
 

 

HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE ALINTILARDAN SÖZCÜK TÜRETİMİ (FARSÇA ÖGELER) 
Word Derivation from Loan Words in Khwarazm Turkish Texts (Persian Elements)          

Oğuz ERGENE1 

 

1 
Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, oguzergene@hotmail.com, 

orcid.org/0000-0002-7862-3705                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     Araştırma Makalesi/Research Article 

Makale Bilgisi 
Geliş/Received: 31.07.2021    
Kabul/Accepted: 05.10.2021 
 
DOI:10.20322/littera.976999 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler 
Harezm Türkçesi, Farsça, 

alıntı sözcük, türetme,  

söz varlığı 

ÖZ 
Sözcük alışverişlerinin gerçekleştiği diller, bu olayın nedenleri ve örnekleri, alıntıların nitel 
ve nicel özellikleri vb. değişiklikler gösterse de diller arasında her zaman görülen alıntı 
sözcük kullanımı, Türkçenin ilk metinlerinden itibaren örneklenmektedir. Türlü dillerden 
alınan bu sözcükler, Türkçenin türetme olanakları doğrultusunda Türkçe yapım ekleriyle 
yeni adlar ve eylemler oluşturmakta; kimi zaman birden çok dile ait birim, bir arada 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Harezm Türkçesi metinlerinden Kısasü’l-Enbiyâ, 
Mukaddimetü’l-Edeb, Mu’înü’l-Mürîd, Nehcü’l-Ferâdîs ve Satır Arası Kur’an Tercümesi 
taranarak Farsça kökenli sözcüklere getirilen Türkçe yapım ekleri belirlenmiş, 
sınıflandırılmış; eklerin işlevleri, sözcüklerin dönem metinlerindeki anlamları ve 
kullanımları belirtilmiştir. Metinlerden elde edilen örnekler çerçevesinde, Türkçenin 
sözcük türetme olanaklarının Harezm Türkçesindeki Farsça kökenli alıntılarda belirlenen 
görünümleri, bu ögelerin Türkiye Türkçesinde var olan biçimleriyle karşılaştırılarak 
incelenmiştir. Dönem metinlerinde, Farsça adlara bir ya da birden çok Türkçe yapım eki 
getirilerek adlar ve eylemler türetilmiştir. Bu tür örnekler arasında addan ad yapımı daha 
sıktır. Türetilen adlarla kurulan birleşik eylemler de dikkat çekici yoğunluktadır. Addan ad 
türetiminde çoğunlukla /+lIg/+lUg/ ~ /+lI/+lU ve /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/; addan eylem 
türetiminde ise /+lA-/ ve bu ekin çatı ekleriyle genişletilmiş biçimleri tercih edilmiştir. 
Harezm Türkçesinde belirlenen türetmelerin 72 adedi, özgün biçimleri ya da ses 
değişikliklerine bağlı değişkeleriyle Türkçe Sözlük’te (TDK 2011) sözlük birimi olarak yer 
almaktadır. Bunların bir bölümü, bu iki yazı dilinde, aynı ya da benzer anlamlı olmakla 
birlikte anlamı farklılaşan örnekler de bulunmaktadır. 
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ABSTRACT 
The languages word exchanges take place, the reasons and examples of this event,  
quantitative and qualitative characteristics of loan words etc. despite of shows changes, 
the use of borrowed words, which is always seen among languages has been exemplified 
since the first texts of Turkish. These words taken from various languages, have formed 
new nouns and verbs with Turkish suffixes in line with the derivation possibilities of 
Turkish; sometimes units belonging to more than one language have used together. In 
this study, Turkish suffixes added to Persian origin words by scanning the Khwarazm 
Turkish texts Kısasü’l-Enbiyâ, Mukaddimetü’l-Edeb, Mu’înü'l-Mürîd, Nehcü’l-Ferâdîs and 
Inter-linear Translation of the Qur’an both were determined and classified; the functions 
of the affixes, the meanings and uses of the words in the texts of the period were 
indicated. Within the framework of the examples obtained from the texts, the 
appearances of the word derivation possibilities of Turkish in the Persian origin loan 
words in Khwarazm Turkish were examined by comparing the existing forms of these 
elements in Turkey Turkish. In the texts of the period, nouns and verbs were derived by 
adding one or more Turkish suffixes to Persian names. Noun construction from noun is 
more common among such examples. Compound verbs formed with derived nouns are 
also of remarkable intensity. In noun derivation from noun usually /+lIg/+lUg/ ~ /+lI/+lU 
and /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/; in verb derivation from noun /+lA-/ and its extended forms 
with suffixes were preferred. 72 of the derivations determined in Khwarazm Turkish 
were also used in Turkey Turkish with their original forms or variations depending on 
sound changes. Some of these words have the same or similar meanings in the two 
written languages, but there are also examples with different meanings. 
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GİRİŞ 

Dil ilişkileri kapsamında gerçekleşen alışverişler, türlü yönlerden etkileşimde olan toplumlarda ve kültürlerde bu 

duruma koşut olarak gelişen ve süregelen bir olgudur. Bir toplumun tarih boyunca bulunduğu coğrafyada ya da 

coğrafyalarda birlikte yaşadığı başka topluluklar, etnik unsurlar, ticaret, savaş, fetih, din vb. aracılığıyla tanıştığı, 

ilişki kurduğu, etkilendiği kültür ve uygarlıklar, onun dilini de etkiler ve bu etkilenmeler, türlü dil birimleri 

halinde o dilde kendisini gösterir. Diller, bu açıdan hem alıcı hem de verici özellik taşımakla birlikte bu durum, 

çağa, egemenlik ilişkilerine, siyasi, ekonomik, kültürel güce ve güç dengelerine vb. bağlı olarak oransal 

değişiklikler gösterebilir. Nitekim Aksan, diller arasındaki etkileşimlere yönelik üç ayrı kavramdan söz eder. Buna 

göre bir ülkede kullanılan dilin, orayı ele geçirenlerin dilini etkilemesine “altkatman etkisi”; komşu olma, birlikte 

yaşama nedenleriyle diller arasında gerçekleşen etkileşmelere “yankatman etkisi”; herhangi bir ülkeye egemen 

olanların dilinin, orada kullanılan dili etkilemesine ise “üstkatman etkisi” denilmektedir (Aksan 2015-III: 29).  

Alıntı sözcükler; nitelikleri, işlevleri, alınma ve o dildeki var olma gerekçeleri, ses özellikleri vb. yönlerden 

değerlendirilerek sınıflandırılmaktadır. Aksan, yabancı dillerden alınmış ögeleri, taşıdıkları ses özellikleri 

açısından “yerleşmiş yabancı sözcükler” ve “yerleşmemiş yabancı sözcükler” olarak ikiye ayırır. Buna göre alıcı 

dilin “ses eğilim ve kurallarına” uyan, yabancı bir öge olduğu anlaşılamayacak duruma gelen örneklere 

“yerleşmiş yabancı sözcükler”; bunun tersi bir durum sergileyen ve yabancılığı hemen belli olanlara ise 

“yerleşmemiş yabancı sözcükler” denir (Aksan 1996: 29). Karaağaç da alıntı sözcükleri “bilgi alıntıları” ve “özenti 

alıntıları” olmak üzere iki grupta incelemiştir. Bilgi alıntılarının temelinde “bilgilenme ve öğrenme” yer alır, 

özenti alıntılarında ise çoğunlukla bilgi ve öğrenme gibi etkenler değil; siyasal ya da ekonomik üstünlük, özenti, 

moda vb. “dil dışı” nedenler ön plandadır. Karaağaç, alıntıların nitelikleri bakımından da “ödünç kelime (iç 

alıntılar; bir dilin kelimesi, ses ve anlamca hiç değiştirilmeden başka bir dile aktarılır); melez kelime (alınan 

kelime, alındığı dilin ses yapısına ve anlam örgüsüne uydurulur), anlam aktarması (kelimenin ses ve şekil yapısı 

alıcı dilden, anlamı ise verici dilin anlam örgüsünden kopyalanır)” biçiminde gruplandırıldığını belirtir (Karaağaç 

1997: 499-506). Johanson ise dil ilişkileri bağlamında kullanılan “ödünçleme” ve “transfer”  terimlerinin “yanlış 

anlamalara” neden olduğunu ve diller arasındaki ilişkilerde, hiçbir şeyin gerçekten ödünç alınmadığını kaydeder. 

Johanson’a göre “verici dilin hiçbir şeyi elinden alınmaz ve alıcı dil verici dildekiyle aynı olabilecek hiçbir şeyi 

almaz”; bu doğrultuda söz konusu etkileşimler için “kopyalama” teriminin daha uygun olduğu süreçler 

bulunmaktadır. Johanson, geliştirdiği “kod kopyalama modeli”nin Weinreich ve Haugen’in modellerinden temel 

noktalarda ayrıldığını belirtmiş ve modele ilişkin örnekleri, “genel kopyalar, seçilmiş kopyalar, karışık kopyalar” 

olmak üzere üç grupta toplamıştır (Johanson 2007: 28-37). 

Sözcük alışverişlerinin gerçekleştiği diller, bu olayın nedenleri ve örnekleri, alıntıların nitel ve nicel özellikleri vb. 

değişiklikler gösterse de diller arasında her zaman görülen bu genelgeçer durum, Türkçenin ilk metinlerinden 
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itibaren örneklenmektedir. Aksan, Köktürk yazıtlarında az sayıda Çince ya da Çince kökenli olduğu düşünülen 

sözcük bulunduğunu; bu metinlerde, yabancı söz oranının % 1’in altında olduğunu belirtir. Aksan’a göre 

Şamanizmle birlikte Budizm, Mahinheizm ve Hristiyanlık inançlarına sahne olan Uygurlardan kalan farklı 

türlerdeki çok sayıdaki metinde; Sanskrit, Çince, Soğdca kökenli sözcüklerle başka dillerden yapılan alıntılar yer 

almakta, bu ögelerin %2-%5 arasında değişen kullanım oranı, kimi zaman %12’ye kadar yükselmektedir. X. 

yüzyılda İslamiyetin kabulüyle başlayan sürecin örneklerinden biri olan XI. yüzyıl Karahanlı Türkçesi metni 

Kutadgu Bilig’de yabancı kökenli ögelerin oranı yaklaşık %1,9’dur. Bu yazı dilinin başka bir metni olan Atebetü’l-

Hakayık’ta ise bu oranın %20’ye, kimi yerlerde ise %26’ya yükseldiği görülür. Anadolu’da yazılı ürünler veren 

Eski Anadolu Türkçesinin ilk eserlerinde, yabancı ögeler çok fazla kullanılmamıştır. Dönem metinlerinden 

İbtidaname’de %13, Yunus Emre’nin şiirlerinde %13 (kimi örneklerde %22 ve üstü), Garipname’de %20, 

Çarhname’de %28, Kelile ve Dimne çevirisinde %16 gibi oranlar görülür1. Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki alıntı 

ögeler ise dinsel konuları içeren parçalarla dualarda artmasına karşın hikâye anlatımında yaklaşık % 5,3 

düzeyindedir. XV. yüzyıl sonu, XVI. yüzyıl başlarından sonra Türkçe yazılı ürünlerde, Arapça ve Farsça ögeler 

daha yoğun biçimde görülür. Söz konusu dönemin temsilcilerinden Baki’de bu oran %65’e, Nef’i’de %60’a, 

Nabi’de %54’e yükselmiştir. Eserlerinde halkın konuşma diline özgü anlatım olanaklarına da yer veren Nedim’in 

şarkılarında %41, gazellerinde %47 oranında yabancı sözcük belirlenmiştir. Aksan, Türkçede izleyen yüzyıllarda 

da süren Arapça ve Farsça etkisini, kabaca Cumhuriyet döneminde yapılan Dil Devrimi’ne kadar getirir (Aksan 

1996: 126-130).  

Türkçenin tarihî lehçelerinin söz varlığı üzerine yapılan eş ya da art zamanlı çalışmalar, dilin kültürel boyutunu 

ortaya koymakla birlikte diller arası ilişkilerin varlığını, düzeyini ve eksenini de belirleyecektir. Bu kapsamdaki 

yazı dillerinden biri olan Harezm Türkçesi; dönemi, metinleri ve bu metinlerin dili bakımından önemli özellikler 

taşımakta; Arapça, Farsça, Moğolca, Soğdca, Harezmce, Yunanca gibi dillerden türlü yoğunluklarda alıntı 

sözcükler içermektedir. Yüce, aslen bir doğu İran topluluğunun adı olan “Òârizm”in bu topluluğun o dönemde 

yaşadığı “Ceyhun ırmağının aşağı yatağının sağında ve solundaki bölge için” daha sonra Arap tarihçilerinin 

kullandığı bir yer adı haline geldiğini ve burada yaşayan halkın da “Òârizmi” olarak adlandırıldığını kaydeder. Bir 

doğu İran dili olarak kabul edilen “Hârizmce”yi kullanan bu topluluğun ayrı bir dini, takvim, ölçü, tartı ve para 

sistemleri olduğu da belirtilmektedir (Yüce 1993: 3, 4). Bölgenin Türkleşmesi ve bu oluşumun başlangıcı üzerine 

değişik görüşler bulunmaktadır. Yüce’ye göre 717’de İslam ordularının fethettiği bu bölgeyi, 1017 yılında 

Gazneli Mahmud zaptetmiş ve idareyi Altun Taş’a vermiştir. Bölgenin yönetimi, türlü ellerden sonra 1041’den 

itibaren Kıpçak ve Kanglı boylarından komutanlara geçmiş; bölgeye bir süredir yerleşmeye başlayan Oğuzlara, 

Kıpçak ve Kanglıların da eklenmesiyle etnik yapıdaki değişim, Türkler lehine artmıştır. Selçuklulardan Çağrı 

Bey’in bölgeye girmesinden sonra ve burayı Selçuklular adına yöneten hükümdarlar zamanında, Türkleşme 

tamamlanmış ve böylelikle “Òârizm”de, Kıpçak, Kanglı ve Oğuz lehçelerinin karışımı olan “Òârizm Türkçesi” 

                                                 
1
 Sarı, dinî ve tasavvufî konulara ağırlık veren eserlerde, alıntı öge oranının daha yüksek olabileceğine ve Aksan’ın kaydettiğ i 

bu bilgilerin, metinlerin tümü üzerinde yapılarak ulaşılmış verilere dayanmadığına dikkat çekmiştir (Sarı 2014: 10). 
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oluşmuştur (Yüce 1993: 4). Ata ise Harezm’in Türkleşmenin çok daha önce başladığını belirtir. 531-579 yılları 

arasında hüküm süren Sasanî kralı I. Hüsrev, Batı Köktürklerin başındaki İstemi Kağan’ın kızıyla evlenerek onunla 

ittifak kurmuş, izleyen dönemde, Akhunlar İstemi Kağan tarafından yıkılmış ve ele geçen topraklar Türklerle 

Sasanîler arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşımda, “Maveraünnehr ve Fergana’nın bir kısmı, Kaşgar, Hoten ve 

Harezm’in içinde yer aldığı Batı Türkistan’ın önemli yerleri” Köktürklere bağlanmıştır. Ata’ya göre Harezm’in 

Türkleşmesi, burada başlamaktadır. Ata, buna bağlı olarak Türk-Fars ilişkilerinin başlangıç noktasının da kimi 

kaynaklarda belirtildiği gibi İslamiyet olmadığını ifade etmiştir. (Ata 2016: 8, 9). 

Karahanlı Türkçesinden gelişen, eski ve yeni biçimlerle ağız özelliklerinin karışık kullanıldığı Harezm Türkçesinin 

en parlak dönemi, yalnızca Harezm ve Sir Derya’nın aşağı bölgelerinde değil, Altın Ordu’nun kültür 

merkezlerinde ve başkent Saray’da kullanıldığı XIV. yüzyıldır. Dönem metinleri incelendiğinde Harezm 

Türkçesinin “farklı metinlerde farklı lehçelerin daha fazla ağırlık kazanmış şekliyle” ortaya çıktığı görülür (Sağol 

Yüksekkaya 2011: 110). Ata’ya göre Harezm halkının etnik yapısına koşut olarak dilin de karma bir özellik 

gösterdiği bu bölgede yerleşen Oğuz, Kıpçak vb. Türk boylarının ağızlarına özgü ögelerle özellikle biçim bilgisi ve 

söz varlığı açısından farklı bir yapıya sahip olması, Harezm Türkçesinin en önemli dil özelliğini ortaya 

koymaktadır. Bu yazı dili, Harezm’de, “Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi temelinde gelişmiş Çağatay Türkçesinin ilk 

devir Türkçesidir” ve Nevâyî ile belirginleşen Klasik Çağataycaya geçiş dönemini oluşturmaktadır. Nitekim 

Harezm-Altın Ordu Türkçesi, geniş bir alanda kullanılmasına karşın birlik sağlayamayarak yerini “Timurlular 

devrinde kurallaşmaya başlayan” Çağataycaya bırakmıştır (Ata 2016: 17, 18).  

