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ABSTRACT 

Relation of concepts, relevance, ownership, belonging, specificity, equality, similarity, contrast, proximity, approximation, etc. 

realized through the ties established within the framework. These ties show the relevance of the concepts and the relationships 

established between the concepts in direct or indirect ways. The concretization of the relations between the concepts in the 

language is provided by the structural and semantic possibilities of the language. In this study, which aims to determine the way 

of relation the concepts in Nahju’l-Farādìs, one of the Khwarazm Turkish texts, and the language units in this function, Turkish, 

Arabic, Persian language units that make the relations were determined and exemplified by using the data obtained by scanning 

the work; the ways and linguistic possibilities of relations are examined with examples. In the study, the relations between the 

concepts were based on the human element and the determined examples were divided into two groups, as the relations formed 

with the concept of human and with concepts other than human, with a classification in this direction. The relations shaped by 

the concept of human are related to humans or are established with elements within this scope; at least one of the related and 

related elements is human or human-specific concepts. In relations shaped by concepts other than human beings, the concepts in 

question or the elements created with them take place; the related or the related are not both human being, human characteristic, 

situation, etc. Turkish elements that make or contain relations in the directions specified in Nahju’l-Farādìs include inflectional 

and derivational affixes, words and word groups. Arabic and Persian items with similar functions are composed of some words 

and possessive construction in different classes and organizations where various suffixes can be used. 

Key Words: Concept, semantics, linguistics, Khwarazm Turkish, Nahju’l-Farādìs. 

 

Nehcü’l-Ferâdîs’te Kavramların İlişkilendirilmesi   

 

ÖZET 

Kavramların ilişkilendirilmesi, ilgi, sahiplik, aitlik, özgülük, eşitlik, benzerlik, karşıtlık, yakınlık, yaklaşıklık vb. çerçevesinde 

kurulan bağlarla gerçekleşmektedir. Bu bağlar, kavramların ilgilerini, kavramlar arasında doğrudan ya da dolaylı yollarla 

kurulan ilişkileri gösterir. Kavramlar arasındaki ilişkilendirmelerin dilde somutlaşması ise dilin yapısal ve anlamsal olanaklarıyla 

sağlanır. Harezm Türkçesi metinlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’teki kavramların ilişkilendirilme biçimlerini ve bu işlevdeki dil 

birimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, eserin taranmasıyla elde edilen veriler kullanılarak ilişkilendirmeleri 

gerçekleştiren Türkçe, Arapça, Farsça kökenli dil birimleri belirlenmiş ve örneklendirilmiş; ilişkilendirmelerin hangi yollarla ve 

dilsel olanaklarla sağlandığı örneklerle irdelenmiştir. Çalışmada, kavramlar arasındaki ilişkilendirmelerde insan ögesi temel 

alınmış ve belirlenen örnekler, bu doğrultuda bir sınıflandırmayla insan kavramıyla ve insan dışındaki kavramlarla biçimlenen 

ilişkilendirmeler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İnsan kavramıyla biçimlenen ilişkilendirmeler, insanla ilgili olmakta ya da bu 

kapsamdaki ögelerle kurulmakta;  ilişkilenen ve ilişkilendirilen ögelerden en az birini insan ya da insana özgü kavramlar 

oluşturmaktadır. İnsan dışındaki kavramlarla biçimlenen ilişkilendirmelerde ise söz konusu kavramlar ya da bunlarla 

oluşturulan ögeler yer alır; ilişkilenen ya da ilişkilendirilenin her ikisi de insan, insana ait bir özellik, durum vb. değildir. Nehcü’l-

Ferâdîs’te belirtilen doğrultularda ilişkilendirmeler yapan ya da içeren Türkçe ögeler arasında çekim ve yapım ekleri, sözcükler 

ve sözcük grupları yer almaktadır. Benzer işlevdeki Arapça ve Farsça ögeler ise türlü eklerin de kullanılabildiği farklı sınıf ve 

kuruluşlardaki kimi sözcüklerden ve ad tamlamalarından oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kavram, anlam bilimi, dil bilimi, Harezm Türkçesi, Nehcü’l-Ferâdîs. 
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Giriş  

Sosyal bilimlerin çocuk gelişimi, eğitim bilimleri, felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji, yöntem bilimi gibi 

farklı alanlarında terim olarak kullanılan kavram2; bir dil bilimi terimi olarak “Ortak özellikler taşıyan 

bir dizi olgu, varlık ya da nesneye ilişkin genel nitelikli bir anlam içeren, değişik deneyimlere uygun 

düşen, dilsel kökenli her türlü tasarım, düşünü, imge; bir nesne, varlık ya da oluşun anlıksal imgesi; 

gösterilen.” (Güz, Huber, Senemoğlu ve Öztokat, 2002, s. 132) biçiminde tanımlanmıştır. Kavramı, 

“nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dilde anlatım buluşu; dünyadaki nesnelerin ortak 

niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme, bir soyutlama” biçiminde özetleyen Aksan da 

kavramların değerinin ve niteliğinin aynı dili konuşanlar arasında aşağı yukarı aynı olduğunu ancak 

kavrama ilişkin zihinsel tasarımların yetişilen çevre, yaşanılan kültür, kişisel nitelikler ve deneyim gibi 

etkenlere bağlı küçük farklılılar gösterdiğini belirtir. Bununla birlikte kavramların aynı dilin 

konuşurları arasında “kişisel değerler” taşıması, değişik “tasarımlar ve duygular” uyandırması da 

mümkündür. Aksan, buna dayanarak kavramların uyandırdığı tasarımları “genel (topluma, 

dilbirliğine özgü olan)” ve “özel (kişiye özgü olan)”  biçiminde ikiye ayırmıştır (Aksan, 2015-III, s. 151, 

152). 

Kavramlar, türlü bakış açılarına ve ölçütlere bağlı olarak farklı biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırmaları belli başlıklar altında toplayan Şimşek’e göre “somut kavramlar”, gözlemlenebilmesi 

ya da beş duyu organıyla algılanabilmesi nedeniyle aynı kategoride bulunan kavramları (ör. “bina, 

masa, bilgisayar, kitap, çiçek”) içerir. Bu kavramlar, fiziksel olarak varlığı tartışma götürmediği, 

benzerlik ya da farklılıkları görülebildiği için sağlıklı insanlar tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Kimi 

benzer özellikleri taşımakla beraber bu özellikleri “düşünsel ya da tanımsal nitelik gösteren” 

kavramlara ise soyut kavramlar denir; soyut kavramların kolaylıkla ayırt edilebilmesi, kuramsal açıdan 

tanımlanmaları ve bu tanımın da zihinsel olarak canlandırılması yoluyla gerçekleşir. Algılanması 

yalnızca beş duyu organına dayanmayan, bunun için soyut yönü daha baskın zihinsel bir çaba 

gerektiren soyut kavramlar (ör. “sevgi, demokrasi, yaratıcılık, barış, kalite”) “üç boyutlu fiziksel 

varlıklar” olmamaları nedeniyle kolayca ayırt edilemez. “Üst kavramlar-alt kavramlar-bağlantılı 

kavramlar” biçimindeki bir bölümlemeyi içeren başka bir sınıflandırma ise kavramlar arasındaki 

aşamalılığa işaret eder. Kavramları kapsamları bakımından yapılandıran bu sınıflandırmaya göre bir 

kavram, “birçok şeyin ortak adı” olması yanında aynı zamanda “başka şeylerin bir parçası” 

durumundadır. En üstte bulunan ve doğal olarak kapsamı en geniş olan kavramlar (ör. “ulaşım 

araçları”) “üst kavramlar”dır. Alt kavramlar (ör. “hava, kara ve deniz taşıtları”), üst kavramların “bir 

alt düzeyi, küçük bir bölümü ya da özel bir parçası” niteliğindedir. Bununla birlikte kimi durumlarda 

üst kavramlar, başka kavramların alt kavramı; alt kavramlar da başka kavramların üst kavramı 

                                                 
2 Kavram “(Alm. Begriff, m, Begriffsvorstellung, f, Konzept, n, Vorstellung, f; Fr. concept, m, notion, f; İng. concept, notion; Lat. conceptus, 

notio; Yun. logos, ennoia, horos, noema; esk. mefhum) 1. çocg. dilb. eğitb. Ortak özellikler taşıyan bir dizi olgu, varlık ya da nesneye 

ilişkin genel nitelikli bir anlam içeren, değişik deneyimlere uygun düşen, dilsel kökenli her türlü tasarım, düşünce ya da düşlemin, 

nesne, varlık ya da oluşun zihinsel imgesi. 2. eğitb. Kapsamı ve içeriği bir im ya da sözle adlandırılarak anlam kazandırılan soyut 

düşünce. 3. fel. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. 4. man. 1. İçlemsel nesne. 

2. Bir ad, yüklem ya da işlevin içlemi. 5. ruhb. 1. Ortak nitelik ya da özellikleri olan, bir nesneler, olaylar ya da durumlar kategorisi, 

genel bir sınıf adı. 2. Herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini kapsayan soyut düşünce. 6. topb. Bilimde olguları 

çözümlemek, gözlemlenenleri sınıflandırmak, bunları açıklayarak anlamlandırmak ve bu gözlemler temelinde üst düzey 

önermeler oluşturmak amacıyla başvurulan sözcük ya da sözcükler kümesinden oluşan soyut dilsel birim. 7. yönb. Bir olay, nesne, 

durum ya da koşulun ayırt edici özelliklerini göz önüne alarak kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.” (TÜBA, 2011, s. 

687). 
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olabilmektedir. Aşamalı bir yapı içermeyen, ancak taşıdığı kimi özellikler nedeniyle bir kavramla 

herhangi bir biçimde ilişkilendirilebilen kavramlara ise “bağlantılı kavramlar” adı verilmektedir. Bu 

sınıflandırmaya göre örneğin “telefon” ve “cep telefonu”, üst ve alt kavram olarak değerlendirilirken 

telefonla ilişkili olan ancak aynı sınıfta bulunmayan “telsiz”, bağlantılı bir kavramdır (Şimşek, 2006, s. 

28-31).  

Piaget, kavramların oluşumu bağlamında “kendiliğinden kavramlar” ve “kendiliğinden olmayan 

kavramlar” biçiminde bir sınıflandırma yapmıştır. Çocuğun düşünme özelliklerini doğrudan yansıtan 

kavramlar, ilk grupta yer almaktadır. Örneğin küçük yaşlardaki çocukların, örgün kavramların tam 

olarak oluşmaması nedeniyle “nesneleri söylemleriyle sınıflama”sı; bebeklerin çoğunun “köpek” için 

“hav hav”, “kuş” için de “cik cik” sözcüklerini kullanması, bu doğrultuda ele alınabilir. “Kendiliğinden 

olmayan kavramlar”, çocuğun çoğunlukla yetişkinlerin isteği doğrultusunda gösterdiği “düşünme 

biçimi”ni temsil eder; çocuğun “kendisi gibi” düşünmek yerine “yetişkin gibi” düşünmeye 

başlamasıyla, toplumsallaşmaya bağlı olarak toplumun onayladığı düşünceleri içselleştirmesiyle 

oluşur. Örneğin birçok öğrencinin “dayak”ı, bir olumsuzluk olarak değerlendirmeyip yaramazlık 

yapan öğrencilerin cezalandırılmasıyla ilgili bir uygulama olarak algılaması ve “farkında olmadan 

onaylaması”, kendiliğinden öğrenilmemiştir (Piaget, 1964, akt. Şimşek, 2006, s. 31).  

Vygotsky, kavramların oluşumunu “doğal ve eğitsel çevre” kapsamında ele alarak “günlük kavramlar” 

ve “bilimsel kavramlar” terimleriyle karşıladığı iki kavram türünden söz etmiştir. Buna göre günlük 

yaşamda gelişen, bir başkasının “amaçlı biçimde” öğretmediği, çocuğun “okul dışındaki yetişkinlerle 

etkileşimi” sonucunda oluşan kavramlar, günlük kavramlardır. Çocuğun “kendi kafasında” biçimlenen 

bu kavramlar, çok kapsamlı değildir ve aşamalı bir yapı içermez. Bilimsel kavramlar ise belli bir bilim 

dalıyla ilgili olmakta, okulda öğretilmekte, sistematik olarak aşamalılık sergilemekte, “mantıksal bir 

düzenleme içinde” sunulmaktadır (Vygotsky, 1994, akt. Şimşek, 2006, s. 31). 

Eysenck ve Keane, yaptıkları kavram sınıflandırmasında “nesnesel kavramlar” ve “ilişkisel kavramlar” 

biçiminde iki tür kavrama yer vermiştir. Somut kavramlarla benzerlik gösteren nesnesel kavramlar, 

insanların çevrelerindeki fiziksel varlıkları, nesneleri sınıflandırmak için kullandıkları kavramlardır. 

Genellikle “sözel bilgilerden oluşan önermeler” biçiminde değerlendirilen ilişkisel kavramlar ise 

“nesnesel kavramlar arasındaki ilişkileri betimlemek” için kullanılmaktadır. Örnek olarak “su” 

nesnesel, suyun ısıtılması sonucunda oluşan “buharlaşma” ise ilişkisel bir kavramdır (Eysenck ve 

Keane, 1995, akt. Şimşek, 2006, s. 29, 30).  

Kavramların farklı yollarla işaretlendiği, bu amaçla türlü dil birimlerine başvurulduğu 

bilinmektedir. Bununla birlikte bir kavramın ya da kavram kümesinin işaretlenmesi için hangi dilsel 

olanakların, dil birimlerinin kullanılacağı da kesinlikle belirlenmemiştir. Doğrudan bu amaç için 

üretilmiş, ayrılmış kimi ögeler dışında eklerin, sözcüklerin, sözcük gruplarının, bunlardan oluşan kimi 

kalıpların bağlama göre herhangi bir kavramı işaretlemesi mümkündür. Bu da işaretleyicilerin kimi 

zaman metin bağlamından hareketle belirlenmesini ve bunun için de her türlü dil biriminin 

değerlendirilmesini zorunlu kılar. Bu konudaki güçlükleri kaydeden Yüceol Özezen’e göre  

“gözlemlenebilir ve sayılabilir birimler” açık bir biçimde bulunmamakta; araştırmacının öncelikle bir 

kavramı türlü düzeylerdeki dil birimlerinden hangisinin temsil ettiğini belirlemesi, bunları 

gözlemleyememesi nedeniyle tahmin etmesi gerekmektedir. Yüceol Özezen, bu konuda öncelikle 

neyin, hangi işaretin ve yapının aranacağını bilmek gerektiğinden ilk aşamada metin havuzlarının ve 

derlemlerin yarar sağlamayacağını; bu tür çalışmaları yapan araştırmacıların, konuştuğu dilin 
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olanaklarına ve kullanımlarına ilişkin yüksek bir sezgiye, açık bir algıya, ileri düzeyde tahmin 

yeteneğine sahip olması gerektiğini belirtmiştir (Yüceol Özezen,  2020, s. 111). 

Kavram işaretlemeyi dilbigisel ulamların işaretlenmesi bağlamında ele alan Boz, “sözlüksel 

olmayan, çekimsel özellik gösteren bir anlam (işlev) alanı” niteliğindeki dilbilgisel ulamları, “adsıl ve 

eylemsil” olarak iki alt başlığa ayırmıştır. Bu sınıflandırmada, “sayı, durum, cins, kişi, soru, bildirme, 

varlık, yokluk, küçültme, uyum, olumsuzluk vd.”, adsıl dilbilgisel ulamları; “çatı, olumsuzluk, 

görünüş, kiplik, zaman, sayı, kişi, soru vd.” da eylemsil dilbilgisel ulamları oluşturur. Boz’a göre 

dilbilgisel ulamlar, sözlüksel olmamaları, çekimsel özellik göstermeleri nedeniyle “çekimsel ögeler”le 

işaretlenmekte ancak kimi zaman “sözlüksel ögeler” de bu amaçla kullanılabilmektedir. Dilbilgisel 

ulamlar için kullanılan işaretleyiciler, “biçimbirimsel işaretleyiciler, biçimsözdizimsel işaretleyiciler, 

sözdizimsel işaretleyiciler, sözlüksel (göndergesel) işaretleyiciler” olarak dört gruba ayrılabilir. Bu 

sınıflamadaki biçimsözdizimsel işaretleyiciler de “biçimbirimsel işaretleyiciler (ad veya eylemlere 

eklenen biçimbirimler)” ve “sözdizimsel işaretleyiciler (sözdizimine öge eklenmesi veya çıkartılması, 

sözdizimindeki ögelerde meydana gelen biçimsel değişmeler, sözdizimindeki ögelerin görev 

değiştirmesi, yeni görev yüklenmesi)” olarak ikiye ayrılır (Boz, 2021, s. 96, 97). 

Türkçenin kavram işaretlemede kullandığı “sözcük tabanlarından yapım ekleriyle yeni kavramları 

adlandırma yöntemi”nin kimi durumlarda yetersiz kaldığını belirten Alyılmaz; bir kavrama ilişkin 

“yeni gelişme, değişme ve ayrışma” gerçekleştiğinde, kavramlar arasında yakın ya da uzak ilişkiler 

kurulduğunda ve onlara yönelik düşünceler değiştiğinde oluşan bu yeni durumun/kavramın tek bir 

işaretle karşılanmasının güçlüğüne değinmiştir. Alyılmaz’a göre Türkçedeki kavram işaretleme 

yöntemleri söz konusu olduğunda genel olarak “kök, köken ve gövde” durumundaki sözcüklere yapım 

ekleri getirilerek yapılan ve “morfolojik yolla (ekler vasıtasıyla) kavramları işaretleme” biçiminde 

adlandırılabilecek bir işaretlemeden söz edilmektedir. Türkçede, bu tür bir işaretlemenin yanı sıra 

birden fazla sözcüğün, eklerin de yardımıyla yeni kavramları işaretlediği görülür. Alyılmaz, bu 

işaretleme yönteminin “sentaktik yolla (söz dizimsel yöntemle) kavramları işaretleme” olarak 

adlandırılmasının yerinde olacağını belirtmiştir. Bu işaretlemede yararlanılan söz dizimsel ögeleri, 

yapıları ve oluşma biçimleri bakımından “belirtisiz ad tamlaması yapısındaki kavram işaretleri, sıfat 

tamlaması yapısındaki genel anlamlı kavram işaretleri,  birleşik eylem yapısındaki kavram işaretleri (ad 

+ eylemden oluşan kavram işaretleri, eylem-bağ-fiil/ulaç eki + eylem yapısından oluşan kavram 

işaretleri), belirteç + eylem yapısından oluşan kavram işaretleri, nesne + eylem yapısından oluşan 

kavram işaretleri, tekrar gruplarından/ikilemelerden oluşan kavram işaretleri, diğer sözcük 

gruplarından oluşan kavram işaretleri, cümlelerden oluşan kavram işaretleri” biçiminde sekiz gruba 

ayırmak mümkündür (Alyılmaz, 2018, s. 12-16). 

Kavramların İlişkilendirilmesi 

Kavramların ilişkilendirilmesi; ilgi, nispet, sahiplik, aitlik, özgülük, eşitlik, benzerlik, karşıtlık, yakınlık, 

yaklaşıklık vb. çerçevesinde kurulan bağlarla gerçekleşmektedir. Bu bağlar, kavramların ilgilerini, 

aralarında doğrudan ya da dolaylı yollarla kurulan ilişkileri gösterir. İlişkilendirilen kavramlar; söz 

konusu ilişkinin hem kendi aralarında hem de kendileriyle başkaları arasında gelişen, sonradan oluşan 

ya da ortaya çıkan durumlara, şartlara koşut biçimde yinelenmesi, farklı yönlerden yeniden kurulması, 

dallanarak yayılması yoluyla üyeleri oranında genişleyen bir ağ içinde yer alır. İlişkilendirme, kapsam 

itibarıyla yalnızca insan çevresinde var olan ve onunla sınırlanan bağlantıları değil; insanların ve insan 

dışındaki varlıkların başka insanlarla; etnik, siyasal, dinsel, sınıfsal vb. yönlerden ortaklaşan insan 

topluluklarıyla; yerleşim birimleriyle; coğrafi bölgelerle; belirli ya da belirsiz zaman dilimleriyle; 



159      Oğuz ERGENE 

 

International Journal of Languages’ Education and Teaching                                     
Volume 10, Issue 4, December 2022 

 

kendileri dışındaki hayvan, bitki ve nesnelerle kurduğu karşılıklı ilişkileri de içerir. Bu doğrultuda 

ilişkilendirmelerin kişi, yer, zaman, nesne gibi değişkenlere bağlı olarak farklı biçimlerde sağlanması 

mümkündür.  

Karaağaç’a göre herhangi bir yapma ya da olmanın (olayın) bulunmadığı yerlerde, bir ilişkilendirme ya 

da nitelendirme vardır. İlişkilendirme, iki ya da daha fazla adın bir araya getirilmesinde yararlanılan 

yollardan biri olup genel kavramların özele indirilmesinde, başka bir deyişle varlığın açıklanmasında 

başvurulan bu iki yoldan birini oluşturmaktadır (Karaağaç, 2012, s. 485).  

İlişkilendirilen kavramlar, bu kavramların özellikleri, ilişkilendirilme gerekçeleri, kurulan bağın niteliği 

vb. dikkate alındığında çok yönlü ve bileşenli bir ağ görünümündeki ilişkilendirmelerin dilde 

somutlaşması, dilin sağladığı yapısal ve anlamsal olanaklarla gerçekleşmektedir. Sözlü ve yazılı 

metinlerde, söz dizimsel ilişki içinde bulunan ya da bulunmayan kavramların metne ya da çağrışımlara 

dayalı olarak doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkilendirilmesi, çok sayıda dil birimiyle gerçekleşmiş; 

bu ögeler, ilişkilendirmenin yapılabilmesi için farklı yollar sunmuştur. Türlü biçimlerde oluşan, farklı 

içeriklere ve niteliklere sahip olan, ortak ya da ayrı yönleri bulunan, bunlara koşut olarak farklı 

biçimlerde sınıflandırılan kavramların dildeki karşılıkları, Türkçenin ilk yazılı metinlerinden bugüne 

kadar ek, sözcük, sözcük grubu düzeylerindeki dil birimleriyle ilişkilendirilmiştir. Tarihsel süreçte 

Türkçenin başka dillerden aldığı kimi ögeler de bu amaçla kullanılmıştır. Dil ilişkileri kapsamında 

değerlendirilmesi gereken bu ögeler -Türkçe kökenli örneklerle birlikte- hem tarihî hem de çağdaş Türk 

yazı dillerinde tanıklanmaktadır. 

Yöntem 

Bu çalışmanın veri kaynağı, Mahmûd bin Alî’nin Nehcü’l-Ferâdîs adlı eseridir. Nehcü’l-Ferâdîs’teki 

kavramların ilişkilendirilme biçimlerini ve bu işlevdeki dil birimlerini belirlemeyi amaçlayan çalışma, 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak hazırlanmıştır. Doküman 

incelemesinde, “araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizi” yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 189). Çalışmada, Harezm Türkçesi metinlerinden Nehcü’l-

Ferâdîs’in taranmasıyla elde edilen veriler kullanılarak ilişkilendirmeleri gerçekleştiren Türkçe, Arapça, 

Farsça kökenli dil birimleri belirlenmiş ve örneklendirilmiş; ilişkilendirmelerin hangi yollarla ve dilsel 

olanaklarla sağlandığı örneklerle irdelenmiştir. Bu bağlamda, kavramlar arası ilişkilendirmelerde insan 

temel alınmış ve ele alınan örnekler, insan kavramıyla ve insan dışındaki kavramlarla biçimlenen 

ilişkilendirmeler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İnsan kavramıyla biçimlenen ilişkilendirmeler, 

insanla ilgili olmakta ya da bu kapsamdaki ögelerle kurulmakta;  ilişkilenen ve ilişkilendirilen 

ögelerden en az birini insan ya da insana özgü kavramlar oluşturmaktadır. Bu tür ilişkilendirmeler, 

karşılıklı olarak insanların ya da insan topluluklarının başka insanlarla, insan topluluklarıyla ve insan 

dışındaki kavramlarla bağlantılarını içerir. İnsan dışındaki kavramlarla biçimlenen ilişkilendirmelerde 

ise söz konusu kavramlar ya da bunlarla oluşturulan ögeler yer alır; ilişkilenen ya da ilişkilendirilenin 

her ikisi de insan, insana ait bir özellik, durum vb. değildir. Bu örneklerde, karşılıklı olarak insan 

dışındaki kavramların birbirleriyle kurduğu ilişkiler ifade edilir.  

