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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESi İLE YAZıLMıŞ

HATUN DESTANı VE DİLİ
Dr. KAzım KÖKTEKİN'

k Edebiyatı'nda hacim bakımından küçük, ancak dil, kültür, tarih ve
debiyat açısından degeri olan edebi türlerden birisi de destandır.
arsça bir kelime olan destanın edebiyattaki tarifi "bir kahramanlık
hikdyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü 11 hece olan halk şiiri"l
şeklindedir. Edebi türün bu çeşidine "destani hikdye" adının daha uygun bir ifade
olacagını düşünüyorum.

Haberleşme araçlarının olmadıgı dönemlerde geniş halk kitlelerinin haklı
olarak ilgisini çeken, halk tarafından degişik mekan ve merasimlerde okunan bu
türün örneklerinden biri de Hatün Destanı'dır.

Hatun Destanı yukarıdaki tarife uygun olarak koşma biçiminde degil, beyitler
halinde yazılmıştır. Hece ölçüsünün tutmadıgı beyitlere ya da mısralara rastlamak
mümkündür.
Özellikle Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış olan bu destanların Hatun
2

Destanı, Prof. Dr. Halil Ersoylu'nun yayınlarlıgı Kız Destanı , Muhammed Hanefi

Cengi, İsmail Destanı, Prof. Dr. ŞUkı11 Elçin'in yayınlamış oldugu Kesik Baş

Destanı3 ve Güvercin Hikdyesi 4, Ejderha Destanı, Cimeime Destanı, Muhammed

Destanı, İbrahim destanı, Fatma Destanı, Veysel Karanı Hikayesi ve Eyyüp Destanı

gibi örnekler vardır.
Prof. Dr. Halil Ersoylu, Kız Destanı adlı kitabının Önsôz'ünde bu tip destani
hikayelerin Eski Türkiye Türkçesinin XLV. Veya XV.

• Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ögretim Üyesi.
i Türkçe SOzlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, C.I, s.363.
2 Halil Ersoylu, Kız Destanı (Hazii l:Iikiiyet-i I,(ız Ma'a Cuhiid), Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 1996.
3 Şükrü Elçin, "Kirdeçi Ali 'nin Kesik Baş Destanı", Türk Dili, Sayı: 517, Ocak 1995, s.6468.
4 Şükrü Elçin, "Kirdeci Ali'nin Güvercin Destanı", Türk Folkloru, Sayı:33, Nisan 1982.
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yüzyılından kalmış olduğunu 5 , Prof. Dr. Şükrii Elçin ise XIV. yüzyılda
yazılmış olduğunu 6 söylemektedir. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi'nde Hatun Destanı ile ilgili olarak" Mevlid metinlerine
eklenen manzum destanlardandır. Kimliği anlaşılmayan Aynüddin isimli
bir zat tarafından yazılmış olan bir nüshası, V. Mahir Kocatürk'ün hususI
kütüphanesindedir. Metninin XlI-XlV. asır mahsulü olduğu tahmin
edilmektediL."7 şeklinde bilgi verilmektedir.
Hatun Destanı'nın dil özelliklerine bakıldığında yaklaşık aynı
yüzyıllarda yazıldığını söyleyebiliriz. Hatun Destanı genel özelliklerini
bildiğimiz Eski Anadolu' Türkçesi (Eski Türkiye Türkçesi) dönemi dil
özelliklerini çoğu zaman gösterir. Eserin geniş halk kitlelerine hitap
etmesinden dolayı halk dili ve bunun için de halk imlası ile yazılması
olağandır.

Biz bu incelemede, Hatun Destanı'nın Atatürk Üniversitesi
Kütüphanesi, ASL 60 numarada kayıtlı elyazması nüshanın 1 b-16b
yapraklarında yer alan metninin yorumlu transliterasyonunu vermeye ve
oluşan bu metinden hareketle de bir dil çalışması yapmağa gayret ettik.
Üzerinde inceleme yaptığımız bu nüslıa, 156x96, 128x70mm
ebatında, harekeli nesihle yazılı, siyah deri ciltli ve 73 varaktıro
Müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan nüshanın diğer yapraklarında
17a-48b arası Kız Destanı, 48b-73a arası ise Kesik Baş Destanı
bulunmaktadır.

Hatun Destanı'nın Başlıca Dil Özellikleri:
A- Ses Özellikleri:
1- Yuvarlak ün1ü1erin korunması:
Eski Anadolu Türkçesinin en belirgin özelliklerinden biri olan
bazı kelimelerdeki yuvarlak ünlfiler bu metinde de korunmuştur: şatun
1, eyü 2, girü 27, berii 28, ayru~ 49, aru 56,~apu 57, lamu 82, açu~
86 ...
2- Ünlü türemesi:
Sadece Arapça birkaç kelimede Türkçe bir kelimede
karşılaşılmıştır. batim 12, emir 116, ~ayına- 106.

S Ersoylu, a. g.e., s. III.
6 Elçin: "Kirdeci Ali'nin Kesik Baş Destam", S. 65.
7 Türk Dili ve Edebiyau Ansiklopedisi. Dergah Yayınları. c. 4, s. 164.
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3- Ünlü düşmesi:
Metnimizde geçen bazı kelimelerde ünlü düşmesi görülmektedir:
yürürdi< yürüridi 3, gelürdi< gelüridi 5, n'oldugın< ne oldugın 6,
n'olcagın< ne olacagın 6, oğlan <ogulan 5, 6, göfilün < gönülün 36,
kendüzüni< kendü özüni 37, buyru~< buyuru~ 49, boynuna< boyununa
60, benze-<benize- 53, oğlunıfi< oğulunın 60, ay~< ayıru~ 108...
4- Ünlü değişmesi:
Metnimizde sadece kapalı e (e) nin i'ye dönüştüğü birkaç
kelimede görülmektedir: gice< gece 35, irte<erte 35.
5- Ünsüz düşmesi:
Standart Türlciye Türlciye Türkçesine göre metnintizde sadece bir
kelimede ünsüz düşmesine rastlanmaktadır: ur-< vur- 8, 38.
6- Ünsüz değişmesi:
Metnimizde geçen bazı kelimelerin başında ve ortasında ünsüz
değişmeleri olmaktadır. Ancak bu olayın bir tonlulaşma/ötümleşme
belirtisi olduğunu söylemek gerekir.
a) t-><I- değişmesi: dut-<tut- 2.
b) -k->-g-/ -~->-g- değişmesi: Genellikle iki ünlü arasında yer
alan tonsuz ünsüzlerin tonlulaştığı görülür: felegin< felekin ı 3, ayagına<
ay~ına 44...
c) -~->-b- değişmesi: Aynı zamanda bir slZıcılaşma olarak ele
alabileceğimiz bu olay bir kelimede görülmektedir: dabı<ta]p ] 28.
ç) d->y- değişmesi: Bir akıcılaşma olarak da değerlendirilebilecek
olan d>y değişmesi bir kelimede karşımıza çıkmaktadır: yibinde<dibinde
82.
7- Ünsüz ikizleşmesi:
Metnimizde sadece bir kelimede ünsüz ikizleşmesiyle
karşılaşılmıştır: lpşşa~ışa ıs.