Harezm Türkçesi metinlerinde Arapça ve Farsça alıntılar sıklıkla kullanılmış; başta Kur’an tercümesi olmak üzere 

dönemin çoğunlukla dinî nitelikli olan eserlerinde, İslamî terminoloji de yer almıştır. Harezm Türkçesindeki 

alıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarı, İslamiyetin kabulüyle birlikte örneklenen Arapça ve Farsça 

alıntıların bu dönemde daha yoğun bir biçimde kullanıldığını; ancak söz konusu ögelerin Türkçe karşılıklarının da 

varlığını sürdürdüğünü kaydeder. Sarı, aynı kavramın Arapça, Farsça ve Türkçe karşılıklarının bu iki yazı dilinden 

seçtiği Kutadgu Bilig ve Nehcü’l-Ferâdis’teki kullanım sıklıklarını verdiği tablodan yola çıkarak Harezm 

Türkçesinde, Arapça sözcüklerin sıklığının arttığını, Karahanlı Türkçesinde Arapça dinî terimlerin karşılığı olarak 

kullanılan Türkçe sözcüklerin bu dönemde tutunamadığını ve yerlerini “yavaş yavaş” Arapça ya da Farsça 

kökenli asıl biçimlere bırakmak zorunda kaldığını örneklerle açıklamıştır (Sarı 2014: 7, 8). 

Bu çalışmada Harezm Türkçesi metinlerinden Mukaddimetü’l-Edeb (Yüce 1993), Satır Arası Kur’an Tercümesi 

(Sağol 1993, Sağol 1995), Úıãaãü’l-EnbiyÀ (Ata 1997-I/II), Nehcü’l-FerÀdìs (Eckmann 2004, Ata 1998) ve 

Mu’înü’l-Mürîd (Toparlı ve Argunşah 2008) taranarak Farsça kökenli sözcüklere getirilen Türkçe yapım ekleri 

belirlenmiş, sınıflandırılmış; eklerin işlevleri, sözcüklerin dönem metinlerindeki anlamları ve kullanımları 

belirtilmiştir. Metinlerden elde edilen örnekler çerçevesinde, Türkçenin sözcük türetme olanaklarının Harezm 

Türkçesindeki Farsça alıntılarda belirlenen görünümleri, bu ögelerin Türkiye Türkçesinde var olan biçimleriyle 

karşılaştırılarak incelenmiştir. 

1. Addan Ad Yapımı 
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1.1. Tek Ekli Türetmeler 

/+CI/ 

Harezm Türkçesinde sık kullanılan /+CI/ eki, Türkçe ya da yabancı kökenli adlardan uğraş, meslek bildiren adlar 

türetmekte; kimi zaman da “bir işi sıkça yapan” anlamlı sözcükler oluşturmaktadır (Hacıeminoğlu 1997: 40; 

Kalsın 2013: 73). Taradığımız metinlerde Farsça alıntılara getirilmiş iki örneği belirlenen /+CI/, uğraş, meslek adı 

yapımında kullanılmıştır. 

yÀrìci “yardımcı” (Yüce 1993: 204) ~ yÀrìçi “yardımcı” (Sağol 1995: 180, Ata 1997-II: 710, Ata 1998: 472) < yÀrì 

“yardım” (Yüce 1993: 204, Sağol 1995: 180, Ata 1997-II: 710, Ata 1998: 472, Toparlı ve Argunşah 2008: 270) → 

“yÀrì bėrdi aÆa, arúalu boldı aÆa ol yÀrìci, yÀrì bėrgen, arúalu bolàan…” [ME 112-4 (Yüce 1993: 53)+, “AnıÆ 

üçün kim sizler òayràa yÀrìçiler üküş óÀãil úılur-siz, anlar òayràa yÀrìçi bolmazlar...” [NF 304-13, 14 (Eckmann 

2004: 210, 211)]. 

zindÀnçı  “zindancı, gardiyan” (Ata 1997-II: 758) < zindÀn
2 “hapishane, zindan” (Sağol 1995: 197), “zindan” (Ata 

1997-II: 758, Ata 1998: 499) → “ZelìòÀ Yÿsufnı zindÀnàa salàandın soŋ zindÀn eşikige barur erdi, zindÀnçıàa 

aytur erdi...” [KE 91r8, 9 (Ata 1997-I: 127)] || zindancı “a. Zindan bekçisi.” *TS (TDK 2011: 2661)+ < zindan “a. Far. 

zindÀn 1. Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer. 2. mec. Çok karanlık ve sıkıntılı yer.” *TS (TDK 

2011: 2661)]. 

/+çA/ 

Ad çekim eklerinden biri olan eşitlik durumu eki /+çA/, adlardan sıfat ya da zarf yapmaktadır. Ek, kimi 

sözcüklerde zamanla kalıplaşmış (“barça < bar-ça ‘hepsi, her birisi’ NF-29/24”) ve farklı anlamlar içeren 

sözcükler oluşturmuştur (Hacıeminoğlu 1997: 44, 65). Kalsın da eşitlik eki olarak kullanılan  /+çA/’nin adları ve 

zamirleri “zarflaştırdığı”nı belirtirerek ekin bu kapsamdaki işlev ve görevlerini “eşitlik ve karşılaştırma; eşitlik ve 

karşılaştırma zarfı görevinde; göre, kadar anlamında görecelik zarfı görevinde; yön zarfı görevinde; miktar 

bakımından yaklaşıklık zarfı görevinde” olarak kaydeder. Harezm Türkçesinde hem yapım hem de çekim eki 

işlevinde yaygın biçimde örneklenen bu ekin kullanımlarını sınıflandırarak beşe ayıran Kalsın’a göre /+çA/, “ol” 

zamirine ulanarak “öylece” anlamında “ança” zarfını oluşturur; “bar” sözcüğüne gelerek “bütün, hep, hepsi” 

anlamındaki “barça” sıfatını yapar; “bu” işaret zamirine eklenerek “bunca” anlamına gelen “munça” sıfatını 

türetir; etnik adlara gelip dil adı yapar; adlardan yer-yön zarfı türetir (Kalsın 2013: 63-73). Taradığı eserlerde, 

/+çA/ ile türetilmiş on dört sözcük belirlediğini ifade eden Aşcı, ekin “kölçe ‘küçük göl’” örneğindeki “küçültme 

anlamlı” somut ad türetimine dikkat çekmiştir (Aşcı 2019: 78). Dönem metinlerinde belirlenen bir örnekte, ekin 

Farsça ada gelerek “kadar, ölçüsünde vb.” anlamı veren kullanımı belirlenmiştir: 

                                                 
2
 KE dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
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endÀzesinçe
3
 < endÀze “ölçü” (Yüce 1993: 119), “ölçü; ağırlık; nispet, oran; güç, kudret” (Sağol 1995: 45), “ölçü, 

ölçek” (Ata 1997-II: 190), “miktar, kadar” (Ata 1998: 123) → “Aú úuşlar turur, uluàluúı úarluàaç endÀzasınça.” 

[NF 42/17-43/1 (Eckmann 2004: 31)], “İrdi iki, yÀ endÀzesinçe, yÀ yaúınrak.” *SKT 503a/5 (Sağol 1993: 298)+.   

/+dAş/ 

Az sayıdaki sözcükte örneklenen, çok geniş bir kullanım alanına sahip olmayan /+dAş/, Harezm Türkçesinde aynı 

şeye sahipliği ya da bağlılığı bildiren adlar türetir; “eşitlik, beraberlik, ortaklık” ifade eden sözcükler yapar 

(Hacıeminoğlu 1997: 40, Kalsın 2013: 76). Dönem metinlerinde, Farsça alıntılarla birlikte tek kullanımı 

belirlenen bu ek, söz konusu örnekte, “birliktelik, ortaklık” bildirme işlevindedir: 

rÀzdaş “sırdaş” (Yüce 1993: 170) < rÀz “sır” (Yüce 1993: 169, Sağol 1995: 129, Ata 1998: 350, Toparlı ve 

Argunşah 2008: 250), “sır, giz” (Ata 1997-II: 521) → “…rÀzdaş erenler sögüşti anıÆ birle úarındaş tutuştı-lar, 

uyalıú kemişdi iki-si arasında…” [ME 125-2, 3 (Yüce 1993: 56, 57)+. 

/+lIg/+lUg/ ~ /+lI/+lU/ 

Harezm Türkçesinde sık kullanılan /+lIg/+lUg/ eki, Türkçe ya da yabancı kökenli adlara gelerek sıfat ya da ad 

olarak kullanılan sözcükler türetmiştir. Ekin /+lI/+lU/ biçimi de çoğunlukla sıfat yapmakla birlikte ad da oluşturur 

(Hacıeminoğlu 1997: 41). Sıfat ve ad türetiminde yaygın olarak kullanılan ve “eksiltili anlatımda adlaşmış 

sıfatlar” da yapan bu ek, herhangi bir şehir, ülke vb. halkına mensupluk bildirme, zarf ve sıfat görevinde 

ikilemeler oluşturma, soyut kavramlardan ad yapma, “meŋiz, çaú” sözcüklerinden “gibi, benzer, kadar” 

karşılıklarında edat ve zarf türetme, kalıcı adlar yapma gibi işlevlere sahiptir. Ekin “erken dönemde” /g/ 

düşmesiyle oluşan ve çoğunlukla ME’de örneklenen /+lI/+lU/ biçiminde, Oğuzca etkisiyle “sayılı örnekler 

dışında” yuvarlak ünlülü kullanım görülmektedir (Kalsın 2013: 83, 84, 87). Aşcı da ekin çoğunlukla “olumlu 

sıfatlar” türettiğini, getirildiği kökten “bulunma, var olma, içinde olma ve aitlik” anlamlı sözcükler yaptığını 

belirtir (Aşcı 2019: 215). Harezm Türkçesinde /+lIg/+lUg/ ve /+lI/+lU/ ekleri, Farsça adlardan bir yere aitliği; bir 

nesneye, özelliğe, niteliğe, huya vb. sahip olmayı, bunları içermeyi, taşımayı vb. ifade eden adlar ve sıfatlar 

türetmiştir:    

Àb-rÿyluà “haysiyetli, değerli” (Ata 1998: 3) < Àb-rÿy “yüz aklığı, namus, şeref, haysiyet” (Ata 1997-II: 1) ~ Àb-rÿ 

yüz aklığı, şeref, haysiyet” (Ata 1998: 3) → “ÚıyÀmat kün bolsa Àvã Óaú teèÀlÀ óaøratında Àb-rÿyluà
4
 bolsun, 

tėdim, tėp aydı.” [NF 298-5, 6 (Eckmann 2004: 206)].  

Àrzÿluġ ~ Àrzÿlıà “istekli, haris” (Yüce 1993: 93), “arzulu, istekli, muhtaç” (Ata 1997-II: 36), “arzulu, istekli” (Ata 

1998: 22) ~ Àrzÿlu “istekli, razı” (Yüce 1993: 93) < Àrzÿ “istek” (Yüce 1993: 93), “arzu” (Sağol 1995: 14), “arzu, 

istek” (Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22), “istek, arzu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 200) → “YÀ FÀùıma, sĆni munça 

uluà ãaóÀbalarnıÆ oàlanları munèim kimerseler Àrzÿluà turur erdiler...” [NF 160-10, 11 (Eckmann 2004: 111)], 

“…úaç úaç yuldı, evürdi anı Àrzÿlu yÀ küç-lü úıldı anı…” [ME 92-5 (Yüce 1993: 49)+, “...oàlanlarıŋ anıŋ üze 

                                                 
3
 NF dizininde, endÀze maddesi altında gösterilmiştir. 

4
 NF metninde, ay rÿyluà (Eckmann 2004: 206) biçiminde yazılmıştır. 
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artuúlıú úılmasunlar, Muóammedni hìç nersege Àrzÿlıà úılmaàıl bu şarùlarnı úabÿl úıldıŋ mu?” [KE 186r16, 17 

(Ata 1997-I: 264)] || arzulu “sf. İstekli, hevesli.” *TS (TDK 2011: 161)+ < arzu “a. Far. Àrzÿ 1. İstek, dilek. 2. Heves.” 

[TS (TDK 2011: 161)]. 

ÀvÀzlıġ “sesli” (Ata 1998: 28) < ÀvÀz “ses” (Ata 1997-II: 47), “ses, sada” (Ata 1998: 27) → “SeniÆ cÀriyaÆ bar 

erdi òoş-ÀvÀzlıġ, ol cÀriyanı keltürgil, tĆdi erse, SüleymÀn buyurdı, ol cÀriyanı keltürdiler.” [NF 310-8, 9 

(Eckmann 2004: 214)]. 

bahÀlıà “değerli, kıymetli” (Ata 1997-II: 70, Toparlı ve Argunşah 2008: 203), “pahalı, değerli, kıymetli” (Ata 1998: 

42) < bahÀ “paha, değer, fiyat” (Ata 1998: 42), “değer, kıymet” (Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “...Abÿ 

ÓanìfeniÆ sözi òatunınàa òoş keldi taúı Abÿ Óanìfeke bir aàır bahÀlıà tonluú ıêa bĆrdi...” [NF 193-2, 3 

(Eckmann 2004: 132)], “ve-lìkin bu tevfìú bahÀlıà èazìz / meger bolsa bėrür vefÀlıà èazìz” *MM 61/1, 2 (Toparlı 

ve Argunşah 2008: 100)+ || pahalı5 “sf. Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı.” *TS (TDK 2011: 1875)+ < paha “a. Far. 

bahÀ Değer, fiyat, eder.” *TS (TDK 2011: 1874)+.  

bahÀnelü  (úıl-)
6
 < bahÀne “bahane, sebep” (Yüce 1993: 97), “bahane” (Ata 1997-II: 70) → “…bahÀne-lü úıldı 

anı, awuttı anı, iglü úıldı anı az úıldı anı…” [ME 94-1 (Yüce 1993: 49)+ || bahaneli “sf. Bahanesi olan.” *TS (TDK 

2011: 233)] < bahane “a. (baha:ne) Far. bahÀne Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.” 

[TS (TDK 2011: 233)]. 

baòtlıà “kısmetli, nasipli, bahtlı” (Sağol 1995: 21) ~ baòtlıġ (bol-)
7
 / baòtlu

8 (Yüce 1993: 97) < baòt “talih, şans” 

(Yüce 1993: 97), “talih, kısmet” (Sağol 1995: 21), “baht, şans, talih” (Ata 1997-II: 70), “uğur, talih, kader, yazı” 

(Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “...urÿzlu boldı anıÆ úatında, ülüş-lüg boldı anıÆ úatında, baòt-lıġ boldı...” 

[ME 150-8 (Yüce 1993: 62)+, “…eĢgü baòt-lu úıldı anı TaÆrı tėgürdi sözni payàambar tapa, yetürdi…” [ME 9-7 

(Yüce 1993: 32)+ || bahtlı9 “sf. Bahtı iyi olan, mutlu, talihli, kara bahtlı karşıtı.” *TS (TDK 2011: 236)+ < baht “a. 

Far. baòt 1. Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği 

yaşayış biçimi, kader, talih. 2. Şans.” *TS (TDK 2011: 235)+. 

cÀnlıġ “canlı” (Ata 1997-II: 150) < cÀn “can; samimi, içten” (Ata 1997-II: 150), “can, ruh” (Ata 1998: 92), “ruh, 

hayat, can” (Toparlı ve Argunşah 2008: 212) → “CevÀb: úamuġ cÀnlıġlarda uyat endÀmı örtüglüg úoy turur… ” 

[KE 135v5 (Ata 1997-I: 191)] || canlı10 “sf. 1. Canı olan, diri, yaşayan. 2. Hareketli, hayat dolu, dinamik. 3. Güçlü, 

etkili. 4. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. 5. a. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. 6. a. 

                                                 
5
 pahalıya gelmek “Yüksek fiyattan almak.” *TS (TDK 2011: 1875)+; pahalıya patlamak (veya mal olmak veya oturmak) “1. 

Çok para, özveri, emek gerektirmek. 2. Kolay elde edilememek. 3. Zarara, sıkıntıya yol açmak.” *TS (TDK 2011: 1875)+. 
6
 ME dizininde, bahÀne maddesi altında gösterilmiştir.  

7
 ME dizininde, baòt maddesi altında gösterilmiştir. 

8
 ME dizininde, baòt maddesi altında gösterilmiştir. 

9
 kara bahtlı “sf. Yaşayışı, hayatı sürekli kötü, mutsuz, bahtlı karşıtı.” *TS (TDK 2011: 1314)+. 

10
 ...canlısı (olmak) “Bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak).” *TS (TDK 2011: 443)+; canlı model “a. Heykeltıraşlıkta model 

olarak yararlanılan kadın veya erkek.” *TS (TDK 2011: 444)+; kanlı canlı “sf. mec. Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden 
belli olan (kimse).” *TS (TDK 2011: 1299)+; iki canlı “sf. hlk. ve mec. Gebe.” *TS (TDK 2011: 1164)+;  mal canlısı “sf. mec. Mala 
çok düşkün, malı çok seven.” *TS (TDK 2011: 1615)+... 
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Canlı yayın. 7. zf. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 443)+ < can “a. Far. cÀn 1. İnsan ve 

hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. 2. Yaşama, hayat. 3. Güç, dirilik. 4. 

Kişi, birey. 5. İnsanın kendi varlığı, özü. 6. Gönül. 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 8. sf. Çok içten, 

sevimli, sevilen, şirin.” *TS (TDK 2011: 437)+. 

cüftlüg
11

 “evli” (Sağol 1995: 37) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), “çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 

1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), “çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 

213) → “Úayu vaútın kim cüftlüg bolsalar, eger kelseler körksüz işge; anlarnıng üze ol nirsening yarusı kim ÀzÀd 

tişiler üze, úındın.” *SKT 80a/7, 8 (Sağol 1993: 44)+. 