Nehcü’l-Ferâdîs’te İlişkilendirme İşlevli Dil Birimleri 

Bir kırk hadis kitabı olan Nehcü’l-Ferâdîs, tarihî Türk yazı dillerinden Harezm Türkçesi döneminde 

yazılmış “dinî ve didaktik” nitelikli, mensur bir metindir. Eser, bir mukaddimenin ardından gelen ve 

her birinde on alt bölümün (fasıl) yer aldığı dört ana bölümden (bap) oluşmaktadır. Her birinde bir 
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hadisin işlendiği bu kırk alt bölüm, bap başlıklarıyla birlikte şu biçimde sıralanmıştır: “Birinci Bap: 

Peygamberin Faziletleri (1. Fasıl: Peygamberin hayatı, ailesi. 2. Fasıl: Peygambere vahiy gelmesi. 3. Fasıl: 

Peygamber ve yârânlarının İslâmiyetin başlangıcında çektiği zorluklar. 4. Fasıl: Peygamberin 

Mekke’den Medine’ye hicreti. 5. Fasıl: Peygamberin mucizeleri. 6. Fasıl: Peygamberin Mekke’ye girişi. 

7. Fasıl: Peygamberin miracı. 8. Fasıl: Peygamberin cennet ve cehennemi gezmesi. 9. Fasıl: Peygamberin 

Huneyn’de feriştelerin nusretiyle kâfirleri yenmesi. 10. Fasıl: Peygamberin vefatı) / İkinci Bap: Hulefa-i 

Râşidîn, Ehl-i Beyt ve Dört İmamın Faziletleri (1. Fasıl: Ebu Bekir. 2. Fasıl: Ömer. 3. Fasıl: Osman. 4. 

Fasıl: Ali. 5. Fasıl: Fatıma. 6. Fasıl: Hasan ve Hüseyin. 7. Fasıl: İmam-ı a’zam Ebu Hanife. 8. Fasıl: İmam 

Şafi’î. 9. Fasıl: İmam Malik. 10. Fasıl: İmam Ahmed Hanbel) / Üçüncü Bap: Allah’a Yaklaştıran İyi 

Ameller (1. Fasıl: Din bilgisi ile meşgul olmak. 2. Fasıl: Namaz. 3. Fasıl: Zekât ve sadaka. 4. Fasıl: Oruç. 

5. Fasıl: Hac ve umre. 6. Fasıl: Ana babaya hizmet. 7. Fasıl: Helâl yemek. 8. Fasıl: Emr-i maruf ve nehy-i 

münker. 9. Fasıl: Gece gündüz uyumaksızın ibadet. 10. Fasıl: Sabır ve rıza) / Dördüncü Bap: Allah’tan 

Uzaklaştıran Kötü Ameller (1. Fasıl: Haksız yere kan dökmek. 2. Fasıl: Zina etmek. 3. Fasıl: İçki içmek. 

4. Fasıl: Tekebbür etmek. 5. Fasıl: Yalan ve gaybet. 6. Fasıl: Dünyayı sevmek. 7. Fasıl: Riya ve sem’a. 8. 

Fasıl: Kin ve haset. 9. Fasıl: Gurur ve gaflet. 10. Fasıl: Uzak ümit beslemek)”. Eser, bu bölümleri izleyen 

bir hatime ile sonlanmıştır. Sade bir dilin kullanıldığı eserde işlenen dinî konular, “akıcı hikâyelerle” 

süslenmiştir. Nehcü’l-Ferâdîs’in nüshalarını inceleyen araştırmacılar, genellikle eserin müellifini 

Kerderli Mahmud b. Ali; yazılış yerini ise Harezm olarak kabul etmektedir (Eckmann, 2004, s. XIII, XIV; 

Ata, 2016, s. 30-32). 

Nehcü’l-Ferâdîs’te belirlenen ilişkilendirme örnekleri; ilişkilendirilen kavramlar ve bu amaçla 

kullanılan dil birimlerinin gramer kategorileri bakımından aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir: 

a) İnsan Kavramıyla Biçimlenen İlişkilendirmeler 

Ekler 

Ad Durumu Ekleri 

 İlgi Durumu Eki3 (/+nIÆ/+nUÆ/+IÆ/ ~ /+Im/) 

“Bu etmekniÆ unı Aómed ÓanbelniÆ turur taúı òamìr mÀyası oġlı äÀlióniÆ turur.” [NF 220-11, 12 (Eckmann, 

2004, s. 151)]. 

“Abu’l-Óasan Nÿrì aydı raómhi: Bu òamr kimnüÆ turur? tĆp suéÀl úıldı erse, aydılar kim: Bu òamrlar Muètaãid 

òalìfanuÆ turur, tĆp aydılar.” [NF 307-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 212)]. 

“Ey úarındaş, bu Ćlgindeki yarmaúlar kimnüÆ turur? tĆdi erse, ol kimerse aydı: Bu yarmaúlar menim turur, tĆdi 

erse, Aónaf aydı...” [NF 257-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 178)]. 

                                                 

3 Harezm Türkçesinde ilgi durumu ekinin “aitlik, yakınlık, sahiplik” bildirme, “parça-bütün ilişkisi” gösterme, “karşılaştırma 

ilgisi” kurma gibi işlevleri bulunur (Kalsın, 2013, s. 34-38). İlgi durumu, bir adın başka bir adla ilişkili olduğunu bildiren 

durumdur. İlgi durumu eki, “sahiplik, aitlik, yakın ilişki” ifade ederken iyelikle aynı işlevdedir; bir varlığın bir parçasını bildirir, 

ilişki ve sahiplik bildiren yüklem oluşturur, ilişki durumu kurar... (Karaağaç, 2012, s. 334, 335). Boz’a göre ilgi dışında “belirtme 

ve sahiplik” işlevleri de bulunan ekin “temel söz dizimsel işlevi”, adları birbirine bağlamak; “temel anlamsal işlevi” ise ilgi 

sağlamaktır. Ekin sahiplik işlevi, “bir nesnenin parçası olduğu diğer nesneyi (bütünü), bir nesnenin ait olduğu diğer nesneyi” 

göstermektir. İlgi durumu eki almış sözcüklerin bir bölümü, /+DIr/+DUr/ bildirme ekiyle yüklem olabilir. Bu kullanım, “yüzey 

yapı”da adın eyleme bağlanması gibi görülmekle birlikte “derin yapı”da eksiltilmiş bir ad ya da adıl/iyelik öbeği söz konusudur 

(Boz, 2013, s. 21-24). İlgi durumu ekine “sahiplik-aitlik bildiren tamlayan ekleri” arasında yer veren Üstünova, ekin sahiplik-aitlik 

işlevini, iki aşamada ele alır. Buna göre ek, “a. ilgi ve yakınlık, sahiplik (Birazdan çocuğun annesi gelir. / Kadının çantası 

bulunmuş...); b. ait olma, mal olma (Türk’ün bayrağı daima şerefle dalgalanacak. / Prensin altınları çalınmış...)” göstermektedir 

(Üstünova, 2018, s. 107). 
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“İcÀzat bĆrseÆiz bolmas-mu? tĆdi erse, ol úapuà saúlaàuçı ferìşteler aydı: Bu köşk seniÆ erdi.” [NF 252-7, 8 

(Eckmann, 2004, s. 174)]. 

“YÀ ResÿlallÀhi, bu hediyye siziÆ turur, òıdmatúa keltürdüm, tĆdi erse, Ćw içinde kişiler cümlesi yĆdiler taúı 

toydılar.” [NF 121-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 86)]. 

 Yönelme Durumu Eki4 (/+GA/) 

“Menim raàbatım taúı maóabbatım Rebbümke turur, sarÀyúa ermes tĆdim.” [NF 64-13 (Eckmann, 2004, s. 47)]. 

“...ol Zabda tĆgeniÆiz ãaórÀ yer turur. Anda hēç kimerse yoú meger bir úaç èArab bar yılúı úaralıà. Ol taúı maÆa 

lÀyıú yer turur.” [NF 129-17/130-2 (Eckmann, 2004, s. 92)]. 

“Bu èabÀyì turur, yarımı yipek turur taúı yarımı yip turur, tĆdi erse, Şeyò aydı: Eger úamuà yipek bolsa erdi, 

kimlerke reva bolàay erdi taúı úamuàı yip bolsa erdi kimlerke revÀ bolgay erdi? tĆdi erse, úÀøì aydı: Eger úamuàı 

yipek bolsa erdi, òatunlaràa revÀ bolàay erdi ve eger úamuàı yip bolsa erdi, erenlerke revÀ bolàay erdi...” [NF 245-

15/246-1 (Eckmann, 2004, s. 169, 170)]. 

“AnıÆ üçün kim úayu ten kim óarÀm luúma birle barur bolsa, ol ten otúa sezÀ turur, tĆdi.” [NF 389-10 (Eckmann, 

2004, s. 271)].  

“MuèÀviya aydı Óasange: YÀ AbÀ Muóammed, bu seksen miÆ úızıl altun tĆwesi birle sizke bolsun, tĆdi.” [NF 

258-8 (Eckmann, 2004, s. 178)]. 

 Çıkma Durumu Eki5 (/+dIn/) 

“Aómad ibni’l-ÓarrÀz tĆp aytur erdiler, èÀriflardın erdi, ol aytur...” [NF 320-8 (Eckmann, 2004, s. 222)].  

“Ey nÀresìde, èÖmer saÆa ne ôulm úıldı kim èÖmerke mundaà aytur-sen? tĆdi erse, ol oàlan aydı úim: Men 

enãÀrìlardın turur-men.” [NF 108-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 78)].  

“Čmdi eger men dünyÀ èizzeti üçün taúı nesfnüÆ tanaèèumı üçün PeyàÀmbar èas’nuÆ civÀrını úoyup anda 

barsam, iÆen òabìålardın bolàaymen, tĆdi...” [NF 208-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 143)]. 

“Bolàay kim Óaú teèÀlÀ mĆni tÀyiblardın úılàay, tĆdi.” [NF 381-10 (Eckmann, 2004, s. 265)]. 

                                                 
4 Yönelme durumu eki, Harezm Türkçesi metinlerinde “yaklaşma ve yön; sebep, amaç; zaman; ilgi, aitlik, belirtme; karşılaştırma” 

bildirmektedir (Kalsın, 2013, s. 45-47). Türkiye Türkçesinde bu ek, “var, yok, -dur, erür ve sahiplik ifade eden sözlerle kullanılan 

iyelikli yaklaşma durumunu bildirir; bir kişinin bakış açısına işaret edebilir; mevcut bir özellikle ilişkisi olanı belirtmek için ilişki 

veya belirtme olarak kullanılır; üstünlük bildiren sözlerle, bir şeyin karşılaştırıldığı kişi veya nesneyi belirtmek için kullanılır; bir 

şeyin olma veya yapma nedenini ifade eden nedenlik yaklaşma çekimi olur...” (Karaağaç, 2012, s. 339, 340). Ekin değişik 

işlevlerine değinen Üstünova da yönelme durumu ekinin kullanımlarını, iki ad arasında sahiplik, aitlik bağı kurması nedeniyle 

“sahiplik-aitlik bildiren tamlayan ekleri”; iki adı karşılaştırma yoluyla sıralayarak üstünlük bildirdiği için “karşılaştırma bildiren 

tamlayan ekleri”; adları sebep ilişkisiyle bağlaması dolayısıyla “sebep bildiren tamlayan ekleri”; göreliğe dayanan sebep ilişkisi 

kurduğu için “görelik bildiren tamlayan ekleri”; özellikle iyelikli iki adın kurduğu ikilemelerde bir özelliğin denkliğine işaret 

etmesi nedeniyle “denklik-uygunluk bildiren tamlayan ekleri”; adları “mesafe ilişkisi” kurarak bağladığı için “mesafe bildiren 

tamlayan ekleri” gibi başlıklarda incelemiştir (Üstünova, 2018, s. 114-150).       
5 Harezm Türkçesinde, çıkma durumu ekiyle “hareketin başlangıç noktası; çıkış, kaynak; benzetme ve karşılaştırma; parça ve 

bütün” bildirilmekte; adın yapıldığı nesne ifade edilmektedir. Ek, kimi örneklerde de ilgi durumu eki işlevindedir (Kalsın, 2013, 

s. 55-58). Korkmaz, çıkma durumu ekiyle sebep-sonuç; nesnelerin yapıldığı ya da oluştuğu maddeleri gösterme; bütünü bildirme; 

bir bütünün herhangi bir bölümünü gösterme ya da ifade edilen “bütünden gelme”; karşılaştırma; araç; mensupluk, aitlik, 

herhangi bir yere bağlılık vb. anlam ilişkileri kurulduğunu belirtmiştir (Korkmaz, 2003, s. 301-316). Karaağaç, ekin “herhangi bir 

şeyin türediği öz veya kaynağı bildirme, herhangi bir şeyin yapıldığı malzemeye ya da benzediği şeye işaret etme, kendisiyle 

karşılaştırma yapılan şeyi bildirme, parçanın ait olduğu bütünü belirtme” gibi işlevlerini kaydeder (Karaağaç, 2012, s. 343). 

Üstünova da çıkma durumu ekini, bu gibi işlevlere dayanarak “sahiplik-aitlik bildiren tamlayan ekleri, bütün-parça ilişkisi 

bildiren tamlayan ekleri, karşılaştırma bildiren tamlayan ekleri, nitelik bildiren tamlayan ekleri” başlıklarında değerlendirmiştir 

(Üstünova, 2018, s. 118-141).     
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“Taúı PeyàÀmbar èas aytıp turur: vulÀtu hÀêihi’l-ummati min Úurayşin, menim ümmetim òalìfaları Úurayşìlerdin 

turur tĆdi.” [NF 94-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 69)]. 

“èAùÀé-i Selemì raómhi mütevekkillerdin erdi.” [NF 269-3 (Eckmann, 2004, s. 186)]. 

“Úaçan erse, ol dervìş erenlerdin, Óaú teèÀlÀnıÆ velìleridin ermiş.” [NF 432-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 300)]. 

“Aàmeş KevfeniÆ uluà èulemÀlarıdın erdi.” [NF 189-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 130)]. 

“Mekkedin Medìneke PeyàÀmbar èas üçün hicret úılmış muóÀcirlardın erdi.” [NF 239-3, 4 (Eckmann, 2004, s. 

165)]. 

“Men miskìn turur-men, musulmÀnlarnıÆ miskìnleridin.” [NF 140-17/141-1 (Eckmann, 2004, s. 99)].  

“İsmÀèìl peyàÀmbar ol HÀcardın vucÿdúa keldi.” [NF 219-5 (Eckmann, 2004, s. 150)]. 

 Eşitlik Durumu Eki6 (/+çA/) 

“...PeyàÀmbar èas aydı: YÀ èÖmer, siz ĆkegünüÆ faøìleti sözüÆüz miúdÀrınça turur tĆdi erse, èÖmer aydı kim...” 

[NF 95-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 69, 70)]. 

“Tamuàúa kirgen kÀfirlarnıÆ terisiniÆ úalınlıúı úırú Ćkki arşun bolàay, taúı terisi Uóud taàınça bolàay.” [NF 66-

9, 10 (Eckmann, 2004, s. 49)]. 

İyelik Ekleri7 

T. 1. /+m/+Im/+Um/ 

“Men taúı anam sözinge muòÀlifat úılu bilmedim, anam töşekinge kirip yattım, Ćlgim yanı asrasında úaldı taúı hēç 

közümke uyúu kirmedi.” [NF 289-11, 12 (Eckmann, 2004, s. 200)]. 

“Ey ayÀlım, üküş sözler eşittim, velìkin sökel erdiÆ, ol yöndin saÆa aymadım, tĆdi erse, ol kĆçe erteke tegi 

yıàladım.” [NF 416-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 290)].  

“...ãaóÀbarlarúa buyurdı taúı aydı: Ey BÀr ÒudÀyÀ, úavmumnı sen köndürgil kim munlar mĆni bilmedin bu cefÀlar 

úılurlar tĆdi.” [NF 13-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 10)].  

                                                 
6 Eşitlik durumu eki, Harezm Türkçesinde “eşitlik ve karşılaştırma” bildirmiş; “eşitlik ve karşılaştırma zarfı; göre, kadar 

anlamında görecelilik zarfı; yön zarfı; miktar bakımından yaklaşıklık zarfı” yapmıştır (Kalsın, 2013, s. 63, 64). Bu ekle nitelik ve 

nicelik bakımından eşitlikler bildirilir, sayı adlarından “yaklaşık bir sayı ya da belirsiz bir çokluk” ifade edilir (Karaağaç, 2012, s. 

346, 347). Üstünova, /+CA/ ekinin işlevlerini “(/+lArcA/ biçimiyle birlikte) eşitlik bildiren tamlayan ekleri, karşılaştırma bildiren 

tamlayan ekleri, benzerlik bildiren tamlayan ekleri, (/+CAlI/ biçimiyle birlikte) nitelik bildiren tamlayan ekleri, çokluk bildiren 

tamlayan ekleri, (/+lArcA/ biçimiyle) abartı bildiren tamlayan ekleri, küçültme bildiren tamlayan ekleri” başlıklarında 

örneklendirmiştir (Üstünova, 2018, s. 121-154).   
7 Banguoğlu, iyeliği ve iyelik eklerini “iyelik zamirleri” başlığı altında incelemiştir. Banguoğlu’na göre ek durumundaki bu 

zamirler, sahip olanla ait olunan kişi ya da nesnenin yerini tutar; eklendikleri adların kendilerinden önce gelen kavramlara 

(“öncüllerine”) aitliğini gösterir. İyelik zamirleri, anlam bakımından kişi zamirlerinin ilgi durumuna karşılık gelir; bu da ilgi 

durumu ekli adlarla kurulan ad tamlamalarındaki “sahiplik, aitlik” ilişkisiyle aynıdır. İyelik zamiri, getirildiği adın anlamını 

değiştirmekten çok, taşıdığı kavramla adı ilişkilendirmektedir (Banguoğlu, 1986, s. 361, 362). Karaağaç, “varlığın kişiye veya bir 

başka varlığa bağlı ve ait oluşu” biçiminde tanımladığı iyeliğin Türkçede çok güçlü yaşandığını belirtir. Bu ekler, “ilişki, aitlik, 

mülkiyet” bildirir; bir varlığı başka bir varlığa ya da kişiye söz konusu anlam ilgileriyle bağlar (Karaağaç, 2012, s. 327-329). 

Üstünova da iyelik eklerinin işlevlerini “sahiplik-aitlik” ve “belirtme” olmak üzere iki bölümde incelemiştir. Buna göre sahiplik-

aitlik işlevli iyelik ekleri, nesnenin kime ve neye ait olduğunu göstermekte; eklendiği adın sahibini, tekil ve çoğul kişiler olarak 

ifade etmektedir. Bu eklerin yönü, geriye doğru olduğu için geldiği adı kendisinden önceki tamlayan durumundaki bir zamire 

ya da ada bağlar. Adın zamirlere bağlanmasıyla iyelik grupları, adlara bağlanmasıyla da ad tamlamaları kurulur. İyelik eklerinin 

kimi zaman “belirtme” işleviyle kullanıldığı da görülür. Örneğin iyelik eki, “Geceleri gözüme uyku girmez.” ve “Bazıları 

çoğumuzu dikkate almaz.” cümlelerinde geçen “gözüm” ve “çoğumuz” sözcüklerinde, sahiplik-aitlik; “geceleri” ve “bazıları” 

sözcüklerinde ise belirtme işleviyle kullanılmıştır (Üstünova, 2018, s. 77-96).  
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“Bir kün èOåmÀn bin Maùèÿn raøhu PeyàÀmbar èas òidmatınàa keldi taúı aydı: YÀ ResÿlallÀhi, nefsüm maÆa 

neerseler sözler.” [NF 261-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 180)].  

T. 2. /+Æ/+IÆ/+UÆ/ 

“Ne úaêàu kim bar ataÆúa, cümlesi dünyÀda erdi, Àòiratta hēç úaêàu bolmaàay, tĆp aydı.” [NF 438-3, 4 

(Eckmann, 2004, s. 305)].  

“Eger ŞeyùÀn köÆliÆe kirip ìmÀnıÆnı taúı tevóìdiÆni taúı maèrifatıÆnı alsa, ne úılġay erdiÆ?” [NF 325-5, 6 

(Eckmann, 2004, s. 225)].  

“Andın soÆ emìre’l-muèminìna èAlì raøhu aydı: YÀ rÀhib, ol kitÀbuÆnı çıúaràıl, bakalıÆ içinde ne bitiglig turur? 

tĆdi erse, ol rÀhib taúı kitÀbını çıúardı.” [NF 150-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 105)].  

“Luùf u keremüÆdin deròïst úılur-men, bu yer yüzinde taúı maÆa bir müteberrik, arıà, óürmetlig Ćw bolsa men 

aÆa hemìşe ùavÀf úılsa erdim tĆp münÀcÀt úıldı erse...” [NF 38-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 28)].  

T. 3. /+I/+U/+sI/ 

“Abū Murìd raómhi iÆen kerìm erdi. ÒazìnadÀrı taúı yaú yawuúları úorúar erdiler kim üküş mÀl èaùÀ úılur, mÀlı 

tükengey, tĆp.” [NF 259-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 179)].  

“...taúı fermÀn úılġaymen kim Ádamdın úıyÀmatúa tegi dünyÀda ne kim zÀhidlar dünyÀnıÆ maóabbatı[nı] 

köÆlündin çıúarıp dünyÀdın ièrÀø úılġanlar bar...” [NF 394-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 274)].  

“...bu dïstum mĆni şefÀèat úılıp úurtaràay taúı maÆa bu dïstumnuÆ fÀyidÀsı taúı menfaèatı tĆggey-mü? tĆp 

seniÆ birle dïst boldum.” [NF 223-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 154)].  

“Andın soÆ Medìne içinde ne kim muéminlar musulmÀnlar bar, cümlesi PeyàÀmbar èas’úa kelip, selÀm úılıp 

beyèet bĆrdiler.” [NF 25-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 19)].  

Ç. 1. /+mIz/+ImIz/+ImUz/+UmUz/+UmIz/ 

“Bir yerke yıàılıştılar taúı meşveret úıldılar kim: Babamız Yaèúÿb bu Yÿsufnı bizlerdin artuú óurmet úılur taúı bu 

Yÿsuf kim bu tüşler körüp turur...” [NF 353-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 245)].  

“MÀlik aydı: Menin rÀyım andaà turur kim cümle mÀllarımıznı, yılkı úaranı, oàul úıznı, òatunlarımıznı, cümleni 

alıp baralıÆ...” [NF 69-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 51)].  

“Čvümüzde munça nièmet bolàay takı PeyàÀmbarımuz øaèìfaları birle, òÀdimları birle üç kündin berü aç bolàaylar 

tĆp úaêàu birle úoptı taúı PeyàÀmbar èas òıdmatınàa bardı.” [NF 125/11-13 (Eckmann, 2004, s. 89)].  

“Maúãÿdumız öÆin neerse erdi.” [NF 196-1 (Eckmann, 2004, s. 134)].  

Ç. 2. /+ÆIz/+IÆIz/+ÆUz/+UÆIz/+UÆUz/ 

“...PeyàÀmbar èas aydı: Čmdi kim yollarda olturmaúdın çÀraÆız bolmasa, yolàa óaúúın bĆrip olturuÆ, tĆdi erse, 

ãaóÀbalar aydılar...” [NF 305-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 211)].  

“SaúallarıÆıznı yulup bıyıúlarıÆıznı úapartmaúúa menim Rebbüm maÆa andaà buyurdı kim bıyıúlarını kessem 

taúı saúallarnı úoêsam tĆp.” [NF 81-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 60)].  

“Andın soÆ İmÀm MÀlik òıdmatınàa bardı taúı İmÀm MÀlik suéÀl úıldı kim: Bu Medìne içinde mülkiÆiz bar mu? 

tĆdi erse...” [NF 207-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 143)].  

“...İbnü èAbbÀs raøhu aydı: BişÀrat bolsun sizke, yÀ emìre’l-muéminìn, uçtmaò birle kim èömrüÆüzni èadl birle 

keçürdüÆüz taúı ölümüÆüz şehÀdat birle boldı...” [NF 118/15-17 (Eckmann, 2004, s. 84)].  
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Ç. 3. /+lArI/ 

“Baúar-men Óaú teèÀlanıÆ çerigi sawuú yĆl ol kÀfirlarnı perìşan úılmış òaymalarını yıúmış, otlarını söndürmiş, 

aùları bir yanúa barur tĆweleri bir yanúa barur, sergerdÀn ve müteóayyir bolup tururlar.” [NF 31-16/32-1 

(Eckmann, 2004, s. 23)].  