B- Şekil Özellikleri
ı - Çokluk eki: Metinde geçen Türkçe çokluk ekleri +lar ve +ler'dir:
peygamberler 23, münaf~lar 69, (alimler ı 16, neler ı ı 5, yaranlar ] 26,
gazIler ı 29 ~ullar 136...
2- İsim çekim ekleri:
a) Yalın hali: İsmin herhangi bir hal eki almadan yalın olarak
kullanılmasıdır: Metinde birçok örneği vardır: batun 1, oğlan ı ı, etmek
30, (ali 49, allah 65...
b) ilgi hali: Eski Anadolu Türkçesi genel özelliklerinden biri olan
ilgi ekinin yuvarlak ünlüli olması, metinde çoğu zaman +ın, +in/ +un,
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+ün/ +nın, +niii şeklinde düzlük yuvarlaklık uyumuna uygun olarak
geçmektedir: -batunın .!,lelali 7, oğlanıii başına 13, felegin işine 13, anın
gözüni 14, mu.!,lammediii ayapına 23, canımın ~ayğusıdır 31, resülun
buyruğın 49, ikisinin 94, muş!aflinın muccizatı 133.
Bazen ilgi ekinin yazılmadığı da görülür: gözüm nün 17,
peygamberler begine 23.
c) Yükleme hali: Düzlük yuvarlaklık uyumuna bağlı değildir.
1) İyelik eki almış isimlerden sonra +n, +01, +ni şeklindedir:
Caybını 4, n 'oldugın 6, ayrugın 49, elin ayagın 60..
2) İyelik eki almamış isimlerden sonra +(y)ı, +(y)i ve +ı, +i
şeklindedir: dünyayı 1, agireti 1, ölüyi 6.
ç) Yönelme hali: Metinde geçen ismin yönelme hali eki +a,
+e'dir: a.lJirete 2, ~atına 5, güneşe 9, uy~uya 15, ustana 18, Ahmede 40,
oda 69, batuna 127, muş!afaya 137...
d) Bulunma hali: Metinde geçen bulunma hali eki +da, +de'd.ir:
şehrinde 1, yılda 12, düşimde 20, dibinde 47, içinde 112, agiretde 134...
e) Ayrılma hali: Metinde geçen ismin aynlma hali eki +dan, +den
şeklindedir: Taiindan 46, yanadan 69, boynından 71, benden 91,
çalabdan 92, gökden 121, muşıatadan 132...
f) Vasıta hali: Metinde yer alan vasıta hali eki +la, +le eki lle
edatının isimle birleşmiş şeklidir: ~dretile 34, yanıa 41, ~anıla 77,
canıla 77, Cizzetlle 131, ratımetiiile 136...
g) Eşitlik hali: Metinde sadece iki yerde +ca şeklindedir: ardınca
58, anca 120.
3- İyelik elderi:
1. teklik şahıs iyelik ekinde yer alan dudak ünsüzü m
ünsüzünden dolayı meydana gelen yuvarlaklaşma olayı bu metinde
zaman zaman kaide dışındadır: gözüm 17, ~uzum 18, düşimde 20,
yüzüm 21, c~umı 28, elümi 45, .!,lilimi 45, nazım 64...
2. teklik şahıs iyelik eki +n'nin yardımcı ünlüsü çoğu zaman
yuvarlaktır: ustana 18, anan 26, gözüne 27, yüzüne 27, düşüni 30,
oğlun 99.
3. teklik şahıs iyelik eki +ı, +i, +u,+ü/ +sı, +si'dir: ~atına 5,
oglancugı 7, anasınıii ıo, gözüni 14, ikisinin 94.
ı. çokluk şahıs iyelik ekinde de dudak ünsüzü m'den dolayı olan
yuvarlaklaşma çoğu zaman görülmez: ~ardaşımız 89, balItemiz 89,
eşimiz 89, eşimüz 85.
2. çolduk şahıs iyelik eki bir yerde +nüz şeklinde geçmektedir:
ikinüz 95.
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3. çokluk şahıs iyelik ekine metninıizde rastlanmamıştır.
4- Zamirler
a) Şahıs zamirleri ve çekimleri:
1. teklik şahıs zamiri: ben 20, 23, 24, 32..
beni 20, 80, bana 22, 24, 31, benüm 79,
benim 78, benden 91.
2. teklik şahıs zamiri: sen 20
sana 18, 24, 25, seni 20, senin 68, senden
91.
3. teklik şahıs zamiri: ol 10, 12, 92, 135
anın 7, 14, 134, ana 36, 42, anca 120.
1. çokluk şahıs zamiri: biz 88
bizi 87, bize 130.
3. çokluk şahıs zamiri:
anlara 125.
b) Belirsizlik zamirleri: hiç kimse 4, hergiz 16, 51, kimse 32,
cümle 39, 58, ay~ 48, ~amusı 129.
c) Dönüşlük zamiri: kendü 37
kendüzi 8, kendüzüni 37, kendüzin 11 1.
d) İşaret zamirleri: anda 30, andan 29, bunıfi 44, bular 51, budur
54, bunların 54, 102, şunın 119, bunlara 124.
5- Fiil Çekimi:
a) Basit Zamanlar.
anlatılan geçmiş zaman: olmışım-lplmışım 109, almış 1, bulaşmış 27.
görülen geçmiş zaman: gördüm 20, vardım 21, düşdüm 23, didüm 24,
gelmedüm 67, durdun mı 80, emizdin mi 80, oldı 17, geldi 13, durmadı
16, gelmedik 88, didiler 5, ~dı1ar 13, virmediler 51, eylediler 68.
geniş zaman: yimezem 19, yalvarırım 23, y*arsın 20, eydir 17, olur 21,
şunar 33, ~*ır 33, do~unur 34, der 45, dileriz 101, buyurmazlar 49.
gelecek zaman: olısar 134, görmeyisersiz 26.
istek: ~almayayın 47, olmayayın 47, göstereyin 124, tutam 32,
yemeyem 32, söyleyem. 64, bilmeyesin 100, ç~arasın 25, yiyesin 30,
bulmayasın 61, olasın 61, eyleye 18, yana 59, ~aya 92, yanalumşanalum 88, b*alar 69.
emir. 1) Doğrudan emir: gör-0 13, durğı117, al-018, ~-0 18, dimegil
48, gelmegil 22, olmağı1 22, söy1eme-0 29, -lcoğul 108, ~unuz 70,
bilünüz 70, -lcomanız 84, varın-yalvarın 95.
2) Dolaylı emir: varsın 91.
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b)