çapÀnlıġ “eski giysi giymiş (kişi)” (Ata 1998: 100) < çapÀn “eski, yıpranmış (elbise) (Ata 1998: 100) → “Hēç 

kimerseke iltifÀt úılmadın turur erken bir derviş-i zindepūş, eski çapÀnlıà kimerse keldi…” [NF 440-10 (Eckmann 

2004: 306)]. 

çöplüg “çöplü” (Ata 1997-II: 165) ~ çöplü “çöplü, pis” (Yüce 1993: 112) < çöp
12 “çöp” (Yüce 1993: 112, Ata 1997-

II: 165) → “…ÚÀbìl tarıġçı erdi buġday urmış erdi, bir baġ çöplüg buġdaynı keltürdi úurbÀn úılur yĆrde 

ú[oêdı]…” [KE 15v11, 12 (Ata 1997-I: 22)], “…ÀzÀrlattı anı çöp saldı közinge, çöp-lü úıldı közi-ni…” [ME 56-4 

(Yüce 1993: 41)] || çöplü “sf. 1. Sapı olan (üzüm vb.). 2. Çöple, süprüntüyle karışmış.” *TS (TDK 2011: 566)+ < çöp 

“a. Far. çÿb 1. Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası. 2. Yararsız, pis veya zararlı olduğu için 

atılan ufak tefek şeylerin hepsi, gübür.” *TS (TDK 2011: 565, 566)+. 

endÀzelıġ “endazeli, ölçülü” (Ata 1997-II: 190), “ölçülü, ölçüde, kadar” (Ata 1998: 123) < endÀze “ölçü, ölçek” 

(Ata 1997-II: 190) “miktar, kadar” (Ata 1998: 123) → “...yaènì sidretü’l-müntehìniŋ yıàaçlarınıŋ mìveleri ol 

endÀzelıà turur, tegme yapuràaúları pìl úulaàıàa meŋzeyür...” [KE 209r7, 8 (Ata 1997-I: 299)], “Taúı tamuàda ol 

endÀzalıà taşnı ıêar bolsalar, úırú yılúa tegi düşse, tamuà tüpinge yetmegey.” [NF 66-7 (Eckmann 2004: 49)]. 

òıredlıġ “akıllı, bilgili” (Ata 1998: 172) < òıred “akıl” (Ata 1997-II: 247, Ata 1998: 172) → “Hemìşe zaómat ve 

meşaúúat içinde tutar kim ulàaymışta edeb ve òıradlıà bolsun, uluàlar òıdmatınàa lÀyıú bolsun, tėp.” [NF 426-6, 7 

(Eckmann 2004: 296)]. 

kìnelig “kindar” (Ata 1998: 249) ~ kìnelü “kindar, kin besleyen” (Yüce 1993: 145) < kìne “kin” (Yüce 1993: 145, 

Toparlı ve Argunşah 2008: 233), “kin, düşmanlık” (Ata 1997-II: 359), “kin, hased, düşmanlık” (Ata 1998: 249) → 

“Aydı kim: Abÿ Bekr kìnelig bolmasun taúı ant içmesün kim Musùióúa iósÀn úılmaàaymen, tėp…” [NF 418-17 

(Eckmann 2004: 291)], “…kine-lü kişi èÀşıú boldı tişi-ge, úoldaş boldı aÆa… ” [ME 142-6, 7 (Yüce 1993: 60) || 

kinli “sf. Kindar.” *TS (TDK 2011: 1444)+ < kin “a. (ki:ni) Far. kìn Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz.” *TS 

(TDK 2011: 1443)]. 

mazalıà “tatlı, lezzetli” (Yüce 1993: 156) ~ mezÀlıà “tatlı, lezzetli” (Ata 1998: 291) ~ mezelıà “lezzetli” (Sağol 

1995: 107) ~ mazalu “tatlı” (Yüce 1993: 156) < maza “tat, lezzet” (Yüce 1993: 156) ~ meze “tat, lezzet” (Ata 

                                                 
11

 cüftlüg bol- “evli olmak, evlenmek. “(Sağol 1995: 37). 
12

 KE dizininde, kaynak dil belirtilmemiştir. 
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1997-II: 439, Toparlı ve Argunşah 2008: 239), “tat, lezzet, yapılan işten duyulan zevk” (Ata 1998: 291) → 

“…midÀd aldı devÀt-dın süçüg buldı anı, maza-lıġ kördi anı…” [ME 215-6 (Yüce 1993: 77)+, “MaÆa hēç ziyÀn 

úılmadı taúı iÆen mezÀlıà mēve turur, tėp aydı...” [NF 281-7 (Eckmann 2004: 194)], “Aú, mezelıà içgenlerge.” 

*SKT 427a/9 (Sağol 1993: 249)+, “…ösketti aÆa nĆrseni maza-lu úıldı nĆmeni…” [ME 107-1 (Yüce 1993: 52)+. 

mìvelig “meyveli” (Ata 1997-II: 442) ~ meyvelıà
13 “meyveli” (Sağol 1995: 107) ~ meyvelig (bol-)

14
  (Yüce 1993: 

157) < mìve “meyve” (Ata 1997-II: 442) ~ meyve “yemiş, meyve” (Yüce 1993: 157), “meyve” (Sağol 1995: 106) ~ 

mēve “meyve, ürün” (Ata 1998: 290) → “…kesik úuruġ yıġaçlarnı, otunlarnı mìvelig yıġaç úılsun biz ìmÀn 

keltüreliŋ.” [KE 162v16 (Ata 1997-I: 231)], “Ündürdük anıng birle meyvelıà bÿstÀnlar, körklüg, bolmadı sizge 

kim ündürsengiz yıàaçlarını.” *SKT 365a/7, 8 (Sağol 1993: 211)+, “…yėmiş çıúardı yıàaç, meyve-lendi yıàaç, 

meyve-lig boldı yıàaç…” [ME 12-6 (Yüce 1993: 33)+ || meyveli15 “sf. 1. Meyvesi olan, meyve veren, yemişli. 2. 

Meyve ile yapılmış, içinde meyve bulunan. 3. mec. Yaratıcı olan, olumlu bir şey ortaya koyabilen.” *TS  (TDK 

2011: 1673)] < meyve “a. Far. mìve 1. bit. b. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle 

oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. 2. mec. Ürün, sonuç, kâr.” *TS (TDK 2011: 1673)+. 

nev-niyÀzlıà “yalvarmaya yeni başlamış durumda olan” (Toparlı ve Argunşah 2008: 244) < nev-niyÀz 

“yalvarmaya yeni başlamış” (Toparlı ve Argunşah 2008: 244) → “muóib nev-niyÀzlıà mürìd şeyòiŋe / kerek úılsa 

teslìm kėçip öz özin” *MM 267/3, 4 (Toparlı ve Argunşah 2008: 131)+. 

nişanlıà
16 “işaretli” (Yüce 1993: 160), “işaretlenmiş” (Sağol 1995: 114) < nişÀn

17 “işaret, nişan, iz” (Yüce 1993: 

160), “işaret, alâmet, belirti, nişan; iz, yara izi” (Sağol 1995: 114), “nişan, iz, belirti” (Ata 1997-II: 469), “nişan, 

belirti, işaret, iz” (Ata 1998: 316), “iz, işaret, belirti, nişan” (Toparlı ve Argunşah 2008: 245) → “...nişÀn-lıà boldı 

ol nėme birle, nişÀnlandı anıÆ birle yala yapdı aÆa anıÆ birle...” [ME 147-1 (Yüce 1993: 61)+, “...taúı cemè 

úılınmış köp mÀllardın, altundın taúı kümüşdin, taúı nişÀnlıġ úılınmış aùlardın...” *SKT 48b/7, 8 (Sağol 1993: 29)] 

|| nişanlı18 “a. 1. Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan kimse, adaklı. 2. Belirleyici bir işareti, alameti, nişanı 

olan kimse.” *TS (TDK 2011: 1774)+ < nişan “a. Far. nişÀn 1. İşaret, iz, belirti, alamet. 2. Nişanlanma sırasında 

yapılan tören. 3. Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma. 4. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. 

5. Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme. 6. Devlet nişanı.” *TS (TDK 2011: 1773, 1774)+. 

paòtalıà “pamuklu” (Ata 1997-II: 516) < paóta “pamuk” (Ata 1997-II: 516) → “…LoúmÀnġa yavuú keldiler erse 

ol paòtalıġ orun[nı] LoúmÀnnıŋ astınġa tuta bĆrdiler…” [KE 164v21-165r1 (Ata 1997-I: 234)]. 

pardalıà “örtülü” (Yüce 1993: 168) ~ perdelig “örtülü, peçeli” (Yüce 1993: 169) < perde “perde” (Yüce 1993: 

169), “perde, örtü, peçe” (Ata 1997-II: 517), “perde, örtü” (Ata 1998: 344) → “…perde-de turàan úarabaş, 

parda-lıà kenìzek, kizlenmiş kenìzek òaùaúa nisbet úıldı anı…” [ME 64-8 (Yüce 1993: 43)+, “…perde-lig úız, 

                                                 
13 meyvelıġ bÿstÀn “meyve bahçesi” (Sağol 1995: 107); meyvelıġ nerse “meyveli, bereketli şey” (Sağol 1995: 107). 
14

 ME dizininde, meyve maddesi altında gösterilmiştir. 
15

 meyveli ağacı taşlarlar “Meyve veren ağaç taşlanır.” *TS (TDK 2011: 1673)+. 
16

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. NişÀnlıġ úılınmış “işaretlenmiş” (Sağol 1995: 114).  
17

 ME dizininde, Arapça kökenli olarak kaydedilmiştir. 
18

 uzatmalı nişanlı “a. Nişanlılık süresi gereğinden çok uzamış olan kadın veya erkek.” *TS (TDK 2011: 2436)+. 
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örtüglü úarabaş doldurdı TaÆrı teÆizlerni…” [ME 73-5 (Yüce 1993: 44)+ || perdeli19 “sf. 1. Perdesi olan veya 

perde ile örtülü bulunan. 2. Duvaklı. 3. müz. Perde sağlamak için parmaklarla basılacak yerleri olan (çalgı).” *TS 

(TDK 2011: 1913)] < perde “a. Far. perde 1. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir 

açıklığın önüne gerilen örtü. 2. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. 3. İki yeri 

birbirinden ayıran bölme. 4. Seste pes perde. 5. mec. Doğruyu görmeye engel olan şey. 6. hay. b. Kaz, ördek, 

martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar. 7. müz. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her 

birinin kalınlık veya incelik derecesi. 8. müz. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla 

basılan yer. 9. tıp Katarakt. 10. tiy. Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri.” *TS (TDK 2011: 1912)+.  

renklig
20

 ~ renklü
21

 ~ renglig “renkli” (Ata 1997-II: 521, Ata 1998: 351) < renk “renk” (Yüce 1993: 170) ~ reng 

“renk” (Sağol 1995: 129), “renk; tarz, hal” (Ata 1997-II: 521), “renk, beniz” (Ata 1998: 351) → “…bar úıldı anı 

TaÆrı renklig úıldı anı, renk bėrdi aÆa, türlü türlü úıldı anı…” [ME 101-3, 4 (Yüce 1993: 50)+, “Baúar-men úızıl 

úan renglig topraú turur.” [NF 179-4 (Eckmann 2004: 123)], “…doà renk-lig boldı doà renk-lü…” [ME 162-8 

(Yüce 1993: 64+ || renkli22 “sf. 1. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. 2. mec. Neşeli, canlı, ilgi çekici. 3. 

mec. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): Renkli bir politikacı. 4. a. sin. Doğadaki renkleri olduğu 

gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.” *TS (TDK 2011: 1974)+ < renk, -gi “a. Far. reng 1. Cisimler tarafından 

yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. 2. mec. Nitelik: İşin rengi değişti. 3. mec. Çeşitlilik.” *TS (TDK 2011: 

1973)]. 

şÀh-siperġamlig “hoş fesleğenli, güzel kokulu bitkilere sahip (yer)” (Sağol 1995: 143) < şÀh-siperġam
23 “Güzel, 

kokulu fesleğen; şahane fesleğen” (Steingass 1963: 727) → “Anıng içinde òoşluúġa ketürgen meyveler bar taúı 

òurmÀ yıġaçları örtgen nirselerlig, taúı ewün yapurġaúlıġ taúı şÀh-siperġamlig.” *SKT 508b/2, 3 (Sağol 1993: 

302)]. 

taòtalıġ “tahtadan yapılmış” (Sağol 1995: 145), “tahtalı, keresteli”  (Ata 1997-II: 589) < taòta “levha” (Sağol 

1995: 145, Ata 1998: 394), “levha; tahta, kereste” (Ata 1997-II: 589) → “Taúı kötürdük anı taòtalıġlar üze taúı 

timür çekelig.” *SKT 506a/6 (Sağol 1993: 301)+,  “Seddige Õü’l-Úarneyn kirip çıúıp işlemek üçün úapuġ úılmış 

erdi Ćki taòtalıġ…” [KE 176r3, 4 (Ata 1997-I: 250)] || tahtalı24 “sf. 1. Tahtası olan. 2. Tahtalı güvercin.” *TS (TDK 

2011: 2246)] < tahta “a. Far. taòte 1. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde 

işlenmiş ağaç parçası. 2. sf. Bu ağaçtan yapılmış. 3. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. 4. Sebze 

                                                 
19

 perdeli pilav “a. Tavuk eti, badem içi, pirinç, kuş üzümü, un ve yumurta kullanarak hazırlanan bir pilav türü.” *TS (TDK 
2011: 1913)]. 
20 ME dizininde, renk maddesi altında gösterilmiştir. 
21 ME dizininde, renk maddesi altında gösterilmiştir. 
22

 renkli film “a. Renkleri yansıtan film.” *TS (TDK 2011: 1974)+; renkli televizyon “a. Renkleri olduğu gibi ekrana yansıtan 
televizyon sistemi veya aleti.” *TS (TDK 2011: 1974)+; tek renkli “sf. 1. Tek rengi olan. 2. fiz. Yalnız basit bir renk veren (ışık).” 
[TS (TDK 2011: 2308)]... 
23

 Kimi örneklerin kök anlamları için Farsça sözlüklerden yararlanılmıştır. 
24

 tahtalı güvercin “a. hay. b. Avrupa, güneybatı Asya, kuzeybatı Afrika ve ülkemizde genellikle ormanlık ve ağaçlık 
bölgelerde yaşayan, boynunun iki yanında ve kanatlarında tahtaya benzeyen beyaz leke bulunan bir tür güvercin, tahtalı.” 
[TS (TDK 2011: 2246)]; tahtalıköy “a. (tahtalı’köy) argo Mezarlık.” *TS (TDK 2011: 2246)+ → tahtalıköyü boylamak “Ölmek.” 
[TS (TDK 2011: 2246)]. 
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bahçelerinde ayrılan küçük yer. 5. Kara tahta. 6. hlk. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh.” *TS 

(TDK 2011: 2245)]. 

ümìdlig “umutlu” (Ata 1997-II: 681) < ümìd “ümit” (Ata 1997-II: 681) ~ ümìõ “ümit” (Ata 1998: 455) → “Ol 

vaútde Yaèúÿb yalavaç uruġındın özindin özge yalavaç yoú erdi, ümìdlig boldı kim bu bitig oġlum Yÿsufnıŋ 

bolġay tĆp…” [KE 99v10, 11 (Ata 1997-I: 139)] || ümitli “sf. 1. Umutlu. 2. Verim beklenen.” *TS (TDK 2011: 

2446)] < ümit, -di “a. (ümi:di) Far. umìd Umut.” *TS (TDK 2011: 2445)+. 

zencìrlig “zincirli” (Ata 1998: 498) < zencìr “zincir” (Ata 1997-II: 757, Ata 1998: 498) ~ zincìr “zincir, pranga” 

(Ata 1998: 499) → “Bu arada bu zindÀnlıġlardın bir kimerse aêaúı buúaġluġ boynı zencìrlig kişi keldi taúı 

aytur…” [NF 301-13 (Eckmann 2004: 208)] || zincirli “sf. 1. Zinciri olan. 2. Zincirle bağlı olan.” *TS (TDK 2011: 

2661)] < zincir “a. Far. zencìr 1. Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. 2. Art arda gelen şeylerin 

oluşturduğu dizi. 3. Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet. 4. Altın veya gümüşten 

yapılmış takı. 5. esk. Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ.” *TS (TDK 2011: 2660)+. 

zindÀnlıġ “zindana girecek olan, zindanda bulunan” (Ata 1997-II: 758), “zindanda bulunan, zindana giren” (Ata 

1998: 499) < zindÀn
25 hapishane, zindan” (Sağol 1995: 197), “zindan” (Ata 1997-II: 758, Ata 1998: 499) → 

“Yÿsuf zindÀndın úamuà zindÀnlıàlar birle çıúdı erse kördi kim zindÀn eşikide yĆti taòt-ı revÀn turur...” [KE 92r1, 

2 (Ata 1997-I: 128)], “Bu arada bu zindÀnlıġlardın bir kimerse aêaúı buúaġluġ boynı zencìrlig kişi keldi taúı 

aytur…” [NF 301-13 (Eckmann 2004: 208)]. 

ziyÀnlıà “zarar eden, zarara uğrayan” (Sağol 1995: 197) < ziyÀn
26 “zarar, ziyan; hastalık vs. kötü durum, özür, 

mazeret” (Sağol 1995: 197), “zarar, ziyan, hasar” (Ata 1997-II: 758), “zarar, ziyan” (Ata 1998: 499, Toparlı ve 

Argunşah 2008: 275) → “Taúı kim istese İslÀmdın önginni dìn, úabÿl úılınmaġay andın; taúı ol, ol cihÀnda 

ziyÀnlıġlardın.” [SKT 58b/7, 8 (Sağol 1993: 34)+. 