“Üç kündin soÆ çıúıp Medìne ùarafınàa èazm úıldılar. Azıúları tükendi.” [NF 21-17 (Eckmann, 2004, s. 16)]. 

“Anlar arasında on sekkiz miÆ kimerse bar erdi, velìler erdiler. AnlarnıÆ èamalları peyġÀmbarlar èamalları 

meÆizlig erdi.” [NF 306-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 211, 212)].  

“Anlarnı tatlıġ uyúularıdın oyġartmaúnı revÀ körmedim, Ćlgimde süt birle ileglerinde erteke tegi örü turdum.” [NF 

293-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 203)].  

Çoğul Eki8 (/+lAr/)   

“ÒÀã èÀrifler aymışlar kim: Muémin ve muvaóóid úaçan kim aç úarın birle uêımaú üçün yatur bolsa, ferìşteler 

kelürler taúı ol muéminke ziyÀrat úılurlar taúı ol muéminni úuçarlar.” [NF 268-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 185)]. 

“BaàdÀd içindeki èazìzlar, uluà[lar] cümlesi özinge èayÀdatúa keldiler.” [NF 227-3 (Eckmann, 2004, s. 156)]. 

“Taúı Medìnedin kelgen enãÀrlarúa azraú bĆrdi, muhÀcirlarúa taúı azraú bĆrdi.” [NF 75-10, 11 (Eckmann, 2004, 

s. 55)]. 

“ÓavÀrìlar èÍsÀ peyàÀmbar èas’úa suéÀl úıldılar taúı aydılar kim: YÀ Rÿóu’llÀhi, iòlÀã ne neerse bolur? tĆp aydılar 

erse, èÍsÀ peyàÀmbar èas aydı...” [NF 403-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 281)]. 

“Yana úaçan kim kÀfirlar Mekkeke úayıttılar, taúı cuhÿdlar taúı öz yerleringe úayıttılar, ãaóÀbalar taúı Ćwleringe 

úayıttılar.” [NF 32-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 24)]. 

“Erte boldı erse, ol Mıãrìler cümle yıàılışıp àavàÀ birle èOåmÀn úapuàıÆa keldiler taúı aydılar kim: Bizke 

MervÀnnı bĆrgil...” [NF 134/12-14 (Eckmann, 2004, s. 95)]. 

“YÀ èAbbÀs, úatıà ÀvÀz birle çaúıràıl! tĆdi erse, èAbbÀs taúı çaúırdı: Ey enãÀr ögüri, ey muóÀcir ögüri, ey 

musulmÀnlar, keliÆler!” [NF 73-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 54)].  

“èUlemÀlar aymışlar: Eger kimerseke Óaú tvt mÀl ve nièmet rÿzì úılsa taúı ol kimerse mÀlını tutsa ol maènì üçün 

kim oàlum, úızım, ehlim kimerseke muótÀc bolmasunlar taúı yaú yawuúlarımúa mÀldın menfaèat tegüreyin taúı 

dervìşlerke, miskìnlerke, tullaràa, yetìmlerke iósÀn ve inèÀm úılayın, borçluàlarnıÆ borçın ötegeyin, esìrlerni òalÀã 

úılayın...” [NF 209/7-10 (Eckmann, 2004, s. 144)]. 

“Bizler óarb üçün taúı uruşmaú üçün kelmedük, velìkin Kaèbeke ziyÀrat úılu keldük.” [NF 39-15, 16 (Eckmann, 

2004, s. 29)] ~ “Ey ümmetlerim, sizler taècìl úılur-siz tĆdi.” [NF 11-10 (Eckmann, 2004, s. 8)] ~ “Úaçan kim 

                                                 

8 Karaağaç; yönü geriye doğru olan, geldiği adı diğer sözcüklerle ilişkiye sokmayan ve bunlar arasında bir bağ kurmayan çoğul 

ekinin diğer ad çekim eklerinden ayrıldığını belirtir. Türlü işlevleri bulunan çoğul ekinin kullanım yerlerinden biri de birçok dilde 

olduğu gibi Türkçede de “çokluk, aile ve topluluk” bildirmedir (Karaağaç, 2012, s. 325, 326). Sözdizimsel işlevi bulunmayan, 

temel anlamsal işlevi de “sayı, çokluk” olan /+lAr/ eki, “akrabalık, aile ve grup adları; özel kişi adlarından benzerlik kavramıyla 

belli bir özellikte olan grup adları; ulus, halk, topluluk ve hanedan adları; bir dine, mezhebe ve akıma bağlı topluluk adları; bitki 

ve hayvan adlarından aile adları vb.” yapmaktadır (Boz, 2013, s. 27, 28). Bayraktar da /+lAr/ çoğul ekinin “topluluk belirtme, aile 

anlamı, hayvan ve bitkilerde aile ve takım” gibi işlevlerine değinmiş; Türkiye Türkçesinde bu ekin edim bilimsel açıdan cümleye 

kattığı anlamları sıralayarak örneklendirmiştir. Bunlar arasında “benzerleri gibi olma (‘Mustafa Kemaller, Fatihler, Yahya 

Kemaller’), grup ve topluluk (‘annemler, üçüzler, dördüzler’)” kullanımları yer almaktadır (Bayraktar, 2017, s. 288, 299). 

Üstünova, Türkiye Türkçesinde çoğul ekinin yaptığı topluluk, grup, aile, tür vb. adlarını, “grup ulamı” başlığı altında 

incelemiştir. Üstünova’ya göre bu ulam, /+lAr/, /+CAk/, /+CA/, /+gil/ ekleriyle oluşturulur; bunların en işleği, /+lAr/ ekidir. Grup 

ulamı, temel işlevi olan çokluğu belirtmek yanında “grup, aile adı yapmak, grup birlikteliği göstermek” için de kullanılmaktadır: 

“Sizler, soğuğa daha dayanıklısınız. (siz ve benzerleriniz, sizin gibi olanların oluşturduğu grup). Gençler, sizlere boş oturmak 

yakışmıyor...” (Üstünova, 2018, s. 368, 369).  
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BilÀl-i Óabeşì taúı äuheyb-i Rÿmì taúı ÒabbÀb raøhuma taúı munlar emåÀli dervìş ãaóÀbalar çıútılar erse, Bu 

MekkeniÆ eşrefleri aydılar...” [NF 110-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 79)]. 

Aitlik Eki9 (/+KI/ ~ /+dA/+KI/) 

“Yana aydı kim: Ey yÀrÀnlarım, bir èillet bar Àdemì içinde burunúı ümmetlerde ol èillet üküş erdi, Ćmdi ol èillet 

sizlerke taúı sirÀyat úıldı, tĆdi erse, aydılar...” [NF 412-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 286)]. 

“...PeyàÀmbar èas aydı: YÀ ÓabbÀb, ozaúı peyàÀmbarlarnıÆ ümmetlerini kÀfirlar biçkü birle Ćkki pÀrÀ úılur 

erdiler.” [NF 11-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 8)]. 

“èÍsÀ peyàÀmbar èas aydı: HelÀk bolsun ol soÆraúı cüftleriÆe kim avvalúı cüftleriÆe baúıp iètibÀr úılmadılar, 

tĆdi.” [NF 398-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 277)]. 

“Aêaúındaúı buúaàusı birle boynındaúı zencìri birle, Ćnindeki palÀsı birle bardı taúı anlarnıÆ aêaúınàa tüşti taúı 

yıàladı taúı aydı kim...” [NF 358-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 249)]. 

 “Úatındaúı yÀrÀnları aytur erdiler: YÀ Emìre’l-muéminìn, sizke ne boldı kim mundaà titreyür-siz, úorúar-siz? tĆp 

suéÀl úılsa, özi aytur erdi...” [NF 243-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 167, 168)].  

“Aradaúı musulmÀnlar aydılar kim: Şerìèatta oàluÆúa ölüm kelür.” [NF 347-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 241)]. 

“Abÿ Õar GafÀrì aydı: YÀ emìre’l-muéminìna, buyuràıl bu baylarúa kim úoÆşılarındaúı dervìşlerke miskìnlerke 

terbìyet úılsunlar.” [NF 128-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 91)]. 

“Úaçan kim PeyàÀmbar èas’úa fermÀn keldi kim Tebük Ćlinge çerig birle baràıl taúı andaúı kÀfirlar birle àazÀt 

úılàıl tĆp havÀ iÆen issig erdi.” [NF 123/14-16 (Eckmann, 2004, s. 88)]. 

“Men Ćwdeki òÀdimlarıdın sorar erdim kim özi kĆçe yatmas-mu? tĆp.” [NF 190-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 131)]. 

Yapım Ekleri 

 /+lIg/+lUg/10  

                                                 
9 Aitlik eki /+ki/ ve bulunma durumu eki üzerine gelen /+DA+ki/ biçimi, kimi örneklerde aitlikle birlikte sahiplik bağlamında 

ilişkilendirmeler yapmaktadır. Ergin, /+ki/’nin yapım ve çekim eki işlevlerini ayrı başlıklarda incelemiş; aitlik ve buna bağlı bir 

tür iyelik bildirmesi nedeniyle eki “aitlik eki olarak ikinci bir iyelik eki” biçiminde değerlendirmiştir. Ergin’e göre ek, asıl olarak 

“içinde bulunma, bağlılık ve âitlik” ifade etmesi yanında “bir nesneyi bağlı ve âit olduğu başka bir nesneye göre veya zaman ve 

mekân içindeki yerine işaret etmek suretiyle” belirtmektedir (Ergin, 1985, s. 161, 162, 226). Korkmaz, /+ki/’yi “iyelik veya aitlik 

bildiren eklerden biri” olarak kabul etmiştir. Korkmaz’a göre ek, “içinde bulunma ve aitlik” işlevi taşımaktadır (Korkmaz, 2003, 

s. 263). Aitlik ekini addan ad yapma ekleri arasında işleyen Karaağaç, ekin yalın durumdaki yer ve zaman sözlerine gelerek bu 

sözlere ait olanı bildirme, ilgi durumu çekimindeki adlara gelerek bu adların karşıladığı varlıklara ait olanı bildirme, bulunma 

durumu çekimindeki adlara gelerek bu adların karşıladığı varlıklarda bulunanı bildirme, aitlik grubu oluşturma gibi işlevlerine 

değinmiştir (Karaağaç, 2012, s. 262-264). Boz’a göre /+ki/’nin sözdizimsel işlevi bulunmaz; ek, temel anlamsal işlevi dolayısıyla 

başka bir nesnenin parçasını ve bu parçanın kime ait olduğunu belirtir (Boz, 2013, s. 28). Türkiye Türkçesinde, eklendiği adla 

kendisinden sonraki ad arasında “sahiplik-aitlik ilgisi” kuran /+DAki/ ekinin yer aldığı “tamlayan + tamlanan” dizilişindeki kimi 

yapılar, Üstünova’ya göre “iyelik eki düşümünü” düşündürecek türdedir. Örneğin “Karşı masa-daki örtü kirlenmiş.”, “Havuz 

suyun-daki bakteriler azalmış”, “Gözlerin-deki ışık sönmüş.”, “Siz-deki hastalığı daha önce duymamıştım.” cümlelerinde geçen 

“masadaki örtü, havuz suyundaki bakteriler, gözlerindeki ışık, sizdeki hastalık” gruplarını kuran tamlayan-tamlanan ilişkisi, 

belirtili ad tamlamasını ya da iyelik grubunu çağrıştırmaktadır: “masadaki örtü = masanın örtüsü, havuz suyundaki bakteriler = 

havuz suyunun bakterileri, gözlerindeki ışık = gözlerinin ışığı, sizdeki hastalık = sizin hastalığınız” /+DAki/ ekinin yalnızca /+DA/ 

ve /+ki/ biçimindeki kullanımlarında da benzer bir anlam ilişkisi kurulabilir: “denizde kum = denizdeki kum = denizin kumu, 

bizde para = bizdeki para = bizim paramız, geçen yılki ürün = geçen yılın ürünü...”  Bununla birlikte her üç ekin yer aldığı tüm 

yapılarda, aynı özellik bulunmayabilir (Üstünova, 2018, s. 94). 
10 Harezm Türkçesinde /+lIg/+lUg/ eki, “bir şehir ya da ülke halkından oluşu belirtme işleviyle” (Kalsın, 2013, s. 83) kullanılmış; 

bu örneklerde, yer adlarından o ada aitliği belirten sıfatlar yapılmıştır (Aşcı, 2019, s. 217). Türkiye Türkçesinde /+lI/+lU/ biçiminde 

kullanılan ve kavramları kimi örneklerde aitlik, bağlılık, ilişkili olma anlamları doğrultusunda ilişkilendiren ek, Ergin’e göre “bir 

nesnede bir nesnenin bulunduğunu, bir nesnenin bir nesneye sahip olduğunu veya bir nesnenin bir nesneye bağlı bulunduğunu” 

göstermekte; “her türlü isimden mevcut bulundurma, ihtiva etme, nefsinde taşıma ifâde eden çeşitli sahiplik isimleri” türetmekte; 

bir yere, kuruma, kavme, hanedana mensup olmayı bildirmektedir (Ergin, 1985, s. 159). Banguoğlu, ekin adlarla sıfatlardan 
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“Ol ãaóÀbalardın Ćkki Devs úabìlalıà kimerse taúı taúı Medìneke hicret úıldı.” [NF 326-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 

226)].  

“SelmÀn ibnü FÀrsì úatında Úurayş kabìlalıà èArablar mufÀòirat úılıştılar.” [NF 374-9 (Eckmann, 2004, s. 260)].  

“Andın soÆ aydı kim: Bu òalÀyıú içinde kim kim MurÀd úabìlalıà erse, ol örü tursun, özgeleri oltursun, tĆdi erse, 

baèøı òalÀyıú taúı olturdılar. Andın soÆ yana aydı kim: Bu òalÀyıú içinde kim kim Úaran úabìlalıà bolsa, ol örü 

tursun...” [NF 399/15-17 (Eckmann, 2004, s. 278)].  

“Medìnede üküş ãaóÀbalar bar erdi, baèøısı Medìnelig, baèøısı taúı Mekkelig.” [NF 23-16 (Eckmann, 2004, s. 

18)].  

“...èAbdullÀh ibnü èÖmer raøhu aydı: Ey suéÀl úılġuçı, sen úayu Ćllig-sen11? tĆdi erse, aydı: Men Kūfelig men 

tĆdi.” [NF 169-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 117)]. 

“Ey òalÀyıú, bu cemè içinde kim kim èİrÀú Ćllig erse, örü úopsun, tĆmiş erdi.” [NF 399-13, 14 (Eckmann, 2004, 

s. 278)]. 

 /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/12  

“İmÀm ol èazìzni taÆrılıú13 dïst turmış erdi, àaraøı dünyÀvì ermez erdi.” [NF 223-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 

153)]. 

“Bizler bu meséeleniÆ cevÀbını aytu bilmez-miz, anıÆ üçün kim bu Àdam oàlınıÆ uçtmaólıú14 bolmaúını taúı 

tamuàluà15 bolmaúını kimerse bilmez...” [NF 204-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 140)] ~ “İmÀm ŞÀfièì aydı: Andaà erse 

òatunuÆ óalÀl turur taúı uçtmaólıà turur-sen, tĆdi erse...” [NF 204-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 140, 141)] ~ “Bu 

kimerse feryÀd úılur kim: Men dünyÀnıÆ bedbaòtı boldum taúı ÀòiratnıÆ hem bedbaòtı boldum taúı ebedì 

tamuàluú boldum, tĆp çaúırur.” [NF 136/12-14 (Eckmann, 2004, s. 96)]. 

 /+rAk/16 

                                                 
“donanmış olan, sahip olan, sıfatlanmış olan” anlamlarında “donatım sıfatları”, “ülke, şehir, yer ve hanedan” adlarından “kopuş 

yeri bildiren nispet sıfatları” yaptığını, yer adları türettiğini belirtmiştir (Banguoğlu, 1986, s. 192). Korkmaz, ekin adlara ve 

sıfatlara gelerek “sahip olma, üzerinde bulundurma, o özelliği taşıma, ilgili olma, yetkili olma” anlamlı sıfatlar türettiğini; 

getirildiği adlardan “bir millete, bir kavme, bir hanedana, bir ülkeye, bir şehre, bir yere veya bir kuruluşa ait olma, bağlantılı 

olma” anlamlarını taşıyan sıfatlar yaptığını; adlardan yer adları türettiğini; sayı adlarına eklendiğinde “gruplanma, bir arada 

olma” anlamı verdiğini belirtmiştir (Korkmaz, 2003, s. 54). /+lI/+lU/ ekini “sahiplik-aitlik bildiren tamlayan ekleri” arasında sayan 

ve ekin bu işlevlerdeki kullanımlarını kaydeden Üstünova’ya göre /+lI/+lU/, geldiği sözcüğe “bir niteliğe, bir özelliğe sahip olma, 

onu elinde bulundurma” yanında “bir niteliğe, bir özelliğe ait olma” anlamı katar: “şekerli süt = içinde şeker bulunan süt, şekere 

sahip süt, içinde şeker barındıran süt, şekeri olan süt; şehirliler = şehire ait olan, şehirde yaşayan insanlar...” (Üstünova, 2018, s. 

116, 117).   
11 Ćllig “memleketli” (Ata, 1998, s. 120). 
12 Türkçe ya da yabancı kökenli adlara, sıfatlara getirilen /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/ eki, Harezm Türkçesinde “‘için’ anlamlı isimler; 

süre, zaman bildiren sıfatlar; bir zümreye, gruba, topluluğa ait olma bildiren isimler” türetmiştir (Aşcı, 2019, s. 297). Türkiye 

Türkçesinde /+lIk/+lUk/ biçiminde kullanılan ekin, kavramları “özgü olma, ayrılma” anlam ilgileriyle ilişkilendiren örnekleri 

bulunmaktadır. Banguoğlu, /+lIk/+lUk/ ekinin adlara gelerek “için” edatı karşılığında “içinlik hali” meydana getirdiğini, ekle 

adlardan “içinlik sıfatları” yapıldığını, bir nesneye özgü başka bir nesnenin gösterildiğini ve kimi aygıt adları oluşturulduğunu, 

“içinlik” anlamı doğrultusunda yer adları türetildiğini, /+CI/+CU/ ekiyle yapılmış kimi meslek ya da inanç mensubu adlarından 

meslek adları üretildiğini, ekin kimi zaman topluluk adlarında yer aldığını belirtir (Banguoğlu, 1986, s. 193-195). Korkmaz’a göre 

/+lIk/+lUk/ ekinin asıl işlevi, sözcüğe “tahsis, bir şey için” anlamı kazandıran adlar türetmektir. Korkmaz, ekin başlıca görevlerini 

“tahsis işlevli, bir şey için anlamlı” adlar ve sıfatlar; aynı işlevde alet adları ve “bir şeyin toplu olarak konulduğu yer” anlamında 

yer adları; “tahsis, bulunma” işleviyle ülke, köy, mahalle vb. adları; sayı adlarıyla sıfatlarından birliktelik, grup oluşturma ifade 

eden adlar vb. türetme biçiminde sıralamıştır (Korkmaz, 2003, s. 55-58).  
13 taÆrılıú “Tanrı için, ilahî, Tanrıya lâyık” (Ata, 1998, s. 403) / taÆrılıú dost “ahiret arkadaşı” (Ata, 1998, s. 403). 
14 uçtmaólıà ~ uçtmaólıú “cennetlik” (Ata, 1998, s. 445). 
15 tamuàluà ~ tamuàluú “cehennemlik” (Ata, 1998, s. 402). 
16 Ata, “karşılaştırma ekleri” başlığı altında işlediği /+rAk/ ekini, “üstünlük eki” olarak adlandırmıştır (Ata, 2016, s. 82). Harezm 

Türkçesinde /+rAk/, ulandığı ada “daha” anlamı kazandırarak ad, sıfat ve zarf yapmaktadır (Kalsın, 2013, s. 92, 93).  Bu ek, ada 

“çokluk, yakınlık, benzerlik” anlamı katıp iki şey arasında karşılaştırma yapmış ve addan üstünlük sıfatı türetmiş; geldiği 
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“SizlerniÆ mÀlıÆızdın taúı pÀêişÀhlıúıÆızdın SüleymÀn peyàÀmbar mÀlı taúı pÀêişÀhlıúı uluàraú erdi.” [NF 327-

9 (Eckmann, 2004, s. 227)]. 

“Andın soÆ èAlì aydı: YÀ ResÿlallÀhi, meni mü artuú sewer-siz yÀ taúı FÀùımanı mu? tĆdi erse, PeyàÀmbar èas 

aydı: YÀ èAlì, sĆndin maÆa FÀùıma sewüglügrek turur, velìkin sen [maÆa] FÀùımadın èazìzrek turur-sen, tĆdi.” 

[NF 160/3-5 (Eckmann, 2004, s. 111)]. 

“Bizim Úaran úabìlasında andın aómaú taúı andın delürek kimerse yoú.” [NF 400-5 (Eckmann, 2004, s. 278)]. 

 /+AgU/17 

“YÀ Rebbì, atamúa taúı anamàa sen raómet úılàıl, neteg kim kiçiglikde Ćkegü mĆni terbiyet úıldılar.” [NF 285-

12, 13 (Eckmann, 2004, s. 197)]. 

“...èAlì raøhu Óasan, Óüseyinni taúı, òÀdimi bar erdi Úanbar atlıà, bu üçegüni ıêa berdi kim úapuànı saúlaÆ úılıç 

birle, tĆp.” [NF 135-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 95)]. 

“Avval tuààan oàul atı ÚÀbìl erdi, anıÆ Ćkizi èayÀlnıÆ atı AúlìmÀ erdi. Taúı Ćkinç yıldın soÆ tuààan oàul atı 

HÀbìl erdi taúı anıÆ Ćkizi èayÀlnıÆ atı LabÿõÀ erdi. Úaçan kim bu törtegü boyàa yettiler erse, Óaú teèÀlÀ fermÀnı 

boldı Ádam peyàÀmbarúa kim...” [NF 337/6-8 (Eckmann, 2004, s. 235)]. 

Sözcükler 

a) İlgi, sahiplik, aitlik, özgülük, benzerlik vb. kapsamındaki ilişkilendirmeleri işaretleyen sözcükler 

 Türkçe Sözcükler 

Ćêe ~ iêi “sahip, iye; Allah” (Ata, 1998, s. 113, 182) → “Ol kĆçe yattı, tüşinde körer: Óaú tvt bu àÀzìniÆ aùınàa 

til bĆrür. Bu aù aytur Ćêesi àÀzìàa...” [NF 299-14 (Eckmann, 2004, s. 207)] ~ “Ey Ćw Ćêileri, destÿr bar-mu kim 

bu Ćwke kirsem? tĆdi erse, bir øaèìfa çıútı taúı destÿr bĆrdi erse, èÖmer [raøhu] taúı men Ćkegü ol Ćwke kirdük.” 

[NF 107-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 77)]. 

meÆizlig “gibi” (Ata, 1998, s. 288) → “İÆen cemÀllıà yüzi tolun ay meÆizlig erdi.” [NF 352-6 (Eckmann, 

2004, s. 245)]. 

neteg “nasıl, ne, ne kadar, niçin” (Ata 1998: 314) [kim] → “Meger söz bu turur kim: MĆndin soÆ peyàÀmbar 

yoú, yaènì neteg kim Harÿn, MÿsÀ peyàÀmbarnıÆ vezìri erdi, sen taúı menim vezìrim sen...” [NF 137-11, 12 

(Eckmann, 2004, s. 96, 97)]; “Ey oàlum, İmÀm ŞÀfièì òalÀyıúàa kün meÆizlig turur. KünnüÆ neteg kim cümle 

èÀlamúa fÀyidası teger, İmÀm ŞÀfièìniÆ taúı cümle èÀlamúa fÀyidası teger.” [NF 202-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 

139)].   

teg “gibi” (Ata, 1998, s. 416) → “Bu oàul ulàaydı. Atası tĆg ãÀlió úoptı.” [NF 341-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 237)] 

~ “Ol kÀfir kelime-i şahÀdat keltürmişdin soÆ öltürseÆ, sen anıÆ tĆg kÀfir bolur-sen, tĆdi erse, MiúdÀd ibnü’l-

Esved aydı...” [NF 335-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 233)]. 

