

d.-sek 4/112 

d.-sem 1/41, 2/166, 

4/120, 5/202, 6/31 

d.-yelmey 2/251 

d.-yiĢetti 4/42 

d.-yiĢti 6/62 

d.-p 1/7, 1/21, 1/41, 

1/45, 1/55, 1/59, 1/61, 

1/72, 1/112, 2/45, 2/53, 

2/53, 2/64, 2/69, 2/70, 

2/83, 2/99, 2/101, 

2/105, 2/114, 2/121, 

2/123, 2/138, 2/143, 

2/148, 2/166, 2/170, 

2/170, 2/202, 2/203, 

2/214, 2/220, 2/223, 

2/223, 2/243, 2/250, 

2/268, 2/275, 2/294, 

2/302, 2/310, 3/20, 

3/23, 3/24, 3/27, 3/29, 

3/51, 3/52, 3/75, 3/96, 

3/97, 3/101, 3/104, 

3/107, 3/110, 3/114, 

3/123, 3/126, 3/132, 

3/139, 3/144, 3/159, 

3/160, 3/179, 3/184, 

3/200, 3/244, 4/14, 

4/15, 4/24, 4/31, 4/32, 

4/47, 4/49, 4/50, 4/55, 

4/55, 4/63, 4/66, 4/67, 

4/68, 4/70, 4/91, 4/95, 

4/97, 4/98, 4/119, 

4/120, 4/121, 4/125, 

4/127, 4/133, 4/133, 

4/137, 5/17, 5/67, 5/94, 

5/101, 5/145, 5/148, 

5/155, 5/162, 5/172, 

5/175, 5/188, 5/188, 

5/197, 5/233, 5/259, 

5/272, 5/276, 6/20, 

6/21, 6/29, 6/29, 6/32, 

6/35, 6/44, 6/51, 6/55, 

6/58, 6/62, 6/69, 7/11, 

7/25, 7/29, 7/33, 7/36, 

7/39, 7/51, 7/57, 7/58, 

7/62 

d.-pla 2/51 

d.-pmu 4/39, 2/166 

d.-ptiken 5/229 

d.-vatimiz 4/80 

d.-vatimizġu 4/53 

d.-vatḳanliḳi 5/146 

d.-vettim 5/247 

d.-ydiġan 2/205, 4/72, 

6/116 

d.-ydiġanni 5/161 

d.-ydu 2/166, 2/182, 

6/54 

d.-ymen 1/25, 1/56, 

2/18, 2/200 

d.-ysen 3/32, 3/52 

d.-ysiz 2/35 

d.-ytti 4/119 

d.-mekçi bol- 2/284 

de  ve, bağ. 

d. 1/119, 1/121, 2/154, 

2/175, 2/180, 2/243, 

3/71, 3/98, 3/118, 

3/184, 3/238, 4/92, 

5/24, 5/115, 5/172, 

5/208, 5/213, 5/233, 

6/6, 6/67, 6/93, 7/4, 

7/57 

dehĢetlik (<Ar.+YU. dehĢet+lik) 

dehĢetli 
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d. 1/81, 1/83, 1/104, 

1/126, 3/208, 3/219, 

3/224 

del  tam 

d. 5/112, 5/253 

dem I  dinlenme, istirahat 

d. al- “dinlenmek” 

2/74, 2/74, 2/97, 2/131, 

2/131, 2/308 

dem II  (<Far. dem) an, lahza 

bir d.+dila “bir anda” 

5/122 

depine  (<Ar. defîne) hazine 

d.+mni 7/10 

depter  (<Ar. defter) defter 

d. 6/42 

d.+ige 1/41 

depter aç- “bahsetmek” 

3/139 

derġezep (<Far.+Ar. der+gazab) 

öfkeli, kızgın 

d. ġezep bol- 
“öfkelenmek” 7/25, 

7/57 

derd  (<Far. derd) dert, keder 

d. 3/139 

ḳolunlarġa d. berme- 
“elleri dert görmemek” 

3/151 

dereḫ  (<Far. diraht) ağaç 

d.+i 4/13, 4/137 

d.+ler 4/8 

d.+lerge 2/90 

d.+lerniñ 3/4, 5/253 

d.+niñ 6/106 

derice  (<Ar. derece) derece 

d.+de 2/225, 3/26, 

6/128 

d.+lik 6/132 

dermansiz (<Far.+YU. 

dermân+siz) dermansız 

d. 5/191 

derrulam (< ) derhal 

d.+lam 2/139 

ders  (<Ar. ders) ders 

d.+te 6/77 

dersḫana (<Ar.+Far. ders+hâne) 

dershane 

d. 5/126 

dervaza (<Far. dervâze) kapı 

d.+si 3/85 

d.+sidin 5/5 

derya  (<deryâ) nehir 

d.+dek 1/46 

d.+diki 2/158 

des  (<Far. dest) sıkı, sabit 

ornidin d. tur- 
“yerinden ayağa 

kalkmak 4/50, 6/55 

deslep  (<Far.+YU. dest+lep) 

evvel, önce, ilk 

d. 4/114 

d.+te 7/2 

d.+tiki 5/212 

deslepki (<Far.+YU. dest+lepki) 

evvelki, önceki 

d. 4/94, 4/103 

desle-  vurmak 

d.-vet 3/212 

desse-  çiğnemek, basmak 

d.-p 2/136, 4/18, 4/19, 

4/91, 7/75, 7/78, 7/79, 

7/80 

dest  (<Far. dest) el, kol 

d.+idin 2/17 

destile- yığmak, toplamak 

d.-p 6/50 

deva  (<Ar. da‟vâ) dava 

d.+liri 3/226 

devr  (Ar. devr) devir, dönem 

d.+de 3/236 

d.+ide 5/39 

d.+ige 3/49, 5/259 

d.+imiz 3/236 

d.+imizge 3/229 

d.+niñ 3/227, 5/111 

dėhḳan (<Far. dihḳân) çiftçi 

d. 4/122, 4/122, 4/122 

d.+lar 2/158 

d.+larniñ 2/287 

d.+liriniñ 2/209 

d.+niñ 4/92, 5/83 
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dėhḳançiliḳ (Far.+YU. dihḳân+ 

çiliḳ) çiftçilik 

d.+ni 4/73 

dėklamatsiye (<Rus. deklamatsiya) 

ezberden, ahenkli Ģiir 

okuma sanatı 

d.+ge 5/80 

dėmek  demek 

d. 3/51, 3/58, 4/95, 

5/139, 6/114 

d.+te 5/200 

dėmide okunmuĢ su, dualı su 

d. 5/180 

dėmukratizm (<Rus. demokratizm) 

demokratizm 

d. 2/315 

dėñiz  deniz 

d. 2/182, 2/183, 2/185 

d.+dek 1/76, 4/22 

d.+iġa 4/2 

dėrek  (<Far. däräk) iĢaret 

d. 6/133 

dėrize  (<Far. terize) pencere 

d. 2/270 

dėyil-  denilmek, söylenmek 

d.-meydu 4/75 

d.+ge 5/143 

d.+liridin 5/6 

dėyiĢ-  konuĢmak, söyleĢmek 

d.-idiken 3/131 

dėyiĢ  deme, söyleme 

d.-i 1/7, 2/161, 3/164 

d.-imgila 5/145 

d.-imni 3/18 

diḳḳetsizlik (Ar.+YU. dikkat+sizlik) 

dikkatsizlik 

d. 3/131 

dilber  (<Far. dil-ber) dilber, 

güzel 

d. 3/136 

dimiḳ  boğucu, bunaltıcı 

d. 2/62 

doḫtur (<Rus. doktor) doktor 

d.+ġa 4/111 

doḳmuĢ köĢe 

d.+idin 3/174 

dola  omuz 

d.+mġa 2/128 

dolḳun dalga 

d.+i 1/78 

dolḳunlan- dalgalanmak 

d.-ip 1/46, 1/76 

dolḳunlandur-dalgalandırmak 

d.-uvetkenliktin 5/65 

domsay- somurtmak 

d.-up 5/98 

doppa  takke 

d.+miz 5/199 

d.+mizni 5/200 

dora  (<Far. dârû) ilaç 

d. 4/112 

doriliḳ  (<Far.+YU. dârû+liḳ) 

ilaç 

d. 2/104 

dost  (<Far. dost) dost, 

arkadaĢ 

d. 2/228, 3/55 

d.+i 2/156, 2/239 

d.+imiz 2/223 

d.+larni 5/85 

d.+lar 2/1 

d.+liri 1/36, 1/62, 2/19 

d.+liridin 1/130 

d.+um 3/99 

dostane (<Far. dost-âne) 

dostane 

d. 5/277 

dostluḳ (<Far.+YU. dost+luḳ) 

dostluk, arkadaĢlık 

d. 2/224, 3/65 

dozaḫ  (<Far. dûzah) 

cehennem 

d.+ḳa 2/33 

dölet  (<Far. devlet) devlet 

d. 7/82 

d.+ke 7/28 

döñ  tepe, sırt 

d. 1/7  

d.+ge 1/4 

dövilen- (Ç.+YU. dövi+len) 

toplanmak, yığılmak 

d.-gen 1/106 



276 

 

 

 

dukan  (<Far. dükkân) dükkan 

d.+ġa 7/64 

d.+imda 7/63, 7/65 

d.+iñda 7/66 

dumsuy- bk. domsaymak 

d.-up 6/31 

dunya  (<Ar. dünyâ) dünya 

d. 2/141, 2/142, 2/217, 

2/217, 2/218, 2/265, 

7/10 

d.+da 2/48, 2/202, 

3/57, 3/58, 5/161, 5/248 

d.+ġa kel- “doğmak” 

3/124 

dur-  durmak 

d.-up 4/91 

durus  (<Far. dürüst) doğru 

d. 6/62 

dutar  (<Far. dü-târ) bir tür 

çalgı 

d. 2/59, 5/48 

d.+ġa 5/102 

d.+i 5/94 

d.+ini 5/44 

düglek  yuvarlak, daire 

d. 4/108 

düm  yüzükoyun 

d. çüĢ- “yüzükoyun 

düĢmek” 5/238 

düĢmen (<Far. düĢmân) düĢman 

d. 1/16, 1/35, 1/59, 

1/74, , 1/84, 2/52, 3/55 

d.+din 1/31 

d.+ge 1/7, 1/52, 1/64, 

1/67, 1/77, 1/102, 1/137 

d.+i 2/48 

d.+ini 2/7 

d.+ler 1/17, 1/18 

d.+lerdin 1/75 

d.+lerniñ 2/43 

d.+ni 2/46 

d.+niñ 1/15, 1/81, 1/88, 

1/108, 1/120, 1/126, 

1/129, , 2/46, 2/52 

Düycañ özel isim, erkek adı 

D. 4/22, 4/25, 4/32, 

4/39, 4/62, 4/63, 4/67, 

4/83, 4/128, 4/134 

 

E 

 

e  evet 

e. 6/28 

ebediy  (<Ar. ebedî) sonsuz 

e. 2/12, 2/313 

ebet  (<Ar. ebed) sonsuz 

e.+ke 5/69 

ebidiy  bk. ebediy 

e. 5/254 

ecdad  (<Ar. ecdâd) atalar 

e.+larni 2/14 

eceb  (<Ar. aceb) ĢaĢırtıcı 

e. 7/69, 7/82 

ecel  (<Ar. ecel) ecel 

e. 7/27 

ecep  bk. eceb 

e. 4/88, 6/38, 7/12 

eciba  (<Ar. ‛acabâ) acaba 

e. 4/14 

edeb  (<Ar. edeb) edep 

e. 3/119, 7/3, 7/48, 

7/49, 7/82 

e.+tin 7/50 

edebiyat (<Ar. edebiyyât) 

edebiyat 

e. 2/244, 2/255 

e.+idin 2/265 

e.+iniñ 2/253 

edebiyatçilik (Ar.+YU. 

edebiyyât+çilik) 

e.+ta 2/250 

edeblik (<Ar.+YU edeb+lik) 

e. 3/40, 7/51 

edli  (<Ar. adlî) adalet 

e. 7/37, 7/38, 7/40 

eg-  düĢmek, akmak 

e.-ip 1/66, 1/133, 5/214 

eger  (<Far. eger) eğer 

e. 1/35, 2/17, 2/233, 

4/27, 4/29, 5/3, 6/83, 

7/20 
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egeĢ-  peĢinden gitmek, 

arkasına takılmak 

e.-ken 1/76 

e.-kenler 5/103 

e.-tim 2/128 

e.-elmey 5/96 

e.-ip 3/166, 3/178, 

5/102 

eglek  elek 

e.+ni 5-3 

ehlak  (<Ar. ahlâk) ahlak 

e. 7/82 

eḫmeḳ  (<Ar. ahmak) ahmak 

e. 4/37, 5/159, 6/58 

Eḫmetcan (<Ar.+Far. ahmed+cân) 

özel isim, erkek adı 

E. 2/80, 2/110, 2/131, 

2/153, 2/176, 2/307, 

2/313 

E.+niñ 2/43, 2/84 

Eḫmetcan Ḳasimi 

1944‟te kurulan Doğu 

Türkistan 

Cumhuriyeti‟nin ikinci 

devlet baĢkanı 

E. Ḳ. 2, 2/15, 2/18, 

2/20, 2/34, 2/44, 2/72, 

2/76, 2/87, 2/112, 

2/135, 2/143, 2/148, 

2/151, 2/157, 2/160, 

2/165, 2/167, 2/168, 

2/172, 2/173, 2/199, 

2/218, 2/219, 2/221, 

2/222, 2/228, 2/234, 

2/239, 2/245, 2/278, 

2/285, 2/290, 2/311, 

2/315 

E. Ḳ+dek 2/236 

E. Ḳ.+ni 2/78, 2/237, 

2/242 

E. Ḳ.+niñ 2/24, 2/29, 

2/74, 2/76 

ehmiyet (<Ar. ehemmiyet) 

ehemmiyet, önem 

e. 2/259 

e.+ge 2/162 

e.+i 2/262 

e.+ini 6/108 

ehval  (<Ar. ahvâl) ahval, 

durum 

e. 2/231, 2/234, 6/121, 

6/80 

e.+da 5/1, 7/80 

e.+idin 2/198 

e.+ini 2/100, 2/183, 

6/114, 6/126, 6/46 

e.+larnimu 2/160 

e.+ni 3/71, 5/193, 6/112 

ehvallaĢ- (<Ar.+YU. ahvâl+laĢ) 

hal hatır sormak 

e.-atti 2/168 

e.-idu 5/1 

e.-ti 2/192 

e.-tuḳ 3/45 

eke  Ģımarık 

e. bol- “Ģımarmak” 

3/101 

ekel-  (<ėlip kel) getirmek 

e.-ip 2/147 

ekir-  (<ėlip kirmek) 

götürmek 

e.-ip 3/118 

eks  (<Ar. ‛aks) aks 

e. halda 2/284 

eksiyetçi (<Ar.+YU. ‛aksiyet+çi) 

gerici, anti devrimci 

e.+liri 2/32, 2/31 

e.+liriniñ 2/45 

e.+lirniñ 2/34 

eḳil  (<Ar. ‛akl) akıl 

e. 2/313 

eḳillik  (<Ar.+YU. ‛akl+lik) 

e. 5/171 

el  vatan, memleket 

e.+ge 1/102 

e.+ni 7/11 

ela  (<Ar. „alâ) çok iyi, 

pekiyi 

e. 6/128, 6/132 

elem  (<Ar. elem) elem, 

ıstırap, üzüntü 

e. 5/243 
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e.+ini 4/118 

e. ḳil- “üzmek” 5/98 

eleyhöleyin apar topar, derhal 

e. 7/29 

eleyküm esselam 

(<Ar. aleyküm esselam) 

aleyküm selam 

ve e. esselam 3/120 

elgek  bk. eglek 

e.+ide 7/40 

ellik  elli 

e. 2/316, 3/1, 3/112, 

3/249, 4/38, 4/139, 

4/44, 5/150, 6/134 

e.+çe 5/109 

elvette  (<Ar. elbette) elbette, 

Ģüphesiz 

e. 2/42, 3/105, 4/12, 

5/1, 6/77, 6/121 

emçeklik memeli 

e. 3/222 

emdi  Ģimdi 

e. 1/5, 1/90, 1/128, 

2/76, 3/8, 3/22, 3/75, 

3/152, 3/206, 3/229, 

4/76, 4/138, 5/33, 5/48, 

5/49, 5/67, 5/94, 5/114, 

5/151, 5/153, 5/158, 

5/164, 5/167, 5/175, 

5/218, 5/259, 5/269, 

5/272, 5/276, 6/36, 

6/47, 6/69, 6/75, 6/115, 

6/119 

e.+la 4/47 

emel  (<Ar. emel) emel, iĢ 

görev, makam 

emel ḳil- “yerine 

getirmek” 2/277 

emelge aĢ- 
“gerçekleĢmek” 2/45 

emeldar (Ar.+Far.emel+dâr) 

memur, bürokrat 

e.+dek 2/94 

e.+liriniñ 2/47 

emeliyet (<Ar. emeliyyet) gerçek 

e.+ide 2/278 

e.+idimu 3/63 

e.+imu 2/222 

e.+te 2/163 

e.+tiki 2/221 

emes  değil 

e. 1/38, 2/17, 2/22, 

2/24, 2/70, 2/108, 

2/153, 2/163, 2/172, 

2/213, 2/218, 2/224, 

2/299, 2/307, 3/63, 

3/104, 4/14, 4/32, 4/36, 

4/42, 4/63, 4/78, 4/90, 

4/96, 4/121, 5/167, 

5/191, 6/19, 6/21, 6/26, 

6/62, 6/80, 7/81, 7/82, 

e.+ḳu  4/52, 6/37 

e.+men 2/252 

e.+midiñ 3/31 

e.+mu 1/48, 1/51, 

2/153, 3/18, 6/4, e.+tu 

4/26 

emeslik olmazlık 

e.+i 3/70 

e.+ini 6/127 

emgek  I. iĢ 

e. 2/306, 2/308 

e. kil- “iĢ yapmak” 

5/128, 5/167, 5/261 

e.+ke 6/43 

II. emek 

e. 4/12, 5/107 

e. siñdür- “emek 

sarfetmek” 5/45 

e.+i 4/135 

e.+iniñ 5/45 

e.+ke katnaĢ- “iĢe 

katılmak” 2/305 

emgekçi emekçi, çalıĢan 

e. 2/302 

e.+ler 5/166 

emir  (<Ar. emr) emir, 

buyruk 

e. kil- “buyurmak” 7/29 

e.+i 7/41 

emise  (<ya bolmisa) I. öyleyse 

e. 4/68, 6/25 6/27 
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II. yoksa 

e. 6/34 

emma  (<Ar. ammâ) ama, fakat 

e. 2/179, 2/294, 3/24, 

3/141, 4/36, 4/43, 

5/151, 5/196, 6/78 

endi  bk. emdi 

e. 3/130 

endiĢe  (<Far. endîĢe) endiĢe 

endiĢe ḳil- 
“endiĢelenmek” 2/233 

ene  iĢte, o 

e. 1/31, 2/53, 2/105, 

3/159, 4/27, 4/92 

Engliye Ġngiltere 

Ġ. 2/205 

ensire-  endiĢelenmek 

e.-p 2/61 

eñ  en 

e. 1/15, 1/72, 1/81, 

1/83, 1/88, 1/100, 

1/118, 2/28, 2/228, 

3/128, 5/233, 6/107, 

6/123 

eñil  üniforma, elbise 

e.+i 5/266 

epçiḳ-  (<ėlip çiḳmaḳ) getirmek 

e.-ip 3/116 

epçiḳiĢ bk. epçiḳmaḳ 

e.-ḳa 6/32 

ependi  efendi 

e. 2/244 

e.+m 2/198, 2/123, 

2/127, 2/177, 2/181, 

2/182, 2/186, 2/188, 

2/190, 2/192, 2/196, 

2/248, 2/266, 2/272, 

2/292 

e.+mken 2/153 

e.+mni 2/152, 2/176 

epkel  (<ėlip kelmek) getirmek 

e.-ip 2/167, 2/205 

epleĢ-  ayarlanmak 

e.-midimu 2/121 

e.-migendek 2/120 

eplik  uygun 

e. 2/97 

epsuslan- (<Far.+YU. efsûs+lan) 

piĢman olmak 

e.-imiz 2/195 

ept  (<Far. aft) yapı, sima 

e.+i 2/52, 5/133 

er  erkek, koca, eĢ 

e.+ler 4/28, 4/48, 4/72, 

4/80, 4/116 

e.+lerniñkidin 4/26 

ė.+i 5/276 

ė.+ige 6/22 

erençe  erkekçe  

e. 1/13 

erk  hürriyet, özgürlük 

e. 1/59 

e.+i 1/137 

erkan  (<Ar. erkân) erkan 

e. dölet “devlet erkanı” 

7/28 

erke  I. Ģımarık 

e. 3/100 

II. sevimli 

e. 6/127 

erkilet- Ģımartmak 

e.-kendek 4/125 

e.-ip 6/57, 6/65 

erkin  hür, serbest, özgür 

e. 1/28 

erkinlik özgürlük, hürriyet 

e. 1/48, 1/97, 2/13, 

2/208, 2/48 

e.+imiz 2/62 

e.+ini 2/33, 2/39 

erzan  (<Far. erzân) ucuz 

e. çüĢ- “ucuza gelmek” 

2/103, 5/178 

erze-  dikkate değmek 

e.-meydu 3/15 

es  akıl, hafıza 

ė.+imde 2/102, 4/67 

ė.+iñizde 4/66 

ė.-imge al- 2/199 

ė.+imde bol- 4/67 

ė.+idin çiḳar- 2/13 

ė.+ige çüĢ- 5/195,5/233 
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ė.+imge çüĢür- 3/27 

eser  (<Ar. eser) eser 

e.+ler 2/256, 2/266 

e.+lirige 2/253 

esil  (<Ar. asl) asıl 

e.+ide 4/36, 5/166, 

6/109 

esir  (<Ar. esîr) esir 

e.+ler 2/11, 2/17, 2/23 

esker  (<Ar. asker) asker 

e. 2/32 

e.+liriñizge 2/35 

e.+liriñizni 2/36 

e.+niñ 2/56, 2/157 

eskeriy (<Ar. askerî) askeri 

e. 1/30 

eskerlik (<Ar.+YU. asker+lik) 

askerlik 

e. 3/51 

eski  eski, kötü 

e. 1/120, 3/235, 4/97, 

5/271, 5/204, 5/206, 

5/208, 6/101, 6/101, 

6/98 

eskiriy  bk. eskeriy 

e. 1/13 

esla  (<Ar. aslâ) asla 

e. 2/39 

esle-  hatırlamak 

e.-p 2/142 

e.-gensėri 5/231 

e.-se 5/193 

e.-dim 3/57, 5/132 

e.-p öt- 6/74 

e.-p ket- 3/82 

esleĢ  bk. eslemek 

e. 3 

eslet-  hatırlatmak 

e.-etti 3/196, 5/256 

e.-ip öt- 2/303, 3/236 

esvab  (<Ar. esbâb) alet 

e.+larni 6/43, 6/86, 

6/87, 6/88 

eĢeddi  (<Ar. eĢedd) aĢırı 

e. 2/48 

et-  I. etmek 

e.-kinimni 6/14 

II. etmek yardımcı fiili 

e.-kili 1/10 

ete  yarın, ertesi gün 

e. 2/267, 4/46, 4/47 

e.+din 2/37 

e.+sidin 4/100 

etigen  erken, sabah 

e. 5/123 

etigenlik sabahleyin 

e. 2/108 

e.+i 2/74 

etimelim bk. ėhtimal 

e. 1/56 

etir  (<Ar. ıtr) koku 

e.+dek 4/6 

etiyaz  (<erte yaz) ilkbahar 

e. 4/44, 4/120 

e.+diki 6/129 

etiyazliḳ bk. etiyaz 

e.+i 2/303 

etles  (<Ar. atlas) saten 

e. 4/8 

etrap  (<Ar. etrâf) etraf 

e. 1/1 

e.+ġa 1/3, 1/4 

e.+ida 1/78, 1/82, 2/97, 

2/99, 2/211, 5/215 

e.+idiki 1/122, 1/130, 

5/117, 5/255 

e.+iġa 1/131, 3/89 

e.+ni 3/177, 4/10 

e.+tiki 2/90, 4/10 

evet-  göndermek 

e.-kendi 1/70 

e.-kendin 1/118 

e.-ti 1/57 

evetil-  gönderilmek 

e.-di 1/134 

evlad  (<Ar. evlâd) evlat 

e.+lar 2/313, 5/112 

evzellik (<Ar.+YU. afzal+lik) 

üstünlük 

e.+i 5/111 

ey  ey (ünlem) 

e. 5/37, 7/27 
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eyib  (Ar. ayb) ayıp 

e. 6/52 

eyiblik  (<Ar.+YU. ayb+lik) 

suçlu 

e. 6/51 

eyip  bk. eyib 

e. 6/23 

eyipleĢ- (<Ar.+YU. ayb+laĢ) 

suçlamak 

e.-ti 2/155 

eymen- çekinmek 

e.-di 7/2 

eytavur kısacası 

e. 3/141, 5/159 

ez-  ezmek 

e.-genlikini 2/198 

ė.-ip 
eza  (<Ar. a‟zâ) aza, üye 

e.+liriniñ 2/303 

e.+si 5/3, 5/272 

ezbirayi (<Far. ez-berây-i) için 

e. ḫuda “Allah rızası 

için 7/21 

ezimet  (<Ar. azamet) büyüklük 

e. 3/121 

 

Ė 

 

ė-  bk. imek (yardımcı fiil) 

ė.-diñiz 1/24 

ė.-kenġu 1/11 

ė.-kenligini 1/10 

ėçil-  açılmak 

ė.-di 5/73 

ė.-duḳ 5/27 

ė.-ġan 4/6, 4/7 

ė.-idu 4/138 

ė.-ip 4/13, 4/93, 5/229 

ė.-ipla 4/27 

ėçin-  acımak, üzülmek 

ė.-di 2/226 

ė.-ġan 6/18, 6/42 

ėçiniĢliḳ acıklı 

ė. 1/135, 3/218, 3/227, 

3/236, 5/132, 5/247, 

5/256 

ėçiĢ  açma, açıĢ 

ė. 5/126 

ėçiĢtur- acıtmak 

ė.-ġanliḳini 5/195 

ė.-idu 6/67 

ėdir  kır, tepe 

ė. 2/90 

ėg-  eğmek, bükmek 

ė.-ip 2/302 

ėgiz  yüksek 

ė. 2/75,  

ė.-pes  “yüksek-alçak” 

4/91 

ė.+rek 2/53, 3/176 

ė.+lep 2/77 

egizlik  yükseklik 

ė.+idiki 1/15 

ėġil  ahır 

ė. 5/203 

ėġina-  ağnamak 

ė.-p 2/169, 5/133 

ėġir  ağır 

ė. 1/35 1/136, 2/134, 

2/134, 2/205, 3/141, 

3/209, 3/225, 5/231 

ė. bėsiḳ “ağır baĢlı” 

3/47, 6/70 

ė.+da 2/97 

eġirliḳ  ağırlık 

ė.+ini 7/38 

ė.-+diki 3/63 

ėġiz  I. ağız 

ė. 2/233, 5/127 

II. oda 

ė. 5/201 

III. kıyı, liman 

ė.+ġa 2/183 

ėhtimal (<Ar. ihtimâl) ihtimal 

ė. 4/47 

ė.+im 3/104 

ėhtiyat  (<Ar. ihtiyât) ihtiyat 

ė. ḳil- “ihtiyat etmek 

2/61 

ėkin  ekin alanı, tarla 

ė. 1/6 

ėkisport (<Rus. eksport) ihraç 
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ė. 2/258 

ėḳim  akıĢ, akım 

ė.+ini 1/3 

ėlan  (<Ar. i‟lân) ilan 

ė. ḳil- “duyurmak” 

5/80, 6/128 

ė. ḳilin- “duyurulmak” 

2/69 

ėlançi  (<Ar.+YU. i‟lân+çi) 

ilancı 

ė. 5/66 

ėliĢ  alma, alıĢ 

ė. 2/74, 2/74, 2/308, 3/7 

ė.+iñizni 2/180 

ė.+ḳa 2/97, 2/258 

ė.+ni 2/118 

ė.+tin 5/261 

ėmit-  emzirmek 

ė.-tim 6/11 

Ėngliz  Ġngiliz 

Ė.+lerniñ 2/210, 2/210 

ėniḳ  açık seçit, net, 5/195 

ė. 2/15, 2/44 

ėñek  çene 

ė.+ini 6/10 

ėniḳla- belirlemek 

ė.-ladi 2/190 

ėñiĢ-  eğilmek 

ė.-ip 3/11 

ėñri-  inlemek 

ė.-ġan 3/218 

ėrgolu harva iki tekerlekli yük 

arabası 

ė. h. 3/41 

ėri-  erimek 

ė.-gen 5/44 

ė.-p 4/47 

ėriḳ I  arık, kanal 

ė. boyi 3/5, 3/67 

ė.+niñ 4/33 

ėriḳ II  masum 

ė.+niñ 2/157 

ėrin-  üĢenmek 

ė.-migenliki 1/72 

ėriĢ-  eriĢmek 

ė.-kensėri 2/14 

ė.-tuḳ 5/167 

ėriĢiĢ  eriĢme, eriĢiĢ 

ė.+Ģini 5/270 

ėsen  esek, selamet 

ė.-sizma 2/131 

ėsil-  asılmak 

ė.-ip 4/44 

ė.-ivalġaniken 3/58 

ė.-sun 7/29 

ėsil  (<Ar. asîl) asil 

ė. 4/125 

ėĢek  eĢek 

ė.+ini 3/159 

ėt-  bk. ėytmaḳ 

ė.-ivatatti 5/34 

ėtek  etek 

ė.+imde 5/237 

ėtibar  (<Ar. i‟tibâr) itibar 

ė. 2/297 

ė.+ġa 6/108 

ėtek  etek 

ė.+imde 5/237 

ėtil-  atılmak 

ė.-ip 1/130, 3/76, 4/63 

ė.-ivatḳan 1/105, 

2/209, 2/210 

ėtiĢ  atma, atıĢ 

ė.+ḳa 3/184, 3/187, 

3/188 

ė.+Ģni 1/34 

ėtiz  tarla, kır 

ė. 4/22 

ė.+da 4/121, 4/79 

ė.+din 5/234 

ė.+ġa 4/112 

ė.+lar 4/44 

ėtizliḳ  ekinlik 

ė.+ta 4/86 

ėyiḳ  ayı 

ė. 3/182 

ė.+larġa 3/189 

ėyt-  söylemek, demek 

ė.-almay 2/232, 5/35 

ė.-ilip 3/153, 3/153 

ė.-ilivatidu 2/248,2/248 

ė.-imen 5/17, 5/17 
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ė.-iñ 2/108, 2/108 

ė.-ip 1/57, 2/160, 2/197, 

2/220, 2/231, 2/233, 

2/275, 3/152, 4/60, 5/3, 

5/48, 5/67, 5/159, 5/231 

6/107 6/117, 6/128 

ė.-isiz 2/99, 2/99 

ė.-iĢip 2/197 

ė.-iĢti 2/22 

ė.-ivatatti 3/89, 5/10 

ė.-ivatidu 4/84 

ė.-ivatḳanidi 2/59 

ė.-ive 5/14 

ė.-ḳan 3/223 

ė.-ḳanda 2/191 

ė.-ḳandek 3/32, 4/85, 

5/195, 6/65 

ė.-ḳanidi 2/220, 6/99 

e.-ḳili 4/91 

ė.-mamsiler 5/94 

ė.-mastin 4/111 

ė.-sam 2/232 

ė.-ti 2/124, 2/271, 3/56, 

7/35, 7/77 

ė.-tim 2/115, 5/148 

ėytiĢ  söyleme, deme 

ė. 4/90 

ė.+iĢḳa 3/154, 5/24 

ė.+ḳiĢḳimu 5/61 

ėzil-  ezilmek 

ė.-gen 2/29 

ė.-ip 5/187, 6/16 

ėzilgüçi ezilmiĢ 

ė. 2/218 

ėziz  (<Ar. azîz) aziz 

ė. 1/137, 2/23 

 

F 

 

faĢist  (<Rus. faĢist) 

f.+larġa 2/50 

faĢistlik (<Rus.+YU. faĢist+lik) 

faĢistlik 

 2/217 

faĢizm  (<Rus. FaĢizm) 

f. 2/48 

fėodallik (<Rus.+YU feodal+lik) 

feodallik 

f. 4/97, 5/277 

fėt  tüfek markası 

f. 2/84 

Fėvral  (<Rus. Fevral) ġubat 

F. 2/31 

Filippin Filipin 

F. 2/208 

F.+ġa 2/207 

folklor  (<Rus. folklor) folklor 

f. 2/264 

f.+imizni 2/258 

f.+niñ 2/259 

fontan  (<Rus. fonten) fıskiye 

f.+dek 1/130 

forma  (<Rus. form) form, 

biçim 

f.+da 1/13 

front  (<Rus. front) cephe 

f. 1/87 

f.+ka 1/65 

foto aparat (< ) fotoğraf makinesi 

f. 2/84 

 

G 

 

gahi  (Far. gâh) bazı 

g. 1/81 

gal  boğaz 

g.+iġa 6/7 

galistuk (<Rus. galstuk) kıravat 

g. 6/76 

g.+niñ 6/133 

gañgira- sersemlemek, 

aklını ĢaĢırmak 

g.-p 2/23 

geden  (<Far. gerden) ense 

g.+ge 3/160 

gedenkeĢ (Far. gedenkeĢ) 

inatçı 

g.+ler 3/57 

geme  zeminlik, bodrum 

g.+de 2/168 

gep  (<Far. ġâb) laf, söz 

g. 3/82, 4/70 
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g.+i 2/65 

g.+ige 3/35, 3/49, 3/51, 

4/64, 6/23 

g.+imge 6/31 

g.+ini 3/52, 3/57, 6/58 

g.+ke 4/36 

g.+ler 3/205, 3/215 

g.+lerige 6/120 

g.+lerni 2/199 

g.+ni 2/27, 4/49, 6/20, 

7/6 

g.+niñ 4/29, 6/49 

gep ḳil- “söz 

söylemek” 1/45, 2/97, 

4/55, 4/64, 6/56, 6/69 

g. talaĢ- “laf dalaĢı 

yapmak” 3/204 

g. berme- “laf 

ettirmemek” 4/36 

g. koçula- “laf 

kurcalamak” 5/155 

g. anla- “söz dinlemek” 

6/60 

g.+ke kirgüz- “lafa 

girmek” 6/62 

gepleĢ-  (Far.+YU. ġâb+laĢ) 

g.-etti 3/6 

g.-ip 3/236 

gerçe  (<Far. ) gerçi 

g. 5/111 

gevde  (<Far. göğde) gövde 

g.+sige 1/13 

gevdilik (<Far.+YU. göğde+lik) 

vücutlu 

g. 2/69 

gez  kez, an 

bir g. “bir kere” 7/75 

Gėyni  Henrich Heine, Alman 

Ģair 

G.+ni 2/265 

gėzit  (<Rus. gazet) gazete 

g. 4/35 

g.+i 2/242 

Gimlir  Heinrich Himler, Nazi 

Almanyasında SS lideri 

ve Nazi ideoloğu 

G. 2/49, 2/51 

gimnestika (<Rus. gimnastika) 

jimnastik 

g. oyna- “jimnastik 

yapmak” 5/123 

gir  (<Rus. ) tartı, terazi 

g.+ge bėr- “tartmak” 

2/150 

giranat (<Rus. granáta) el 

bombası 

g. 1/34 

g.+liriniñ 1/105 

girde nan tandır ekmeği 

g. n.+dek 4/108 

giriptar (<Far. giriftâr) 

karĢılaĢma 

g. bol- “karĢılaĢmak” 

3/225 

Gistapo (<Al. Gestapo) Alman 

Gizli Servisi 

G.+din 2/50 

Gollandiye Hollanda 

G. 2/211, 2/215 

Gollandiyilik Hollandalı 

G.+lerniñ 2/212 

Gomindañ (<Ç. )Milliyetçi Çin 

Partisi 

G. 2/31, 2/32, 2/34, 

2/45, 2/47 

G.+ġa1/41 

G.+niñ 1/4 

Gorki  M. Gorki, Rus yazar 

G.+niñ 2/140 

G.+yni 2/265 

gospital (<Rus. gostipal) hastane 

g.+ġa 1/134 

g.+ida 1/62 

gödek  (<Far. gûdek) ufak, 

küçük 

g.+ler 2/170 

gödeklik (<Far.+YU. gûdek+lik 

ufaklık, küçüklük 

g. 3/53 

gör  (<Far. gûr) kabir, mezar 

g.+ge 5/208 

göĢ  (<Far. gûĢt) et 
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g. 5/121 

g.+ini 4/109 

g.+ni 5/268 

göĢlük  (<Far. gûĢt+lük) etli 

g. 2/68 

gram  (<Rus. gramm) gram 

g. 2/102 

g.+din 2/101 

guman (Far. gümân) Ģüphe 

g. 2/44, 3/20 

gunah  (<Far. günâh) I. günah 

g.+im 5/188 

g.+ini 7/84 

g.+lardin 3/105 

g.+yimizni 5/188 

II. suç 

g. 5/244 

g.+iġa 7/35 

g.+idin 7/82 

g.+iniñ 7/37, 7/38 

gunahkar (<Far. günâhkâr) 

I. günahkar 

g.+lar 5/191 

II. suçlu 

g.+ni 7/72 

GuñĢė  (Ç. ) kolhoz 

G. ezasi “Kolhoz 

üyesi” 5/3 

guruh  (<Far. gürûh) gurup, 

ekip 

g. 2/53, 3/207 

g.+larniñ 3/224 

guruhvaz (<Far. gürûhbâz) 

hizipçi 

g.+liḳlar 3/223 

guvahliḳ (<Far.+YU. güvâh+lik) 

Ģahitlik 

g. ber- “Ģahitlik etmek” 

4/135, 5/216, 7/51 

gül  (<Far. gül) çiçek 

g. 3/135, 4/14 

g.+ge 5/38 

g.+idek 3/126 

g.+iñizniñ 4/30, 4/63 

 g. çay “gül çayı” 3/152 

g. tayaḳ “çiçek sopa” 

3/131 

g.-gülistan “güllük 

gülistanlık” 2/274 

g.+lermu 5/255 

g.+lerniñ 5/143 

gülḫan (<Far. gül-hen) ateĢ 

g. 3/167 

g. sal- “ateĢ yapmak” 

2/55, 2/58 

gülistan (<Far. gül-istân) çiçek 

bahçesi 

g. 2/274 

g.+im 3/135 

güllen- (<Far.+YU. gül+len) 

çiçeklenmek, geliĢmek 

g.-gen 2/315 

gülĢen  (<Far. gül-Ģen) çiçek 

bahçesi 

g.+de 4/86 

gülzarliḳ (<Far.+YU. 

gül-izâr+lik) gül 

bahçesi 

g.+ḳa 4/5 

gürkire- gürüldemek 

g.-p 3/247 

güzel  güzel 

g. 2/86, 4/12 

güzellik güzellik 

g.+idin 2/27 

g.+ini 2/97 

Gyoti  Goethe 

G.+i 2/265 

 

Ġ 

 

ġayet  (<Ar. gayet) gayet, pek, 

çok 

ġ. 2/226 

ġayip  (<Ar. gayb) kayıp 

ġ. bol- “kaybolmak” 

3/79 

ġaz  (<Far.ġâz) kaz 

ġ. 3/160 

ġazañ  (<Far. ḫazân) sonbahar 

yaprağı 
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ġ.+i 2/58 

Ġaziyap özel isim, erkek adı 

Ġ. 2/74 

ġelibe  (<Ar. galibe) baĢarı 

ġ.+ge 2/1 

ġ.+si 5/65 

ġelite  (<Ar. ġalat) tuhaf 

ġ. 2/124, 7/4 

ġem  (<Ar. ġamm) gam, dert 

ġ.+idinmu 5/269 

ġ.+im 5/261 

ġ.+iñde 3/135 

ġ.+ini 2/308, 5/261 

ġ.-ġussisiz “gamsız-

kedersiz” 5/125 

ġemḫorluḳ (<Ar.+Far.+YU. ġam+ 

hor+luḳ) tasa, kaygı 

ġ.+iniñ 2/207 

ġ.+liri 2/210 

ġ.+ ḳil- “tasalanmak” 

3/55, 3/82, 4/126 

ġemḫorçi (<Ar.+Far.+YU. ġam+ 

hor+çi) tasa eden 

ġ.+miz 5/259 

ġerb  (<Ar. garb) batı 

ġ.+tiki 1/16 

ġerbiy  (garbî) batı 

ġ. 1/83 

ġerez  (<Ar garaz) hedef, gaye 

ġ. 3/78 

ġeyret  (<Ar.gayret ) gayret 

ġ. 4/108 

ġ.+te 3/321 

ġ.+ini 2/134 

ġ. ber- “gayret 

göstermek” 2/247 

ġeyur  (<Ar. ġâyur) cesaretli 

ġ. 2/21 

ġezel  (<Ar. ġazel) türkü 

ġ.+liri 3/139 

ġezep  (<Ar.ġazab) gazap 

ġ. 1/66, 2/248, 4/71, 

6/2, 7/25, 7/57 

ġ.+ge 1/64 

ġ.+iñizdin 7/79 

ġ.+tin 4/29 

ġezeblik (<Ar.+YU.ġazap+lik) 

öfke dolu, hiddetli 

ġ. 3/215 

ġezeplen- (<Ar.+YU. ġazap+len) 

öfkelenmek 

ġ.-di 2/198 

ġezine  (<Ar. hâzine) hazine 

ġ.+sige 7/82 

ġėriç  karıĢ 

bir ġ. “bir karıĢ”7/7 

Ġėrip  Garip, Uygur Halk 

Destanı kahramanı 

Ġ. 3/145 

ġoca  (<Far.) hoca 

ġ.+mniñmu 5/185 

ġol  ağaç gövdesi, dal 

ġ. 4/33 

ġ.+ini 6/106 

ġolluḳ  geniĢ omuzlu 

ġ. 3/200 

ġuca  (<Far. -----) bk. hoca 

ġ.+mġa 5/183 

ġuduñĢa- söylenmek 

ġ.-di 4/55 

Ġulca  Gulca, Ģehir adı 

Ġ. 2/303, 2/303, 5/4 

Ġ.+ġa 2/73 

ġulġula (<Far. gulgule) panik, 

telaĢ, yaygara, tartıĢma 

ġ. kötürül- “paniğe 

kapılmak” 3/169 

ġunçe  (<Far. ġonçe) gonce 

ġ.+lar 5/40 

ġurur  (<Ar. gurûr) gurur 

aniliḳ ġ.+i “analık 

gururu” 6/129 

ġussisiz (<Ar.+YU. gussa+siz) 

kasvetsiz, dertsiz 

ġ. 5/125 

ġuva  karanlık, loĢ 

ġ. 6/3 

 

H 

 

hadise  (<Ar. hâdise) hadise, 

olay 
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h. 2/11, 6/89, 6/97 

h.+ge 2/10 

h.+ler 5/138 

h.+niñ 7/59 

hakavurluḳ (<Ar.+YU.+luḳ) 

kibirlilik 

h. 1/37 

hakimiyet (<Ar. hâkimiyyet) 

hakimiyet 

h. 2/238 

haḳaretlik (<Ar.+YU. haḳaret+lik) 

aĢağılanmıĢ 

h. 2/205 

hal I  (<Ar. hâl) hal, durum, 

vaziyet 

h. 3/139 

h.+da 1/67, 2/45, 2/53, 

2/129, 2/130, 2/245, 

2/284, 3/68, 3/143, 

3/208, 3/243, 5/44, 

5/213, 5/255, 6/10, 

6/72, 7/1 

h.+ġa 5/191 

h. ėytmama- 
“durumdan 

bahsetmemek” 4/111 

h.+iġa h. bol- “derdini 

paylaĢmak” 2/172 

hal II  pembe 

h. 4/6 

halal  (<Ar. helâl) helal 

h. 5/107 

halet  (<Ar. ḥâlet) durum 

h.+i 3/196 

haman (<Far. hemân) hemen 

h. 1/108 

Hamut özel isim, erkek adı 

H. 3/172, 3/173, 3/198 

hañ-tañ hayret 

h. 2/154 

hañrat- anırtmak 

h.-ip 3/159 

har-  yorulmak 

h.-ġanda 3/147 

h.-ip 4/127, 5/237 

harva  (<Ar. ‛araba) araba 

h. 2/176 

h.+ni 2/174 

h.+ġa 2/175, 2/176, 

2/178, 2/180 

h.+lirini 2/175 

h. heyde- “araba 

sürmek” 3/235, 3/41 

harvikeĢ (<Ar.+YU. ‛araba+keĢ) 

arabacı 

h.+niñ 3/36 

hasil  (<Ar. hâsıl) hasıl, 

meydana gelen 

h. ḳil- “meydana 

getirdi” 2/69, 3/35, 

5/111 

hasira- (<Ar. halsir+a) 

yorulmak 

h.-p 2/130 

hasiraĢ (Ar.+YU. ḥalsir+aĢ) 

yorgunluk 

h. 2/81 

haĢaret (<Ar. ḥaĢerât) böcek 

h.+lerni 2/301 

HaĢim  (<Ar. HâĢim) özel isim, 

erkek adı 

H. 3/172 

hava  (<Ar. ḥavâ) hava 

h.+ni 5/103 

h.+si 2/86 

hayacanlan- (<Ar.+YU. 