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

Türkçenin her döneminde çok sık kullanılan /+lIk/+lUk/ eki, Harezm Türkçesinde de Türkçe ya da yabancı 

kökenli adlara gelmiş; çoğunlukla soyut, kimi zaman da somut adlar yapmıştır. Eylemlerin mastar ekli 

biçimlerine de gelen ek, eylemde ifade edilen hareketin soyut adını bildirmektedir (Hacıeminoğlu 1997: 42). 

/+lIk/+lUk/, Harezm Türkçesinde sıfat türetme; sıfat görevindeki sözcüklerden ad yapma; belirtisiz ad 

tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanılan adlar oluşturma; meslek, konum vb. belirten adlar yapma; soyut 

adlardan soyut kavramlar ifade etme; adlara gelerek “için” anlamlı sözcükler yapma; zaman adlarına gelip süre 

bildiren adlar türetme; nesne adları yapma işlevlerinde kullanılmıştır (Kalsın 2013: 84-87). Aşcı da Türkçe ya da 

yabancı kökenli adlara ve sıfatlara getirilen bu ekle Harezm Türkçesinde türetilen sözcükleri, “soyut ve somut 

isimler; sosyal statü, makam, konum bildiren isimler; ‘için’ anlamlı isimler; yer, mekân bildiren isimler; süre, 

zaman bildiren sıfatlar; iş, meslek, uğraş bildiren isimler; bir zamanı, vakti veya dönemi anlatan isimler; hastalık, 

                                                 
25

 KE dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
26

 KE dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
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illet adları; uzuv, organ adları; bir zümreye, gruba, topluluğa ait olma bildiren isimler; zarf vazifesinde kullanılan 

kelimeler; Çağataycada da sıkça görülen, +lXg olumlu sıfatlar yapan ekin görevini üstlenerek sıfatlar” biçiminde 

sıralamıştır. Aşcı, ayrıca bu ekin /-mAk/ ile /-mAklIk/-mAklUk/, /+sIz/+sUz/ ile /+sIzlIk, +sUzlUk/ yapılarını 

oluşturduğunu, tek örnekte /-mAs/ geniş zaman sıfat-fiiline eklenerek /-mAslıú/ biçiminde kullanıldığını 

kaydeder. Ek, genelikle incelik-kalınlık uyumuna uymakla birlikte ince ünlülü alıntılara, ekin kalın ünlülü 

/+lıú/+luú/ biçimi getirilmiştir. Ekin kimi alıntılarda, düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozduğu görülür. Türkçe 

sözcüklerde de incelik-kalınlık ve düzlük-yuvarlaklık uyumlarına aykırı kullanımlar vardır. Ek sonu /k/ ünsüzü, 

kimi örneklerde, Çağatay Türkçesinde de sık görüldüğü gibi tonlulaşmıştır (Aşcı 2019: 296-298). Taradığımız 

metinlerde de /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/ eki, Farsça sözcüklerden meslek, uğraş, iş, görev; huy, davranış, 

alışkanlık; makam, rütbe, statü; hastalık, bedensel kusur, engel vb. bildiren adlar; soyut adlar; din ve mezhep 

adlarıyla türlü inanç sistemlerini karşılayan adlar; alet, eşya adları vb. türetmiştir: 

ÀbdÀnlıú “bayındırlık, mamurluk, bakımlılık” (Ata 1997-II: 1) < ÀbdÀn “bayındır, mamur, bakımlı” (Ata 1997-II: 1), 

“değerli, layık” (Toparlı ve Argunşah 2008: 197) ~ ÀbadÀn “mamur, bakımlı” (Sağol 1995: 5) ~ ÀbÀdÀn “mamur, 

bayındır, bakımlı” (Ata 1998: 3) → “…Nÿó vaútındaúı Àb-dÀnlıú úıyÀmetġa tegi bolmaġay tėmişler.” [KE 23r11, 

12 (Ata 1997-I: 32, 33)].  

Àhestelıú
27 “yavaşlık” (Sağol 1995: 8) < Àheste “ağır ağır, acele etmeksizin” (Sağol 1995: 8), “yavaş, usul” (Ata 

1998: 9) → “Taúı ÚuréÀnnı, taúıttuú anı munung üçün kim oúusang anı kişiler üze, Àhestelıú üze.” [SKT 281a/2, 

3 (Sağol 1993: 157)+, “Taúı Àhestelıú birle oúuġul Úur’Ànnı, oúumak.” [SKT 553a/2 (Sağol 1993: 334)+ || 

ahestelik, -ği “a. Aheste olma durumu.” *TS (TDK 2011: 53)+ < aheste “sf. (a:heste) Far. Àheste 1. Yavaş, ağır. 2. 

zf. Yavaş, ağır bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 53)+. 

ÀmÀdelıú “hazırlık” (Ata 1998: 15) < ÀmÀde “hazır, hazırlanmış” (Ata 1998: 15) → “…bir bÀġiça içinde olturup 

teferrüc ve tenezzüh úılsaú, tĆdi erse, derhÀl ÀmÀdalıú úıldılar taúı çıútılar…” [NF 310-6, 7 (Eckmann 2004: 214)] 

|| amadelik, -ği “a. Amade olma durumu.” *TS (TDK 2011: 111)+ < amade “sf. (a:ma:de) Far. ÀmÀde esk. Hazır.” 

[TS (TDK 2011: 111)]. 

ÀrÀmluú “rahat, huzur” (Ata 1998: 20) < ÀrÀm “rahat, huzur” (Ata 1997-II: 30), “rahat, huzur; dinlenme” (Ata 

1998: 20), “durma, dinlenme” (Toparlı ve Argunşah 2008: 200) → “YÀ AbÀ Bekr, hēç úorúmaġıl kim TaÆrı 

teèÀlÀ biziÆ birle turur tĆdi erse, Óaú teèÀlÀ Abÿ Bekr köÆlinge ÀrÀmluú Ćndürdi.” [NF 20-12, 13 (Eckmann 

2004: 15)]. 

ÀsÀnlıú “kolaylık” (Yüce 1993: 93), “kolaylık; esenlik, selâmet” (Sağol 1995: 15) < ÀsÀn “kolay” (Yüce 1993: 93, 

Ata 1997-II: 36), “kolay; yumuşak, hoş; kolayca, yavaşça” (Sağol 1995: 14), “kolay, kolaylık” (Ata 1998: 22) → 

“…ÀsÀn-lıú úıldı iş içinde, ernüklük úıldı iş içinde ötünç bĆrdi aÆa…” [ME 18-1 (Yüce 1993: 34)+, “ÁsÀnlıú 

aytmaú, raómetlig Tangrıdın.” *SKT 423b/7, 8 (Sağol 1993: 246)+. 

                                                 
27

 Àhestelıú birle oúu- “yavaş yavaş okumak” (Sağol 1995: 8). 
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ÀzÀdlıú “hürriyet, serbestlik” (Ata 1997-II: 66, Ata 1998: 39) < ÀzÀd “hür, serbest” (Ata 1997-II: 66), “hür, 

serbest, kölelikten azad edilmiş (kişi)” (Ata 1998: 39), “serbest, kölelikten kurtulmuş” (Toparlı ve Argunşah 

2008: 202) → “...òalÀyıú anı körüp taŋlap aydılar: ey øaèìfe, cümle ÀzÀdlıú bitigin aldılar, [mÀ]l tavar aldılar sen 

ne üçün almas-sen?” [KE 110r2, 3 (Ata 1997-I: 153)], “Biri ol kim munÀfiúlıúdın bēzÀrlıú òaùùı bĆrilgey taúı 

Ćkinçisi ol kim tamuġdın ÀzÀdlıú òaùùı bĆrilgey, tĆp aydı.” [NF 241-4, 5 (Eckmann 2004: 166)] || azatlık, -ğı “a. 1. 

Azat olma durumu, serbestlik. 2. sf. esk. Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye, köle).” *TS (TDK 2011: 215)+ < 

azat, -dı “a. (a:za:dı) Far. ÀzÀd 1. Serbest bırakma. 2. esk. Okullarda paydos. 3. sf. Serbest bırakılmış olan.” *TS 

(TDK 2011: 214)]. 

barabarlıú “bir arada olma” (Yüce 1993: 98) < barabar “beraber, eşit, denk” (Yüce 1993: 98) ~ ber-À-ber “müsavi, 

eşit, denk, aynı” (Ata 1997-II: 95) ~ berÀber “aynı, denk” (Ata 1998: 58), “birlikte, beraber” (Toparlı ve Argunşah 

2008: 205) → “…barabarlıú úıldı lÀà-laştı anıÆ birle, lÀà ėdişti anıÆ birle…” [ME 109-7, 8 (Yüce 1993: 53)+ || 

beraberlik, -ği28 “a. 1. Birliktelik. 2. Baş başa kalma durumu. 3. Başa baş kalma durumu.” *TS (TDK 2011: 311)+ < 

beraber “zf. (bera:ber) Far. berÀber 1.Birlikte, bir arada. 2. -e rağmen, -e karşın. 3. sf. Aynı düzeyde.” *TS (TDK 

2011: 310)]. 

bÀzergÀnlıú “alış veriş, ticaret” (Sağol 1995: 23) ~ bÀzergÀnlik “alış veriş, ticaret” (Sağol 1995: 23) ~ bÀzirgÀnlıú 

“ticaret” (Ata 1998: 52) < bÀzirgÀn “tüccar, tacir” (Ata 1997-II: 84, Ata 1998: 52) → “Anlar [anlar kim] satàın 

aldılar azmaúnı köni yol birle taúı asıà úılmadı anlarnıng bÀzergÀnlıúı.” [SKT 3a/9-3b/1 (Sağol 1993: 4)+, “Taúı ol 

vaútın kim kördiler bÀzergÀnlikni, yÀ oyunnı, taúlıştılar anıng tapa taúı úoĢdılar sini öre turàan.” [SKT 531a/8, 9 

(Sağol 1993: 318)+, “Munı bÀzirgÀnlıú üçün çıútı tĆp bitigil, tĆdi erse, men feryÀd úıldım taúı aydım…” [NF 405-

10 (Eckmann 2004: 282)] || bezirgânlık, -ğı “a. Bezirgânın işi.” *TS (TDK 2011: 326)+ < bezirgân “a. (bezirgâ:nı) 

Far. bÀzergÀn esk. 1. Tüccar. 2. Alışverişte çok kâr amacı güden kimse. 3. Yahudi. 4. mec. Mesleğini sadece 

kazanç için kullanan kimse.” *TS (TDK 2011: 326)+. 

beóillik “bağış, mağfiret” (Ata 1998: 53) < beóil “bağışlama, affetme, mağfiret” (Ata 1998: 53) krş. be-óill 

“ödünç verme” (Ata 1997-II: 85) → “MaÆa destÿr bĆrseÆiz bolġay-mu kim anlardın beóillik tilesem.” [NF 358-

6, 7 (Eckmann 2004: 248)]. 

bendelik “kulluk, kölelik” (Ata 1997-II: 87) < bende “kul, köle” (Ata 1997-II: 87), “bende, kul, köle” (Ata 1998: 

54), “köle, kul” (Toparlı ve Argunşah 2008: 204) → “…mengü suwın isteyü keldim, uzun yaşap İêige bendelik 

úılayın tĆdim.” [KE 177r14 (Ata 1997-I: 252)]. 

ber-òºÀrdÀrlıú
29

 “faydalanma, menfaat, istifade” (Sağol 1995: 25) ~ ber-òÿrdÀrlıú
30 “faydalanma, menfaat, 

istifade” (Sağol 1995: 25) < beròÿ-dÀr ~ ber-òÿr-dÀr “müreffeh, şanlı; mutlu, uzun ömre ve refaha nail olan; 

                                                 
28

 beraberlik müziği “a. müz. Orkestra, koro veya oda müziğinde olduğu gibi birçok sesle oluşturulan müzik.” *TS (TDK 2011: 
311)]. 
29

 ber-òºÀrdÀrlıú bir- “faydalandırmak, nimet vermek” (Sağol 1995: 25). 
30

 ber-òÿrdÀrlıú bir- “faydalandırmak, nimet vermek” (Sağol 1995: 25); ber-òÿrdÀrlıú biril- “faydalandırılmak” (Sağol 1995: 
25). 
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övünme...” (Steingass 1963: 171, 172) ~ berhordâr “hissesini alan; muradına ermiş; mutlu” (Kanar 2008: 266) → 

“Ber-òºÀrdÀrlıú birür miz anlarġa az; andın song úısarlayur miz anlarnı, èaõÀb tapa irig.” *SKT 394a/8, 9 (Sağol 

1993: 228)], “ÓelÀl úılındı sizge tengizning awı taúı yimeki; ber-òÿrdÀrlıú üçün sizge taúı yörigenlerge.” [SKT 

119a/7, 8 (Sağol 1993: 65)+. 

bì-çÀrelıú “çaresizlik; yazık, yazıklar olsun!” (Sağol 1995: 26) < bì-çÀre “zavallı, çaresiz” (Toparlı ve Argunşah 

2008: 206) → “…taúı ayturlar: Ay bì-çÀrelıúımız! Ne ol bu kitÀbge, úoymaz kiçigni taúı uluġnı…” [SKT 287a/8, 

9 (Sağol 1993: 161)+ || biçarelik, -ği “a. Biçare olma durumu, zavallılık, çaresizlik.” *TS (TDK 2011: 331)+ < biçare 

“sf. (bi:ça:re) Far. bìçÀre Çaresiz.” *TS (TDK 2011: 331)+. 

bē-mezelik “tatsızlık, geçimsizlik” (Ata 1998: 53) < bē-meze “tatsız, hoş olmayan, çirkin, kötü” (Ata 1998: 53) → 

“…şerèan daèvÀ úılıp òuãÿmat úılmaúı revÀ erken aramızda òuãÿmat taúı bē-mezelik bolmasun, tĆp ol òuãÿmatnı 

terk úılsa…” [NF 383-13, 14 (Eckmann 2004: 267)]. 

bìzÀrlıú
31

  “münakaşa” (Yüce 1993: 104), “uzaklaşma; ihtar, uyarı” (Sağol 1995: 31) ~ bēzÀrlıú “bezginlik, 

usanmışlık, rahatsızlık” (Ata 1998: 60) < bìzÀr “tasasız, dertsiz” (Yüce 1993: 104), “uzak, beri, alâkasını kesmiş; 

suçsuz” (Sağol 1995: 30), “bıkmış, usanmış” (Ata 1997-II: 121) ~ bēzÀr “rahatsız, bezgin, bıkmış, usanmış” (Ata 

1998: 60) → “…muèÀraøa úılıştı-lar, úarşu turuştılar, bìzÀrlıú úılışdı-lar…” [ME 205-6 (Yüce 1993: 74)+, “Biri ol 

kim münÀfiúlıúdın bēzÀrlıú òaùùı bĆrilgey taúı Ćkinçisi ol kim...” [NF 241-4, 5 (Eckmann 2004: 166)]. 

cÀĢÿluú
32

 “büyücülük, büyü” (Sağol 1995: 35) ~ cÀdÿluú ~ cÀdÿlıú “büyücülük, sihirbazlık” (Ata 1997-II: 149) < 

cÀĢÿ “büyücü, sihirbaz” (Sağol 1995: 35) ~ cÀdÿ “cadı, büyücü” (Ata 1997-II: 149), “büyücü” (Ata 1998: 92) → 

“Ol vaútın kim kemiştiler, baàladılar òalúlarnıng közlerin taúı úorúuttılar taúı keldiler uluà cÀĢÿluú birle.” [SKT 

159b/5, 6 (Sağol 1993: 87)+, “Aydılar: yoú. Şemèÿn aydı: biz me andaġ cÀdÿlıú úılur miz...” [KE 113r1 (Ata 1997-

I: 158)], “Bularġa aydı: bir uluġ cÀdÿ kelip turur, tayaúını yılan úılur. Aydılar: bu cÀdÿluú ÀsÀn turur...” [KE 

112r7, 8 (Ata 1997-I: 156)] || cadılık, -ğı33 “a. Cadıya yakışır davranış, huysuzluk.” *TS (TDK 2011: 433)+ < cadı “a. 

Far. cÀdÿ 1. Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak. 2. mec. Kötülük yaparak başkalarına 

zarar veren kadın. 3. esk. Çok güzel göz.” *TS (TDK 2011: 433)+. 

cÀviĢÀnelıú
34 “sonsuzluk, ebediyet” (Sağol 1995: 35) < cÀviĢÀne “sonsuz, ebedî” (Sağol 1995: 35) ~ cÀvidÀne 

“daimî, ebedî” (Ata 1997-II: 151)  → “Andın song aytıldı anlarġa kim küç úıldılar: Tatıng cÀviĢÀnelıú kınını.” 

*SKT 206b/2, 3 (Sağol 1993: 113)+. 

cehÀnlıà “dünyalık, dünya malı” (Ata 1997-II: 151) < cehÀn “cihan, dünya” (Ata 1997-II: 151) ~ cihÀn “dünya, 

âlem” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213)→ “AmmÀ ol cihÀnlıġ tilegenle[r] aytur erdiler...” [KE 124v8, 9 (Ata 1997-

I: 174)]. 