                                                 
sözcükte “iki şeyden birini tercih etme, öncelik verme, önemseme” ifade etmiştir. Bununla birlikte /+rAk/, “yer, yön, zaman, 

nasıllık” bildiren zarflar yapar; küçüklük bildiren sıfatlara “daha da azaltma, küçültme” anlamı verir; kimi örneklerde ise 

eklendiği sıfatları “en üstün” derecesine taşır (Aşcı, 2019, s. 439, 440). Ek, Türkiye Türkçesinde “çokluk, fazlalık” bildiren bir 

karşılaştırma eki olarak az sayıdaki sözcükte kullanılmaktadır (Karaağaç, 2012, s. 272, 273). 
17 Ata, dönem metinlerinde /+ev/ biçimiyle birlikte geçen eki, “topluluk sayı sıfatı eki” olarak değerlendirir (Ata, 2016, s. 82). Aşcı 

da ekle topluluk adları ve sıfatlar üretildiğini, belirlediği iki örnekte ise somut ad ve organ adı yapıldığını kaydetmiştir (Aşcı, 

2019, s. 37, 39). 
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meÆze- “benzemek” (Ata, 1998, s. 288) → “èÁrif úul Óaú teèÀlÀ birle munÀcÀt úılsa, Óaú teèÀlÀ ol úulàa leõõet 

rÿzì úılur kim ol leõõet uçtmaó ehliniÆ leõõetinge meÆzeyür, tĆp aydı.” [NF 315/11-13 (Eckmann, 2004, s. 

218)]. 

oòşa- “benzemek” (Ata, 1998, s. 320) → “Taúı Abÿ Bekr peyàÀmbarlardın hem èÍsÀ peyàÀmbarúa taúı oòşayur.” 

[NF 115-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 82)]. 

 Arapça Sözcükler  

òÀã “has, mahsus, özel, müstesna” (Ata, 1998, s. 163) → “Men aydım: Bu èOåmÀnġa òÀã mu turur? tĆdim erse, 

PeyġÀmbar èas aydı: Bu èOåmÀnúa òÀã turur...” [NF 120-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 85)].  

òÀãiyyet “özellik” (Ata, 1998, s. 163) → “...Óaú tvt aydı: YÀ MÿsÀ, bu úulumnuÆ Ćkki òaãiyyatı bar erdi. Ol 

Ćkki òaãiyyat bu úulumnı bu maúamàa tegürdi, tĆdi erse, MÿsÀ peyàÀmbar aydı: YÀ Rebbì, ol Ćkki òaãiyyat ne 

turur? tĆdi erse, Óaú tvt aydı: YÀ MÿsÀ, bu úulum köÆlinde hēç óasedi yoú erdi, künilemeki yok erdi. Taúı atası 

anasınàa eêgü òıdmat úılmış erdi.” [NF 288/11-14 (Eckmann, 2004, s. 199)]. 

òaãlet “haslet, özellik, huy, mizaç” (Ata, 1998, s. 163) → “Yana Başar-i ÓÀfì aydı raómhi: İmÀm Aómed 

Óanbelde bir òaãlat bar kim ol òaãlat mĆnde yoú. İmÀm Aómed Óanbel helÀlnı ùalab úılur hem özi üçün hem hem 

taúı èayÀlları üçün taúı men óelÀlnı ùalab úılur-men özüm üçün, velìkin èayÀllarım üçün iótiyÀù úılmaz-men...” [NF 

225/7-9 (Eckmann, 2004, s. 155)]. 

ãÀóib “sahip” (Ata, 1998, s. 357) → “...taúı kelip Abÿ Bekrke aydılar kim: SeniÆ ãÀóibuÆ munuÆ tĆg uluà 

muóÀl sözleyü başladı tĆdiler erse, Abÿ Bekr raøhu aydı: Ne aydı?” [NF 98-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 72)]. 

musallaù “musallat, birine ilişmiş” (Ata, 1998, s. 299) → “Sen mĆni muãallaù úılġıl, men anıÆ mÀlını helÀk 

úılayın.” [NF 329-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 228)]. 

musaòòar “birinin emrine, hizmetine verilmiş olan.” (Ata, 1998, s. 299) → “Óaú tvt SüleymÀn peyàÀmbar 

èas’úa perìlerni taúı şeyùÀnlarnı taúı yabandaúı keyiklerni taúı havÀdaúı úuşlarnı taúı yelni cümle musaòòar úılıp 

turur erdi...” [NF 209-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 144)]. 

müteèalliú “ilgili, ilişiği olan” (Ata, 1998, s. 305) → “Úayu köÆül kim öz nefsi birle müteèalliú bolsa, ol köÆül 

mĆndin maócÿb turur, tĆdi.” [NF 301-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 208)].  

èArÀbì < èArab “Arap.” (Ata, 1998, s. 507) → “Andın soÆ aydı: Ey yÀrÀnlarım, úayu biriÆiz bu èArÀbìúa 

èimÀma bĆrse, men oà bolayın kim Óaú tvt ol kimerseke uçtmaó tÀcını başınàa úoysun...” [NF 162-15, 16 

(Eckmann, 2004, s. 112)]. 

Óabeşì “Habeşli.” (Ata, 1998, s. 517) / Hindÿ “Hintli.” (Ata, 1998, s. 519) → “Bu dünyÀdaki hindÿlar taúı 

óabeşìler cümlesi anıÆ uruàıdın turur, tĆp aydı.” [NF 339-1 (Eckmann, 2004, s. 236)]. 

Mekkì < Mekke “Mekke.” (Ata, 1998, s. 525) / Úureyşì < Úureyş  “Kureyş kabilesi.” (Ata, 1998, s. 523) → 

“PeyàÀmbar èas taúı Mekkì erdi, hem Úurayşì erdi, Abÿ Bekr taúı Mekkì turur, hem Úurayşì turur.” [NF 94-6, 7 

(Eckmann, 2004, s. 69)].  

Mıãrì < Mıãır “Mısır.” (Ata, 1998, s. 526) → “Anlarnı körsem tanıàay-men, velìkin kimler turur, atlarını bilmez-

men, tĆdi erse, èAlì raøhu taúı nĆçekim tafaóóuã úıldı, hēç bilmedi. Ol Mıãrìlardın taúı sordı.” [NF 146/1-3 

(Eckmann, 2004, s. 102)]. 

SarÀyì “Saraylı bir din âlimi.” (Ata, 1998, s. 532) → “...bu èazìz suéÀl úıldı kim: Ol icÀzatsız kirgen kim turur? 

tĆp. CevÀb aydılar kim, ol òïca sarÀy[ì] turur.” [NF 302-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 209)]. 
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şehrì “şehirli, şehirden” (Ata, 1998, s. 388) → “Sufrasını ÀmÀda úılıp turur erdi; kim kim kelür bolsa, àarìb ve 

şehrìdin, ÀzÀd ve bendedin, øaèìf ve úavìdin, erkek ve tişidin úamuàınàa sufra úoyar erdi.” [NF 328-12, 13 

(Eckmann, 2004, s. 228)].  

b) Taşıdıkları ortak özellikler dolayısıyla birbirleriyle ilişkilendirilebilecek üyelerden oluşan grup, 

sınıf, topluluk, takım, tür vb. adları 

 Türkçe Sözcükler 

uruà “soy, sülale” (Ata, 1998, s. 448) → “Sen taúı bu Ćkkisini sewgül taúı munlarnıÆ uruàınàa berekÀt bĆrgil 

taúı bu Ćkegüni taúı munlar uruàını şeyùÀndın saúlaàıl, tĆp duèÀ úıldı...” [NF 159-17/160-2 (Eckmann, 2004, s. 

111)]. 

 Arapça ve Farsça Sözcükler 

cemÀèat “cemaat, ibadet için bir yerde toplanmış kalabalık, grup, bölük” (Ata, 1998, s. 93) → “Bu camÀèat 

mĆndin favt bolàanı üçün úaêàurdum, taúı bu Ćl içinde hēç kimerse maÆa taèziyat tegrü kelmediler sendin öÆin.” 

[NF 242-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 167)].  

òÀnedÀn “asil ve büyük aile” (Ata, 1998, s. 161) → “...úapuàdın ÀvÀz keldi: SalÀm bolsun sizke, ey uluà òÀnadÀn, 

ey PeyàÀmbar èas’nuÆ òÀnadÀnı!” [NF 142-3, 4 (Eckmann, 2004, s. 99)]. 

òaşem “tebâadan olan, maiyet halkı” (Ata, 1998, s. 164) / òayl “zümre, takım” (Ata, 1998, s. 167) → 

“...SüleymÀn peyġÀmbar èas òaylı, òaşamı birle Àdemìleri, perìleri birle bu uluġ aôamatı birle havÀ üze uçup úuş 

meÆizlig barur erdi.” [NF 392-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 272)].  

úavm “kavim; cemaat, topluluk” (Ata, 1998, s. 207) → “Yana bir úavmnı kördüm kim tamuàúa erklig ferìşteler 

ol úavmnı süÆü birle sançarlar taúı tamuà içinge ıêarlar.” [NF 67-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 49)]. 

ùÀyife “tayife, cemaat, topluluk, bölük, kısım” (Ata, 1998, s. 407) → “Yana bu ùÀyifa barıp duşmanúa úarşu 

tursun; avvalúı ùÀyifa kelsün, anlar taúı bir rekèat namÀz úırÀéatsız úılsunlar, taúı selÀm bĆrsünler.” [NF 40-11, 12 

(Eckmann, 2004, s. 29)]. 

ümmet “ümmet” (Ata, 1998, s. 455) → “PeyġÀmbar èas òabar bĆrü yarlıúar: Ey ümmetim, úorúuÆ yalgan 

sözlemekdin.” [NF 381-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 265)].  

muhÀcirìn “muhacirler” (Ata, 1998, s. 296) → “Cümle ãaóÀbalaràa aydı kim: Ey PeyàÀmbar èas yÀrÀnları, ey 

enãÀrì ve muhÀcirìn, kim kim PeyàÀmbarúa úulluú úılur erdi erse, PeyàÀmbar èas öldi.” [NF 92/14-16 (Eckmann, 

2004, s. 68)]. 

müéminìn “müminler” (Ata, 1998, s. 303) → “Men aydım: YÀ emìre’l-muéminìn, úanda barur-siz? tĆdim erse, 

maÆa aydı: Ey Zeyd, òalìfalıú işi yawlaú düşvÀr turur.” [NF 106-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 77)].  

müslimìn “müslümanlar” (Ata, 1998, s. 304) → “Ol Abū Óanìfeke aydı kim: YÀ imÀme’l-muslimìn, sizdin bir 

deròïstum bar.” [NF 190-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 131)]. 

rÀşidìn “doğru yolu bulanlar, hak yolu kabul edenler” (Ata, 1998, s. 350) → “ÒulafÀ-i RÀşidìn taúı Ehl-i Beyt 

taúı Tört İmÀm faøÀyiliniÆ beyÀnı içinde turur” [NF 91-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 67)].  

selÀùìn “sultanlar” (Ata, 1998, s. 365) → “Bolmasa bu umerÀ ve salÀùìnàa18 mulÀzimat úıldım.” [NF 300-14, 15 

(Eckmann, 2004, s. 208)].  

                                                 
18 Metinde bir kez kullanılan sözcük, bağlama grubunda yer almıştır. 
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tÀbièìn “sahabe görüp kendisinden hadis dinlemiş olanlar” (Ata, 1998, s. 392) → “TÀbièìn ol kimerseke 

ayturlar kim ãaóÀbaàa satàaşmış bolsa, PeyàÀmbar èas yÀranlarını körmiş bolsa.” [NF 187-10, 11 (Eckmann, 

2004, s. 129)]. 

òalÀyıú “halk, ahali, insanlar, yaratılmışlar” (Ata, 1998, s. 158) → “ÒalÀyıú úatında namÀz úılurlar, taúı 

òalvatta hēç namÀz úılmazlar.” [NF 67-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 50)].  

meşÀyiò “şeyh, şeyhler” (Ata, 1998, s. 290) → “Úaçan kim úulnuÆ köÆlinde Óaú teèÀlÀnıÆ maóabbatı ornasa 

taúı öÆin neerselerniÆ maóabbatı çıúsa, bu úul hemìşe Óaú teèÀlÀ birle bolur kim ol maènìke meşÀyiò murÀúiba 

tĆp ayturlar.” [NF 427-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 297)]. 

evliyÀ “evliya” (Ata, 1998, s. 141) → “SaÆa sıàınur-men ol maúÀmdın, tĆdi taúı yigirmi maúÀm evliyÀlarnıÆ 

kerÀmatlarıdın sanadı taúı cümlesidin Óaúúa sıàındı.” [NF 317-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 220)]. 

fuúarÀ “fakirler” (Ata, 1998, s. 148) / mesÀkìn “miskinler, fakirler, âcizler” (Ata, 1998, s. 289) → “Üküş 

mÀllar taúı òazìnalar cemè úılıp turur-men, anlarnı fuúarÀ19 ve mesÀkìnge20 taãadduú úılayın.” [NF (Eckmann, 

2004, s. )]. 

èulemÀ “âlim, âlimler” (Ata, 1998, s. 445) → “Ve eger ÚuréÀnda yÀ taúı óadìåde bu neerseler kelmiş bolsa, 

èulemÀ teévìl aymışlar...” [NF 60-9 (Eckmann, 2004, s. 44)]. 

èurefÀ “arifler” (Ata, 1998, s. 448) → “Yana miÆ altun çıúardı taúı èulamÀúa èurafÀúa ihsÀn ve inèÀm úıldı taúı 

aydı...” [NF 424-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 295)]. 

vüzerÀ “vezirler” (Ata, 1998, s. 462) → “Taúı munça vuzarÀ taúı munça òÀdimlardın hēç kimerse pÀd-şÀh sirringe 

muùùaliè bolmadı.” [NF 429-12 (Eckmann, 2004, s. 299)]. 

Sözcük Grupları21 

Ad Tamlamaları22 

 Türkçe Ad Tamlaması 

“Aydılar: Bu iş İbrÀhìm işi turur, anıÆ üçün kim ol hemìşe butlarımıznı èayb úılu sözleyür erdi taúı bizlerke hemìşe 

aytur erdi kim: Bu butlarúa èibÀdat úılur-siz.” [NF 216/11-13 (Eckmann, 2004, s. 149)].  

“Ol øaèìfa aydı: Cüftüm vefÀtı bolup turur.” [NF 107-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 77)].  

“èArab tilinçe óammÀlatu’l-óaùab otun yÀ tiken keltürgenke ayturlar.” [NF 17-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 13)].  

                                                 
19 Sözcüğün metindeki tüm örnekleri, bağlama grubunda yer almıştır. 
20 Sözcüğün metindeki tüm örnekleri, bağlama grubunda yer almıştır. 
21 Karaağaç, bu çalışmada sözcük grubu düzeyindeki dil birimleri arasında verilen kimi örnekleri, “ilişkilendirme öbekleri” 

başlığında işlemiştir. Karaağaç, bu kapsamdaki sözcük gruplarının ilgi durumu çekiminden biçimlendiğini; iyelik ve ilgi durumu 

ekleriyle kurulan bu ögelerde, söz konusu eklerden en az birinin kullanıldığını belirtir. Tüm dillerde, bir varlığın 

“ilişkilendirilerek nitelenmesi”nin iki yolla sağlandığını, bunun da bir varlığın başka bir varlıkla ya da bir kişiyle ilişkilendirilmesi 

biçiminde gerçekleştiğini kaydeden Karaağaç, Türkçenin söz diziminde ilişkilendirmeyle oluşan üç tür öbekten söz etmiş; 

“ilişkilendirme öbekleri” olarak adlandırdığı bu söz dizimsel yapıları da “ad tamlaması, iyelik öbeği, ilgi durumu öbeği” 

biçiminde sıralamıştır (Karaağaç, 2012, s. 485, 486).  
22 Karahan, ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevindeki adların birbirine “aitlik, içinde bulunma, sınırlandırma, 

belirtme vb.” anlam ilgileriyle bağlandığını belirtmiştir (Karahan, 2008, s. 42). Karaağaç, ad tamlamalarında bir adın başka bir 

adla ilişkilendirildiğini belirtmiş ve bu sözcük grubuna “ilişkilendirme öbekleri” arasında yer vermiştir (Karaağaç, 2012, s. 486). 

Özmen, ad tamlamalarını kuran ögeler arasında birincil olarak “iyelik ilişkisi” bulunmakla birlikte “ilgi ve sınırlama ilişkisi”nin 

de olduğunu kaydeder (Özmen, 2013, s. 56). Boz’a göre iki adın bağlandığı “ad öbekleri”nde temel işlev “ilgi” olmakla birlikte 

“belirtme ve sahiplik” ön plandadır. Buradaki iyelik eki, grubu oluşturan adlar arasında “sahiplik ilişkisi” kurmayıp sahip olan 

kişi ya da nesneyi “sayı ve kişi anlamlarıyla ikinci kez (katmerli)” olarak vurgulama görevindedir (Boz, 2013, s. 22). 
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“...Aómed Óanbel aydı raómhi: ZìnhÀr ve zìnhÀr İmÀm ŞÀfièìniÆ kiçiglikinge naôar úılmaÆ kim èilmi iÆen üküş 

turur.” [NF 202-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 139)]. 

“Velìkin ol inekni körseÆ, ayàıl: Ey İbrÀhìm peyàÀmbarnıÆ taúı İsmÀèìl peyàÀmbarnıÆ taúı İsóÀú peyàÀmbarnıÆ 

Rebbi, bu inekni maÆa úaytaràıl, tĆp duèÀ úılàıl taúı úatınàa baràıl.” [NF 341-17/342-1 (Eckmann, 2004, s. 

238)].  

“Anın tĆg èÀlimniÆ Óaú óaøratında hēç úadri óürmeti yoú.” [NF 231-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 159)]. 

“Čkkinç sĆziki rÀst bolàan, Şuèayb peyàÀmbar èas’nuÆ äafÿrÀ atlıà úızı bar erdi.” [NF 113-1, 2 (Eckmann, 2004, 

s. 81)].  

“Nişe öz işiÆniÆ úaêàusın yemez-sen?” [NF 146-12 (Eckmann, 2004, s. 102)].  

“Bir şeyòniÆ eãóÀb ve yÀrÀnları bar erdi.” [NF 428-4 (Eckmann, 2004, s. 298)].  

“Andın soÆ Òadìca aydı raøhÀ: YÀ Muóammed, turàıl, baralıÆ! Menim atam úarındaşı oàlı bar, Varúa ébnü 

Nevfel tĆyürler.” [NF 8-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 6)]. 

“MaÆa aydılar: Bu siziÆ cüftüÆüz Òuvaylid úızı Òadìca òatunnuÆ köşki turur, tĆp aydılar.” [NF 166-1 

(Eckmann, 2004, s. 115)].  

“Andın soÆ namÀz úıldılar, taúı cenÀzasını PeyàÀmbar èas’nuÆ ravøasınıÆ úapuàınàa keltürdiler taúı aydılar: 

Es-selÀm èaleyke, yÀ ResÿlallÀh...” [NF 104-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 75)].  

“äÀóib-cemÀl erdi, taúı bu kimerseniÆ úarındaşınıÆ oàlı bar erdi, bu úızàa èÀşıú erdi taúı dervìş erdi.” [NF 339-

8, 9 (Eckmann, 2004, s. 236)].  

“Sizlerdin oza keçgen ümmetlerniÆ eêgüleriniÆ èÀdatı taúı tünle oyaàlıú úılmaú erdi.” [NF 313-7, 8 (Eckmann, 

2004, s. 217)].  

“èÁyişa raøhÀ dervìşlerke, miskìnlerke, yetìmlerke, tullaràa ùabaú birle ıêa bĆrür erdi taúı öziniÆ köÆleki 

yamaàlıà erdi.” [NF 253-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 174, 175)]. 

“Bu Muóammed mĆndin soÆ keldi, taúı munuÆ derecesi mĆndin aştı, taúı munuÆ ümmetleri menim 

ümmetimdin üküş boldı taúı munuÆ ümmetleri meniÆ ümmetimdin burun uçmaóúa kirgey tĆdi erse...” [NF 

55/13-15 (Eckmann, 2004, s. 41)] ~ “Yat kimerseler munlarnıÆ şefÀèatını umınç tutarlar, munlar şefÀèatı saÆa 

bolmaàay-mu?” [NF 176-15 (Eckmann, 2004, s. 121)] ~ “Men PeyàÀmbar èas’dın bularnıÆ faøÀyilini eşitip 

turur-men.” [NF 119-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 85)].  

“FalÀn kimerse pÀdişÀh òıdmatı birle meşàÿl bolur, yÀ taúı falÀnnıÆ òıdmatınàa mülÀzimat úılur.” [NF 387-10, 

(Eckmann, 2004, s. 269)]. 

“Bu çimgen taúı bu daraòt kimnüÆ mülki turur? tĆp suéÀl úıldım erse, aydı kim: Ey RÀbiéa, bu daraòt seniÆ 

mülkiÆ turur.” [NF 319-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 221)].  

“èÁriflarnıÆ baèøısınàa suéÀl úıldılar kim: ÓÀlıÆ neteg turur? tĆp.” [NF 434-4 (Eckmann, 2004, s. 302)].  

 Arapça Ad Tamlaması 

“...taúı seniÆ riøÀÆ üçün ol èilmüÆni òalÀyıúġa neşr úıldım (yaènì òalÀyıúlarġa yaydım) ùÀlib èÀlimlarġa ögrettim 

taúı èavÀmu’n-nÀsúa23 müşkillerini óal úıldım...” [NF 407-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 283)].  

                                                 
23 èavÀmu’n-nÀs “halk” (Ata, 1998, s. 27). 
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“Tegme bir Ćlke kelseler, Ćlçi ıêar erdiler kim emìrü’l-muéminìn24 èÖmer raøhu bizlerni sizlerke ıêa bĆrdi.” [NF 

111-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 80)].  

“YÀ imÀme’l-müslimìn25, men cüftümke aydım kim Ćwde un tükendi, úalmadı.” [NF 189-9 (Eckmann, 2004, s. 

130)].  

“YÀ Ummu’l-muéminìn26, bukün munça meblaà yarmaú Óaú teèÀlÀ rÿzì úıldı, bir yarmaú et almadıÆız.” [NF 253-

9, 10 (Eckmann, 2004, s. 175)].  

“Bu sarÀy kimniÆ sarÀyı turur? tĆdim erse, aydı: Bu sarÀy òalìlullÀh27 İbrÀhìm peyàÀmbar sarÀyı turur tĆdi erse, 

ol sarÀyúa kirdük.” [NF 64-17 (Eckmann, 2004, s. 48)]. 

“Taúı havÀ isig erdi, suwsadılar, taúı PeyġÀmbar èas’úa keldiler taúı aydılar: YÀ ResūlallÀh28, havÀ isig turur.” [NF 

43-17 (Eckmann, 2004, s. 32)]. 

“...úıããaÆız ne turur, bizlerke beyÀn úılıÆ, tĆp aydı erse, ÀvÀz keldi kim: YÀ Rūóu’llÀh29, bilgil, ÀgÀh bolġıl kim 

bu şeher òalúı cümlemuzġa, èÀfiyat içinde turur...” [NF 395/2-4 (Eckmann, 2004, s. 274)].  

 Farsça Ad Tamlaması 

“Maènìsi ol bolur kim: YÀ Muóammed, bilmediÆ-mü kim RebbüÆ AãóÀb-i Fìlke30 ne iş úıldı?” [NF 43-10 

(Eckmann, 2004, s. 31)]. 

“İbnü Mesèÿd raøhu aydı: Òalúlarda sĆziki rÀstraú üç kimerse erdi. Biri èazìz-i Mıãır erdi.” [NF 112-7, 8 

(Eckmann, 2004, s. 80)]. 

“Ey èayÀlım vaãiyyatım saÆa ol turur kim ehl-i dünyÀnıÆ èizzetinge naôar úılmaàıl, dervìşlikke ãabur úılàıl, 

cümle derecelerni bulàaysen.” [NF 131-17/132-2 (Eckmann, 2004, s. 93)] ~ “Sizler taúı ehl-i beytiÆizni31 yıġıÆ 

taúı laènat aytalıÆ.” [NF 144-6 (Eckmann, 2004, s. 101)].  

“äÀóib-èayÀl32 turur-sen taúı dervìş turur-sen, bu Ćkki altunnı rūzgÀrıÆġa òarc úılġıl, tĆdi erse, ol èÀbid taúı úabūl 

úıldı taúı Ćwinge úayıttı.” [NF 410-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 285, 286)]. 