heyecân+lan) 

heyecanlanmak 

h.-di 2/181 

h.-ip 2/177 

hayat  (<Ar. hâyat) hayat 

h. 1/16 

h.+i 5, 5/3, 5/140, 

5/196, 5/198, 5/254 

h.+imiz 2/184, 2/185 

h.+imizdin 3/236 

h.+imizniñ 5/132 

h.+ini 2/30, 2/158, 

2/198, 2/205, 2/308, 

5/132, 5/256, 5/264, 

6/125 

h.+ni 2/186, 5/58 
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h.+niñ 5/231 

h. keçür- “hayatını 

sürdürmek” 2/203, 

2/168, 3/232, 5/214 

h. ḳal- “hayatta 

kalmak” 2/39 

h. ḳur- “hayat kurmak” 

3/233, 5/277 

hayatiy (<Ar. hayâtî) hayati 

h. 5/111 

hayran (<Ar. hayrân) hayran 

h. bol- “hayran olmak” 

7/56 

hayvan (<Ar. hayvân) hayvan 

h.+lardek 5/133 

h.+larniñ 3/167 

haza  (<Ar. ) süre, müddet 

h.+din 5/237 

hazir  (<Ar. ḥâzır) Ģimdi 

h. 2/34, 2/39, 2/51, 

3/32, 3/47, 3/61, 3/62, 

4/25, 4/40, 5/152, 

5/261, 5/277, 7/61 

h.+çe “Ģimdilik” 2/262, 

4/49 

h.+ḳi 3/18, 3/49, 3/229, 

3/230, 3/234, 3/236, 

5/216, 5/231, 5/273 

h.+ḳidek 4/94 

hazirliḳ (<Ar.+YU. ḥâzir+liḳ)  

hazırlık 

h.+larmu 4/45 

he  1. evet 

h. 1/11, 2/83, 2/83, 

2/121, 2/151, 2/151, 

2/243, 2/256, 3/214, 

4/15, 4/25, 5/48, 5/94, 

5/146, 5/215, 5/257, 

6/28, 6/51, 6/65, 6/116 

2. hadi 

h. 2/131, 5/14, 5/14 

hecep  bk. eceb 

h.+ke ḳaldur- 
“ĢaĢırtmak” 2/141 

heddi  (<Ar. ḥadd) sınır, hudut 

h.-hėsabsiz “hesapsız, 

çok” 7/38 

h.+din aĢ- “haddini 

aĢmak” 2/32 

h.+din taĢḳiri “aĢırı 

derecede” 2/198, 6/71 

hede  abla 

h.+si 5/273, 5/275 

hedep  aralıksız, durmadan 

h. 3/11 

hedis  (<Ar.hadîs) hadis 

h.+niñ 3/58 

hekim  (<Ar. ḥâkim) hakim 

h. 7/31, 7/35, 7/37, 

7/42, 7/59, 7/61, 7/68, 

7/72, 7/75, 7/77 

h.+din 7/76 

h.+ge 7/83 

heḳ  (<Ar. ḥaḳḳ) I. hak 

h. 2/191, 2/195 

II. Allah 

h. 3/144, 3/144 

heḳḳ  bk. heḳ 

h.+ide “hakkında” 

2/160, 5/111, 5/112 

bu h.+te “bu konuda” 

2/206, 2/220 

h.+ini 2/191, 2/196 

heḳiḳet (<Ar. ḥaḳiḳat) hakikat, 

gerçek 

h.+ge 2/22 

h.+te 5/264, 6/63 

heḳiḳeten (<Ar. ḥaḳîḳaten) 

hakikaten 

h. 1/64, 2/23, 3/32, 

5/171 

heḳiḳiy (<Ar.ḥaḳiḳî) hakiki, 

gerçek 

h. 2/95, 2/156, 2/221, 

2/223, 2/239, 4/12 

heḳḳaniy (<Ar. ḥaḳḳanî) haklı, 

adil 

h. 4/134 

heḳliḳ  (<Ar.+YU. ḥaḳḳ+liḳ) 

haklı 

h. 3/234 
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hel  (<Ar. ḥâl) hal, çözme 

h. ḳil- “halletmek” 

1/57, 2/275 

h. bol- “hallolmak” 

5/25 

hem  (<Far. hem) I. hem 

h. 2/104, 2/156, 2/185, 

3/73, 3/127, 3/127 

II. de bağlacı 

h. 2/198, 5/1 

II. ve 

h. 6/79, 6/95, 6/95, 

6/104 

hemkarlik (<Far. hem-kâr) 

iĢbirliği 

h.+niñ 3/65 

hemme (<Far. heme) hep, bütün 

h. 2/220, 2/273, 3/168, 

3/321, 5/125, 5/162 

h.+din “herkesden” 

2/304, 2/304, 2/308, 

5/45 

h.+ge “herkese” 7/29 

h.+la 2/201 

h.+miz 1/32, 1/131 

h.+mizge 3/64 

h.+ni 2/229, 2/275, 

5/154 

h.+niñ 1/77, 2/60 

h.+ñlar 2/108, 5/94 

h.+si 2/211, 3/119, 

5/257, 5/270 

h.+siniñ 2/276 

hemrah (<Far. hem-râhî) yoldaĢ 

h.+ini 2/210 

hemsöhbet (<Far.+Ar. hem-sohbet) 

muhatap 

h. 2/228 

hemĢire (<Far. hem-Ģîre) 

hemĢire 

h. 1/95 

h.+ler 1/92, 1/130 

h.+liri 1/87 

h.+lirimizmu 1/137 

h.+liriniñ 1/136 

h.+miz 1/72 

h.+si 1, 1/20, 1/70 

her  (<Far. her) her 

h. 1/105, 1/109, 2/50, 

2/97, 2/221, 2/223, 

2/236, 3/141, 3/206, 

5/60, 5/85, 5/119, 

5/125, 5/139, 6/72, 7/84 

h. bir “her bir” 1/106 

h. daim “her zaman” 

7/48 

h. halda “herhalde” 

3/68, 3/243 

h. kim “her kim” 4/55 

h. ḳaçan “her zaman” 

7/20 

h. ḳandaḳ “her türlü” 

1/71, 2/12, 2/303 

h. ḳaysisi “her biri” 4/8 

h. “her gün”  4/125, 

5/123, 5/125 

herbiy  (<Ar. ḥarbî) askeri, 

askeriye 

h. 1/30, 1/79 

h.+din 3/61 

here I  arı 

h. 2/112 

here II  (<Far. erre) testere, 

bıçkı 

h.+dek 1/2 

Herembaġ (<Ar.+Far. baġ-ı irem) 

yer adı 

H. 1/82, 1/86 

H.+niñ 1/83 

heriket (<Ar. ḥareket) hareket 

h. 2/70, 2/219 

h.+ke 6/100, 6/109 

h.+niñ 6/108 

h.+te 6/99, 6/101 

h.+i 2/60 

h.+ide 6/129 

h.+imni 4/19 

h. ḳil- “hareket 

etmek”3/8, 4/91, 5/91 

h.+ide 6/111 

h.+idin 6/97 
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h.+ke keltür- “harekete 

geçirmek” 1/84 

herkit  bk. heriket  

h.+i 2/70 

heriketlen- (<Ar.+YU. 

ḥareket+len) 

hareketlenmek 

h.+etti 1/79 

h.+ip 1/80 

herp  (<Ar. ḥarf) harf 

h.+ini 2/124, 5/35 

hesel  (<Ar. ‛asel) bal 

h. 2/103, 2/104, 2/112 

hesret  (<Ar. ḥasret) hasret 

h. 1/135 

h.+liri 3/139, 5/195 

hesse  (<Ar. ḥiṣṣe) kere, defa 

h. 2/273 

heĢemetlik (<Ar.+YU. ḥaĢmet+lik) 

muhteĢem 

h. 2/53 

hetta  (<Ar. hattâ) hatta, bile 

h. 2/16, 2/63, 2/141, 

2/308, 4/116, 5/188 

heves  (<Ar. heves) heves 

h. 1/30, 4/128 

heveskar (<Ar.+Far. heves-kâr) 

hevesli 

h. 5/147 

hey  hey, ey 

h. 1/7, 1/38, 3/30, 3/98, 

3/106, 3/118, 3/161, 

3/242, 5/213, 5/213, 

6/18, 6/35, 6/92, 7/6, 

7/6 

heyde-  itmek, sürmek 

h.-lmeydiken 4/56 

h.-p 2/70, 3/41, 3/235, 

4/90 

h.-vatḳan 4/103 

h.-vatḳanlarniñ 4/136 

h.-vėriptu 4/111 

h.-vetḳanliḳini 4/22 

h.-ymiz 4/49, 4/53, 

4/79 

h.-gen 4/114, 4/116, 

4/131 

h.-yelemdu 4/98 

heydeĢ  sürme, itme 

h.+ke 4/100 

h.+ni 4/46 

yer h. “yer sürme” 

4/118 

ḳoĢ h.+ke “çift sürme” 

4/48, 4/52, 4/61 

heyet  (<Ar. hey'et) heyet, 

kurul 

h. 2/264 

h.+i 2/282 

heyran (<Ar. ḥayrân) hayran 

h. bol- “hayran olmak” 

2/137, 2/181, 3/221, 

5/144 

h. ḳal- “hayran 

kalmak” 2/225 

h. ḳaldur- “hayran 

bırakmak” 2/303, 3/157 

heyvet  (<Ar. heybet) heybet 

h.+ide 2/28 

heyvetlik (<Ar.YU. heybet+lik) 

heybetli 

h. 4/13 

heyyar  (<Ar. ayyâr) iki yüzlü 

h. 3/156 

hezil  (<Ar. ) Ģaka, latife 

h. ḳil- “ĢakalaĢmak” 

7/47 

hėç  (<Far. hîç) hiç 

h. 1/90, 3/220, 5/100, 

6/52 

h. “hiçbir Ģey” 4/108 

h. nėmege 2/219 

h. nerse “hiçbir Ģey” 

2/111 

h. nersidin 1/72 

h. nersini 7/2 

h. nimini 3/198 

hėçkim (<Far.+YU. hîç+kim) 

hiç kimse 

h.+ge 4/111, 4/113, 

5/151 
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hėçḳaçan (<Far.+YU. hîç+ḳaçan) 

hiçbir zaman 

h. 2/140, 4/63, 5/247 

hėçḳandaḳ (Far.+YU. hîç+ḳandaḳ) 

hiçbir türlü 

h. 1/32, 1/61, 2/54, 

2/220, 3/195, 5/49, 

5/261 

hėçḳaysi (<Far.+YU. hîç+ḳaysi) 

hiçbiri 

h.+si 5/181 

hėkaye (<Ar. ḥikâye) hikaye 

h. 5/198 

h.+mni 5/112 

h.+siniñ 2/23 

hėkmet (<Ar. hikmet) hikmet 

h. 7/40, 7/82 

h.+ini 7/59 

h.+iñizni 7/70 

hėli  daha, epey 

h. 2/283 

hėliḳi  deminki, önceki 

h. 2/153, 2/182, 3/30, 

3/172, 3/30, 4/95, 4/137 

hės  (<Ar. his) his, duygu 

h. ḳil- “hissetmek” 

2/14, 2/52, 2/76, 5/112 

h. ḳildur- 
“hissettirmek” 2/70 

hėsab  (<Ar. ḥesâb) hesap 

h.+iġa 2/295 

hėsablaĢ- (<Ar.+YU. ḥesab+laĢ) 

hesaplaĢmak 

h.-maytti 1/123 

hėsabsiz (Ar.+YU. hesâb+siz) 

hesapsız 

h. 2/227, 7/38 

hi  he, hi 

h. 2/124, 2/124, 2/124 

hid  koku 

h.+i 5/122 

hikmet bk. hėkmet 

h.+niñ 7/69 

h.+i 7/79 

him  hım, evet 

h. 7/5 

himaye (<Ar. himâye) himaye 

h. ḳil- “himaye etmek” 

2/294 

Hindistan Hindistan 

H.+ġa 2/202, 2/210 

Hindunėziya Endonezya 

H. 2/212 

hissiyat (<Ar. hissiyyât) hissiyat 

h.+im 2/97 

hoḳuḳ  (<Ar. ḥuḳûḳ) hukuk 

h. 2/237 

h.+i 2/214, 2/217 

h.+iġa 2/215 

h.+ini 2/229 

hoḳuḳluḳ (<Ar.+YU. ḫuḳûḳ+luḳ) 

hukuklu 

h. 5/272 

horun  (<Ar. ḥârun) tembel 

h. 2/295 

hoy  hey, ey 

h. 6/32 

hoyla  (<Far. ) avlu 

h. 3/86 

h.+diki 5/6 

h.+ġa 3/85 

h.+ni 3/91 

h.+sidin 3/84 

hödde  (<Ar. üddah) 

sorumluluk 

h.+sidin çiḳ- “yerine 

getirmek” 2/277, 2/278 

höküm (<Ar. ḫükm) hüküm 

h. ḳil- “emretmek” 7/33 

hökümet (<Ar. ḥükûmet) 

hükümet 

h. 2/210 

hökümranliḳ (<Ar.+YU. 

ḥükümrân+liḳ) 

hükümranlık 

h. ḳil- “hükümranlık 

etmek” 2/205 

h.+i 2/217 

höl  ıslak 

h. bol- ıslanmak” 6/9 

höpüp  çavuĢ kuĢu 

h.+ni 2/293, 2/298 
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h.+niñ 2/300 

hörmet (<Ar. ḥürmet) hürmet 

h. 2/17, 2/152 

h.+i 2/224 

h. ḳil- “saygı 

göstermek” 1/72, 2/229 

hörpey  tiksinmek 

h.-ip 3/203 

hösin  (<Ar. ḥüsn) güzellik 

h.+ge 4/1 

h.+ige 4/12 

hucum (<Ar. hücûm) hücüm 

h. 1/74, 2/32 

hurra  hurra, hücüm 

manasında seslenme 

ünlemi 

h. 1/48 

huĢ  (<Far. hûĢ) bilinç 

h.+i 3/157 

h.+umdin kėt- 
“bayılmak” 5/239 

huzurlan- (<Ar.+YU. huzûr+lan) 

rahatlamak 

h.-ip 2/143 

hüccet  (<Ar. ḥüccet) belge, 

vesika 

h.+lerni 2/50, 2/50 

hürpey  bk. hörpeymek 

h.-ip 3/173 

hörpiyiĢ tiksinme 

h.+ke 6/69 

 

Ḫ 

 

ḫacayin (<Far ḥocayîn) patron 

ḫ.+larniñ 5/201 

ḫada  (<Far. ḥadâ) sırık 

ḫ.+ġa 3/176 

ḫala-  (<Far.+YU. ḥah+lâ) 

istemek 

ḫ.-ydiġan 2/221 

ḫ.-ydu 2/296 

ḫ.-ġan 2/157, 5/1 

ḫ.-mastin 2/51 

ḫ.-sañ 7/10 

ḫ.-sañlar 5/3 

ḫ.-siñiz 2/38 

ḫali  (<Far. ḥâlî) boĢ, serbest 

ḫ. 2/44, 2/235 

ḫalis  (<Ar. ḥâlis) halis, saf 

ḫ. 3/13, 3/198 

ḫan  (<Far. ḥân) han 

ḫ.+ni 2/118 

ḫana  (<Far. ḥâne) ev, hane 

ḫ.+larda 2/194 

ḫ.+siġa 5/115 

ḫanim  hanım, bayan 

ḫ. 2/188 

ḫaniveyran (<Far. ḥâne-virân) 

harabe 

ḫ. 3/226 

ḫañ  (<Ç. ) maden ocağı 

ḫ. 2/158 

ḫapa  (<Ar. hebâ') kederli, 

mahzun 

ḫ. bol- “kederlenmek” 

5/100, 6/71 

ḫ. tart- “cefa çekmek” 

5/270 

ḫas  (<Ar. ḫaṣṣ) has 

ḫ. 2/25, 5/111, 5/117 

ḫata  (<Ar. ḫatâ') hata 

ḫ. 6/73, 6/105, 6/110 

ḫataliḳ (<Ar.+YU. ḫatâ'+liḳ) 

yanlıĢlık 

ḫ. 6/104, 6/109 

ḫ.+i 6/103, 6/107 

ḫ.+ini 6/84 

ḫ.+niñ 6/108, 6/110 

ḫatircem (<Ar. ḥatırcâm) sakin, 

rahat 

ḫ. 5-2, 5/231, 5/270, 

5/272, 5/277 

ḫatircemlik (<Ar.+YU. ħatırcâm 

+lik) sakinlik, rahatlık 

ḫ. 4/92, 6/121 

ḫatire  (<Ar. ḫatırâ) hatıra, anı 

ḫ. 2, 2/11, 2/19, 2/111, 

5/216 

ḫ.+ler 2/198 

ḫ.+si 2/17 

ḫ.+lirila 3/228 
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ḫ.+lirini 5/217 

ḫatirile- (<Ar.+YU. ḫatırâ+le) 

hatırlamak 

ḫ.-vatimen 2/254 

ḫ.+yelmeymiz 2/236 

ḫazan  (<Far. ḫazân) sonbahar 

ḫ. ḳil-“sarartmak” 

3/135 

ḫ. bol- “sararmak” 

3/136 

ḫelḳ  (<Ar. ḫalḳ) halk 

ḫ. 1/48, 1/76, 1/77, 

1/78, 1/80, 1/82, 1/96, 

2/12, 2/14, 2/23, 2/23, 

2/32, 2/40, 2/52, 2/55, 

2/138, 2/157, 2/162, 

2/214, 2/215, 2/217, 

2/226, 2/239, 2/241, 

2/295, 2/303, 2/305, 

2/308, 3/54, 5/74 

ḫ.+i 2/212, 2/218, 2/223 

ḫ.+ige 1/98, 2/72 

ḫ.+ila 2/218 

ḫ.+imiz 1/46, 2/13, 

2/17, 2/240, 2/297 

ḫ.+ḳimizge 2/10 

ḫ.+imizniñ 2/220, 

2/312, 2/313 

ḫ.+ini 2/70, 2/172, 

2/217 

ḫ.+iniñ 2/69, 2/70, 

2/156, 2/315 

h.+ḳe 1/68, 2/39, 2/41, 

2/46, 2/71, 2/157, 

2/162, 2/238 

ḫ.+lerge 2/205 

ḫ.+lernimu 2/172 

ḫ.+lerniñ 2/275 

ḫ.+miz 2/294 

ḫ.+ni 2/36 

ḫ.+niñ 1/50, 1/51, 1/97, 

1/137, 2/11, 2/29, 2/30, 

2/33, 2/39, 2/44, 2/48, 

2/95, 2/156, 2/156, 

2/205, 2/239, 2/273, 

2/278, 2/296, 2/308, 

2/308, 3/139 

ḫ.+tin 2/238 

ḫelḳçil  (<Ar.+YU. ḫalḳ+çil) 

halksever 

ḫ. 2/221, 2/314 

ḫ.+men 2/276 

ḫelḳçiliḳ (<Ar.+YU. ḫalḳ+çi+liḳ) 

halkçılık 

ḫ. 2/45, 2/214, 2/215, 

2/217, 2/220 

ḫ.+ni 2/220 

ḫelḳçilliḳ (<Ar.+YU. ḫalḳ+çil+ 

liḳ) halkseverlik 

ḫ. 2/221, 2/222, 2/273, 

2/275, 2/278 

ḫelḳperver (<Ar.+Far. ḫalḳ+ 

perver) halkperver, halk 

sever 

ḫ. 2/162 

ḫelpet  (<Ar. ḥalfa) öğretmen 

ḫ.+im 3/58 

ḫ.+imdin 3/39 

ḫ.+imniñ 3/57 

ḫencer  (<ḥancer) hançer 

ḫ.+lerni 3/222 

ḫ.+niñ 2/210 

Ḫenzu  (<Ç. ) Çinli 

Ḫ. 2/172, 3/64 

Ḫenzuçe (Ç.+YU. +çe) Çince 

Ḫ. 3/10 

ḫep  ne çare 

ḫ. 3/132, 6/6 

ḫet  (<Ar. ḫatt) hat, çizgi, 

bk. burut 

ḫ. 3/121 

ḫeterlik (<Ar.+YU. ḫatar+lik) 

tehlikeli 

ḫ. 1/120, 2/10 

ḫever  (<Ar. ḫaber) haber 

ḫ. ḳil- “haber vermek” 

5/113 

ḫ.+liri 1/123 

ḫ.+ni 1/108 

ḫ.+i 2/225 

ḫ.+ini 2/10 
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ḫevplik (<Ar.+YU. ḥavf+lik) 

tehlikeli 

ḫ. 1/7, 1/88, 1/100, 

1/118, 1/127 

ḫeyr  (<Ar. ḫayr) hayır, 

hayırlısı 

ḫ. 3/243 

ḫezine  (<Ar. ḫazîne) hazine 

ḫ.+mniñ 7/10 

ḫ.+niñ 7/79 

ḫėli  (<Far. ḫayli) epey, hayli 

ḫ. 1/13, 1/56, 1/75, 

2/167, 2/251, 2/256, 

2/305, 3/25, 3/46, 3/78, 

3/146, 4/101, 4/117, 

5/91, 5/98, 5/236, 6/45, 

6/119, 6/123 

ḫ.-ḫ.+sige “daha fazla” 

4/36 

ḫ.+din “epey sonra” 

5/240 

ḫ.+la “epeyce, çokca” 

3/126 

ḫicalet  (<Ar. ḫacâlet) utanma, 

sıkılma 

ḫ. bol- “utanmak” 1/45, 

2/170, 5/217 

ḫ.+te ḳaldur- 
“utandırmak” 3/157 

hicaletçilik (<Ar.+YU. ḫacâlet+çi 

+lik) sıkıntı 

ḫ.+ke sal- “sıkıntıya 

sokmak” 2/195 

ḫicil  (<Ar. ḫâcil) utanç 

ḫ. bol- “utandırmak” 

2/115 

ḫ. ḳil- “utandırmak” 

5/99 

ḫil  (<Far. ḥâl) tür, çeĢit 

ḫ. 2/50, 2/216, 3/60, 

3/141, 3/141, 5/125, 

5/131, 5/139, 6/107 

ḫislet  (<Ar. ḫaslet) vasıf, 

özellik 

ḫ. 7/79 

ḫ.+lerniñ 2/22 

ḫ.+i 2/111 

ḫ.+idur 7/79 

ḫitap  (<Ar. ḫitâb) hitap 

ḫ.+i 2/43 

ḫiyal  (<Ar. ḫayâl) hayal 

ḫ. 3/140, 3/141 

ḫ.+i 1/77 

ḫ.+iġa keltür- “aklına 

getirmek” 7/57 

ḫ.+iġa çöm- “hayale 

dalmak” 7/59 

ḫiyalçan (<Ar.+YU. ḫayâl+çan) 

hayalci 

ḫ. 3/141 

ḫizmet  (<Ar. ḫizmet) hizmet 

ḫ. ḳil- “hizmet etmek 

1/62, 2/308 

ḫ.+i 2/241 

ḫo  (<Ç. ) 64 kilo 

ağırlığındaki ölçü 

birimi 

ḫ. 2/146 

ḫ.+sini 2/148 

ḫocayin bk. ḫacayin 

ḫ. 5/201 

ḫ.+lar 5/191, 5/206 

ḫop  (<Far. ḫûb) olur, tamam 

ḫ. 7/71 

ḫoraz  (<Far. ḫorus) horoz 

ḫ.+dek 3/173 

ḫ.+larni 5/137 

ḫ.+niñ 3/196 

ḫorluḳ  (<Far.+YU ḫor+luḳ) 

yüz karası, rezalet 

ḫ. kör- “rezalet 

çekmek” 2/200 

ḫ.+tin 2/11, 2/205 

ḫoĢ  (<Far. ḫoĢ) hoĢ iyi 

ḫ. 2/143, 3/243, 6/20, 

7/11, 7/60 

ḫ. bol- “hoĢ olmak” 

2/197 

ḫ.+i tut- “sevinmek” 

6/127 

h.+iġa keltür- “kendine 

getirmek” 1/124 
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ḫoĢal  (<Far.+Ar. ḫoĢ-ḥâl) 

memnun, sevinçli 

ḫ. 6/130 

ḫ. bol- “memnun 

olmak” 5/149, 6/128 

ḫoĢalliḳ (<Far.+Ar. ḫoĢ-ḥâl+liḳ) 

memnuniyet, sevinç 

ḫ. 3/246, 5/44, 5/45, 

5/169 

ḫoĢçaḳçaḳ (<Far.+YU. ḫoĢ+ 

çaḳçaḳ) neĢeli güler 

yüzlü 

ḫ. 2/186 

ḫoĢlaĢ- (<Far.+YU. ḫoĢ+laĢ) 

vedalaĢmak 

ḫ.-Ģatti 5/254 

ḫ.-ip 5/255 

ḫ.-ivėtip 3/238 

ḫotun  kadın 

ḫ. 5/173, 6/35, 6/72 

ḫ.+iġa 6/18 

ḫ.+iniñ 6/42 

ḫ.+ni 5/276 

ḫuda  (<Far. hüdâ) Tanrı, 

Allah 

ḫ. 7/21 

ḫuday  (<Far. hüdâ) Tanrı, 

Allah 

ḫ.+im 5/188, 6/19 

ḫ.+imey  “ey Tanrım” 

6/51 

ḫuddi  (<Far. ḥuddi) aynı, tıpkı 

ḫ. 2/22, 4/3, 4/63, 

4/125, 5/2, 5/34, 5/36, 

5/194, 5/268, 6/66, 7/4 

ḫuluḳluḳ (<Ar.+YU. ḥulḳ+luḳ) 

iyi huylu 

ḫ. 3/60 

ḫun  (<Far. ḫûn) kan 

ḫ. 3/226 

ḫususen (<Ar. ḫuṣûṣen) bilhassa, 

özellikle 

h. 2/97, 2/232 

ḫususiy (<Ar. ḫuṣûṣî) hususi, 

özel 

ḫ. 2/108 

ḫususiyet (<Ar. ḫuṣûṣiyyet) 

özellik, ayrıcalık 

ḫ. 2/284 

ḫuĢal  bk. ḫoĢal 

ḫ. 2/231, 3/13, 4/86, 

5/42, 5/140, 5/259, 

6/71, 7/76 

ḫuĢalliḳ bk. ḫoĢalliḳ 

ḫ.+idin 7/84 

ḫ.+imizdin 2/80 

ḫ.+lirimu 5/110 

ḫuĢpuraḳ (<Far. ḫoĢ----) hoĢ koku 

ḫ. 4/6 

 

Ġ 

 

i  ey 

i 3/136 

i-  (<er-) yardımcı fiil, 

olmak 

i.-di 1/12, 1/15, 1/18, 

1/27, 1/30, 1/67, 1/75, 

1/77, 1/102, 2/44, 2/30, 

2/145, 2/208, 2/229, 

2/235, 2/238, 2/239, 

2/241, 2/278, 2/307, 

3/1, 3/36, 3/65, 3/72, 

3/86, 3/92, 3/99, 3/121, 

3/176, 3/195, 3/201, 

3/227, 3/233, 4/12, 

4/44, 4/71, 5/36, 5/76, 

5/138, 5/174, 5/195, 

5/197, 5/200, 5/203, 

5/216, 6/72, 6/108, 

6/110, 7/23, 7/31, 7/65, 

7/68, 7/69, 7/81 

i.-dim 2/54, 2/145, 

3/83, 5/265 

i.-duḳ 2/129, 3/79 

i.-ken 2/105, 2/149, 

2/165, 2/202, 2/203, 

2/203, 2/216, 2/244, 

3/78, 3/104, 4/63, 

4/112, 4/137, 5/118, 

5/164, 5/166, 5/191, 

6/130, 6/25, 6/30, 7/76 
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i.-kenliki 2/97, 3/26 

i.-kenlikimni 5/147 

i.-kenlikiñge 7/51 

i.-kenlikini 2/22, 2/75, 

2/76, 2/205, 2/219, 

3/54, 4/14, 5/132, 

5/231, 6/63, 6/110, 

6/110, 7/37 

i.-kensen 2/153, 7/55 

i.-kensiz 2/243 

ibaret  (<Ar. ‛ibâret) ibaret 

i. 1/77, 2/205 

i.-tur 2/28 

icazet  (Ar. icâzet) izin 

i. ḳil- “izin vermek7/40 

ictimaiylaĢ- (<Ar.+YU. ictimâî+laĢ) 

toplumda yer edinmek 

i.-ḳan 2/236 

iç-  içmek 

i.-eyli 3/44 

i.-idu 5/273 

i.-imen 2/166, 5/272 

i.-ip 3/45 

i.-iĢip 3/6 

i.-ken 4/76, 5/107 

i.-mek 3/129 

i.+mekçi 6/7 

iç  iç 

i.+i 3/86, 3/88, 3/207, 

3/210, 4/107, 5/204, 

7/76 

i.+ide 1/28, 1/35, 1/135, 

2/17, 2/23, 2/28, 2/52, 

2/53, 2/54, 2/62, 2/86, 

2/117, 2/162, 2/200, 

2/200, 3/169, 5/243, 6/3 

i.+idiki 3/141, 3/154, 

4/72 

i.+idikilerge 3/125 

i.+idila 3/224 

i.+idin 2/239, 2/239, 

2/240, 3/148 

i.+ige 3/140, 3/142, 

3/219, 4/6, 5/45, 5/110, 

5/271 

i.+imdin 5/152 

i.+imizdiki 2/58 

i.+ini 2/185 

içki  dahili, iç tarafta olan 

i. 2/198, 2/173, 2/200 

içkiri  içeri 

i. 4/91 

i.+sidin 2/129 

içküz-  içirmek 

i.-düm 5/180 

içtimaiy (<Ar. ictimâî) 

toplumsal 

i. 2/17, 2/308 

idare  (<Ar. idâre) idare 

i.+side 2/242 

idiye  (<Rus. ideya) fikir 

i.+ñiz 4/121 

idrak  (<Ar. idrâk) idrak 

i.+i 2/313 

ig-  eğmek, bükmek 

i.-ivetkenidi 4/19 

ige  iye, sahip 

i. 2/138, 2/142, 2/162, 

7/84 

i.+liri 2/152 

i.+lirige 3/87 

i.+si 2/30, 2/229, 3/59, 

5/201 

igidarsiz (YU.+Far.+YU ige+dâr 

+siz) sahipsiz 

i. 2/54 

igile-  sahip olmak 

i.-valġan 3/60 

iġnugirapiyilik(<Rus. ikonografiya) 

ikonografi, resimleme 

i. 2/259 

iḫçam  derli toplu 

i. ḳil- “derlemek, 

toplamak” 5/264 

iḫtiyari (<Ar. iḫtiyârî) istekli, 

gönüllü 

i. 2/71 

i.+çe 1/80 

iḫtiyarsiz (<Ar.+YU. iḫtiyâr+siz) 

istemeyerek, zorla 

i. 4/125 

i.+la 5/198 
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ikki  iki 

i. 1/9, 1/29, 1/56, 1/105, 

1/108, 1/118, 2/34, 

2/38, 2/57, 2/123, 

2/129, 

2/175, 2/207, 2/316, 

3/40, 3/67, 3/74, 3/131, 

3/180, 3/206, 3/207, 

4/18, 4/48, 4/78, 4/100, 

4/102, 4/114, 5/9, 5/63, 

5/233, 5/238, 6/72, 

6/107 

i.+miz 3/43 

i.+si 3/12 

i.+sinin 7/84 

ikkilen- ikilenmek 

i.-mestin 2/220 

ikkinçi ikinci 

i. 2/24, 3/187, 6/75 

i.+din 1/16 

i.+si 2/36, 3/68 

iḳrar  (<Ar. iḳrar) itiraf 

i. bol- “itiraf etmek” 

7/35 

iḳtisat  (<Ar. iḳtiṣâd) ekonomi 

i.+ni 2/263 

ilgiri  ileri 

i. 1/126 

ilgirile- ilerlemek 

i.-p 3/173 

illet  (<Ar. ‛illet) hastalık 

i.+lerni 5/139 

ilman  ılık su 

i. 5/115 

il-  asmak, bk. köz 

i.-may 4/38, 4/39, 7/79 

im  hım, evet 

i. 2/153 

imaret  (<Ar. imârât) bina, 

mimari 

i.+lerniñ 1/17, 1/18 

import  (<Rus. import) ithalat 

i. ḳil- “ithal etmek” 

2/258 

imtihan (<Ar. imtiḥân) imtihan 

i. ber- “imtihan olmak” 

6/128 

inaḳ  dost 

i. 5/140, 5/277 

i. bol- “dost olmak” 

3/82, 5/131 

inçike  ince, zarif 

i. 3/31, 5/215 

inḳilab (<Ar. inḳılâb) devrim, 

inkılâp 

i.+niñ 1/36 

inḳilabiy (<Ar. inḳılâbî) inkılâba 

özgü 

i. 2/237 

iñri-  bk. ėñrimaḳ 

i.-ġan 2/11 

insab  (<Ar. inṣâf) insaf 

i.+tin çiḳar- 
“vicdansızlaĢtırmak” 

7/82 

insan  (<Ar. insân) insan, kiĢi 

i. 3/54 

i.+i 2/94 

insanperverlik(<Ar.+Far.+YU.insân+ 

perver+lik) insancıllık, 

hümanizm 

i. 2/21 

intayin gayet, çok, pek 

i. 5/112 

intizamliḳ (<Ar.+YU. intizâm+liḳ) 

intizamlı 

i. 1/30 

ipade  (<Ar. ifâde) ifade 

i.+si 3/65, 5/18 

i.+sini 5/144 

i. ḳil- “ifade etmek” 

3/139 

ipadilen- (<Ar.+YU. ifâde+len) 

ifade edilmek 

i.-di 2/225 

i.-gendek 2/125 

is  is 

i. 6/3 

isim  (<Ar. ism) isim, ad 

i. ḳoy- “isim vermek” 

2/310 
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issiḳ  ısı, sıcak 

i. 2/17, 3/1, 5/44, 5/50, 

6/16 

issinduruĢ ısıtma, ısıtıĢ 

i. 5/249 

ist  yazık 

i. 5/213 

istanukluḳ (<Rus.+YU. 

stanok+luḳ) makineli 

i. pilimut “makineli 

tüfek” 1/17 

istibdat (<Ar. istibdâd) baskı 

i. 3/227 

istirahat (<Ar. istiraḥât) istirahat, 

dinlenme 

i. 2/303 

istirahet bk. istirahat 

i. 2/55 

iĢ  iĢ 

i. 2/29, 2/256, 4/55, 

4/78, 4/94, 4/96, 4/98, 

5/162, 6/83, 7/8 

i.+i 2/194, 7/5 

i.+imġimu 5/152 

i.+imiz 2/194 

i.+iñ 6/116 

i.+iñni 6/116 

i.+ḳa 1/44 

i.+lar 3/236, 5/138 

i.+lardin 5/56 

i.+larġa 6/71 

i.larni 6/65, 6/105 

i.+liri 2/163, 6/66 

i.+lirida 6/129 

i.+lirimiz 3/167 

i.+lirimizni 2/255 

i.+Ģlirini 3/129 

i.+ni 4/80, 7/53 

i.+nila 4/72 

i.+niñ 6/111 

i.+ta 5/85 

i.+tin 5/141 

i. körset- “iĢ becermek” 

6/129 

i. ḳil- iĢ yapmak” 

2/196, 2/300, 6/20, 

6/109, 6/131, 7/48 

ḳolidin i. kel- “elinden 

iĢ gelmek” 4/43 

i.+ḳa çiḳ- “çalıĢmaya 

gitmek” 4/120 

i.+ḳa buyru- “iĢ 

buyurmak” 6/38, 6/38 

i.+ḳa kiriĢ- “iĢe 

giriĢmek” 4/108 

i.+ḳa sal- “kullanmak” 

3/222 

i.+tin çiḳar- “bozmak” 

6/104 

iĢan  din adamı, hoca 

i. 5/159 

iĢaret  (<Ar. iĢâret) iĢaret 

i.+i ḳil- “iĢaret etmek” 

5/94 

iĢçan  çalıĢkan 

i. 1/21, 6/130 

iĢçi  iĢçi 

i.+ler 2/158 

i.+liri 2/198 

i.+lirini 2/198 

i.+niñ 5/81 

iĢek  bk. ėĢek 

i. 4/33 

iĢen-  inanmak 

i.-gen 2/44 

i.-meydiġan 2/71, 

2/157, 5/151, 5/153 

iĢençlik güvenilir 

i. 2/45 

iĢik  kapı 

i.+ini 5/8, 7/10 

i.+ni 2/36, 6/6 

i.+tin 1/19, 2/175 

iĢlet-  iĢletmek, çalıĢtırmak 

i.-idu 4/123 

iĢen-  inanmak, güvenmek 

i.-elmey 2/191 

iĢit-  iĢitmek, duymak 

til i.-ip “laf iĢitmek” 

6/105 
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i.-midi 6/82 

iĢḳi  (<Ar. aĢḳî) aĢk dolu 

i. 3/153 

iĢḳile-  ovalamak, sırtını 

sıvazlamak 

i-p 3/244 

iĢle-  iĢlemek, çalıĢmak 

i.-p 2/203, 3/12, 4/113 

i.-ptu 3/61 

i.-vatattim 2/73 

i.-ydiken 3/61 

i.-vatḳan 4/126 

i.-ydu 5/54 

i.-di 2/304 

i.-gen 2/19 

i.-genler 5/104 

i.-mekte 3/235 

i.-migenliktin 5/157 

iĢlen-  iĢlenmek, yapılmak 

i.-gen 2/50 

iĢleĢ  iĢleme, yapma 

i.+ke 6/43 

i.+i kėrek 2/277 

iĢligüçi  çalıĢan, iĢçi 

i. 5/75 

iĢlitiĢ  iĢletme, çalıĢtırma 

i. 1/30, 1/31, 4/81 

iĢĢe-  ĢiĢmek 

i.-di 3/210 

i.-ġan 3/217 

i.-p 4/111 

iĢtiha  (<Ar. iĢtihâ') iĢtah 

i.+si tutul- “iĢtahı 

kapanmak” 6/7 

iĢtil-  iĢitilmek, duyulmak 

i.-di 2/65 

iĢtirak  (<Ar. iĢtirâk) iĢtirak, 

katılma 

i.+i 2/303 

itaet  (<Ar. itâat) itaat 

i. ḳil- “itaat etmek” 

3/57, 3/132 

ittiḳ  hızlı, çabuk 

i. 1/105 

itter-  ittirmek 

i.-gen 5/238 

ittiklik  hızlılık, çabukluk 

i.+idin 6/73 

ittipaḳ  (<Ar. ittifâḳ) ittifak 

i. 2/244, 2/270, 2/281, 

2/303 

i.+i 2/273 

i.+ini 2/275 

ittir-  ittirmek, itmek 

i.-etti 1/103 

i.-ip 6/32 

i.-ivetti 6/8 

ittiriĢ  itme, ittirme 

i. 2/33 

iz  iz 

i.+idin 2/2 

i.+liri 2/29 

i. bas- “arkasından 

yetiĢmek” 5/112 

iza tart- (<Ar.+YU. eźâ tart) 

utanmak 

i. t.-ḳinidin 1/33, 

4/108, 5/97 

izah  (<Ar. iźâḥ) izah 

i. ber- “izah etmek” 

4/39 

izde-  aramak 

i.-p 6/69 

i.-Ģip 3/243 

izleĢ  arama, arayıĢ 

i.+ke 6/101 

izzet  (<Ar. ‛izzet) izzet, 

saygı 

i. nepsige teg- 
“horlanmak” 1/39 

J 

 

jurnal  (<Rus. jurnal) dergi 

j.+din 2/246 

j.+niñ 2/282 

j.+iġa 2/281 

j.+iniñ 2/244 

 

K 

 

kaçat  tokat 
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k. ur- “tokat atmak” 

3/189, 3/191 

kadirlik (<Rus.+YU. kadr+lik) 

memurluk 

k.+i 2/253 

kaj  dik baĢlı, ters 

k. 3/118 

kajliḳ  dik baĢlılık, terslik 

k. 3/79 

kala  inek 

k.+lar 5/236 

kalpuk dudak 

k.+lirimni 4/20 

kaltek  sopa 

k. 1/78, 1/80, 3/222 

kaltekle- sopayla dövmek 

k.-yeleytti 2/46 

kamindat (<Rus. komendant) 

karargah 

k. 2/271 

kan  maden ocağı 

k.+liriniñ 3/61 

kapitalist (<Rus. kapitalist) 

kapitalist 

k.+ler 2/198 

kar  (<Far. kâr) iĢ 

k.+din çiḳ- “çalıĢmaz 

hale gelmek” 4/105, 

6/98 

k.+din çiḳar- çalıĢmaz 

hale getirmek” 6/101 

karḫane (<Far. kâr-ḫâne) 

iĢletme, tesis, Ģirket 

k.+larġa 2/158 

karivat (<Rus. krovat) yatak 

k.+lar 5/29, 5/126 

karnay I (<Far. kerenây) 

hoparlör 

k. 2/208 

karnay II boğaz 

k.+iġa 7/4 

k.+ini 7/7 

kaya-  kınamak, sitem etmek 

k.-p 6/32 

kazzap (<Ar. keźźâb) yalancı 

k. 7/55 

keç-  I. geçmek 

k.-eleydiġan 2/30 

k.-ip 3/109 

II. bağıĢlamak 

k. 7/18 

k.-meymen 7/19 

k.-imen 7/20 

k.-ip 7/82 

keçküz sonbaharın son 

zamanları 

k. 5/234 

k.+niñ 5/252, 5/253 

keçḳurun akĢam üstü 

k. 4/46 

keçür-  I. geçirmek 

k.-imiz 2/194 

k.-idiġanliḳimiz 5/164 

k.-idu 5/125 

k.-sem 7/36 

k.-üvatḳan 2/168, 

2/203 

II. bk. keçmek 

k.-di 7/84 

k.-geysen 5/188 

kel-  I. gelmek 

k. 3/136, 3/172 

k.-di 3/179 

k.-dim 3/159 

k.-duḳ 2/74, 4/136 

k.-eligen 2/157 

k.-gen 3/168, 5/145, 5/8 

k.-gende 1/4, 2/130, 

2/77, 4/36, 4/62, 5/112, 

5/250, 6/57, 6/58, 7/54, 

k.-genidim 2/244 

k.-genlerni 3/170 

k.-genlikimge 5/144 

k.-genlikimizni 2/76 

k.-mekte 3/176 

k.-se 3/160 

k.-sem 5/237 

k.-sun 3/121 

k.-idu 2/175 

k.-ip 1/31, 1/36 1/129, 

2/108, 2/121, 2/185, 

2/234, 3/2, 3/9, 3/64, 
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3/87, 3/124, 3/198, 