                                                 
31

 bìzÀrlıú birle tanuúluú bir- “günahsız olduğunu kanıtlamaya çalışmak.” (Sağol 1995: 31). 
32

 cÀĢÿluú eyesi “büyücü, sihirbaz” (Sağol 1995: 35). 
33

 cadılık etmek “Huysuzluk etmek, cadı gibi davranmak.” *TS (TDK 2011: 433)+. 
34

 cÀviĢÀnelıú óÀlında “ebedî olarak” (Sağol 1995: 35). 
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cevÀn-merdlıà ~ cevÀn-merdlıú “yiğitlik, mertlik” (Ata 1997-II: 154) ~ civanmardlıú
35 “cömertlik” (Yüce 1993: 

109) ~ cüvÀn-merdlıú “cömertlik, eli açıklık” (Ata 1998: 99) < cevÀn-merd “genç ve mert kişi” (Ata 1997-II: 153) ~ 

civÀnmard “genç erkek; eli açık genç; cesur, cömert, yiğit; usta kasap” (Steingass 1963: 376) ~ cüvÀn-merd 

“cömert, eli, açık” (Ata 1998: 99) → “…civÀnmardlıú-dın üküş oàlan-lıà boldı er, köp bėsilü boldı er…” [ME 53-

8 (Yüce 1993: 41)+, “YÀ Rebbì, maÆa sen cuvÀnmardlıú rÿzí úılàıl, tėdi erse, cümle ãaóÀbalar Àmín tėdiler.” [NF 

105-10, 11 (Eckmann 2004: 76)], “Törtünçi cevÀb: cevÀn-merdlıà mülki erdi.” [KE 110v18, 19 (Ata 1997-I: 155)] 

|| civanmertlik, -ği “a. Civanmert olma durumu.” *TS (TDK 2011: 469)+ < civanmert “sf. (civa’nmert) Far. 

cevÀnmerd esk. Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit.” *TS (TDK 2011: 469)+. 

cÿmerdlıú “cömertlik” (Ata 1998: 96) < cÿmerd “cömert, eli açık” (Ata 1998: 96) → “…úÀøì maórÿm boldı 

baòìllıúı sebebidin taúı Yahÿdì ìmÀn òilèatı birle müzeyyen boldı cïmardlıú sebebidin.” [NF 253-4, 5 (Eckmann 

2004: 174)] || cömertlik, -ği “a. Cömert olma durumu, eli açıklık, ahilik, semahat, mürüvvet.” *TS (TDK 2011: 

471)] < cömert “sf. Far. cevÀn + merd 1. Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör. 2. 

mec. Verimli.” *TS (TDK 2011: 471)+. 

cüftlük “çift olma, birleşme” (Yüce 1993: 109), “evlilik; eş olarak” (Ata 1997-II: 154), “eş olarak” (Ata 1998: 97) < 

cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), “çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 

154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), “çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213) → “…söz úaytarışdı anıÆ 

birle cüft-lük ėdişti anıÆ birle…” [ME 122-4 (Yüce 1993: 56)+, “SĆni cüftlükke tileyür, sen ne aytur-sen? tĆdi 

erse, FÀùıma raøhÀ tek turdı.” [NF 158-16, 17 (Eckmann 2004: 110)] || çiftlik, -ği36 “a. 1. Tarım yapılan, hayvan 

yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası. 2. Çift olma durumu. 3. mec. 

Kolaylıkla yarar sağlanabilen yer.” *TS (TDK 2011: 544)+ < çift “sf. Far. cuft 1. Birbirini tamamlayan iki tekten 

oluşan (nesneler). 2. a. Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. 3. a. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. 

4. a. Küçük maşa veya cımbız.” *TS (TDK 2011: 542)+. 

cühÿdluú “yahudilik” (Ata 1997-II: 155) < cühÿd “yahudi” (Ata 1997-II: 155) ~ cuhÿd “Yahudi” (Ata 1998: 96) → 

“Mÿsìdin soŋ úavmi yĆtmiş türlüg boldılar cuhÿdluúġa kirdiler.” [KE 131r16, 17 (Ata 1997-I: 184)]. 

dervìşlik “fakirlik, yoksulluk” (Sağol 1995: 41), “fakirlik” (Ata 1997-II: 168), “Allah için alçak gönüllülüğü ve 

fukaralığı kabul etme, acizlik, fakirlik” (Ata 1998: 108) < dervìş “fakir, yoksul” (Sağol 1995: 41), “yoksul, fakir; 

ihtiyar kişi” (Ata 1997-II: 168), “fakir, zavallı, aciz, muhtaç kimse” (Ata 1998: 108) → “Eger úorúsangız 

dervìşlikdin, bayıtàay sizni Tangrı, artuúluúındın, eger tilese.” *SKT 184b/8, 9 (Sağol 1993: 101)], “Ol miskìn 

dervìşliki èÀcizliki birle mülkinde barını bizke taãarruf úıldı.” [NF 254-5, 6 (Eckmann 2004: 175)] || dervişlik, -ği 

“a. Derviş olma durumu.” *TS (TDK 2011: 640)+ < derviş “a. Far. dervìş 1. Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve 

törelerine bağlı kimse, alperen. 2. mec. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. 3. mec. Alçak gönüllü ve her 

şeyi hoş gören kimse. 4. hay. b. Kırlangıç balığının küçüğü.” *TS (TDK 2011: 640)+. 

                                                 
35

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
36

 çiftlik kâhyası “a. Çiftlik işlerini yöneten kimse.”*TS (TDK 2011: 544)+; çiftlik kebabı “a. Soğan ve biberle kavrulan kuzu 
etinin çeşitli baharat karıştırılarak kendi suyunda pişirilmesiyle yapılan bir kebap türü.” *TS (TDK 2011: 544, 545)+...  
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dìvÀnelıú “delilik, divanelik” (Sağol 1995: 42) < dìvÀne “deli, divane” (Sağol 1995: 42), “deli divane” (Ata 1998: 

110) → “Anlar kim yiyürler ribÀnı, úopmazlar, meger neteg kim úopar ol kim toúır anı iblìs, dìvÀnelıúdın.” [SKT 

43b/9-44a/2 (Sağol 1993: 26)+ || divanelik, -ği “a. Kaçıklık, delilik.” *TS (TDK 2011: 682)+ < divane “sf. (di:va:ne) 

Far. dìvÀne 1. Deli, kaçık, budala. 2. mec. Bir şeye çok düşkün olan.” *TS (TDK 2011: 682)+. 

dostluú ~ dostlıú “muhabbet, dostluk” (Sağol 1995: 42), “dostluk” (Ata 1997-II: 171, Ata 1998: 110) < dost 

“dost” (Sağol 1995: 42, Ata 1997-II: 171, Ata 1998: 110), “sevgili, yâr, dost” (Toparlı ve Argunşah 2008: 214) → 

“...sen hem Teŋriàa úul-sen, seniŋ üçün hediyyeler anuúlap keldim seniŋ birle dostlık úılayın tĆp...” [KE 161v3, 4 

(Ata 1997-I: 229)], “AraÆızda dostluú taúı ülfet yoú erdi, Óaú tvt araÆızda ülfet kemişti...” [NF 76-12 (Eckmann 

2004: 56)] || dostluk, -ğu37 “a. 1. Dost olma durumu. 2. Dostça davranış.” *TS (TDK 2011: 707)+ < dost “a. Far. 

dÿst 1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. 2. Erkek veya kadının 

evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. 3. Sahibine sevgi gösteren hayvan. 4. Bir şeye aşırı ilgi duyan, 

koruyan kimse. 5. sf. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.” *TS (TDK 2011: 706, 707)+. 

duşvarlıú
38 “güçlük” (Yüce 1993: 116) < düşvÀr “zor, güç” (Ata 1997-II: 175), “zor, güç, sıkıntılı, çetin” (Ata 1998: 

112) → “…yinçgelik úılıştı anıÆ birle, duşvÀrlıú birle uşadı, keriş úıldı anıÆ birle…” [ME 113-7 (Yüce 1993: 

54)]. 

dürüstluú
39 “doğruluk, düzgünlük, sağlamlık” (Sağol 1995: 42),”dürüstlük, doğruluk” (Ata 1997-II: 174) < dürüst 

“doğru, hatasız” (Sağol 1995: 42), “dürüst, doğru” (Ata 1997-II: 174), “gerçek, doğru, geçerli; tam, bütün” (Ata 

1998: 112), “sağlam, doğru, sahih” (Toparlı ve Argunşah 2008: 214) → “Ol vaútın kim keldi sÀóirler, aydılar 

Firèavnġa: Dürüstluú üze bar mu bizge ter, eger bolsa miz biz yinggenler?” *SKT 353a/6, 7 (Sağol 1993: 202)+, 

“Bu işler İêi èazze ve celle úudretinde èaceb ve muóÀl ermes, mièrÀc dürüstluúı kündin burunraú, ol delìl bu 

turur.” [KE 218r4, 5 (Ata 1997-I: 312)]  || dürüstlük, -ğü “a. Doğruluk.” *TS (TDK 2011: 739)+ < dürüst “sf. Far. 

durust 1. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse). 2. mec. Kurallara uygun, yanlışsız.” 

[TS (TDK 2011: 738, 739)]. 

düşmanlıú
40 “düşmanlık” (Sağol 1995: 43, Ata 1998: 112) ~ düşmÀnlıú “düşmanlık” (Ata 1997-II: 174, Ata 1998: 

112) ~ düşmenlıú “düşmanlık” (Ata 1997-II: 175) < düşman “düşman” (Sağol 1995: 42, Ata 1998: 112) ~ düşmÀn 

(Ata 1998: 112) → “...yaêaġ bardım erdi, tĆwelig bolup keldim, düşmanlıú birle bardım erdi, dïst bolup 

keldim…” [NF 164-3, 4 (Eckmann 2004: 113)], “...tilekleri Mevlì taèÀlÀnıŋ òoş-nÿdluúı erdi, düşmenlıúları şeyùÀn 

birle erdi...” [KE 200v20 (Ata 1997-I: 286)] || düşmanlık, -ğı “a. Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, 

                                                 
37

 dostluk etmek “Yakınlık kurmak, dost gibi candan davranmak.” *TS (TDK 2011: 707)+; dostluk kurmak “Yakınlık, ahbaplık 
kurmak.” *TS (TDK 2011: 707)+; dostluk başka, alışveriş başka “‘İki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili 
davranmasını gerektirmez’ anlamında kullanılan bir söz.” *TS (TDK 2011: 707)+; dostluk okkayla, alışveriş dirhemle 
“‘Dostluğun değeri ölçülemez, alışverişse ölçülü yapılmalı’ anlamında kullanılan bir söz.” *TS (TDK 2011: 707)+; dostluk 
kantarla, alışveriş (veya hesap) miskalle “‘İş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır’ anlamında kullanılan bir söz.” *TS (TDK 
2011: 707)]; zendostluk, -ğu “a. Zamparalık.” *TS (TDK 2011: 2651)+. 
38

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
39

 dürüstluú üze “hakikat şu ki, gerçekten” (Sağol 1995: 42). 
40

 düşmanlıú taúı òilÀf úıl- “düşman gibi görmek ve muhalefet etmek” (Sağol 1995: 43); düşmanlıú taúı òilÀf úılış- “düşman 
gibi görmek ve hep beraber muhalefet etmek” (Sağol 1995: 43). 



Oğuz ERGENE, Harezm Türkçesi Metinlerinde Alıntılardan Sözcük Türetimi (Farsça Ögeler)                       - 1195 - 

 
 

adavet, muhasamat, husumet, antagonizm.” *TS (TDK 2011: 741)+ < düşman “a. Far. duşmÀn 1. Birinin 

kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. 

2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. 3. Aralarında birbirleriyle 

çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. 4. sf. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, 

tutum vb.). 5. mec. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. 6. mec. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen 

kimse.” *TS (TDK 2011: 740)+. 

feriştelik “feriştelik, meleklik” (Ata 1997-II: 223) < ferişte “melek” (Ata 1997-II: 222, Ata 1998: 146) → “Anda 

kĆêin feriştelik atın andın kiterdiler, HÀrÿt ve MÀrÿt at bĆrdiler.” [KE 22v3 (Ata 1997-I: 31)]. 

gebrlik “ateşperestlik” (Ata 1997-II: 227) < gebr “ateşperest” (Ata 1997-II: 227) → “...bu ol er turur kim miŋ yĆti 

yüz gebrlik milletini anıŋ <milleti> yoú eter.” [KE 184r14, 15 (Ata 1997-I: 261)]. 

òamluú
41

 “hazımsızlık, hamlık” (Yüce 1993: 125) < òÀm “ham, çiğ” (Ata 1997-II: 237), “işlenmemiş, sade” (Ata 

1998: 161) → “…òÀm-ladı aş-dın, ùaèÀm-dın, siÆmedi aÆa ùaèÀm òÀmluú Ćwe yörüdi tĆwe…” [ME 146-8/147-

2  (Yüce 1993: 61)+ || hamlık, -ğı “a. 1. Ham olma durumu. 2. İdmansızlık.” *TS (TDK 2011: 1039)+ < ham “sf. 

Far. òÀm 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış. 2. İşlenmemiş (madde). 3. İdmansız. 4. mec. 

Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan. 5. mec. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş.” [TS (TDK 

2011: 1036)]. 

òìrelik “(göz) bulanıklık(ı)” (Yüce 1993: 126) < òìre “bulanık, körez” (Yüce 1993: 126), “donuk, fersiz” (Ata 1997-

II: 249) → “…òìre boldı köz köz òì(reliki)…” [ME 237-7, 8 (Yüce 1993: 80)+. 

òocalıú “efendilik” (Ata 1998: 174) < òoca “sahip, efendi, eşraf” (Ata 1998: 173) ~ òºÀce “hoca, üstad; efendi, 

sahip” (Ata 1997-II: 230) → “Andaġ erse, Ćy òïca, sen maÆa òïcalıúġa yaramas-sen.” [NF 322-2, 3 (Eckmann 

2004: 223)] || hocalık, -ğı42 “a. 1. Hoca olma durumu. 2. Hocanın yaptığı iş.” *TS (TDK 2011: 1107)+ < hoca “a. 

Far. òºÀce 1. din b. Müslümanlıkta din görevlisi. 2. Öğretmen. 3. mec. Akıl öğreten, öğüt veren kimse. 4. esk. 

Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı.” *TS (TDK 2011: 1107)+. 

òorluú
43 ~ òorlıú “zillet, alçaklık; alçak gönüllülük” (Sağol 1995:  58), “horluk, aşağılık, bayağılık” (Ata 1997-II: 

250), “aşağılık, bayağılık, adilik” (Ata 1998: 174) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; 

alçak gönüllü” (Sağol 1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 

174), “değersiz, hor” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Bar òalÀyıú bilsünler kim èizzet bĆrgen taúı TaÆrı 

teèÀlÀ turur, emgek taúı òïrluú bĆrgen TaÆrı teèÀlÀ turur.” [NF 50-1, 2 (Eckmann 2004: 36)], “Aydılar: İlÀhì ol 

òorlıú ne erdi, bu aàırlıú ne erdi?” [KE 92r10 (Ata 1997-I: 128)]. 

                                                 
41

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
42

 hocalık etmek “1. Öğretmenlik yapmak. 2. mec. Akıl öğretmek, öğüt vermek.” *TS (TDK 2011: 1107)+; akıl hocalığı “a. Akıl 
hocası olma durumu.” *TS (TDK 2011: 65)+ → akıl hocalığı taslamak “Bir işte doğruyu, iyi olanı gösterdiğini sanmak.” *TS 
(TDK 2011: 65)]; akıl hocalığı yapmak “Bir işte doğruyu, iyi olanı göstermek.” *TS (TDK 2011: 65)+. 
43

 òorluú óÀlı üze “alçak gönüllülükle” (Sağol 1995: 58). 
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òoşluú
44 “hoşluk” (Sağol 1995: 58), “hoşluk, iyilik, güzellik” (Ata 1997-II: 251), “hoşluk, güzellik, iyilik” (Ata 1998: 

174) < òoş “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 1995: 58), 

“güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Niçe úoĢdılar bÿstÀnlardın taúı çeşmelerdin taúı ekinlerdin 

taúı eĢgü orundın taúı òoşluúdın, irdiler anıng içinde òoşlanàanlar.” [SKT 474a/5-7 (Sağol 1993: 279)+, “...taúı 

cÀnım òoşluúı seniŋ tatlıġ yıêıŋ turur, taúı közüm yaruúluúı seniŋ dìdÀrıŋ turur.” [KE 80r8, 9 (Ata 1997-I: 110)] || 

hoşluk, -ğu45 “a. Hoş olma durumu, letafet.” *TS (TDK 2011: 1112)+ < hoş “sf. Far. òoş 1. Beğenilen, duyguları 

okşayan, zevk veren. 2. zf. Bununla birlikte. 3. zf. Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 

1111)]. 