“Bir bÀzirgÀn òïca kimerse bar erdi. Perhìzlüg, óalÀl kisblüg ãÀóib-òayr33 erdi.” [NF 235-3, 4 (Eckmann, 2004, 

s. 162)]. 

“Ol taúı ãaóÀbalardın turur, kÀtib-i vaóy34 turur, ceddim MuãùafÀúa üküş òıdmat úılıp turur.” [NF 174-12 

(Eckmann, 2004, s. 120)].  

“Ey ResÿlnuÆ òalìfası, ey ResÿlnuÆ yÀr-i àÀrı35 tĆp üküş yıàladı.” [NF 104-8 (Eckmann, 2004, s. )].  

“Yana ol kelimÀt-i èulamÀ ve meşÀyiò bolàay yÀ taúı anlarnıÆ óikÀyatı bolàay...” [NF 444-4, 5 (Eckmann, 2004, 

s. 309)]. 

                                                 
24 emìrü’l-müéminìn “müminlerin emiri, halifesi” (Ata, 1998, s. 122). 
25 imÀme’l-müslimìn “Müslümanların imamı” (Ata, 1998, s. 185). 
26 ümmü’l-müéminìn “mü’minlerin annesi. Hz. Ayişe için.” (Ata, 1998, s. 455). 
27 òalìlu’llÀ “Allah’ın dostu. İbrahim Peygamber’in lakabı” (Ata, 1998, s. 160). 
28 resūlu’llÀh “Allah’ın resulü; Hz. Muhammed” (Ata, 1998, s. 351). 
29 rūóu’llÀh “İsa peygamber’in lakabı” (Ata, 1998, s. 353). 
30 AãóÀb-ı Fìl “Fillerle Ka’be’yi yıkmak isteyen Ebrehe ve askerleri.” (Ata, 1998, s. 507). 
31 ehl-i beyt “Hz. Muhammed’in yakın akrabası olanlar; ev halkı, yakın çevre” (Ata, 1998, s. 116). 
32 ãÀóib-èayÀl “çoluk çocuk sahibi” (Ata, 1998, s. 357). 
33 ãÀóib-òayr “hayır sahibi, hayırsever” (Ata, 1998, s. 358). 
34 kÀtib-i vaóy “Muaviye’nin lakabı” (Ata, 1998, s. 207). 
35 yÀr-ı àÀr“mağara dostu. Hz. Ebu Bekr’in lakabı” (Ata, 1998, s. 470). 
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İyelik Grubu36 

T. 1. meniÆ ~ menim 

“Tegme bir peyġÀmbarnuÆ úoldaşı bar, menim úoldaşım uçtmaóda èOåmÀn turur, raøhu.” [NF 123-2, 3 

(Eckmann, 2004, s. 87)]. 

“...taúı munuÆ ümmetleri menim ümmetimdin üküş boldı taúı munuÆ ümmetleri meniÆ ümmetimdin burun 

uçmaóúa kirgey tĆdi erse, Óakdın MūsÀ peyġÀmbarúa vaóy keldi...” [NF 55-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 41)]. 

“Ümmetim menim sünnetimni tuta bilmegeyler, yollarını körmegeyler, ol vaútın kim kim cidd ve cehd úılıp menim 

sünnetimke yapşunsa, sizlerdin Ćllig kimerse åavÀbı birle ol yaÆluz kimerseniÆ åavÀbı barÀbar bolġay...” [NF 

304/10-12 (Eckmann, 2004, s. 210)].  

“Menim úaêàum, óasretim ol èÀãì ve cÀfì ümmetim üçün turur, maÆa anlar aóvÀlıdın bişÀrat bĆrgil! tĆdi.” [NF 

89-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 65)].  

“Otlaàdın úoylarım kelse, her kĆçe öz Ćlgim birle atamúa anamúa sütdin úandurmadın oàlanlarımúa bĆrmes 

erdim.” [NF 293-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 203)].  

T. 2. seniÆ  

“…PeyàÀmbar èas aydı: Cümlesinge bir yolı duèÀ úılàıl kim bu sÀèat seniÆ duèÀÆ óaøratta maúbÿl turur…” [NF 

316-9 (Eckmann, 2004, s. 219)]. 

“Men seniÆ úızıÆúa èÀşıú bolup turur-men, kerek kim bu úızıÆnı maÆa cüftlendürseÆ, tĆdi erse, ol NaãrÀnì 

aydı...” [NF 364-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 253)]. 

“...yer yüziniÆ òazìnelerini cümlesini saÆa bildüreyin, seniÆ taãarrufuÆda bolsun taúı úıyÀmat kün bolsa seniÆ 

dereceÆdin hēç neerse eksilmesün...” [NF 173/4-6 (Eckmann, 2004, s. 119)]. 

“Ey BÀr ÒuêÀyÀ, úaçan kim bu óÀl biz miskìnlerke kelür bolsa, seniÆ raómatıÆ ve maàfiratıÆ ferişteleriÆni 

bizke ıêa bĆrgil...” [NF 443-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 308)].  

“YÀ Muóammed, öz úavmuÆ ÚurayşìlerniÆ òÀùırlarını muóÀfiôat úılmaú yaòşıraú turur bu àarìblarnıÆ taúı bu 

dervìşlerniÆ òÀùırlarını istemekdin, tĆdi erse...” [NF 379-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 264)].  

T. 3. anıÆ 

“Sen mĆni muãallaù úılàıl, men anıÆ mÀlını helÀk úılayın.” [NF 329-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 228)].  

“Ol kün kim ol úÀøìlıúnı úabūl úıldı, ol kündin berü men anıÆ Ćwinde ùaèÀm tenÀvul úılmışım yoú, tĆdi.” [NF 

220-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 151)]. 

                                                 
36 İyelik grubuyla ad tamlamasını birlikte ele alan Ergin’e göre “bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğunu, bir nesnenin 

başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını” belirtmek amacıyla bu sözcük grubuna 

başvurulur. Temeli, iyeliğin anlatımı olan bu gruplarda iki ad, birbirine iyelik kapsamında bağlanır. Ergin, üçüncü kişilerde 

görülen ve her iki ögesi de ad olan iyelik gruplarını ise “isim tamlaması” terimiyle karşılamıştır (Ergin, 1985, s. 381, 382). 

Karaağaç’ın ilişkilendirme öbeklerinden biri olarak değerlendirdiği iyelik gruplarında, bir varlık bir kişiye bağlanır. Ad 

tamlamalarının bir varlığı başka bir varlıkla ilişkilendirmesine karşın iyelik gruplarında, varlıkla kişi ilişkilendirilir (Karaağaç, 

2012, s. 491). Özmen’e göre zamirlerle kurulan, tamlayanı tekil ve çoğul altı kişi zamirinden biri olan iyelik grubuna “adıl 

tamlaması” da denir. Bu sözcük grubunda, tamlayanla tamlanan arasına dönüşlülük zamiri “kendi” sözcüğü de girebilir: “benim 

kendi evim, senin kendi evin, onun kendi evi; bizim kendi evimiz, sizin kendi eviniz, onların kendi evleri” Tamlayanın 

düşürülmesi durumunda ise geriye “kendi” sözcüğüyle tamlanan kalmaktadır: “kendi evim, kendi evin, kendi evi; kendi evimiz, 

kendi eviniz, kendi evleri” (Özmen, 2013, s. 51-53). Boz da zamirle adı bağlayan bu sözcük grupları için “adıl öbeği/iyelik öbeği” 

terimini kullanmıştır. Bu gruplarda temel işlev, “ilgi” olmakla birlikte “belirtme ve sahiplik” de ön plandadır. Öbekteki iyelik 

ekinin varlığı, “katmerli sahiplik” gösterir (Boz, 2013, s. 22).  
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“AnıÆ aġzıdın taúı bu óadìåni eşittim kim ol aydı: Men PeyġÀmbar èas’dın andaġ eşittim...” [NF 188-4, 5 

(Eckmann, 2004, s. 129)]. 

“Bu anıÆ cezÀsı taúı èuúÿbatı turur tĆp ayàaylar.” [NF 18-4 (Eckmann, 2004, s. 13)]. 

“Úaçan kim yatsıà bolsa, bir dïst kendü maóbÿbı birle òalvat úılsalar, anlar menim óaøratımda tikilürle taúı ùÀèat 

ve èibÀdat birle meşàÿl bolurlar yüzlerini yĆrke úoyarlar.” [NF 318-17/319-2 (Eckmann, 2004, s. 221)]. 

“Munlar úatında olturdı taúı öz cüftidin şikÀyat úıldı erse, HÀrÿt taúı MÀrÿt taúı ĆkegünüÆ köÆülleri bu Zühreke 

meyl boldı taúı aydılar...” [NF 366-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 254)].  

Ç. 1. biziÆ ~ bizim ~ bizlerniÆ 

“...YÀ Emìre’l-muéminìn, oàul úızlarımız biziÆ köÆüllerimiz mēveleri turur, arúamıznıÆ úuvvatları turur...” 

[NF 291-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 201)]. 

“Bizim maúãūdumız, yÀ ResūlallÀh, seniÆ mahabbatıÆ turur, dünyÀ mÀlı ermez.” [NF 77-1, 2 (Eckmann, 2004, 

s. 56)].  

“YÀ ResÿlallÀhi, bizim Ćlde tarıàdın neerse úılurlar taúı anı içerler.” [NF 362-17 (Eckmann, 2004, s. 252)].  

“AnıÆ üçün kim bizlerniÆ olturġu yerlerimiz yol başlarında bolur, tĆdi erse, PeyġÀmbar èas aydı...” [NF 304-

17/305-1 (Eckmann, 2004, s. 211)]. 

“Maènìsi ol bolur kim: Ey PerverdigÀrımız, bizler öz nefsümüzke ôulm úılduú.” [NF 282-2 (Eckmann, 2004, s. 

195)].  

Ç. 2. siziÆ ~ sizlerniÆ 

“SiziÆ icÀzatıÆız birle men taúı bu äanèÀda anıÆ tĆg bir Ćw binÀ úılsam taúı cümle òalÀyıúúa buyursam…” [NF 

41-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 30)]. 

“Bu AyyÿbnuÆ òatunı siziÆ ĆwleriÆizke kirip siziÆ işleriÆizni úılur taúı ol barıp kĆçe anıÆ úanı irini birle 

bulaşıp siziÆ ĆwüÆüzke kirse, anıÆ igi sizlerke teggey...” [NF 331/11-13 (Eckmann, 2004, s. 230)]. 

“...òalÀyıú üküş boldı, siziÆ vaèø u naãìóatıÆıznı cümle òalÀyıú eşitü bilmez tĆp üç tişlig minber úıldılar.” [NF 

90-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 66)]. 

“SizlerniÆ islÀmlarıÆız taúı ìmÀnlarıÆız köÆlünüzde ornap turur, andaġ muókem bolup turur kim...” [NF 76-7 

(Eckmann, 2004, s. 56)]. 

“Ve eger ìmÀn keltürmeseÆiz, yıldın yılúa mÀl bĆriÆ, taúı bizlerke boy bĆriÆ duşmanlıúnı köÆüldin çıúarıÆ 

taúı öz töreÆiz tutuÆ!” [NF 111-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 80)].  

Ç. 3. anlarnıÆ 

“Úayu kimerse anlarnıÆ èilmlerini óÀãil úılsa taúı anlarnıÆ èilmleri birle èamel úılsa taúı ol èilmlerni 

bilmegenlerke ögretse, ol kimerse anlarnıÆ mìrÀå-òorası bolur.” [NF 206-16/207-1 (Eckmann, 2004, s. 142)]. 

“YÀ Rebbì, anlarnıÆ nişÀnları neteg turur, maÆa beyÀn úılu bĆrgil, tĆp aydı erse, Óaú tvt aydı...” [NF 318-13, 14 

(Eckmann, 2004, s. 221)]. 

“KörmediÆ-mü, yÀ Muóammed, RebbüÆ anlarnıÆ keydlerini óìlelerini bÀùil úıldı?” [NF 43-11 (Eckmann, 

2004, s. 31, 32)].  

“...Peyàambar èas aydı: AnlarnıÆ aùları taúı tĆweleri yoú erdi taúı çıúmaúàa istièdÀdları yoú erdi, dervìş ãaóÀbalar 

erdiler...” [NF 408-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 284)].  
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“Yana úaçan kim kÀfirlar Mekkeke úayıttılar, taúı cuhÿdlar taúı öz yerleringe úayıttılar, ãaóÀbalar taúı Ćwleringe 

úayıttılar...” [NF 32-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 24)].  

Tamlayan Grubu37 

T. 1. meniÆ ~ menim: - 

T. 2. seniÆ: -  

T. 3. anıÆ: - 

Ç. 1. biziÆ ~ bizim ~ bizlerniÆ 

“Cümle MedìneniÆ uluàları taúı münèimleri Àrzÿ úılur erdiler: Bolàay-mu kim PeyàÀmbar èas’nuÆ tĆwesi biziÆ 

úapuàda çökkey-mü? tĆp.” [NF 24-11, 12 (Eckmann, 2004, s. 18)]. 

“PeyàÀmbar èas óaøratınàa bir kimerse Yemendin kelip suéÀl úıldı taúı aydı: YÀ ResÿlallÀhi,  BiziÆ Ćlde tarıàdın 

neerse úılurlar taúı anı içerler.” [NF 362-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 252)]. 

“Bu ĆtlerniÆ àuddalarını yıàıp bizim çetükke ıêa bĆrgil tĆmiş erdi...” [NF 312-8 (Eckmann, 2004, s. 216)]. 

Ç. 2. siziÆ ~ sizlerniÆ  

“...èAbdu’l-Muùùalib aydı: Andaà erse, siziÆ çerig menim Ćkki yüz tĆwemni almışlar...” [NF 42-7 (Eckmann, 

2004, s. 31)]. 

“Kerek men kelginçe ol cÀriya siziÆ òıdmatıÆızda tursa taúı kĆçe siziÆ Ćwde yatsa, tĆp deròïst úıldı erse...” 

[NF 190-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 131)]. 

“İÆen müteóayyir boldum erse, bu oàlanlarnı siziÆ òıdmatúa keltürdüm, tĆdi erse, PeyàÀmbar èas aydı...” [NF 

121-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 86)]. 

Ç. 3. anlarnıÆ: -  

Aitlik Grubu38 

“Andın soÆ aydım: Ey şeyò, TaÆrı èizzeti üçün bu kĆçeki aóvÀllarıÆızdın maÆa aytu bĆriÆ, tĆp deròïst úıldım 

erse, maÆa aydı...” [NF 317-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 220)]. 

“Úayu muémin ve muvaóóid maÆa oà bolsa kim Ćkki aêaúı arasındaúı fercini zinÀdın saúlasa taúı Ćkki eÆeki 

arasındaúı aàzını óarÀm yemekdin saúlasa...” [NF 346-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 241)]. 

“Ey Úurayş úabìlası, ey Mekke òalÀyıúı, sizniÆ ol cÀhiliyyat vaútındaúı uluàluúuÆuznı Óaú teèÀlÀ kĆterdi taúı 

mÀllarıÆıznı menim adaúım altında úıldı.” [NF 51-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 37)].  

“Andın soÆ PeyàÀmbar èas úatındaàı ol Ćkki kimerse aydılar: YÀ ResÿlallÀh, Abÿ Bekr taúı èÖmer Ćkkisi seniÆ 

vezìrleriÆ tururlar...” [NF 102-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 74)]. 

                                                 
37 Ergin, iki adın ilgi durumu ekiyle bağlanmasından oluşan tamlayan grubunun, iyelik eki düşmüş bir iyelik grubuna 

benzediğini, “kısalmış bir iyelik grubu” sayılabileceğini belirtmiştir. Grubun anlamı, ilgi durumu ekinin ilgi işlevine dayanır 

(Ergin, 1985, s. 393). Karaağaç’ın ilişkilendirme öbekleri arasında yer verdiği (Karaağaç, 2012, s. 493) bu sözcük grubu, bir adın ya 

da zamirin başka bir adla (“ad/adıl-ad”) bağlanmasına dayanır; grubun temel işlevi “ilgi” olmakla birlikte “belirtme ve sahiplik” 

işlevleri ön plandadır (Boz, 2013, s. 21). 
38 Karaağaç, aitlik grubunda “hiçbir niteleme ve ilişkilendirme” bulunmadığını; bu grubun yalnızca kendisini oluşturan ögeler, 

“bir bütün oluşturdukları için” sözcük grubu sayıldığını belirtmiştir (Karaağaç, 2012, s. 477). Özmen de aitlik grubunun bir sıfat 

tamlaması kurulması durumunda kendisinden sonra gelen adı “zamirlik” olarak karşıladığını kaydeder. Özmen’e göre “Masanın 

üstündeki kitabı / getir.” ve “Masanın üstündekini / getir.” cümlelerinde, “masanın üstündeki / kitap” sıfat tamlamasıdır; 

“masanın üstündeki” ise “kitab” adını karşılayan bir “zamirlik”tir (Özmen, 2013, s. 111). 
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“...İbnü’s-SemÀk aydı raómhi: Ey òalìfa, bu óurmetiÆ içindeki alçaúlıúıÆ yaòşıraú turur bu óurmetiÆdin, tĆdi 

taúı aydı...” [NF 378-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 263)]. 

“DünyÀ òalúınàa neteg kim kökdeki yulduzlar münevver körnür, kök òalúınàa taúı yer yüzündeki muéminlarnıÆ 

ùÀèat ve èibÀdat úılàan Ćwleri andaà münevver körnür, tĆp aydı.” [NF 321-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 222)]. 

“YÀ imÀme’l-müslimìna, köÆlüm andaà tiler kim siz BaàdÀd şehrinde úÀøì bolsaÆız, cümle şeherlerdeki úÀøìlar 

siziÆ fermanıÆızda bolsa...” [NF 196-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 134)]. 

“...YÀ Ayyÿb, ol Ćw içindeki ölgen oàlanlarıÆúa baràıl taúı duèÀ úılàıl…” [NF 334-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 231, 

232)]. 

Kısaltma Grupları39 

 Bulunma Grubu40 

“YÀ ResÿlallÀhi, eger bir muéminda bar èaybnı aysaú, neteg bolàay? tĆdiler erse, PeyàÀmbar èas aydı: Eger bar 

èaybını aysaÆız, àıybat bolàay; taúı yoúını aysaÆız, buhtÀn bolàay, tĆdi.” [NF 386/11-13 (Eckmann, 2004, s. 

268, 269)]. 

 Çıkma Grubu41 

/+dIn/ 

“Taúı enbiyÀlardın Nÿó peyàÀmbarúa oòşayur.” [NF 116-3 (Eckmann, 2004, s. 83)].  

“Abÿ Óanìfe raómhi aytur erdi kim: PeyàÀmbar èas yÀrÀnlarıdın tört kimerse kördüm...” [NF 187-11, 12 

(Eckmann, 2004, s. 129)]. 

                                                 
39 Türkiye Türkçesi gramerinde, kısaltma gruplarının içeriği ve alt bölümleri farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Karahan, bu 

grupları oluşturan dil birimlerini “kısaltma gruplarının yapısı” adı altında, özel başlıklar kullanmadan “unsurlarında çekim eki 

bulunmayan veya sadece birinci unsurunda iyelik eki bulunan kısaltma grupları (isnat grubu); birinci unsuru yükleme hâli eki 

taşıyan kısaltma grupları (yükleme grubu); birinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları (yönelme grubu); birinci 

unsuru bulunma hâli eki taşıyan kısaltma grupları (bulunma grubu); birinci unsuru uzaklaşma hâli eki taşıyan kısaltma grupları 

(uzaklaşma grubu);  birinci unsuru vasıta hâli eki taşıyan kısaltma grupları (vasıta grubu);  birinci unsuru eşitlik hâli eki taşıyan 

kısaltma grupları (eşitlik grubu); birinci unsuru uzaklaşma hâli, ikinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları; ikinci 

unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları; ikinci unsuru bulunma hâli eki taşıyan kısaltma grupları” biçiminde işlemiş; 

bunlar dışındaki kimi farklı yapıları da örneklendirmiştir (Karahan, 2008, s. 80-84). Karaağaç, bu tür sözcük gruplarını dört ana 

bölüme (“isnat öbeği, ad-durum veya edat öbekleri, ünlem öbeği, sayı öbeği”) ayırmıştır. Bu bölümlemedeki “ad-durum ve edat 

öbekleri” ise kendi içinde özel başlıklarla verilen on bir farklı sözcük grubundan (“yapma durumu öbeği, yaklaşma durumu 

öbeği, bulunma durumu öbeği, uzaklaşma durumu öbeği, araç durumu öbeği, yön durumu öbeği, eşitlik durumu öbeği, benzerlik 

durumu öbeği, karşılaştırma durumu öbeği, neden durumu öbeği, sınırlandırma durumu öbeği”) oluşmaktadır (Karaağaç, 2012, 

s. 458-470). Özmen, belirtme grubu, yönelme grubu, bulunma grubu, çıkma grubu, araç grubu, ünlem grubu, sayı grubu ve isnat 

grubunu ayrı birer sözcük grubu olarak vermiş; kısaltma grubu adı altında, “isim unsuru + isim unsuru+A, isim unsuru+DAn + 

isim unsuru+A, isim + isim+A” kuruluşundaki örneklerle bunlar dışında kalan kalıplaşmış kimi ögeleri kaydetmiştir (Özmen, 

2013, s. 108-142). Eker’in sınıflandırmasında ise kısaltma grupları, “ilgi grubu, belirtme grubu, yaklaşma, grubu, bulunma grubu, 

uzaklaşma grubu, dayanma grubu”ndan oluşmaktadır (Eker, 2019, s. 368, 369).   
40 Bulunma durumu eki almış bir ad ögesiyle başka bir ad ögesinin kurduğu bulunma gruplarında, sıfat tamlamalarındakine 

benzer bir niteleme söz konusudur. Sözcük grubunun kuruluşu da sıfat tamlamasını andırmaktadır (Karaağaç, 2012, s. 461). 

Üstünova da adları “bulunma ilgisiyle” bağlayan /+DA/ ekini, “bulunma bildiren tamlayan ekleri” başlığı altında incelemiştir. 

Üstünova’ya göre “üniversitede olay, Türkçede eksilti, trafikte son durum, Lübnan’da terör, Kıbrıs’ta tatil” sözcük gruplarında, 

/+ki/ eki eksiltiye uğramıştır. Örneklere “olan, bulunan” anlamını, /+DA/ vermektedir (Üstünova, 2018, s. 117). 
41 Karahan, çıkma grubu örneklerini, “birinci unsuru uzaklaşma hâli eki taşıyan kısaltma grupları (uzaklaşma grubu)” başlığı 

altında vermiştir (Karahan, 2008, s. 82). Özmen, ilk ögenin ikincisine çıkma durumu ekiyle bağlandığı bu sözcük grubunu kendi 

içinde “mukayese anlamındaki çıkma grubu; kendisinden sonra gelen ismin karşıladığı nesnenin neden yapıldığını anlatan çıkma 

grubu; ayırma, tahsis etme anlamındaki çıkma grubu” biçiminde üçe ayırır. Bu tür çıkma gruplarında, grubu oluşturan ögeler 

arasında karşılaştırma yapma, yapıldığı maddeyi bildirme, belirleme, ayırma ve aitlik gibi anlam ilgileri söz konusudur (Özmen, 

2013, s. 114-116). Boz da iki adın bağlanmasıyla kurulan çıkma gruplarının eylemsi (“ortaç/ulaç/ad-eylem”) gruplarından 

oluşturulan kısaltma grupları olduğunu ve temelde “ayrılma” işlevi taşıdığını belirtmiştir (Boz, 2013, s. 17). 
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“Bir kün Benÿ Selìm úabìlasıdın bir èArab keldi.” [NF 161-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 112)].  

“Ol cuhÿdlar òatunlarıdın bir òatun PeyàÀmbar èas Medìneke kelmişdin soÆ bir úoynı sögüldi taúı ãaóÀbalardın 

biringe sordı kim...” [NF 33/8-10 (Eckmann, 2004, s. 24)]. 

“Ol mìrÀå-òoralardın taúı èilmi birle èamel úılàanlardın biri İmÀm MÀlik erdi raómhi.” [NF 207-1 (Eckmann, 2004, 

s. 142)]. 

“èÁriflardın baèøısı aytur: Rebbü’l-èizzeni tüşümde kördüm...” [NF 318-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 220)]. 

“...Herúulnı taúı öltürdiler, seksen miÆ erni Rÿm çerigidin öltürdiler, üküş ãaóÀbalar taúı şehìd boldılar.” [NF 

111-11, 12 (Eckmann, 2004, s. 80)]. 