5/93, 5/240, 5/259, 

6/20, 7/3, 7/26, 7/32 

k.-ipla 5/67 

k.-ivatatti 2/129 

k.-ivatkan 1/5 

II. gelmek yardımcı fiili 

k.-di 1/19, 1/121, 

2/220, 2/243, 3/77, 

4/64, 4/94 7/1, 2/270 

k.-duḳ 1/64 

k.-er 4/42 

k.-etti 5/6 

k.-gen 2/134, 2/202, 

2/231, 2/275, 3/72, 

5/270, 7/2 

k.-gendek 5/19 

k.-genidim 7/67 

k.-geniñiz 2/180 

k.-genliki 5/148 

k.-genlikige 6/49 

k.-genlikini 5/169 

k.-giçe 3/49 

k.-güçe 2/166, 3/3, 6/82 

k.-mey 1/13 

k.-meydu 4/61 

k.-meytti 1/99 

k.-midi 5/185 

k.-misimu 5/111 

k.-se 2/30, 6/65 

k.-sek 5/159 

k.-idiġan  4/8 

k.-idiġanliḳini 4/43 

k.-idu 2/303, 4/68, 6/80 

k.-ip 2/100, 2/280, 

3/146, 5/97, 5/119, 

5/136, 5/141, 6/66, 

6/91, 6/97 

ḳ.-ivatidu 6/68 

k.-ivatḳan 3/178 

k.-ivatḳanliḳimizni 
5/112 

kelgüsi gelecek 

k. 5/112 

k.+de 2/264 

keltür-  getirmek 

k. 7/58 

k.-di 1/124, 7/57 

k.-gen 2/33 

k.-güdek 3/91 

k.-idu 2/40 

k.-imen 7/11 

k.-misile 5/202 

k.-üp 1/84, 2/41 

k.-üvatḳan 1/123 

keltürül- getirilmek 

k.-üp 7/29 

keltürüĢ getiriĢ, getirme 

k. 2/10, 2/13 

kem  (<Far. kem) az, eksik 

k. 2/19, 2/256, 4/26, 

4/49, 4/70, 6/70 

kembeġel (<Far. kambağal) fakir, 

yoksul 

k. 2/253, 5/264 

k.+lerniñ 5/160, 5/165 

kemçilik (<Far.+YU. kem+çilik) 

kusur, eksiklik 

k.+ini 6/124 

k.+liri 6/78 

k.+mikin 2/138 

kemlik (<Far.+YU. kem+lik) 

eksiklik 

k. 4/54 

kemer  (<Far. kemer) kemer 

k.+lerdin 7/80 

kempir (<Far. kam-pîr) yaĢlı 

kadın 

k. 2/129, 2/131 

k.+niñ 2/134 

kempit (<Rus. konfet) Ģeker 

k.+lerni 2/171 

kemsit- (<Far.+YU. kem+sit) 

aĢağılamak, hor görmek 

k.-idiġan 4/97 

k.-idiġanlarmu 4/31 

k.-imen 4/37 

k.-ti 4/65 

kemterlik (<Far.+YU. +lik) 

alçak gönüllülük, 

mütevazilik 

k. 2/277 
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keñ  geniĢ 

k. 2/57, 2/73, 2/86, 

2/255, 3/248, 4/4, 5/73, 

6/70 

kepsizlik söz dinlememezlik 

k. 3/50 

kepter  (<Far. kebûter) 

güvercin 

k. 2/293, 2/295 

k.+ge 2/290, 2/302 

k.+ni 2/289, 2/294 

keptu  (<kėtiptu) bk. ketmek 

k. 2/281, 3/50, 3/159, 

3/164, 4/112 

kes-  kesmek 

k.-ip 1/16, 2/208, 

3/113, 3/61 

keskin  ciddi 

k. 2/220 

keskinleĢ- ciddileĢmek 

k.-ti 4/59 

KeĢmirlik KaĢmirli 

K.+lerge 2/210 

ket-  I. gitmek 

k.-kende 7/82 

k.-midi 5/258 

k.-se 6/35 

k.-señçu 3/79 

k.-ti 1/41, 3/71, 3/159, 

3/247, 6/5 

k.-timu 1/41 

k.-ey 7/17 

k.-idiġan 2/263 

k.-ip 1/115, 1/126, 

2/154, 2/165, 3/79, 

5/236, 6/131 

k.-iptimen 5/239 

k.-ivėtip 4/22 

II. gitmek yardımcı fiili 

k.-ken 1/97, 2/23, 

2/112, 2/169, 2/232, 

2/233, 3/144, 4/4, 4/93, 

5/63, 5/277, 6/9 

k.-kenliki 6/17 

k.-kenlikini 4/21 

k.-kenlirini 7/57 

k.-küçe 5/62 

k.-se 2/233, 4/106, 

4/106, 4/125, 7/70 

k.-sem 2/123 

k.-ti 1/7, 1/33, 1/71, 

1/88, 1/94, 1/119, 

2/136, 2/151, 2/161, 

3/32, 3/40, 3/53, 3/123, 

3/140, 3/145, 3/151, 

3/152, 3/153, 3/173, 

3/207, 3/221, 3/244, 

4/35, 4/72, 4/83, 5/33, 

5/48, 5/95, 5/97, 5/105, 

5/122, 5/149, 5/150, 

5/186, 5/187, 5/194, 

5/198, 5/212, 5/218, 

5/232, 5/250, 5/257, 

6/6, 6/10, 6/55, 6/69, 

6/100, 6/129, 7/9 

k.-tiliġu 7/12 

k.-tim 2/123, 3/82, 

5/235 

k.-tiñizgu 1/45 

k.-tuḳ 1/14, 5/92 

k.-etti 3/3, 3/226, 4/4, 

4/11, 4/104, 4/105, 

4/108, 4/108, 5/45, 5/78 

k.-ettim 5/261 

k.-idiġan 2/51 

k.-idiken 3/31 

k.-idu 2/35, 2/170, 4/1, 

4/27, 4/29, 5/193, 5/275 

k.-iñler 2/108 

k.-ip 2/210, 3/206, 

3/226, 3/245, 4/13, 

5/94, 5/173, 6/111, 

6/132, 7/83 

k.-iptu 3/168, 4/111 

ketkür  uğursuz 

k. 6/116 

ketmen çapa 

k. 2/303, 6/86 

k.+ni 6/93 

k.+i 6/90 

k.+idin 6/95 

k.+iniñ 6/94 
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key-  giymek 

k.-ivėlip 3/109 

keyin  arka 

k.+i k.+idin “arka 

arkaya” 5/253 

k.+idin 3/146 

k.+ige 1/56 

keypiyat (<Ar. keyfiyyet) 

keyif 

k.+ta 6/130 

kėçe  gece 

k. 3/167, 3/168, 6/11, 

7/67 

k. kündüz 1/30, 2/19 

k. - kündüzlep “gece 

gündüz durmadan” 

2/308 

k.+diki 3/194 

k.+liri 3/223 

k.+si 3/104, 3/223, 

3/223 

k.+sidiki 3/127 

k.+sige 3/120 

k.-sini 3/92 

kėl  ---------- 

k. 2/23 

kėleçek gelecek 

k.+te 2/134 

kėliçek bk. kėleçek 

k.+te 5/74 

kėlin  gelin 

k.+lerdek 4/8 

kėliĢ-  I. geliĢmek 

k.-ken 2/97 

II. beraber gelmek 

k.-ip 2/196, 7/76 

k.-ti 7/72 

kėliĢ  I. geliĢ, gelmek, II. 

yardımcı fiil 

k. 2/74, 3/245, 5/235, 

6/69 

k.+ġu 1/25 

k.+ige 6/29 

k.+ni 6/98 

kėliĢtür- yakıĢtırmak, geliĢtirmek 

k.-üp 6/102 

kėmiçi  gemici 

k. 2/158 

ḳėñeytil- geniĢletilmek 

k.-gen 3/32 

kėr-  germek 

k.-ip 6/130 

kėrek  gerek, lazım 

k. 1/5, 1/44, 1/53, 1/56, 

1/91, 1/114, 2/27, 

2/123, 2/142, 2/143, 

2/201, 2/204, 2/246, 

2/249, 2/250, 2/253, 

2/257, 2/258, 2/261, 

2/262, 2/265, 2/265, 

2/269, 2/277, 2/300, 

3/25, 3/55, 3/84, 4/19, 

4/81, 4/81, 4/81, 4/91, 

5/155, 5/238, 6/14, 

6/41, 6/57, 6/58, 6/107, 

7/39 

k. idi “gerekdi”6/110 

k.+ki 6/128 

k.+likini 3/55 

k.+mu 1/52 

k.+i yok “gereği yok” 

2/170 

Kėrim  özel isim, erkek adı 

K. 4/60, 4/61, 4/77 

Kėrimcan özel isim, erkek adı 

K. 4/50, 4/51, 4/107, 

4/117, 4/118, 4/121, 

4/49, 4/55, 4/65, 4/68 

K.+ni 4/117 

K.+niñ 4/64, 4/95 

kėsek  parça, ham tuğla 

k. 2/19 

k.+ler 1/18 

kėsel  hasta 

k. 2/166 

k. tart- “hastalanmak” 

7/24 

k.+dek 7/9 

kėtiĢ-  beraber gitmek 

k.-ti 3/165, 5/42 

k.-sun 2/108 

kėtiĢ  I. gidiĢ, gitme, II. 
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yardımcı fiil 

k. 5/90, 6/101 

k.+iniñ 3/166, 5/188 

k.+niñ 2/294 

kėyin  sonra 

k. 1/19, 2/21, 2/72, 

2/76, 2/100, 2/118, 

2/133, 2/189, 2/191, 

2/192, 2/225, 2/251, 

3/10, 3/54, 3/61, 3/61, 

3/71, 3/109, 3/114, 

3/153, 3/154, 3/179, 

3/189, 4/22, 4/31, 4/57, 

4/97, 4/111, 4/115, 

5/48, 5/132, 5/141, 

5/188, 5/237, 5/240, 

5/259, 5/275, 6/33, 

6/96, 6/127, 7/3, 7/25, 

7/35 

k.+ki 4/117, 6/112 

k.+la 1/118 

k.+rek 4/100 

kiçik  küçük 

k. 2/169, 3/57, 3/67, 

3/83, 3/96, 3/173, 

3/199, 4/125, 5/117, 

5/119, 5/165, 5/172, 

6/4, 6/36, 6/86, 6/90 

k.+rek 4/42 

k. bol- “küçük olmak” 

3/114, 3/120 

kiçikkine küçücük 

k. 3/2, 3/66, 3/174, 

3/196, 3/202, 3/236, 

5/10, 5/21, 5/24, 5/141, 

5/184, 5/203, 5/269 

kigiz  keçe 

k. 2/165, 2/168 

k.+niñ 5/208 

kilomėtir (<Rus. kilometr) 

kilometre 

k. 4/4 

kim  kim 

k. 2/221, 3/242, 3/55, 

3/55 

k.+ge 7/27 

k.+lerge 3/55, 3/55 

k.+lerni 2/250 

k.+niñ 5/1, 5/157, 7/27 

kimḫap (<Far. kimḥâb) simli 

kumaĢ 

k. 7/1 

kir-  I. girmek 

k.-di 3/120, 4/40 

k.-dim 5/8 

k.-duḳ 2/188, 3/85 

k.-gen 2/194 

k.-gende 3/119, 5/206 

k.-genlikimni 5/148 

k.-genlikinimu 6/17 

k.-idu 2/11 

k.-ip 1/19, 2/53, 2/56, 

2/166, 2/243, 3/163, 

4/3, 5/113, 5/208, 6/6, 

6/75, 7/1, 7/2 

k.-mey 5/60, 6/31 

k.-migenlikini 6/23, 

6/27 

k.-sem 3/97 

k.-señ 4/2 

k.-meslik 6/25 

k.-mesliki 6/79 

II. eriĢmek 

k.-gen 5/18, 5/260 

k.-gende 6/96 

k.-gendimu 2/134 

k.-güçe 5/151 

k.-ip 5/233, 6/118 

IV. katılmak 

k.-giçe 3/50 

k.-ip 1/14, 2/308 

k.-ivatḳanlirġa 1/75 

k.-ivatsa 1/48 

V. baĢlamak 

k.-güçe 6/87 

VI. bulaĢmak 

k.-ip 5/44 

kir  kir 

k. 2/58 

k.+ini 5/201 

kiriĢ-  I. giriĢmek 

k.-ip 4/35, 4/108, 5/48 
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k.-kendi 2/48 

k.-ti 3/154, 5/158, 6/22 

II. beraber girmek 

k.-ip 5/115 

k.-ti 5/116 

kiriĢ  I. giriĢ, girmek 

k.+i 3/216 

k.+im 5/5, 5/11 

II. baĢlamak 

k. 3/133 

III. katılmak 

k.+imni 3/96 

k.-ke 2/70 

kirgüzüĢ girmek, baĢlamak 

k. 6/62 

kiriĢtür- gıcırdatmak 

k.-üp 1/132 

kirleĢ-  kirlenmek 

k.-ip 2/169 

kirsiz  kirsiz, temiz 

k. 2/143, 4/92 

kiĢen  zincir, pranga 

k.+lerdin 7/72 

kiĢi  kiĢi, adam 

k. 1/9, 1/95, 2/53, 

2/182, 2/228, 2/229, 

2/230, 2/231, 3/9, 3/15, 

3/198, 5/1 

k.+de 5/256 

k.+ge 2/91, 2/142, 

2/232, 3/131 5/169 

k.+ler 1/28, 1/71, 2/22, 

2/203, 2/308, 3/225 

k.+lerdin 3/239 

k.+lerge 2/286, 3/104 

k.+lerni 1/130, 2/202, 

6/4, 7/82 

k.+lerniñ 1/113, 2/162, 

3/56, 5/270 

k.+liri 3/230, 5/131 

k.+lirimiz 2/19 

k.+ni 2/140, 2/141 

k.+niñ 1/25, 2/61, 

2/108, 2/138, 3/13, 

4/22, 5/194 

kiĢilik  kiĢilik, insanlık 

k. 2/7 

kitab  (<Ar. kitâb) kitap 

k. 4/75 

k.+lardin 4/76 

k.+liri 2/269 

k.+lirini 3/38, 6/42 

k.+niñ 4/78 

k.+ta 4/75 

kitirla- kıtır kıtır etmek 

k.-p 5/271 

kiy-  giymek 

k.-gen 7/1 

k.-idu 5/104 

k.-ip 3/180, 4/8 

k.-ivalġan 2/32 

kiygüz- giydirmek 

k.-düm 6/13 

k.-üp 3/176 

kiyim  giyim-kuĢam 

k. 3/108 

k.+i 2/85 

k.+ige 5/177 

k.+iñizni 2/170 

k.+liridiki 3/15 

k.+lirini 3/109 

kiyimlik giyimli, elbiseli 

k. 2/129 

klassik (<Rus. klassik) klasik 

k. 2/265 

koça  (<Far. kûçe) cadde, 

sokak 

k. 2/270, 3/145, 5/6 

k. 3/32, 3/32 

k.+larda 1/76, 2/227, 

5/133, 5/135 

k.+lardin 1/76 

k.+larni 2/203 

k.+larniñ 3/109 

k.+liri 2/274 

k.+lirida 2/200 

k.+niñ 3/174 

k.+sidiki 2/188 

k.+siġa 3/141 

k. - k.+da 1/46 

koçula- kurcalamak 

k.-vatidu 5/155 
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kola-  kurcalamak, kazmak 

k.-ġanidi 7/75 

kolaĢ  kurcalama, kazma 

k.+ḳa 7/75 

komandir (<Rus. komandir) 

komutan 

k. 1/120, 1/125 

k.+i 1/118 

komitėt (<Rus. komitet) komite 

k.+iniñ 6/125 

kommunizm (<Rus. kommunizm) 

kominizm 

k. 5/87 

kona  (<Far. kohen) eski 

k. 3/37, 3/109, 4/72, 

4/97, 5/188, 5/189 

konira- (<Far.+YU.kohen +ra) 

eskimek 

k.-ġan 2/129 

Koriye  Kore 

K. 2/209 

köçet  fidan 

k. tik- “fidan dikmek” 

2/303, 2/304 

köç-  taĢınmak 

k.-üp 7/67 

köçür-  taĢındırmak 

k.-üvėtetti 5/206 

köçürüĢ geçiriĢ, geçirme 

k. 2/288 

kök I   mavi 

k. 2/99, 6/59 

kök II  kök 

k. 3/197 

kök sala yer adı 

k. s. 2/99 

kökeme inatçı, aksi 

k. 3/81 

k.+rek 3/72 

kökemilik inatçılık, aksilik 

k. 3/75, 3/197 

kökrek göğüs 

k.+ide 6/133 

k.+ini 6/130 

köksi  (<kökse) bk. kökrek 

k. 2/90 

k.+ge 3/120 

köktaĢ  ot 

k. ota- “ot ayıklama” 

4/52 

köker-  morarmak 

k.-üp 3/210 

köl   göl 

k.+i 2/97 

köl bėgi Uygur eğlencelerinde 

yeme içme iĢlerini 

yöneten kiĢi 

k. b.+liri 3/128 

k. b.+i 3/129 

kömeç  tandır ekmeği 

k. 5/261 

köm-  gömmek 

k.-üvetti 5/79 

kömül- gömülmek 

k.-gen 1/1 

k.-üp 1/86 

kön-  alıĢmak 

k.-üp 1/71 

könük- alıĢtırmak  

k.-üp 2/85 

köñül  gönül 

k. 2/143, 2/143, 2/257, 

3/62, 5/112, 5/126 

k.+i 3/246 

k.+ide 2/230, 4/93, 6/72 

k.+idiki 2/232 

k.+ini 3/241 

k.+ümde 2/69 

k.+ümdikini 5/146 

k.+ümdin 2/17 

ç. k.+i “samimi” 2/221 

k. aġrit- “gönül 

kırmak” 6/36 

k. böl- “dikkat etmek” 

3/62, 5/112 

k.+üm buzul- 

“bozulmak” 5/233 

k.+i ėzil- “üzülmek” 

6/16 

k.+i kėñ “geniĢ 

gönüllü” 6/70 
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k.+iñi kötür- 
“neĢelendirmek” 2/171 

k. ḳaçisi “gönül kasesi” 

4/92 

k.+i toḳ “memnun” 

5/55 

k.+i yumĢa- “gönlü 

yumuĢamak” 3/105, 

5/230 

köñüllük gönüllü, istekli 

k. 2/142, 5/147, 6/121 

köñülsizlik gönülsüzlük, isteksizlik 

k. 5/139 

köp-  kabarmak, ĢiĢmek 

k.-üp 6/9 

köp  çok 

k. 2/19, 2/83, 2/103, 

2/232, 2/247, 2/304, 

2/308, 5/167, 6/108 

k.+i 2/248 

k.+rek 2/238, 2/248, 

2/261, 2/308, 5/45 

köpçilik çoğunluk 

k. 5/79, 5/90 

k.+i 3/90 

k.+iniñ 2/108 

k.+ke 2/71 

k.+niñ 3/128, 3/154, 

5/261 

köpey-  çoğalmak, artmak 

k.-gen 1/75 

kör-  I. görmek 

k.-di 1/68, 1/119, 6/84 

k.-diligu 6/27 

k.-dilimu 5/241 

k.-diñizmu 4/110, 

4/130 

k.-dük 2/78, 2/174, 

2/188 

k.-düm 2/106, 2/144, 

2/202, 2/208, 3/63, 

3/217, 4/14, 4/18, 4/22, 

4/76, 5/172, 5/214, 

5/215, 6/28 

k.-düñlarmu 6/130 

k.-eligen 2/45 

k.-elmeydu 2/201, 

2/203 

k.-elmidiġu 2/200 

k.-ettim 2/53 

k.-ey 5/237 

k.-gen 1/109, 2/18, 

2/156, 2/200, 2/305, 

3/17, 4/137 

k.-gendek 3/20, 5/259 

k.-gendin 3/71, 5/132, 

5/141 

k.-genidim 2/53, 2/71 

k.-genla 3/239 

k.-genlikimni 5/147 

k.-genlirim 5/3 

k.-güm 5/141 

k.-isiz 2/217 

k.-meyvatamsen 6/42 

k.-migen 5/215 

k.-migenidim 3/42 

k.-migenlikini 2/197 

k.-üp 1/97, 2/31, 2/76, 

2/135, 2/137, 2/184, 

2/198, 2/205, 3/9, 3/41, 

3/59, 4/13, 4/19, 4/20, 

4/21, 4/111, 4/135, 

5/140, 6/70, 6/91, 6/102 

k.-üpla 2/203 

II. görmek yardımcı fiili 

k.-di 2/181 

k.-düm 2/160 

k.-etti 2/172 

k.-genlikidin 5/150 

k.-ginim 7/53 

k.-imen 5/171 

k.-üp 1/48 

k.-üvatḳanlikini 2/200 

III. bulmak 

k.-ettuk 5/162 

IV. bakmak 

k.-eyli 4/98 

k.-güçi 2/229 

k.-üp 2/94,  2/282, 7/38 

V. yaĢamak 

k.-gen 5/229 

k.-sem 7/36 
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k.-sün 5/259 

k.-üp 5/135 

VI. anlamak, sezmek 

k.-gende 5/45 

k.-idu 5/1 

k.-üp 4/93, 5/144 

köre  göre 

k. 2/40, 3/214 

köreñle- kibirlenmek 

k.-p 1/39 

körpe  pamuklu döĢek 

k.+miz 2/185 

körset- göstermek 

k.-keniken 5/160 

k.-kenliki 6/129 

k.-keysiz 7/70 

k.-ti 2/118, 2/270, 4/43 

k.-eleytti 2/46 

k.-eligen 2/52, 2/278 

k.-ip 2/28, 2/186, 4/58, 

4/102, 5/90 

k.-iptu 1/59 

k.-ivatidu 6/14 

k.-ivėliĢniñ 5/18 

körün- görünmek 

k.-di 1/4, 2/21 

k.-etti 1/56, 1/98, 2/85, 

5/196, 6/3 

k.-gen 2/240 

k.-meydiġan 5/151 

k.-üp 1/7,  2/233,  5/18,  

6/77 

körünüĢ görünüĢ 

k. 5/256 

k.+ge 2/254 

k.+ide 2/28 

k.+imu 3/141 

k.+tiki 2/28 

k.+tin 2/60 

körüĢ-  görüĢmek 

k.-idu 2/298 

k.-ti 2/243 

k.-üp 1/19, 2/74, 2/186, 

3/245 

körüĢ  görme, görüĢ 

k. 2/24, 2/309 

k.+ke 2/182, 2/201, 

2/204, 7/40 

k.+ni 7/37 

k.+niñ 2/141 

köset-  (<körsetmek) 

göstermek 

k.-ip 3/159 

kötek  ağacın kökü 

k. 3/235 

köter-  I. kaldırmak 

k.-gen 1/78, 3/248 

k.-di 3/7, 5/17 

k.-etti 2/171 

k.-mekte 3/33 

k.-üp 1/78, 1/80, 2/134, 

3/176, 3/223, 7/38, 7/59 

II. götürmek 

k.-ivaptu 5/240 

k.-meydiġan 6/73 

k.-üp 5/119, 5/135, 

5/137, 5/237 

III. kabullenmek 

k.-elmeymiz 1/49 

kötürül- yükselmek 

k.-di 1/42, 3/169 

k.-gen 2/72, 3/186 

k.-ginini 2/236 

k.-üp 3/151, 4/106 

k.-genlikini 5/157 

kövrük köprü 

k.+kiçe 2/271 

köy-  yanmak 

k.-üp 3/53, 4/108 

k.-üvatḳan 3/189 

köydür- yakmak, ateĢe vermek 

k.-üp 1/18, 3/167, 5/52, 

6/16 

köyümçan Ģefkatli, özenli 

k. 6/72 

köyümçanliḳ Ģefkatlilik, özen 

k. 5/60 

k.+i 1/72 

köyün- Ģefkat göstermek 

k.-üp 6/13 

köz  göz 
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k. 2/201, 2/201, 5/144, 

5/202, 5/250, 6/3, 6/12 

k. ḳaraĢ “görüĢ, fikir” 

4/97 

k. teg- “nazar değmek” 

5/151 

k. yetmes “inanılmaz” 

4/4, 4/131 

k. yum- “göz yummak” 

2/22 

k. yügürt- “göz atmak” 

3/125, 4/16 

k.+de tut- “dikkate 

almak” 6/104 

k.+din ġayip bol- 
“gözden kaybolmak” 

3/79 

k.+ge körün- 
“tanınmak” 2/254 

k.+ge ilma- 
“küçümsemek” 4/39, 

7/79 

k.+i 2/198, 3/208, 5/137 

k.+idin 2/141, 5/110 

k.+ige ilma- 
“küçümsemek” 4/38 

k.+ige 5/15 

k.+imizni yoġan aç- 
“gözünü açmak” 5/163 

k.+ini 1/132 

k.+ini parkirat- 
“gözünü kamaĢtırmak” 

2/46 

k.+lerni 3/217 

k.+liri çaniḳidin çıḳ- 
“gözleri yuvasından 

fırlamak” 4/29, 7/9 

k.+liri oyna- 
“gözlerinin içi gülmek” 

5/149 

k.+liri 5/78 

k.+liride 5/214 

k.+liridiki 4/58, 5/44 

k.+liridin 1/66, 4/93, 

6/16 

k.+lirimizni 5/134 

k.+lirimni 3/142, 3/219 

k.+lirini çimildet- 
“gözlerini kırpıĢtırmak” 

5/168 

k.+üm 5/237, 7/36 

k.+ümni 5/243 

közle-  gözlemek, göz dikmek 

k.-gen 1/124, 4/19 

közlük  gözlü 

k. 1/27, 5/10 

közmünçaḳ nazar boncuğu 

k. 5/177 

kursi  (<Ar. kürsî) kürsü 

k.+da 7/3, 7/74 

küç  güç 

k. 1/103, 2/275 

uluġ k. “büyük güç” 

2/275 

k. kel- “gücüne gitmek” 

6/49 

k. çiḳar- gücünü 

seferber etmek” 6/76, 

6/123 

bar k.+i bilen “bütün 

gücüyle” 3/188 

barliḳ k.+i bilen 
“olanca gücüyle” 5/91 

hayatiy k.+i “yaĢam 

gücü” 5/111 

k.+ige 2/44, 4/78 

cismaniy k.+ige 
“fiziksel güç” 5/128 

k.+imiz 2/80 

k.+ini 1/84, 2/278 

k.+iniñ 1/115 

k.+ke 2/314 

k.+mu 4/81 

k.+ni 4/81 

küçlük güçlü 

k. 2/28, 2/303, 3/84, 

3/91, 3/145, 5/247 

küçlüklük güçlülük 

k.+ini 1/68, 1/68 

küçük  köpek yavrusu, enik 

k.+ler 5/135 

k.+tek 3/76 
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kül- gülmek 

k.-eleydiġan 2/140 

k.-etti 4/107 

k.-gen 2/141 

k.-imen 5/152 

k.-üp 5/154, 5/274 

k.-üp tur- 2/94, 3/14, 

5/263 

k.-üp ḳoy- 4/21, 4/133 

k.-üvėtidu 4/125 

k.-üvėtip 4/62 

k.-üvetti 4/70 

kül  kül 

k.+de 5/261 

küldür- güldürmek 

k.-üvėtidiġan 2/140 

külke  gülme, kahkaka 

k. 1/42, 2/140, 5/20 

k. ḳil- “alay etmek” 

4/97 

k.+de 4/71 

k.+din 3/164 

k.+ler 3/162 

k.+si 2/141 

k.+sini 5/114 

külkilik gülünç, komik 

k. 3/154 

külpet  (<Ar. külfet) külfet 

k.+lerdin 2/134 

k.+lirige 5/216 

külümsire- gülümsemek 

k.-p 1/23, 2/82, 3/22, 

5/64, 5/146 

k.-p tur- 2/86, 2/234 

k.-p ḳoy- 4/20 

k.-gen 6/69 

külüĢ-  gülüĢmek 

k.-üp ket- 5/92 

külüĢ  gülüĢ, gülme 

k. 2/142, 2/143 

k.+i 2/138 

k.+ini 2/137 

kümüĢ  gümüĢ 

k. 5/36 

kün  gün 

k. 1/83, 4/103, 5/233 

k. sanap “günden 

güne” 1/30 

k. ötküz- “gün 

geçirmek” 2/55, 5/139, 

5/271 

k. keçür- “gün 

geçirmek” 2/194, 5/164 

k.+de “her gün” 1/76 

k.+din 1/20 

k.+giçe 2/52 

k.+güçe 2/227 

k.+i 1/78, 1/136, 2/32, 

2/74, 2/110, 2/135, 

2/207, 2/304, 4/46, 

4/125, 5/123, 5/125 

k.+idimu 1/82 

k.+idin 5/125 

k.+ige 4/114 

k.+ila 1/36 

k.+iñni 5/229 

k.+ki 3/102 

k.+ler 4/44, 5/218 

k.+lerde 2/70, 6/112 

k.+lerdimu 2/55 

k.+liri 1/1 

k.+liri 4/116, 5/125 

k.+liride 2/303, 3/223 

k.+lirim 5/232 

k.+liriniñ 3/1, 5/231, 

5/234 

k.+niñ 4/100 

kündüz gündüz 

kėçe-k. 1/30, 2/19 

kėçe-k.+lep “gece 

gündüz durmadan” 

2/308 

künlük günlük 

k. 2/196 

küp  küp 

k. 7/75 

k.+ni 7/76 

k.+niñ 7/76 

k.+tiki 7/78, 7/80 

k.+tin 7/82 

küreĢ-  savaĢmak 

k.-ken 2/12 
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küreĢ  mücadele, savaĢ 

k. 1/137, 2/14, 2/312 

k. ḳil- “savaĢmak” 

2/159 

k. ėlip ber- mücadele 

etmek” 2/221 

küreĢçan mücadeleci 

k. 2/3 

küriĢiĢ  savaĢma, mücadele 

etme 

k.+ni 1/35 

küĢkürtiĢ kıĢkırtma 

k.+i 3/194 

küt-  beklemek 

k.-mestinla 5/172 

k.-meyli 3/44 

k.-üp 1/42, 5/66 

küyle-  Ģarkı söylemek 

k.-ydu 5/59 

küzgi  güzlük 

k. 4/22, 4/128, 4/131 

 

Ḳ 

 

ḳabiliyet (<Ar. ḳabiliyyet) 

kabiliyet 

ḳ.+ige 5/111 

ḳaç-  kaçmak 

ḳ.-ip 2/73, 2/157, 4/109 

ḳaça  I. kase 

ḳ.+si 4/92 

II. kutu 

ḳ. 1/116, 5/143 

ḳ.+mni 4/34 

ḳaçan  ne zaman 

ḳ.+din 7/45 

ḳada-  takılmak, sokulmak 

ḳ.-vėliĢḳan 1/76 

ḳaġa  karga 

ḳ. 2/136, 2/286 

ḳ.+ġa 2/284 

ḳ.+ni 2/135 

ḳ.+niñ 2/136, 2/289 

ḳaġa-  beddua etmek, 

lanetlemek 

ḳ.-ytti 6/4 

ḳaġiĢ  beddua 

ḳ.+liri 6/116 

ḳahriman (<Far. ḳahraman) 

kahraman 

ḳ. 2/23 

ḳaḫĢat- ezmek, periĢan etmek 

ḳ.-ma 6/44 

ḳaide  (<Ar. ḳa‛ide) kaide, 

kural 

ḳ. 1/30, 1/79 

ḳ.+liride 6/77 

ḳ.+si 3/128 

ḳaḳ-  I. vurmak 

ḳ.-idu 4/122 

ḳ.-sa 2/170 

ḳ.-ivėtip 3/15 

II. çakmak 

ḳ.-ip 6/101 

ḳaḳ  tam 

ḳ. 2/109 

ḳaḳaḳla- kahkaka atmak 

ḳ.-p 2/137 

ḳaḳĢal  yaĢlanmıĢ, dermansız 

ḳ. 2/129 

ḳal-  I. kalmak 

ḳ.-di 3/228 

ḳ.-ġan 2/54, 5/239, 6/7 

ḳ.-ġuçe 1/35 

ḳ.-mastin 3/35 

ḳ.-sa 1/35 

ḳ.-saḳmu 2/39 

ḳ.-ip 2/135, 5/192, 

6/102 

ḳ.-iĢti 3/164 

ḳ.-ivatḳan 
II. kalmak yardımcı fiili 

ḳ.-ay 4/62 

ḳ.-almidim 5/249 

ḳ.-arliḳ 2/225 

ḳ.-atti 2/228, 3/105, 

3/225, 6/71 

ḳ.-attuḳ 5/208 

ḳ.-di 1/29, 1/32, 1/92, 

1/135, 2/51, 2/60, 

2/130, 2/154, 2/186, 

2/189, 3/68, 3/80, 
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3/194, 5/65, 5/91, 5/96, 

5/168, 5/181, 6/17, 

6/115, 6/117, 6/119 

ḳ.-dila 5/153 

ḳ.-dilimikin 5/145 

ḳ.-dim 3/84, 4/3, 4/5, 

4/13, 5/151, 5/248 

k.-diñ 3/240 

ḳ.-duḳ 2/77, 3/43 

ḳ.-ġan 1/56, 1/108, 

2/23, 2/205, 2/232, 

3/59, 3/85, 3/109, 

3/109, 4/19, 5/44, 

5/235, 6/9, 6/62 

ḳ.-ġanda 6/66 

ḳ.-ġandek 2/284 

ḳ.-ġandu 6/29 

ḳ.-ġanidi 2/111, 5/233, 

6/95 

ḳ.-ġanliḳini 5/214, 

6/101 

ḳ.-ġuçilar 1/135 

ḳ.-idu 2/232, 4/55, 

5/101, 6/84 

ḳ.-mastin 3/224, 6/108, 

7/79 

ḳ.-misun 3/101 

ḳ.-sa 2/185, 4/127 

ḳ.-sun 5/175, 5/188, 

5/259 

ḳ.-psen (<ḳalipsen) 

3/30 

ḳ.-ptimen 
(<ḳaliptimen) 3/183, 

5/236 

ḳ.-ptu (<ḳaliptu) 3/47, 

5/237 

III. tutulmak, bk. bala II 

ḳ.-maymenmu 2/233 

ḳalaymiḳan karıĢık, düsensiz 

ḳ. bol- “karıĢmak” 

2/136 

ḳaldi - ḳatti olan-biten, var olan 

ḳ. - ḳ.+si 5/213 

ḳaldur- bırakmak 

ḳ.-almaydiġanlikini 
1/69 

ḳ.-atti 2/141 

ḳ.-di 3/46, 4/117 

ḳ.-ġanidi 3/127, 3/157 

ḳ.-ġudek 2/303 

ḳ.-up 3/157 

ḳaltis  sağlam 

ḳ. 3/203 

ḳamal- hapsedilmek 

ḳ.-ip 5/271 

ḳamçi  kamçı 

ḳ.+sini 4/122 

ḳamlaĢ- yakıĢmak, uygun olmak 

ḳ.-miġan 2/233, 6/66, 

6/83, 6/97 

ḳan-  doymak, kanmak 

ḳ.-ġuçe 2/90 

ḳan  kan 

ḳ. 1/133, 3/210, 3/213 

ḳ. tükül- “kan 

dökülmek” 2/37 

ḳ.-ter “kan ter” 5/191 

ḳ. al- “öldürmek” 7/14, 

7/14 

ḳ.+ġa 3/208 

ḳ.+ġa milen- “kana 

belenmek 5/137 

ḳ.+larni 3/217 

ḳ.+i 1/35, 4/49, 4/58 

ḳ.+imdin 7/18 

ḳ.+imiz 2/41 

ḳ.+imizġa 2/232 

ḳ.+iñdin 7/19 

ḳanaet  (<Ar. ḳanâ‛at) kanaat 

ḳ. ḳil- “kanaat etmek” 

5/135 

ḳanaetlen- (<Ar.+YU.ḳanâ‛at+len) 

kanaatlenmek 

ḳ.-ip 2/231 

ḳanat  I. kanat 

ḳ.-ḳuyruḳini “kanat-

kuyruk” 4/1 

ḳ.+liri 6/133 

ḳ.+ini 4/120 

II. yan, taraf 
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ḳ.+ta 1/18 

ḳ.+idiki 1/17 

ḳançe  I. kaç 

ḳ. 1/6, 2/101, 2/102, 

2/146 

bir ḳ.1/24, 2/53, 2/54, 

2/245, 3/189, 5/9, 6/73 

bir ḳ.+si 3/89 

II. ne kadar 

ḳ. 2/247, 5/167 

ḳ.+din 2/148, 3/111, 

7/66 

ḳançilik ne kadar 

ḳ. 2/162, 2/200, 5/157, 

5/159, 5/197 

ḳandaḳ nasıl 

ḳ. 2/89, 2/118, 2/245, 

2/290, 4/66, 4/94, 4/94, 

4/102, 4/102, 5/1, 

5/164, 5/270, 6/36, 

6/40, 6/108, 6/122, 

6/130, 7/37 

her ḳ. “her türlü” 2/12, 

2/303 

ḳandur- doyurmak, tatmin 

etmek 

ḳ.-idiġan 5/138 

ḳanliḳ  kanlı 

ḳ. 2/48, 3/219, 3/227, 

3/232 

ḳañḳa- sıçramak 

ḳ.-p 2/136 

ḳañĢa  yüksek burunlu 

ḳ.1/27 

ḳap  tam 

k. 7/4 

ḳapaḳ I kabak 

ḳ. 3/177, 3/189 

ḳ.+ni 3/167, 3/176 

ḳapaḳ II göz kapağı 

ḳ.liri 3/210 

ḳapḳara kapkara, simsiyah 

ḳ. 5/78 

ḳapḳarañġu kapkaranlık 

ḳ. 3/86, 5/204 

ḳapla-  kaplamak 

ḳ.-p 5/122 

ḳaptal  yamaç, etek 

ḳ.+lirida 2/106 

ḳ.+liridiki 2/90 

ḳar  kar 

ḳ. 4/47 

ḳ. yaḳ- “kar yağmak” 

2/55 

ḳ.+ġa 1/1, 1/86 

ḳ.+larni 1/107, 1/122 

ḳara-  bakmak 

ḳ. 6/64 

ḳ.-ġanda 1/28 

ḳ.-ġanidim 2/66 

ḳ.-ñ 4/63, 4/113, 5/167 

ḳ.-ñlar 4/12 

ḳ.-p 1/10, 1/32, 2/53, 

2/90, 2/137, 2/258, 

3/27, 3/142, 3/172, 

3/183, 3/187, 3/248, 

4/111, 5/14, 5/15, 5/19, 

5/20, 5/64, 5/92, 5/94, 

5/146, 5/164, 5/169, 

6/4, 6/18, 7/28 

ḳ.-vatḳanliḳimizni 
5/112 

ḳ.-yman 2/17 

ḳ.-ysiler 2/245, 2/290 

ḳ.-di 1/41, 2/64, 2/90, 

2/224, 4/128 

ḳ.-ġanda 3/25, 3/35, 

3/49, 7/82 

ḳ.-ġanidim 3/16, 5/214 

ḳ.-may 5/80 

ḳ.-sila 5/181, 5/245, 

6/29 

ḳara I  kara, siyah 

ḳ. 1/133, 2/11, 2/86, 

3/154, 3/158, 5/211, 

5/214, 7/23 

ḳara II hedef 

ḳ.+ġa 2/118, 2/126 

ḳaraḳaĢ kara kaĢlı 

ḳ. 1/27, 1/37 

ḳaramet (<Ar. kerâmet) keramet 
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k. körset- “keramet 

göstermek” 5/160 

ḳaramtul esmer 

ḳ. 4/17, 4/135 

ḳarañġu karanlık 

ḳ. 2/23, 3/26, 5/208, 

5/251, 5/256 

ḳ.+da 2/22, 2/240 

ḳarañġuluḳ karanlık 

ḳ. 3/236 

ḳ.+ida 2/23 

ḳarap  bakarak, bir yere doğru 

ḳ. 1/5, 1/8, 1/108, 

1/128, 2/80, 3/44, 

3/247, 4/83, 5/7 

ḳaraĢ  bakıĢ, bakma 

ḳ.+ḳimu 2/63 

ḳ.+tiki 4/97 

ḳ.+tin 2/44 

ḳ.-ida 5/144 

ḳarat-  döndürmek, çevirmek 

ḳ.-tuḳ 4/111 

ḳ.-ip 3/184, 4/43 

ḳariçuḳ göz bebeği 

ḳ.+umdek 6/12 

ḳariġay çam ağacı 

ḳ. 2/90 

ḳariġusiz dikkate almadan 

ḳ. 5/133 

ḳarigül kara gül 

ḳ. 4/21 

ḳariḳat siyah Frenk üzümü 

ḳ. 2/76 

ḳaritil- yönünü doğrultmak 

ḳ.-ivatidu 2/248 

ḳariyaġaç kara ağaç 

ḳ.+ḳa 3/9 

ḳarmaḳ çengel, iğne 

ḳ. 3/11 

ḳarĢi  karĢı 

ḳ. 1/15, 1/41, 1/64, 

1/67, 1/137, 2/210 

ḳ. tur- “karĢı durmak” 

1/52 

ḳ. bol-  “karĢı olmak” 

2/50 

ḳ. çiḳ- “karĢı çıkmak” 

4/49 

ḳ. al- “karĢılamak” 

5/142 

ḳarĢiliḳ karĢılık 

ḳ. ḳil- “karĢı koymak” 

1/84 

ḳ.+ini 1/126 

ḳaĢ  yan 

ḳ.+iġa 5/93 

ḳ.+imda 5/106 

ḳat-  koymak 

ḳ.-ip 2/178 

ḳatar  sıra, dizi 

ḳ. 5/9, 5/116, 5/117 

ḳ. – ḳ. “sıra - sıra” 5/30 

ḳ.+diki 3/126 

ḳ.+ida 5/261 

ḳ.+idin 1/137 

ḳ.+iġa 5/13 

ḳatarliḳ gibi 

ḳ. 3/54, 5/231 

ḳatira-  koĢmak, hızlı yürümek 

ḳ.-p 5/208 

ḳatlam tabaka 

ḳ. 2/239 

ḳatma  keskin 

ḳ. 4/35 

ḳatnaĢ- katılmak 

ḳ.-naĢḳan 6/128 

ḳ.-ḳanliḳim 3/124 

ḳ.-ḳanlirini 2/305 

ḳ.-maḳçi bol- 6/109 

ḳ.-tim 6/45 

ḳ.-idiġan 6/113 

ḳ.-idu 5/129 

ḳatnaĢturuĢ katıldırmak 

ḳ.+ḳa 6/124 

ḳatra-  bk. ḳatiramaḳ 

ḳ.-p 5/269 

ḳattiḳ  I. sert, katı 

ḳ. 1/40, 3/11, 3/74, 

3/131, 6/82, 6/82 

II. çok, fazla 

ḳ. 2/138, 2/191, 3/220, 

6/129 
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III. ciddi 

ḳ. 3/102, 6/17 

IV. zor 

ḳ. 5/161, 5/161 

ḳayça  makas 

ḳ. 1/120 

ḳayġu  kaygı 

ḳ. - hesretliri “kaygı 

hasret” 3/139, 5/195 

ḳ. - elem “kaygı - elem" 

5/243 

ḳ.+mizni 2/314 

ḳ.+mu 5/169 

ḳayġuluḳ kaygılı, üzüntülü 

ḳ. 1/113, 2/10, 5/233 

ḳaymuḳtur- zihnini karıĢtırmak 

ḳ.-di 2/207 

ḳayna- I. kaynamak 

ḳ.-p 1/101, 3/3 

ḳ.-vatḳan 3/164 

zerdisi ḳ.-di 
“hiddetlendi” 6/23 

ḳ.-maḳta 5/251 

ḳ.-maydu 5/272 

II. coĢmak 

ḳ.-p 1/45 

ḳ.-vatḳan 1/97 

ḳaynaḳ kaynamıĢ, sıcak 

ḳ. 1/136, 5/237 

ḳaynaḳsu kaynar su 

ḳ.+ni 5/242 

ḳaynaĢ kaynama 

ḳ.+ḳa 4/49 

ḳaynat- kaynatmak 

ḳ.-ip 5/234, 6/80 

ḳ.-ivetti 3/206 

ḳaynitiĢ kaynatmak, ısıtmak 

ḳ. 5/242 

ḳayrim devrik 

ḳ. 1/12 

ḳayir-  çevirmek, döndürmek 

ḳ.-p 1/13, 1/56 

ḳaysi  hangi 

ḳ. 1/59, 3/26, 5/237 

her ḳ.+si “her bir” 4/8 

ḳ.+sini 2/38 

ḳayta  yine, tekrar 

ḳ. 1/35 

ḳayt-  dönmek 

ḳ.-atti 2/231 

ḳ.-iĢti 2/197 

ḳ.-ḳan 5/141 

ḳ.-ḳanlarniñ 6/130 

ḳ.-ḳiçe 5/234 

II. caymak 

ḳ.-ma 4/36 

Ḳazaḳ  Kazak (bir Türk 

boyunun adı) 

ḳ. 2/129 

ḳazan  kazan 

ḳ. 2/185, 2/211, 5/239, 

5/242 

ḳ.+da 5/251 

ḳ.+diki 5/237 

ḳ.+ġa 3/164, 5/272 

ḳ.+mu 5/211 

ḳazançi kazancı, yer adı 

ḳ. 3/207, 3/208 

ḳ.+din 3/168, 3/170 

ḳ.+niñ 3/164, 3/175, 

3/189  

ḳazi  (<Ar. ḳađî) kadı, hakim 

ḳ. 3/128 

ḳebri  (<Ar. ḳabr) kabir, 

mezar 

ḳ.+ler 1/107 

ḳ.+niñ 1/106 

ḳed  (<Ar. ḳadd) boy, duruĢ 

ḳ. kötür- “yükselmek” 

3/33 

ḳedd  bk. ḳed 

ḳ.+ini 5/24, 5/67 

ḳedem  (<Ar. ḳadem) adım 

ḳ. 1/11, 2/123, 5/88 

ḳ.+çe 1/120 

ḳ.+diki 1/124 

ḳedemle- (<Ar+YU. ḳadem+le) 

adımlamak 

ḳ.-p 2/35 

ḳeder  (<Ar. ḳadar) kadar 

ne ḳ. “ne kadar” 5/132 

ḳedir  (<Ar. ḳadr) kadir, değer 
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ḳ. - ḳimmetige “kadir - 

kıymet” 5/231 

ḳ.+imni 6/13 

ḳ.+ini 6/37 

ḳedirle- (<Ar.+YU. ḳadr+le) 

değer vermek 

ḳ.-giniñizge 2/179 

ḳeġez  kağıt 

ḳ.+ni 2/17 

ḳ.+ige 4/35 

ḳehriman (<Ar. ḳahramân) 

kahraman 

ḳ. 1/96, 1/137, 2/12, 

2/52 

ḳ.+i 2/23 

ḳ.+iniñ 3/157 

ḳ.+larçe 1/100 

ḳehrimanliḳ (<Ar.+YU. ḳahramân+ 

liḳ) kahramanlık 

ḳ. 2/28, 2/29 

ḳ.+i 2/28 

ḳelb  (<Ar. ḳalb) kalp, yürek 

ḳ.+i 4/132 

ḳ.+ide 1/101, 2/12, 

2/218, 5/44 

ḳelem  (<Ar. ḳalem) kalem 

ḳ. 6/42 

ḳoliñġa ḳ. al- 
“yazmak” 2/17, 2/18 

ḳent  (<Far. ḳand) Ģeker 

ḳ. 5/124 

ḳest  (<Ar. ḳasd) kasıt 

ḳ. ḳil- “kastetmek” 