òoşnÿdluú
46 ~ òoş-nÿdlıú “memnuniyet, hoşnutluk, rıza” (Sağol 1995: 58), “hoşnutluk, memnuniyet” (Ata 1997-

II: 251, Ata 1998: 175) < òoş-nÿd “hoşnut, memnun” (Ata 1997-II: 251) ~ òoşnÿd “memnun, hoşnut” (Sağol 

1995: 58), “hoşnut, memnun” (Ata 1998: 174) → “Müjde birür anlarġa anlarnıng İĢisi, raómet birle andın taúı 

òoşnÿdluú birle taúı bustÀnlar birle.” *SKT 183b/7, 8 (Sağol 1993: 101)+, “...yarlıúàa boyun sunuŋ èÀãì bolmaŋ, 

meniŋ òoş-nÿdlıúım tiler erseŋiz Yemen vilÀyeti tapa aùlanıŋ...” [KE 117r20, 21 (Ata 1997-I: 164)] || hoşnutluk, -

ğu47 “a. Hoşnut olma durumu.” *TS (TDK 2011: 1112)+ < hoşnut “sf. Far. òoşnÿd 1. Bir davranış, bir durum veya 

bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan.” *TS (TDK 2011: 1112)+. 

mihmÀnlıú “misafirlik” (Ata 1997-II: 440) < mihmÀn “misafir, konuk; damat” (Steingass 1963: 1356) ~ mihmân  

“konuk, misafir” (Kanar 2008: 1446) → “...aydı: fülÀn kün Varaúa bin Nevfelni mihmÀnlıúġa ünder-men, şarÀb 

bĆrür-men...” [KE 192r11 (Ata 1997-I: 273)]. 

mihrubÀnlıú “şefkat, merhamet, sevgi” (Ata 1998: 291) < mihr-bÀn “şefkatli, merhametli” (Ata 1997-II: 440) ~ 

mihrubÀn “şefkatli, merhametli” (Ata 1998: 291) → “…yüzümke baúsaÆız atalıú şefaúatı taúı mihrÿbÀnlıúı 

sizke ġalaba úılıp Óaú teèÀlÀnıÆ fermÀnınġa òalal tüşmesün, tĆdi…” [NF 215-7, 8 (Eckmann 2004: 148)]. 

nÀ-dÀnlıú  “bilmezlik, cahillik, terbiyesizlik” (Ata 1997-II: 458) < nÀ-dÀn “cahil, aptal, bilgisiz, ahmak, nezaketsiz” 

(Steingass 1963: 1369) ~ nâdân “bilgisiz, cahil; ahmak, akılsız, sefih, hödük, kaba saba” (Kanar 2008: 1464) → 

“Yana duèÀ úıldı; İêiyÀ úamuà seniŋ úullarıŋ turur, nÀ-dÀnlıú úıldılar bularnı helÀk úıldıŋ erse…” [KE 118v6, 7 

(Ata 1997-I: 166)] || nadanlık, -ğı “a. 1. Nadan olma durumu. 2. Nadanca davranış.” *TS (TDK 2011: 1743)+ < 

nadan “sf. (na:dan) Far. nÀdÀn esk. 1. Bilgisiz, cahil. 2. mec. Nobran, kaba, kötü.” *TS (TDK 2011: 1743)+. 

nÀkeslik “bayağılık” (Yüce 1993: 159) < nÀkes “hor, hakir” (Yüce 1993: 159) → “…yaènì kerem turur yėrünç işde 

söz tıntaşmış, bu nÀkes-lik èahdi, yaènì luéim turur…” [ME 110-4 (Yüce 1993: 53)+. 

namÀzlıú “seccade, üzerinde namaz kılınan yaygı” (Toparlı ve Argunşah 2008: 243) < namÀz “namaz” (Ata 1997-

II: 458, Ata 1998: 308, Toparlı ve Argunşah 2008: 243) → “biri èavret örtmek ėkinç yunmaúı / ten ü ton namÀzlıú 

                                                 
44

 òoşluúàa (òoşluúúa) ketürgen meyve “tadı güzel ve hoş olan meyve” (Sağol 1995: 58). 
45

 bir hoşluk, -ğu “a. Bir hoş olma durumu.” *TS (TDK 2011: 355)+ → bir hoşluğu olmak “Garip veya tuhaf bir durumda 
olmak.” *TS (TDK 2011: 355)+; gönül hoşluğu “a. mec. Rahat ve huzurlu olma.” *TS (TDK 2011: 966)+. 
46 òoşnÿdluú tilen- “hoşnut olması arzulanmak” (Sağol 1995: 58). 
47

 hoşnutluk duymak “Memnun olmak.” *TS (TDK 2011: 1112)+; hoşnutluk getirmek “Memnun olduğunu göstermek.” *TS 
(TDK 2011: 1112)]. 
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arıà bolmaúı” *MM 67/1, 2 (Toparlı ve Argunşah 2008: 101)+ || namazlık, -ğı “a. 1. Seccade. 2. sf. Namaz süresi 

kadar olan. 3. hlk. Namazda okunan kısa sureler.” *TS (TDK 2011: 1749)+ < namaz “a. Far. namÀz din b. İslam’ın 

beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, 

salat.” *TS (TDK 2011: 1748)+. 

nÀ-resìdelik “çocukluk” (Ata 1998: 309) < nÀ-resìde “büluğa ermemiş, çocuk” (Ata 1998: 309), “büluğa ermemiş, 

henüz çocuk yaşta olan” (Toparlı ve Argunşah 2008: 243) → “Òadìcadın raøhÀ èAbdullÀh atlıġ oġul boldı taúı 

nÀ-resìdelik óÀlında vefÀt boldı.” [NF 62-12, 13 (Eckmann 2004: 46)]. 

nevmìĢlıú
48

 “ümitsizlik” (Sağol 1995: 113) < nevmíĢ “ümitsiz” (Sağol 1995: 113) ~ nevmìd “ümitsiz” (Ata 1997-

II: 467, Ata 1998: 315) → “Taúı eger sıúasa anı yawuzluú, nevmìĢlıú ôÀhir úılàan.” *SKT 460a/2 (Sağol 1993: 

270)]. 

nìk-baòtlıú “iyi yazgı” (Yüce 1993: 160) < nìk-baòt “iyi talihli” (Sağol 1995: 113) → “…baòt edgülüki istedi anıÆ 

birle, nìk-baòt-lıú tiledi andın köndürmek tiledi andın…” [ME 209-2 (Yüce 1993: 75)+. 

nìstlik “yokluk” (Toparlı ve Argunşah 2008: 245) < nìst “yok” (Ata 1997-II: 469, Toparlı ve Argunşah 2008: 245) 

→ “sėniŋ maúãuduŋ sėndin özge neŋ ol / oşol maúãuduŋàa bu nìstlik mėŋ ol” *MM 341/1, 2 (Toparlı ve 

Argunşah 2008: 142)+. 

nÿ-sipÀslıú
49 “nankörlük” (Sağol 1995: 115, Ata 1997-II: 470) < nÿ-sipÀs “nankör” (Sağol 1995: 114) → “Bu 

İĢimnüng faølındın; munung üçün kim sınasa mini, şükr mü úılur men, yÀ nÿ-sipÀslıú mu úılur men.” [SKT 

363b/5, 6 (Sağol 1993: 210)+, “Kimerse nÿ-sipÀslıú mendin kitsün tĆse el-óamdü sÿresin oúusun.” [KE 66r13, 14 

(Ata 1997-I: 92)]. 

pÀdişÀhlıú “padişahlık” (Yüce 1993: 168) ~ pÀd-şÀhlıú “padişahlık” (Ata 1997-II: 516, Ata 1998: 343) < pÀdişÀh 

“padişah” (Yüce 1993: 168, Ata 1998: 343) ~ pÀd-şÀh “padişah” (Ata 1997-II: 516) → “…TaÆrı tirig tutsun yÀ 

pÀdişÀh-lıú bėrsün saÆa, tirig tutsun TaÆrı sėni…” [ME 107-8 (Yüce 1993: 52)+, “SüleymÀn aydı: ol òaber neteg 

turur? Hüdhüd aydı: bir uraġut kördüm pÀd-şÀhlıú úılur...” [KE 147r21 (Ata 1997-I: 209)] || padişahlık, -ğı “a. 1. 

Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık. 2. Padişahın görevi. 3. Padişahın yönetimi. 4. Padişahın saltanat 

dönemi. 5. Padişah tarafından yönetilen ülke.” *TS (TDK 2011: 1874)+ < padişah “a. (pa:dişa:hı) Far. pÀdşÀh tar. 

Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.” *TS (TDK 2011: 1874)+. 

pÀrsÀlıú “zahidlik” (Yüce 1993: 168), “dindarlık, sofuluk” (Ata 1998: 344) < pÀrsÀ “zâhid” (Yüce 1993: 168), 

“dindar, sofu” (Ata 1997-II: 516, Ata 1998: 343) → “tekellüf birle pÀrsÀlıú úıldı, köni oúuġucı boldı tartunu turdı 

işdin…” [ME 165-2 (Yüce 1993: 64)+, “Ol taúı pÀrsÀlıú birle èömrini keçrür erdi.” [NF 127-17 (Eckmann 2004: 

91)]. 

                                                 
48

 nevmìĢlıú ôÀhir úılàan “ümitsizliğini açığa vuran, çok ümitsiz” (Sağol 1995: 113). 
49

 nÿ-sipÀslıú úıl- “nankörlük etmek” (Sağol 1995: 115); nÿ-sipÀslıú úılàan “nankörlük eden, nankör” (Sağol 1995: 115). 
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payàambarlıú
50 “peygamberlik” (Yüce 1993: 169) ~ payàÀmbarlıú “peygamberlik” (Ata 1998: 347) ~ 

peyàÀmberlıú
51 “peygamberlik” (Sağol 1995: 126) ~ peyàamberlıú “peygamberlik” (Ata 1997-II: 518) < 

payàÀmbÀr “peygamber” (Yüce 1993: 169) ~ peyàÀmbar “peygamber” (Ata 1998: 344) ~ peyàÀmber 

“peygamber” (Sağol 1995: 126) ~ peyàamber “peygamber” (Ata 1997-II: 517) → “…savnı tėgürdi aÆa, tėgürdi 

aÆa payàambarlıú-nı yetiz úıldı anıÆ üze kün-ni…” [ME 21-7, 8 (Yüce 1993: 35)+, “Taúı müjde birdük anga 

İsóÀú birle, peyàÀmberlıú òÀlı üze eĢgülerdin.” *SKT 429b/6, 7 (Sağol 1993: 251)+ || peygamberlik, -ği “a. din. b. 

Peygamber olma durumu, yalvaçlık, nübüvvet.” *TS (TDK 2011: 1919)+ < peygamber “a. Far. peyġÀm-ber din b. 

İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi.” *TS (TDK 

2011: 1919)]. 

peyvestelıú
52

 ~ peyvestelik
53 “devamlılık” (Sağol 1995: 126) < peyveste “devam eden, kalıcı; devamlı, 

mütemadiyen” (Sağol 1995: 126) → “Ne ol bu úılınmış ãÿretler kim siz anga peyvestelıú úılurlar?” [SKT 314b/3, 

4 (Sağol 1993: 177)+, “Taúı keldiler, yaènì keçtiler erenler üze, peyvestelik úılurlar butlar üze anlarġa…” [SKT 

161b/6, 7 (Sağol 1993: 88)+. 

rÀstlıú
54

~ rÀstlıġ “doğruluk, hak; doğruluk, dürüstlük” (Sağol 1995: 128), “doğruluk, gerçeklik” (Ata 1997-II: 521), 

“dürüstlük, doğruluk, gerçeklik” (Ata 1998: 350) < rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, sadakat” (Sağol 1995: 

128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 1997-II: 520), “doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” (Ata 1998: 349), “doğru, 

gerçek, uygun, hak, mübarek” (Toparlı ve Argunşah 2008: 249) → Ol munung birle kim, óaúìúat üze Tangrı 

indürdi kitÀbnı rÀstlıú birle.” *SKT 25a/3, 4 (Sağol 1993: 17)+, “Resÿl èaleyhi’s-selÀm aydı: ol Mevlì óaúúı kim 

meni rÀstlıġ üze òalÀyıúġa yiberdi.” [KE 145v17, 18 (Ata 1997-I: 206)]. 

resìdelik “olgunluk” (Yüce 1993: 170) < resìde “olgun, yetişmiş” (Yüce 1993: 170), “yetişkin, olgun, erişkin” (Ata 

1997-II: 521) → “…boyàa yetdi oàlan, resìde-lik-ge yawudı oàlan boyàa yetmiş oàlan, resìdelik-ge yawuàan…” 

[ME 44-1, 2 (Yüce 1993: 39)]. 

sezÀlıú “uygunluk, yaraşır olma durumu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 254) < sezÀ “uygun, lâyık, yaraşır” (Sağol 

1995: 136, Ata 1997-II: 555, Ata 1998: 371), “uygun, yaraşır, layık” (Toparlı ve Argunşah 2008: 254) → “belÀ 

úaêàu birle yėlürken sınar / açılsun sezÀlıú tėp öz mihriŋe” *MM 373/3, 4 (Toparlı ve Argunşah 2008: 147)+. 

sustluú
55 “gevşeklik, boşluk, ara; güçsüzlük, kuvvetsizlik” (Sağol 1995: 141), “tenbellik, uyuşukluk” (Ata 1998: 

383) < sust “gevşek, zayıf, güçsüz” (Sağol 1995: 141), “tenbel, gevşek, sölpük, ağır kanlı” (Ata 1998: 383) → “Ey 

kitÀb eyeleri! Keldi sizge yalavaçımuz; açuú úılur sizge, sustluú üze yalavaçlardın…” *SKT 107b/4, 5 (Sağol 

1993: 58)], “YÀ RebbenÀ, bizlerni sustluúdın sen saúlaàıl, tĆp duèÀ úılurlar.” [NF 387-16 (Eckmann 2004: 269)]. 

                                                 
50

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
51

 peyġÀmberlıú óÀlı üze “peygamber olarak” (Sağol 1995: 126). 
52

 peyvestelıú úıl- “devam etmek, vazgeçmemek” (Sağol 1995: 126).  
53

 peyvestelik úıl- “bir işi devamlı yapmak, devam etmek, vazgeçmemek” (Sağol 1995: 126). 
54

 rÀstlıú úıl- “dürüst ve âdil olmak; mutedil olmak, ölçülü olmak” (Sağol 1995: 128); rÀstlıú yanındın “doğruluk ve 
dürüstlükle, dürüstçe” (Sağol 1995: 129). 
55

 sustluú úıl- “gevşeklik göstermek, yılmak” (Sağol 1995: 141). 
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şÀĢmÀnelıú
56 “şaşkınlık, hayret” (Sağol 1995: 143) < şÀdmÀne “eğlence ya da yıldönümü şenliği; herhangi bir 

yerin gelişmesi ya da ilerlemesi; neşeyle, sevinçle” (Steingass 1963: 722) ~ şÀd-mÀn “sevinçli, mutlu” (Ata 1997-

II: 580) ~ şÀdmÀn “sevinçli” (Toparlı ve Argunşah 2008: 257) ~ şÀdimÀn “mutlu” (Ata 1998: 386) → “Eger tilese 

irdük úılġay irdük anı sıġan, taúı kün keçürgey irdingiz şÀĢmÀnelıú úılu.” *SKT 513a/1 (Sağol 1993: 306)+. 

şÀkirdlik “öğrencilik” (Yüce 1993: 180) < şÀkird “öğrenci” (Yüce 1993: 180) → “…yoràa boldı aù yoràa şÀkirdlik 

úıldı aÆa…” [ME 226-2, 3 (Yüce 1993: 78)+. 

şÀzlik “memnunluk” (Yüce 1993: 180) < şÀõ “memnun, hoşnut” (Steingass 1963: 722) ~ şÀd “sevinçli, mutlu” 

(Ata 1997-II: 580), “mutlu, mesut, sevinçli” (Ata 1998:  386) → “…bėrnede orta şezlik úıldı, ortalıú úıydı nafaúa 

içinde úıyştı yoldın üyürüp aldı yarmaú-larnı…” [ME 130-8/131-1 (Yüce 1993: 58)+. 