Birleşik

Zamanlar.
hikayesi: şatmışıdı 2, dutmışıdı 2, almışıdı 7,
öğrenmişidi ll, gitmişidi 15.
geniş zamanın hikayesi: yürürdi 3, !5:omazıdı 4, dimezidi 4, gelürdi 5,
lp1undı 6, benzerdi 9, öperidi 10, ağlandı 44, sevederdi 50, ururlardı
50.
6- Bildirme Çekimi:
hikaye: yandı 1, müşt~di 5, oğlanıdı 8, günidi 15, Jpşşa-idi 15.
geniş zaman: !5:aygusıdır 31, budur 54, ço~ dunır- tanıl5: durur 133.
şart: gerekse 70.
iktidar geniş zaman olumsuzu: varımazam 19, diremezem 28.
7- İsim-fıiller: -m~-mek
urmağa 38, virmege 38.
8- Sıfat-fiiller:
-du~: n'oldugın 6, emizdügüm 48.
-aca!5:: n' olacagın 6.
-an: çl15:aran 36, y~an 36, uranlann 54.
9- Zarf-fiiller:
-up, -üp: virüp 1, çevirüp 21, varup 25.
-ü: diyü 10, belinleyü 28.
-ken: dururken 21.
-uban/-üben: görüben 61, bulmayuban 61.
anlatılan geçmiş zamanın
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ijATUN DESTANı
tb

1

ka'be şehrinde bir batun
dünyayı virüp :ibfeti8 alınış şatun
varıdı

dünyasım a.!}irete şatmışdı

eyü dil ile 'alemi dutmışdı
eyü dil[il]e 9 yürürdi ol f~
yavuz adlu iki cihanda J:.ı~
namazım~ai:aya~omazıdı

hiç kimsenin 'aybım dinlezidi

2a

5

bızır ilyas gelüridi ~atma
didiler müş~di şoJ:.ıbetine

ya'nI ölüyi diri ~lW1dı
n' oldugın n'olacagm hem bilürdi
ol :tatumn 1:}.eıa1ı olmışıdı
anın biroglancıgı :plımşıdı

bir oglandı aya bemerdi yüzi
güneşe ta'n urundı kendüzi
şumn gibi görklü-idi ol paşa
görklü yüzi benzeridi güneşe

2b
10

anasımn ayagm öperidi
dünigün ana diyü taparıdı

ol oglanı mektebe virmişidi
oglan yidi muş1:}.afögrennıişidi
yidi IDuş1:}.aftefsınn bilüridi
yılda bin kez ol batim ~lundı
---_.~--

8 Metinde li1]ireti şeklindedir.
9 Metinde dile şeklindedir.

-7-
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caceb .taldılarfelegiD. 1 O işine
gör ne geldi 01 oğlanıii başına
meger oğlan bir gice yatmışıdı
gaflet anın gözüni örtmişidi

3a
15

yaz günidi gün [ü] dün 11lpşşaıdı
oglan ıatlu uy~uyagitmişidi
namaz vaIs:ti oldı oğlan durmadı
pak ünine hergiz lpı~ urmadı
"

anası

eydir ogul gözüm nün
namaz val{1i oldı bir durgıl öri

al abdest 12 .tal namazın var ustaiia
tann rabmet eyleye ~uzum sana

3b

oglan eydir ya ana dur yimezem
bugün ustam ı,.atına vanmazam

20

oglan eydir ya ana gördUın seni 13

oda yaIs:arsın düşimde sen beni
t~d~enbu~ümolur~~

yüz çevirüp [ben] 14 vardım peygambere
resül eydir git ~atıma gelmegil
taiinya ~UL bana ümınetoIınagıl
4a

düşdüm ben mul:ıamrnedüiayagına
yalvannm peygamberler begine

ben didüm ki ya resül ayıt bafia
neden ötri caşı oldum [ben]! s sana

10 Metinde çar!J-ı [elegiii şeklindedir.
11 Metinde gandün şeklindedir.
12 Metinde abdestin şeklindedir.
13 Metinde ben seni şeklindedir.
14 Metinde bu kelime yolctur.
1 S Metinde bu kelime yolctur.

.8-

A.Ü. Türkiyat AraştırmalarıEııstitiisü Dergisi Sayı 12 Erzurum 1999

25

sana dabı reva mıdır ya <aşı
varup ana gözin [senp 6 Çl~arası ı 7
~aygulu[dur]l8 ~alur anaii bı-çare
Q~ dizann görmeyisersiz

züii

girü döndüm ana b~dım gözüne
~an bulaşmış senin ol ay yüzüne

4b

ol düşden belinleyü durdum Öıü
c~wnı diremezem andan berü
anası eydir ogul ço~ söyleme

ustana var düş bahane eyleme
30

etmek algıl varup anda yeyesin
hem bu düşün 19 ustaıınadeyesin
oglan eydir etmek ~aygusı sana
canımın ~aygusıdırbugün bafiazo
19r~

gün gerek onıç tutanı yemeyem
kimseye hIç kem acı ben dimeyem

5a

anasıetmekşunarceddidutar
~$r ol oğlan şol

saCat girü [a]tar

atdı etmek anasının yüzüne
~udretile do~unur şag gözüne

35

5b

gice gördi irte geldi yaşına
gör ne geldi ol oglanın başına
anasının şag gözin çıka[ra]n2 ı
vay aiia22 ata ana göfilün yı~an

ı 6 Metinde bu kelime yoıaur.
ı 7 Metinde bu kelime çı..tarasm şeklindedir.
ı8 Kelime metinde .lf:ayg-u1u şeklinde geçmektedir.
19 Metinde düşüiii şeklindedir.
20 Metinde bugiln hem bana şeklindedir.
2 ı Metinde çı6:"an şeklindedir_
22 Metinde vayafla kim şeklindedir.
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gördi Oğlan anasımn gözüni
pare pare eyledi kendüzüni
aldı bıç~kendüziniunnaga
anası çün kendü canın virmege
bıçagı oğlan elinden aldılar

ol düşe cümle ta'accüb ~dılar

40

6a

ijaber oldı muş!afli mu1}.ammede
iki eihan güneşi ol a1)mede

mustafa dört yanla hem geldiler
l].atumn al;ıvilin 23 görüp şordılar
muş!afa ol l)atunı bilüridi

ana ~atı 'izzetler hem ~lurdı
l].atumn gözün göıiip agladılar •
resül buyurdı oğlam bağladılar
ağlarıdı bunıii beynı bagma
düşdi oğlan anası ayağına

45
6b

oğlan der ya ana görgil24 l;taIiıni

iledirler uş keserler elümi
~ai:a-ıdı t3Jindan geldi baiia
yalvarırımey canım

ana sana

!:ıdal eyle Imansız olmayayın
yarın ı:amu dibinde .PJmayayın

l;ıaı:fun olsun emizdügüm süd25 sana
a~ ana dimegil

23 Metinde aJ;ıvaJini şeklindedir.
24 Metinde gör şeklindedir.
25 Metinde sadüm şeklindedir.

z:inhar baiia

·16-
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'ali 'ömer26 dutdı resü1 27 buyruğln
l:ı~ sözidür buyurnıazlarayrugın
7a