2/212 

ḳesten  (<Ar. ḳasden) kasten, 

kasıtlı olarak 

ḳ. 5/245 

ḳeti  (<Ar. ḳat‛î) kesin 

ḳ. 4/98 

ḳetiy  bk. ḳeti 

ḳ. 1/65 

ḳeyer  nere, neresi 

ḳ.+de 7/62, 7/73 

ḳ.+gila 2/175 

ḳėḳil-  çakılmak 

ḳ.-ġan 3/172 

ḳeliĢ  kalma, kalıĢ 

ḳ.+ḳa 5/247 

ḳėni  hadi, haydi 

ḳ. 1/55, 2/117, 3/121, 

4/98, 5/14, 5/22, 5/48, 

5/101, 7/70 

ḳėniḳ  koyu 

ḳ. 4/7 

ḳėrindaĢ kardeĢ 

ḳ. 7/17 

ḳ.+larçe 2/80, 3/65 

ḳėrindaĢliḳ kardeĢlik 

ḳ.+niñ 2/224 

ḳėtim  defa, kere 

ḳ. 1/24, 1/25, 2/71, 

2/309, 3/101, 3/124, 

4/18, 4/48, 4/64, 4/102, 

5/182, 6/27, 7/49 

ḳ.+ḳi 6/107 

ḳ.+la 2/228 

ḳėyiḳ  kayık 

ḳ. 2/184 

ḳ.+ta 2/187 

ḳ.+tiki 2/186 

ḳėyiḳçi kayıkçı 

ḳ.+lar 2/186, 2/187 

ḳ.+larniñ 2/183, 2/184 

ḳėyin  kayın, kayın ağacı 

ḳ. 2/74 

ḳiçḳir-  seslenmek, çağırmak 

ḳ.-ip 1/48 

ḳ.-iĢatti 3/179 

ḳil-  I. kılmak, etmek, 

yapmak, II. kılmak 

yardımcı fiili 

ḳ. 3/136 

k.-alaydiġan 2/30 

ḳ.-almay 3/187, 7/54 

ḳ.-almaydiġanliḳini 
1/57 

ḳ.-almiduḳ 2/178 

ḳ.-atti 1/72, 3/8, 3/139, 

3/141, 4/7, 4/9, 6/56 

ḳ.-attiñ 3/204 

ḳ.-attuḳ 5/134 

ḳ.-ay 7/10 
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k.-di 1/36, 1/61, 2/69, 

2/83, 2/176, 2/196, 

3/52, 3/146, 4/63, 4/97, 

4/98, 5/12, 5/94, 5/101, 

5/113, 5/142, 5/172, 

5/233, 5/271, 6/20, 

6/29, 6/62, 7/29, 7/32, 

7/42 

ḳ.-dim 2/97, 3/51, 

3/135, 5/2, 5/112, 6/15, 

7/48 

ḳ.-dimmu 5/245 

ḳ.-dimu 2/212 

ḳ.-din 6/35 

ḳ.-diñlarmu 4/95 

ḳ.-diña 2/153 

ḳ.-duḳ 2/76 

ḳ.-gan 1/7, 1/39, 2/12, 

2/31, 2/163, 2/207, 

2/210, 2/315, 3/13, 

3/15, 3/82, 3/208, 4/80, 

5/45, 5/259, 6/14, 7/80 

ḳ.-ġanda 6/128 

ḳ.-ġandin 1/19 

ḳ.-ġanidi 1/62, 1/133, 

2/206, 3/156 

ḳ.-ġaniken 2/191 

ḳ.-ġanliḳi 3/35 

ḳ.-ġanliḳim 3/101 

ḳ.-ġanliḳini 5/159 

ḳ.-ġanliḳtin 5/91, 5/98 

ḳ.-ġaymiz 7/27 

ḳ.-ġuçe 5/67, 5/94 

ḳ.-ġuçi 2/229, 2/275 

ḳ.-idiġan 2/221, 2/238, 

2/241 

ḳ.-idiġanliḳini 2/308 

ḳ.-idiġinini 2/300 

ḳ.-idu 2/14, 2/175, 

5/128, 7/37 

ḳ.-imen 2/52, 3/100, 

5/188 

ḳ.-imenġu 3/20 

k.-imiz 1/65, 2/39, 

2/185, 4/80 

ḳ.-ip 1/18, 1/30, 1/70, 

2/47, 2/52, 2/90, 2/91, 

2/124, 2/152, 2/156, 

2/162, 2/163, 2/180, 

2/186, 2/192, 2/195, 

2/212, 2/234, 2/258, 

2/278, 2/306, 3/39, 

3/68, 3/76, 3/80, 3/82, 

3/90, 3/100, 3/120, 

3/132, 3/190, 3/197, 

3/204, 3/236, 4/48, 

4/57, 4/94, 4/111, 5/1, 

5/11, 5/116, 5/117, 

5/131, 5/148, 5/151, 

5/155, 5/198, 5/209, 

5/254, 5/257, 5/261, 

5/264, 5/270, 5/276, 

6/23, 6/35, 6/40, 6/83, 

6/83, 6/104, 6/105, 

6/127, 6/131, 7/4, 7/8, 

7/29, 7/30, 7/35, 7/53, 

7/68, 7/68 

ḳ.-isen 3/75 

ḳ.-isiñiz 7/40 

ḳ.-ivalattuḳ 5/205 

ḳ.-ivatatti 3/162 

ḳ.-ivatimen 6/44 

ḳ.-ivatisen 6/53 

ḳ.-ivatḳan 2/188, 

2/205, 2/215, 3/71, 

6/111 

ḳ.-ivatḳanlarni 3/131 

ḳ.-ivatḳanlar 1/59 

ḳ.-ivėtip 6/109 

ḳ.-ividi 5/94 

ḳ.-ma 6/20, 6/117, 7/6 

ḳ.-maḳçi 2/315 

ḳ.-maḳta 1/84 

ḳ.-maḳtimiz 2/314 

ḳ.-masliḳ 5/99 

ḳ.-may 5/135, 5/181 

ḳ.-maydiġan 3/57 

ḳ.-maydu 2/297, 4/126 

ḳ.-mayla 3/79 

ḳ.-midi 4/64 

ḳ.-misa 4/55 
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ḳ.-sa 4/72, 5/201, 6/65 

ḳ.-saḳ 5/167 

ḳ.-sam 1/45, 6/13 

ḳ.-sañ 6/83 

ḳ.-siñiz 5/23 

ḳiptimen (<ḳiliptimen) 

5/242 

ḳilçiliḳ zerre kadar 

ḳ. 7/50 

ḳildur- yaptırmak, ettirmek 

ḳ.-atti 2/70 

ḳ.-imiz 2/185 

ḳ.-up 5/180 

ḳilduruĢ yaptırma, ettirme 

ḳ. 2/255 

ḳiliç  kılıç 

ḳ.+niñ 2/238 

ḳiliḳ  kılık 

ḳ.+(ġ)ini 2/288 

ḳ.+liriġa 5/92 

II. huy, tavır 

ḳ.+idin 3/70 

ḳ.+imu 6/79 

ḳ.+liriñdin 6/68 

ḳ.+lirini 3/50 

ḳilivėtiĢ yapıverme, ediverme 

ḳ. 6/127 

ḳilin-  iĢlenmek, yapılmak 

ḳ.-ġan 1/18, 2/69, 2/73 

ḳiliĢ-  beraber yapmak 

ḳ.-idu 2/233, 2/294 

ḳ.-imuz 2/258 

ḳ.-iptu 3/111 

ḳ.-ḳanmidiñ 7/47 

ḳ.-ti 2/197 

ḳ.-tuk 1/31 

ḳiliĢ  yapma, etme 

ḳ. 1/114, 2/217, 2/244, 

2/249, 2/250, 2/303, 

3/9, 3/55, 3/55, 4/28, 

5/111, 7/82 

ḳ.+i 2/277, 3/65, 4/91 

ḳ.+ḳa 2/61, 2/196, 

3/195, 5/80 

ḳ.+liri 3/157 

ḳ.+ni 1/62 

ḳ.+niñ 2/159, 6/69, 

6/110, 7/33 

ḳimarvaz (<Far. ḳumârbâz) 

kumarbaz 

ḳ. 2/51 

ḳimirla- kımıldamak 

ḳ.-may 3/143 

ḳimirlaĢ- kıpırdaĢmak 

ḳ.-tin 2/61 

ḳimmet (<Ar ḳıymet) kıymet 

ḳ.+ige 5/231 

ḳ.+ke 2/28 

ḳimmetlik (<Ar+YU. ḳıymet+lik) 

kıymetli, değerli 

ḳ. 2/17, 2/239, 7/1 

ḳin  kın, kılıf 

ḳ. - ḳ.+iġa patma- “çok 

sevinmek” 5/43 

ḳiñġir-siñġir eğri, büğrü, çarpık 

ḳ. – siñġir “eğri büğrü” 

3/32 

ḳipḳizil kıpkızıl 

ḳ. 1/133, 4/7, 5/137 

ḳir  kır, bozkır 

ḳ. 2/227 

II. sınır, hudut 

ḳ.+idiki 2/67, 4/33 

ḳiraetḫana (<Ar+Far. ḳırâat+hâne) 

kıraathane 

ḳ. 2/271 

ḳirġak  kenar, kıyı 

ḳ.+idiki 2/183 

ḳ.+ini 2/182 

ḳirġinçiliḳ katliam 

ḳ. 2/48 

ḳiriḳ  kırk 

ḳ. 1/20, 1/73, 1/138, 

2/31, 2/173, 2/303, 

3/50, 3/104, 3/112, 

3/115 

ḳirḳil-  kırkılmak, kesilmek 

ḳ.-ḳan 2/86 

ḳis-  I. kısmak 

ḳ.-ip 3/77, 5/269 

II. sıkmak 

ḳ.-ip 3/13 
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ḳisas  (<Ar. ḳısas) kısas 

ḳ. al- “kısas almak” 

7/34 

ḳisil-  kısılmak, bükülmek 

ḳ.-ġan 5/255 

ḳisim  (<Ar. ḳısm) kısım 

ḳ.-ḳ.+ġa 1/78 

ḳ.+larġa 1/30 

ḳ.+lirimiz 1/74, 1/79, 

1/86, 1/88 

ḳ.+lirimizniñ 1/16 

ḳ.+niñ 1/20 

ḳisḳa  kısa 

ḳ. 1/12, 2/86, 2/124, 

5/112 

ḳismen (<Ar. ḳısmen) kısmen 

ḳ. 2/254 

ḳism  bk. ḳisim 

ḳ.+i 2/244 

ḳ.+ida 2/78 

ḳ.+iġa 2/259 

ḳ.+ini 3/12 

ḳista-  sıkıĢtırmak, zorlamak 

ḳ.-ytti 3/188 

ḳ.-ġaniken 2/191 

ḳistur-  sıkıĢtırmak, araya 

sokmak 

ḳ.-up 2/164 

ḳ.-uvalġan 1/116 

ḳitiġirliḳ kıskançlık 

ḳ. 3/68 

ḳiyapet (<Ar. ḳiyâfet) görünüm 

ḳ. 5/158, 5/230 

ḳ.+i 2/234 

ḳ.+te 1/28, 3/240, 6/18, 

6/42, 6/131 

ḳ.+i 2/43, 5/33 

ḳ.+ide 3/198 

ḳ.+ini 3/196 

ḳiyapetlik (<Ar.+YU. ḳiyâfet+lik) 

görünümlü 

ḳ. 2/94 

ḳiyiḳ  kırkıntı 

ḳ. 6/35 

ḳiyiḳliḳ kabalık 

ḳ.+iġa 6/51 

ḳiyin  zor 

ḳ. 1/56 

ḳiyinlaĢtur- zorlaĢtırmak 

ḳ.-up 3/18 

ḳiynal- zorlanmak 

ḳ.-ivatḳanliḳini 3/9 

ḳiz-  ısınmak, ateĢlenmek 

ḳ.-ip 3/153, 4/72 

ḳ.-ivatḳanliḳini 4/58 

ḳiz  kız 

ḳ. 1/27, 1/45, 4/8, 5/10, 

5/141, 5/236 

ḳ.+ġa 5/14 

ḳ.+i 5/23, 5/147, 5/274 

ḳ.+im 5/48, 5/171, 

5/259 

ḳ.+imiz 1/21 

ḳ.+imniñ 5/188 

ḳ.+ini 5/150 

ḳ.+iniñkige 5/149 

ḳ.+lar 1/10, 1/11, 1/51, 

1/59, 5/9 

ḳ.+lardin 1/19 

ḳ.+larġa 1/28, 3/62 

ḳ.+larmu 1/53 

ḳ.+larni 1/57 

ḳ.+liri 1/28, 1/59 

ḳ.+liriġimu 2/310 

k.+niñ 4/131, 4/23, 

5/45 

ḳizar-  kızarmak 

ḳ.-ġan 1/66, 3/18 

ḳ.-ip 2/1231/33, 3/147, 

4/108, 5/62, 5/63, 5/97 

ḳizart-  kızartmak, utandırmak 

ḳ.-ġanidi 4/121 

ḳizçaḳ  küçük kız, kızcağız 

ḳ. 5/63 

ḳ.+ḳa 5/148 

ḳizġin  coĢkulu, ateĢli 

ḳ. 1/100, 3/53, 4/35, 

5/129 

ḳizġinliḳ coĢkunluk, ateĢlilik 

ḳ. 6/109 

ḳizik-  dikkat etmek,  

ilgilenmek 



320 

 

 

 

ḳ.-atti 5/45 

ḳ.-ip 3/85, 3/183 

ḳiziḳ  zevkli, ilgi çekici 

ḳ. 2/124, 6/100 

ḳiziḳiĢ  ilgilenme, dikkat etme 

ḳ.+im 3/102 

ḳiziḳtur- ilgisini uyandırmak 

ḳ.-ġanidi 3/93 

ḳizil  kızıl, kırmızı 

ḳ. 4/6, 4/14, 4/23, 

4/112, 4/132, 6/76, 

6/133 

ḳizilgül kızıl gül (çiçek türü) 

ḳ. 4, 4/14, 4/19, 4/131, 

4/137 

ḳ.+dek 5/27, 5/63 

ḳ.+ler 4/6 

ḳ.+ni 4/13 

ḳoġla-  kovalamak 

ḳ.-p 5/206, 6/1, 6/111 

ḳ.-di 3/189 

ḳoġun  kavun 

ḳ. 2/287 

ḳoġunluḳ kavunluk 

ḳ. 5/255 

ḳol  el 

ḳ. 1/34, 2/253 

ḳ.+ġa keltür- “ele 

geçirmek” 2/13, 2/33, 

2/40 

ḳ.+i 3/13, 5/238 

ḳ.+i yet- “eli ulaĢmak” 

2/48 

ḳ.+ida 1/117, 2/68, 

2/68, 2/84 

ḳ.+idiki 2/70, 6/24 

ḳ.+idin 6/88, 6/93 

ḳ.+idin kel- “elinden 

gelmek, yapabilmek” 

4/42, 4/43, 4/61, 4/68 

ḳ.+iġa 1/32, 2/167, 

3/10, 3/131, 6/8 

put – ḳ.+imizni 
“elimizi-kolumuzu” 

5/160 

ḳ.+iñġa 2/17 

ḳ.+ini 2/79, 3/13, 

4/129, 5/17, 5/89, 6/29, 

6/132 

ḳ.+iñizni 2/121 

ḳ.+lar 3/162 

yüz – ḳ.+liri “elleri-

yüzleri” 3/18 

ḳ.+liri 4/131, 7/9 

ḳ.+liridimu 3/235 

ḳ.+lirimizġa 3/174 

ḳ.+lirini 3/81, 5/115, 

5/116, 5/123 

ḳ.+um 4/17 

ḳ.+umda 5/269, 5/269 

ḳ.+umdiki 3/185, 7/15 

ḳ.+umdin 3/118, 3/221 

ḳ.+umġa 2/18, 2/119, 

3/114, 6/6 

ḳ.+umni 2/243, 3/159, 

4/18 

ḳ.+uñlarġa 3/151 

ḳolaĢ-  becermek 

ḳ.-up 1/13 

ḳoltuḳ  koltuk 

ḳ. 5/237 

ḳ.+iġa 3/77 

ḳ.+umġa 5/269 

ḳolyaġliḳ mendil 

ḳ. 1/9 

ḳonca  çizme koncu 

ḳ.+ni 1/13 

ḳon-  konmak 

ḳ.-up 2/118, 2/135 

ḳoñġuraḳ zil 

ḳ.+niñ 5/36 

ḳopal  kaba 

ḳ.+raḳ 2/149 

ḳopalliḳ kabalık 

ḳ. 2/153 

ḳoral  silah 

ḳ. 1/30, 1/59, 1/60, 

1/75, 2/211 

ḳ.+larniñ 1/75 

ḳorallan- silahlanmak 

ḳ.-ġan 2/56, 2/157 

ḳoralliḳ silahlı 
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ḳ. 1/65, 1/78, 1/79, 1/86 

ḳoray  kurumuĢ bitki 

ḳ. 5/237 

ḳ.+ni 5/269 

ḳorçaḳ kukla 

ḳ. 1/38 

ḳ. oyna- “kukla 

oynamak” 1/48 

ḳordaḳ türlü yemeği 

ḳ. 5/118 

ḳ.+niñ 5/122 

ḳorḳak korkak 

ḳ. 7/55 

ḳorḳ-  korkmak 

ḳ.-may 7/79 

ḳ.-maymiz 2/39 

ḳ.-up 7/57 

ḳorḳat- korkutmak 

ḳ.-ḳanliri 7/11 

ḳorḳumsiz korkusuz 

ḳ. 7/79 

ḳorḳmas korkmaz, korkusuz 

ḳ. 2/15 

ḳorḳunç korkunç 

ḳ. 3/219 

ḳorkut- bk. ḳorḳatmaḳ 

ḳ.-ḳanliḳini 7/34 

ḳorḳutuĢ korkutma, korkutuĢ 

ḳ.+uñ 7/51 

ḳorsaḳ kursak, karın 

ḳ.+i 6/29 

ḳ.+iġa 6/32 

ḳoruḳ  kıvrım 

ḳ.+larni 5/215 

ḳorul  niĢan, hedef 

ḳ.+ġa al- “niĢan almak” 

2/119 

koĢ-  eklemek, katmak 

ḳ.-up 7/68 

ḳ.-up ḳoy- 4/31, 5/247 

ḳoĢ  çift, saban 

ḳ. 4/122 

ḳ. heyde- “çift sürmek” 

4/22, 4/48, 4/49, 4/52, 

4/53, 4/56, 4/61, 4/90, 

4/98, 4/103, 4/111, 

4/114, 4/136 

ḳ. tut- “saban tutmak” 

4/25, 4/29, 4/48 

ḳ.+ni 4/92, 4/102, 

4/113, 4/124 

ḳoĢaḳ  koĢuk, Ģarkı 

ḳ. 5/264 

ḳ. ayt- “Ģarkı 

söylemek” 5/61 

ḳ.+lar 5/111 

ḳ.+larni 5/45 

ḳ.+liri 3/153 

ḳ.+lirida 5/59 

ḳ.+ni 5/262, 5/263 

ḳoĢçi  sabancı 

ḳ. 4/49, 4/92, 4/94, 

4/134, 4/137 

ḳ.+lardin 4/47 

ḳ.+larniñ 4/24 

ḳoĢna  komĢu 

ḳ.+mizniñ 3/84, 3/85 

ḳoĢuḳ  kaĢık 

ḳ. 7/18 

ḳ.+lar 5/121 

ḳoĢul-  katılmak 

ḳ.-duḳ 4/99 

ḳ.-imen 3/120 

ḳ.-up 5/62, 5/94, 5/105 

ḳoĢuluĢ katılma, katılıĢ 

ḳ. 3/94 

ḳoĢumçe ilave ek 

ḳ. ḳil- 3/51 

ḳoĢumiḳaĢ çatma kaĢ 

ḳ. 3/200, 3/203 

ḳoĢuma kaĢ 

ḳ.+sini tür- “kaĢını 

çatmak” 3/98, 5/213 

ḳoĢuĢ  koĢma, bağlama 

ḳ. 4/102 

ḳotur  uyuz, zayıf 

ḳ. 5/135 

ḳoy  koyun 

ḳ. 1/12, 1/27 

ḳoy-  I. koymak, yerleĢtirmek 

ḳ.-dum 6/29 
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ḳ.-ġandek 3/164 

ḳ.-ġudek 5/200 

ḳ.-maḳçi bol- 6/24 

ḳ.-uñ 2/121 

ḳ.-up 1/41, 3/7, 3/12, 

3/89, 3/120, 5/184, 6/8, 

6/25 

II. bırakmak, 

vazgeçmek 

ḳ. 3/75, 6/20 

ḳ.-ayliçu 5/193 

ḳ.-sila 6/4 

ḳ.-up 4/49 

III. salmak, serbest 

bırakmak 

ḳ.-up 2/36, 3/100, 7/22 

IV. yardımcı fiil 

ḳ. 4/77 

ḳ.-almaymiz 4/72 

ḳ.-atti 2/306, 3/144, 

5/89 

ḳ.-attim 3/142 

ḳ.-ay 3/118, 4/60, 

4/133, 7/10 

ḳ.-di 1/32, 2/57, 2/170, 

2/196, 3/71, 3/186, 

4/20, 4/43, 4/133, 5/19, 

5/119, 5/154, 6/109 

ḳ.-duḳ 5/183 

ḳ.-dum 4/21, 4/31, 

4/34, 5/175, 5/177, 

5/184, 5/188, 5/189, 

5/247 

ḳ.-duñlar 5/172 

ḳ.-ġan 2/178, 3/100, 

5/116, 5/191, 5/248, 

6/83, 6/90 

ḳ.-ġanidi 2/310, 5/257 

ḳ.-ġanidim 5/151 

ḳ.-ġanmu 4/14 

ḳ.-ġili 2/220 

ḳ.-ġini 6/88 

ḳ.-idiġan 6/78 

ḳ.-masidi 2/49 

ḳ.-sa 5/253 

ḳ.-sam 2/233, 6/32 

ḳ.-umen 3/241 

ḳ.-uñ 1/38, 1/54 

ḳ.-yup 2/50, 2/170, 

2/195, 3/16, 3/38, 3/52, 

3/123, 4/120, 5/15, 

5/99, 5/172, 5/214, 

5/235, 6/65, 6/105, 

6/106, 6/106, 6/127 

ḳ.-uĢatti 5/64 

ḳ.-uĢḳanidi 4/48 

ḳ.-uvatḳanliḳiġa 6/23 

ḳ.-uvėdim 5/197 

ḳoymaḳ gözleme, bir tür yemek 

ḳ. 3/179 

ḳoyul- I koyulaĢmak 

ḳ.-ġan 3/217 

ḳoyul- II koyulmak, bırakılmak 

ḳ.-ġan 5/9, 5/36 

ḳ.-ġanliḳi 5/164 

ḳ.-idiġan 2/17 

ḳoyun  kucak 

ḳ.(u)+ida 5/70 

ḳ.(u)+iġa 5/60 

ḳoyuĢ  koyma, yerleĢtirme 

ḳ. 3/7, 3/71, 5/234 

ḳ.+ḳa 5/217 

ḳozġa-  hareket ettirmek, 

kımıldatmak 

ḳ.-p 5/217 

ḳozġal- hareketlenmek, 

kımıldamak 

ḳ.-ip 1/46, 2/40 

ḳozġaĢ  hareket ettirme, 

kımıldatma 

ḳ. 3/173 

ḳuçaḳ  kucak 

ḳ.+i 7/75 

ḳ.+iġa 2/169 

ḳuçaḳla- kucaklamak 

ḳ.-p 6/11 

ḳ.-vėlip 5/44 

ḳudretlik (<Ar.+YU. ḳudret+lik) 

kudretli 

ḳ. 2/44 

ḳul  kul, köle 
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ḳ. ḳil- “kul etmek” 

2/217 

ḳulaḳ  kulak 

ḳ. 1/105 

ḳ. sal- “dinlemek” 

6/120 

ḳ.+lirimni soz- 
“kulağını çekmek” 

3/101 

ḳ.+niñ 3/145 

ḳ.+ida 1/113 

ḳ.+iġa 1/113, 2/208, 

3/89 

ḳ.+ini 1/56 

ḳ.+umġa 2/53 

ḳulaḳça kürklü kıĢlık börk 

ḳ. 1/12 

ḳ.+sini 1/56 

ḳural  bk. ḳoral 

k.+larniñ 1/31 

ḳuralliḳ bk. ḳoralliḳ 

ḳ. 1/35 

ḳurban (<Ar. ḳurbân) kurban 

ḳ. bol- “kurban olmak” 

2/10, 2/13, 2/225, 5/247 

ḳ. ḳil- “kurban etmek” 

2/30, 5/242 

ḳur-  kurmak, tesis etmek 

ḳ.-ġan 2/12 

ḳ.-maḳta 3/232 

ḳ.-saḳ 2/99 

ḳ.-up 2/57 

ḳur  dize, satır 

ḳ.+dila 5/97 

ḳurġuçi kurucu 

ḳ.+larniñ 3/233 

ḳurġuy  aladoğan 

ḳ.+ġa 5/36 

ḳuruḳ  kuru 

ḳ. 2/17, 5/135, 5/236, 

6/55, 6/69 

ḳurul-  kurulmak, tesis edilmek 

ḳ.-ġanidi 5/277 

ḳ.-idiġan 2/19 

ḳuruĢ  kurma, tesis etme 

ḳ. 2/315 

ḳ.+imiz 2/264 

ḳ.+ta 5/87 

ḳurut-  kurutmak 

ḳ.-ma 5/229 

ḳusur  (<Ar. ḳusûr) kusur 

ḳ. tap- “kusur bulmak” 

4/76 

ḳuĢ kuĢ 

ḳ. 2/286, 2/292, 2/294, 

2/295, 2/302 

ḳ.+lar 2/279, 4/9 

ḳuĢḫana (<YU.+Ar. kuĢ+ḥâne) 

mezbaha 

ḳ.+larġa 2/70 

ḳuta  kutu 

ḳ.+sini 6/101 

ḳutul-  kurtulmak 

ḳ.-di 1/125 

ḳ.-dum 5/269 

ḳ.-idiġanliḳimizni 
2/134 

ḳuvurġamey tepemi attırma 

ḳ. 4/76 

ḳuvvetlik (<Ar.+YU. ḳuvvet+lik) 

kuvvetli 

ḳ. 2/142 

ḳuvvetle- (<AR.+YU. ḳuvvet+le) 

desteklemek 

ḳ.-meymen 2/161 

ḳuy-  dökmek, boĢaltmak 

ḳ.-duñlarmu 3/179 

ḳuyruḳ  kuyruk 

ḳ.+iġa 3/58 

ḳ.+ini 4/1 

ḳuyun  kasırga 

ḳ.+dek 7/26 

 

L 

 

laġayla- boĢ gezmek 

l.-p 4/133 

laġilda- tir tir titremek 

l.-p 7/9 

lavza  (<Ç. ) tatsız 

l. 4/55, 4/70 

lay  (<Far. lây) çamur 
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l. 3/68, 3/74, 3/81 

l.+da 3/67 

l.+larni 3/69 

layiḳ  (<Ar. lâyıḳ) layık, 

uygun 

l. 4/55, 5/123, 5/128, 

6/43 

l. kel- “uygun olmak” 

1/13 

l. kör- “uygun görmek” 

2/160 

l. bol- “layık olmak” 

7/83 

laza  (<Ç. ) kırmızı biber 

l. 5/269 

lazim  (<Ar. lâzım) lazım, 

gerekli 

l. 2/221, 7/36, 7/82 

l.+i 6/69 

l.+kin 6/35 

lazimliḳ (<Ar.+YU. lâzım+liḳ) 

gerekli, ihtiyaç 

l.+ini 2/159, 2/220, 

6/108, 7/35 

leglek  uçurtma 

l. 3/30 

Lencu  (<Ç. ) yer adı 

L.+da 2/174 

lenet  (<Ar. lâ‛net) lanet 

l.+i 7/55 

LeñĢeñ (<Ç. )yer adı 

L. 1/4, 1/15, 1/82 

lerze  (<Far. lerze) titreme 

l.+ge keltür- 
“titretmek” 3/91, 7/11 

leb  (<Ar. leb) dudak 

l.+liri 4/72, 5/215 

l.+liriniñ 4/21 

leyliḳazaḳ bitki adı, çiçek adı 

l.+lar 4/7 

lėkin  (<Ar. lâkin) lakin, 

fakat, ama 

l. 1/123, 1/80, 2/34, 

2/46, 2/54, 2/81, 2/120, 

2/139, 2/161, 2/195, 

2/200, 2/203, 2/208, 

2/210, 2/238, 2/254, 

2/268, 2/307, 2/312, 

3/18, 3/26, 3/76, 3/193, 

4/19, 4/64, 4/71, 4/108, 

5/15, 5/80, 5/95, 5/146, 

5/162, 5/169, 5/188, 

5/233, 5/248, 5/249, 

5/270, 6/7, 6/72, 6/107, 

7/41, 7/70, 7/84 

lėssor  (<Rus. ressor) yay, 

süspansiyon yayı 

l.+i 3/7 

l.+niñ 3/8, 3/11, 3/12 

liḳ  dolu 

l. tol- “ağzına kadar 

dolmak” 3/88 

liniye  (<Rus. liniya) hat 

l.+ge 1/61 

liñĢit-  sallamak, oynatmak 

l.-ip 3/52, 4/135, 5/48, 

5/94, 6/35 

lipmu - lip dolu, ağzına kadar 

l.- l. 3/246 

loġulda- alev alev yanmak 

l.-p 3/177, 3/189 

Losunku yer adı 

L. 2/183 

löñge  havlu 

l.+lirige 5/116 

lükçeklik terbiyesizlik 

l. 3/54 

LüĢün  LuĢün, Çinli yazar 

L.+ni 2/265 

 

M 

 

M. Gorki Maksim Gorki 

M. G.+niñ 2/23 

magizin (<Rus. magazin) 

mağaza, büyük dükkan 

m.+larni 2/203 

maharet (<Ar. mahâret) maharet, 

beceriklilik 

m. 2/46 

m.+ige 5/45 

maḫta- övmek, takdir etmek 
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m.-p 2/200, 2/202 

m.-di 2/134, 3/234 

m.-dila 5/170 

m.-ġanliḳim 5/150 

maḫtan- övülmek, takdir 

edilmek 

m.-ip 7/11 

maḫtançaḳliḳ övüngenlik, övünme 

hali 

m.+tin 2/235 

maḳul  (<Ar. ma‛ḳûl) makul, 

iyi 

m. 3/97 

mal  mal, eĢya 

m. 2/203 

m. - mülük “mal - 

mülk" 3/226 

Malayaliḳ Malayalı 

M.+larġa 2/210 

malay  hizmetkar, uĢak 

m.+i 2/205 

mana  iĢte 

m. 1/7, 1/20, 1/82, 

1/114, 2/17, 2/36, 2/38, 

2/71, 2/83, 2/95, 2/124, 

2/180, 2/184, 2/184, 

2/185, 2/185, 2/185, 

2/211, 2/257, 2/261, 

2/265, 2/270, 2/278, 

3/43, 3/59, 3/71, 3/123, 

3/127, 3/152, 3/194, 

3/196, 3/214, 3/214, 

3/233, 4/12, 4/49, 4/63, 

4/70, 4/84, 4/113, 

4/120, 4/130, 4/132, 

4/135, 4/138, 5/138, 

5/58, 5/82, 5/84, 5/140, 

5/167, 5/169, 5/181, 

5/190, 5/207, 5/241, 

5/245, 5/259, 5/262, 

5/271, 6/29, 6/53, 6/60, 

6/61, 6/64, 6/80, 6/84, 

6/102, 6/103, 6/131, 

7/5, 7/8, 7/15, 7/74, 

7/74, 7/78, 7/80, 7/82 

mañ-  yürümek, hareket etmek 

m.-di 2/127, 3/44, 

5/114 

m.-dim 5/7 

m.-duk 2/75 

m.-ġan 2/203 

m.-ma 1/112 

m.-ip 2/2, 5/12 

m.-iĢti 7/30 

mara-  gizlice bakmak, gizlice 

takip etmek 

m.-p 3/87, 3/172 

markiliḳ (<Rus.+YU. marka+liḳ) 

markalı 

m. 2/84, 3/2 

marĢ  marĢ komutu 

m. 2/35 

maĢayiḳ dini alim 

m.+lar 5/159 

maĢina (<Rus. maĢina) araba 

m. 2/56, 3/2, 3/4, 3/244 

m.+larniñ 3/3 

m.+ġa 3/237, 3/238 

m.+niñ 3/7, 3/7, 3/7, 

3/8, 3/9, 3/237, 3/248 

m.+si 3/247 

matem  (<Ar. mâtem) matem, 

yas 

m.+niñ 2/11 

matėriyal (<Rus. material) 

materyal, malzeme 

m.+i 2/19 

matras bir tür döĢek 

m.+lar 5/32 

m.+ni 5/35 

matyas bk. matras 

m. 5/35 

MavcuĢi özel isim, BaĢkan Mao 

M. 5/58 

M.+ġa 5/59 

M.+niñ 5/39 

mavu  (<mana bu)bu, iĢte bu 

m. 3/172, 5/202, 5/262, 

6/116, 6/116 

Mavzėduñ Mao Tsedong 

M. 2/315 

may  yağ 
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m. 5/268 

m.+ġa 2/203 

maylaĢ- yağlanmak 

m.-ḳan 3/13 

mayliḳ yağlı 

m. 5/122 

maymaḳ eğri bacaklı 

m. 2/211 

maz  pamuk 

m.+ġa 3/161 

mazar  (<Far. mezâr) mezar 

m. 5/183, 5/185 

m.+larġa 4/97, 5/176 

mazayi mezar Ģeyhi 

m. 5/159 

me  al! 

m. 3/114 

meclis  (<Ar. meclis) meclis, 

toplantı 

m. 4/46 

m.+iniñ 4/94 

m.+lerge 6/124 

m.+te 4/95, 6/128, 

6/129 

m.+tin 6/130 

medeniy (<Ar. medenî) medeni, 

çağdaĢ 

m. 2/270 

medeniyet (<Ar. medeniyyet) 

medeniyet 

m. 2/205 

medet  (<Ar. meded) yardım 

m. ḳil- “yardım etmek” 

5/181 

medhiye (<Ar. medhiyye) 

medhiye, övgü 

m. 2/245 

meger  (<Far. meger) eğer 

m. 3/139 

meġlup (<Ar. mağlûb) mağlup 

m. bol- “yenilmek” 

2/45 

meġrur (<Ar. mağrûr) mağrur, 

gururlu 

m. 2/69, 3/126, 5/18, 

7/2 

meġrurlan- (<Ar.+YU. mağrûr+lan) 

gururlanmak 

m.-atti 1/97 

meġrurluḳ (<Ar.+YU.mağrûr+luḳ) 

mağrurluk 

m. 2/235 

mehelle (<Ar. maḥalle) mahalle 

m. 3/216 

m.+diki 3/36 

m.+ge 3/164, 3/168 

m.+mizniñ 3/92, 3/154 

m.+ni 3/91 

m.+siniñ 1/16 

mehellivezliḳ (<Ar.+Far.+YU. 

maḥalle+bâz+liḳ) 

mahallecilik 

m. 3/228 

mehkem (<Ar. muhkem) sağlam, 

dayanıklı 

m. 1/13, 1/93, 1/132, 

1/134, 2/29, 2/273, 

2/273, 3/13, 3/58, 

3/187, 4/111 

mehrum (<Ar. mahrûm) 

mahrum, yoksun 

m. 7/52 

mehsulat (<Ar. mahsûlât) 

ürün 

m.+i 3/227 

meḫsus (<Ar. maḥsûs) mahsus, 

özel 

m. 2/262 

mektep (<Ar. mekteb) mektep, 

okul 

m. 2/74, 2/112, 5/60, 

6/113 

m.+ke 6/45, 6/87 

m.+ni 3/40 

m.+niñ 6/43, 6/77, 

6/132 

m.+te 2/73, 3/37 

m.+tiki 6/46, 6/114, 

6/124, 6/125, 6/125 

m.+tin 6/29 

meḳset (<Ar. maḳṣad) maksat, 

amaç 
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m.+ide 2/33 

melum  (<Ar. ma'lûm) malum, 

belli 

m. 3/35, 3/64, 4/3, 5/4, 

5/111, 5/130 

m. bol- “belli olmak” 

2/238, 7/29 

melumat (<Ar. ma'lûmât) bilgi 

m.+ni 2/15 

memedan (<Far. ) atıp tutan 

m. 4/133 

Memtėli Mehmet Ali, özel isim, 

erkek adı 

M. 3/154, 3/158 

men  ben, kiĢi zamiri 

m. 1/7, 1/26, 1/41, 1/45, 

2/15, 2/17, 2/52, 2/53, 

2/54, 2/70, 2/72, 2/73, 

2/91, 2/96, 2/112, 

2/115, 2/122, 2/126, 

2/128, 2/137, 2/140, 

2/144, 2/156, 2/160, 

2/161, 2/166, 2/199, 

2/208, 2/248, 2/252, 

2/254, 2/279, 2/284, 

2/303, 2/305, 3/16, 

3/19, 3/22, 3/23, 3/37, 

3/41, 3/51, 3/57, 3/63, 

3/82, 3/83, 3/94, 3/108, 

3/115, 3/118, 3/124, 

3/155, 3/159, 3/183, 

3/217, 3/220, 3/238, 

3/241, 3/248, 4/5, 4/43, 

4/60, 4/93, 4/94, 4/102, 

5/4, 5/7, 5/13, 5/17, 

5/17, 5/17, 5/82, 5/84, 

5/89, 5/112, 5/113, 

5/132, 5/141, 5/143, 

5/147, 5/156, 5/169, 

5/171, 5/172, 5/196, 

5/201, 5/213, 5/215, 

5/217, 5/236, 5/239, 

5/245, 5/247, 5/248, 

5/249, 5/259, 5/265, 

5/276, 6/11, 6/38, 6/40, 

6/45, 6/51, 6/131, 7/19, 

7/36, 7/59 

m.+a (maña) 2/17, 

2/65, 2/92, 2/94, 2/118, 

2/118, 2/173, 3/26, 

3/85, 3/156, 4/32, 4/92, 

4/137, 5/3, 5/15, 5/18, 

5/19, 5/64, 5/146, 6/19, 

6/27, 6/39, 7/20 

m.+de 2/111, 3/127 

m.+din 3/44, 3/126, 

5/154, 5/172 

m.+mu 2/17, 3/29, 

3/97, 3/166, 3/185, 

3/241, 4/16, 4/21, 5/2, 

5/62, 5/248, 6/14 

m.+i 3/24, 3/103, 

3/107, 3/123, 3/157, 

3/186, 3/221, 5/12, 

5/142, 5/155, 5/240 

m.+imu 3/101, 3/141, 

3/188 

m.+iñ 1/22, 2/15, 2/16, 

2/19, 2/93, 2/121, 

2/145, 2/309, 3/48, 

3/96, 3/99, 3/102, 

3/120, 3/219, 4/19, 

4/20, 4/119, 5/11, 5/16, 

5/232, 5/248, 5/250, 

5/257, 5/261, 6/13, 

6/27, 6/130, 7/12, 7/15, 

7/38 

m.+iñçe 2/245, 2/256 

m.+iñde 3/46 

m.+ġu 3/239, 5/151 

menediy (<Ar. medenî) medeni 

m. 2/270, 2/271 

mene  (<Ar. ma‛nâ) mana, 

anlam 

m.+ni 5/20, 6/131 

menilik (<Ar.+YU. ma‛nâ+lik) 

manalı, anlamlı 

m. 5/15 

menisiz (<Ar.+YU. ma‛nâ+siz) 

manasız, anlamsız 

m. 2/246 
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meniviy (<Ar. ma‛nevî) manevi 

m. 2/28 

menpeet (<Ar. menfa‛at) 

menfaat 

m.+i 2/12 

m.+ini 2/12 

menzire (<Ar. manẓara) 

manzara 

m.+ge 2/137 

m.+ler 5/250 

m.+si 2/86 

meñgü  ebedi, sonsuz 

m. 2/13, 2/312, 5/271 

meñiz  beniz, yüz, çehre, sima 

m.+i 5/63 

m.+ini 6/16 

mėñe  beyin 

m.+ni 1/105 

merd  (<Far. merd) mert, yiğit 

m. 1/123, 2/23 

merdane mertçe, merdane 

m. 2/30, 2/43 

merhemet (<Ar. merhamet) 

merhamet 

m. 2/108 

mervayit (<Ar. mervârîd) inci 

m.+tek 1/3 

mesel  (<Ar. misâl) hikaye 

m. 2/281 

m.+de 2/284 

mesile  (<Ar. mes‛ele) mesele 

m. 7/68 

m.+lerni 6/74 

mesilen (<Ar. meselen) mesela, 

misal olarak 

m. 6/40, 6/74 

mesuliyetsiz(<Ar.+YU.mes‛uliyyet+ 

siz) sorumsuz 

m. 5/112 

meslihet (<Ar. maṣlaḥat) 

danıĢma, tavsiye 

m. 2/244 

m.+lerni 6/126 

mestlik (<Far.+YU. mesd+lik) 

sarhoĢluk 

m.+i 5/19 

meĢġul (<Ar. meĢġul) meĢgul 

m. bol- “ilgilenmek” 

2/262, 2/264 

meĢġulat (<Ar. meĢġulat) iĢ, güç, 

meĢgale 

m. 2/271 

meĢi’el (<Ar. maĢ‟al) fener, 

aydınlatıcı 

m. 3/177 

meĢk  (<Ar. meĢḳ) alıĢtırma, 

idman 

m. ḳil- “alıĢtırma 

yapmak” 1/30 

meĢrep (<Ar. meĢreb) ziyafet, 

Ģölen 

m. 3/96, 3/102, 3/127 

m.+ke 3/124 

m.+niñ 3/128 

metbee (<Ar. maŧba‛a) matbaa 

m. 2/271 

meydan (<Ar. meydân) meydan, 

alan 

m.+ġa 3/174 

m.+ida 1/137 

m.+larda 1/78 

m.+liridiki 1/71 

m.+liriġa 1/70 

meyde  (<Ar. mi‛de) mide 

m.+sige 3/212, 5/89 

meyer  bu taraf, bu yer 

m.+de 3/123 

mezmun (<Ar. mazmûn) konu, 

anlam 

m.+i 2/46 

mėhir  (<Far. mihr) sevgi 

m. 2/17 

m.+i 4/12, 5/44, 5/50 

mėhman (<Far. mehmân) misafir 

m. 2/185 

m.+im 2/145 

mėhnet (<Ar. miḥnet)emek, iĢ 

m.+i 2/158 

mėhnetkeĢ (<Ar+YU. miḫnet+keĢ) 

emekçi, çalıĢan 

m. 2/205 

mėhriban (<Far. mihr-bân) 
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sevecen 

m. 1/72, 5/252, 6/11, 

6/23 

mėhribanliḳ (<Far. mihr-bân+liḳ) 

sevecenlik 

m. 2/132 

mėniĢ  yürüyüĢ, hareket etme 

m.+i 2/220 

m.+ḳa 3/237 

mėtir  (<Rus. metr) metre 

m. 2/156 

m.+çe 2/56, 2/71, 2/76, 

2/129 

mėvi  (<Far. mîve) meyve 

m.+lirini 2/14 

mėvilik (<Far.+YU. mîve+lik) 

meyveli 

m. 4/3, 4/8, 6/106 

mėyip  sakat 

m. 3/225 

micez  (<Ar. ) karakter, huy 

m. 2/142, 3/47 

m.+i 3/58, 3/59 

m.+idin 6/73 

m.+niñ 2/284 

miḫ  çivi 

m. 6/101 

miḳ  bk. miḫ 

m. 3/172 

milen-  bulanmak 

m.-güçe 5/137 

millet  (<Ar. millet) millet, 

ulus 

m. 2/12, 2/220, 2/223 

m.+lernila 2/172 

m.+lerniñ 2/221, 5/131 

m.+iniñ 2/221 

milletçilik (<Ar.+YU. millet+çilik) 

milliyetçilik 

m. 2/220 

m.+niñ 2/219 

milliy  (<Ar. milliî) milli 

m. 2/12, 2/220, 2/237, 

3/50, 3/65 

miltiḳ  silah 

m. 1/34, 2/84, 2/114 

m.+larni 1/34 

m.+ni 1/31, 1/32, 

2/119, 2/126, 2/128 

m.+niñ 1/32 

milyon (<Rus. million) milyon 

m. 5/271, 5/271 

m.+lap 2/203 

min-  binmek 

m.-iptu 3/181 

minnetdarliḳ (<Ar.+Far.+YU. minnet 

+dâr+liḳ) minnetdarlık 

m. 3/124, 5/59 

miñ  bin 

m. 1/73, 1/138, 2/54, 

2/31, 2/156, 2/173, 

2/303, 2/316, 3/1, 3/50, 

3/249, 4/38, 4/44, 

4/139, 5/205, 5/278, 

6/134 

miñlap binlerce 

m. 1/76, 1/76, 1/78, 

2/70, 2/70 

miskin  (<Ar. miskîn) miskin 

m. 5/255 

misra  (<Ar. mısrâ') mısra 

m.+lar 5/105 

moḫurka (<Rus. ) tütün 

m. ora- “tütün sarmak” 