“SüleymÀn peyġÀmbar èas bir kün taòtı birle havÀ üzre uçup barurda Benū İsrÀéìl èÀbidleridin bir èÀbid kördi kim 

SüleymÀn peyġÀmbar èas òaylı, òaşamı birle...” [NF 391-16/392-1 (Eckmann, 2004, s. 272)].  

“Yigitlerdin biri bir øaèìfaúa èÀşıú bolupm turur erdi.” [NF 431-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 300)].    

“YÀ èÍsÀ, sizdin deròïst úılur-biz kim Óaú teèÀlÀdın tileseÆiz kim muÆlardın biringe til bĆrse taúı bizim birle 

sözleşse...” [NF 394-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 274)]. 

“Hēç ùaèÀm tapulmaz boldı erse, anlarnıÆ èÀbidlarıdın biri ãaórÀúa çıútı taúı bir úum tepesi úatında Óaú teèÀlÀúa 

niyÀz úıldı taúı aydı...” [NF 409-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 285)].  

/+dA/ 

“èOåmÀn ibni Maôèÿn raøhu saóÀbalarda zÀhidraúı erdi.” [NF 239-3 (Eckmann, 2004, s. 165)]. 

“Eger bir emìn kişi bolsa, aÆar teslìm úılsaú, ol bizim úatımızda bolsa, tĆp aydı erse, men kişilerke suéÀl úıldım 

kim bu Ćlde òïcalarda emìn kim turur? tĆp; sizni aydılar.” [NF 195-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 134)]. 

“èÁlimlarda bir èÀlim şÀgirdi Ćwinge bardı.” [NF 301-3 (Eckmann, 2004, s. 208)]. 

“èÁriflarda biri oramdın keçip barurda bir kimerse öçekdin bir tebrek kül başınàa kemişti erse, bu èÀrif Óaú 

teèÀlÀúa secde úıldı taúı üküş şükürler úıldı erse...” [NF 325-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 226)]. 

“èAzìzlarda biri ol kişini vÀúıèada kördi taúı aydı kim: Ey èazìz Óaú teèÀlÀ saÆa úayu èamel sebebidin raómat 

úıldı? tĆp suéÀl úıldı erse, ol kimerse aydı...” [NF 222/2-4 (Eckmann, 2004, s. 152)].  

“...PeyàÀmbar birle saóÀbalarda biriniÆ bÿstÀnınàa barduú taúı bÿstÀnnıÆ úapuàını baàladuú...” [NF 126-10 

(Eckmann, 2004, s. 90)]. 

“Uluàlarda biri taúı bir èazìzniÆ Àòir vaútı yawuúmış erdi, anıÆ èiyÀdatınàa bardı taúı şahÀdatnı telkìn úıldı.” 

[NF 299-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 207)].  

“...Aúraè bin ÓÀbis aydı: YÀ ResÿlallÀhi, menim on oàlum úızım bar, munlarda biringe taúı öpmişim yoú, tĆdi 

erse, PeyàÀmbar èas aydı...” [NF 292-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 202)].  

 Eşitlik Grubu42 

“Men PeyàÀmbar èas’dın andaà eşittim kim: Uveys-i Úaranì raómhi úıyÀmat kün bolsa, Àvã menim ümmetimdin 

Rabìèa úabìlası sanınça òalÀyıúnı şefÀèat úılàay, tĆp aydı...” [NF 400-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 278)]. 

                                                 
42 Karahan, eşitlik grubu örneklerini, “birinci unsuru eşitlik hâli eki taşıyan kısaltma grupları (eşitlik grubu)” başlığı altında 

vermiştir (Karahan, 2008, s. 83). Karaağaç da eşitlik durumu öbeklerinin kuruluş açısından sıfat tamlamasına benzediğini ve bir 

niteleme içerdiğini belirtir (Karaağaç, 2012, s. 464). 
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Bağlama Grubu43 

“...köÆlidin cümle neerselerniÆ maóabbatını çıúarsa taúı Óaú teèÀlÀnıÆ maóabbatını ornatsa taúı enbiyÀ ve 

evliyÀ maóabbatını ornatsa...” [NF 427-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 297)]. 

“EnãÀr ve muhÀcirìn cümlesi yıàıldılar [taúı] yıàlaştılar.” [NF 104-6 (Eckmann, 2004, s. 75)]. 

“Ol maènìdin ötrü kim ol Ćkegü saÆa cÀn ve ten birle maóabbat birle òıdmat úılur erdiler taúı seniÆ yaşıÆ 

uzunluúını tilep òıdmat úılur erdiler.” [NF 284-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 196)]. 

“Muémin taúı miÆ altun çıúardı taúı fuúarÀ ve mesÀkìnge üleşti taúı aydı...” [NF 424-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 

295)]. 

“AnıÆ üçün meşÀyiò ve èulemÀ aydılar kim: Muémin artuúsı namÀzlar üküş úılmaú kerek.” [NF 248-12 

(Eckmann, 2004, s. 171)] ~ “Ozaúı èulemÀ ve meşÀyiò taúı andaà úılur erdiler.” [NF 266-2 (Eckmann, 2004, s. 

183)]. 

“İmÀm Aómed ÓanbelniÆ bir dïstı bar erdi, iÆen zÀhid ve parsÀ erdi.” [NF 223-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 153)]. 

“Bir şeyò bar erdi, İbni èİmrÀn tĆp aytur erdiler: AnıÆ sufrasında fuúarÀ ve mesÀkìn taúı musÀfirler ÀsÀyiş úılur 

erdiler.” [NF 251-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 173)]. 

“...taúı munça enbiyÀ ve evliyÀ ve èulamÀlar kim dìn içinde ùabìb-i óÀõiú erürler, munlar úavlınàa ittibÀè úılmazlar, 

lÀcerem helÀk bolurlar.” [NF 424-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 295)] ~ “Čmdi cümle enbiyÀ taúı evliyÀ taúı èulamÀlar 

itifÀú úılıp tururlar kim maèãiyatnıÆ sökellikinge menfaèatlig dÀrÿ taúvÀ turur taúı èamal-i ãÀlió turur.” [NF 424-

2, 3 (Eckmann, 2004, s. 295)]. 

“Yana miÆ altun çıúardı takı tullaràa taúı ögsüzlerke taúı muótÀclarúa taãadduú úıldı taúı aydı...” [NF 424-14 

(Eckmann, 2004, s. 295)]. 

“...èAbbÀs raøhu aydı: YÀ ResÿlallÀh, bu Abÿ SufyÀn hem úayınıÆız turur, hem ùakı MekkeniÆ bĆgi turur; muÆa 

óürmet úılàıl! tĆdi erse, PeyàÀmbar èas aydı...” [NF 49/7-9 (Eckmann, 2004, s. 36)]. 

İkileme44 

ata ana → “Yana PeyàÀmbar èas Uóud toúuşında Saèd ibnü VaúúÀsúa oú sunar erdi taúı aytur erdi: Atàıl, yÀ Saèd, 

ata anam saÆa fidÀ bolsun! tĆp aydı.” [NF 121-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 86)]. 

oàul úız → “...ol taúı muèayyen ermez; iótimÀl bar kim oàul úız bolmasa yÀ taúı bolup turmasa, Àòiratúa naúl 

úılsa.” [NF 427-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 297)]. 

ten cÀn → “...hēç ÙÀyifta neerse úoêmaàalıÆ, anıÆ üçün kim uruşúan kimerseler úaçmaúúa iètiúÀdı bolmasun, 

tenleri cÀnları birle uruşsunlar...” [NF 69-8, 9 (Eckmann, 2004, s. 51)]. 

                                                 
43 Karaağaç, “bağlama öbek ve cümlesi” başlığı altında, bağlaçlarla bağlanan iki ya da daha fazla ad ögesiyle cümle örneklerine 

yer vermiştir. Karaağaç’ın “sıralayıcı bağlama öbek ve cümleleri, açıklayıcı bağlama öbek ve cümleleri” olmak üzere iki bölüme 

ayırdığı bu sözcük gruplarında; ögeler, yalnızca “sıralama ilişkisi” gözetilerek art arda gelebildikleri gibi, “sıralama, 

denkleştirme, karşılaştırma, açıklama, sebep, sonuçlandırma, onama, ret” gibi anlam ilişkileriyle de bağlanabilir (Karaağaç, 2012, 

s. 478-480). Özmen, iki sözcük ya da sözcük grubunun bağlaç aracılığıyla bağlanmasından oluşan bağlama gruplarında, ögeler 

arasında “asıl öge yardımcı öge” ya da “öncelik sonralık” gibi yönlerden fark olmadığını; grubu oluşturan ögeler arasındaki 

ilişkinin, ögeleri bağlayan bağlacın özelliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirtmiştir. Özmen, bağlama gruplarını, kullanılan 

bağlaçları ölçüt alarak on üç alt gruba ayırmıştır (Özmen, 2013, s. 80-88).  
44 İkilemeleri “yineleme öbekleri” başlığı altında inceleyen Karaağaç’a göre “eş görevli iki sözün oluşturduğu” bu gruplarda, 

ögeler arasında biçim ve anlam açısından ilişki bulunur. İkilemelerle anlam kuvvetlendirilir, varlığa ve eyleme “çokluk, süreklilik, 

birliktelik” anlamları kazandırılır (Karaağaç, 2012, s. 476, 477). Özmen’e göre ikileme, iki sözcüğün “güçlendirme, abartma, 

çoğaltma, birliktelik, sıralama” gibi işlevlerle art arda gelmesinden oluşan sözcük grubudur. İkilemeyi kuran ögeler; anlam, tür, 

ses vb. yönlerden birbiriyle ilişkilidir. Her iki sözcüğün de gruba eşit olarak katıldığı ikilemeler, kalıplaşmış ögelerdir ve sözcükler 

arasında bir “öncelik-sonralık” durumu gözlenir (Özmen, 2013, s. 75).  
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uruà úayaş  → “Seksen yarmaú borc çıútı erse, èÖmer aydı raøhu: Ey oàlum, bu borcnı menim uruàum úayaşımdın 

óÀãil úılàıl...” [NF 119-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 85)]. 

yaú yawuú “eş dost” (Ata, 1998, s. 466) → “Medìne içindeki dervìşlerke òabar bĆrgil, cümlesinge yĆdürgil taúı 

kelgen baràanúa, yaú yawuúúa cümleke bu aşdın taúı ekmekdin hēç taúãìr úılmadın bĆrgil! tĆdi.” [NF 29-15, 16 

(Eckmann, 2004, s. 22)]. 

b) İnsan Dışındaki Kavramlarla Biçimlenen İlişkilendirmeler 

Ekler 

Türkçe Ekler 

Ad Durumu Ekleri 

 Yönelme Durumu Eki (/+GA/) 

“...taúı nĆ kim ten birle èibÀdat úılnur, nÀmÀz, rÿza ve óec meÆizlig, [anıÆ] taúı cümlesi TaÆrıúa turur; taúı nĆ 

kim èibÀdat u ùÀèat kim mÀl birle úılnur zekÀt ve ãadaúa, úurbÀn meÆizlig, anıÆ taúı cümlesi TaÆrıúa turur tĆdim 

erse, Óaú teèÀlÀdın òiùÀb keldi...” [NF 58-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 42)]. 

“Mescidke45 yaúın bir NaãrÀnìniÆ èayÀlı bar erdi, iÆen ãÀóib-cemÀl erdi.” [NF 364-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 

253)]. 

 Çıkma Durumu Eki (/+dIn/) 

“Bu kün dünyÀdın soÆ künüm turur, Àòiratdın avval künüm turur tĆdi erse, cümle òalÀyıúlar yıàlaşu başladılar.” 

[NF 87-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 64)]. 

“Erte boldı erse, èAbdullÀh ibni èAbbÀs raøhu òÀdiminàa aydı: Ey òÀdim, úatıÆda naúddın nĆçe bar? tĆdi erse, ol 

aydı kim...” [NF 254/1-3 (Eckmann, 2004, s. 175)].  

“Bu etmekniÆ unı Muvaããal Ćlidin kelgen undın úılınmış etmek turur...” [NF 220-7 (Eckmann, 2004, s. 151)]. 

“Ferìşteler otdın sındu birle ol óalÀyıúlarnıÆ tillerini keserler.” [NF 66-13 (Eckmann, 2004, s. 49)].  

“Tamuà içinde bir taà bar kim ol taà atı SekrÀn turur taúı ol taà içinde bir çeşme bar, úandın turur.” [NF 364-2, 3 

(Eckmann, 2004, s. 253)]. 

“Bu uçtmaó içinde tört arıú bar: biri suwdın, taúı biri sütdin, taúı biri òamrdın, taúı biri èaseldin... Bu sarÀy içinde 

Ćwler bar, baèøısı zeberceddin, taúı baèøısı yÀúÿtdın, taúı baèøısı yinçüdin.” [NF 64/5-11 (Eckmann, 2004, s. 47)]. 

“Kün toàışı ùarafında bir úapuàı bar erdi taúı kün batışı ùarafında taúı bir úapuàı bar erdi. Bu Ćkki úapuà yaşıl 

zümürrüddin erdi.” [NF 37-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 28)]. 

“Taúı ol Kevåer óavøınıÆ balçıúı yıpardın turur, taúı içindeki uşaú taşlar cümlesi úızıl yÀúÿtdın turur, taúı içindeki 

suw sütdin ak turur...” [NF 62-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 46)]. 

                                                 
45 Yönelme durumu ekinin iki adı “mesafe ilişkisi” kurarak bağlayabildiği kaydeden Üstünova; eki, bu işleviyle “mesafe bildiren 

tamlayan ekleri” başlığında değerlendirmiştir. Üstünova’ya göre ek, Türkiye Türkçesindeki kimi örneklerde “iki ad arasında 

hedeflenen, ait olan yeri ölçü almak üzere mesafe ilişkisi” kurar. Buna göre /+A/, örneğin “Depremi unutunca evimiz denize yakın 

diye seviniyoruz.” ve “Kasabaya ırak bir yerde oturunca işimiz zor.” cümlelerinde geçen “denize yakın” ve “kasabaya ırak bir 

yer” sözcük gruplarında, iki adı “mesafe ilişkisiyle” bağlamıştır.  Bu cümlelerde yer alan “denize yakın” ve “kasabaya ırak” 

grupları da kendilerinden sonra gelen adı tamlayarak sıfat tamlaması oluşturmaktadır (Üstünova, 2018, s. 149). Karahan da 

aktardığı “Bizim köşke yakın bir bakkal dükkânı.” örneğindeki benzer nitelikli “bizim köşke yakın” öbeğini, kısaltma grupları 

arasında, “birinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları (yönelme grubu)” başlığı altında göstermiştir (Karahan, 2008, 

s. 81). 
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İyelik Ekleri 

T. 3. /+I/+U/+sI/ 

“Taúı bu kitÀbke Nehcü’l-ferÀdìs at bĆrdük, maènìsi uştmaòlarnıÆ açuú yolı tĆmek bolur.” [NF 2-16 (Eckmann, 

2004, s. 2)].  

“Andın soÆ menim èaãÀm yüksek bolur, ol miúdÀr kim uçı kökke yeter taúı butaúlanur; butaúları èÀlamúa 

münteşir bolur.” [NF 352-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 245)]. 

Ç. 3. /+lArI/ 

“Bu daraòt üzesinde mēveler bar, hēç dünya mēveleriÆe oòşamaz. Baèøıları aú mēveler turur taúı baèøıları úızıl 

mēveler turur taúı baèøıları sarıà mēveler turur.” [NF 319/9-11 (Eckmann, 2004, s. 221)]. 

Çoğul Eki (/+lAr/) 

“Başı yançıldı taúı vefÀtı boldı erse, èÀlam úaraÆúu boldı, úatıà yĆl úoptı, èÁdam peyàÀmbarnıÆ oàlanlarıdın 

keêikler taúı úuşlar úaça başladılar.” [NF 338/3-5 (Eckmann, 2004, s. 235)]. 

“...İblìs èal daryÀ úırıàınàa kelip úatıà ÀvÀz birle çakırdı erse, cümle şeyùÀnlar taúı dēvler taúı perìler cemè boldılar.” 

[NF 329-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 228)]. 

“Taúı her yılda nĆ kim èArab bar, cümlesi kelip ol Ćwke ziyÀrat úılurlar, ùavÀf úılurlar, taúı tĆweler, úoylar, sıàırlar 

úurbÀn úılurlar, anda turàan dervìş miskìnlerke bĆrürler.” [NF 41-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 30)]. 

“Eger muèayyen bilmek tileseÆiz, bu butlarúa soruÆ, eger sözleseler, tĆdi erse, Nemrÿd aydı: YÀ İbrÀhìm, sen 

bilmez-mü-sen munlar sözlemegen turur?...” [NF 216-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 149)].  

Aitlik Eki (/+KI/ ~ /+dA/+KI/) 

“KaèbeniÆ binÀsı nedin erdi taúı kim binÀ úıldı taúı Kaèbeke úaãd úılġannı Óaú tvt neteg helÀk úıldı cümlesini 

avvalúı bÀbnuÆ altınç faãlıda beyÀn úılındı.” [NF 273-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 189)].  

“...taúı musulmÀnlar arasında úÀøìlıú úılsunlar taúı kĆçe bolsa, bayaúı46 maúÀmlarınġa aşıp tursunlar, tĆdi erse, bu 

ferìşteler üç ferìşteni üêürdiler.” [NF 365/13-15 (Eckmann, 2004, s. 254)].  

“Ėkinç yıl bayaúı tĆg istièdÀd úıldılar, taúı Kaèbeke ùavÀf úıldılar, bıldurġı47 óecniÆ úaøÀsı tĆp niyyet úıldılar.” 

[NF 46-17/47-1 (Eckmann, 2004, s. 34)] ~ “Ėmdi bu yıl taúı bıldurúı teg kümüş ayaú birle şerbet bĆrdi erse, emr-

i maèrūf taúı nehy-i münker kıldım...” [NF 309-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 214)].  

“Ayyÿb peyàÀmbar èas hēç ùÀèatını taúı èibÀdatını taúı tesbìó ve tehlìlini úoymadı. Burunúıdın taúı ziyÀda Óaú 

teèÀlÀúa óamd ve åenÀ aytur erdi.” [NF 331/4-6 (Eckmann, 2004, s. 229)].  

“Ozaúı zamÀnada bir zÀhid bar erdi.” [NF 368-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 255)]. 

“Bu Abÿ Yeksÿm aydı: Uşol úuş bu turur tĆdi erdi. Ol aêaúındaúı taş birle Abÿ Yeksÿmnı urmış erdi, Abÿ Yeksÿm 

ol demde helÀk boldı.” [NF 43/6-8 (Eckmann, 2004, s. 31)]. 

“Óaú tvt SüleymÀn peyàÀmbar èas’úa perìlerni taúı şeyùÀnlarnı taúı yabandaúı keyiklerni taúı havÀdaúı úuşlarnı 

taúı yelni cümle musaòòar úılıp turur erdi...” [NF 209-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 144)]. 

“Ey èazìz, cümle mÀlımnı saÆa vaèda úıldım erdi, uş tonlarımnı alàıl taúı baràıl, Ćwümde cümle mÀlımnı alàıl, 

ãaórÀdaúı nĆ kim yılúı úara bar, cümlesini saÆa baàışladım...” [NF 212/10-12 (Eckmann, 2004, s. 146)].  

                                                 
46 bayaúı “Önceki” (Ata, 1998, s. 51). 
47 bıldurġı, bıldurúı “Bir önceki yılki, geçen yılki” (Ata, 1998, s. 60). 
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“Taúı úırıàlarında ıbrıúlar bar altundın taúı kümüşdin kökdeki yulduzlar sanınça.” [NF 62-7, 8 (Eckmann, 2004, 

s. 46)]. 

Yapım Ekleri 

 /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/  

“Üç künlük yer barmış erdiler kim baúarlar bir óabeşì úul tĆweke münüp yelip kele turur.” [NF 133-6, 7 

(Eckmann, 2004, s. 94)]. 

“Taúı bu óavønuÆ uluàluúı bir aylıú yerke tegi turur.” [NF 62-7 (Eckmann, 2004, s. 46)] ~ “YÀ emìre’l-

muéminìn, òïcam Muàìraúa sözleseÆiz, bolàay-mu maÆa aylıúımdın48 eksütse, men iÆen emgegür-men, tĆdi 

erse, èÖmer raøhu sordı...” [NF 117/12-14 (Eckmann, 2004, s. 84)]. 

“Taúı tamuànuÆ teriÆliki ol úadar turur kim yer taúı kök arası kim bĆş yüz yıllıú yer turur.” [NF 66-5, 6 

(Eckmann, 2004, s. 49)] ~ “Eger musulmÀnlıúnı úabÿl úılmasalar, bizke boy bĆrip yıllıú49 cizye bĆrseler, 

uruşmaÆ. Ve eger aytsalar kim: MusulmÀn taúı bolmaz-miz hem taúı sizle boy bĆrip yıllıú taúı bĆrmez-miz 

tĆseler, uruşuÆ, tĆp fermÀnladı.” [NF 335/13-15 (Eckmann, 2004, s. 233, 234)]. 

“YÀ ãÀóib-i ResÿlallÀh, ol ayàanıÆız kişi men turur-men, tĆdi taúı bardı, yükindin kefenlik50 böz çıúardı taúı 

keltürdi.” [NF 131-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 93)]. 

“Bir yeÆi köÆleklik51 taúı ol yarmaúdın almadı.” [NF 253-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 175)]. 

“Bu sözni Yezìd eşitti erse, ol taúı yüz miÆ yarmaú bĆrdi taúı yüz tonluú52 bĆrdi.” [NF 292-6 (Eckmann, 2004, 

s. 202)]. 

 /+rAk/ 

“Tegme úuşnuÆ tumşuúında bir taş bar, taúı Ćkki aêaúında Ćkki taş bar yasmuúdın uluàraú taúı nuòÿdtın 

kiçigrek.” [NF 43-1 (Eckmann, 2004, s. 31)]. 

“Taúı yılan ãÿratı cümle cÀnvarlar ãÿratıdın laùìfraú erdi.” [NF 280-9 (Eckmann, 2004, s. 194)]. 

“İbrÀhìm èas úavmınàa yaàdın taúı yumşaúraú erdi, èaseldin taúı süçügrek erdi.” [NF 115-12 (Eckmann, 2004, s. 

82)]. 

“...İblìs aydı: Andaà erse, òamr içgil, tĆdi erse, BarãìãÀ aydı: Òamr içmek munlardın ÀsÀnraú turur.” [NF 370-3, 4 

(Eckmann, 2004, s. 257)]. 

 /+AgU/ 

“...PeyàÀmbar èas aydı: Bu Ćkegü Óaú teèÀlÀ úatında óurmatlıà ferìşteler tururlar tĆdi, velìkin atlarını aymadı. 

Menim köÆlümde andaà keçti kim bu Ćkegü Cebreéil taúı MìkÀéìl bolàaylar èahimÀs tĆp.” [NF 103/4-6 

(Eckmann, 2004, s. 74)]. 

Sözcükler 

a) İlgi, sahiplik, aitlik, özgülük, benzerlik vb. kapsamındaki ilişkilendirmeleri işaretleyen sözcükler 

 Türkçe Sözcükler 

                                                 
48 aylıú “aylık; aylık ücret” (Ata, 1998, s. 36). 
49 yıllıú “yıllık, yıllık vergi” (Ata, 1998, s. 486). 
50 kefenlik “kefenlik” (Ata, 1998, s. 213). 
51 köÆleklik “elbiselik (kumaş)” (Ata, 1998, s. 259). 
52 tonluú “elbiselik” (Ata, 1998, s. 430). 
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meÆizlig“gibi” (Ata, 1998, s. 288) → “Ol [taşdın] yıldırım meÆizlig ot çıútı ŞÀm tarafınàa bardı.” [NF 30-5 

(Eckmann, 2004, s. 22)]. 

neteg “nasıl, ne, ne kadar, niçin” (Ata, 1998, s. 314) [kim] → “Neteg kim otun sebeb turur ot yanmaúúa, bu 

àammÀzlıú taúı sebeb turur Ćkki kimerse arasında duşmanlıú otı yanmaúúa.” [NF 17-16 (Eckmann, 2004, s. 13)].  

teg “gibi” (Ata, 1998, s. 416) → “Yana bir úaç eyyÀm keçer bolsa, bu süÆükler taúı kül teg bolàaylar, tĆdi.” [NF 

391-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 272)] ~ “Sen musulmÀnlar muéaõõini bolàay-sen, munuÆ teg fÀóiş işke úaãd 

úılàaysen.” [NF 364-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 253)]. 

meÆze- “benzemek” (Ata, 1998, s. 288) → “Şeyòü’l-óarÀm Abÿ’l-èAbbÀs MÿsÀ raómhi aytur: Bu tört imÀm 

meõhebi KaèbeniÆ tört tamınàa meÆzeyür.” [NF 228-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 157)]. 

oòşa- “benzemek” (Ata, 1998, s. 320) → “YÀ ResÿlallÀh, beyÀn úılıÆ! tĆdiler erse, PeyàÀmbar èas aydı: Abÿ 

BekrniÆ meåeli ferìştelerdin MìkÀéilàa oòşayur.” [NF 115-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 82)]. 