50

key serverlerdi resülu.ii28 buyrugın
ururlardı hem ~atı mn lplıcın29
bular kimseye yavuz şanmadılar
oglana hergiz aman virmediler
oğlanın elin ayağln ke5(iiler

bir devenin boynuna perk aşdılar
ka'be>i gezdirdiler başdan başa
ol oglan kim benzeridi güneşe
çagrıdar ata ana uranları:ii

cezası

7b
55

budur kim görün bunların

!oza topraga bulaşmış şÜfeti
oğlan içün30 muştafa göynür~atı
zıra oğlan dirligi aru-ıdı
oğlan !;ıasan !;ıüseyin yan-ıdı

getürdiler anasımn ~apusına
girdi resül ol batun tapusına31
muşımanın dörtP 2 ardınca bile

cümle selam virdileredebile
Sa

resUl eydir batuna kim ya ana
reva gönne Oğlanın oda yana

26 Metinde 'ali ve 'ömer şeklindedir.
27 Metinde resülüii şeklindedir.
28 Metinde hem resuliili şeklindedir.
29 Bu mısra metinde dIn lplıcIDı ururiıırciı hem .(catı şeklindedir.
30 Kelime metinde çün şeklindedir.
31 Kelime metinde şabusına şeklinde geçmektedir.
32 Metinde dört şeklindedir.
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60

oglumn elin ayaguı kesdiler
bir devenin boynuna hem aşdılar
görüben ogwufiı 33 bulmayasın
bulmayuban ço~ peşiman olasın
~aza-idi taiindan geldi sana

gel anın günillıın bağışla bana
gatun eydür beni üşendürn1egi!
cümle 'alemi oda yandunnağıl

8b

Q.~

bilür kim bir kezin ah eyleyem
nazım geçer padişaha söyleyem

65

cümle 'alemi bu dem oda y~a
çünki allah gözüm yaşına y~a
şöyle ~or~dı resülun görklü cam
batuna eydir ey agret34 sultanı

gelmedüm ki ben sana güç eyleyem
geldüm imdi l).a~ sözüni söyleyem
çünki bu gönlün seniii eylediler
oda nefti l:ıazır ol dem eylediler

9a

oglanuİiı şimdi oda y~ar
mün~ar

70

dört yanadan ~alar

batun eydir ne gerekse ~Uİiuz
südüm afta l).aram olsun bilünüz
oglam deve boymn<ian aldılar
siyaset meydamna hem getürdiler
y~dılarodı kimkey~ [yandıJ35

9b

gazilerin göge çı1.cdı feryadı

33 Metinde ogluİİl şeklindedir.
34 Kelime metinde aJ]iret şeklinde geçmektedir.
35 Metinde bu kelime yoktur.
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cali buyurdı oğlam getürdiler
ol oduii ortasına b~dılar
dört yanaclan neftleri36 bir urdılar
cali emr itdi oda neft urdılar
75

başladı

ki adın dutuşa yana
oglan ah idüp çığırdı ya ana

bir gel dabı görgiP 7 benÜID l}.alimi
od içinde ayağımı elümi

lOa

elü~ kesilmiş ayağunı ~amla
~an gider oğlan

içinde eaıııla

nemrüd adın benim içün yaJı::dılar
ben garıôi ol oda bır~dılar
gör ne geldi ana benüm başıma
CÖIllfÜme yigit1ügüme başıma 38

80

bir gice benim içün durdıii m' 01a39
oğul deyü beni emizdill m'ola4o
~aia-idi taı1rıdan

ıob

geldi bana

yalvarınm ey camm ana sana
l;ıela:l eyle Imansız olmayayın

yann tamu yibinde talmayayın
nice kim çıgırdı Çare bulmadı
anası hergiz şefliCat ~lmadı
haber 01dıl,ıasandan4 ! l}.üseyine
~oma:fuz kim oğlam oda yana
------- ---36 Metinde nefteri şeklindedir.
37 Metinde görşeklinde geçmektedir.
38 Metinde hem başuna şeklindedir.
39 Metinde mi ola şeklindedir.
-lO Metinde mi ola şeklindedir.
-llMetinde kelime 1;ıasan şeklinde geçmektedir.

-ı3-

K. Köktekin: Eski A;na~oIu Türkçesi İle YazıImıs Hatun Destanı ve Dili

85

didiler ~ oğlan ~ardaşımız42
balifemüz yeryüzinde eşimüz
l}.asan l}.üseyn43 baş aç~ yalın ay~
muştata~atına geldiler ya~

Ha

muş~ya didiler ki ey dede

bizi kendi elliile atğıl oda
oğlan

ile bile oda yanalum
bu cihana biz gelmedik şanalum

~ariı oglan yarınıız ~ıınız

balifemiz44 bugün deminde eşimiz
90
llb

oğlan iç ün cammız

olsun fida
muştaffiyafanndan geldi nida
oğlanın anasına varsın bunlar

benden raJ:ımet senden şefliCat umar
ta anası ana l).elaJ. lpImaya

ben çalabda.n ol ra1).met bulmaya
yüz yigirnıi dört bin peygamber gele
şefli'ati geçmeye 'aciz ~ala
çün işitdi muştaf:i ol l}.~ sözin
ikisinin [hem]45 öpd.i ol dem gözin

12a

95

oğlanın anasına v:ınn didi
ikiiiüz batuna yalvarın didi

l).asan l).üseyn baş aç~ yalın ay~
ol l].atumii ~apusına geldiler yay~6

42 Bu mısra metinde didiler *:ını oglan .V3nmız lfardaşımız şeklindedir.
43 Metinde /;ıiiseyin şeklindedir.
44 Kelime metinde IJ'llIfemiz şeklindedir.
45 Bu kelime metinde yoktur.
46 Bu mısrada ~ hece fazladır.
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bismillah deyü ~apuyı açd.ılar
aglaşuban ikisi yaş şaçdılar

hatuna eyitdiler kim ya ana
reva görme oglanın oda yana
oglun içün neınıiid adın y~dılar
og1anuiiı ol oda b~dılar

12b
100

göresin oglanufu bilmeyesin
agIayasm dünigün gülmeyesin
dileriz kim sen ~apuya ç~ın
oglarıcıgın Qalini bir göresin
hatun buıarın sözüni şımadı
hem daJ;ı.ı ba~ırJarını l.<ımadı4 7
şundı

batun ikisin öpdi gözin

~aşra çıl,cdı şol dem işitdi sözin

b~dı gördi ol :tayfunet günini
göge çı.lpnışdı48 oJ adın tütüni

13a
105

gördi ogulı od içre yana dir
üzgünidi bıçare [01]49 ana dir
01 südünso yeri şol dem ~yınadı
gözi yaş doldı yüregi oynadı

cümle (alem gözine oldı ~ara
ad' çindes ı oglını gördi biçare
13b

47 Metinde
48 Metinde
49 Metinde
50 Metinde
5 i Metinde

bir kezin çağırdı didi ya ogul
ayru~ ana dimegil beni ~ogul

hem ]pmadı şeklinde geçmektedir.
çıPmŞ şeklindedir.