4/35 

molla  (<Far. molla) molla 

m.+ġa 5/179 

momli  yaĢlı kadın 

m. 2/23 

mora  baca, botu 

m.+din 5/249 

mozay  buzağı 

m. 5/203 

mozayvėĢi buzağı baĢı, böcek türü 

m.+ġa 2/301 

mök-  gizlenmek, saklanmak 

m.-üp 3/198 

mökün- gizlenmek, saklanmak 

m.-üp 3/172 

möldür dolu 

m.+dek yaġ- “dolu gibi 

yağmak” 1/115 
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mu I  da, de, bile “bağlama 

edatı 

m. 4/91 

mu II  bu, iĢaret sıfatı 

m.+nçe 3/220, 3/241, 

5/147 

m.+ndaḳ 1/49, 2/47, 

2/52, 2/134, 2/141, 

2/142, 2/143, 2/173, 

2/197, 2/206, 2/280, 

3/3, 3/65, 3/105, 3/224, 

4/72, 4/97, 4/107, 5/23, 

5/45, 5/204, 6/83, 6/84, 

7/79 

m.+ndin 7/64 

m.+nu 2/199 

mu III  (<Ç. ) tarla ölçü birimi 

m. 4/114 

m.+din 4/116 

m.+ġa 4/115, 4/116 

muamile (<Ar. mu‛âmele) 

davranıĢ 

m.+diki 2/94 

mucul- ezilmek 

m.-up 2/232 

mudir  (<Ar. müdir) müdür 

m. 2/102 

m.+i 2/74, 2/112 

muellim (<Ar. mu‛allim) 

öğretmen 

m.+ler 6/62 

muġember (<Ar. muğambir) 

kurnaz, sinsi 

m. 3/157 

muġemberlik (<Ar.+YU. muğambir+ 

lik) kurnazlık, sinsilik 

 5/155 

muhapizet (<Ar. muḥâfaẓat) 

muhafaza, koruma 

m.+ide 2/56 

muhapizetçi (<Ar. muḥâfaẓat+çi) 

muhafız 

m.+ler 2/57 

muhebbet (<Ar. muḥabbet) 

muhabbet, sevgi 

m. 1/98, 1/101, 2/17, 

2/17, 2/18, 3/153, 

4/125/247 

m.+i 1/98, 1/102, 

2/224, 5/247 

m.+ini 5/44 

m.+iniñ 1/68 

muhebbetlik (<Ar. muḥabbet+lik) 

sevimli, sevecen 

m. 2/228 

muhim (<Ar. mühimm) mühim, 

önemli 

m. 2/162, 6/107 

muḳam (<Ar. maḳam) makam, 

motif, melodi 

m. 3/133, 3/139 

mulayim (<Ar. mülâyim) 

mülayim, yumuĢak 

m. 2/94, 2/234, 2/294, 

2/294, 3/105, 5/146, 

5/230 

mulayimliḳ (<Ar.+YU. mülâyim+ 

liḳ) mülayimlik 

m. 5/99 

munasip (<Ar. münâsib) uygun, 

münasip 

m. kel- “uymak, 

yakıĢmak” 4/8 

munasivet (<Ar. münâsebet) 

münasebet, alaka, iliĢki 

m. 2/40, 2/238, 6/112 

m.+i 2/207, 6/122 

m.+idek 2/194 

m.+ler 6/73 

m.+liri 6/74 

m.+lirini 6/125 

munber (<Ar. minber) minber 

m. 2/94 

munçaḳ boncuk, gerdanlık 

m.+lirini 4/8 

muñ  keder, elem, sıkıntı 

m.+iġa m. bol- “derdini 

paylaĢmak” 2/172 

m. 3/140 

m.+ġa 5/255 

muñluḳ hüzünlü, kederli 
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m. 3/141, 5/256 

muraciet (<Ar. mürâcaât) 

müracat 

m. ḳil- “baĢvurmak” 

1/61, 5/94 

musabiḳe (<Ar. müsâbaḳa) 

müsabaka 

m. ḳil- “yarıĢmak” 4/28 

m.+ġa çüĢ- “yarıĢmak” 

4/116, 4/117 

musibet (<Ar. muṣîbet) felaket, 

bela 

m. 3/139 

muskulluḳ kaslı, yapılı 

m. 2/86, 3/18 

mustemlike (<Ar. müstemleke) 

müstemleke, sömürge 

m. 2/205, 2/205 

mustemlikiçi (<Ar. müstemleke+çi) 

müstemlekeci, 

sömürgeci 

m.+lerniñ 2/205 

m.+lirige 2/211 

muĢ  (<Far. müĢt) yumruk 

m. at- “yumruk atmak” 

1/41, 1/41 

m. 3/222, 3/222 

muĢeḳḳet (<Ar. meĢaḳḳat) 

meĢakkat, zorluk 

m.+lerge 1/71 

m.+lirige 2/85 

m.+te 5/205, 7/76 

muĢlaĢ- (<Far.+YU. müĢt+laĢ) 

yumruklaĢmak 

m.-ḳanlirimizni 3/30 

m.-ip 3/33 

muĢliĢiĢ (<Far.+YU.müĢt+liĢiĢ) 

yumruklaĢma 

m. 3/208 

muĢta  (<Far. muĢta) tokmak 

m.+ñni 3/172 

muĢtlaĢ- bk. muĢlaĢmaḳ 

m.-ḳinimiz 5/136 

muĢu  (<mana Ģu) iĢte bu, bu 

m. 1/7, 1/48, 1/103, 

2/184, 2/185, 2/185, 

2/194, 3/7, 3/43, 3/202, 

4/2, 4/27, 4/42, 4/70, 

4/92, 4/131, 5/111, 

5/112, 5/188, 7/16, 7/65 

m.+ndaḳ 4/13, 5/141, 

7/8 

m.+ndaḳla 7/5 

muvepeḳyetsizlik 

(<Ar.+YU. muvaffaḳḳıyyât 

+sizlik) baĢarısızlık 

m. 5/98 

muveppeḳ (<Ar. muvaffaḳ) 

baĢarılı 

m. bol- “baĢarmak” 

6/124 

muz  buz 

m. 3/152 

muzikant (<Rus. muzikant) 

çalgıcı, müzisyen 

m.+ḳa 2/196 

m.+niñ 2/194, 2/195 

muzurlan- (<Ar+YU. muẓirr+lan) 

yaramazlık yapmak 

m.-ip 2/137 

mügide- uyuklamak 

m.-p 6/11 

mühim (<Ar mühimm) önemli 

m. 1/15 

mükçey- I. eğilmek 

m.-ip 5/209 

II. kamburlaĢmak 

m.-gen 2/129 

mülük  (<Ar. mülk) mülk, mal 

m.+lerdin 3/226 

mümkin (<Ar. mümkin) 

mümkün 

m. 2/161, 2/264, 2/276, 

6/108 

müre  omuz 

m.+mge 2/121 

m.+sini 5/93 

 

N 

 

nahayiti (<Ar. nihâyet) 

I. nihayet, en sonunda 
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n. 1/11, 1/104 

II. pek, çok, son derece 

n. 1/15, 1/98, 1/100, 

2/15, 2/16, 2/22, 2/28, 

2/31, 2/44, 2/50, 2/86, 

2/92, 2/129, 2/132, 

2/162, 2/186, 2/205, 

2/241, 3/38, 3/69, 3/93, 

3/121, 3/155, 4/4, 4/5, 

4/63, 4/123, 5/42, 

5/150, 5/171, 5/248, 

5/264, 6/72, 6/100, 

6/109, 6/128, 7/76, 7/76 

III. en fazla 

n. 3/84, 4/102 

naheḳ  (<Far+Ar. nâ+ ḥaḳḳ) 

haksız 

n. 6/42 

naḫĢa  Ģarkı 

n. 3/84, 3/87, 3/91, 

4/82, 4/88, 5/6, 5/62 

n. ayt- Ģarkı söylemek” 

2/59, 3/89, 4/90, 4/91, 

5/10, 5/34 

n.+din 5/11 

n.+ġa 3/85 

n.+lar 3/146 

n.+liri 3/145 

n.+ni 4/11, 4/84, 5/24, 

5/48, 5/94, 5/94, 

5/955/105 

n.+ni 5-1, 5/5, 5/67, 

5/80 

n.+sini 5/41, 5/49, 5/67 

n.+siniñ 5/80 

naḫĢi  (<yaḫĢi+naḫĢa) 

n. 4/122 

naḫĢiçi Ģarkıcı 

n. 3/147, 4/10, 5/141 

naka  (<Far. ) sakat 

n. ḳil- “bozmak” 6/110 

nale  (<Far. nâle) feryat, 

çığlık 

n. ḳil- “feryat etmek” 

5/188 

nam  (<Far. nâm) nam, ün 

n. çiḳar- “ünlü olmak” 

2/53 

n.+ini 2/12 

n.+ni 5/173 

namaz  (<Far. nemâz) namaz 

n. oḳu- “namaz 

kılmak” 3/104 

namelum (<Far+Ar. nâ+ ma'lûm) 

belirsiz 

n. 3/141, 3/68 

namerd (<Far. nâmerd) namerd 

n. 7/55 

namerdlik (<Far.+YU. nâmerd+ 

lik) namertlik 

n.+ini 3/157 

namliḳ (<Far.+YU. nâm+liḳ) 

namlı 

n. 2/23 

namrat (<Far.+Ar. nâ+murâd) 

yoksul, fakir 

n. 5/265 

nan  (<Far. nân) ekmek 

n. 2/146, 5/124, 5/276, 

6/9, 6/30,  6/31 

n. yaḳtur- “ekmek 

piĢirtmek” 2/145 

n.+larmu 5/120 

n.+ni 5/135, 6/32 

n.+ini 5/201 

naĢta  (<Far. naĢtâ) kahvaltı 

n.+siġa 5/124 

natoġra (<Far+YU. nâ+toġra) 

yanlıĢ 

n. 4/95 

navareñ (<Far. nevâ-reng) 

rengarenk 

n. 4/6 

navay  (<Far. nânvâ) fırıncı 

n. 2/147, 2/149, 2/153 

n.+larniñ 2/152 

navayḫana (<Far. nânvâ-hâne) fırın 

n. 2/144 

nazaret (<Ar. nezâret) nezaret, 

gözlem 

n.+i 1/62 

ne  ne 
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n. 3/54, 5/132, 5/231 

n.+idu “nerededir” 3/17 

n.+diki “nerdeki” 5/206 

n.+dilikini 2/132 

n.+gidu 3/79, 6/88 

n.+lergidur 3/140 

neççe  kaç, ne kadar? 

n. 2/234, 2/273, 3/235, 

3/41, 3/62, 5/237, 6/27, 

6/101, 7/43 

nemsep (<Far. menṣib) mevki 

n.+tiki 2/53 

nemuneçi (<Far. nümûne+çi) 

yenilikçi, yenici 

n. 4/137 

Nenguen (<Ç. Nanguan) yer adı 

N.+diki 2/36 

neper  (<Ar. nefer) nefer 

n. 3/207 

nepes  (<nefes) nefes 

n. 2/90 

nepis  (<Ar. nefs) nefis 

izzet n.+ige teg- 

“gururuna dokunmak” 

1/39 

nepret  (<Ar. nefret) nefret, 

öfke 

n. 1/101, 2/248 

n.+i 1/102 

nerse  Ģey, nesne 

n. 1/98, 2/104, 2/111, 

2/185, 2/225, 2/273, 

5/169, 6/104 

n.+din 1/72 

n.+ler 5/127, 6/3 

n.+lerni 6/108 

n.+lerniñ 5/269 

n.+liri 2/76 

n.+miz 2/273 

n.+ni 6/104, 6/110, 7/2 

n.+niñ 6/108 

n.+siniñ 6/101 

nesihet (<Ar. naṣiḥat) nasihat 

n. 6/54 

n. ḳil-  “nasihat etmek” 

4/111, 6/44 

n.+ler 6/54 

n.+lerge 5/165 

n.+niñ 6/55 

nesriy  (<Ar. nesrî) nesire ait 

n. 2/256 

neĢe  (<Ar. neĢ‟e) esrar 

n. 2/49 

netice  (<Ar. netice) netice, 

sonuç 

n.+de 3/225, 6/115 

n.+lirini 6/128 

n.+side 6/76 

n.+sini 5/45 

neyze  (<Far. nîze) mızrak 

n. 1/76, 1/78, 1/83, 

2/238 

neyziçi  (<Far.+YU. nîze+çi) 

mızrakçı 

n.+lermu 1/80 

n.+lirini 1/76 

nezer  (<nażar) bakıĢ, bakma 

n. sal- “bakmak” 2/91 

nezeriye (<nażariyye) kuram 

n.+simu 2/222 

nėfit  (<Rus. Neft) petrol 

n. 3/61 

nėmançe (<neme ançe) neden 

böyle 

n. 3/75 

nėme I  ne 

n. 1/41, 2/17, 2/158, 

2/162, 2/211, 2/214, 

2/300, 3/32, 3/97, 

3/100, 3/117, 3/204, 

3/221, 4/14, 4/24, 4/43, 

4/50, 4/68, 4/93, 4/108, 

5/144, 5/145, 5/161, 

5/188, 6/18, 6/20, 6/35, 

6/55, 6/58, 6/110, 7/36, 

7/49, 7/60 

n.+ge 2/219 

n.+ler 4/75 

n.+mu 4/42 

n.+dur 7/33 

n.+kensena 1/7 

n.+nidur 3/67 
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n.+si 4/52 

nėme II eĢya, nesne 

bir n.+lerni “bir 

Ģeyler” 3/67 

n.+lerni 5/147, 6/106 

nėmiĢḳa neden, niye 

n. 2/124, 2/166, 3/199, 

3/200, 5/153, 5/172, 

6/13, 6/63, 6/64, 6/81, 

6/93 

nėri  öte 

n. 2/123, 5/196, 7/82 

n.+da 1/120 

n.+ki 4/22, 4/7 

n.+raḳ 2/151, 3/79, 

5/13, 6/8 

nėrḳi  öteki 

n.+ni 2/151 

niḳap  (<Ar. niḳab) maske 

n. 2/216 

n.+ni 2/217 

Nisaḫan (<Ar.+YU. nisâ+ḫan) 

özel isim, kadın adı 

N. 6/6, 6/7, 6/22, 6/25, 

6/29, 6/49, 6/55, 6/69, 

6/71, 6/115, 6/125, 

6/127, 6/128 

N.+mu 6/114 

N.+niñ 6/16, 6/80, 

6/124 

niĢanla- (<Far.+YU niĢân+la) 

iĢaret etmek 

n.-ġan 1/121 

Niyaz  (<Ar. niyâź) Niyaz, 

özel isim, erkek adı 

N. 5/183 

niyet  (<Ar. niyet) niyet 

n.+ide 3/9 

n.+i 2/271 

no  (<Far. nâb) su borusu 

n.+si 1/3 

noçi  cesur, gözü pek 

n. 3/154 

nomus  (<Ar. nâmus) namus, 

Ģeref 

n.+ni 1/49 

Noyabir (<Rus. Noyabr) Kasım 

N. 1/138 

nöker  hizmetçi, uĢak 

n. 7/68 

n.+ler 7/30 

növet  (<Ar. nevbet) nöbet 

n. 1/42 

növker bk. nöker 

n.+ler 7/72, 7/75 

nurġun çok 

n. 1/15, 2/106, 2/174, 

2/205, 2/227, 2/256, 

3/49, 6/125, 6/126, 7/84 

n.+liġan 3/226 

n.+raḳ 2/109 

nur  (<Ar. nûr) nur, ıĢık 

n.+liri 5/214 

nurlan- (<Ar.+YU. nûr+lan) 

nurlanmak, ıĢıklanmak 

n.-ip 2/240 

nurluḳ (<Ar. nûr+luḳ) nurlu, 

ıĢıklı 

n. 2/2, 3/236 

nursiz  (<Ar. nûr+siz) nursuz, 

ıĢıksız 

n. 3/140 

 

O 

 

obdan  iyi 

o. 3/121, 6/108, 6/117 

obraz  (<Rus. obraz) suret, 

kılık 

o.+ini 2/24, 2/26 

o.+ni 2/27 

oçaḳ  I. ocak 

o. 5/56, 5/261 

o.+ḳa 5/234, 5/235 

II. kuruluĢ 

o.+ḳa 2/270 

oçuḳ  açık 

o. 2/22, 5/142 

oçum  avuç 

o.+idiki 3/74 

o.+iġa 2/67 

oġa  agu, zehir 
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o.+sini 3/206, 6/80 

oġri  hırsız 

o. 2/51 

oġrila-  çalmak 

o.-p 2/147 

oġul  oğul 

o. 1/44, 2/310, 3/62, 

3/119, 3/132, 3/143, 

3/164, 3/169, 5/9, 5/16, 

5/174, 5/182, 5/184, 

6/41, 6/131 

o.+i 3/36, 5/272, 5/273, 

5/275, 6/115, 6/74 

o.+imizni 5/240, 5/242 

o.+ini 6/4, 6/127 

o.+iniñ 5/251, 6/114 

o.+um 5/233, 5/260, 

6/116, 6/130 

o.+lar 1/50 

o.+lardin 4/133 

o.+liri 1/59 

o.+niñ 3/93, 3/120, 

3/121, 3/126 

oġurla- çalmak, aĢırmak 

o.-ydu 2/287 

oġut  gübre 

o. 6/129 

oḫĢa-  benzemek 

o.-maydu 5/140 

o.-ydu 4/31 

o.-ġan 5/149 

o.-maydiġan 2/156 

oḫĢaĢ  benzer, aynı 

o. 2/140, 2/185, 2/301, 

2/302, 3/57, 3/85, 

3/108, 3/152, 5/160, 

5/166, 5/191, 5/271, 

6/86 

o.+la 2/172, 5/44 

oḳ  mermi, kurĢun 

o. 1/7, 1/108, 1/113, 

1/115, 1/120, 2/136 

o.+i 1/120, 1/129, 2/117 

o.+idek 4/63 

o.+lar 1/122 

o.+larniñ 1/113, 1/123 

o.+liri 1/107 

o.+liriniñ 1/105 

o.+tin 1/18, 1/106 

oḳu-  I. okumak 

o.-di 5/263 

o.-diġanraḳ 3/78 

o.-ġan 4/74, 4/75 

o.-p 3/104, 4/77 

o.-vatatti 3/178 

II. tahsil görmek 

o.-ġan 3/37, 3/57 

o.-pla 3/40 

o.-vatidu 6/75, 6/118 

oḳuġuçi öğrenci 

o+larġa 2/101, 2/108, 

6/98, 6/108 

o.+larniñ 2/100, 6/45, 

6/124, 6/125 

o.+si 6/132 

oḳul-  okunmak 

o.-up 5/35 

oḳuĢ  I. okuma 

o.+ḳa 3/133 

II. okula gitme 

o. 2/54, 2/54, 6/128 

oḳutḳuçi öğretmen  

o. 2/73, 6/108 

o.+lar 6/125, 6/126 

o.+larniñ 6/76 

oḳut-  okutmak 

o.-up 5/213 

olca  ganimet 

o. 1/31 

oltur-  oturmak 

o.-alamduk 1/47 

o.-almay 5/65 

o.-atti 1/9, 3/126 

o.-attim 3/124 

o.-di 3/9, 6/20, 7/74 

o.-duḳ 4/33 

o.-dum 5/13, 5/143 

o.-ġan 2/63, 2/135, 

3/93, 3/159, 5/16, 5/43, 

5/202, 7/80 

o.-ġandin 7/3 

o.-ġanidi 2/92, 6/7 
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o.-idim 2/112 

o.-ġuçilar 3/140 

o.-midim 2/96 

o.-sun 3/123 

o.-uñlar 5/47 

o.-up 2/88, 2/130, 

2/131, 2/187, 3/6, 3/44, 

3/45, 3/57, 3/67, 3/82, 

3/89, 3/132, 3/236, 

4/51, 4/52, 4/92, 5/21, 

5/92, 5/209, 6/11 

o.-uptu 3/160 

o.-uĢatti 3/5, 3/90, 

3/128, 3/143, 5/9, 5/117 

o.-uvaldi 6/31 

olturġuz- oturtmak 

o.-up 2/181 

olturuĢ oturuĢ, oturma 

o. 2/268 

o.+i 2/69 

o.+imizni 2/175 

o.+ini 2/70 

o.+ḳa 2/178, 5/12, 

5/142, 5/201 

o.+niñ 3/129 

omaḳ  sevimli, Ģirin 

o. 5/48, 5/141 

o.+lirim 4/125 

omumiy (<Ar. umûmî) umumi, 

genel 

o. 3/129 

o.+raḳ 5/196 

omumlaĢ- (<Ar.+YU. umûm+laĢ) 

genelleĢmek 

o.-ḳan 2/15 

on  on 

o. 1/27, 1/73, 1/120, 

1/124, 2/39, 2/72, 2/76, 

3/92, 5/163, 7/46, 7/47 

o.+çe 1/95 

o.+lap 3/177 

oñ I  sağ 

o. 2/68, 3/89, 5/89 

oñ II  gerçek, hakiki 

o. 5/18 

o.+umda 7/53 

ora-  sarmak, çevirmek 

o.-p 2/57, 4/35 

o.-vėlip 2/32 

oral-  sarılmak, çevrilmek 

o.-ġan 2/11 

orda  saray 

o.+ġa 7/76 

o.+siġa 7/25 

orman  orman 

o. 4/3 

o.+ġa 4/2 

ormanliḳ ormanlık 

o.+ḳa 4/4 

orum  tutam 

o. 5/184 

ornaĢ-  yerleĢmek 

o.-ḳan 1/4, 1/14, 2/224 

o.-sa 2/273 

orun  yer 

o. 1/15, 1/91, 1/137, 

2/17, 2/97, 2/185, 

2/246, 2/247, 5/230 

o.+i kelse “yeri 

geldiğinde” 2/30 

o.+ida 3/32, 3/33, 7/31 

o.+idin 1/89, 3/119, 

3/238, 4/50, 4/83, 

4/128, 5/17, 5/43, 

5/271, 6/55 

o.+iġa 1/32, 1/32, 

2/103, 2/178, 2/289, 

3/12, 6/116 

o.+iñlarda 5/47 

o.+umdin 2/120 

o.+da 2/53 

o.+diki 2/138, 2/232, 

2/305 

o.+ġa 2/57 

ornat-  yerleĢtirmek 

o.-ivatġan 1/17 

orta  orta 

o. 2/86 

ortaḳlaĢ- paylaĢmak 

o.-ip 2/158, 5/135 

oruḳ  zayıf, yağsız 

o. 4/119 
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orunduḳ sandalye, oturak 

o.+ini 5/12 

o.+ḳa 5/143 

o.+larda 5/117 

o.+ni 5/13 

orunla- yerine getirmek 

o.-p 2/263, 6/85 

orunlaĢturul- yerleĢtirilmek 

o.-may 2/54 

orunluḳ yerinde 

o. 4/63 

orunsiz yersiz 

o. 4/63, 4/64 

osal  kötü 

o. 2/219, 3/54, 4/119 

oĢuḳ I  fazla, çok 

o. 3/45 

oĢuḳ II  ??????? 

o. 2/49 

ot  ateĢ etmek 

o. 1/81, 3/167, 5/234 

o. aç- “ateĢ etmek” 1/85 

o. aldur- “çalıĢtırmak” 

3/237 

o.+ida 6/2 

otaḳçiliḳ ortakçılık 

o. 5/201 

otaĢ  tarlayı zararlı otlardan 

ayıklama 

o. 4/52, 4/69 

ottura  orta 

o. 1/27, 4/42 

o.+da 5/12 

o.+ġa 4/48, 5/46, 5/67, 

5/67 

o.+sida 2/189, 3/207, 

5/10 

o.+sidiki 1/95 

o.+sidin 1/16 

o.+sidiraḳ 3/128 

ottuz  otuz 

o. 2/54, 2/56, 2/71, 

2/156, 2/156, 3/93, 

3/119, 3/120, 3/121, 

3/126, 3/132, 3/143, 

3/164, 3/169, 7/44 

otun  odun 

o. 2/58, 5/252 

o.+ġa 2/130 

o.+ini 2/133 

o.+ni 2/129, 2/134 

otyaĢ  sebze 

o. 4/57, 4/69 

o.+nimu 4/60 

ov  av 

o. 2/110 

ovçi  avcı 

o. 2/85 

ovla-  avlamak 

o.-pḳu 2/111 

o.-duk 2/110 

oy  I. fikir, düĢünce 

o.+dan 7/35 

o.-ġa 6/10, 6/17 

II. akıl 

o.+iġa 5/169, 5/169 

oyla-  düĢünmek 

o.-p 3/220, 5/145, 

5/248, 6/47, 6/62, 6/101 

o.-ysen 4/68 

o.-ysiz 2/250 

o.-ytti 1/35 

o.-di 2/33 

o.-dim 2/138, 4/14 

o.-ġan 5/155, 5/248 

o.-ġandur 3/104 

o.-ġanidim 2/143, 

5/249 

o.-ġanmidim 5/246 

o.-mayla 6/105 

oyman  çukur, ova 

o.+diki 1/14 

oymanliḳ çukurluk 

o.+ḳa 1/95 

oyna-  oynamak 

o.-p 2/69, 2/70, 2/169, 

2/188, 2/194, 3/32, 

3/101, 3/109, 5/149, 

6/87 

o.-vatatti 3/67, 6/90 

o.-vatidu 5/274 

o.-vatḳandek 2/70 
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o.-vėtiptu 2/67 

o.-ydu 5/123 

o.-yli 4/79 

o.-maymiz 4/49 

o.-saḳ 1/48 

oynaĢ-  oynaĢmak, eğlenmek 

o.-ḳanliḳini 7/82 

o.-idu 1/43 

oynaĢ  oynama, eğlenme 

o. 3/167 

o.+ḳa 3/96, 3/102 

oyun  oyun 

o. 2/195, 3/93, 3/152, 

5/114 

o.+i 1/38, 1/38 

o.+lar 3/154 

oyunçaḳ oyuncak 

o. 6/94 

o.+ini 3/68 

oyunçuḳ bk. oyunçaḳ 

o. 5/127 

ozuḳ  azık 

o. 5/211 

ozuḳlan- azıklanmak, yemek 

yemek 

o.-attuḳ 5/209 

o.-ip 5/125 

 

Ö 

 

öçke  keçi 

ö. 7/81 

ö.+niñ 7/4 

öç-  I. silinmek 

ö.-meydu 2/312 

II. susmak 

ö.-ti 2/240 

ö.-üp 4/62 

öçmenlik kindarlık, kincilik 

ö. 3/55, 3/223 

ö.+iniñ 3/220 

ö.+ler 3/228, 3/229 

ögen-  öğrenmek 

ö.-di 2/158 

ö.-mekte 1/30 

ö.-idiġanliḳini 2/308 

ö.-ivalġandi 1/34 

ö.-ivatḳan 1/31 

öget-  öğretmek 

ö.-ti 2/159 

öginiĢ  öğreme, öğreniĢ 

ö. 2/265, 2/265, 2/269 

ö.+ler 5/190 

ögitiĢ  öğretme, öğretiĢ 

ö.+te 5/45 

ögze  çatı 

ö.+lirige 1/17 

öl-  ölmek 

ö.-güdek 6/106 

ö.-imen 2/302 

ö.-me 3/149, 3/149 

ö.-midi 6/116 

ö.-sek 2/40 

ö.-üp 3/225, 5/173, 

5/181, 5/186, 5/188, 

5/212, 5/237 

ö.-üvatḳanliḳini 2/203 

ölçe-  ölçmek 

ö.-di 7/38 

ölçen-  ölçünmek 

ö.-gen 7/40 

ö.-idu 2/163 

ölke  ülke 

ö. 2/70, 2/70, 2/72, 

2/238, 2/315 

ö.+de 2/37, 2/273 

ö.+lerge 2/173 

ö.+mizde 2/45 

ö.+niñ 2/264 

ö.+zimde 2/236 

öltür-  öldürmek 

ö.-gen 2/210 

ö.-idu 2/37 

ölük  ölü 

ö. 3/208 

ölüm  ölüm 

ö. 1/98, 1/99, 1/123, 

1/125, 2/42, 5/247, 

7/38, 7/55 

ö.+de 7/70 

ö.+din 2/39 

ö.+ge 7/33, 7/83 
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ö.+ni1/98 

ömçey- eğrilmek 

ö.-üp 5/215 

ömile-  emeklemek 

ö.-p 3/85 

ömüleĢ- toplaĢmak 

ö.-ip 1/81 

ömür  (<Ar. ‛ömr) ömür 

ö. keçür- “ömür 

geçirmek” 5/125 

ö. sür- “yaĢamak” 

5/188, 5/192, 5/248, 

5/259 

ö. kör- “yaĢamak” 

5/259 

ö.+i 7/27 

ö.+ide 2/197 

ö.+ini 5/176 

ö.+ümde 2/71, 7/56, 

7/65 

ö.+üñ 6/117 

ömürlük (<Ar. ‛umr+lük) ömür 

boyu 

ö. 3/225 

öñ  yüz, sima 

ö. 1/27 

öpke  akciğer 

ö.+dek 4/44 

ö.+sige 5/212 

ör-  I. devirmek 

ö.-üp 3/180 

ö.-üvetti 6/32 

II. sermek 

ö.-üvetken 6/9 

öre  dik 

ö. 1/112, 1/115 

ö. tur- “kalkmak” 

1/135, 2/123 

örle-  yükselmek 

ö.-p 2/75, 3/144, 6/129 

ö.-gen 1/83 

ö.-gendin 2/76 

ö.-Ģimizge 2/78 

örlet-  kaldırmak 

ö.-misila 6/69 

ös-  büyümek 

ö.-ettuk 5/139 

ö.-ken 3/32, 3/245 

II. yetiĢmek, 

olgunlaĢmak 

ö.-ken 4/135 

ösmür  çocuk 

ö. 3/33 

östür-  büyütmek, yetiĢtirmek 

ö.-düm 6/12 

ö.-gen 6/131 

ö.-migen 4/12 

öĢne  sırt 

ö.+sige 2/129 

öt-  geçmek 

ö.-ey 5/148 

ö.-eyli 6/74 

ö.-idu 4/87 

ö.-imen 2/164 

ö.-ken 1/16, 2/73, 

2/236, 3/236, 4/120, 

5/196, 5/231 

ö.-kende 1/76 

ö.-kendin 2/72, 3/54 

ö.-kenki 5/233 

ö.-küm 2/303 

ö.-meydiġandek 5/196 

ö.-ti 2/20, 3/66, 7/4 

ö.-tüḳ 3/236 

ö.-ümiz 2/31 

ö-üp 1/7, 3/168, 4/5, 

4/19, 4/104, 5/90, 

5/232, 5/250, 5/257, 

6/101, 7/70, 7/83 

ö.-üĢüp 1/120 

ö.-üvatḳan 5/231 

ötkür  keskin 

ö. 3/222, 5/77, 5/78 

ötkürlük keskinlik 

ö.+i 1/28 

ötküz-  geçirmek 

ö.-ettük 2/55 

ö.-gen 3/236 

ö.-meydiġanliḳini 
2/308 

ö.-idiġan 5/271, 6/125 



340 

 

 

 

ö.-üp 3/222, 5/139, 

6/78, 6/109 

ö.-üptü 3/49 

ötküzül- geçirilmek 

ö.-gen 2/303, 3/113 

ötküzüĢ geçirme 

ö. 3/92 

ötmüĢ  geçmiĢ 

ö.+imizge 5/140 

ö.+imizni 5/262 

ö.+niñ 3/232 

ö.+te 3/235, 5/192, 

5/216, 5/248, 5/249 

ö.+tiki 3/227, 3/236, 

5/132, 5/195, 5/198, 

5/256, 5/264 

ö.+tikidek 5/271 

ötük  çizme 

ö.+i 2/93 

ö.+ümge 2/93 

ötüĢ  geçme, geçiĢ 

ö. 6/128 

ö.+imiz 6/107 

ö.+ni 2/160 

öy  ev 

ö. 3/87, 3/125, 3/142, 

3/154, 4/72, 5/202, 

5/206, 7/29 

ö.+de 6/78, 6/125 

ö.+diki 5/251, 6/126 

ö.+dimu 5/277 

ö.+din 2/165, 3/118, 

5/236, 6/5 

ö.+ge 2/166, 5/237, 

6/17 

ö.+i 5/201, 5/207 

ö.+ige 2/49, 5/141, 6/6 

ö.+imiz 2/185 

ö.+imizde 1/47 

ö.+imizni 5/202 

ö.+iniñ 2/112, 2/132 

ö.+ler 5/203 

ö.+lerde 2/168, 2/227, 

5/212 

ö.+lerniñ 5/6 

ö.+liri 5/126 

ö.+ni 2/32, 3/91, 3/162 

ö.+niñ 3/87, 3/88 

öz  öz, kendi 

ö. - ö.+idin “kendi 

kendine” 1/34, 5/150 

ö. 1/80, 1/98, 2/12, 

2/13, 2/30, 2/198, 

2/181, 2/221, 3/49, 

3/142, 3/208, 5/259, 

6/21, 7/35, 7/36, 7/36, 

7/38, 7/63, 7/65 

ö.+i 1/121, 2/157, 

2/187, 2/229, 2/248, 

2/277, 3/35, 3/120, 

4/42, 4/85, 4/113, 

4/122, 5/1, 5/195, 

5/247, 6/104 

ö.+ide 2/62, 7/16 

ö.+idin 2/61, 2/129 

ö.+ige 1/28, 1/28, 

1/123, 2/25, 4/55, 4/68, 

5/123, 6/4, 6/43, 6/49 

ö.+iġu 2/108 

ö.+ila 2/141 

ö.+imiz 5/167 

ö.+imizni 5/135 

ö.+imizniñ 5/136 

ö.+imniñ 2/97 

ö.+imu 3/104, 5/91, 

5/97 

ö.+ini 2/28, 2/227, 

3/140, 5/18, 5/66, 7/24 

ö.+iniñ 1/93, 2/12, 

2/30, 2/232, 2/310, 

3/74, 3/139, 5/111, 

7/57, 7/81, 7/82 

ö.+iniñkidin 3/68 

ö.+iñiz 4/65 

ö.+lirige 4/8 

ö+lirini 3/4, 3/126 

ö.+liriniñ 5/116, 5/128 

ö.+üm 5/265 

ö.+ümde 5/244 

ö.+ümdin 3/142 

ö.+ümge 3/141 

ö.+ümni 5/239 
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ö.+üñ 6/65 

ö.+üñnimu 6/47 

ö.+üñniñ 6/32 

özlik  has, özgü 

ö.+idin “kendiliğinden” 

3/64 

özger-  değiĢmek 

ö.-di 3/230 

ö.-meydiġan 3/32 

ö.-meydu 3/58 

ö.-iduki 3/58 

ö.-ip 3/31, 3/32, 3/59, 

5/33 

ö.-ipla 3/35 

özgert-  değiĢtirmek 

ö.-ip 1/3 

özgiriĢ  değiĢim, değiĢme 

ö. 3/35, 3/49 

ö.+ler 5/163 

 

P 

 

pacie  (<Ar. fâci‛a) facia 

p. 3/219, 3/227 

p.+ler 3/224 

pacielik (<Ar.+YU. fâci‛a+lik) 

acıklı 

p. 2/225 

padiĢah (<Far. pâdĢâh) padiĢah 

p. 7/1, 7/3, 7/6, 7/20, 

7/25, 7/28, 7/3, 7/34, 

7/36, 7/47, 7/54, 7/57, 

7/60, 7/74, 7/76, 7/84 

p.+im 7/64 

p.+imizniñ 7/45 

p.+imlarġa 3/152 

p.+ḳa 7/68 

p.+ni 3/157, 7/22, 7/51 

p.+niñ 7/2, 7/4, 7/7, 

7/9, 7/23, 7/32, 7/41, 

7/62, 7/65, 7/73, 7/76 

pah  ĢaĢırma, küçümseme 

bildirir 

p. 3/203, 4/30 

paḫal  saman 

p. 2/203 

paḫta  (<Far. ) pamuk 

p. 1/117 

pak  (<Far. pâk) pak, temiz 

p. 2/143, 3/105 

pakar  kısa 

p. 5/12, 5/117 

pakiz  (<Far. pâkîz) temiz 

p. 5/51 

paḳalçek bacak 

p. 4/109 

palaketlik (<Ar.+YU. felâket+lik) 

felaket dolu 

p.+ler 2/17 

palani  (<Ar. fulân) falan 

p. 3/18 

palilda- parlamak 

p.-p 2/240 

palköz  lokma gözlü 

p. 3/172 

palta  balta 

p. 6/106 

panah  (<Far. penâh) sığınak 

p. 1/18, 1/106 

p.+i 5/276 

panus  (<Ar. fânûs) bir tür 

fener 

p. 3/223 

parañ  konuĢma, sohbet 

p.+ini 3/71 

paraset (<Ar. ferâset) feraset, 

anlayıĢ 

p.+te 7/31 

paravan (<Far. firâvân) refah, 

bolluk 

p. 2/203 

parçe  (<Far. pârçe) parçe 

p. 2/136, 3/7, 5/135, 

5/208, 6/101, 6/101, 

7/29, 7/29 

p.+lirini 3/74 

p.+sini 3/8 

parḳirat- parıldatmak 

p.-ip 2/46, 3/219 

parti  bk. partiye 

p. 5/58 

partiye (<Rus. partiye) parti 
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p. 5/59 

p.+ge 5/103 

p.+miz 5/72 

p.+niñ 5/163, 5/259 

partizan (<Rus. partizan) çeteci 

p. 1/30 

paĢ  (<Far. fâĢ) açık, 

besbelli 

p. ḳil- “ortaya 

çıkarmak” 2/47, 2/52, 

3/157 

paĢna  ökçe 

p.+si 2/233 

paĢĢap  (<Far. ) bir tür bekçi 

p. 3/131, 3/128, 3/129 

p.+niñ 3/132 

pat-  sığmak 

p.-may 5/43 

p.-miġan 5/110 

pat  çabuk, hızlı 

p.+ḳudek 1/95 

pat - patla sık sık 

p. - p. “sık sık 3/39, 

6/80 

patḳaḳ balçık, çamur 

p. 4/47 

patḳaḳliḳ çamurlu 

p. 3/32 

pay  (<Rus. pay) adet 

p. 2/68 

payda  (<Ar. fâ‟ide) fayda 

p. 2/39, 2/40, 2/288, 

6/111, 6/119 

p.+si 1/90, 2/294, 2/83, 

6/55 

paydiliḳ (<Ar. fâ‟ide+liḳ) 

faydalı 

p. 2/108 

paydilan- (<Ar. fâ‟ide+lan) 

faydalanmak 

p.-ip 3/7, 5/235 

pede  bk. perde 

p.+lirige 3/153 

p.+side 1/96 

pega  (<Far. ) evin kapıya 

yakın tarafı 

p. 3/123 

peḫirlen- (<Ar+YU. faxr+len) 

övünmek 

p.-ip 5/64 

peḳet  (<Ar. faḳat) yalnız, 

sadece 

p. 1/113, 3/57, 5/271 

peley  eldiven 

p. 2/68 

p.+lik 2/68 

pelsepilik (<Ar.+YU. felsefe+lik) 

düĢündürücü 

p. 3/35 

pem  (<Ar. ) fehim, anlayıĢ 

p. 7/31 

pen  (<Ar. fenn) fen, ilim 

p. 4/77 

p.+mu 4/81, 4/81 

pencire (<Far. pencere) pencere 

p.+sidin 3/87 

pepile-  ninni okuyarak 

uyutmak 

p.-p 6/12 

perde  (<Far. perde) perde 

p.+lirini 3/145 

perḳ  (<farḳ) fark 

p. et- “fark etmek” 1/10 

perman (<Far. fermân) ferman, 

emir 

p.+ni 7/58 

pertuḳ  (<Rus. fartuk) önlük 

p. 5/113 

perverdigar (<perverd-gâr) 

rızıklandırıcı, Allah 

p.+im 6/14 

perzent (<Far. ferzent) evlat 

p.+i 2/156 

p.+imniñ 5/246 

p.+ini 6/21 

p.+liri 1/137 

p.+lirini 2/12 

pes  (<Far. pes) alçak, düĢük 

p. 4/91 

p.+ke 2/112 

p.+tiki 2/90 

pesil  (<Ar. faṣıl) vakit 
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p.+de 4/2 

p.+idiki 5/256 

pesey-  (<Far.+YU. pes+ey) 

azalmak 

p.-ip 6/121 

peĢva  (<Far. ) darbe 

p.+lar 3/222 

peyda  (<Far. peydâ) belli, açık 

p. ḳil- “ortaya 

çıkarmak” 1/133, 2/31 

p. bol- “ortaya çıkmak” 

2/60, 3/34 

peyil  bk. pėil 

p.+iñdin 7/10 

peyt  (<Far. ) fırsat 

p.+idin 3/7 

peyz  (<Ar. feyz) keyif 

p.+ige 4/11 

pezilet  (<Ar. fażilet) fazilet 

p. 2/22, 2/30, 2/229, 

3/59 

p.+ini 3/63 

p.+liri 3/56 

pėil  (<Ar. fi‟l) davranıĢ, huy 

p. 2/143 

pėḳir  (<Ar. faḳîr) fakir, 

yoksul 

p. 7/52, 7/74 

p.+ġa 7/68 

p.+niñ 7/40 

pėonėr  (<Rus. pioneer) öncü 

p. 6/132 

pėĢane  (<Far. pîĢânî) alın 

p.+liride 1/56 

p.+mizge 5/164 

p.+liḳ 2/86 

pėĢayvan (<Far. pîĢ-eyvân) 

balkon 

p. 5/8 

pėĢḳedem (<Far.+Ar. peĢ+ḳadem) 

muhterem 

p. 3/133 

pėtin-  cüret etmek 

p.-almayduḳ 2/63 

pėtirḳap yufka torbası 

p. 5/15 

pianino (<Rus. pianino) piyano 

p. 2/188, 2/191, 2/191 

pianinoçi (<Rus.+YU.pianino+çi) 

piyanist 

p. 2/189 

piçaḳ  bıçak 

p. 3/222 

piçirla- fısıldamak 

p.-di 2/64 

pidayi  (<Ar. fidâ‟î) fedai 

p. 1/36, 1/75, 1/80 

p.+ler 1/76, 1/78 

p.+lerni 1/37 

pidayiliḳ (<Ar+YU.fidâ‟î+liḳ) 

fedailik 

p.+ḳa 1/42 

piġan  (<Far. fiġân) feryat, 

çığlık 

p.+i 3/144 

piḳir  (<Ar.fikr) fikir, düĢünce 

p.+ige 4/49 

p.+ini 4/95 

p.+iniñ 1/28 

p.+ler 2/283 

p.+ni 2/284 

p.+i 1/77 

piḳiriĢ- dönmek 

p.-ip 5/253 

pilimut (<Rus. pulemet) 

makineli tüfek 

p. 1/34, 1/105, 1/107, 

1/120, 2/57, 4/63 

p.+lerni 1/17 

p.+liriniñ 2/209 

pionėr  bk. pėoner 

p. 6/76 

piste  fındık 

p. 3/76 

piĢ-  I. kızarmak 

p.-ip 3/18, 3/147 

II. olgunlaĢmak 

p. 2/268 

p.-ip 2/107, 4/17 

piyale  (<Far. piyâle) çay 

içilen kase 

p.+din 3/44, 5/124 
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piyma  (<Rus. piyma) keçe 

çizme 

p. 1/12 

p.+niñ 1/13 

poḳaḳ  kabarıp çıkan 

p. bol- “baĢak vermek” 

4/128 

pokan  kursak 

p.+dek ḳizar- 
“kıpkırmızı olmak” 

1/66 

polat  çelik 

p.+ni 3/7 

pombulaḳ tombul, ĢiĢman 

p. 5/14, 5/45, 5/63, 

5/141 

p.+ḳina 5/10 

p.+tin 5/13 

pomėĢçik (<Rus. pomeĢçik) 

toprak ağası 

p. 5/160 

popüçek atın yelesi 

p.+lirini 4/125 

porek  gonca 

p. at- 

“tomurcuklanmak” 5/63 

potey  mevzi, siper 

p. 1/6, 1/15, 1/17 

p.+lerdin 1/85 

p.+liri 1/4, 1/88 

pozitsiye (<Rus. pozitsiya) 

pozisyon, mevki 

p.+lirige 1/74 

p.+mizniñ 1/15 

p.+mizniñ 1/18 

p.+sidin 1/16 

p.+sini 1/16 

pötküz- bağlatmak 

p.-üp 5/180 

p.-üvaldim 5/179 

puḫta  (<Far. pohte) sağlam 

p. 2/236 

puḳra  (<Ar. ) vatandaĢ 

p.+çe 2/32 

p.+lar 7/82 

p.+liri 7/52 

puḳurut havalandırmak 

p.-up 3/109 

pul  (<Far. pûl) para 

p. 2/180, 2/191, 2/195, 

3/226 

p.+imiz 2/272 

p.+ni 2/180 

pulañla- sallanmak 

p.-p 1/117 

pulañlat- sallamak 

p.-ip 1/94, 5/43 

pura-  kokmak 

p.-p 5/251 

puruḳla- kaynamak 

p.-p 1/97, 3/3 

PuĢkin PuĢkin, Rus Ģair 

P.+ni 2/265 

put  but, bacak, ayak 

p. 3/159, 5/160, 7/9 

p.+i 4/111, 4/19 

p.+ida 1/12 

p.+idiki 2/93 

p.+ini 4/111 

p.+lirini 5/43 

p.+umniñ 4/18 

putlaĢ- engel olma 

p.-ip 4/106 

püt-  bitmek 

tügimes – p.  “bitmez 

tükenmez” 2/275, 3/226 

pütün  bütün 

p. 1/1, 1/46, 1/77, 1/85, 

2/37, 2/98, 2/218, 

2/230, 2/264, 2/273, 

3/89, 3/91, 4/2, 4/10, 

6/128, 7/29 

p.+ley “tamamen” 3/59 

 