şÿmluú “uğursuzluk” (Ata 1997-II: 584), “uğursuzluk, kötülük” (Ata 1998: 390) < şÿm “uğursuz” (Ata 1997-II: 

584) → “Olar öz yolsuz şÿmluúıdın yÀbÀnda úaldılar.” [KE 119r11 (Ata 1997-I: 167)], “Abÿ Leheb aytur: ÍmÀnsız 

çıúúanım şÿmluúı taúı PeyàÀmbar èas[nı] ÀzÀrlaàanım şÿmluúı turur.” [NF 18-9 (Eckmann 2004: 14)] || şomluk, -

ğu “a. Uğursuzluk.” *TS (TDK 2011: 2230)+ < şom “sf. Far. şÿm esk. Uğursuz.” *TS (TDK 2011: 2230)+. 

tÀzelıú “güzellik, tazelik” (Sağol 1995: 150) < tÀze “bayat olmayan, taze” (Sağol 1995: 150), “taze, körpe” (Ata 

1997-II: 604), “yeni” (Ata 1998: 407) → “Taúı satġaşturdı anlarġa tÀzelıú takı sewünmek.” *SKT 558b/3 (Sağol 

1993: 339)] || tazelik, -ği “a. 1. Taze olma durumu, körpelik, taravet. 2. mec. Dinç, diri, canlı olma durumu.” *TS 

(TDK 2011: 2292)] < taze “sf. (ta:ze) Far. tÀze 1. Bozulmamış, bayatlamamış olan. 2. Dinç, yıpranmamış, 

yorulmamış. 3. Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı. 4. mec. Yeni, zamanı geçmemiş. 5. a. mec. Genç kadın.” *TS 

(TDK 2011: 2291, 2292)]. 

tersÀlıú “Hıristiyanlık” (Yüce 1993: 186) < tersÀ “Hıristiyan” (Yüce 1993: 186, Ata 1997-II: 627, Ata 1998: 423) → 

“…tersÀ boldı, tersÀ dìni dinlendi, tersÀlıúàa kirdi…” [ME 171-5 (Yüce 1993: 66)+. 

ustaĢlıú
57 “üstadlık (özentisi) < ustÀd “üstad, bilgin” (Yüce 1993: 195), “usta, muallim, hoca” ~ ÿstÀd (Ata 1998: 

449) ~ üstÀd “üstad, pir, usta” (Ata 1997-II: 685) → “…bezendi, ėdindi, ustÀĢlıú úıldı yalpardı TaÆrı-úa…” [ME 

174-4 (Yüce 1993: 67)+ || üstatlık, -ğı “a. Üstat olma durumu.” *TS (TDK 2011: 2453)+ < üstat, -dı “a. (üsta:dı) Far. 

ustÀd 1. Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse. 2. ünl. tkz. Genellikle erkekler arasında 

senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.” *TS (TDK 2011: 2453)+. 

zÀrìlıú
58 ~ zÀrìlik

59  “ağlayıp inleme, yalvarıp yakarma” (Sağol 1995: 196), “ağlayıp sızlamaklık” (Ata 1997-II: 

755), “feryat figan” (Ata 1998: 497) < zÀrì “ağlayıp inleme, yalvarıp yakarma” (Sağol 1995: 196), “ağlama, 

inleme” (Ata 1998: 497) → “Andın song zÀrìlıú úılalım, tÀ úılsa miz Tangrınıng laènetini yalġançılar üze.” [SKT 

                                                 
56

 şÀĢmÀnelıú úıl- “hayret etmek, şaşakalmak” (Sağol 1995: 143). 
57

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
58

 zÀrilıú úıl- “yalvarıp yakarmak” (Sağol 1995: 196). 
59

 zÀrilik úıl- “yalvarıp yakarmak” (Sağol 1995: 196). 
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55a/9-55b/1 (Sağol 1993: 32)+, “Hemìşe yıàlamaú birle Óak teèÀlÀúa zÀrìlıú birle tevbe ve inÀmat birle bu 

künlerni keçürdi.” [NF 233-17 (Eckmann 2004: 161)]. 

zìreklik “akıllılık, anlayışlılık” (Yüce 1993: 214), “zekilik, kurnazlık” (Ata 1997-II: 758), “zekilik” (Ata 1998: 499) < 

zìrek “akıllı, anlayışlı” (Yüce 1993: 214), “zeki, uyanık” (Ata 1997-II: 758), “anlayışlı, uyanık, zeki” (Toparlı ve 

Argunşah 2008: 275) → “…zìrek-lik úılıştı anıÆ birle, tėtiklik ėdişti anıÆ birle…” [ME 124-2 (Yüce 1993: 56)+, 

“Ol maènìdin ötrü kim Àdemì ùaèÀmını toya yĆse, teni aàır bolur, köÆli úatıà bolur, zìrekliki andın zÀyil bolur...” 

[NF 199-2, 3 (Eckmann 2004: 137)] || zeyreklik, -ği “a. ruh b. Zekilik.” *TS (TDK 2011: 2653)+ < zeyrek (I) “sf. Far. 

zìrek esk. Anlayışlı, uyanık, zeki.” *TS (TDK 2011: 2653)+.  

/+rAk/60 

Derecelendirme işlevli /+rAk/, eklendiği sözcüğe “daha, en” anlamlarıyla üstünlük katan eski bir ektir. 

Hacıeminoğlu, Harezm Türkçesinde sık kullanılan bu ekin çoğunlukla sıfatlara eklenerek üstünlük bildiren yeni 

sıfatlar türettiğini belirtir. Hacıeminoğlu’na göre karşılaştırma işlevi de bulunan bu ek, yabancı kökenli 

sözcüklere de gelebilmektedir (Hacıeminoğlu 1997: 43). Kalsın, /+rAk/ ekinin kullanım sıklığının azalmadığını 

belirtmiş; dönem metinlerinde ad, sıfat ve zarf yapma işlevli örneklerini kaydetmiştir. Ekin NF’de geçen “çöprek 

‘örtü, kumaş parçası’” (Ata 1998: 105) sözcüğünde ise “küçültme anlamı sezilmektedir” (Kalsın 2013: 92, 93). 

Aşcı da metinlerde belirlediği /+rAk/ kullanımlarında, ekin getirildiği ada “çokluk, yakınlık, benzerlik” anlamı 

katıp iki şey arasında karşılaştırma yaptığını ve adın anlamını arttırarak üstünlük sıfatları oluşturduğunu; addan 

“yer, yön, zaman, nasıllık” ifadesi taşıyan zarflar yaptığını; eklendiği adda “iki şeyden birini tercih etme, öncelik 

verme, önemseme” ifadesi oluşturduğunu; küçüklük bildiren sıfatlara gelerek “daha da azaltma, küçültme” 

anlamı kattığını; kimi örneklerde, eklendiği sıfatları “en üstün”lük derecesine taşıdığını; genellikle kalınlık-incelik 

uyumuna uymakla birlikte kimi alıntılarda, bu uyuma aykırılık göstediğini belirtmiştir (Aşcı 2019: 439, 440). 

/+rAk/, taradığımız metinlerde de Farsça adlardan çoğunlukla “daha, en” anlamlı adlar türetmiştir: 

ÀsÀnraú “daha kolay, en kolay” (Sağol 1995: 15) < ÀsÀn “kolay; yumuşak, hoş; kolayca, yavaşça” (Sağol 1995: 14), 

“kolay, kolaylık” (Ata 1998: 22) → “Taúı tevfìú birgey miz sanga, ÀsÀnraú.” *SKT 571b/2 (Sağol 1993: 352)+, 

“Andaà erse, òamr içgil, tĆdi erse, BarãìãÀ aydı: Òamr içmek munlardın ÀsÀnraú turur.” [NF 370-3, 4 (Eckmann 

2004: 257)]. 

bed-baòtraú “en bedbaht; en günahkâr” (Sağol 1995: 23) < bed-baòt “kötü talihli, bedbaht” (Sağol 1995: 23), 

“kötü talihli, talihi kötü olan” (Ata 1997-II: 84), “behbaht, kötü talihli” (Ata 1998: 52), “talihsiz, mutsuz” (Toparlı 

ve Argunşah 2008: 204) → “Yalġanġa nisbet úıldı æemÿd, óaddın keçmeki birle; ol vaútın kim ıyındı bed-

baòtraúı.” *SKT 574b/6, 7 (Sağol 1993: 356)+, “Avvalúı ummatlarda bedbaòtraúı ol kişi turur kim èammum oàlı 

èAlìni şehìd úılàay, tĆp aytıp turur.” [NF 153-7, 8 (Eckmann 2004: 106)]. 

òorraú “en alçak, en hakir” (Sağol 1995: 57) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; 

alçak gönüllü” (Sağol 1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 

                                                 
60

 Bu eki alan örnekler, metin yayınlarının dizinlerinde, ilgili madde başının altında gösterilmiştir. 
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174), “değersiz, hor” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Taúı ol cihÀnnung úını òorraú taúı anlar yÀrì 

birilmesler.” *SKT 456b/4, 5 (Sağol 1993: 268)+, “DünyÀ taúı dünyÀnıÆ mÀlı anıÆ úatında küldin taúı òïrraú 

bolàay; óüküm işinde rişvet almaàay; TaÆrıdın úorúàan bolàay.” [NF 151-3, 4 (Eckmann 2004: 105)]. 

òoşraú < òoş “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 1995: 

58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “melÀmet muóib köŋli tiryÀúı ol / eger taşlasalar bu 

òoşraúı ol” *MM 319/1, 2 (Toparlı ve Argunşah 2008: 139)+. 

rÀstraú “daha doğru, en doğru; daha doğru, daha tesirli” (Sağol 1995: 128) < rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, 

sadakat” (Sağol 1995: 128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 1997-II: 520), “doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” 

(Ata 1998: 349), “doğru, gerçek, uygun, hak, mübarek” (Toparlı ve Argunşah 2008: 249) → “Taúı eger anlar 

aysalar irdi: ‘Eşittük taúı boyun südük, taúı işitgil, taúı küygül bizge!’; bolàay irdi yaòşıraú anlaràa, taúı rÀstraú.” 

[SKT 83b/5-7 (Sağol 1993: 46)+, “İbnü Mesèÿd raøhu aydı: Òalúlarda sĆziki rÀstraú üç kimerse erdi.” [NF 112-7, 8 

(Eckmann 2004: 80)]. 

sezÀraú “daha lâyık, daha uygun” (Sağol 1995: 136) < sezÀ “uygun, lâyık, yaraşır” (Sağol 1995: 136, Ata 1997-II: 

555, Ata 1998: 371), “uygun, yaraşır, layık” (Toparlı ve Argunşah 2008: 254) → “Taúı sezÀraú kim bilmesler ol 

nerselerniñ óadlarını kim indürdi Tangrı, resÿlı üze.” *SKT 195a/1, 2 (Sağol 1993: 106)+, “Biri aydı: devÀt birle 

tepere urmaúúa sen sezÀraú-sen.” [KE 135v3, 4 (Ata 1997-I: 191)]. 

sustraú “en dayanıksız, en çürük” (Sağol 1995: 141) < sust “gevşek, zayıf, güçsüz” (Sağol 1995: 141), “tenbel, 

gevşek, sölpük, ağır kanlı” (Ata 1998: 383) → “Taúı óaúìúat üze ewlerning sustraúı, örümçük ewi; eger bilürler 

irseler.” *SKT 382b/7, 8 (Sağol 1993: 221)+. 

/+sIz/+sUz/  

/+sIz/+sUz/ eki, adlardan genellikle olumsuzluk ifadesi taşıyan, yokluk, yoksunluk vb. bildiren sıfatlar yapar. 

Harezm Türkçesinde de sık kullanılan bu ekle olumsuz anlamda adlar yapılmış; türetilen adlar, cümlede sıfat 

görevinde kullanılabilmiştir (Hacıeminoğlu 1997: 43). Dönem metinlerinde ad, sıfat ve zarf türeten /+sIz/+sUz/, 

üzerine gelen /+lIk/+lUk/ yapım ekiyle genişletilen adlar da oluşturmuştur (Kalsın 2013: 95). Aşcı da bu ekin 

“bulunmama, var olmama” ifadesi taşıyan olumsuz sıfatlar yaptığını; olumlu karşılığın olmadığı kimi örneklerde, 

geldiği kökün “bulunmadığı veya az bulunduğu” yönünde bir anlam verdiğini ve zarf görevinde sözcükler 

türettiğini belirtir (Aşcı 2019: 484, 485). /+sIz/+sUz/ eki, taradığımız metinlerde de Farsça adlara gelerek bir 

kavramın yokluğunu, yetersizliğini, ona sahip olmama durumunu vb. bildiren adlar ve sıfatlar türetmiştir:  

Àbrÿysuz
61

 < Àbrÿy “yüz suyu, îtibar” (Yüce 1993: 83) → “…közerdi özin kirlü boldı yüzi suwı, töküldi yüzi suwı, 

Àbrÿy-suz boldı…” [ME 171-8 (Yüce 1993: 66)+. 

baòtsız
62 “bahtsız, bedbaht” (Sağol 1995: 21) < baòt “talih, şans” (Yüce 1993: 97), “talih, kısmet” (Sağol 1995: 

21), “baht, şans, talih” (Ata 1997-II: 70), “uğur, talih, kader, yazı” (Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “...erdem-

                                                 
61 ME dizininde, Àbrÿy maddesi altında gösterilmiştir. 
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lü-ken baòtsız boldı er, ruzsuz boldı er...” [ME 116-2 (Yüce 1993: 54)+, “Taúı úulluú úılur men İĢimge, bolàay 

kim bolmasam İĢimge úulluú úılmaú birle baòtsız.” *SKT 297a/2, 3 (Sağol 1993: 166)+ || bahtsız63 “sf. Bahtı kötü 

olan, mutsuz, talihsiz, kadersiz, kötü talihli, bibaht.” *TS (TDK 2011: 236)+ < baht “a. Far. baòt 1. Gelecekteki 

olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. 2. 

Şans.” *TS (TDK 2011: 235)+. 

bÀksiz
64

 < bÀk “korku” (Yüce 1993: 97, Toparlı ve Argunşah 2008: 203), “korku, kaygı” (Ata 1998: 43) → 

“…sewündürdi anı öÆin kişi kördi anı bÀk-siz úıldı anı, óaddin keçürdi anı…” [ME 12-5 (Yüce 1993: 33)+. 

bÀnìsiz
65

 < bÀnì “yaptıran” (Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “binÀ bÀnisiz bolmaúı bil muóÀl / yıêıà 

úaùresindin sėniŋ tėg cemÀl” *MM 29/1, 2 (Toparlı ve Argunşah 2008: 95)+. 

cÀnsız “cansız” (Ata 1998: 92) < cÀn “can; samimi, içten” (Ata 1997-II: 150), “can, ruh” (Ata 1998: 92), “ruh, 

hayat, can” (Toparlı ve Argunşah 2008: 212) → “MunuÆ tĆg cÀnsız neerselerke èibÀdat úılur-siz, taúı èÀlamnı 

yaratġan törütgen bir u bar TaÆrıġa èibÀdat úılmaz-siz…” [NF 217-1, 2 (Eckmann 2004: 149)] || cansız66 “sf. 1. 

Canını yitirmiş, ölmüş. 2. Canlı olmayan (varlık), camit. 3. zf. mec. Güçsüz, mecalsiz bir biçimde. 4. mec. İlgi 

uyandırmayan, sönük. 5. mec. Durgun.” *TS (TDK 2011: 444)+ < can “a. Far. cÀn 1. İnsan ve hayvanlarda 

yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. 2. Yaşama, hayat. 3. Güç, dirilik. 4. Kişi, birey. 5. 

İnsanın kendi varlığı, özü. 6. Gönül. 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 8. sf. Çok içten, sevimli, sevilen, 

şirin.” *TS (TDK 2011: 437)+. 

destÿrsız “izinsiz” (Ata 1997-II: 169, Ata 1998: 109), < destÿr
67 “izin, ruhsat, müsaade” (Ata 1997-II: 169, Ata 

1998: 109) → “Oġlan aydı: men anamdın destÿrsız minmez-men.” [KE 128v5 (Ata 1997-I: 180)], “Özi men 

yoúumda Ćwümge kirip mĆndin destÿrsız mÀlımnı alur taúı òarc úılur, tĆdi erse...” [NF 285-15, 16 (Eckmann 

2004: 197)] || destursuz68 “sf. 1. İzinsiz. 2. zf. İzinsiz bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 643)+ < destur “a. Far. destÿr 

esk. 1. İzin, müsaade. 2. ünl. (destu:r) ‘Yol verin, savulun, izin verin’ anlamlarında kullanılan bir söz. 3. ünl. 

(destu:r) Karanlık, ıssız yerlere pis veya atık su dökerken cin çarpmasın diye yüksek sesle söylenen bir söz.” *TS 

(TDK 2011: 643)]. 

endìşesiz “kaygısız” (Yüce 1993: 119), “düşüncesiz, endişesiz” (Ata 1998: 123) < endìşe “düşünme, düşünce” 

(Yüce 1993: 119), “düşünce” (Ata 1997-II: 190), “düşünce; endişe, kaygı” (Ata 1998: 123) → “…azın azın uútı 

sözni endìşe-siz kirdi işge, kemişdi kendü özin kücey işge…”  [ME 180-5 (Yüce 1993: 69)+, “Bu işke endìşesiz 

                                                                                                                                                         
62

 ME ve SKT dizinlerinde, baòt maddesi altında gösterilmiştir. 
63

 bahtsız olmak “Bahtı kötü, mutsuz, talihsiz olmak.” *TS (TDK 2011: 236)+; bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu 
“‘Talihsizin işleri ters gider, bağına yağmur yerine taş veya dolu yağar’ anlamında kullanılan bir söz.” *TS (TDK 2011 : 236)]. 
64

 ME dizininde, bÀk maddesi altında gösterilmiştir. 
65

 MM dizininde, bÀnì maddesi altında gösterilmiştir. 
66

 cansız düşmek “Hastalık veya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek.” *TS (TDK 2011: 444); cansız hedef “a. ask. 
İnsan ve hayvan dışında ateş etmek için seçilen hedef.” *TS (TDK 2011: 444); kansız cansız “sf. mec. Kanı az olan, zayıf, bitkin 
(kimse).” *TS (TDK 2011: 1300)+. 
67

 KE dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
68

 destursuz atmak “Kolay yalan söyleyebilmek, palavra atmak.” *TS (TDK 2011: 643)+; destursuz bağa gireni sopa ile 
kovarlar “‘Bir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır’ anlamında kullanılan bir söz.” *TS (TDK 2011: 
643)]. 
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kirgen kişi üküş nedÀmat yĆgey, hem taúı tegme kişi munı úılu bilmegey…” [NF 145-8 (Eckmann 2004: 101)] || 

endişesiz “sf. Endişesi olmayan.” *TS (TDK 2011: 798)+ < endişe “a. Far. endìşe 1. Tasa, kaygı. 2. Kuşku. 3. Korku. 