bu kelime yoktur.
süd şeklindedir.
içinde şeklindedir.
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ana degil ben saiia yad olmışım
lpImaya kafır saiia ben lplmışıın

110

~angı

ana oglım oda y~a
~arşısında durup 01 ana ~
yırtdı yüzin şol saCat açdı başm

getürüben atdı oda kendüzin

cd İçinde ~oçdı oğIm ey dede
urdJ yüzin 01 oglumn yüzine
c~ gitdi bilmedi 01 kendüzin52

14a

............................................................

otuz üç bın şal;ıabI lp1dılar zar53
muştafii ile agladı 01 dört yar
115

~a1dı

oglan anası odda bile
işİt imdi padişah neler pla

01 calimler sulıam ~dlr paşa
emir lp1dı gökdeki54 uçan ]pışa
yüz bİİi ~ ~ş deilize şaldılar
01 suyı od üstüne yitürdiler
cilillie~anadı~anadawUılar

14b

görklü tekbir boş şa1avat virdiler
şumn gibi şaçdılar şuyı

yire

od söndi ol dem [olmışdı]55 ~p~

120

ne cd ~dı ne de 56 odun paresi
ne şu ~ldı ne de57 anca paresi

52 Beytin ikinci mısrm metinde yoktur.
53 Metinde .ma şeklindedir.
54 Metinde gökde şeklindedir.
55 Kelime metinde yoktur.
56 Metinde ne şeklindedir.
57 Metinde ne şeklindedir.
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şol dem ce"bnPil indi

gökden yire

muştafayal}.aLc seHimın hem vire

geçdi şol dem muştaffinıiiyanına
görklü haber vİrdİ anın canına

15a

ya resülu1lah tafin virdi se1am58
işbu sa'at buyurdı sana kelam
.eytdi 'amamesin örtsün bunlara
~udretimi göstereyin ~ullara59
125

örtdi resü1 'amamesin anlara
allahın ~udretin gör bil ey yara
aldı resü1 'amamesin açdı başm

yaranlar amIn deyüben dökdiller yaşın60
çün du'a lpldı resül sildi yüzin
01 batuna padişah virdi gözin

15b

oglanınay~an61gine

biter
halaş olur iki [si]62 dal].ı dutar
ol gazller muccizatı gördiler
~amusı tekbIr şaIavat virdiler

130

100

çıgırdılar dIn mul;ıammed aınidir
vallah63 bu gün bize bayram günüdir

'izzetile oglam getürdiler
muştaffinın ~atına getürdiler
bir 'acü:>ib <fasııandır bu gayet
muştafadandırbilün bu IDuCcizat

58 Metinde sana seliim şeklindedir.
59 Metinde ben ~lara şeklindedir.
60 Beytin her iki IIllsraınruı da hece fazl::ıdır.
61 Metinde ili ay~an şeklindedir
62 Metinde iki şeklindedir.
63 Metinde valIahi şeklindedir.
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muştaranın muecizatı ço~ durur

ben ne dersem ~ çalab t~ durur
vayana ata ana uran kişi
aijiretde dişvar olısar işi 64
135

16b

kimden ki ata ana boşnud ola
ral}.metile şefiicati ol bula
ral}.metinıe şefiiCat eyne]65 kerün

rüzI lplgıl ~llaruna ey raL;ıIm
,"

ol resü166 caşpna batm olsun keUim
virşa1avatmuştaffiya ve's-selam

ffiilarun taiUillin fiiil&
mul:ıammediiirü1)ına vir şalava.t

taiin raQ.met eylesün ol can içün
kim duca [ide]67 bum yazan içün

64 Metinde anın işi şeklindedir.
65 Metinde şemCııteey şeklindedir.
66 Metinde resilliili şeklinde geçmektedir.
67 Kelime metinde yoktur.

·18-

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı U Emirum ım

-19-

SÖZLüK
A

abdest (<a:lH-dest)(F) : abdesi.
a al-: abdest almak.
: çok tuhaf şey. anlaşılmaz, acayip.
'acii'ib (A)
: acaba, hayret, gariplik:.
'aceb(A)
'a kıl-: hayret etmek, şaşkınlığa düşmek.
: tadı acı olan; kıncı, üzücü, intici. dokunaklı.
acı
: beceriksiz, zayıf güçsüz.
'aciz (A)
: bir şeyi kapalı durumdan kurmak.
aç: açık, kapalı olmayan.
aç~
: bkz aç~.
açuk
adın
: bir adı olan" adlı; ünlü.
: ağlamale
agla: birlikte ağlamak.
aglaş
: sesin ıonuna göre beğenme. pişmanlık, sevgi gibi duygular belirtir.
ah
a. eyle-: acı ile içini çekmek.
ii. it-: acı ile içini çekmek.
: öbür dünya, diğer dünya.
atıifet (A)
: Hz. Muhammed'in diğer bir adı.
aQmed (A)
al;ıvaı (A)
: oluşlar durumlar.
: akıl. us.
'~(A)
: almak. elde elmek.
al: dünya, cihan.
'iilem(A)
: Hazreti Muhammed'in damadı, dördüncü halife.
'ali (A)
: alim, bilgin.
'alim (A)
: Allah.
allah (A)
: tülbend.
'amame(A)
: bağış, bağışlama; korkusuzıuk.
amlinJemin (A)
: öyle olsun.
amInCA)
: anne.
ana
: ard. arka. geri: bir şeyin arka yüzü.
ard
: faı\a, arıılc.
art~
: an. temiz.
arn
: bir şeyi aşağı sarkacak şekilde bir yere iliştirip sarkıtmak. asmak.
aş'aşl(A)
: karşı gelen. asi.
: a~k, sevgi.
'aş~ (A)
: atmak.
at: baba. ecdat, ·ata.
ata
: ay.
ay
: ayak.
aya~
: ayıp, kusur.
'ayb (A)
: söylemek, demek; anlatmak.
ayıt
: başk.a, diğer.
ayru~