R 

 

r  r, Uygur alfabesinin 

onuncu harfi 

r. 5/35 

rabotçik (<Rus. rabotnik) iĢçi 

r. 2/93 

radiator (<Rus. radiator)radyator 
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r.+i 3/3 

radio  (<Rus. radio) radyo 

r. 2/208 

r.+si 2/207, 2/210 

rahet  (<Ar. râḥat) rahat 

r.+te 5/125, 5/71 

rahetlen- (<Ar.+YU. râḥat+len) 

rahatlamak 

r.-ip 2/231 

Ramizan (<Ar. Ramażân) 

Ramazan 

r. 3/223 

rasa  gerçek, hakiki 

r. 4/1, 4/44, 4/92, 4/121 

rasḫot  (<Rus. rashod) gider 

r. 2/185 

rasla-  hazırlamak, hazır hale 

getirmek 

r.-p 2/131 

rast  (<Far. râst) doğru 

r. 6/79 

r.+ini 2/115 

rastliḳ  (<Far.+YU. râst+liḳ) 

doğruluk 

r.+ini 4/135 

rayon  (<Rus. rayon) bölge 

r.+idiki 5/4 

razi  (<Ar. râżî) razı 

r. bol- “razı olmak” 

3/234 

Raziye  özel isim, kadın adı 

R. 4/30, 4/43, 4/48, 

4/50, 4/63, 4/67, 4/70, 

4/77, 4/84, 4/92, 4/97, 

4/98, 4/104, 4/117, 

4/121, 4/122, 4/125, 

4/131, 4/137 

R.+din 4/118 

R.+ge 4/27 

R.+mu 1/136 

R.+ni 4/133, 4/134 

R.+niñ 4/36, 4/49, 

4/58, 4/66, 4/94, 4/108, 

4/109, 4/135 

rehber  (<Far. rehber) rehber 

r. 2/53, 2/72, 2/138, 

2/233, 2/236, 2/238 

r.+i 2/95, 2/156, 2/239, 

2/312 

r.+imizniñ 2/111 

r.+lirimizniñ 2/10, 

2/15 

r.+lirini 2/13 

r.+niñ 2/163 

rehberlik (<Far. rehber+lik) 

rehberlik 

r. 2/238, 2/315 

r.+ide 5/163 

rehbiriy (<Far. rehberî) 

rehberlik eden  

r. 2/162, 2/232 

rehim  (<Ar. raḥm) acıma 

r.+si kel- “merhamet 

etmek” 5/185 

rehimdil (<Ar.+Far. raḥm+dîl) 

merhametli 

r. 2/235 

rehmet (<Ar. raḥmet) teĢekkür 

r. 2/179, 3/14, 3/150 

r. ayt- “teĢekkür 

etmek” 2/197 

Reḫmet özel isim, erkek adı 

R. 6, 6/64, 6/74, 6/75, 

6/82, 6/90, 6/95, 6/100, 

6/109, 6/111, 6/115, 

6/132 

R.+ke 6/129 

R.+mu 6/5, 6/118 

R.+ni 6/1, 6/69 

R.+niñ 6/9, 6/27, 6/46, 

6/51, 6/85, 6/88, 6/97, 

6/104, 6/112, 6/112, 

6/126, 6/128 

reket  (<Ar. rek‟at) rekat 

r. 3/104 

renci  (<Far.+YU. renc+i) 

r.-ydu 4/127 

renciĢ  (<Far.+YU. renc+iĢ) 

gönlü kırılma 

r. 5/139 

rencit-  (<Far.+YU. renc+it) 
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gönlünü kırmak 

r.-ken 6/14 

r.-kendimenmu 6/14 

reñg  (<Far. reng) renk 

r.+ide 4/21 

resim  (<Ar. resm) I. resim 

r. 5/127 

r.+ge al- “fotoğraf 

çekmek” 2/186 

r.+ge çüĢ- “fotoğraf 

çekilmek” 2/187 

II. adet, gelenek 

r. 3/128 

resmiyetçilik (<Ar.+YU. resmiyyet+ 

çilik) resmi olma 

r. 2/224 

resva  (<Far. rûsvâ) rezil 

r.+si çiḳ- “rezil olmak” 

2/43 

reviĢ  tavır 

r.+te 3/234, 4/134 

rezillik (<Ar.+YU. rezîl+lik) 

rezillik 

r.+ini 2/47 

rėçak  sabanın baĢ kısmı 

r.+ni 4/106 

Rėhimcan özel isim, erkek adı 

R. 5/21, 5/67, 5/67, 

5/94 

R.+ni 5/65, 5/99 

R.+nimu 5/79 

R.+niñ 5/93 

R.+niñmu 5/76 

rėpėtitsiye (<Rus. repetitsiya)prova 

r. 2/188, 2/196 

r.+din 2/189 

r.+ge 2/191 

rėsturan (<Rus. restoran) 

r.+ġa 2/188 

rikĢa  (<Rus. ) insanın çektiği 

araba 

r. 2/174 

r.+siġa 2/181 

rikĢiçi  (<Rus.+YU. +çi) araba 

çeken 

r. 2/181 

r.+lar 2/175 

r.+lirniñ 2/181 

riĢte  (<Far. reĢit) ip 

r.+sidin 3/138 

Rizvan özel isim, kadın adı 

R. 1/23 

Rizvangül özel isim, kadın adı 

R. 1/20, 1/27, 1/32, 

1/34, 1/36, 1/58, 1/63, 

1/71, 1/89, 1/93, 1/108, 

1/119, 1/121, 1/122, 

1/123, 1/128, 1/130, 

1/132 

R.+ge 1/62, 1/98 

R.+niñ 1/39, 1/57, 

1/68, 1/113 

roh  (<Ar. rûh) ruh, moral 

r.+i 5/150 

r.+iġa 2/6 

r.+ini 1/97 

r.+mu 4/81 

rohiy  (<Ar. rûhî) ruhî 

r. 2/27, 2/28, 2/28, 

3/35, 5/135 

rohluḳ  (<Ar.+YU. rûh+luḳ) 

yüksek moralli 

r. 4/85 

roḫset  (<Ar. ruḫṣat) izin 

r. sora- “izin istemek” 

1/19 

rol  (<Rus. rul) direksiyon 

r.+liri 3/235 

roĢen  (<Far. rûĢen) açık, net 

r. 2/31, 7/29 

r.+rek 2/21 

roĢenleĢ- (<Far.+YU. rûĢen+leĢ) 

açıklık kazanmak 

r.-mekte 7/68 

Roziaḫun özel isim, erkek adı 

R. 6/17, 6/18, 6/20, 

6/35, 6/42, 6/62, 6/69, 

6/70, 6/123 

R.+niñ 6/24, 6/48 

ruḫset  bk. roḫset 

r. 7/41 

rusla-  çeki düzen vermek 
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r.-p 5/24 

 

S 

 

saadet  (<Ar. sa‛adet) saadet 

beḫt - s.+ige 2/29 

beḫt - s.+ni 2/13 

beḫt - s.+i 2/12 

saadetlik (<Ar.+YU. sa‛adet+lik) 

saadetli 

s. 2/315, 5/270 

sada  (<Ar. ṣadâ) ses 

s.+siġa 5/63 

s.+simu 3/141 

s.+sini 3/84 

sadda  (<Far. sâde) sade 

s. 3/47, 5/18 

saddiliḳ (<Far.+YU. sâde+liḳ) 

sadelik 

s.+i 2/27 

sadiġa  kurban 

s.+ñ “kurbanım 

olayım” 7/17 

saet  (<Ar. sâ‛at) saat 

s. 5/123, 7/68, 7/83 

s.+çe 3/12, 3/208 

s.+te 7/27, 7/29 

s.+tin 3/45 

saġlam  sağlam 

s. 2/143, 2/235, 5/131 

sahibḫan (<Ar.+Far. ṣaḥib+hâne) 

ev sahibi 

s. 3/163 

sahra  (ṣaḥrâ) sahra 

s. 2/227 

saḫta  (<Far. sâḫte) sahte 

s. 2/43, 2/205 

saḳ  sağlam 

s. 6/104, 6/110 

saḳal  sakal 

s. 7/4 

s.+ini 7/4, 7/4, 7/7 

saḳay-  iyileĢmek 

s.-ġiçe 4/112 

saḳayt  iyileĢtirmek 

s.-ti 4/113 

saḳçi  polis 

s. 2/47 

saḳla-  I. korumak 

s.-ñlar 2/3 

s.-p 5/247, 5/249 

s.-ydu 2/12 

s.-midiñ 7/49 

II. bulundurmak 

s.-maydiġan 6/72 

saḳlaĢ  koruma 

s. 1/62 

saḳliḳ  sağlık 

s.+ni 1/62 

saḳliniĢ korunma 

s.+ḳa 1/106 

sal-  I. koymak 

s.-atti 3/222 

s.-di 3/81 

s.-ġiniġa 2/195 

s.-sam 3/138 

s.-ip 1/32, 2/50, 2/128 

çukan s.-ip “bağırmak” 

1/82 

gülḫan s.-ip “ateĢ 

yakmak” 2/55, 3/167 

s.-ivėliĢsun 2/109 

II. vurmak 

s.-dim 6/33 

III. salmak 

s.-ġan 3/143 

s.-idiġan 2/91 

s.-idiġan 6/120 

s.-ip 6/132 

IV. bağlamak 

s.-ivalġan 4/14 

salçi  salcı, sal kullanan 

s.+lar 2/158 

salam  (<Ar. selâm) selam 

s. 2/152, 3/119 

salametlik (<Ar.+YU. selâmet+lik) 

esenlik, sağlık 

s.+ke 2/142 

salamlaĢ- (<Ar.+YU. selâm+laĢ) 

selamlaĢmak 

s.-ip 1/14 

salmaḳ ağırlık 
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s. 2/303, 3/141 

salmaḳliḳ ağır 

s. 3/48 

salpa  gevĢek 

s. 3/53 

samanliḳ samanlık 

s.+ḳa 5/206 

samsa  börek 

s.+larniñ 2/151 

san  sayı 

s.+i 1/75, 6/108 

s.-sanaḳsiz “sayısız” 

1/82 

s.+nila 6/111 

sana-  saymak 

s.-p 1/6 

kün s.-p “günden güne” 

1/30 

s.-ġudek 2/253 

sanatoriye (<Rus. sanatoriy) 

sanatoryum 

s. 2/99 

sanda  bk. anda 

s. 5/267 

sanduḳ (<Ar. ṣândûḳ) sandık 

s.+liriġa 2/50 

s.+tin 3/113 

Sanguni Batuñ Boḫey 

Filipinli ġair 

S. B. B. 2/208 

sanliḳ  sayılı 

s. 2/172 

sañgila- sallanmak 

s.-p 2/84 

s.-Ģip 1/3 

sañgilat- sallamak 

s.-ip 3/159 

sap  (<Ar. ṣâf) saf, temiz 

s. 2/86, 4/12 

sarġayt- sarartmak 

s.-ḳan 5/253 

satar  (<Far. setar) bir tür 

çalgı, saz 

s. 3/133, 3/139 

s.+im 3/138 

satiraĢ  (<Far. ser-tirâĢ) berber 

s. 7/2, 7/3, 7/7, 7/22, 

7/29, 7/43, 7/44, 7/75, 

7/78, 7/79, 7/82 

s.+ḳa 7/80 

s.+ni 7/30, 7/33, 7/42 

s.+niñ 7/34, 7/38, 7/81, 

7/82 

s.+tin 7/61, 7/72 

satiraĢḫana (<Far.ser-tirâĢ hâne) 

berber dükkanı 

s.+da 7/57 

s.+ġa 7/1, 7/72 

say  nehir, dere 

s. 2/127 

s.+da 2/73 

s.+din 2/167 

s.+niñ 2/129 

sayahatçi (<Ar.+YU. seyâḥat+çi) 

seyyah 

s.+lerdek 2/55 

sayaḳliḳ serserilik, avarelik 

s.+lar 3/53 

saye  (<Far. sâye) gölge 

s.+ġa 3/161 

s.+sida 3/4 

sayida- (<Far.+YU. sâye+da) 

gölgede dinlenmek 

s.-p 3/5 

Sayim  özel isim, erkek adı 

S. 5/276 

sayla-  seçmek 

s.-duḳ 4/47 

saylaĢ  seçme 

s. 3/152 

Sayram yer adı 

s. 2/97, 2/99 

saz  (<Far. sâz) saz 

s. 3/87, 3/132, 3/153 

s.+niñ 3/141 

sazçi  (<Far.+YU. sâz+çi) 

çalgıcı 

s. 3/133 

sazende (<Far. sâzende) çalgıcı 

s.+ler 3/89, 3/130, 

3/147 

sazliḳ  sazlık 
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s.+niñ 1/14 

seher  (<Ar. seḥer) seher, 

sabahleyin 

s. 4/2, 4/125 

s.+de 4/3, 4/137 

s.+lerde 5/188 

sehne  (<Ar. ṣaḥne) sahne 

s.+lerde 5/34 

sekkiz  sekiz 

s. 1/138, 2/316, 6/96, 

6/134 

sekre-  sıçramak 

s.-pmu 4/18 

seksen  seksen 

s. 3/207 

sel  biraz, azıcık 

s. 2/90, 2/91 

s.+la 5/253 

seltenet (<Ar. salŧanat) saltanat 

s.+ini 7/79 

s.+liri 7/12 

semimiy (<Ar. ṣamîmî) samimi 

s. 2/168, 2/245 

sen  sen, kiĢi zamiri 

s. 2/17, 2/153, 3/18, 

3/24, 3/30, 3/31, 3/75, 

3/79, 3/96, 3/114, 

3/116, 3/172, 3/172, 

3/172, 3/203, 3/214, 

3/240, 5/21, 6/35, 6/46, 

6/47, 6/62, 6/63, 6/65, 

7/43, 7/62, 7/66, 7/73 

s.+a (saña) 6/20, 6/35, 

6/64, 6/67, 7/10 

s.+i 3/22, 3/118, 3/239, 

7/16 

s.+iñ 2/147, 3/51, 6/68, 

7/19 

Senem  Senem Garip destanının 

kahramanı 

s. 3/145 

senet  (<Ar. san‟at) sanat 

s. 2/255 

s.+tiki 5/90 

sep  (<Ar. saff) saf, cephe 

s.+ke 1/36, 1/75, 1/118 

s.+te 1/69 

s.+tin 3/209 

s.+i 1/87, 1/88, 6/94 

s.+ige 3/50, 3/54 

sepdeĢ  (<Ar.+YU. saff+deĢ) 

silah arkadaĢı 

s. 1/28 

seper  (<Ar. sefer) sefer 

s.+i 2/10 

sepray  (<Ar. ṣafrâ) öd, safra 

s.+imni örlet- “sinirini 

kaldırmak” 6/69 

sergüzeĢt (<Far. ser-güzeĢt) 

macera 

s.+lerni 3/49 

s.+lirini 3/139 

serp  (<Ar. ṣarf) sarf, masraf 

s. ḳil- “sarfetmek” 7/82 

set  çirkin 

s. 3/69, 4/39 

s.+mu 4/42 

seveb  (<Ar. sebeb) sebep 

s. 4/119, 6/89, 6/97 

s.+i 2/233 

s.+ini 2/190, 3/166, 

3/220 

s.+lirini 5/188 

s.+tin 2/280, 7/39 

sevebçi (<Ar.+YU. sebeb+çi) 

sebep olan 

s. 5/217 

sevebkar (<Ar.+Far. sebeb+kâr) 

sorumlu 

s. 6/39, 6/40 

s.+i 3/194 

sevr  (<Ar. ṣabr) sabır 

s. ḳil- “sabretmek” 7/68 

sevrçanliḳ (<Ar.+YU. ṣabr+çanliḳ) 

sabırlılık 

s. 6/124 

sevri  bk. sevr 

s. 4/57 

seyle  (<Far. ) I. eğlence 

s. 3/223 

s.+si 3/167 

s.+side 3/168 
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II. gezme 

s.+ge 5/130 

Seylun  Seylun, yer adı 

S.+ġa 2/210 

Seypidin özel isim, erkek adı 

S. 2/244 

sez-  sezmek 

s.-di 1/69 

s.-dim 2/91, 5/169 

s.-gen 2/34 

s.-gendek 7/59 

s.-mey 6/17 

s.-meysen 6/63 

s.-etti 7/24 

s.-ip 6/69 

sėgiz  killi 

s. 2/118 

sėlin-  kurulmak, dizilmek 

s.-ġan 1/80, 1/117, 5/6 

s.-ip 3/162 

s.-ivatḳan 2/270 

sėliĢ  koymak 

s. 6/58 

s.+ḳa 5/121 

s.+ni 2/180 

s.+ta 1/32 

sėliĢtur- karĢılaĢtırmak 

s.-up 2/24, 2/293 

sėmiz  besili, semiz 

s. 4/124 

sėp-  serpmek 

s.-ip 1/3 

sepil  kale 

s. 3/30 

s.+liri 3/33 

sėsiḳçiliḳ pis koku 

s. 5/204 

sėzil-  sezilmek 

s.-ip 3/70, 5/146 

s.-etti 2/62 

seziĢ  sezme, seziĢ 

s.+imçe 2/253 

siġ-  sığmak 

s.-may 5/45 

siḳ-  sıkmak 

s.-ip 2/243 

siḳimda- avuçlamak 

s.-p 3/222, 6/50 

s.-ġan 3/187 

siḳira-  sakıramak, titremek 

s.-r idi 7/23 

sila-  okĢamak 

s.-p 4/125, 4/125, 5/99 

silci-  yaklaĢmak 

s.-maḳta 1/86 

s.-p 1/88, 3/85 

sile  siz, sizler 

s. 5/154, 5/170, 5/202, 

5/257, 5/259, 6/38 

s.+de 6/52 

s.+ge 5/233 

s.+mu 6/39 

siler  siz 

s. 2/245, 2/259, 2/290, 

4/57, 4/60, 4/60, 5/47, 

5/157 

s.+ge 1/56, 3/150, 

3/236, 5/3 

s.+ni 1/45 

s.+niñ 2/195, 3/120, 

5/197 

silki-  sallamak 

s.-p 3/74, 5/154, 6/50 

silkin-  sallanmak 

s.-ip 3/142 

silkiĢ  silkmek, dayak atmak 

s. 6/82 

sima  (<Far. simâ) sima 

s.+si 2/21 

sin  görünüĢ 

s.+iġa 5/206 

sina-  sınamak 

s.-p 4/98 

sinçila- gözden geçirmek 

s.-p 5/169 

sinip  (<Ar. sınf) sınıf 

s. 6/98, 6/112 

s.+ta 6/75, 6/118 

sinipiy  (<Ar. sınfî) sınıfsal 

s. 3/56 

siñ-  sinmek, iĢlemek 

s.-ip 2/232 
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siñayan eğik, yan 

s. 2/90, 2/91, 3/11, 5/11 

siñdür- sindirmek 

emgek s.-gen 
“çabalamak” 5/45 

sinil  kız kardeĢ 

s.+im 1/112, 1/38 

sipaĢ  sıvazlama, okĢama 

s. 6/57 

sipayilik (<Far.+YU. sipâḥî+lik) 

naziklik 

s. 3/172 

sipta  düz, dümdüz 

s. 2/85 

sir  (<Ar. sırr) sır 

s.+i 7/69 

s.+ini 7/76 

sirke  sirke 

s. 5/269 

s.+si su kötürmeme-  
“Ģakadan anlamamak” 

6/73 

sirliḳ  (<Ar.+YU. sırr+liḳ) 

sırlı 

s. 2/69 

sirt  dıĢ 

s.+ḳa 5/130 

s.+ḳi 2/28 

siyalka tarlada tohum eken 

makine, seper 

s. 5/106 

siyaset  (<Ar. siyâset) siyaset 

s. 2/45, 2/273, 2/275 

s.+niñ 2/221 

siyla-  bk. silamaḳ 

s.-p 6/57 

siz-  çizmek 

s.-ip 2/46 

siz  siz, nz. 

s. 2/243, 2/250, 3/23, 

4/27, 4/63, 5/94 

s.+dek 2/178, 7/79 

s.+ge 1/41, 2/34, 2/185, 

3/14, 4/60 

s.+niñçe 4/56 

s.+iñmu 4/121 

s.+mu 1/54 

s.+ni 3/20, 5/23 

s.+niñ 2/170, 4/121 

s.+niñmu 7/70 

s.+ġu 1/24 

siziḳ  çizgi 

s.+i 2/11 

s.+liri 5/216 

soal  (<Ar. suâl) soru 

s. ḳoy- “soru sormak” 

2/17 

s. ber- “soru sormak” 

4/68, 5/197 

s.+lirimġa 3/48 

s.+ni 5/172 

soġaḳ  bk. soġuḳ 

s.+raḳ 2/65 

soġuk  soğuk 

s. 1/2, 3/164, 5/212, 

5/252, 5/253, 6/11 

soḳa  karasaban 

s. 4/79, 4/101, 4/118, 

5/106 

s.+m 4/119, 4/120 

s.+lirimiz 4/121 

s.+mu 4/91 

s.+ni 4/100, 4/100, 

4/102 

s.+niñ 4/106, 4/109, 

4/120 

soḳuĢ  savaĢ, kavga 

s.+i 2/217 

soḳuĢtur- dövüĢtürmek 

s.-attuḳ 5/137 

sol  sol 

s. 2/68, 2/91 

sola-  kapatmak, hapsetmek 

s.-ydiġan 5/203 

som  para birimi 

s. 3/113 

somka  (<Rus. sumka) çanta 

s.+sini 1/94, 1/117 

sora-  sormak 

s. 2/150 

s.-p 1/19, 3/239, 3/241 

s.-ymen 2/180 
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s.-di 2/101, 2/114, 

2/148, 7/33, 7/62, 7/72, 

7/76 

s.-dim 3/20, 3/94, 

3/110, 4/24, 4/95 

s.-ġanda 2/166 

s.-ġanidim 4/66 

s.-vatidila 5/154 

soraḳ  sorgu 

s. 7/54 

s. ḳil- “sorgulamak” 

7/35, 7/42 

soraḳçi yargıç 

s. 3/204 

s.+kensenġu 3/203 

soral-  sorulmak 

s.-ġan 7/70 

soraĢ-  karĢıĢıklı sormak 

s.-tuk 2/80 

soraĢtur- soruĢturmak 

s.-up 2/151 

sotsiyalistik (<Rus. sotsyalistiçeskiy) 
sosyalist 

s. 3/49, 5/131 

soz-  I. çekmek 

s.-dum 4/18 

s.-ġanidi 3/101 

s.-up 4/129, 7/7 

II. uzatmak 

s.-up 6/56 

sozul-  uzamak, geniĢlemek 

s.-ġan 4/5 

s.-up 4/4 

söhbet  (<Ar. soḫbet) sohbet 

s. ḳil- “sohbet etmek” 

1/19, 1/31 

s.+ler 6/125 

söhbetleĢ- (<Ar.+YU. soḫbet+leĢ) 

sohbet etmek 

s.-ken 2/19 

söhbetliĢiĢ (<Ar.+YU.soḫbet+liĢiĢ) 

sohbet etme 

s.+tin 3/64 

sölet  (<Ar. ) kibirlilik 

s.+i 2/28 

s.+idin 7/2 

söre-  I. sürmek 

s.-p 2/175, 2/181 

s.-ydiġan 2/174 

s.-gen 2/176 

II. devam etmek 

s.-p 3/50 

III. sürüklemek 

s.-vatḳandek 3/141 

s.-di 1/121 

söy-  sevmek 

s.-etti 2/169 

söyümlük sevimli 

s. 2/111, 2/156 

söyüĢ  sevme, seviĢ 

s. 2/70 

söz  söz, kelime 

s. 2/233, 4/62, 5/50, 

5/89, 5/159, 5/231, 6/70 

s. ḳil- “söz etmek” 

2/206 

s. aç- “laf açmak” 4/27 

s. ayt- “söz söylemek” 

6/117 

s.+ge kiriĢ- 
“konuĢmaya baĢlamak” 

4/35, 5/158 

s.+ge arilaĢ- “lafa 

karıĢmak” 7/54 

s.+i 2/61, 4/65, 6/48 

s.+ide 1/56, 1/93 

s.+idinla 2/163 

s.+ige kir- “sözünü 

dinlemek” 6/25, 6/79 

s.+ini 2/232, 4/63, 

5/172, 5/233, 6/29, 6/62 

s.+iniñ 4/135 

s.+ler 2/26, 2/46, 2/53, 

2/134, 2/217, 2/276, 

3/152, 4/63, 5/35, 5/77, 

5/78, 6/4, 6/66 

s.+lerge 2/161, 4/72, 

5/151, 5/213 

s.+leri 1/39 

s.+lerimni 2/164 

s.+lerni 2/233, 6/107 

s.+liri 2/216, 2/241 
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s.+liridila 3/63 

s.+liridin 2/218 

s.+lirimu 4/59 

s.+lirini 2/142, 2/199, 

3/57, 3/82, 6/4 

s.+ni 4/29, 4/39, 4/83, 

7/57 

s.+niñ 2/217, 2/230 

s.+ümge 6/27 

s.+üñni 6/66 

sözle-  söylemek 

s.-p 2/230, 4/92, 5/3, 

5/150, 5/233, 5/250, 

7/34 

s.-vatisenġu 7/55 

s.-vatḳan 2/208 

s.-ydiġan 2/241, 6/72 

s.-ydu 2/308 

s.-ytti 2/45 

s.-di 2/219, 3/24 

s.-dim 3/23, 5/147 

s.-ginini 2/279 

s.-migenidim 7/56 

s.-yelmey 5/213 

sözleĢ-  söyleĢmek, karĢılıklı 

konuĢmak 

s.-tin 5/196 

s.-etti 1/28, 2/170 

s.-ivatḳanliḳimiz 4/96 

sözliĢiĢ konuĢmak, söyleĢmek 

s.+ke 3/10 

su  su 

s. 1/19, 2/56, 2/118, 

2/166, 2/166, 2/167, 

2/194, 3/164, 6/73 

s.+da 5/115 

s.+ġa 2/67, 2/70, 5/236, 

5/237 

s.+larni 3/109 

suġurul- I. sulanmak, II. dolmak 

(mec.) 

s.-ġanidi 2/222 

sun-  kırılmak 

s.-di 4/120 

s.-ġan 3/7, 3/8, 3/12 

II. uzatmak 

s.-up 2/118 

III. itaat etmek 

boyun s.-ay 7/21, 7/21 

boyun s.-miġanliḳiġa 
6/39 

sundur- kırmak 

s.-up 1/126, 4/120 

s.-uvatḳanidi 2/58 

suslaĢ-  yavaĢlamak 

s.-ip 3/125 

suvut-  soğutmak 

s.-up 3/4 

süküt  (<Ar. sükût) sükut, 

sessizlik 

s. 3/141 

süpür-  süpürmek 

s.-gen 6/93 

s.-üp 6/90 

sür-  görünüĢ 

s. 1/133 

sür-  I. sürmek, devam etmek 

s.-elmeptiken 5/192 

s.-elmey 5/188 

s.-mekte 5/259 

II. sürmek, dokunmak 

s.-sem 7/5 

süret  (<Ar. ṣûret) I. suret 

s.+ide 3/167, 3/180, 

3/182 

s.+ini 2/46 

II. fotoğraf 

s.+ke 2/87, 2/131 

sürke-  sürmek, ovmak 

s.-vėlip 4/112 

sürlük  heybetli, gösteriĢli 

s. 2/60, 2/233 

sürt-  silmek, kurulamak 

s.-üp 1/124 

s.-üĢüp 5/116 

sürülüĢ sürülmek 

s.+iniñ 3/65 

sürüĢ  sürme, devam etme 

s.+ini 5/248 

sürüĢte soruĢturmak 

s. ḳil- “soruĢturmak 5/1 

sürüĢtür- soruĢturmak, takip 
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etmek 

s.-di 2/132, 2/183 

s.-güm 4/94 

s.-siñiz 4/73 

s.-üp 2/100, 2/190 

süt  süt 

s. 5/124 

s.+ni 5/273 

sütlük  sütlü 

s. 6/9, 6/24 

süyümlük bk. söyümlük 

s. 2/14, 2/17 

 

ġ 

 

Ģad  neĢeli, sevinçli 

Ģ. 5/71 

Ģadliḳ  neĢe dolu 

Ģ. 5/63 

Ģah  (<Far. Ģâh) Ģah, padiĢah 

Ģ. 7/41, 7/81, 7/82 

Ģ.+niñ 7/79 

ġahaci  özel isim 

ġ.+niñ 1/87 

ĢahinĢah (<Far. Ģâhîn-Ģâh) 

Ģahlar Ģahı 

Ģ. 7/27, 7/33 

Ģaḫ  (<Far. Ģâḫ) dal 

Ģ. 4/15 

Ģ.+niñ 4/19 

Ģ.+ta 4/17 

Ģ.+ḳa 4/19 

Ģair  (<Ar. Ģâ‟ir) Ģair 

Ģ.+i 2/208 

Ģ.+lar 2/249 

Ģ.+lerniñ 5/112 

Ģaḳira- Ģakırdamak, 

gürüldemek 

Ģ.-p 2/118 

Ģamal  (<Ar. Ģimâl) rüzgar 

Ģ. 5/253 

Ģ.+ida 5/252 

Ģ.+i 4/11 

Ģanliḳ  (<Ar.+YU. Ģân+lik) 

Ģanlı 

Ģ. 2/1, 2/12, 2/312 

ġañḫey ġangay, özel isim, yer 

adı 

ġ. 2/188 

ġ.+de 2/182 

ġ.+niñ 2/200, 2/200, 

2/205 

Ģarait  (<Ar. Ģerâ‛it) Ģart, 

ortam 

Ģ. 2/255 

Ģaraḳlat- Ģakırdatmak, ses 

çıkarmak 

Ģ.-ip 2/70 

Ģeher  (<Far. Ģehr) Ģehir 

Ģ. 2/202, 2/303, 3/33, 

3/34, 3/207, 3/210, 5/4 

Ģ.+diki 3/245 

Ģ.+lerdiki 4/133 

Ģ.+lermu 3/32 

Ģ.+lirigiçe 2/264 

Ģ.+lirimizniñ 2/274 

Ģ.+iniñ 2/303 

Ģeherlik (<Far.+YU. Ģehr+lik) 

Ģehirli 

Ģ. 2/271 

Ģeḫs  (<Ar. Ģaḫs) ĢahıĢ, kiĢi 

Ģ.+i 2/24 

Ģ.+lerni 2/53 

Ģ.+ni 2/52  

Ģeḫsiy  (<Ar. Ģaḫsî) Ģahsi 

Ģ. 1/77, 2/30 

Ģekil  (<Ar. Ģekl) Ģekil, 

gösteriĢ 

Ģ. 2/306 

Ģekilvaz (<Ar.+Far. Ģekl+bâz) 

gösteriĢçi 

Ģ. 2/307 

Ģekl  (<Ar. Ģekl) Ģekil, biçim 

Ģ.+i 5/180 

Ģ.+idin 1/30 

Ģepḳet  (<Ar. Ģefḳat) Ģefkat 

Ģ. 1, 1/20, 1/70, 1/130, 

1/136, 1/137 

Ģepḳetlik (<Ar.+YU. Ģefḳat+lik) 

Ģefkatli 

Ģ. 1/72 

Ģerep  (<Ar. Ģeref) Ģeref 
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Ģ. 2/6 

Ģ.+lerge 2/14 

Ģereplik (<Ar.+YU. Ģeref+lik) 

Ģerefli 

Ģ. 2/42 

Ģerḳiy-cenub (<Ar. Ģarḳî-cenub) 

güney doğu 

Ģ. 1/15 

Ģert  (<Ar. Ģarŧ) Ģart 

Ģ.+i 7/41 

Ģėhit  (<Ar. Ģehid) Ģehit 

Ģ. 1/137 

Ģėir  (<Ar. Ģi‟r) Ģiir 

Ģ. 2/200, 2/256 

Ģ.+lar 2/245, 2/247, 

2/248 

Ģ.+larġa 2/245, 2/246 

Ģ.+larniñ 2/248 

Ģ.+liridiki 2/208 

Ģėiriyet (<Ar.+YU. Ģi‟rîyet+lik) 

Ģiir 

Ģ. 4/12 

Ģėker  (<Far. Ģeker) Ģeker 

Ģ. 2/101 

Ģ.+niñ 2/103 

ġėkispir ġekspir, Ġngiliz yazar 

ġ.+ni 2/265 

ġėllir  Schiller, Alman yazar 

ġ.+ni 2/265 

ġėñ Duben özel isim, kiĢi adı 

ġ. 2/56 

ġėñ ġisey Çin hükümdarı 

ġ. 2/66, 2/157 

ġ.+ge 2/156 

Ģėrin  (<Far. Ģirîn) Ģirin 

Ģ. 5/50 

Ģilte-  sallamak 

Ģ.-p 6/29 

Ģimal  (<Ar. Ģimâl) kuzey 

Ģ. 4/82 

Ģ.+ida 2/303 

Ģ.+iġa 1/14 

ġincañ  ġincan 

ġ. 2/69, 2/156 

ġ.+diki 2/172, 2/223 

Ģir  sağlam 

Ģ. 5/229 

Ģirne  nektar 

Ģ.+si 4/21 

Ģitap  karargah 

Ģ. 1/15, 1/16, 1/19, 

1/21, 1/57 

Ģ.+ḳa 1/14, 1/36 

Ģivirle-  fısıldamak 

Ģ.-ytti 1/113 

Ģoḫ  (<Far. Ģûḫ) Ģımarık, 

yaramaz, muzip 

Ģ. 3/38, 3/57, 6/105 

Ģoḫluḳ  (<Far.+YU. Ģûḫ+luḳ) 

yaramazlık 

Ģ. 3/101 

Ģopur  (<Rus. Ģofyor) Ģoför 

Ģ. 3/10, 3/13 

Ģ.+ġa 3/64 

Ģ.+i 3/7, 3/237 

Ģ.+niñ 3/9 

Ģora-  I. emmek 

Ģ.-p 5/191 

II. içine çekmek 

Ģ.-di 4/62 

Ģoyna  kalın keten veya pamuk 

ipliği 

Ģ.+ġa 3/113 

Ģ.+ni 3/113 

Ģöhret  (<Ar. Ģöhret) Ģöhret, ün 

Ģ. çiḳar- “ünlenmek” 

7/31 

Ģu  Ģu, iĢaret zamiri 

Ģ. 1/36, 1/67, 1/119, 

1/121, 1/136, 2/18, 

2/32, 2/36, 2/38, 2/50, 

2/52, 2/62, 2/70, 2/75, 

2/83, 2/95, 2/108, 

2/110, 2/111, 2/135, 

2/186, 2/200, 2/211, 

2/220, 2/248, 2/265, 

2/277, 2/304, 2/310, 

3/98, 3/102, 3/194, 

3/196, 3/233, 4/29, 

4/49, 4/62, 4/64, 4/65, 

4/83, 4/100, 4/121, 

4/132, 5/7, 5/162, 
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5/188, 5/207, 5/209, 

5/209, 5/210, 5/210, 

5/213, 5/230, 5/250, 

6/60, 6/66, 6/82, 6/60, 

6/66, 6/82, 6/102, 

6/103, 7/27, 7/29, 7/39, 

7/64, 7/80, 7/81, 7/82 

Ģ.+durki 7/79 

Ģ.+midi 7/11, 7/12 

Ģ.+ña 2/164, 5/156, 

5/46 

Ģ.+nçe 2/134, 2/142, 

3/31, 4/12, 5/167, 

5/231, 5/243, 6/11, 6/13 

Ģ.+ndin 2/72 

Ģ.+ni 2/103, 2/261, 

2/309, 4/60, 4/112, 

6/65, 6/128, 7/10 

Ģ.+nimu 4/133 

Ģ.+niñ 2/17 

Ģuniñ bilen 2/50, 

2/262, 2/264, 3/194, 

3/205, 5/139, 5/192, 

6/95 

Ģ.+niñ üçün 1/36, 1/40, 

1/70, 1/76, 2/45, 2/96, 

2/223, 2/288, 2/310, 

3/4, 3/19, 3/234, 4/42, 

4/59, 4/72, 4/124, 5/43, 

5/59, 5/61, 5/196, 6/4, 

6/14, 6/24, 6/66, 6/79, 

7/34, 7/82 

Ģ.+niñ üçünmu 3/246 

Ģ.+uniñdek 5/268 

Ģ.+niñdin 2/194, 3/42 

Ģ.+niñġa 1/114 

Ģ.+nisi 6/61 

Ģuġullan- (<Ar.+YU.Ģuġl+lan) 

meĢgul olmak 

Ģ.-idiġanliḳini 2/308 

Ģum  (<Ar. Ģûm) uğursuz 

Ģ. 6/32, 6/92, 6/116 

Ģumtek çok Ģımarık, haylaz 

Ģ.+ler 3/202 

Ģundaḳ  Ģöyle 

Ģ.1/22, 2/71, 2/91, 

2/108, 2/134, 2/153, 

2/156, 2/176, 2/248, 

2/269, 2/278,  3/89, 

3/80, 3/107, 3/126, 

3/131, 3/236, 4/3, 4/57, 

4/92, 5/2, 5/101, 5/131, 

5/138, 5/212, 5/213, 

5/245, 5/246, 5/254, 

5/256, 6/14, 6/21, 6/23, 

6/81, 6/105, 6/127, 

6/131, 7/37, 7/53 

Ģ.+la 2/175 

Ģ.+ñlaĢḳimu “bu 

yüzden” 3/142 

Ģük  sakin, sessiz 

Ģ. 1/47, 3/132 

 

T 

 

ta  (<Far. tâ) ta, uzaklık 

anlatır 

t. 4/38 

tac  (<Ar. tâc) taç 

t. 7/1, 7/80 

tacavuz (<Ar. tecâvuz) tecavüz 

t. 2/215 

taġ  dağ 

t. 2/75, 2/80, 2/106, 

2/108, 2/110, 2/135, 

3/58 

t.+dek 3/202 

t.+din 2/118 

t.+ḳa 2/75 

t.+lar 2/89 

t.+mu 2/110 

t.+niñ 2/78, 2/85, 2/86, 

2/97 

t.+i 2/72 

t.+iniñ 2/97 

taharet (<Ar. ŧahâret) taharet 

t. al- “abdest almak” 

3/104 

takallaĢ ağız dalaĢı yapmak 

t.-idiġan 6/79 

takalliĢiĢ ağız dalaĢı yapma 
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t. 6/25 

taḳet  (<Ar. ŧâḳat) takat 

t. ḳil- “takat etmek” 

7/54 

taḳetsizlik (<Ar.+YU. ŧâḳat+sizlik) 

takatsizlik 

t. 5/66 

taḳa-  I. takmak, iliĢtirmek 

t.-ġanidi 6/76 

II. yaklaĢtırmak 

t.-di 7/7 

tal I  adet 

t. 2/68, 2/117, 5/237 

t.-t. 1/133 

tal II  söğüt ağacı 

t.+din 5/237 

tala  evin dıĢı, sokak 

t.+ġa 3/165, 3/166, 

3/167, 6/1, 6/69 

talant  (<Rus. talant) yenetek 

t.+larġa 2/249 

talantliḳ (<Rus.+YU. talant+liḳ) 

yetenekli 

t. 2/249, 2/250 

talaĢ-  dalaĢmak, kavga etmek 

t.-ip 3/30, 6/94 

talaĢ  tartıĢma, dalaĢma 

t. 3/207 

t.+lar 3/216 

t.+larniñ 6/121 

t.+timu 3/68 

talaĢtur- kavga ettirmek 

t.-attuḳ 5/136 

taliĢiĢ  dalaĢma, kavga etme 

t.+ni 3/204 

talla-  seçmek 

t.-vėliñ 2/38 

t.-yalmayttim 3/108 

tam I  dam, duvar 

t. 2/53, 3/152, 3/172, 

5/9 

t.+ġa 1/120, 1/121, 

1/124, 3/90, 4/51 

t.+larniñ 5/204, 5/271 

t.+liri 1/18 

tam II  tam 

t. 3/87 

tamaka tütün, sigara 

t. çek- “sigara içmek” 

4/33 

t. 4/34 

t.+sini 4/62 

t.+ni 2/83 

tamaḳ  yemek 

t. 2/188, 5/113, 5/114, 

5/118, 5/209 

t.+ḳa 2/192 

t.+lar 3/162, 5/125 

t.+ni 5/119 

tamaḳḫana (<YU.+Far.tamaḳ+ḫâne) 
yemekhane 

t.+ġa 5/116 

tamaḳlan yemek yemek 

t.-idu 5/124 

tamam (<Ar. tamâm) tamam 

t. 5/269, 7/5, 7/8 

tamamen (<Ar. tamâmen) 

tamamen 

t. 5/33 

tamaĢa (<Far. temâĢâ) eğlence 

t. kör- “eğlenmek” 1/48 

t. ḳildur- 
“eğlendirmek” 2/185 

t. ḳil- “eğlenmek”3/136 

t.+lar 3/152 

t.+liri 3/93 

t.+sini 3/168 

tamçe  damla 

t. 1/35 

t.+liri 1/56, 1/66, 6/16 

t.+lirini 1/3 

tan  tan, yansıma ses 

t. 1/7, 1/7 

tañ-  bağlamak 

t.-di 1/124 

t.-ey 3/242 

t.-ip 1/118 

t.-ivėlip 4/111 

tañ  tan, Ģafak vakti 

t. 1/74, 4/11, 4/125, 

6/35 

tap-  bulmak 
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t.-almay 2/77, 5/236 

t.-atti 4/119 

t.-ḳan terginimniñ 
5/213 

t.-ḳili 4/76 

t.-ḳuçe 2/195 

t.-sam 5/268, 5-3, 

5/268 

t.-tim 5/259 

t.-tiñġu 5/146 

t.-ip 5/141, 5/267, 

5/276, 6/69 

t.-etti 1/96 

tap I  saban izin 

t. 4/91 

tap II  zaman, an 

t.+ta 2/95 

tapḳurluḳ hazır cevaplık 

t.+i 3/157 

tapĢur- sunmak, teslim etmek 

t.-di 6/98 

t.-ġanda 6/129 

tapĢuruḳ ödev, vazife 

t.+lirini 6/43 

tar  dar 

t. 3/174 

tar  tel 

t. 3/138 

t.+iġa 3/138 

tara-  taramak 

t.-p 4/125 

taraza  (<Ar. terâżi) terazi 

t.+m 7/38 

t.+si 7/37 

t.+sida 7/40 

tariḫ  (<Ar. târîḫ) tarih 

t.+ida 2/238 

t.+iġa 2/11 

t.+imizdin 2/312 

t.+imizniñ3/228 

t.+imiz 2/237 

t.+izimde 2/25 

t.+ta1/59,  4/74 

tariḫi  (<Ar. târîḫî) tarihi 

t. 2/262 

tarḳat- dağıtmak 

t.-ivėtimiz 2/36 

tarliḳ  kıskançlık 

t. 4/107 

tart-  I. çekmek 

t.-idu 4/124 

t.-imen 7/8 

t.-ip 2/37, 7/7 

t.-ivaldi 6/93 

t.-ivėlinġan 1/75 

t.-ivėlip 2/33, 6/88 

t.-ivėliĢḳa 2/212 

t.-ḳan 3/121, 5/113, 

5/216, 5/270, 7/24 

t.-ti 3/184, 4/101 

II. tartmak 

t.-ip 7/37 

tartil-  çekilmek, asılmak 

t.-ġan 3/90 

tartin-  utanmak, çekinmek 

t.-ip 2/96 

t.-isiz 2/124 

t.-mayla 5/49 

tartinçaḳ çekingen, utangaç 

t. 5/13 

tartinçaḳliḳ çekingenlik, utangaçlık 

t. 5/33 

tartiniĢ çekinme, utanma 

t.+im 3/125 

tasḳa-  elemek 

t.-p 7/40 

tasma  kemer, kayıĢ 

t. 1/13, 1/116 

taĢ-  taĢmak 

t.-atti 1/101 

t.-ḳanidi 3/246 

t.-miġan 4/12 

t.-ti 5/109 

taĢ I  taĢ 

t. 2/76, 2/68, 2/69, 2/70, 

2/77, 2/136, 3/69, 3/73, 

3/74, 3/172, 3/174, 

3/184, 3/186, 3/188, 

3/189, 3/197, 3/200, 

3/222, 4/91, 4/91 

t.+larni 2/67 

t.+liri 2/70 
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t.+ni 3/184, 3/185, 