 Arapça Sözcükler 

óulle “cennette giyilen elbise” (Ata, 1998, s. 175) → “Uçtmaódın tÀc keltürüÆ taúı óulle keltürüÆ taúı altun 

kemer keltürüÆ taúı altun taòt keltürüÆ, tĆp fermÀnladı erse, cümlesini keltürdiler.” [NF 278-11, 12 (Eckmann, 

2004, s. 192)]. 

meõkÿr “zikr olunan, sözü edilen” (Ata, 1998, s. 291) → “Taúı öÆin óadìålar taúı ol meõkÿr kitÀblardın naúl 

úılmış turur.” [NF 444-3, 4 (Eckmann, 2004, s. 309)]. 

muèayyen “tayin ve tahsis olunmuş, kararlaştırılmış, kesin, belli, açık seçik” (Ata, 1998, s. 296) → 

“Müteóayyir boldı taúı aydı: SeniÆ ataÆ èAbdu’l-MuùùalibniÆ yeri bir muèayyen yer turur tĆdi erse, Abÿ Leheb 

bardı taúı Abÿ Cehlúa andaà aydı erse, Abÿ Cehl aydı...” [NF 14/7-9 (Eckmann, 2004, s. 10)]. 

müteèalliú “ilgili, ilişiği olan” (Ata, 1998, s. 305) → “Kaèb aydı raómhi: Bu ölüm bir butaú meÆizlig turur kim 

tikenleri üküş turur taúı tegme bir tiken bir tamarġa müteèallik bolup yapşunmış turur.” [NF 438-11, 12 

(Eckmann, 2004, s. 305)].  

dünyÀvì “Dünyevî, dünyaya ait, mal mülk.” (Ata, 1998, s. 112) → “SelmÀn FÀrsì aytur: Menim úatımda 

dünyÀvì neersem yoú erdi.” [NF 163-4 (Eckmann, 2004, s. 113)].  

Mıãrì < Mıãır “Mısır.” (Ata, 1998, s. 526) → “Baúar-men, tÀzì aùlar baàlıà turur taúı Mıãrì derÀzgÿşlar baàlıà 

turur.” [NF 208-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 143)].  

rabbÀnì “ilahî” (Ata, 1998, s. 348) → “Ol úuvvat rebbÀnì erdi, ùaèÀm taúı àıdÀdın ermez erdi, tĆp vaèô u naãìóatlar 

úıldı.” [NF 146-14,15 (Eckmann, 2004, s. 102)]. 

raómÀnì “Allah’tan gelen ve hayırlı olan” (Ata, 1998, s. 349) → “Törtinç kün taúı bayaúı tĆg tüş kördi erse, 

muèayyen bildi kim bu tüşüm rahmÀnì tüş turur.” [NF 213-4 (Eckmann, 2004, s. 146)]. 

Rūmì < Rÿm “Anadolu.” (Ata, 1998, s. 531) → “ÒÀtam-i Aãam baúar, ol Ćw içinde Rūmì úalılar töşeglig turur, 

aġır bahÀlıġ töşekler tikilmiş turur, bu úÀøì ol töşekler üze tekye urmış taúı başı úatında bir òÀdim...” [NF 235-13, 

14 (Eckmann, 2004, s. 162)].  

şeyùÀnì “şeytanî, kötü, korkunç” (Ata, 1998, s. 389) → “YÀ İbrÀhìm, men bilür-men sen oàluÆnı úurbÀn 

úılmaúàa barur-sen taúı ol tüş kim kördüÆ, ol şeyùÀnì tüş turur, ol tüşke iètimÀd úılmaàıl...” [NF 213-13, 14 

(Eckmann, 2004, s. 147)].  
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Yemenì [bürd-i Yemenì “makbul bir Yemen dokuması” (Ata, 1998, s. 91)] < Yemen “Yemen.” (Ata, 1998, s. 

537) → “...èÖmer taúı èOåmÀn [taúı èAlì] raøhumÀ kirdi[ler] PeyàÀmbar èas úatınàa taúı baútılar, PeyàÀmbar èas 

üzesinge bir bürd-i yemenì örtüglüg erdi.” [NF 92-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 68)].  

b) Taşıdıkları ortak özellikler dolayısıyla birbirleriyle ilişkilendirilebilecek üyelerden oluşan grup, 

sınıf, topluluk, takım, tür vb. adları 

 Arapça ve Farsça Sözcükler 

melekÿt “ruhlar ve melekler” (Ata, 1998, s. 281) → “Taúı kimniÆ úarnı toymış bolsa, melekÿt èÀlamıdın aÆar 

ülüş yoú taúı melekÿt èÀlamınàa kirmes, tĆdi.” [NF 265-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 183)]. 

cÀnvÀr “zararlı, vahşi hayvan; hayvan.” (Ata, 1998, s. 92) → “...PeyàÀmbar èas aydı: Ey sÿsmÀr, sen, kimke 

úulluú úılur-sen? tĆdi. Ol cÀnvar aydı: Men ol TaÆrıúa úulluú úılur-men...” [NF 161-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 

112)].  

Sözcük Grupları 

Ad Tamlamaları 

 Türkçe Ad Tamlaması 

“èArab tilinçe yavmu èarifa bilmek küni53 tĆmek bolur.” [NF 213-5 (Eckmann, 2004, s. 146)].  

“Yana PeyàÀmbar èas bir kün úaylÿla úılur erdi [yaènì tüş vaútın54 uyur erdi].” [NF 120-11, 2 (Eckmann, 2004, 

s. 86)]. 

“Úaçan kim melekü’l-mevt ol kimerseke ölüm úaêàusını kemişür bolsa, ol kimerse üze ölümnüÆ eåerleri ôÀhir 

bolur taúı ölümnüÆ sekerÀtı ol kimerse üze àÀlib bolur.” [NF 442/10-12 (Eckmann, 2004, s. 308)].  

“Men bukündin soÆ MekkeniÆ etmekini yĆmegeymen, meger muèayyen bilsem óalÀllıúını, andın soÆ 

yĆgeymen inşaéaéllÀh, tĆdi.” [NF 298-6, 7 (Eckmann, 2004, s. 206)].  

“...yaúındın bir kemi óÀãil úılàıl taúı ol kemi içinge ìmÀnnı tolduràıl taúı ol keminiÆ yelkenini tevekküldin úılàıl, 

andın soÆ bu dünyÀnıÆ deryÀsıdın salÀmat úurtulàay-sen, tĆp aydı...” [NF 396-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 275)]. 

“Čmdi andaà sĆzer-men kim bu sökellikimde ol aàunuÆ zehri tamarlarımnı kesgey tĆp, velìkin ãabur úılmaú 

kerek.” [NF 34-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 25)].  

“Taúı bu óavønuÆ uluàluúı bir aylıú yerke tegi turur.” [NF 62-7 (Eckmann, 2004, s. 46)].  

“Andın soÆ bu çıpçuúlarnıÆ zaómatıdın òalÀã bolàaysen, tĆdi erse, ol èÀlim taúı andaà úıldı erse, ol zaómatdın 

òalÀã boldı.” [NF 245-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 169)].  

“Cümle úuşlarnıÆ tilini Óaú teèÀlÀ SüleymÀn peyàÀmbarúa bildürüp turur erdi.” [NF 210-11, 12 (Eckmann, 

2004, s. 145)].  

“Maènìsi ol bolur kim: Maşriú taúı TaÆrı teèÀlÀ mülki turur, maàrib taúı TaÆrı teèÀlÀnıÆ mülki turur.” [NF 345-

7, 8 (Eckmann, 2004, s. 240)].  

“DünyÀnıÆ tükel mÀlını bĆrseÆ ol köşknüÆ bir arşun yerini bĆrmegey-men, tĆdi erse, úÀøì maórÿm boldı baòìllıúı 

sebebidin...” [NF 253/3-5 (Eckmann, 2004, s. 174)]. 

                                                 
53 bilmek küni “yevm-i èarefe. Zu’l-hicce ayının dokuzuncu gün[ü]” (Ata, 1998, s. 64). 
54 tüş vaúti “öğle vakti” (Ata, 1998, s. 442). 
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“TaÆrı teèÀlÀ ol kÀfirlarnı urulmış ĆkinniÆ uşaú yapraúı tĆg helÀk úıldı.” [NF 43-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 

32)]. 

“Ol daraòtnıÆ uluàluúını taúı körkini taúı yaşıllıúını hēç kimerse ãifat úılu bilmegey.” [NF 319-8, 9 (Eckmann, 

2004, s. 221)].  

“...İblìs aydı: TedÀrük ol turur kim buàday yıàaçınıÆ mēvesidin tenÀvul úılsaÆız, Ćkegü taúı bu uçtmaó içinde 

meÆgü bolup úalgaysiz...” [NF 281-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 194)].  

“Men anıÆ yüzinde ŞeyùÀn vesvesesiniÆ eåerini körer-men, tĆp aydı. [NF 374-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 260)].  

“Yemen şehriniÆ köşkleri, sarÀyları maÆa köründi... Men ol nÿrúa naôar úıldım erse, èIrÀú ĆliniÆ taúı FÀrs ĆliniÆ 

sarÀyları köründi.” [NF 30/7-10 (Eckmann, 2004, s. 22)]. 

“RiyÀ ve semèa ÀfatınıÆ beyÀnı içinde turur.” [NF 400-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 279)]. 

“Yana aydı: YÀ AbÀ Hureyre, bu nacÀsatlar kim körer-sen, muÆlarnıÆ cümlesi ùaèÀmlar erdi kim özleri birle 

köterür erdiler.” [NF 391-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 272)].  

“YÀ Rebbì, eger menim óeccimni úabūl úıldıÆ erse, anıÆ åavÀbını men ol óecci maúbūl bolmaġanlarġa 

baġışladım.” [NF 272-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 188)] ~ “...taúı Kaèbe menim mülkim ermez. AnıÆ mÀliki, erkligi 

bar, ol bilür.” [NF 42-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 31)].  

 Arapça Ad Tamlaması 

“Bir kün Abÿ Óanìfeke aytur: Menim òÀùırımúa andaà tüşti kim beytü’l-mÀlnı55 sizke bildürsem, daòl ve òarc 

siziÆ èameliÆiz birle bolsa...” [NF 186-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 128)]. 

“Bir Ćw bar erdi. Ol Ćwke dÀru’n-nadva56 tĆrler erdi.” [NF 18-17 (Eckmann, 2004, s. 14)].  

“Taúı bu kitÀbnıÆ muãannifi meõkūr yekşenbe kün dÀru’l-fenÀdın57 dÀru’l-beúÀġa58 riólat úıldı.” [NF 443-16, 17 

(Eckmann, 2004, s. 309)].  

“Bu óecke óeccetü’l-vidÀè59 tĆnür, anıÆ üçün kim PeyġÀmbar èas’nuÆ soÆ óec úılġanı bu erdi.” [NF 83-2 

(Eckmann, 2004, s. 61)].  

“Yılda Ćkki úata yeyür-men, bir úata èìdü’l-fiùrde60 taúı bir úata èìdü’l-aøóÀda61.” [NF 146-13 (Eckmann, 2004, s. 

102)]. 

“Úaçan kim PeyġÀmbar èas öz óÀlınġa kelse erdi, andın soÆ KelÀmu’llÀhnı62 oúıyur erdi.” [NF 417-17/418-1 

(Eckmann, 2004, s. 290)].  

“Bir kün İbrÀhìm peyàÀmbar èas’úa melekü’l-mevt63 keldi ziyÀrat úılàalı.” [NF 438-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 

305)].  

                                                 
55 beytü’l-mÀl “Maliye hazinesi” (Ata, 1998, s. 60). 
56 dÀru’n-nadva “toplantı evi. Ebu Cehl ile Mekkelilerin toplandıkları eve verilen ad.” (Ata, 1998, s. 106). 
57 dÀru’l-fenÀ “bu dünya” (Ata, 1998, s. 106). 
58 dÀru’l-beúÀ “ahiret” (Ata, 1998, s. 106). 
59 óaccatu’l-vidÀè “veda haccı” (Ata, 1998, s. 153). 
60 èìdü’l-fiùr “ramazan bayramı” (Ata, 1998, s. 182). 
61 èìdü’l-aøóÀ “kurban bayramı” (Ata, 1998, s. 182). 
62 kelÀmu’llÀh “Kuran-ı kerim” (Ata, 1998, s. 217). 
63 melekü’l-mevt “Azrail” (Ata, 1998, s. 281). 



185      Oğuz ERGENE 

 

International Journal of Languages’ Education and Teaching                                     
Volume 10, Issue 4, December 2022 

 

“YÀ Rebbì, cümle Muóammed ummatını bu óÀldın sen saúlaġıl. Ámìn. Rabbu’l-èÀlemìn64.” [NF 346-3, 4 

(Eckmann, 2004, s. 240)].  

“Yana ertesi oàlını úurbÀn úılmaúàa úaãd úıldı erse, ol künge yavmu’n-naór65 tĆdiler.” [NF 213-5, 6 (Eckmann, 

2004, s. 146)] ~ “Čkinç tün hemÀn tüş kördi. Ertesi üküş endìşe úıldı erse, ol künge yavmu’t-tavba66 tĆdiler.” [NF 

213-2, 3 (Eckmann, 2004, s. 146)].  

“...meger ol miúdÀr bildiler kim PeyàÀmbarımuz èas maôhar-i envÀr-ı ilÀhì turur taúı menbaè-i esrÀr-i rebbÀnì turur.” 

[NF 3-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 1)].  

 Farsça Ad Tamlaması 

“Úaçan kim Abū Bekr raøhu dar-i fenÀdın67 dÀr-i beúÀġa68 riólat úıldı erse, erte namÀzınġa cümle [ãaóÀbalar] 

yıġıldılar taúı cümlesi ittifÀú úılıp èÖmer raøhu’nı imÀmatlıúúa keçürdiler.” [NF 105-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 

76)].  

“Andın soÆ aydı: YÀ Rebbì, menim umınçım taúı tilekim seniÆ raómatıÆdın maórūm úılmaġıl! tĆdi taúı kelime-

i şehÀdat69 aydı taúı cÀnnı Óaúúa teslìm úıldı...” [NF 177-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 122)]. 

“Ol yandın èOåmÀnúa raøhu saóÀba Õū’n-Nūrreyn tĆr erdiler, yaènì PeyġÀmbar èas’nuÆ Ćkki nūr-i dìdesinge70 

cüft boldı tĆp.” [NF 5-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 3)].  

“...taúı cümle aúribÀ ve èaşÀyirlarımıznı sen yarlıúaġıl taúı kerem-i bēġÀyatıÆ birle cümle ümmet-i Muóammedni 

ãadr-i cinÀnda71 sen orun bĆrgil...” [NF 443-12, 13 (Eckmann, 2004, s. 308)].  

“Bu ÀyÀtnıÆ sebeb-i nüzÿlı ol erdi kim İbni èAbbÀs raøhu aydı: äaóÀbalarda Ćkki kimerse bar erdi.” [NF 384-12, 

13 (Eckmann, 2004, s. 267)].     

Aitlik Grubu 

“Erte çıúmış zavÀl vaútında tamÿz isiginde MekkeniÆ ãaórÀsındaúı úızmış taşlar üze yalıÆ aànar taúı ol tenlerini 

ol úızmış taşlar köydürür taúı aytur...” [NF 315-16, 17 (Eckmann, 2004, s. 219)]. 

“...taúı NaórÀn ehlinge ot ıêàay erdi, cümle tersÀlarnı helÀk úılàay erdi ançaúa tegi kim daraòtlar başındaúı úonàan 

úuşları taúı ol otta köygey helÀk bolàay erdiler...” [NF 144-17/145-2 (Eckmann, 2004, s. 101)].  

“Ol unnuÆ òamìri keldi-mü erki? tĆp endìşe úıldıÆ erse, ol tesbìh dünyÀ endìşesi birle muòteliù boldı erse, anıÆ 

tuşındaúı mēve taúı yĆrke tüşti, tĆp aydı, oyàandım.” [NF 320/6-8 (Eckmann, 2004, s. 222)]. 

“Taúı Mescidü’l-óarÀmdaúı bir namÀz öÆin yerlerdeki yüz miÆ namÀz birle berÀber turur, tĆp aydı.” [NF 274-

11 (Eckmann, 2004, s. 189)]. 

“Bu Ćwdeki úoynı boàuzlasaú taúı bu èazìz úonuúnı aàırlasaú bolàay-mu? tĆdi erse, òatunı aydı...” [NF 253-14, 

15 (Eckmann, 2004, s. 175)]. 

Kısaltma Grupları 

                                                 
64 Rabbe’l-èÀlemìn “âlemlerin Rabbı” (Ata, 1998, s. 348). 
65 yevmü’n-naór “kurban küni. İbrahim Peygamber’in oğlunu kurban etmeye karar verdiği gün.” (Ata, 1998, s. 481, 482). 
66 Dizinde yevmü’t-terviye olarak yer alan tamlama, “endişe küni. Zü’l-hicce ayının sekizinci günü.” (Ata, 1998, s. 482) biçiminde 

tanımlanmıştır. 
67 dÀr-ı fenÀ “bu dünya” (Ata, 1998, s. 106). 
68 dÀr-ı beúÀ “öteki dünya, ahiret” (Ata, 1998, s. 106). 
69 kelime-i şehÀdet “kelime-i şehadet” (Ata, 1998, s. 218). 
70 nūr-ı dìde “göz nuru” (Ata, 1998, s. 316). 
71 ãadr-i cinÀn “cennetlerin baş köşesi” (Ata, 1998, s. 356). 
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 Bulunma Grubu72 

“Taúı ÚuréÀn oúısaÆ, ayda birer òatm úılġıl, tĆdi.” [NF 260-17/261-1 (Eckmann, 2004, s. 180)]. 

“Yılda Ćkki úata yeyür-men, bir úata èìdü’l-fiùrde taúı bir úata èìdü’l-aøóÀda.” [NF 146-13 (Eckmann, 2004, s. 

102)]. 

“Ol úadar àıdanı az úıldım kim Ćkki heftede bir ãaórÀúa çıúmaúàa iótiyÀcım bolur erdi.” [NF 266-9, 10 (Eckmann, 

2004, s. 184)]. 

“TünnüÆ üçte biringe tegi namÀz úıldı, tegme bir rekèatda ellig Àyat oúıyur erdi hem taúı ziyÀda oúıyur erdi...” 

[NF 198-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 136, 137)] ~ “Bilgil, ÀgÀh bolàıl kim gÿr èaõÀbınıÆ üç ülüşde biri àıybatdın 

bolàay taúı bir ülüşi àammÀzlıúdın bolàay taúı bir ülüşi yoldın azıtmaúdın bolàay, tĆdi.” [NF 387/1-3 (Eckmann, 

2004, s. 269)]. 

 Çıkma Grubu 

“Óaú tvt maÆa raómat úıldı taúı buyurdı ferìştelerke kim başınàa uçtmaó tÀclarıdın bir tÀc keydürgil taúı aêaúınàa 

uçtmaó naèlìnlarıdın bir naèlìn keydürüÆ, tĆp buyurdı erse, andaà úıldılar.” [NF 228/2-4 (Eckmann, 2004, s. 

157)]. 

“Tüşümde körer-men: Uçtmaó óūrìlarıdın bir óūra maÆa kelür, Ćlginde bir ruúèa bar.” [NF 322-16, 17 (Eckmann, 

2004, s. 224)]. 

“Taúı bu èÖmerniÆ meåeli ferìştelerdin Cebreéilúa oòşayur.” [NF 116-2 (Eckmann, 2004, s. 83)]. 

“YÀ FÀùıma, bu etmeklerdin Ćkki etmek Óasan Óüseyin üçün alàıl! tĆdi erse, FÀùıma almadı, aydı kim: Biz munı 

Óaú teèÀlÀ riøÀsı üçün úılduú.” [NF 163-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 113)]. 

“Bu èaõÀb ve èuúÿbat ol úıyÀmat küni içinde bolàay kim anıÆ bir küniniÆ miúdÀrı dünyÀ künleridin elli miÆ yıl 

miúdÀrınça bolàay.” [NF 250-11, 12 (Eckmann, 2004, s. 173)]. 

“...PeyàÀmbar èas aydı yÀrÀnlarınàa: Ey yÀrÀnlarım, kim kim bu èArÀbìúa bir tĆwe bĆrse, men oà bolayın ol 

kimerseke uçtmaó tĆweleridin bir tĆweke, tĆdi.” [NF 162-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 112)]. 

“PeyàÀmbar èas aydı: Ümmetim üze úatıà úorú[ú]anımız işlerdin biri bu turur kim Óaú tvt ummatımàa mÀl ve 

nièmet bĆrgey taúı biri biringe óased úılàaylar...” [NF 414-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 288)].  

“Óaú teèÀlÀ úudratı birle Ćkindügdin aòşamúa tegi altundın çekürge yaàdurdı, cümlesini yıàdılar.” [NF 334-9, 10 

(Eckmann, 2004, s. 232)]. 

“Bir kün YaóyÀ peyàÀmbar èas İblìs-i laèìnni kördi Ćlginde tĆmürdin ıràaúlar tutar.” [NF 267-15, 16 (Eckmann, 

2004, s. 185)]. 

“...taúı bir meşk aldılar taúı bir yıàaç çanaú aldılar taúı bir sĆÆek aldılar taúúı Ćkki kÿze aldılar taúı bir maùhara 

edìmdin aldılar.” [NF 159-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 110)]. 

“Körer-men, Ćkki úıraÆında yinçüdin úubbalar bar, taúı yÀúÿtdın úubbalar bar, taúı zeberceddin úubbalar bar.” 

[NF 62-5 (Eckmann, 2004, s. 46)]. 

 Eşitlik Grubu 

                                                 
72 Üstünova’ya göre bulunma durumu eki, “bütün-parça ilişkisi”nde bütünü göstemek amacıyla genellikle sayı adlarını birbirine 

bağlar. Bu ilişkide, /+DA/ ekli ad, bütünü; bağlandığı ad ise parçayı temsil eder. Örneğin “beşte üç hisse”, “beş hissenin içindeki 

üç hisse” demektir. Buradaki “beş hisse”, bütünü; “üç hisse” ise parçayı karşılar; “üç hisse”, “beş hisse”ye aittir ve onun 

parçasıdır. Üstünova, bulunma durumu ekinin sahiplik-aitlik ilişkisi görünümündeki bu işlevini “bütün-parça ilişkisi bildiren 

tamlayan ekleri” arasında işlemiştir (Üstünova, 2018, s. 118, 119). 
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“...taúı ol secde içinde ne miúdÀr tesbìó úıldıÆ erse, ol tesbìóniÆ sanınça mēveler yarattı nÿrdın taúı daraòt içinde 

ornattı, tĆdi.” [NF 319-17-320-1 (Eckmann, 2004, s. 222)]. 

“Uçtmaóúa kirmes ol kimerse kim köÆlinde õerre endÀzasınça kibr bolsa, tĆdi erse, ãaóÀbalarda biri aydı...” [NF 

371-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 257)]. 

 “Óaú teèÀlÀ manàa yeti yüz miÆ úata dünyÀ miúdÀrınça uçtmaóda orun bĆrdi, tĆdi.” [NF 206-11, 12 (Eckmann, 

2004, s. 142)]. 

“...anıÆ üçün kim dünyÀnıÆ Óaú teèÀlÀ óaøratında siÆek úanatınça óurmeti bolsa erdi, kÀfirlaràa bir içim suw 

bĆrmegey erdi, tĆp aydı.” [NF 390-15, 16 (Eckmann, 2004, s. 272)]. 

“Mekke Medìne arasınça yerni bir kÀfir tuùàay.” [NF 66-10 (Eckmann, 2004, s. 49)]. 

 Diğer Kısaltma Grupları73 

“Taúı Ćldin Ćlke nidÀ úıldurdı kim: Bu Ćwke yılda bir úata ziyÀrat úılıÆlar! tĆp.” [NF 41-11, 12 (Eckmann, 2004, 

s. 30)]. 