------
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B
bag
bağışla

bagIabahane (F)
b~baş

başla

baynm
beg
beliiileben
beöze-

bem
bıça~

blfaJ!:bi~(F)

bil-

bile
bin
bir
bismillah (A)
bitbiz

boyn< boyun
bu
bugün
bulbuJaş
buyruğ<bııyuru

buyur-

: demet. bağlam. bağ.
: bağışlamak. af etmek.
: bağlamak. saımalc
: bahane. sebep. vesile.
: bakmak. görmek.
: baş. kafa; bir şeyin yakını veya çevresi.
: başlamak. bir işe girişmek.
: baynuıı; sevinç neşe.
: bey.
: korku ile birden sıçramak:. irkilmek.
: 1. teldik şalHs zamiri. ben.
: benzemek:. anduınak.
: beri. bu yana. beriye.
: bıçu.
: blfakmak. terk etmek. koymak.
: çaresiz. (zavallı) kimse.
: bilmek:. bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.
: beraber. birlikte.
: bin sayısı (1000).
: bir sayısı (l).
: besmele; başlangıç.
: büyüInek. tekrar ortaya çıknıak. bitmek.
: 1. çoIduk şahıs zamiri. biz.
: boyun.
: en yakında bulunanı veya az önce anılanı işaret eden zamir ve sıfat.
bu.
: bugün.
: bulmak. bir şeyi elde etmek.
: bulaşmu.
: emir. ferman.
: emretmek. buyurmak.

c
cin(F)
cem'Ü (A)
cedd (A)
ceza(A)
cihan (F)
cümle (A)

: can. ruh. hayat.
: dön büyük melekten biri. Cebrail.
: dede. bUyük baba. ata.
: ceza. karşılık.
: dünya. cihan.
: bütün. hep. cümle.

ç
ça1ab
çare(F)
çagrrçevir-

: Tann. Allah.
: çare. ilaç; yol.
: çağırmnk:. seslenmek bkz.
: çevirnıek. döndermek.

çıglf-.

-26-

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 12 Erzurum 1999

çığır

ç~

yüz çeviro: yüz döndermek.
: bağırnıu, haykınnak bkz. çağır-o
: çıkmak; yükselmek.

ç~.

: çıkarmak.

ço~

: çok. az olmayan.
: çünkü. mademki; gibi.
: çünkü. şundan dolayı ki.

çün (F)
çünki(F)

D
: dahi. da. de; bundan başka.
<dastin(F) : destan. hikaye.
de: demek, söylemek.
dede
: yaşlı kimselere seslenme sözü olarak: kullanılan bir kelime.
dem (F)
: zaman. çağ· .
ol dem: o zaman.
deiliz
: deniz.
deve
: deve. bilinen hayvan.
aın (A)
: din.
dib
: dip. en alt. taban.
di: bkz. de-o
dil
: dil. !isan.
dile: dilernek. arzu etmek.
dir: toplamak. biriktirmek.
diri
: diri, canlı olan.
dirlik
: yaşayış. sağlık. geçiro: canlılık.
dişvar <düşvar (F): zor, güç.
diz3r <didar (F) : yüz. çehre.
dolçun: dokunmak. değınek.
dol: dolmak. dolu duruma gelmek.
dök: dökmek. akıtmak. belli bir yere boşaltmak.
dön: dönmek. geri gelmek. geri gitmek.
dört
: dört sayısı (4).
du<a (A)
: dua. Allaha yalvarma
dur: durmak. kalmak; bulunmak; (ayağa) kalkmak.
örü dur- : ayağa kallana.k.
: isme gelen bildirme geniş zaman eki.
durur
: tutmak. yapmak. yakalamak..
dutdutuş
: yanmaya başlamak. ateş almak.
dtinigün
: gece gündüz.
: dünya. cihan.
dünya (A)
: rüya, düş.
düş
: düşmek; kapanmak.
düş·
d abI

wılin

E

edeb (A)
el

emir<emr (A)

; iyi terbiye. nazi.klik.
: el. kolun bilekJe parmak
: emir. buyruk: iş.

uçlarına

kadar olan bölümü.
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eıniz-

emr(A)
eş

etmek
ey
eyit-/eyteyleeyü

: emdirmek.
soo emiz-: süt emdirmek.
: bkz. emir.
: dost, arkadaş.
: ekmek.
: seslenme ve seslenmeye cevap vermek için kullanılan seslenme
edatı; ey, hey.
: söylemek. demek. anlatmak.
: etmek. yapmak. işlemek.
: iyi.

F
faillit (A)

: aruz cüzlerinden biri.

failatün (A)

: aruz ciizleri.ı:.den biri.

falPr (A)

: zengin olmayan. yoksul olan.
: gök yüzü. sema. felek.
: yardım isternek için çıkarılan yüksek ses;
: gözden çıkarma. uğruna verme.

felek (A)
feryad (F)
fidi (A)

ba~şma.

G

gaflet (A)

ganô (A)
gayet (A)

gm (A)
geçgelgerek
getiirgezdirgibi
gice
gine
girgirü
gitgök
göliİ< göliül
görgörklü
göstergöyn- <göyüngöz
gÜÇ
gülgün

: boş bulunma. dalgınlık. dikkatsizlik; ihmal.
: kimsesiz. zavallı. garip.
: çok. oldukça. :ıon derece.
: gaza eden. savaşan; savaştan sağ dönen, gazi.
: bir yerden bir başka yere gitmek; etki yapmak; geçerli olmale.
: gelmek. yetişmek. vannak; geriye dönmek.
: mutlak. gerek. lazım.
: getirmek. nakletmek.
: birinin dolaşmasını sağlamak. gezdirmek.
: gibi.
: gece.
: tekrar. yine.
: dışardan içeriye geçmek. girmek.
: geri; tekrar. yine.
: bir yere do~ yönelmek. gitmek.
: gök. sema.
: gönül. yürek.
gönül y~- gönül kırmak.
: bakmak, dikkat etmek; bulmak.
: temiz. gösterişli. güzel.
: görmesine yol açmak. göstermek.
: yanmak.
: görme uzvu. göz.
: zor. haksızlık.
güç eyle-: güçlük çıkarmak: zorlamak.
: güırnek.
: gün.
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: dini suç, günah.
: güneş.
: gece gündüz. gece ve gündüz.

günah (F)
güneş

günüdün

-23-

.

H
baber(A)

: haber, bilgi.

~(A)

; Allah. Hak.

L;ıaLPr (A)

; değersiz. aşağı. hakir.
: oluş. bulunuş, durum.
: kurtulma, kurtuluş.
tJalaş 01-; kurtulmak:
; iyi yetişmiş kişi, arkadaş; birinin yerine geçen kimse.
: dince yapılması yasak edilmiş şey.
: Hz. Ali'nin PUy.iik otıu ve Hz. ?yegaroberin torunu.
: hatır. gönüı.
: bkz. gatm.
: bitinne; Kuran'ı sonuna kadar okuma.
: kadın. hanım.
: hazır. bizzat olan. göz önünde olan.
: dinen yapılması haram olmayan. helal.
: hem, dahi. da, de.
: asla. hiçbir zaman.
: ebedI hayata kavuştuğu. ölümsüz olduğu söylenen İlyas
Peygamberin lakabi.
: asla. hiç.
: hoş, güzel.
: memnun, razı.
:Hz. Alrnin küçük otlu ve Hz. Peygamberin torunu.