3/187 

taĢ II  dıĢ 

t.+ḳi 2/28 

t.+ḳiri 2/198, 3/222, 

6/71 

taĢla-  I. bırakmak 

t. 6/116 

t.-p 2/49, 3/40, 3/7, 

5/239 

t.-Ģip 3/165 

t.-vet 4/97 

II. atmak 

t.-vatidu  4/92 

t.-ymen 5/88 

t.-dimu 3/68 

taĢlan-  bırakılmak, atılmak 

t.-ġan 2/208 

tatila-  kaĢımak, tırmalamak 

t.-p 5/134 

tatliḳ  tatlı 

t. 5/273 

t.+i 6/57 

t.+iñ 6/65 

tava  iper çin kumaĢı 

t.+ni 5/104 

tavlan- sağlamlaĢmak 

t.-ivatḳan 4/44 

tavuĢ  ses 

t.+i 2/210 

tavuz  karpuz 

t.+lirini 2/287 

tayaḳ  dayak 

t. 3/39, 6/59, 6/82, 6/95, 

6/106, 6/106 

II. değnek 

t. 3/131 

t.+ni 3/131 

tayan-  dayanmak 

t.-ip 4/78 

taytañ  ayaklarının arasını 

açarak yürüyen 

t. 6/127 

taz  kel, uyuz 

t. 3/156 

t.+ġa 3/160 

taza  (<Far. tâze) temiz 

t. 2/86 

taza  (<Far. tâze) çok 

t. 2/200, 3/27, 4/64, 

5/111, 6/33, 6/58 

t.+imu 2/107 

tazila-  (<Far.+YU. tâze+la) 

yenilemek 

t.-p 6/22 

taziliḳ  (<Far.+YU. tâze+liḳ) 

temizlik 

t. 6/129 

tazim  (<Ar. ta‛zîm) saygı 

t. ḳil- “saygıyla 

selamlamak” 2/197, 

7/32 

tebiet  (<Ar. ŧabi‛at) tabiat, 

doğa 

t. 2/85, 4/1 

t.+ni 2/70 

t.+niñ 4/11, 4/12, 5/256 

t.+idiki 2/143 

tebietlik (<Ar.+YU. ŧabi‛at+lik) 

karakterli, huylu 

t. 2/235, 6/72 

tebiilik (<Ar.+YU. ŧabî‟+lik) 

doğallık 

t.+i 2/27 

tebiy  (<Ar. ŧabî‟) doğal 

t. 2/105 

teg-  değmek, dokunmak 

t.-di 1/39, 1/108, 1/113, 

1/129 

t.-kendi 1/120 

t.-kendin 3/189 

t.-mey 6/72 

t.-misun 3/131 

t.-idu 5/151, 5/151 

t.-ip 1/40, 2/4, 2/5, 

2/93, 2/136, 5/212, 6/88 

teg  kök, alt, taban 

t.+ini 4/73 

tehrir  (<Ar. taḫrîr) tahrir 

t. 2/282 

teḫse  tabak 

t.+lerge 5/120 
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teḫt  (<Far. taḫt) taht 

t. 7/26 

t.+ige 7/25 

tekitle- (<Ar. te‟kid) tekit 

etmek 

t.-di 4/67 

teklip  (<Ar. teklîf) teklif 

t. ḳil- “teklif etmek” 

1/62, 2/175, 2/176, 

2/192, 5/12, 5/67, 

5/101, 5/142 

t.+ke 1/92 

tekrarla- (<Ar.+YU. tekrâr+la) 

tekrarlamak 

t.-dim 3/29 

tekĢi  eĢit 

t. 4/91 

tekĢür- incelemek 

t.-sek 2/216 

t.-üp 7/35 

tekĢürüĢ inceleme 

t. 7/36 

teḳdir  (<Ar. taḳdîr) kader 

t.+din 5/162 

t.+ini 2/70 

t.+niñ 5/162 

teḳdirname (<Ar.+Far. taḳdîr+nâme) 

takdirname 

t. 6/99, 6/129 

teḳsir  (<Ar. taḳsîr) efendi, bey 

t. 7/11, 7/56, 7/61, 7/74 

telep  (<Ar. ŧaleb) talep 

t. 2/158, 4/133, 5/80 

t. ḳil- “istemek” 1/36, 

1/65, 2/191, 2/195, 

4/48, 4/98, 7/37 

t.+i 3/154 

t.+ige 4/99 

t.+ini 1/57 

telim  (<Ar. ŧa‛lîm) öğrenme 

t.-terbiye “eğitim-

öğretim” 6/76 

Telke  yer adı 

T. 2/72, 2/97 

telpün- çırpınmak 

t.-üp 4/7, 5/63 

tem  tat 

t.+i 5/107 

temin  (<Ar. te‟mîn) temin 

t. ḳil- “temin etmek” 

2/39, 2/221 

temkin (<Ar. temkîn) temkin 

t. 1/28 

temlik  tatlı 

t. 5/125 

temsil  (<Ar. temŝîl) atasözü, 

bilmece 

t. 3/160, 4/122 

temtire- ĢaĢırmak 

t.-p 1/32, 1/32 

ten  (<Far. ten) beden, vücut 

t.+lerni 3/217 

t.+i 7/29 

t.+idin 7/27 

t.+ige 5/239 

tene  (<Ar. ŧa‛n) hakaret, alay 

t. 7/57 

tenḳid  (<Ar. tenḳid) tenkit 

t. ḳil- “tenkit etmek” 

4/95 

t. 4/96 

tenteklik delilik, çılgınlık 

t.+iñni 3/51 

teñ  denk, eĢit 

t. 2/229, 3/202, 4/72, 

5/78, 5/272, 5/277, 5/89 

teñdaĢ  denk, benzer 

t.+i 2/275 

teñkeĢ  akord etmek 

t. 5/94 

teñli  tekne, yalak 

t. 5-3 

teñsit-  kendisiyle eĢ görmek 

t.-mesliki 7/2 

teñĢe  eĢit hale getirmek 

t.-valġan 4/92 

teñĢeĢ  eĢit hale getirme 

t.+ni 4/102 

teñtüĢ  eĢ-dost 

t.+lirim 3/85 

ter-  derlemek, toplamak 

t.-gen 6/106 
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t.-gili 5/236 

t.-ginimniñ 5/213 

t.-mekte 5/252 

t.-ip 3/197, 5/235 

t.-iydiġan 5/200 

t.-iymiz 4/60 

t.-iysiler 4/57 

ter  ter 

t. 1/56 

t.+ge 7/23 

t.+imizni 5/191 

terbiye (<Ar. terbiye) terbiye, 

eğitim 

t. 6/76 

t.+ge 5/28 

t.+ler 5/190 

t.+lirimiz 5/163 

t.+si 3/62 

t.+si 6/126 

t.+siniñ 3/70 

terbiyiçi (<Ar.+YU. terbiye+çi) 

terbiyeci, eğitimci 

t. 5/19, 5/14, 5/44, 5/53, 

5/60, 5/61, 5/62 

t.+ge 6/107 

t.+ler 5/127 

t.+lerniñ 5/274 

t.+niñ 5/15 

t.+si 6/98, 6/112 

terbiyile- (<Ar.+YU. terbiye+le) 

terbiye vermek, 

eğitmek 

t.-ydu 5/60 

terbiyilen- (<Ar.+YU. terbiye+len) 

terbiye almak, 

eğitilmek 

t.-ip 5/131 

t.-ivatidu 5/260 

tereḳḳiy (<Ar. teraḳḳi) 

geliĢme, ilerleme 

t. ḳildur- “geliĢtirme” 

2/255 

terepbazlik (<Ar.+Far+YU. ŧaraf+ 

bâz+lik) taraf tutma 

t. 3/224 

terepdar (<Ar.+Far. ŧaraf+dâr) 

tarafdar 

t.+i 2/48 

terep  (<Ar. ŧaraf) taraf 

t.+ide 5/9 

t.+ige 3/9 

t.+ke 1/88, 1/119, 2/66, 

2/91, 2/105, 2/127, 

3/244, 4/83, 5/7, 7/30 

t.+lime 2/236, 5/60 

t.+niñ 3/204, 3/206 

t.+tiki 1/86, 2/270, 

3/123 

t.+tin 1/18, 1/105, 

1/120, 3/35, 3/186, 

4/82, 5/20, 5/111, 

5/111, 5/135 

t.+tinmu 5/135 

t.+idin 2/19, 3/113, 

6/113 

t.+ige 2/63, 5/6 

teriple- (<Ar.+YU. ŧârif+le) 

tarif etmek 

t.-di 4/134 

teriplen- (<Ar.+YU. ŧârif+len) 

tarif edilmek 

t.-gende 2/143 

terle-  terlemek 

t.-p 3/147 

tersaliḳ  dik baĢlılık 

t. ḳil- dik baĢlılık 

etmek” 3/76 

tertip  (<Ar. tertîb) tertip 

t. 5/115, 6/77 

t.+ke 1/80, 3/131 

t.+i 5/123 

t.+ini 3/129 

tes  zor 

t. 2/24 

tesevvur (<Ar. taṣavvur) 

tasavvur 

t.+ida 7/81 

tesir  (<Ar. te‟ŝîr) tesir, etki 

t. 5/247 

t. ḳil- “etkilemek” 

3/156, 7/80 

t.+ide 7 
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tesirat  (<Ar. te‟ŝîrât) tesir, etki 

t. 3/127, 7/4 

t.+larni 3/46, 5/135 

tesirlen- (<Ar.+YU. te‟ŝîr+len) 

duygulanmak 

t.-ip 6/129 

teslik  zorluk 

t.+te 3/216 

testiḳla- (<Ar.+YU. ŧasdîḳ+la) 

onaylamak 

t.-p 4/135 

t.-di 2/99 

tesvirle- (<Ar.+YU. taṣvîr+le) 

tasvir etmek 

t.-p 5/264 

teĢ-  deĢmek, delmek 

t.-ip 3/152, 3/152, 

6/101 

t.-ivėtidu 2/287 

teĢebbuskarliḳ(<Ar.+Far.+YU. 

teĢebbüs+kâr+liḳ) 

giriĢkenlik 

t.+i 4/48 

teĢkil  (<Ar. teĢkîl) teĢkil 

t. ḳilin- “kurulmak” 

2/73 

tetür  ters 

t. 3/180 

tetürlük terslik, aksilik 

t. 6/53 

teve  (<Ar. tabî‟) tabi 

t. 3/160, 3/160, 3/161 

tevre-  çalkalanmak 

t.-p 1/97 

teybiye bk. terbiye 

t. 5/35 

teyinleĢ- (<Ar.+YU. ta‟yîn+leĢ) 

atamak 

t. 2/262 

teyyar  (<Far. teyyâr) hazır 

t. 1/67, 2/296, 5/113, 

6/32 

teyyarla- (<Far.+YU. teyyâr+la) 

hazırlamak 

t.-p 2/32, 2/50, 3/168, 

6/29 

teyyarlan- (<Far.+YU. teyyâr+lan) 

hazırlanmak 

t.-miġanidi 3/167 

t.-ip 3/237 

t.-iĢti 3/170 

tezim  bk. tazim 

t. 7/68 

tėgiĢ-  değiĢmek 

t.-meymiz 4/133 

tėgiĢ  değme, dokunma 

t. 3/186 

t.+ke 6/94 

tehlike  (<Ar. tehlike) tehlike 

t. 2/33 

tėḫi  daha 

t. 1/75, 1/87, 2/241, 

2/253, 3/83, 3/96, 

3/122, 3/167, 5/60, 

6/35, 6/37, 6/48, 6/78, 

7/67 

t.+mu 2/14, 2/21, 2/24, 

4/108, 5/262, 5/65, 7/7 

tėḫnika (<Rus. tehniçeskiy) 

teknik 

t.+nimu 3/60 

tėnçliḳ  sakinlik, barıĢ 

t. 2/214 

tėñil-  bağlanmak 

t.-ip 1/134 

tėpiĢ  bulmak, bulma 

t.+imiz 1/91 

tėrek  direk 

t.+ke 2/118 

tėriḳ  darı 

t. 3/152 

tėre  deri 

t.+sidin 1/12 

tėti-  tatmak 

t.-ġansėri 2/14 

tėtik  dinç, çevik 

t. 6/116 

tėtiklik dinçlik, çeviklik 

t.+i 1/28 

t.+ige 5/19 

tėz  tez, çabuk 

t. 4/106, 5/77 
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tėzek  tezek 

t. 5/235, 5/236, 5/236, 

5/237 

t.+lerni 5/252 

t.+ni 5/235 

t.+niñ 5/251 

tėzekle- tezeklemek 

t.-ptu 5/236 

tik- I  dikmek 

t.-ip 5/235 

tik- II  dikmek 

t.-ti 2/304 

t.-ken 6/106 

tik  dik 

t. 2/77 

tikil- I  dikilmek 

t.-di 1/55 

t.-ġandek 6/7 

t.-ip 1/32 

tikil- II dikilmek 

t.-gen 1/12, 1/13 

tikiĢ  dikiĢ, dikme 

t.-ip 5/177 

tikle-  diklemek, dik tutmak 

t.-vėlip 7/4 

tiklen-  diklenmek 

t.-ip 4/67, 5/14, 5/15 

til-  dilmek, kesmek 

t.-ivėtiptu 4/109 

til  dil 

t. 5/151, 5/179, 6/105, 

6/82, 6/95 

t.+i 3/139 

t.+idiki 2/266 

t.+liriñ 6/67 

t.+lar 3/69, 5/135 

t.+inimu 2/269 

til tumar nazarlık 

t. 5/151, 5/177 

t.+ni 5/153, 5/189 

tile-  dilemek, istemek 

t.-p 5/176 

t.-ydiġan 6/117 

t.-gençe 7/10 

tilek  dilek 

t. 3/104, 6/117 

t.+imiz 5/25 

tileĢ  dileme, isteme 

t. 3/104 

tilġe-  dilmek 

t.-diñ 6/93 

tilin-  dilinmek, kesilmek 

t.-ġan 3/131 

tilla-  küfür etmek, hakaret 

etmek 

t.-p 3/73, 3/193, 3/197, 

6/4 

t.-veremestin 6/110 

t.-ysen 6/66 

t.-ytti 3/69 

t.-di 3/190 

t.-maydu 5/276 

tillaĢ-  küfürleĢmek, 

hakaretleĢmek 

t.-ip 5/135 

tillaĢ  hakaret, küfür etme 

t. 6/62 

t.+lar 3/206, 3/215 

t.+niñ 6/127 

timisiḳila- yoklamak, aramak 

t.-p 6/101 

tin-  dinmek, durmak 

t.-di 5/172 

t.-may 1/30, 3/73, 

3/197 

t.-misiz 1/85 

tinç  sakin 

t.-amanliḳ “huzur-

esen” 2/80 

tinçlandur- sakinleĢtirmek 

t.-maḳçi 3/75 

t.-up 2/36 

tinçliḳ  sakinlik, barıĢ 

t. 2/36, 2/215, 2/217 

tiñĢa-  dinlemek 

t.-p 3/57, 3/140 

t.-dim 3/155 

tiñĢaĢ  dinleme, dinleyiĢ 

t.+ḳa 3/132 

tiptinç  sessiz, sakin 

t. 3/132, 3/143 

tiraktorist (<Rus. traktorist) 
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traktör Ģoförü 

t. 3/61 

tiraktur (<Rus. traktor) traktör 

t.+niñ 3/235 

tiramvay (<Rus. tramvay) tramvay 

t. 2/203 

tire-  diremek, dayamak 

t.-n 2/46 

t.-p 6/10 

t.-giniçe 3/11 

tirikçilik yaĢam mücadelesi 

t. 2/132 

t.+ini 1/77 

tiriĢ  çabalamak 

t.-atti 5/90 

t.-ip 3/188 

tirkiĢ-  çabalamak 

t.-ivatḳanliḳini 4/110 

titire-  titremek 

t.-p 3/221 

t.-ytti 6/2 

titiret-  titretmek 

t.-küdek 3/162 

titre-  titremek 

t.-p 4/72, 5/252, 7/9, 

7/12, 7/23, 7/55, 7/57 

titret-  titretmek 

t.-ten 7/12 

t.-ip 3/219, 5/253 

tiyatir  (<Rus.teatr) tiyatro 

t. 2/194 

tiyin  kuruĢ 

t. 3/112, 3/114, 3/115 

t.+din 3/112 

tiz-  sıralamak, dizmek 

t.-ip 5/119 

tiz  diz 

t. 2/33, 3/132, 5/67, 

5/67 

t.+im 2/119 

tizil-  sıralanmak, dizilmek 

t.-di 5/120 

t.-ġan 1/18, 5/30, 5/143 

t.-ip 5/117 

tizimla- kaydetmek 

t.-vatḳan 1/37, 1/41 

tizimlitiĢ kaydetme, kaydetiĢ 

t.+ḳa 1/42 

tizlen-  dizlenmek, diz çökmek 

t.-ip 2/119, 2/130 

toçka  (<Rus. toçka) nokta 

t.+liriġa 1/81 

toġaç  çörek 

t.+ni 2/76 

toġra  doğru 

t. 1/26 

toğru  I. doğru 

t. 2/99, 2/254, 2/286, 

2/299, 3/52, 5/232, 

5/248, 6/85, 6/127 

t.+raḳini 2/232 

t.+si 4/132 

II. hiçbir yöne 

sapmadan, dosdoğru, 

doğruca 

t. 2/271 

toġral-  doğranmak 

t.-ġan 5/120 

toġrisida hakkında, üzerine 

t. 1/31, 2/18, 2/18, 2/97, 

2/132, 2/244, 3/56, 

3/56, 3/82, 3/236, 4/28, 

4/55, 5/3, 5/61, 5/147, 

5/196, 5/198, 6/74, 

6/126 

t.+ki 3/139 

toġruluḳ hakkında, üzerine 

t. 2/15, 2/15, 2/208, 

2/210, 2/279, 4/111, 

6/123 

toḫta-  durmak,  

t. 1/6 

t.-ñ 1/110, 1/111, 7/59 

t.-p 2/60, 3/164, 5/11, 

5/97, 5/168 

t.-di 3/2, 4/32 

t.-ydiġan 2/28 

toḫtalġusiz durmaksızın 

t. 1/61 

toḫtam durgun 

t. 3/109 

Toḫti  erkek adı, özel isim 
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T. 3/28, 3/29, 3/30, 

3/32, 3/36, 3/40, 3/44, 

3/47, 3/56, 3/61, 3/71, 

3/74, 3/77, 3/81, 3/99, 

3/101, 3/126, 3/184, 

3/188, 3/190, 3/233, 

3/236, 3/237, 3/238,  

3/244 

T.+ġa 3/57 

T.+mu 3/30 

T.+ni 3/42, 3/189 

T.+niñ 3/35, 3/59, 3/64, 

3/82, 3/97, 3/98, 3/196, 

3/235, 3/246 

toḫtat-  durdurmak 

t.-ip 5/114 

toḫu  tavuk 

t.+dek 6/69 

toḳ  tok 

t. 5/55, 5/270 

Toḳay  Abdullah Tukay, Tatar 

Ģair 

T.+ni 2/265 

toḳḳuz dokuz 

t. 1/27, 1/73, 1/138, 

2/31, 2/54, 2/156, 

2/173, 2/303, 2/303, 

2/316, 3/1, 3/1, 3/50, 

3/84, 3/249, 3/249, 

4/38, 4/44, 4/44, 4/139, 

4/139, 5/278, 6/75, 

6/134 

toḳunuĢ dokunmak 

t.+ḳa 6/80 

t.+liri 3/224 

tol-  dolmak 

t.-ġan 2/203, 2/245, 

5/38, 5/44 

t.-ġandur 2/28 

t.-ġanidi 3/88, 4/92 

t.-up 3/246, 4/12, 5/34, 

5/109 

tola  çok, dolu 

t. 2/33, 5/159, 6/69 

t.+raḳ 2/245 

t.+mu 2/294 

tolduruĢ dolduruĢ, doldurma 

t. 2/19 

tolġa-  döndürmek, çevirmek 

t.-ydikina 6/38 

t.-mastin 6/120 

Tolstoy Tolstoy, Rus yazar 

T.+ni 2/265 

toluḳ  tam, dolu 

t. 1/75, 2/40, 2/157, 

5/35, 5/35, 6/4 

toluĢ  doluĢ, dolma 

t. 2/207 

tom  kalın 

t. 3/74, 3/74 

ton  gocuk, elbise 

t. 7/1 

t.+lirini 4/8 

toñ  I. don, buz 

t. 4/47, 4/120, 4/121, 

4/121 

II. yavru 

t. 2/135 

tonu-  tanımak 

t.-mayvatamsen 3/21 

t.-p 2/152 

t.-ymen 3/22 

tonur  tandır 

t. 5/261 

tonuĢ  bildik, tanıdık 

t. 3/17, 3/25 

t.+ḳu 1/22 

tonuĢluk tanımıĢlık 

t.+i 3/26 

tonuĢ-  tanıĢmak 

t.-ti 2/198 

tonuĢtur- tanıĢtırmak 

t.-di 1/21 

t.-ġan 4/137 

t.-up 3/236 

top  grup 

t. 3/175 

t.+i 1/76 

t.+niñ 3/200 

topa  toprak 

t. 2/170 
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t.-çañ “toz-toprak” 

2/169, 5/133 

t.+liri 1/106 

t.+ni 3/15 

t.+sini 3/109 

topla-  toplamak 

t.-p 2/261 

t.-di 6/101 

t.-ġan 6/101, 6/108 

t.-yaliġan 2/278 

toplan- toplanmak 

t.-di 3/204 

t.-ġan 3/92 

t.-ip 3/89 

toplaĢ-  toplaĢmak, toplanmak 

t.-tuḳ 1/131 

toplaĢ-  toplama 

t. 6/108, 6/129 

tor ket  tesir etmek 

t. 1/41, 1/41 

tos-  engel olmak 

t.-ti 3/96 

t.-umañlar 1/64 

toĢ-  dolmak 

t.-ḳanda 4/1 

toĢḳuzul- doldurulmak 

t.-ġan 7/76 

tova  (<Ar. tevbe) tövbe, 

piĢmanlık 

t. 5/188, 5/188, 5/245, 

6/15, 6/15 

tovla-  bağırmak, seslenmek 

t.-p 3/144 

tovlan- bağırılmak 

t.-ġan 3/145 

toy-  doymak 

t.-dum 4/19 

toy  toy, düğün 

t. 3/223 

t.+ġa 4/8 

toyun-  doyurulmak 

t.-ġan 3/177, 4/11 

toyunduruĢ doyurmak 

t. 5/249 

toz  (<Ar. ŧâvus) tavus kuĢu 

t.+dek 4/1 

töge  deve 

t. 3/180, 3/189 

töle-  ödemek 

t.-p 2/196 

tölük  eĢya  

ozuḳ - t.+mu “öte-beri” 

5/211 

tömür  demir 

t. 3/172, 3/222, 3/222, 

4/109, 6/101 

t.+ige 3/11 

tömür-tesek hurda demir 

t.+lerni 6/98, 6/101 

tömürçi demirci 

t. 6/86 

t.+lerge 1/76 

töpi  tepe 

t.+side 3/30 

t.+sige 2/53 

töpilik  tepeli, tepe yer 

t.+ide 1/83 

t.+ke 1/87 

t.+tiki 1/94 

tör  evin baĢ köĢesi 

t.+de 3/128 

t.+ge 3/121, 3/122 

töt  dört 

t. 2/117, 2/210, 3/222, 

3/85, 3/92, 4/40, 4/116, 

5/188, 6/106 

t.+i 3/209 

tötinçi  dördüncü 

t. 5/174, 5/233, 6/118 

töven  aĢağı 

t. 2/53, 3/90, 3/143, 

5/233 

t.+de 2/94 

t.+digiçe 5/80 

t.+diki 2/127, 2/164, 

5/250, 5/263, 6/107 

t.+ge 1/5, 1/8, 4/19 

t.+ki 2/239 

t.+rek 3/128 

tuç  pirinç 

t. 3/113 

tuġ-  doğurmak 
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t.-dum 5/182 

t.-up 5/210 

tuġḳan kardeĢ, akraba 

t.+dek 1/71 

tuġul-  doğmak 

t.-ġan 3/233, 4/12, 

5/141, 5/188, 5/259 

t.-ġanidi 4/135 

t.-up 3/245 

tuḫum  (<Far. tuḫm) yumurta 

t.+ni 5/179 

tum  pek, aĢırı 

t. 2/86 

tumaḳ  kıĢlık deri Ģapka, kalpak 

t. 3/160 

t.+i 3/161 

t.+ini 3/159 

tuman  sis, duman 

t. 6/3 

t.+i 3/140 

tumĢuḳ burun, gaga 

t.+i 2/301 

tuncuḳ- nefesi kesilmek 

t.-ḳandek 2/62 

tupraḳ toprak 

t.+ni 7/80 

tur-  I. durmak 

t.-atti 3/4 

t.-attuḳ 1/87 

t.-di 1/93 

t.-ġan 1/67, 1/120, 

3/32, 2/56, 2/78 

t.-ġinimizniñ 1/90 

t.-ġini 7/81 

t.-isen 7/66 

t.-maḳ 3/32, 7/53 

t.-up 2/53, 2/94, 2/166, 

2/251, 5/157, 5/175, 

5/188, 5/259, 7/73, 7/74 

t.-uvaldi 5/11 

t.-uvaldim 3/97, 3/102 

t.-uĢti 5/115 

t.-masliki 1/52 

t.-maz 5/173 

t.-sun 5/200 

II. kalmak 

t.-dek 6/3 

t.-ġan 3/32 

t.-ġidek 5/205 

t.-up 2/52 

III. kalkmak 

t.-di 3/238, 4/50 

t.-diñma 4/76 

t.-dum 2/120 

t.-up 1/135, 2/123, 

3/119, 4/2, 4/83, 4/125, 

4/128, 5/17, 5/43, 6/18, 

5/123, 5/188, 6/55 

IV. turmaḳ yardımcı 

fiili 

t. 2/166, 5/21 

t.-adiġan 1/120 

t.-atti 1/3, 1/16, 1/28, 

1/66, 1/105, 1/117, 

1/122, 2/23, 2/84, 2/86, 

2/93, 3/18, 3/70, 3/73, 

3/76, 3/177, 3/193, 

3/197, 3/215, 3/223, 

3/224, 4/6, 4/17, 4/23, 

4/58, 5/15, 5/18, 5/35, 

5/63, 5/98, 5/110, 

5/146, 5/231, 5/253, 

6/9, 6/24, 6/73, 6/133 

t.-attim 3/187, 4/93 

t.-di 2/121, 2/209 

t.-duḳ 3/87 

t.-ġan 1/3, 1/13, 1/15, 

2/22, 2/28, 2/53, 2/86, 

2/118, 2/135, 2/136, 

2/188, 3/87, 3/198, 

3/221, 4/13, 4/22, 

4/128, 5/214, 5/215, 

5/251, 6/4, 7/75, 7/78, 

7/79, 7/80, 7/80 

t.-ġanda 5/66 

t.-ġanidim 3/27 

t.-ġanlikimiz 1/32 

t.-ġinimda 5/113 

t.-ġuçilar 1/42 

t.-idiġan 2/94, 2/234, 

5/216, 6/131 

t.-idu 1/2, 2/284, 5/127 
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t.-iduki 6/77 

t.-imen 7/56 

t.-uñ 2/131 

t.-uñla 4/57 

t.-uñlar 3/172, 4/49 

t.-up 1/89, 2/33, 2/46, 

3/14, 3/197, 4/35, 4/67, 

4/129, 5/93, 5/154, 

5/155, 5/263, 6/19 

t.-upla 5/60 

t.-upsiz 2/184 

t.-upsizki 4/65 

t.-uptimizki 3/59, 

4/135, 5/140, 6/70 

t.-uvaldim 3/115 

t.-mastin 1/32 

t.-may 2/258 

t.-maydu 2/302 

t.-sa 5/243 

t.-saḳ 1/48 

t.-sen 1/7 

t.-uĢatti 5/255 

Turdi  özel isim, erkek adı 

T. 5/175, 5/248 

turḳ  yüz, suret 

t.+i 3/18 

t.+ida 4/92, 5/230 

t.+iġa 3/16 

turmuĢ yaĢam, ömür 

t. 2/183, 2/248, 6/125 

t.+i 2/203, 5/147 

t.+ḳa 2/221, 5/270 

t.+ḳa çiḳ- “evlenmek” 

4/41 

t.+niñ 5/195, 3/234 

Tursunay özel isim, kadın adı 

T. 5/14, 5/22, 5/24, 

5/41, 5/48, 5/49, 5/102, 

5/151, 5/172, 5/188, 

5/273, 5/275 

T.+din 5/90 

T.+ġa 5/94 

T.+mu 5/259 

T.+ni 5/141, 5/147, 

5/170 

T.+niñ 5/33, 5/65, 

5/141 

turuĢ  durma, duruĢ 

t. 2/62 

t.+ida 5/146 

t.+ḳa 1/13 

tut-  tutmak 

t.-almay 2/227 

t.-almaydu 1/59, 4/29 

tutalmidim 4/19 

t.-almiduk 2/111 

t.-atti 2/50 

t.-imiz 2/184 

t.-ḳan 4/113, 6/10 

t.-ḳanda 6/127 

t.-ḳandek 7/4 

t.-ti 7/4 

t.-up 2/33, 2/51, 3/74, 

3/235, 4/79, 5/67, 5/93, 

6/104 

t.-uvalidiġan 3/2222 

t.-uvatḳan 4/25 

t.-uvėlip 3/189 

tutul-  tutulmak 

t.-di 6/7 

tutuĢ-  bitiĢmek 

t.-ip 4/4 

tutuĢ  tutuĢ, tutma 

t. 3/152, 3/152 

t.+ni 4/48, 4/101, 4/102 

tutḳaḳliḳ sara hastalığı 

t. 7/9 

tutuḳ  kapalı 

t. 2/22 

tuvaḳ  kapak, kazan kapağı 

t.+ni 5/238 

tuy-  duymak 

t.-duñlarmu 3/179 

tuydur-  duyurmak 

t.-may 3/87 

tuyġu  duygu 

t. 2/69 

tuyġu 4/2 

tuyġularġa 4/13 

tuyuḳ  çıkmaz 

t. 3/141 
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tuyuḳsiz aniden 

t. 2/56, 2/60, 7/2 

t.+la 3/43, 5/16 

tuyul-  duyulmak 

t.-atti 2/125, 5/44 

t.-di 3/17 

t.-midi 2/94 

tuz  tuz 

t.+i 4/49, 4/54, 4/70 

t.+ni 5/268 

tücüpile- bir Ģeyi gönülden 

sağlam ve zarif bir 

Ģekilde iĢlemek 

t.-p 4/12 

tüg-  bağlamak 

t.-di 5/24 

tüge-  I. bitmek 

t.-p 4/45 

t.-di 3/205 

t.-genliki 4/47 

t.-midi 6/78 

t.-migenidi 6/48 

II. tükenmek 

t.-p 3/53 

t.-mes-pütmes “bitmez 

tükenmez” 2/275, 3/226 

tügeĢ  bitme, bitiĢ 

t. 5/62 

t.+ini 3/221 

tüget-  bitirmek 

t.-iptu 3/51 

tügmen  değirmen 

t.+niñ 1/3, 1/4, 1/9 

tükül-  dökülmek 

t.-idu 2/37 

t.-üptü 2/107 

tükürük tükürük 

t.+ini 5/213 

tünek  gecenin geçirileceği yer 

t. 3/94, 3/120, 3/127, 

3/223 

t.+ke 3/96 

tüneĢ  geceleme 

t.+ke 3/92 

tüp  dip 

t.+tin 5/140 

tüp-t. 3/32 

tür-  çatmak 

t.-di 3/98 

t.-gen 5/213 

tür  tür, çeĢit 

t.+liri 1/31 

türlük  türlü, çeĢitli 

t. 2/271, 5/127 

türül-  tıkanmak 

t.-üp 5/194 

tüs  görünüm 

t. 1/104 

tütün  duman, ocak 

t. 5/249 

t.+i 5/251 

tüvsiz  dipsiz 

t. 3/140 

tüz-  düzeltmek 

t.-ep 1/31 

tüzeĢ  düzeltme 

t.+ni 1/34 

tüzet-  düzeltmek 

t.-kenlikini 6/84 

tüzük  doğru 

t. 2/294 

tüzüm  yapı 

t.+i 5/277 

 

U 

 

u  o, zamir 

u. 1/17, 1/40, 1/28, 

1/35, 1/57, 1/67, 1/72, 

1/92, 1/97, 1/100, 

1/115, 1/118, 1/124, 

2/23, 2/21, 2/30, 2/45, 

2/45, 2/46, 2/47, 2/53, 

2/67, 2/76, 2/79, 2/82, 

2/90, 2/92, 2/98, 2/108, 

2/118, 2/124, 2/130, 

2/166, 2/172, 2/191, 

2/200, 2/203, 2/203, 

2/205, 2/206, 2/217, 

2/220, 2/220, 2/221, 

2/229, 2/230, 2/235, 

2/240, 2/248, 2/270, 
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2/275, 2/280, 2/287, 

2/293, 2/296, 2/301, 

2/302, 2/304, 2/309, 

3/8, 3/11, 3/24, 3/25, 

3/28, 3/31, 3/35, 3/38, 

3/46, 3/48, 3/49, 3/52, 

3/53, 3/60, 3/62, 3/73, 

3/76, 3/79, 3/104, 

3/146, 3/159, 3/172, 

3/186, 3/194, 3/197, 

3/234, 3/245, 4/12, 

4/14, 4/15, 4/20, 4/29, 

4/35, 4/40, 4/63, 4/75, 

4/77, 4/85, 4/100, 

4/113, 4/114, 4/119, 

4/138, 5/11, 5/34, 5/35, 

5/46, 5/65, 5/66, 5/80, 

5/89, 5/90, 5/95, 5/98, 

5/155, 5/158, 5/162, 

5/168, 5/172, 5/172, 

5/181, 5/186, 5/196, 

5/203, 5/213, 5/218, 

5/231, 5/233, 5/263, 

6/4, 6/20, 6/23, 6/35, 

6/50, 6/56, 6/66, 6/76, 

6/77, 6/87, 6/87, 6/94, 

6/101, 6/105, 6/119, 

6/130, 7/16, 7/24, 7/32 

u.+lar 1/14, 1/52, 2/14, 

2/33, 2/35, 2/37, 2/168, 

2/185, 2/186, 2/189, 

3/12, 3/68, 3/68, 4/72, 

4/127, 5/43, 5/60, 

5/115, 5/117, 5/125, 

5/160, 5/254 

u.+larġa 1/76, 2/159, 

3/184, 5/127, 5/58 

u.+larni 2/53, 2/191, 

2/192, 4/125, 5/136, 

5/137, 5/253, 6/4 

u.+larniñ 1/10, 1/12, 

1/13, 2/2, 2/6, 2/12, 

2/198, 2/198, 2/158, 

2/158, 2/169, 2/171, 

2/172, 2/208, 2/210, 

2/306, 2/308, 3/62, 

3/72, 3/89, 3/109, 

3/166, 3/176, 3/180, 

3/201, 3/220, 4/26, 

4/49, 5/110, 5/111, 

5/201, 5/257 

u.+mu 3/159, 6/26, 

6/68, 7/83 

u.+ni 1/31, 1/72, 1/69, 

1/103, 1/109, 1/119, 

1/121, 2/24, 2/39, 2/57, 

2/77, 2/131, 2/135, 

2/144, 2/155, 2/201, 

2/223, 2/252, 2/258, 

2/282, 3/23, 3/75, 3/77, 

3/100, 3/181, 3/182, 

4/37, 4/38, 5/1, 5/67, 

5/150, 5/171, 5/175, 

5/249, 5/249, 6/65, 

6/66, 6/102, 6/104, 

6/124, 6/127, 7/36, 7/38 

u.+niñ 1/41, 1/56, 1/66, 

1/96, 1/99, 1/113, 

1/129, 1/131, 1/133, 

1/134, 2/19, 2/23, 2/26, 

2/27, 2/27, 2/28, 2/28, 

2/28, 2/46, 2/55, 2/63, 

2/65, 2/76, 2/68, 2/70, 

2/74, 2/75, 2/86, 2/91, 

2/97, 2/125, 2/132, 

2/133, 2/137, 2/143, 

2/152, 2/162, 2/163, 

2/184, 2/191, 2/200, 

2/210, 2/218, 2/225, 

2/226, 2/228, 2/233, 

2/241, 2/277, 2/277, 

2/278, 2/279, 2/303, 

2/308, 2/308, 2/314, 

3/16, 3/18, 3/27, 3/37, 

3/41, 3/51, 3/57, 3/63, 

3/65, 3/74, 3/105, 

3/113, 3/134, 3/157, 

3/157, 3/241, 4/21, 

4/27, 4/34, 4/48, 4/58, 

4/59, 4/63, 4/72, 4/91, 

4/93, 4/94, 4/99, 4/103, 

4/110, 4/111, 4/124, 
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4/135, 5/19, 5/36, 5/44, 

5/77, 5/92, 5/99, 5/146, 

5/147, 5/148, 5/169, 

5/169, 5/169, 5/172, 

5/214, 5/215, 5/217, 

5/230, 5/239, 5/243, 

5/252, 5/258, 6/24, 

6/29, 6/37, 6/67, 6/73, 

6/74, 6/78, 6/101, 

6/110, 6/112, 6/113, 

6/126, 6/132, 6/133, 

7/3, 7/37, 7/76, 7/79 

u.+niñda 1/68, 2/22 

u.+niñdin 2/40, 2/96, 

2/106, 2/157, 3/19, 

3/101, 5/64, 5/206 

u.+niñdinmu 5/208 

u.+niñġa 1/55, 1/133, 

2/44, 2/134, 2/224, 

2/231, 2/233, 2/263, 

2/288, 2/297, 3/199, 

4/67, 4/96, 4/102, 

4/121, 5/20, 5/96, 5/98, 

5/105, 5/147, 6/3, 6/11, 

6/25, 6/86 

uç-  uçmak 

u.-ḳandek 1/108 

u.-up 5/6, 7/26 

u.-uvatḳan 1/122 

uç  uç 

u.+i 3/131 

u.+ida 4/18 

u.+iġa 1/76 

u.+ini 4/19 

uça  sırt 

u.+sida 1/12 

uçḳun  kıvılcım 

u.+liri 4/71, 5/44 

uçra-  uğramak, maruz kalmak 

u.-p 2/10 

uçraĢ-  karĢılaĢmak 

u.-tim 2/72 

u.-tuḳ 3/175 

u.-ip 2/198, 3/43 

uçrat-  karĢılaĢmak 

u.-ḳan 1/19 

u.-midim 2/140 

u.-miġanliḳimni 2/52 

u.-tim 2/242 

u.-almay 2/77 

u.-ip 1/122 

uçumdal- sallanmak 

u.-ġanidi 2/68 

uçur-  uçurmak 

u.-atti 1/107 

udul  düz, doğru, karĢı 

u. 3/84 

uḫla-  uyumak 

u.-p 5/235 

ukamuy kardeĢim 

u. 1/43 

uḳ-  I. anlamak 

u.-almay 3/166 

u.-maptimen 2/154 

II. öğrenmek 

u.-ti 6/125 

u.-up 2/75, 6/126, 7/56 

uḳtur-  anlatmak 

u.-ġanidi 7/34 

uḳturuĢ  anlatma, anlatıĢ 

u. 6/35 

ulaḳ  çalıĢtırılan hayvan 

u.+liriġa 4/126 

u.+ni 4/122 

ula-  bağlamak 

u.-p 4/14 

ulan-  bağlanmak 

u.-ġan 3/235 

uluġ  ulu, yüce, büyük 

u. 2/141, 2/142, 2/275, 

2/309, 2/314, 3/104, 

3/236, 5/58, 5/183, 7/27 

uluġluḳ ululuk, büyüklük 

u.+ini 3/234 

u.+i 2/25 

uluḳ  bk. uluġ 

u. 5/172 

umumen (<Ar. ‛umûmen) 

genellikle 
u. 2/222, 5/35 

umumiy (<Ar. ‛umûmî) umumi 

u. 5/94, 5/105 
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un  un 

u. 5/267 

u.+da 2/146 

u.+niñ 2/148 

u.+uñni 2/147 

una-  onaylamak, kabul 

etmek 

u.-ġan 1/92 

u.-may 1/92 

u.-mayvatidu 2/166 

u.-miġanidi 1/57 

u.-misi 3/68 

u.-mamsen 6/32 

unaĢ-  anlaĢmak, kabul etmek 

u.-may 4/120 

u.-idu 3/116 

undaḳ  öyle 

u. 2/51, 2/161, 2/213, 

2/266, 2/307, 3/229, 

5/269, 6/20, 6/80, 

6/117, 7/6, 7/52 

u.+larmu 4/32 

untu-  unutmak 

u.-p 3/30, 3/240 

untul-  unutulmak 

u.-mas 2/111 

u.-up 5/218 

unut-  unutmak 

u.-ḳan 1/77 

u.-ma 5/229 

upuḳ  (<Ar. ufuḳ) ufuk 

u.+ḳa 3/248 

ur-  vurmak 

u. 3/211, 3/213, 3/213 

u.-atti 3/11 

u.-di 3/189 

u.-dum 5/62 

u.-ġanda 3/131 

u.-ġanidi 3/191, 6/102 

u.-mamdu 6/34 

u.-sañ 2/302 

u.-up 5/89, 5/134, 

5/187, 5/243, 5/276, 

6/1, 6/50, 6/62, 6/110, 

6/127 

u.-uptu 5/213 

u.-usen 6/66 

uruḳ tuġḳan akraba 

u.+liri 3/245 

urul-  vurulmak 

u.-up 4/106 

uruĢ-  dövüĢmek, kavga etmek 

u.-ḳanda 3/222 

u.-mas 6/115 

u.-up 3/68 

uruĢ  savaĢ, dövüĢ 

u. 1/29, 1/38, 1/43 

u.-talaĢ “dövüĢ-dalaĢ” 

3/207, 3/216, 6/121 

u.+ḳa 3/170 

u.+ni 3/214 

uruĢḳaḳ kavgacı, dövüĢken 

u. 3/173, 3/194, 3/196, 

5/137, 6/68 

uruĢḳaḳliḳ kavgacılık, dövüĢkenlik 

u. 3/50 

ururuĢ dövüĢ, kavga 

u. 3/76 

ussa-  susamak 

u.-ġansen 3/44 

ussul  (<Ar. uṣûl) dans 

u.+ġa 3/153 

ussuzluk susuzluk 

u. 5/272 

usta  (<Far. ûstâd) usta 

u. 4/47, 4/49, 4/92 

u.+m 2/145, 6/69, 

6/123 

ustiliḳ  (<Far. ûstâd+liḳ) ustalık 

u. 2/50 

u.+ini 5/90 

ustura  (<Far. üstürre) ustura 

u. 7/15, 7/51, 7/79 

u.+m 7/12 

u.+ni 7/4, 7/7 

us-  uzatmak, vermek 

u.-up 5/119 

usul  (<Ar. uṣûl) usül, tarz 

u. 2/51 

uĢḳat-  vızıldamak 

u.-ip 1/122 

uĢĢaḳ  ufak 
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u. 2/67, 2/68, 2/70, 

2/161, 3/172, 6/43 

u.-çüĢĢek “ufak-tefek” 

4/72 

utuḳ  baĢarı 

u. 5/41 

u.+lardin 6/133 

u.+larġa 2/14 

uyaḳ  o taraf, o yaka 

u.+ḳa 3/159 

uyal-  utanmak 

u.-ġinimdin 2/123 

uyat  ayıp, utanç 

u. 1/48 

uyatsizliḳ utanmazlık 

u. 2/32 

u.+ini 2/205 

uyġun  uygun 

u. 5/111 

Uyġur  Uygur 

U. 1/28, 2/266 

uzaḳ  uzak 

u. 4/11, 5/236, 5/248 

u.+raḳ 2/63 

uza-  uzamak, büyümek 

u.-rmi 3/135  

uzat-  uzatmak, büyütmek 

u.-idu 7/16 

u.-ip 1/135 

uzun  uzun 

u. 2/301, 3/176, 4/5, 

5/259, 6/117 

u.+çaḳ 5/8 

 

Ü 

 