“YÀ Rebbì, maÆa destūr bĆrgil, kök èalemidin yer èÀlemike nÀzil bolayın taúı MuóammedniÆ mübÀrek cemÀli 

birle müşerref bolayın...” [NF 170-11, 12 (Eckmann, 2004, s. 118)].  

Bağlama Grubu 

“Taúı kim kim èAbdu’l-Muùùalib meÆizlig kÀfirlıú birle bolsa, anıÆ yeri taúı tamuà otı turur, èaõÀb ve èuúÿbat 

turur tĆp aydı erse, Abÿ Leheb àaøablandı taúı aydı...” [NF 14-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 11)]. 

“PeyàÀmbar èas’nuÆ úaràamaúı taúı dìn ve İslÀm üçün erdi.” [NF 15-1 (Eckmann, 2004, s. 11)].  

“...ĆlgiÆni tutàay-men taúı cümle òalÀyıú óisÀb ve suéÀl içinde erken men sĆni uçtmaóúa Ćletgeymen, tĆp aydı.” 

[NF 276-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 191)] ~ “...taúı zekÀtnı óìlesiz edÀ úılsa, aÆar cemè úılmaú ziyÀn úılmaàay, 

meger Àòiratta suéÀl ve óisÀbları bolàay; anıÆ üçün kim PeyàÀmbar èas aydı kim...” [NF 396-12, 13 (Eckmann, 

2004, s. 276)]. 

“Cümle aèøÀlarıdın tÀèat ve èibÀdÀt mevcÿd bolur taúı úılmış yazuúları ol müémindin töklür neteg kim daraòtdın 

yapuràaúlar tökülmiş meÆizlig, tĆdi.” [NF 299/4-6 (Eckmann, 2004, s. 207)]. 

“Taúı PeyàÀmbar èas úatında úıyÀmatnı yÀ taúı ölümni yÀê úılur bolsalar, ança yıàlayur erdi kim boàuşları sust 

bolup bēhÿş bolup yıúılur erdi.” [NF 437-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 304)]. 

“...FÀùıma raøhÀ’nıÆ emgeki hēç øÀyiè úalmadı hem dünyÀ taúı hem Àòiratta.” [NF 164-12, 13 (Eckmann, 2004, 

s. 114)]; “Úayu muémìn ve muvaóóid óaúúınàa Óaú teèÀlÀ eêgülük úılmaú tilese hem dünyÀda ve hem Àòiratta, ol 

úulàa şerìèat aókÀmını bildürür...” [NF 184-14, 15 (Eckmann, 2004, s. 127, 128)]. 

“Ey muéminler, sizler PeyàÀmbar èas’úa durÿõ ve ãalÀvat ve selÀm ayta bĆriÆ tĆp emir keldi erse ãaóÀbalar aydı...” 

[NF 3-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 3)]. 

“Tevrìt, taúı İncìl, taúı Zebÿr taúı FurúÀn içinde Óaú teèÀlÀ ol kimerseke òïr úılàan èaõÀbını ÀmÀda úılup turur 

tĆdi.” [NF 11-2 (Eckmann, 2004, s. 8)].  

                                                 
73 Karahan, çıkma durumu ekli bir adın yönelme durumu ekli başka bir adla oluşturduğu bu tür grupları “birinci unsuru 

uzaklaşma hâli, ikinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları” açıklamasıyla vermiş ve örneklendirmiştir (Karahan, 

2008, s. 83). Özmen de kısaltma grupları arasında değerlendirdiği benzer örneklerin kuruluşunu, “isim unsuru+DAn + isim 

unsuru+A” biçiminde gösterir (Özmen, 2013, s. 141). 
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“Üstün baútım erse, körer-men bir yerli kökli74 arasında bir uluà taòt urulmış, ol taòt üze CebrÀéil olturmış, yüzi 

kün tĆg úumıyur.” [NF 9-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 7)]. 

“Maènìsi ol bolur kim: NĆ kim til birle èibÀdat úılnur óamd u åenÀ meÆizlig, tesbìó u tehlìl meÆizlig, cümlesi 

TaÆrıúa turur...” [NF 58-1 (Eckmann, 2004, s. 42)]; “TĆgme bir úabìladın PeyàÀmbar èas keçer bolsa, ol 

úabìlanıÆ uluàı çıúp PeyàÀmbar èas’dın deròïst úılsa, PeyàÀmbar èas anlaràa òayr u berekÀt birle duèÀ úılur erdi 

taúı aytur erdi...” [NF 24-9, 10 (Eckmann, 2004, s. 18)]; “Taúı ummatlarınàa buyurdı kim úıyÀmatúa tegrü saÆa 

durÿõ u åenÀ ayàaylar.” [NF 10-8,  9 (Eckmann, 2004, s. 7)]; “Kerek kim munlaràa luùf u kerem birle úarşu 

alsaÆız tĆdi taúı Medìnede turàanlarnı Mekkedin kelgenler birle úarındaş úıldı.” [NF 27-3, 4 (Eckmann, 2004, 

s. 20)]; “Čmdi, dünyÀda maÆa åenÀ vü duèÀ aytur erdiÆ ol åenÀlarıÆnı taúı ol duèÀlarıÆnı maÆa ayàıl, tĆdi.” 

[NF 228-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 157)]; “KeliÆ, muÆa muùìè bolalıÆ taúı munuÆ dìninge kireliÆ! tĆdi erse, 

cümlesi Mekke uluàları çoàladılar, tehdìd u tefzìè úıldılar erse, ol taúı tek úaldı.” [NF 45-5, 6 (Eckmann, 2004, s. 

33)]75... 

İkileme 

ay kün → “Taúı aydı: Ey ŞeddÀd ibnü Avs, ümmetlerim butúa tapunmaàaylar taúı ayàa künge tapunmaàaylar yÀ 

taúı taşúa tapunmaàaylar.” [NF 403-10, 11 (Eckmann, 2004, s. 281)]. 

durÿõ åenÀ → “Taúı Óaú teèÀlÀ saÆa öz õÀtı birle durÿõ åenÀ aydı taúı ferìşteleringe buyurdı kim: Menim 

resÿlumàa durÿõ åenÀ aytıÆlar!” [NF 10-7, 8 (Eckmann, 2004, s. 7)]. 

keyik cÀnvar → “...taúı yigirmi bĆş yıàaç yerde perìler olturur erdi taúı yigirmi bĆş yıàaçda keyik cÀnvarlar olturur 

erdi taúı yigirmi bĆş yıàaçda úuşlar olturur erdi.” [NF 209-13, 14 (Eckmann, 2004, s. 144)]. 

mÀl tawar → “Bu mÀl tawarlarnı aù aêaúınàa taúı köksinge eletür-sen.” [NF 70-4, 5 (Eckmann, 2004, s. 52)]. 

tün kün → “Tün kün tĆrmek faøÀyiliniÆ beyÀnı içinde turur.”  [NF 312-13 (Eckmann, 2004, s. 216)]. 

yarıú yaşıú → “Baúar, Cebreéil èas úaùır münüp, úalıÆ barçın keêip keldi taúı aydı: YÀ Muóammed, ferìşteler 

yarıú yaşıúlarını kĆtermedin tururlar.” [NF 33-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 24)]. 

yer kök → “SiziÆ taúı anıÆ ara yer kök arasındaúı tĆg tefÀvut bar, tĆdi erse, bu söz aÆa iÆen eåer úıldı taúı 

úaêàurdı taúı aydı kim...” [NF 191-1, 2 (Eckmann, 2004, s. 131)]. 

yer yurt → “...kÀfirlar seni Mekkedin çıúarıp Medìneke kelmişiÆde ãaburları kalmadın seniÆ maóabbatında 

òatunlarını, oàul úızlarını, yer yurtlarını salıp Mekkedin Medìneke hicret úılàan muhÀcirlar içgeyler...” [NF 63/7-

9 (Eckmann, 2004, s. 46, 47)]. 

yılúı úara “dört ayaklı hayvanlara verilen isim” (Ata, 1998, s. 485) / úoy úuzı → “Bizler úoy úozı yılúı kara 

úatınàa çıkar-miz.” [NF 353-17 (Eckmann, 2004, s. 246)]. 

Sonuç  

Tarihî Türk yazı dillerinden Harezm Türkçesi döneminde yazılmış mensur bir metin olan Nehcü’l-

Ferâdîs’te, kavramları ilişkilendirmek amacıyla türlü işlevlerdeki ekler, sözcükler ve sözcük grupları 

kullanılmıştır. İnsan kavramıyla ve insan dışındaki kavramlarla biçimlenen ilişkilendirmeler olmak 

                                                 
74 Ata, eki “+lI ... +lI”  biçimiyle göstermiş ve “birliktelik eki” olarak adlandırmıştır (Ata, 2016, s. 83).  
75 Aynı ya da yakın anlamlı kimi sözcüklerin “atıf edatı” ile bağlanmasından oluşan ve kaynaklarda “terkîb-i tenâsübî” başlığıyla 

verilen bu tür örnekler, Farsça birleşik adların bir bölümünü oluşturmaktadır (Timurtaş, 1995, s. 300; Özkan ve Tören, 2012, s. 

200). Özmen, bu yapıdaki dil birimlerini, bağlama grupları arasında göstermiş; “ve, u/ü, vu/vü bağlaçlarıyla bağlanan bağlama 

grubu” alt başlığında kaydetmiştir (Özmen, 2013, s. 86). 
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üzere iki gruba ayrılan örneklerden hareketle söz konusu sınıflandırma kapsamındaki ilişkilendirmeleri 

sağlayan dil birimlerinin kullanımına yönelik aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

a) Nehcü’l-Ferâdîs’in taranmasıyla elde edilen örnekler çerçevesinde, kavramlar arası 

ilişkilendirmelerin daha çok insan çevresinde geliştiği ve gerçekleştirildiği, insan ögesi içerdiği; örnek 

sıklığı, kullanılan dil birimlerinin çeşitliliği vb. açısından insanın öncelendiği ve başat bir kavram olarak 

işlendiği görülmektedir. Eserin türü, konusu ve içeriği bu durum için bir belirleyici sayılabilir. Nitekim 

Nehcü’l-Ferâdîs’te açıklanan hadisler için başta İslam peygamberi olmak üzere dinî karakterlerin 

başından geçen, çevresinde ya da tanıklığında gelişen olaylar aktarılmış; diyaloglar yoğun biçimde 

kullanılmıştır. 

b) Eserde, insan kavramıyla ve insan dışındaki kavramlarla biçimlenen ilişkilendirmeler; Türkçe, 

Arapça, Farsça dil birimleriyle sağlanmıştır. Söz konusu ilişkilendirmeleri gerçekleştiren ya da içeren 

Türkçe ögeler arasında, ekler [ad durumu ekleri (ilgi durumu eki, yönelme durumu eki, çıkma durumu 

eki, eşitlik durumu eki), iyelik ekleri, çoğul eki, aitlik eki; addan ad yapma ekleri (/+lIg/+lUg/, /+lIk/+lUk/ 

~ /+lIg/+lUg/, /+rAk/, /+AgU/)]; ad soylu sözcükler ve eylemler; sözcük grupları [ad tamlaması, iyelik 

grubu, tamlayan grubu, aitlik grubu, kısaltma grupları (bulunma grubu, çıkma grubu, eşitlik grubu, 

diğer kısaltma grupları), bağlama grubu, ikileme] yer almaktadır. Benzer işlevlerdeki Arapça ve Farsça 

ögeler ise türlü eklerin de kullanılabildiği farklı sınıf ve kuruluşlardaki kimi sözcüklerden ve ad 

tamlamalarından oluşmaktadır. 

c) Türkçe ögeler arasında yer alan ilgi durumu ekinin Nehcü’l-Ferâdîs’te özel adlara, kişi ya da soru 

zamirlerine gelen örnekleri, insana yönelik ilişkilendirmeler yapmıştır. Bu örneklerde, bir kavramın bir 

özel ada ya da zamirle temsil edilen bir kişiye aitliği ya da bu kişinin mülkiyetinde oluşu ifade 

edilmiştir.  

ç) Yönelme durumu ekinin metinde belirlediğimiz kimi örnekleri, insan ve insan dışındaki kavramlarla 

ilgili olarak tahsis etme, ayırma, verme, özgü kılma aracılığıyla gerçekleşen ilişkilendirmeleri 

tanıklamıştır. Ekin bir kullanımında ise iki ad arasındaki bağ, uzaklık ilişkisiyle kurulmuştur.        

d) Çıkma durumu eki, insan ya da insan dışındaki kavramlar için ortak özellikler taşıyan bir topluluğa 

aitlik; bir sınıfın, zümrenin, bütünün bir üyesi, bölümü, parçası olma çevresindeki ilişkilendirmeleri 

gerçekleştirmiştir. Bu ekle iki ya da daha çok kavram arasında öze, kaynağa, çıkış noktasına işaret etme; 

yapıldığı, oluştuğu maddeyi bildirme vb. yollarıyla sağlanan bir ilişkilendirme de söz konusudur. Eki 

alan sözcükler ve sözcük grupları, yardımcı eylemlerle birlikte kullanılabilmiştir. 

e) Eşitlik durumu ekinin metinde belirlenen az sayıdaki örneği, iki kavramı ölçü, miktar, sayı vb. 

bağlamında ilişkilendirmiştir. Bu örneklerde -ekin işlevine koşut olarak- kavramların taşıdığı özdeşlik, 

denklik, yaklaşıklık gibi anlamsal bağlar da ifade edilmektedir. 

f) Kalıplaşmalar doğrultusunda türlü işlevlerde de kullanılabilen iyelik ekleri, sözcük ya da sözcük 

grubu yapısındaki kimi ögeleri sahiplik, aitlik, bağlılık, belirtme gibi yönlerden ilişkilendiren, adların 

karşıladığı kavramları bu açılardan birbirine ya da tekil ve çoğul olmak üzere toplam altı kişi 

zamirinden birine bağlayan dil birimleridir. İyelik ekleri, Nehcü’l-Ferâdîs’te söz konusu altı kişiyle de 

temsil edilmiştir. Bu eklerin -ulanan ad ve kurulan ilgi dikkate alındığında- insana özgü 

ilişkilendirmeler için tüm kişileri; insan dışındaki kavramlara yönelik ilişkilendirmelerde ise üçüncü 

kişileri belirlenmiştir. 
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g) Türkçe çoğul eki /+lAr/; belli yönlerden benzerlik, özdeşlik ya da ortaklık gösteren insanları, insan 

dışındaki kavramları karşılayan adlara getirilmiştir. Bu kullanımlarda, söz konusu kavramlar topluluk, 

grup, aile, tür vb. ekseninde ilişkilendirilmiştir.  

h) Aitlik eki /+KI/ ve bu ekin bulunma durumu eki üzerine gelen biçimi, hem insan hem de insan 

dışındaki kavramlarla biçimlenen ilişkilendirmelerde kullanılmıştır. Aitlik eki, zaman bildiren 

sözcüklere, bulunma durumu eki almış yalın ya da iyelik ekli adlara gelerek kavramlar arasında zaman 

ve yer bağlamında bir işaretleme yapmıştır. Bu doğrultuda, ekin herhangi bir kavramın hangi zamana 

ait olduğuna, zamansal olarak hangi sırada yer aldığına, nerede bulunduğuna ya da var olduğuna 

yönelik ilişkilendirmeler yaptığı söylenebilir. 

ı) Nehcü’l-Ferâdîs’te belirlenen Türkçe addan ad yapma eklerinden /+lIg/+lUg/, farklı işlevleri yanında 

insana özgü ilişkilendirmelerde de kullanılmıştır. Bu ek, genellikle özel ad niteliğindeki kimi yer ya da 

topluluk adlarına gelerek aitlik, bağlılık, ilgili olma vb. anlam ilgileriyle gerçekleşen ilişkileri 

vurgulamıştır. Örneklerde, bir insanın herhangi bir yerle ya da insan topluluğuyla bu bağlamdaki 

ilişkisi tanıklanmaktadır. Bu işlevdeki bir diğer yapım eki olan ve hem insan hem de insan dışındaki 

kavramlar için geçerli örnekler veren /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/; kimi durumlarda özgülük, aitlik, tahsis 

edilme, bir şey için ayrılma gibi anlamlarla biçimlenen ya da bir zaman dilimine bağlı olarak gerçekleşen 

ilişkilendirmeler yapmıştır. Addan ad yapma eklerinden /+rAk/; kavramları, karşılaştırma ve 

dereceleme yoluyla ilişkilendirmiştir. Sayı adlarına gelen /+AgU/ ise türettiği topluluk adlarında, 

benzer ya da ortak niteliklere sahip insanların ya da insan dışındaki kavramların ilişkilendirilerek bir 

arada anılmasını, birlikte değerlendirilmesini sağlamıştır. 

i) İnsanlara ya da insan dışındaki kavramlara yönelik ilişkilendirmeler yapan sözcük düzeyindeki dil 

birimleri; ilgi, sahiplik, aitlik, özgülük, benzerlik vb. kapsamındaki ilişkilendirmeleri işaretleyen 

sözcükler ve taşıdıkları ortak özellikler dolayısıyla ilişkilendirilebilecek üyelerden oluşan grup, sınıf, 

topluluk, takım, tür vb. adları olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Türkçe, Arapça, Farsça kökenli 

örnekleri belirlenen, doğrudan ya da dolaylı yollarla ilişkilendirme yapan bu ögeler arasındaki Türkçe 

sözcükler; kavramları sahiplik, aitlik, benzerlik, karşılaştırma doğrultusunda ilişkilendiren, belli 

yönlerden biribiriyle ilgili insanlardan oluşan toplulukları işaretleyen ad soylu sözcüklerle eylemlerden 

oluşmaktadır. Örnekleri belirlenen Arapça mastar, ism-i fâil, ism-i mefûl ve ism-i mensup sınıfındaki 

kimi sözcükler, insanlara ya da insan dışındaki kavramlara yönelik ilgi, ilişki, aitlik, özgülük vb. 

çerçevesindeki bağları karşılamıştır. Arapça çoğul adların metinde belirlenen biçimleri, Türkçe /+lAr/ 

ekli örneklere benzer biçimde insan toplulukları için kullanılmıştır. Kaydedilen Farsça sözcükler de 

belirtilen nitelikteki insan ve hayvan topluluklarını adlandırmaktadır. 

j) Tamlayan ve tamlanan görevindeki sözcük ya da sözcük gruplarının türlü açılardan ilişkilendirildiği 

ad tamlamalarında, bu ögeler arasında sahiplik, aitlik, bağlı ya da ilgili olma vb. doğrultusunda kurulan 

ilişkiler karşılanmıştır. Türkçe ad tamlamaları; tamlama ögelerinin sayısı, tamlayan ya da tamlanan 

görevindeki işlevi, birbiriyle kurduğu bağın niteliği, tamlamanın anlamı ve karşıladığı kavram gibi 

yönlerden ele alındığında farklı biçimlerde oluşan, insan ya da insan dışındaki kavramları kendileriyle 

ya da birbirleriyle ilişkilendiren çok biçimli ve yönlü bir sözcük grubu niteliğindedir. Arapça ve Farsça 

söz dizimi kurallarına göre oluşmuş ad tamlamaları arasında da benzer bir ilişkilendirmenin örnekleri 

görülmektedir. Bu sözcük grupları, tamlamanın ya da tamlama ögelerinin anlamlarına koşut türlü 

ilişkilendirmelerle farklı kavramları karşılamış; özel ad ya da lakap olarak da kullanılmıştır. 
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k) İlgi durumu ekli kişi zamirleriyle iyelik ekli adları sahiplik, aitlik, ilgi vb. bağlamında ilişkilendiren 

iyelik grupları, altı kişi zamiri ve bu zamirlerin söz konusu anlam ilgileriyle tamladığı adlardan 

oluşmuştur. Nehcü’l-Ferâdîs’te iyelik gruplarının insan kavramıyla biçimlenen ilişkilendirmeler 

arasında yer verilen örnekleri, kişi zamirlerinin tüm örneklerini içermektedir. İyelik gruplarında kimi 

zaman “kendü, öz” dönüşlülük zamirleri de yer almıştır.  

l) İlgi durumu ekli zamirlerle ya da adlarla iyelik eki almamış adları sahiplik, aitlik, ilgi vb. aracılığıyla 

bağlayan tamlayan gruplarının Nehcü’l-Ferâdîs’teki örnekleri, insan kavramı çevresindeki 

ilişkilendirmeleri karşılamaktadır. Metinde, bu sözcük grubunun yalnız 1. ve 2. çoğul kişi zamirleriyle 

kurulan örnekleri belirlenmiştir. 

m) Aitlik eki almış sözcük gruplarından oluşan aitlik gruplarının Nehcü’l-Ferâdîs’te, insan ya da insan 

dışındaki kavramlarla kurulmuş örnekleri bulunmaktadır. Bu tür örneklerde, söz konusu kavramlar 

kişi, yer, zaman vb. bildiren ögelere bağlanarak ilişkilendirmiştir. 

n) Kısaltma grupları adı altında incelenen sözcük gruplarının metinde belirlenen ilişkilendirme işlevli 

örnekleri, genel olarak bulunma grubu, çıkma grubu ve eşitlik grubu kuruluşundaki dil birimleridir.  

İnsana ve insan dışındaki kavramlara yönelik ilişkilendirmelerin belirlendiği bulunma grubu 

yapısındaki bir örnekte; insana özgü sahip olma, taşıma, bulundurma ilgileriyle gerçekleşen bir ilişki 

söz konusudur. Tanıklanan örneklerin insan dışındaki kavramlarla ilgili olanları ise zamansal 

sınırlandırmalarda ve kesir sayıların ifadesinde gözlenen parça-bütün ilişkisini içermektedir. 

Nehcü’l-Ferâdîs’te örnekleri belirlenen çıkma gruplarının sayıca önemli bir bölümü, çıkma durumu eki 

almış bir adın kendisini izleyen iyelik eki başka bir adla oluşturduğu sözcük gruplarıdır. Bu tür 

örnekler, hem insanlar hem de insan dışındaki kavramlar için geçerli ilişkilendirmeleri bildirmiştir. 

Çıkma durumu eki olarak /+dIn/ yanında, bulunma durumu eki /+dA/’nin de kullanıldığı bu yapıdaki 

sözcük gruplarında, bir topluluğun, zümrenin, bütünün herhangi bir üyesi, bölümü, parçası vb. ifade 

edilmiş; aitlik, ilgi, parça-bütün vb. aracılığıyla kurulan ilişkilendirmeler karşılanmıştır. Bu örnekler 

dışında, yalnızca insan dışındaki kavramlar için geçerli bağlantıları işaretleyen kimi çıkma gruplarında 

ise tamlanan ögenin hangi nesneden yapıldığı belirtilmiştir.  

Eşitlik grubu, insanların ya da insan dışındaki kavramların başka kavramlarla ölçü, miktar, sayı vb. 

açısından ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Bu ekle söz konusu kavramlar arasındaki özdeşlik, denklik, 

yaklaşıklık gibi anlamsal ilgiler de belirtilmiştir.   

Çıkma durumu ekli bir adın yönelme durumu ekli başka bir adla kurduğu kısaltma grubu örneklerinde, 

eylemin gerçekleştiği yerlere ya da gerçekleşme yönüne ilişkin başlangıç ve bitiş noktası niteliğindeki 

ögeler bağlanmıştır. 

o) Hem insanla hem de insan dışındaki kavramlarla ilgili sözcüklerin yer aldığı bağlama gruplarında, 

genellikle Arapça ya da Türkçe çoğul adların karşıladığı, ortak özellikler taşıyan üyelere sahip insan 

toplulukları bir araya getirilerek ilişkilendirilmiştir. Türlü yönlerden yakın, benzer ya da ortak 

niteliklere sahip kimi kavramların ilişkilendirilmesi de aynı yolla gerçekleşmiştir. Bağlama grupları 

arasında değerlendirilen Farsça birleşik sözcük yapısındaki kimi örnekler ise anlam yakınlığı 

dolayısıyla ilişkili sayılabilecek adların “u/ü, vu/vü” ile bağlanmasından oluşmaktadır. 
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ö) Metinde belirlenen ikileme örnekleri, belli yönlerden ilişkili, ortak özelliklere sahip insanları, insan 

dışındaki kavramları; bu kapsamda yakınlık, benzerlik, karşıtlık vb. içeren kimi ögeleri karşılayan 

sözcüklerle kurulmuş ve onları ortak bir bağlamda ele alarak ilişkilendirmiştir. 
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