J:ıa.l (A)
balaş (A)

.
balIfe (A)
i;ıariiın (A)
l;ıasan (A)

baJır (A)

batim<tıatm (A)

batm (A)
gatun<~tun

~(A)
l;ı.eIal (A)
hem (F)
hergiz (F)
1}.ıZır (A)

hIç (F)
goş

(F)

goşnud

(F)

I)üseyin (A)

iç
içre
içün
iki
ile
iletilyas (A)
Imin(A)
imdi
indi

ine
iş

işbu

işit-

it<izzet (A)

: iç.
: içeri, içinde. arasında.
; için. sebebinden.
: iki sayısı (2).
; ile.
: götürmek. yerine ulaştırmak. iletmek.
: Hz. İlyas Peygamber.
: inanma. inanç; Allah' a inanma
: şimdi. artık, öyleyse.
: şimdi. artık.
: erte. ertesi. yarın.
: iş, amel, durum.
: bu, işte bu.
: işitmek, duymak:.
: etmek, yapmak; aynı zamanda yardımcı iiil olarak
: yücelik, üstünlük.

kullanılan kelime.
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K

ka<be (A)
~(A)

kafir (A)
~Jp-

~\pııııu

~n
~at
~at~ngı
~anı

~plpıra
Jı:apu

Jı:ara
Ipı.rdaş<lpınndaş

l!:arşı

~tı
Jı:ayna~ygu
~aza(A)

kelam(A)
kem (F)
kendi
kendü
kendüzi
kerlm (A)
keskesilkey/gey
kez
Jı:ı

Jı:ılkı1ıc <lplıç

Jı:ır~
Ip.şşa

Jı:ıyiimet

(A)

: Mekke'de bulunan kutsal bina.
: değer, itibar.
; kafir, Allah'ın varlı~mı ve birli~ini inkar eden, inanmayan.
: kızmak, bağımıak, öfkelenmek.
; oldu~u gibi kalmak, kalmak, durmak.
: bütün, hep, herkes.
: kan.
: kanat.
: kanannak, kan çıkamıak.
; hangi.
: hani, nerede.
: kapkara, simsiyah, çok kara.
: kapı.
: kara. siyah.
: kardeş.
: karşı.
: çok. çok fazla, pek.
: kaynamak.
: kaygı, tasa. endişe.
; olacağı A.llah tarafından takdir olunan şeylerin olması. kaza.
: söz. kelam.
: kötü. fena; eksik.
: kendi, dönüşIillük zamiri.
: bkz. kendi.
: kendisi. şahsı.
: kerem sahibi, cömert; Allah' ın sıfatlarından.
: kesmek, koparmak. ayırmak.
: kesilmek, koparılmak.
: çok, pek, pek çok.
: defa, kere, kez.
: kırmak, ÜZIDek.
; ermek, eylemek. yapmak: yardımcı eylem.
: kılıç.
: kırk sayısı (40).
: kısa. uzun olmayan.
: dünyanın sonu ve ölülerin toplanıp mahşerde diriltilece~ gün,
kıyamet.

ki(F)
kim
kim
kimse
kişi
~o-

~oç
Jı:or-ı!:
~udret

~ul

(A)

: sebep, sonuç. bağlama gibi fonksiyonlarda
: ki.
: kim, kimse, hangi kişi.
; kimse. herhangi bir şahıs.
: kişi. şahıs. kimse.
: koymak, bırakmak.
: kucaklamak. sarılmak.
: korkmak.
: güç. kuvvet, takat.
: köle, kuL.

kullanılır.
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Içııll~

: kullllk, kölelik.
: kuş.
: kuzu; sevgi belirtmek için

içıış
Ipızu

kullanılan
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kelime.

M
meger(F)
mekteb (A)
meydan(A)
mO'cizaı (A)

muı:ıammed (A)
muşbaf(A)
muşJ8ft (A)
müıı.ifılç

(A)

müş~(A)

: meğer, ancak, belki.
: mektep, okul.
: geniş, açık ve dUı alan, meydan.
: mucizeler, olağanüstü şeyler.
: peygamberimizin adı.
: kapak içinde topl~ sayfalar, Kur'an-ı Kerim.
: Hz. Muhammed'in adlanndan biri.
: iki yüzlü. dış görünüş itibarıyla müslüman ancak içi müslüman
olmayan kimse.
: arzu eden. öZıeyen.
N

namaz (F)
naz (F)
ne
neden
neit (F)
nemrtid (A)
nice
ııida (A)
n'olnUr(A)

be?

: günün
vaktinde ve diğer bazı zamanlarda yapılan ibadet. namaz.
. naz, cilve. eda.
; ne, hangi şey, nasıl.
: neden. sebebi ne, nasıl.
neden ötri; neden dolayı, hangi sebepten.
: ham veya rastiye edilmiş petrol, neft yaltı.
: inançsızIığı ve zaliın1iği ile tanınan Babil hükümdarı.
: nasıl. nice.
: çağırma, seslenme, bağırma.
: ne olmak.
: nur, ışık.

o
od
ogıan

ogıanc~
ogı

ogul
ol
01-

: od. ateş.
: oğlan, erk:ek çocuk.
; oğlancık. yavrucak.
; oğul. erkek çocuk.
: bkz. og!.
: Eski Anadolıi Türkçesi döneminde işaret sıfatı ve 3. teklik
zamiri olarak kuııanılan kelime.
: olmak. bulunmak; yardımcı fıil olarak kullanılan kelime.

ona

: orra. ara.

oruç

: oruç.
oruç tut-; onıç ibatedini yerine getirmek..
; otuz sayısı (30).
: oynamak.

otuz
oyna-

şahıs

K. Köktekin: Eski Anadolu Türkçesi ile Yazı!ınış Hatun Destanı ve Dili

ö
ögrenölü
<ömercA)
'ÖJDC(A)
öpöri pır
öttÖTÜ pır

ötri

: ögrenmek. bilgi edinmek.
: ölü, ölmüş olan. canlı olmayan.
: Hz. ömer, dört halifenin ikincisi.
: ömür, yaşama süresi.
: öpmek.
: ayağa kalkmak, ayakıa durmak, dikelmek.
: örtmek, kapatmak; kaplamak.
; bkz. öri par-.
: dolayı, sebebiyle.
p

pidişih

(F)

pak(F)
pare(F)
paşa

perlc<berlc
(F)
peygamber (F)

peşimön

: padişah, hükümdar.
: temiz. saf, pak.
: parça. bölünmüş.
pare pare eyle-: parçalamak, parça parça etmek.
: saygı ya da sevgi seslenişi olarak lrullanılan bir kelime.
: sağlam, kuvvetli; katı. sert.
: pişman. nadim.
: peygamber. Allah tarafından haber getiren. haber veren.