üç  üç 

ü. 1/73, 1/108, 1/120, 

2/57, 2/123, 2/207, 

3/40, 3/50, 3/85, 3/209, 

4/25, 4/43, 4/115, 5/9, 

5/125, 5/151, 5/173, 

5/189, 5/212 

üçeylik barsaklı 

kök ü. “sinirlilik” 3/197 

üçün  için 

ü. 1/36, 1/40, 1/48, 

1/59, 1/70, 1/72, 1/76, 

1/96, 1/97, 1/136, 

1/137, 2/12, 2/12, 2/17, 

2/23, 2/27, 2/30, 2/42, 

2/45, 2/54, 2/73, 2/74, 

2/74, 2/96, 2/142, 

2/159, 2/180, 2/188, 

2/191, 2/211, 2/112, 

2/214, 2/221, 2/223, 

2/237, 2/241, 2/244, 

2/255, 2/288, 2/303, 

2/306, 2/308, 2/310, 

2/312, 2/315, 3/8, 3/4, 

3/7, 3/19, 3/26, 3/38, 

3/54, 3/62, 3/71, 3/76, 

3/92, 3/94, 3/101, 

3/103, 3/104, 3/124, 

3/131, 3/167, 3/173, 

3/234, 3/238, 3/245, 

4/12, 4/33, 4/39, 4/42, 

4/47, 4/59, 4/72, 4/81, 

4/91, 4/92, 4/94, 4/96, 

4/124, 5/43, 5/59, 5/61, 

5/74, 5/90, 5/99, 5/126, 

5/144, 5/145, 5/148, 

5/150, 5/167, 5/167, 

5/196, 5/201, 5/217, 

5/234, 5/235, 5/242, 

5/244, 5/249, 6/4, 6/14, 

6/17, 6/24, 6/43, 6/58, 

6/62, 6/66, 6/66, 6/69, 

6/79, 6/86, 6/88, 6/101, 

6/110, 6/129, 7/19, 

7/34, 7/49, 7/82, 7/82 

ü.+la 5/160 

ü.+mu 1/32, 3/246 

ügen  öğrenmek 

ü.-giçe 4/101 

üjme  dut 

ü. 2/268, 4/13, 4/14, 

4/15, 4/16, 4/17, 4/19, 

4/21, 4/137 

ü.+ge 4/19 

ülge  örnek 

ü. 2/278, 3/101, 6/68 
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ülgilik  örneklik 

ü. 6/129, 6/131 

ümid  (<Ar. ümîd) ümit 

ü. ḳil- “ummak” 2/180 

ümidte- (<Ar. ümîd) ümit etmek 

ü.-men 2/19 

ümtül-  çırpınmak 

ü.-idu 5/247 

ün  ün, ses 

ü.+üm 5/261 

ü.+i 2/165 

ünde-  I. davet etmek 

ü.-vatimen 6/43 

II. söylemek 

ü.-yelmedim 5/244 

ündeĢ  seslenme 

ü. 6/43 

Ürümçi Urumçi, yer adı 

Ü. 2/55 

Ü.+de 2/32, 2/37, 2/54 

üstel  (<Rus. stol) masa 

ü. 5/117 

ü.+de 3/6 

ü.+ge 1/41 

ü.+lerge 5/119 

üst  üst 

ü.+ide 1/3, 2/10, 2/72, 

2/75, 2/80, 2/94, 2/203, 

2/283, 3/102, 4/13, 

4/33, 4/96, 4/98, 4/137, 

5/208 

ü.+idiki 1/107, 2/205, 

4/19, 7/80 

ü.+ige 2/238, 3/104, 

4/15, 5/44, 5/243, 7/1, 

7/7 

ü.+imizge 2/39 

üsteñ  kanal, arık 

ü. 2/67 

ü.+i 1/9 

üstün  üstün 

ü. 1/30, 1/97, 3/102 

üĢĢük  soğuk 

ü.+i 5/253 

üze  sathi, yüzeysel 

ü. 4/106 

üzük  parça 

ü.-ü. “parça-parça” 

3/141 

üz-  koparmak, kesmek 

ü.-üp 3/71 

üzül-  kopmak, kesilmek 

ü.-gen 5/165 

ü.-üp 6/62 

üzüm  üzüm 

ü. 2/76, 4/5 

 

V 

 

V. Ėliiç kiĢi adı 

V.+ge 2/140 

vacip  (<Ar. vâcib) vacip 

v. 7/41 

vaḳ  bk. vaḳit 

v. 5/125 

vaḳit  (<Ar. vaḳt) vakit, 

zaman 

v. 3/45, 5/125, 7/83 

v.+imda 3/221 

v.+ḳiçe 3/146 

v.+larda 2/236, 3/3, 

4/107, 4/117, 5/130 

v.+lardimu 3/162 

v.+lirida 4/103, 4/122, 

6/83 

v.+liridiki 3/50 

v.+lirim 3/84 

v.+ni 2/308, 5/141 

v.+niñ 2/62, 7/16 

v.+ta 2/265, 4/49, 6/105 

v.+tiki 1/36 

v.+i 3/122, 3/246, 6/37 

v.+ida 2/112, 3/2, 6/42, 

6/60, 6/90, 6/102, 

6/106, 6/106, 7/78 

v.+idiki 2/200, 4/94 

v.+idila 5/173 

v.+idimu 2/308 

v.+idin 5/235, 7/70, 

3/96 

vaḳitliḳ (<Ar.+YU. vaḳt+liḳ) 

geçici 
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vaḳitliḳ 1/62 

valaḳlaĢ gevezelik yapma 

v.+ḳa 6/35 

vapat  (<Ar. vefât) vefat 

v.+iġa 2/226 

varaḳ  (<Ar. varaḳ) yaprak 

v.+iġa 4/78 

varañ  gürültü, ses 

v.-çuruñ “gürültü-

patırtı” 3/154, 3/186 

varisliḳ (<Ar.+YU. varîs+lik) 

varislik 

v. 2/314 

varḳira- bağırmak, seslenmek 

v.-p 2/207, 3/73, 3/101, 

3/178, 3/192, 3/197, 

4/91 

v.-ydu 2/214 

v.-ytti 3/89 

v.-di 7/25, 7/58 

v.-maydu 2/210 

varḳiraĢ- bağırıĢmak 

v.-ti 1/112 

vaĢañ  güzün son meyvelerin 

toplanması 

v. 5/255 

vay  vay 

v. 3/121, 3/164, 4/76, 

5/193, 5/20, 6/29, 6/51 

ve  (<Ar. ve) ve 

v. 1/15, 1/18, 1/30, 

1/31, 1/34, 1/72, 1/78, 

1/82, 1/96, 1/100, 

1/105, 1/113, 1/117, 

1/124, 1/133, 2/12, 

2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 

2/24, 2/27, 2/32, 2/85, 

2/86, 2/86, 2/90, 2/97, 

2/99, 2/132, 2/134, 

2/151, 2/151, 2/156, 

2/158, 2/158, 2/158, 

2/172, 2/172, 2/186, 

2/188, 2/196, 2/197, 

2/198, 2/205, 2/205, 

2/205, 2/209, 2/215, 

2/239, 2/253, 2/265, 

2/271, 2/277, 2/304, 

2/313, 2/314, 3/34, 

3/44, 3/50, 3/56, 3/65, 

3/69, 3/74, 3/91, 3/91, 

3/120, 3/128, 3/139, 

3/139, 3/153, 3/157, 

3/159, 3/188, 3/189, 

3/197, 3/222, 3/222, 

3/223, 3/226, 3/227, 

4/12, 4/21, 4/48, 4/102, 

4/118, 5/3, 5/44, 5/45, 

5/48, 5/58, 5/59, 5/77, 

5/80, 5/94, 5/119, 

5/121, 5/123, 5/124, 

5/126, 5/127, 5/139, 

5/142, 5/147, 5/163, 

5/204, 5/237, 5/238, 

5/240, 5/249, 5/252, 

5/270, 5/276, 6/3, 6/4, 

6/9, 6/77, 6/105, 6/121, 

6/121, 6/125, 6/125, 

6/129, 7/29, 7/29, 7/36, 

7/57, 7/61, 7/72, 7/80, 

7/82 

vec  (<Ar. ) sebeb 

v.+idin 2/18 

vedi  (<Ar. va‛de) vade, söz 

v.+lirini 7/57 

v.+siniñ 2/205 

veḳe  (<Ar. vaḳ‟a) vaka, olay 

v. 3/66 

v.+ler 3/227 

v.+ni 3/82, 3/236, 7/36 

v.+niñ 3/221 

v.+si 5/100, 5/250 

v.+side 2/31 

vekil  (<Ar. vekîl) vekil 

v.+i 2/284, 2/284 

v.+lirimiz 2/32 

v.+lirimizni 2/33 

vesiyet  (<Ar. vaṣıyyet) vasiyet 

v.+imi 2/3 

vesselam (<Ar. vesselâm) 

vesselam 

v. 7/8 

veĢĢemi tünek geceleri yağ 
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kızdırılırken okunan 

Ģarkı 

v. 3/178 

veten  (<Ar. vaŧan) vatan 

v. 1/96 

v.+ge 1/68, 1/102 

v.+ige 1/98 

v.+niñ 1/59, 1/59, 

1/137 

v.+imizdiki 2/172 

veyrane (<Far. virâne) virane 

v. 1/18 

vez  (<Ar. va‟z) vaaz 

v. 5/165 

veziyet  (<Ar. vaż‛iyyet) 

vaziyet, durum 

v. 1/35 

v.+ke 7/4 

vicik  küçük 

v.+kine 4/42 

v.+rek 3/72, 3/121 

vilayet  (<Ar. vilâyet) vilayet, il 

v. 3/50 

v.+tin 2/73 

viñilde- vızıldamak 

viñildep 1/7 

vizildet- vızıldatmak 

v.-ip 1/107 

vizvud  (<Rus. vzvod) takım 

v. 1/118 

vucud  (<Ar. vücûd) vücut 

v.+i, 2/98, 2/230, 3/89 

v.+idiki 7/79 

v.+uñ 4/2 

 

Y 

 

ya  ya 

y. 6/116 

Yacė  yer adı 

Y. 2/188 

yad  (<Far. yâd) yad, hatıra 

y.+iġimu 1/99 

yadlan- (<Far.+YU. yâd+lan) 

hatırlanmak 

y.-maḳta 2/17 

yaġ-  yağmak 

y.-idu 2/6 

y.-ip 5/110 

y.-ivatḳan 1/115 

yaġ  yağ 

y.+ḳa 3/177 

yaġaç  ağaç 

y.+iġa 4/14 

yaġliḳ   yağlı 

y. 3/167, 3/176, 3/189 

yaġliḳ II mendil 

y. 4/14, 4/23 

y.+i 4/111 

y.+ta 2/76 

yaḫĢi  iyi 

y. 2/56, 2/22, 2/22, 

2/104, 2/163, 2/294, 

3/22, 3/46, 3/56, 3/59, 

3/60, 3/62, 3/63, 3/70, 

3/104, 3/127, 3/205, 

4/122, 4/127, 5/45, 

5/150, 5/171, 5/261, 

5/261, 5/262, 6/37, 

6/77, 6/109, 6/116, 

6/117, 6/117, 6/118, 

6/121 

y. kör- “sevmek” 2/172 

y.+raḳ 3/68 

yaḫĢiliḳ iyilik 

y. 6/21, 6/25, 6/26 

y.+i 3/82 

y.+niñ 2/284 

yaḫĢiliniĢ iyileĢme 

y.+ḳa 6/122 

yaki  (<Far. yâ ki) veya 

y. 1/38, 2/49, 2/50, 

2/53, 2/85, 2/157, 

2/162, 2/163, 2/175, 

2/212, 2/233, 2/238, 

3/38, 3/68, 3/141, 

3/225, 4/2, 4/47, 4/106, 

4/119, 6/71, 6/82 

yaḳ- I  yağmak 

y.-ḳan 2/55 

yaḳ- II  beğenmek 

y.-maydiġan 2/233 
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yaḳ- III yakmak, piĢirmek 

y.-tim 5/176, 5/234 

y.-ip 2/147, 5/201 

yaḳ I  yok, hayır 

y. 1/53, 2/116, 2/123, 

3/115, 3/159, 3/241, 

4/14, 6/26 

y.-y. 3/117, 6/84 

y.+ey 5/146 

yaḳ II  yaka, taraf 

y.+ḳa 2/248 

y.+iġa 2/257 

yaḳa  yaka, kenar 

y.+liriġa 3/172 

yaḳila- kenardan gitmek 

y.-p 3/87, 4/91 

yaḳiliḳ yakalı 

y. 1/12 

yaḳilat- yanaĢtırılmak 

y.-ip 5/9 

yaḳtur- yaktırmak 

y.-çi idim 2/145 

ya Alla aman Allahım 

y. 5/237 

yalañ  yalın 

y. 6/59 

yalġan  yalan 

y. 2/156, 2/245, 5/164 

y. sözle- “yalan 

söylemek” 7/55, 7/56 

yalġuz  yalnız 

y. 2/157, 2/172, 2/218, 

3/8, 3/9 

yaliñaç çıplak 

y. 2/68, 2/203 

yaliñaçliḳ çıplaklık 

y. 2/205 

y.+ta 5/192 

yalmavuz albastı, dev yaratık 

y.+ġa 5/191 

yaltiraḳ parlak 

y. 1/3, 2/26 

yaltira- parlamak 

y.-p 4/17, 4/93, 5/78 

yaltiraḳliḳ parlaklık 

y.+i 2/205 

yaltirat- parlatmak 

y.-ip 1/76 

yamaḳ  yama, kese 

y.+ni 3/113 

yaman  kötü 

y. 3/127, 3/190, 4/63, 

4/64, 4/119, 4/122, 

5/135, 5/135, 6/4, 6/63, 

6/66, 6/68, 6/82, 6/84 

y. kör- “sevmemek” 

2/298 

y.+ken 4/30 

yamanliḳ kötülük 

y. 6/72 

y.+i 2/163 

y.+ni 6/37 

yamġur yağmur 

y.+din 3/109 

yamaĢ- sürüklenmek, yapıĢmak 

y.-ip 2/80 

yan  yan, taraf 

y.+mu y. “yan yana” 

2/88 

y.+ida 2/58, 2/76, 

2/112, 2/191, 4/136, 

6/7, 6/132 

y.+idiki 3/131, 4/109, 

5/143 

y.+iġa 1/31, 2/77, 

2/157, 2/270, 4/103 

y.+imda 1/5, 5/16 

yan- I  yanmak 

y.-ġan 1/96 

y.-ip 2/22, 2/23, 3/177, 

6/2 

yan- II  I. dönmek, geri dönmek 

y. 7/10 

II. geri cevap vermek 

y.-ġan 6/34 

y.-ġanliḳini 6/23, 6/27 

y.-idu 6/64, 6/67 

y.-ip 2/78 

yançuḳ cep 

y. 2/50 

y.+liridiki 2/171 

yandaĢ bitiĢik 
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y. 2/270 

yandur I yakmak 

y.-up 2/23 

yandur- II geri döndürmek 

y.-up 6/14 

yandurul- yakılmak 

y.-ġan 3/176 

yañra-  yankılamak 

y.-ytti 3/91 

yañrat- yankılatmak 

y.-ti 5/103 

y.-atti 4/10 

Yanvar (<Rus. Yanvar) Ocak 

Y. 1/1, 1/73, 2/207 

yañyu  (<Ç. ) patates 

y.+larni 5/121 

yap-  kapatmak 

y.-ip 6/6 

yar-  yarmak 

y.-ip 6/10 

y.-ivetti 5/243 

yar I  (<Far. yâr) sevgili 

y. 7/27 

yar II  uçurum 

y. 2/77 

y.+niñ 2/166 

yara-  yaramak 

y.-maydiġan 2/219 

y.-maydu 2/268 

y.-mas 6/65 

yara  yara 

y. ḳil- “yaralamak” 

5/134 

y.+ñ 4/112 

y.+sini 1/118, 4/113 

 

yaraĢ-  yakıĢmak 

y.-ḳan 1/28 

yarat-  yaratmak 

y.-ḳan 2/14 

y.-ip 2/237, 2/255, 5/58 

yardem yardım 

y. ḳil- “yardım etmek” 

1/114, 2/249, 2/250, 

3/9, 3/13, 3/15 

y.+i 2/157, 2/238 

y. ber- “yardım etmek” 

3/64 

yardemleĢ- yardımlaĢmak 

y.-idu 2/215 

yaridar (<YU.+Far yara+dâr) 

yaralı 

y. 1/128 

y. bol- “yaralanmak” 

1/118, 1/127, 1/136, 

3/209 

y.+ni 1/124 

y.+niñ 1/122 

yaralan- yaralanmak 

y.-ip 1/118 

yarmaḳ madeni Çin parası 

y. 3/97, 3/110 

y.+larni 3/114 

yasa-  I. yapmak, onarmak 

y.-p 1/17, 3/67, 3/241, 

6/43, 6/86 

y.-vatḳan 2/58, 3/68 

y.-ymiz 2/273 

y.-ġanliḳiġa 3/68 

II. tıraĢ etmek 

y.-vėtip 7/4 

yasal-  yapılmak 

y.-ġan 3/131, 5/117 

y.-maḳta 3/32 

yasaĢ  yapma 

y. 2/271 

y.+ḳa 2/272 

yasima yapay, yapma 

y. 2/163 

yasan-  süslenmek, bezenmek 

y.-iĢivalġanidi 4/8 

yasiniĢ  süslenme, bezenme 

y. 3/167 

yasat-  yaptırmak 

y.-ip 1/76 

yastuḳ  yastık 

y. 2/58 

yaĢ I  yaĢ, damla 

y. 1/66, 2/141, 5/214, 

6/16, 6/108 

yaĢ II  yaĢ 

y. 6/90, 6/106, 6/106 
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y.+ḳa 2/134, 4/40, 

5/151, 5/260, 6/75, 

6/96, 6/118 

y.+ḳiçe 5/9 

y.+ḳina 5/12 

y.+lar 5/150 

y.+larġa 5/18, 5/233 

y.+tiki 1/27 

y.+tin 5/9 

y.+iġa 5/212, 6/82 

yaĢ III  genç 

y. 1/96, 2/249, 3/92, 

3/161, 3/207, 4/4, 5/45, 

5/60, 5/111 

y.+lar 2/54, 2/58, 2/73, 

3/222 

y.+larniñ 3/224 

y.+liri 3/189, 3/204 

y.+liridin 3/208 

y.+liridinmu 3/210 

y.+liriġa 3/175 

y.+liriniñ 3/207 

yaĢa-  yaĢamak 

y.-p 2/238 

y.-vatḳan 5/275 

y.-vatḳanliḳini 5/1 

y.-ydiġan 2/295 

y.-ydu 2/313 

y.-ymiz 5/71 

y.-yalaydiġanliḳini 
2/220 

yaĢliḳ  gençlik 

y. 3/84, 5/45 

yaĢna-  çiçeklenmek, geliĢmek 

y.-ġan 5/40 

yat  yabancı 

y. 3/229 

yat-  yatmak 

y.-atti 1/132, 5/238 

y.-attuḳ 5/208 

y.-ḳanlarni 2/203 

y.-ḳin 4/112 

yataḳ  yatak, oda, yurt 

y. 5/126 

yava  yaban 

y. 2/108 

yavaĢ  yavaĢ 

y. 2/292 

y.-y. “yavaĢ yavaĢ” 

2/294 

Yavrupaçe Avrupa tarzı 

Y. 2/188 

yay-  yaymak 

y.-ip 4/1 

yaylaḳ  yayla 

y.+liri 2/97 

yaz-  yazmak 

y.-di 2/200 

y.-ġanlirim 2/19 

y.-ġinim 2/16 

y.-maḳçimen 2/15 

y.-iñ 1/55 

y.-ip 2/261, 2/281, 

5/164 

y.-ivaldi 2/198 

y.-ivėtip 5/112 

yaz  yaz 

y. 5/179, 5/255 

y.+ġa 3/160 

y.+niñ 3/1 

yazġuçi yazar 

y. 2/249, 2/284, 5/112 

y.+lar 2/265 

y.+larniñ 2/266 

ye-  yemek 

y.-p 1/105, 2/108, 

2/308, 5/261, 6/95 

y.-vatatti 4/15 

y.-vatḳan 3/165 

y.-ydiġan 6/32 

y.-ydu 2/301 

y.-ymen 2/302 

y.-yti 3/39 

y.-yttuk 5/135 

y.-mekçi 4/16 

y.-midi 6/82 

y.-gen 6/106, 6/106 

yekĢenbe (<Far. yekĢenbe) pazar 

y. 5/125 

yelke  omuz 

y.+mdin 3/141 

y.+side 2/84 
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yelpün- dalgalanmak 

y.-üp 4/23, 4/128, 

6/133 

yem  yem 

y. 4/125 

yene  yine, daha 

y. 1/127, 1/136, 2/33, 

2/68, 2/72, 2/77, 2/78, 

2/182, 2/188, 2/220, 

2/248, 3/27, 3/52, 3/66, 

3/76, 3/78, 3/137, 

3/172, 3/182, 3/191, 

4/48,  4/111, 4/112, 

5/20, 5/44, 5/111, 

5/182, 5/188, 5/189, 

5/198, 5/202, 5/233, 

5/275, 6/8, 6/18, 6/23, 

6/31, 6/53, 6/73, 6/101, 

6/106 

yeni  (<Ar. ya‛nî) yani 

y. 2/40, 2/70, 2/239 

yeñ-  yenmek 

y.-ip 2/8 

yeñgüĢle- değiĢtirmek, yenilemek 

y.-p 4/116 

yer  yer 

y. 4/26, 4/46, 4/47, 

4/78, 4/79, 4/114, 

4/116, 4/118, 4/120, 

4/121, 5/201 

y.+de 1/90, 1/118, 

2/103, 2/105, 2/188, 

2/243, 2/248, 3/4, 3/17, 

3/20, 3/195, 4/31, 4/78, 

5/208, 5/209, 5/209, 

5/210, 5/210, 7/74, 7/74 

y.+diki 1/71, 2/167, 

3/10, 3/197 

y.+din 7/78 

y.+ge 1/24, 2/107, 3/11, 

3/74, 3/159, 4/29, 4/43, 

4/62, 5/112, 5/144, 

5/250, 5/253, 7/80 

y.+lerde 4/47 

y.+lerge 1/100, 5/236 

y.+lergiçe 4/11 

y.+lerni 4/131 

y.+lirini 2/19 

y.+ni 2/270, 4/57, 4/92, 

6/90, 6/93, 7/75, 7/75 

y.+nimu 4/60 

y.+niñ 2/203 

y.+ide 3/137 

y.+idin 3/198, 3/235 

y.+ige 2/76, 2/136, 

2/157, 3/213 

y.+imiz 5/200 

y.+imizmu 5/200 

y.+ini 2/212, 6/101 

y.+iñlar 5/197 

yerlik  yerli 

y. 2/172 

yesli  (<Rus. yesli) ana okulu, 

kreĢ 

y.+de 5/260 

yet-  varmak, yetiĢmek 

y.-kenla 2/48 

y.-küdek 5/116 

y.-mes 4/4, 4/131 

y.-meydiġan 4/17, 7/75 

y.-meyla 5/212 

y.-elmesidim 3/220 

y.-idiġanliḳini 5/231 

y.-ip 1/121, 3/3 

y.-iptu 7/27 

y.-ivaldi 4/120 

y.-ivėliĢḳa 1/120 

yetküz- ulaĢtırmak, getirmek 

y.-dü 4/115 

y.-güçi 2/286  

y.-güçiniñ 2/288 

y.-üdiġan 2/301 

y.-üp 1/124, 4/116 

yette  yedi 

y. 2/31, 2/54, 2/73, 

2/156, 5/124, 5/172, 

5/191 

y.+din 5/124 

y.-giçe 5/123 

yėgüz-  yedirmek 

y.-düm 6/13 

yėḳimliḳ cana yakın, sevimli 
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y. 1/28, 2/86, 2/94, 4/2, 

4/82, 5/102, 5/122 

yėḳin  yakın 

y. 1/29, 1/108, 2/92, 

2/130, 2/133, 2/134, 

2/162, 2/228, 2/264, 

2/308, 3/9, 3/25, 5/236 

y.+da 5/4 

yėḳinlaĢ- yakınlaĢmak 

y.-ḳan 1/11 

y.-ḳansėri 4/14 

y.-maydiġan 2/71 

yėmek  yemek  

y. 3/129 

yėnik  hafif 

y. 6/72, 6/116 

y.+rek 2/124 

yėñ-  yenmek 

y.-idu 1/98 

yėñ  giysi kolu 

y.+imdin 3/184 

yėñi  yeni 

y. 1/16, 2/11, 2/14, 

2/253, 2/270, 2/315, 

2/315, 3/33, 3/33, 3/34, 

3/232, 3/236, 5/111, 

5/140, 5/214, 5/231, 

5/277, 6/131, 7/79 

y.-y. 3/233 

y.+din 2/14 

y.+sini 3/7, 3/12 

yėñil-  yenilmek 

y.-genlik 4/118 

yėñiliḳ  yenilik 

y.+larniñ 5/271 

yėniĢ I  geri cevap vermek 

y. 6/25 

yėniĢ II yenme, yeniĢ 

y.+te 6/124 

yėpil-  örtünmek 

y.-ġan 5/32 

yėpin-  örtünmek, giyinmek 

y.-ġan 7/1 

yėril-  yarılmak 

y.-ip 3/210, 3/217 

yėriliĢ  yarılma 

y.+ke 1/67 

yėrim  yarım, yarı 

y. 2/203, 3/208, 6/128 

y.+ġiçe 5/124 

y.+i 2/266 

yėĢil  yeĢil 

y. 4/8, 4/135 

yapy. “yemyeĢil” 2/90 

yėĢiliĢ  çözülme, açılma 

y.+ke 2/234 

yėĢin-  soyunmak 

y.-ip 7/3 

yėterlik yeterli 

y. 5/112 

yėtersiz yetersiz, eksik 

y. 2/16 

yėtile-  elinden tutup götürmek 

y.-p 3/118, 3/221 

y.-ptu 3/182 

yėtirḳa- çekinmek 

y.-p 2/122 

yėtiĢ-  I. yetmek 

y.-idu 2/249 

y.-ken 2/236 

y.-mes 1/75 

II. yetiĢmek, büyütmek 

y.-ip 5/26, 5/28 

yėtiĢ  yetme, ulaĢma 

y.+ni 5/270 

yėtiĢiĢ  yetiĢme, büyüme 

y.+ke 5/131 

yėtiĢsizlik yetersizlik 

y. 2/142 

yėyil-  (<ye-) yenilmek 

y.-ivatḳan 3/162 

yėyiĢ  yemek 

y. 2/188 

y.+ke 5/114 

y.+ni 2/296 

yėza  köy 

y. 2/227, 5/132 

y.+diki 5/4, 5/83 

y.+larda 5/157 

y.+larġa 2/158 

y.+miz 5/94 

y.+mizda 5/104 
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y.+mizniñ 5/70 

y.+niñ 5/67, 5/68 

yėzil-  yazılmak 

y.-ġan 2/248 

y.-ġanliḳini 2/217 

y.-ivatidu 2/256 

y.-ivatḳan 2/245 

yėziĢ  yazma, yazıĢ 

y. 2/24 

y.+ḳa 5/147 

yigirme yirmi 

y. 2/31, 2/76, 3/41, 

3/114, 4/40 

yigit  yiğit, delikanlı 

y. 1/32, 1/33, 1/37, 

1/45, 1/56, 3/121, 

3/121, 3/121, 3/128, 

3/161, 3/163, 3/171, 

3/176, 3/180, 3/200, 

3/201, 3/203, 4/49 

y.+ke 1/40, 3/172 

y.+ler 3/88, 3/120, 

3/126, 3/144, 3/148, 

3/168, 3/178 

y.+lerge 3/142 

y.+lerni 4/43 

y.+liri 3/92 

y.+liridin 3/154 

y.+ni 2/188, 3/159 

y.+niñ 1/31, 1/39 

yiġ-  toplamak 

y.-ip 2/264, 6/98 

yiġil-  yığılmak, toplanmak 

y.-ip 3/109 

y.-ḳan 5/179 

yiġin  toplantı 

y.+iġa 6/113 

y.+larġa 6/45 

y.+liri 6/125 

yiġi  ağlama, ağlayıĢ 

y.+si 2/209 

yiġiĢ  toplanma 

y. 3/111 

yiġival- toplamak, bir araya 

getirmek 

y.-almay 6/127 

yiġla-  ağlamak 

y.-ñġu 2/248 

y.-p 2/166, 2/227, 3/73, 

3/197, 5/139, 5/187, 6/5 

y.-ydiġan 5/232 

y.-ydiġu 2/245 

y.-ydu 2/166 

y.-di 3/192 

y.-ġan 2/165 

y.-ġanidi 6/94 

y.-vėtidiġandek 5/98 

yiḳil-  yıkılmak 

y.-di 1/118, 3/208 

y.-ip 4/106 

yil  yıl, sene 

y. 1/73, 1/138, 2/72, 

2/207, 2/234, 3/40, 

3/41, 3/249, 4/3, 4/139, 

5/188, 5/201, 5/278, 

6/76, 6/134, 7/24, 7/43, 

7/44 

y.+din 4/43, 5/163, 

5/190, 5/275, 7/46, 7/47 

y.+ġiçe 4/38, 5/189 

y.+i 2/31, 2/54, 2/156, 

2/173, 2/303, 2/316, 

3/1, 3/50, 4/44 

y.+lap 3/177 

yilliḳ  yıllık 

y. 6/128 

yiltiz  kök 

y.+larġa 4/106 

yiraḳ  uzak 

y. 2/162, 2/167, 2/238 

y.+ta 2/135 

y.+tin 1/10, 2/53 

yiraḳliḳ uzaklık 

y.+ta 2/56, 2/71, 2/156 

yiraḳlaĢ uzaklaĢmak 

y.-ip 6/5 

yirginiĢlik igrenç 

y. 3/232 

yirt-  yırtmak 

y.-ip 3/38 

y.-ḳudek 3/145 

yirtiḳ  yırtık 
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y. 2/129, 2/168, 3/109 

yoġan  büyük 

y. 1/116, 2/76, 3/120, 

3/142, 4/35, 4/93, 

5/163, 5/165 

yoġuna- büyümek 

y.-ydiġan 5/167 

yoġunat- büyütmek 

y.-ḳan 5/166 

yoġançiliḳ büyüklük 

y. 5/276 

yoġsu  hayır, yok 

y. 7/50, 7/52, 7/65 

yoḳ  yok 

y. 1/90, 2/102, 2/170, 

2/233, 2/244, 2/266, 

2/275, 2/294, 3/195, 

4/32, 5/100, 5/178, 

5/200, 5/207, 5/261, 

5/266, 5-3, 5/268, 

5/268, 6/52, 7/48, 7/53 

y.+mu 4/98 

y.+niñ 5/207 

yoḳal-  kaybolmak 

y.-ġandila 2/220 

yoḳat-  kaybetmek, yok etmek 

y.-ḳan 2/208 

yoḳitiĢ  yok etmek 

y. 2/48 

y.+ḳa 5/129 

yoḳliḳ  yokluk 

y.+ini 6/69 

yoḳsizçilik yoksulluk 

y. 5/161 

yoḳsul  yoksul 

y.+lar 2/205 

y.+larni 2/178 

yoḳtur- yoklamak, aramak 

y.-up 5/139 

yol  yol 

y. 2/23, 2/34, 2/77, 

2/221, 5/270 

y. adaĢ- “yolunu 

ĢaĢırmak” 2/55 

y. ber- “izin vermek” 

3/94 

y. ḳoy- “yol almak” 

4/72, 6/65 

y.+da 2/30, 2/220, 

2/277, 4/22 

y.+ġa ḳoy- “icra 

etmek” 2/220 

y.+ġa sal- “göndermek” 

3/81 

y.+ida 2/13, 2/219, 

2/315 

y.+iġa 2/314 

y.+imiz 5/73 

y.+imizni 1/64 

y.+ini 2/278 

y.+lar 1/16 

y.+liri 1/31 

y.+lirini 1/30 

y.+niñ 1/17 

y.+niñ 2/38 

yoldaĢ  yoldaĢ 

y. 3/14 

y.+lar 4/50 

y.+liri 2/155 

y.+im 1/5, 1/22 

yoluçi  yolcu 

y.+lar 3/5 

yoluḳ-  maruz kalmak 

y.-ḳanliḳini 5/213 

yopurmaḳ yaprak 

y.+larniñ 4/16 

y.+lirini 5/253 

yoruḳ  ıĢık, aydınlık 

y. 2/22, 2/23 

yorut-  aydınlatmak 

y.-up 3/177 

yoĢur-  gizlemek 

y.-up 1/13 

yoĢurun gizlenmek 

y.-up 7/80 

yölen-  dayanmak 

y.-gen 2/130 

y.-giniçe 4/51 

y.-ip 3/9, 3/90 

yötke-  değiĢtirmek 

y.-p 4/83 

Yuçençi özel isim 
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Y.+din 2/150 

yuġurul- yoğurulmak 

y.-ġanda 2/275 

y.-alġan 2/21 

yuḳiri  yukarı 

y. 2/53, 2/78, 2/97, 

2/305, 3/126, 5/142 

y.+da 3/236 

y.+dek 6/108 

y.+ġa 2/80, 7/7 

y.+ḳi 2/51 

yul-  yolmak, koparmak 

y.-up 5/237, 6/106 

yum-  yummak 

y.-maydiġan 2/22 

y.-up 1/132 

yumĢaḳ yumuĢak 

y. 3/106, 5/20 

yumĢa- yumuĢamak 

y.-p 3/105, 5/230 

Yunanliḳ Yunan 

Y.+larġa 2/210 

yupurmaḳ yaprak 

y. 2/58 

yurt  yurt 

y. 3/152 

yut-  yutmak 

y.-up 5/213 

y.-uvatḳan 5/194 

yuy-  yıkamak 

y.-attim 5/201 

y.-up 3/81, 3/232 

y.-uĢidi 5/123 

y.-uĢti 5/115 

y.-uĢup 1/9 

y.-uvatḳan 2/58 

yuyunuĢ yıkanma 

y. 5/115 

yüdü-  yüklemek 

y.-p 2/133 

yügü-  koĢmak 

y. 3/116 

yügür-  koĢmak 

y. 6/31 

y.-dü 1/108 

y.-düḳ 1/8 

y.-ep 3/165 

y.-eydu 6/38 

y.-gende 1/120 

y.-gendi 1/128, 1/130 

y.-üp 1/100, 1/115, 

1/119, 1/121, 4/106 

yügürüĢ koĢma 

y. 1/5 

yügüĢür- koĢuĢmak 

y.-üp 2/175 

yügürüt- koĢturmak 

y.-idu 6/59 

yügüritiĢ yürütme 

y.+ke 3/125 

yügürt- yürütmek 

y.-tü 4/16 

yükün- diz çökmek, çömelme 

y.-üp 3/124, 3/132 

yür-  I. yürümek 

y.-gen 2/129, 2/308 

y.-üñler 3/173 

y.-üp 2/19, 2/110, 

2/129, 2/184, 3/244, 

4/111 

y.-üvatidiġu 4/121 

II. yürümek yardımcı 

fiili 

y.-düm 4/103 

y.-ti 1/80, 1/82, 6/87, 

6/105 

y.-e 3/118 

y.-ettim 3/41, 5/269 

y.-ettük 5/133 

y.-eyli 3/243 

y.-gen 1/80, 2/85, 2/85, 

2/94, 2/163, 2/227, 

3/235, 4/48, 5/12 

y.-genliki 2/162 

y.-genlikini 3/41, 4/111 

y.-idiġan 2/61, 2/157, 

3/33, 4/133 

y.-imen 3/239 

y.-isen 2/17 

y.-üp 2/135, 4/90, 4/91, 

4/113, 5/135, 5/137, 
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5/139, 5/208, 5/252, 

5/261, 5/271, 6/101 

y.-üĢti 4/38 

yürek  yürek 

y. 5/187, 5/243 

y.+ke 2/4, 2/5 

y.+liri 5/193 

y.+ni 6/10 

y.+tin 1/130 

y.+i 1/96, 2/23, 2/232 

y.+idek 2/23 

y.+ini 2/23, 5/195, 6/67 

y.+ümni 3/219 

y.-üvėrettim 3/109 

yüreklik yürekli 

y. 1/21 

yürgüz- yürütmek 

y.-üp 2/48 

yürüĢ  yürüyüĢ, yürüme 

y.+ni 2/51 

y.+niñ 3/82 

yürüĢ-turuĢ hareket, yer değiĢtirme 

y. 2/62 

y.+ḳa 1/13 

yüttür- kaybetmek 

y.-üvetti 6/88 

yüz I  yüz 

y. 1/11, 1/73, 1/78, 

1/138, 2/31, 2/54, 

2/129, 2/156, 2/173, 

2/234, 2/303, 2/316, 

3/1, 3/50, 3/249, 4/38, 

4/44, 4/139, 5/278, 

6/134 

y.+din 2/56 

y.+lep 6/11 

y.+ligen 2/157 

yüz II  yüz, sima 

y. 2/52, 3/18, 5/110, 

5/123, 5/134 

y.+i 2/86, 4/108 

y.+ide 5/230 

y.+idin 1/133 

y.+ige 1/133, 4/133 

y.+isidin 6/107 

y.+liri 1/66 

y.+mu 2/52 
yüzlük  yüzlü 

y. 5/10 

 

Z 

 

zal  (<Rus. zal) salon 

z.+da 1/42 

z.+diki 5/63 

z.+ġa 5/8, 5/109 

z.+niñ 5/9 

zaman  (<Ar. zâman) zaman 

z. 2/11, 2/253, 4/87 

z.+ġa 5/167 

z.+imizniñ 3/230, 

3/234 

zañliḳ  (<Ç.+YU. +lik) 

alay 

z. 4/97, 5/154 

zar  (<Far. zâr) inilti 

z. 2/209 

zarlan- (<Far.+YU. zâr+lan) 

sızlanmak, dert yanmak 

z.-di 6/51 

z.-ġan 2/17 

z.-ip 3/218 

zarliḳ  (<Far.+YU. zâr+liḳ) 

dertli 

z. 3/140 

zavot  (<Rus. zavod) fabrika 

z. 2/198 

z.+tiki 5/81 

zedival (<Far. ) duvar halısı 

z. 3/90 

zeher  (<Far. zehr) zehir 

z.+dek 3/206 

zeherlik (<Far.+YU. zehr+lik) 

zehirli 

z. 3/227, 3/229 

zeḫmilendür- (<Far.+YU. +lendür) 

yaralamak 

z.+ettuk 5/135 

zeḫmiliniĢ yaralanma 

z.+ke 5/135 

zembirek (<Far. ) top 

z. 2/210 
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zencir  (<Far. zincîr) zincir 

z. 7/72 

zeñ  dikkat 

z. ḳoy- “dikkat etmek” 

3/16, 5/214 

zer  (<Far. zer) altın 

z. 7/13, 7/14, 7/15, 

7/17, 7/17, 7/19 

z.+ler 7/1 

zerbe  (<Far. đarbe) barbe 

z. ber- “darbe vermek” 

1/77, 3/222 

zerde  (<Far. zerd) öd, safra 

z.+si ḳayna- 
“sinirlenmek” 6/23 

zeretkerliḳ (<Ar.+Far.+YU. 

ziyâret+gâh+liḳ) 

mezarlık 

z.+ḳa 1/94 

z.+niñ 1/95 

z.+ta 1/86 

zerlik  (<Far.+YU. zer+lik) 

altın dolu 

z. 7/1 

zey  rutubet, nem 

z. 5/204, 5/208, 5/251 

zėmin  (<Far. zemîn) yer, 

toprak 

z.+ige 5/199 

zėmis  kefe ????? 

z.+side 7/38 

zėrik-  usanmak, bıkmak 

z.-mey 2/277 

zide  (<Far. zede) zedeli 

z. 5/243 

zil  etkileyici 

z. 5/76 

zilliḳ  ince, tiz ses 

z.+idin 1/11 

zindan  (<Far. zindân) 

z.+larġa 2/70 

zinnetlen- (<Ar.+YU. ziynet+len) 

süslenmek 

z.-gen 7/1 

Zis  araba markası 

Z. 3/2 

ziyan  (<Far. ziyân) ziyan, 

zarar 

z. yetküz- “zarar 

vermek” 2/286, 2/301 

z.+ni 6/119 

z.+i 6/110 

z.+ini 6/111 

ziyândaĢ (<Far.+YU. ziyân+daĢ) 

asalak 

z. 2/301 

z.+larni 5/129 

ziyanliḳ (<Far.+YU. ziyân+liḳ) 

zararlı 

z. 6/117 

ziyaret  (<Ar. ziyâret) ziyaret 

z. 5/148 

zoḳ  (<Ar. zevḳ) zevk, 

sevinç, memnuniyet 

z. 2/90, 2/308 

z.+imizni ḳandur- 

“memnun etmek” 5/138 

z.+ini aĢur- “ruhunu 

doyurmak” 5/111 

z.+ḳa tol- “çok 

sevinmek” 4/92, 5/44 

z. - Ģoḫḳa tol- 
“sevinmek” 5/34 

z. - Ģoḳi 6/87 

zoḳlan- (<Ar.+YU. zevḳ+lan) 

memnun olmak, 

sevinmek 

z.-ip 5/113 

zoñzay- çömelmek 

z.-ip 3/9 

zulum  (<Ar. ẓulm) zulüm 

z. 2/11, 2/220 

zuñzay- bk. zoñzaymaḳ 

z.-ip 2/69, 4/92 

zuvula  hamur, ekmek hamuru 

z.+miz 5/167 

z.+si 5/165, 5/166 
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SONUÇ 

 

Yeni Uygur Türkçesi‟ne ait ve Zunun Kadiri tarafından yazılmıĢ “ÇėniḳiĢ” 

adlı hikâye kitabında yer alan yedi hikâye üzerinde yapmıĢ olduğumuz çalıĢma 

neticesinde ortaya çıkan önemli hususları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

Yeni Uygur Türkçesi‟nde sekiz tanesi ünlü, yirmi dört tanesi ünsüz olmak 

üzere toplam otuz iki harf bulunmaktadır. Doğu Türkistan‟da yaĢayan Uygur 

Türklerinin kullanmakta olduğu Arap alfabesi, Yeni Uygur Türkçesinin ses 

özelliklerini yansıtır Ģekilde hazırlanmıĢtır. /o/, /ö/, /u/, /ü/, /ė/, /i/, /ñ/ harfleri için 

müstakil iĢaretlerin bulunması okumayı kolaylaĢtırmaktadır. Türkiye Türkçesi‟nden 

farklı olarak /ı/ ünlüsü alfabede yoktur. Bu yüzden Eski Türkçe‟de kalın ünlülü olan 

bazı kelimeler ve ekler ince ünlülü olarak kullanılmaktadır ve ünlü incelmesi hadisesi 

çok yaygındır. Kapalı /ė/ ünlüsünün bulunması da dikkate çarpan bir özelliktir. Bu 

ses Türkiye Türkçesi‟ndeki /e/ ünlüsünden daha kapalı ve dardır. Ünsüzlerde /ḳ/, /ġ/, 

/ñ/, /ḥ/ Ģeklinde transkripsiyonu yapılan harfler de Uygur alfabesinin bir özelliğidir. 

Metnimizde bazı eklerin tek Ģekilli olması nedeniyle ünlü ve ünsüz 

uyumlarının tam olmadığı görülmüĢtür. Eski Türkçede ve bazı alıntı kelimelerde ilk 

hecede ünlü yuvarlaklaĢması görülür. Eski Türkçe‟deki kelime baĢında yer alan /k/, 

/ḳ/, /t/ ünsüzleri metnimizde korunmaktadır. Fakat kök ünlüsü dar olan ve ünlüden 

sonra /Ģ/ ünsüzü gelen kelimelerde t- > Ģ- değiĢmesi görülür. Eski Türkçe‟de /s/ ile 

baĢlayıp /ç/ ile kelimelerde gerileyici benzeĢme sonucu s- > ç- değiĢmesi görülür. 

Arapça ve Farsça‟dan geçmiĢ alıntı kelimelerde f > p değiĢmesi görülür. Özellikle 

alıntı kelimelerde ve bazı Türkçe kelimelerde iki ünlü arasında b > v değiĢmesi 

görülür. 

Bazı alıntı kelimelerde ünsüz tekleĢmesi, bazı Türkçe kelimelerde ise ünsüz 

ikizleĢmesi görülür. Bazı kelimelerde /l/, /r/, /t/, /h/ ünsüzlerinin düĢtüğü görülür. 

Hal eklerindeki en büyük farklılık ayrılma hal eki olarak -din/-tin ekinin 

kullanılmasıdır. 
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ġahıs ekleri iyelik kökenli, zamir kökenli ve emir Ģahıs ekleri olmak üzere 

üçe ayrılır. Türkiye Türkçesi‟nden farklı olarak her Ģahıs için ayrı bir emir eki vardır. 

1. tekil ve çoğul ĢahıĢlar için de emir çekiminin olması dikkati çeken bir husustur. 

ġimdiki zaman, görülen geçmiĢ zaman, duyulan geçmiĢ zaman ve gelecek zaman 

için birden fazla Ģekil bulunur. Fiil çekiminde dikkatimizi çeken hususlardan biri de, 

bütün kiplerde 3. Ģahıs çekiminde yüklem olan fiilin üstüne iĢteĢlik eki getirilerek de 

çekimlenebilmesidir. 

Eski Türkçe Yeni Uygur Türkçesi 

/a/ açuḳ /o/ oçuḳ 

/e/ temür /ö/ tömür 

b- ben 

b- bit- 

b- ber- 

m- men 

p- püt- 

b- ver- 

/ı/ ḳız  /i/ ḳiz 

t- taġ 

t- tiş 

t- taġ 

ç- çiş 

s- siz 

s- saç 

s- siz 

ç- çaç 

--- /p/ pacie 

--- -v- ḫever 

-k- tokta- -ḫ- toḫta- 

/ḳ/, /ġ/, /ñ/ /ḳ/, /ġ/, /ñ/, /ḥ/ 

.  
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