R
raL;ıIın (A)
raQmet(A)
resül (A)
resülulIah (A)
reva (F)
~(A)

mzI (F)

: merhametli. esirgeyen. acıyan (Allah).
: acıma, esirgeme, koruma
: elçi, peygamber. resul.
: Allah'ın resülü, Hz. Muhammed.
: uygun. yerinde.
: can. nefes. canlılık. ruh.
: nzık. azık; nasip. kısmet.
mı Ipl-: mık vennek. nasip etmek.

s
sa<at (A)
şaç-

şag

şa1,ıibI (A)

şal
şalavil

şan

şat-

(A)

: saat, vakit. zaman.
: saçmak. da#ltmak.
: vucuna kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, solun zıddı.
: Hz. Muhammed'in zamanında yaşamış. onu görmüş ve sohbetinde
bulunmuş kimse.
: salmak. bırakınak. serbest hale getirmek; göndermek. yollamak.
: Hz. Peygamber için yapılan dualar.
şalaviit vir-: salavat getinnek.
: sanmak, ıasavvur etmek. var saymak.
: satmak. herhangi bir şeyi para karşılığında satmak.
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:

şstun

satın. karşılığını

vererek alma.
al-: bedelini vererek almak.
: kişilerin birbiriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık ve
saygı ifade eden söz. yaptıkları işaret veya hareket. selam.
: 2. teklik şahıs zamiri.
: baş, reis, önde gelen.
: kırmak. bozmak. gereğini yapmamak.
sözüni ŞI-: sözünü kırmak. sözünün gereğini yapmamak.
: silmek. bir şeyin ıslaklığını gidermek.
; siyaset. halka ait işleri gözeterek gereğince yapma.
: karşılıklı hoşça konuşma. sohbet.
: sormak. bilgi almak için soru sormak.
: yanınaz. aydınlatmaz. parlamaz olmak. sönmek.
: söylemek. demek.
; bir düşünceyi anlatan kelime dizisi. söz. kelam.
şsmn

selmıı

(A)

sen
server(F)
Şl-

silsiyaset (A)
şol;ıbet

(A)

şor-

sönsöylesöz

: su.

şu

sul~

(A)

şun-

şiiret

(A)

söd

; iktidar sahibi. sultan. hükümdar.
; bir şeyi göndermek, yollamak. sunmak.
: biçim. şekil. görünüş. s11ret.
; süt.
ş

şefical (A)

şimdi

: birinin suçunun bağışlanması için o kimseyle bir başkası arasında
özellikle de Tann ile kul arasında yapılan aracılık.
: şehir. kent.
: şimdi. içinde bulunulan zaman.

şol

: şu. o.

şöyle

:

yapılan aracılık.

şehr

(F)

şöyle,

onun gibi.

T

ta(F)
ta'accüb (A)
laInu

(Soğdca)

ı:an

Ta'n (A)
Tan*
Taiin
TaP-

rapu
Taşra

ratlu
tefsIr (A)
tekbIr (A)
~opra~

: zaman ve uzunluk bakımından mübalağa ifade eder; nihayet.
; ~ma. hayret.
ta'accüb kıl-; hayret etmek, şaşmak.
: ceheımem.
: şafak vakti; aydınlık.
!8ii dur-; parlamaya aydınlık olmaya başlaınak.
: ayıplama. kınaına.
ra'n uro; ayıplamak.
: şahit. delil.
; AHalı. Tanrı.
:mtku ile sevmek. ba)Vanmak.
: saygı; huzur, makam. kat.
: dışarı.
: tatlı. lezzetli.
: açıklama, yorum.
.
: ululama, yüceltme. A1lah'l·ytlceltme.
: toprak.
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ıoz

: toz, zerre.

lUttütün

; tutmak, yakalamak.
: duman.

u
uçumur-

: uçmak, havada hareket etmek, havalanmak.
: ummak. ümit etmek. beklemek. temenni etmek.
; vurmak, çarpmak. deıdimıek. hafif darbeler indirmek. dövmek;
koymak, bırakmak.
)Pı1I~ uro: kulluk etmek. hizmette bulunmak.

usta<üstad (F)
ustaz<üstad (F)

: zanaatkar, usta.
: bkz. usta.

uylpı

; uyku.

ü(F)
üç
ilinmet(A)
ün
üst

:
:
:
:
:
;
:

üşendür

üzgün

ve. ile.
üç sayısı (3).
bir peygambere inanıp bağlanan cemaat, fimmet.
şöhret. şan. nam. ün.
bir şeyin yukarı doğru olan tarafı.
tedirgin etmek, rahatsız etmek.
üzülmüş, neşesiz.

v
vallah[i] (A)
var
varvay
val!:t (A)
ve(A)
ve's-selim (A)
vir-

: Allah için, Allah hakkı için anlamında bir yemin.
: bulunan. mevcut olan, var.
: yürümek. gitmek, bir yere Uıaşmak.
: şaşma ifade eden ünlem.
: vakit. zaman.
: ve. hem. da/de.
: işte o kadar, artık bini.
: vermek. göndermek. birine bir şeyi ulaştırmak.

Y
ya(A)
yad
y~
yalın

yalvaryan
yanyana
yandur-

: ey: yardım isteme ifade eden bir kelime.
. yabancı. başkası.
: yakmak. tutuşmrmak. ateş vermek. yakmak:.
: çıplak. önüsüz. yalın.
: yalvannak. yakarmak. yardım isteyerek rica etmek.
: yan. huzur. kat
: yanınak. tutuşmu.
. taraf. yön; tarafa, yöne.
: yakmak. yandırmak.
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ya<ni (A)
yir(F)
yanı (F)
yiran<y3rin (F)
yarın
yaş

yatyavuz
yay~

yaz
yazyeyer
yeryüzi
y~yıl
yırt-

yiyib

yidi
yigirmi
yigit

yir
yitÜfyürek
yürüyüz
yüz

Araşt~arı Enstitüsü Dergisl Sayı 12

: yani.
: dost, tanıdık, yar.
: ey dost.
: dostlar, tanıdıklar.
: yann. bir soıınılti gün.
: gözyaşı.
: yaınıak:, uyumak.
: kötü. fena; kötülük, fena1ık.
: yürüyerek giden yaya.
: yaz, yaz mevsimi.
: yazmak.
: yemek yemek.
: yer.
: yeryüZü.
: yıJcınak, bozmak, tahrip etmek.
: sene, yıl.
: yırtmak, parçalamak.
: bkz. ye-o
: dip. en alt kısım
~u yibi=.cehennemin dibi.
: yedi sayısı (7).
: yirmi sayısı (20).
: yiğit, men.
: bkz. yer.
: yitirmek, kaybetrnek.
: yürek, kalp.
: yürümek, gitmek. devam etmek.
: yüz sayısı (100).
: yüz , çehre.

z

zinhir (F)

: ağlayıp sızlamak.
zan Ipl-: ağlamak, ağlayıp
: asla, sakın.

zI:rii.(F)

: çünkü,

şundan dolayı.

sızlamak:.
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