4. Düşünce.” *TS (TDK 2011: 798)+. 

hÿşsuz “aklı başından gitmiş, kendinden geçmiş” (Ata 1997-II: 252) < hÿş “akıl, us” (Ata 1997-II: 252, Ata 1998: 

175) → “Ol kün üç yüz altmış yolı hÿşsuz boldı öŋiŋe keldi erse yana yıġladı.” [KE 72r15, 16 (Ata 1997-I: 100)]. 

kilìdsiz “kilitsiz” (Ata 1998: 242) < kilìd “” (Ata 1997-II: 353), “anahtar” (Ata 1998: 242) → “Eger PeyġÀmbar 

èas’nuÆ mezÀrınıÆ úuflı kilìdsiz özi açılsa, mĆni PeyġÀmbar èas òıdmatınġa defn úılġay-siz…” [NF 103-15, 16 

(Eckmann 2004: 75)] || kilitsiz69 “sf. 1. Kilidi olmayan. 2. Kilitlenmemiş.” *TS (TDK 2011: 1441)+ < kilit, -di “a. Far. 

kelìd, kilìd 1. Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti. 2. den. Bir yanı 

değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan yarım halka. 3. hlk. Atların alnından alt çenesine uzanan 

beyazlık.” *TS (TDK 2011: 1440)+. 

mazasız “tatsız” (Yüce 1993: 156) < maza “tat, lezzet” (Yüce 1993: 156) ~ meze “tat, lezzet” (Ata 1997-II: 439, 

Toparlı ve Argunşah 2008: 239), “tat, lezzet, yapılan işten duyulan zevk” (Ata 1998: 291) → “…awladı anı maza-

sız boldı anıÆ üze tiriglik, bulgandı anıÆ üze tirigliki…” [ME 172-7 (Yüce 1993: 67)+. 

nişansız
70 “işaretsiz, belirsiz” (Yüce 1993: 161) < nişÀn

71 “işaret, nişan, iz” (Yüce 1993: 160), “işaret, alâmet, 

belirti, nişan; iz, yara izi” (Sağol 1995: 114), “nişan, iz, belirti” (Ata 1997-II: 469), “nişan, belirti, işaret, iz” (Ata 

1998: 316), “iz, işaret, belirti, nişan” (Toparlı ve Argunşah 2008: 245) → “…işletti anı nişÀn-sız úıldı nĆrseni, 

belgüsüz úoydı nĆmeni…” [ME 29-3 (Yüce 1993: 36)+, “nişÀnı nişÀnsız bulu bilmegey / munı tökmeginçe anın 

tolmas ol” *MM 268/3, 4 (Toparlı ve Argunşah 2008: 131)+ || nişansız “sf. Belirleyici bir işareti, alameti, nişanı 

olmayan.” *TS (TDK 2011: 1774)+ < nişan “a. Far. nişÀn 1. İşaret, iz, belirti, alamet. 2. Nişanlanma sırasında 

yapılan tören. 3. Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma. 4. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. 

5. Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme. 6. Devlet nişanı.” *TS (TDK 2011: 1773, 1774)+. 

rÿzsuz “bahtsız, kısmetsiz” (Yüce 1993: 170) < rÿz “gün; gündüz; güneş; yüz; iyi şans; fırsat...” (Steingass 1963: 

592), “gün” (Ata 1997-II: 526) → “…erdem-lü-ken baòtsız boldı er, ruzsuz boldı er…” [ME 116-2 (Yüce 1993: 

54)]. 

tìàsız
72 “yasaklanmamış” (Sağol 1995: 155) < tìà “kılıç; yasa, kanun.” (Sağol 1995: 155) → “…taúı tökülmiş suw 

içinde, taúı òoşluúàa ketürgen üküş meyve içinde, kesilmemiş taúı tìàsız, taúı kötrülmiş töşekler içinde.” [SKT 

511b/9-512a/1 (Sağol 1993: 306)+. 

                                                 
69

 kilitsiz küreksiz “sf. mec. Açık, kilitlenmemiş.” *TS (TDK 2011: 1441)+. 
70

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. MM dizininde, nişÀn maddesi altında gösterilmiştir. 
71

 ME dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
72

 SKT dizininde, tìà maddesi altında gösterilmiştir. 
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ümìdsiz “ümitsiz” (Ata 1997-II: 681) < ümìd “ümit” (Ata 1997-II: 681) ~ ümìõ “ümit” (Ata 1998: 455) → 

“...úamuġları kĆŋeştiler äÀlióni özümüzdin ümìdsiz úılalıŋ tĆdiler...” [KE 34v2, 3 (Ata 1997-I: 48)] || ümitsiz “sf. 

Umutsuz.” *TS (TDK 2011: 2446)+ < ümit, -di “a. (ümi:di) Far. umìd Umut.” *TS (TDK 2011: 2445)+. 

1.2. Birden Fazla Ekle Genişletilmiş Biçimler 

1.2.1. Addan Türetilen Ad Tabanları 

/+lI/+lU/ + /+lIk/+lUk/ 

baòtluluú “bahtlılık” (Yüce 1993: 97) < baòtlu
73 < baòt “talih, şans” (Yüce 1993: 97), “talih, kısmet” (Sağol 1995: 

21), “baht, şans, talih” (Ata 1997-II: 70), “uğur, talih, kader, yazı” (Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “…èacemì 

eĢgü baòt-lıġ boldı taúı úurtuldı eĢgü baòt-luluú tėwe başın kötürdi taúı iki közin yumdı…” [ME 8-1, 2 (Yüce 

1993: 32)] || bahtlılık, -ğı “a. Bahtlı olma durumu.” *TS (TDK 2011: 236)+ < baht “a. Far. baòt 1. Gelecekteki 

olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. 2. 

Şans.” *TS (TDK 2011: 235)+.  

renklülük “renklilik” (Yüce 1993: 170) < renk “renk” (Yüce 1993: 170) ~ reng “renk” (Sağol 1995: 129), “renk; 

tarz, hal” (Ata 1997-II: 521), “renk, beniz” (Ata 1998: 351) → “…bu doġ renk-lülük aútı taúı taúıldı yaş közdin, 

yulundı yaş közdin…” [ME 163-1 (Yüce 1993: 64)+ || renklilik, -ği “a. Renkli olma durumu.” *TS (TDK 2011: 

1974)] < renk, -gi “a. Far. reng 1. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. 2. mec. 

Nitelik: İşin rengi değişti. 3. mec. Çeşitlilik.” *TS (TDK 2011: 1973)+. 

/+sIz/+sUz/ + /+lIk/+lUk/ 

bÀksizlik “korkusuzluk, cesaret” (Yüce 1993: 97) < bÀksiz
74

 < bÀk “korku” (Yüce 1993: 97, Toparlı ve Argunşah 

2008: 203), “korku, kaygı” (Ata 1998: 43) → “…endìşe-siz tüşdi işge, bÀk-siz-lik úıldı işde ÀsÀnlıú úıldı işde…” 

[ME 187-4, 5 (Yüce 1993: 70)+. 

rÿzsuzluú
75 “bahtsızlık, kısmetsizlik” (Yüce 1993: 170) < rÿzsuz “bahtsız, kısmetsiz” (Yüce 1993: 170) < rÿz “gün; 

gündüz; güneş; yüz; iyi şans; fırsat...” (Steingass 1963: 592), “gün” (Ata 1997-II: 526) → “…ol edeb-nüÆ 

rÿzsuzluúı ant-lu boldı anıÆ birle…” [ME 116-3 (Yüce 1993: 54)+. 

/+sIz/+sUz/ + /+rAk/ 

baòtsızraú
76 “çok talihsiz, çok bedbaht” (Sağol 1995: 21) < baòtsız “bahtsız, bedbaht” (Sağol 1995: 21) < baòt 

“talih, şans” (Yüce 1993: 97), “talih, kısmet” (Sağol 1995: 21), “baht, şans, talih” (Ata 1997-II: 70), “uğur, talih, 

kader, yazı” (Toparlı ve Argunşah 2008: 203) → “Köymez anga, meger ol baòtsızraú, kim yalàanàa nisbet úıldı 

taúı yüz ewürdi.” *SKT 575b/2, 3 (Sağol 1993: 357)+. 

                                                 
73

 ME dizininde, baòt maddesi altında gösterilmiştir. 
74

 ME dizininde, bÀk maddesi altında gösterilmiştir. 
75

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
76

 SKT dizininde, baòt maddesi altında gösterilmiştir. 
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/+sIz/ + /+(I)n/77 

cÀnsızın
78

 (Toparlı ve Argunşah 2008: 212) krş. cÀnsız “cansız” (Ata 1998: 92) < cÀn “can; samimi, içten” (Ata 

1997-II: 150), “can, ruh” (Ata 1998: 92), “ruh, hayat, can” (Toparlı ve Argunşah 2008: 212) → “cemÀd cÀnsızın ol 

nė işge yarar / úulak mu ėşitür bu köz mü körer” *MM 346/1, 2 (Toparlı ve Argunşah 2008: 143)+. 

1.2.2. Addan Türetilen Eylem Tabanları  

/+A-/ + /-mAk/ 

nazamaú
79

 “naz, küstahlık” (Yüce 1993: 159) < naza- “naz etmek” (Yüce 1993: 159) < nÀz “naz” (Yüce 1993: 

159), “yalvarma, naz” (Toparlı ve Argunşah 2008: 243) → “...úoydı anı nÀzadı aÆa, bayıdı aÆa, avaà úıldı 

nÀzamaú yÀ bayımaú, awaà òïr úıldı anı...” [ME 38-7, 8 (Yüce 1993: 38)+. 

/+lA-/ + /-mAk/ 

Àrzÿlamaú
80 “arzulama, arzu” (Sağol 1995: 14) < Àrzÿla- “özlemek, istemek” (Yüce 1993: 93), “arzu etmek, 

istemek” (Sağol 1995: 14), “arzulamak, istemek” (Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22) < Àrzÿ “istek” (Yüce 1993: 93), 

“arzu” (Sağol 1995: 14), “arzu, istek” (Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22), “istek, arzu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 

200)  → “Óaúìúat üze siz kelür mü siz erenlerge, Àrzÿlamaú üçün tişilerdin bisre?” [SKT 156a/2, 3 (Sağol 1993: 

85)] || arzulamak “(-i) İstek duymak, özlemek, istemek.” *TS (TDK 2011: 161)+ < arzu “a. Far. Àrzÿ 1. İstek, dilek. 

2. Heves.” *TS (TDK 2011: 161)+. 

òorlamaú
81

 (Ata 1998: 174) < òorla- “hor görmek” (Yüce 1993: 126), “hakir ve zelil hâle getirmek, alçaltmak” 

(Sağol 1995: 57), “horlamak, aşağılamak” (Ata 1997-II: 250), “horlamak, aşağılamak, küçük görmek” (Ata 1998: 

174) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; alçak gönüllü” (Sağol 1995:  57), “hor, 

aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 174), “değersiz, hor” (Toparlı ve 

Argunşah 2008: 223) → “Úuma bir òatun úatında oynamaú òatunnı òïrlamaú bolur, andaà úılmaú kerekmez.” 

[NF 192-14 (Eckmann 2004: 132)] || horlamak (II) “(-i) Birinin gönlünü incitircesine davranmak, hor görmek.” *TS 

(TDK 2011: 1109)] < hor “sf. Far. òºÀr Değersiz, önemi olmayan, aşağı.” *TS (TDK 2011: 1109)+. 

rÀstlamaú
82 “doğrulama, tasdik etme” (Sağol 1995: 128) < rÀstla- “doğrulamak, tasdik etmek” (Sağol 1995: 128) 

< rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, sadakat” (Sağol 1995: 128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 1997-II: 520), 

“doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” (Ata 1998: 349), “doğru, gerçek, uygun, hak, mübarek” (Toparlı ve 

                                                 
77

 Korkmaz, “/+sIzIn (< +sIz+In)/” ekini, yokluk ifade eden /+sIz/ ekiyle /+In/ araç durumu ekinin “kaynaşmasından” oluşan 
birleşik bir ek olarak değerlendirmiştir. Korkmaz’a göre bu ek, addan zarf yapmakla birlikte (ör. “ansızın”) Türkiye 
Türkçesinde, /-mAk/ mastar ekinden sonra gelip /-mAdAn/ zarf-fiil ekine koşut zarflar da türetir (Korkmaz 2003: 65). 
Kalıplaşmış bu kullanım, Çağatay Türkçesinde de görülmektedir: “úulsızın sulùân òΰş Ψrmes ‘kulsuz sultanlık hoş değildir’ TN 
283a:3, susızın öl- ‘susuzluktan ölmek’ L Div. 50b:8, şeksizin ‘şüphesiz olarak’ G Div. 107a:11, hîç şeksizin ‘hiç şüphesiz 
olarak’ SS III:41” (Eckmann 2005: 77). 
78

 MM dizininde, cÀn maddesi altında gösterilmiştir. 
79

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
80

 SKT dizininde, Àrzÿla- maddesi altında gösterilmiştir. 
81

 NF dizininde, òorla- maddesi altında gösterilmiştir. 
82

 SKT dizininde, rÀstla- maddesi altında gösterilmiştir. 
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Argunşah 2008: 249) → “Taúı bolmadı bu ÚuréÀn kim çatılsa, Tangrıdın bisre; velì ol nirsening rÀstlamaúı kim 

ileyinde taúı kitÀbnung ayırtlamaúı.” [SKT 205a/3-5 (Sağol 1993: 112)+ || rastlamak “(-e) 1. Bir kimse ile karşı 

karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek. 2. Herhangi bir şeyle karşı karşıya gelmek. 3. Atılan şey 

hedefi bulmak, rast gelmek.” *TS (TDK 2011: 1966)+ < rast (I) “sf. Far. rÀst esk. 1. Doğru, düzgün. 2. a. Tesadüf. 3. 

a. Atılan şey hedefi vurma.” *TS (TDK 2011: 1965)]. 

/+lA-/ + /-gAn/ 

Àrzÿlaàan
83

 < Àrzÿla- “özlemek, istemek” (Yüce 1993: 93), “arzu etmek, istemek” (Sağol 1995: 14), “arzulamak, 

istemek” (Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22) < Àrzÿ “istek” (Yüce 1993: 93), “arzu” (Sağol 1995: 14), “arzu, istek” 

(Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22), “istek, arzu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 200) → “...yaènì eger fercidin zinÀ 

mevcÿd bolsa, ol köÆli arzÿlaàanı rÀst Àrzÿlar Ćrmiş ve eger fercidin zinÀ mevcÿd bolmasa, ol köÆli 

arzÿlaàannı yalàan ermiş, tĆp aydı.” [NF 351-5, 6 (Eckmann 2004: 244)]. 

ÀzÀrlaàan
84

 < azarla- “incitmek” (Yüce 1993: 96)  ~ ÀzÀrla-  “azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 

66), “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), 

“eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “...Mevlì taèÀlÀ yarlıú 

ıêdı: ey ìmÀn keltürgenler sizler Mÿsìni ÀzÀrlaàanlardın bolmaŋ...” [KE 119v17, 18 (Ata 1997-I: 168)], “ÍmÀnsız 

çıúúanım şÿmluúı taúı PeyàÀmbar èas[nı] ÀzÀrlaàanım şÿmluúı turur.” [NF 18-9 (Eckmann 2004: 14)]. 

fermÀnlaàan
85

 < fermÀnla- “buyurmak, emretmek” (Ata 1997-II: 223, Ata 1998: 147) < fermÀn “ferman, emir” 

(Ata 1997-II: 223), “ferman, buyruk, emir” (Ata 1998: 146), “buyruk, emir” (Toparlı ve Argunşah 2008: 219) → 

“Ol fermÀnlaàan ferìşte aydı kim: FalÀn òÀliã TaÆrı üçün àazÀt úılmaúàa çıútı, tĆp bitigil, tĆdi erse, ol ùakı 

bitidi.” [NF 405-6, 7 (Eckmann 2004: 282)].   

òorlaġan
86 “hor gören, horlayan” (Sağol 1995: 57) < òorla- “hor görmek” (Yüce 1993: 126), “hakir ve zelil hâle 

getirmek, alçaltmak” (Sağol 1995: 57), “horlamak, aşağılamak” (Ata 1997-II: 250), “horlamak, aşağılamak, küçük 

görmek” (Ata 1998: 174) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; alçak gönüllü” (Sağol 

1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 174), “değersiz, hor” 

(Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Bu söz birle mü siz òorlaġanlar siz?” *SKT 513b/1 (Sağol 1993: 307)+. 

rÀstlaàan
87 “doğrulayan, tasdik eden” (Sağol 1995: 128) < rÀstla- “doğrulamak, tasdik etmek” (Sağol 1995: 128) 

< < rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, sadakat” (Sağol 1995: 128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 1997-II: 520), 

“doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” (Ata 1998: 349), “doğru, gerçek, uygun, hak, mübarek” (Toparlı ve 

Argunşah 2008: 249) → “Taúı irmez sen rÀstlaàan bizni, taúı eger bolsa miz rÀst ayàanlar.” *SKT 228a/1, 2 (Sağol 

1993: 126)]. 

                                                 
83

 NF dizininde, Àrzÿla- maddesi altında gösterilmiştir. 
84

 NF ve KE dizinlerinde, ÀzÀrla- maddesi altında gösterilmiştir. 
85

 NF dizininde, fermÀnla- maddesi altında gösterilmiştir. 
86

 SKT dizininde, òorla- maddesi altında gösterilmiştir. 
87

 SKT dizininde, rÀstla- maddesi altında gösterilmiştir. RÀstlaàan eren “tasdik eden erkek” (Sağol 1995: 128), rÀstlaàan tişi 
“tasdik eden kadın” (Sağol 1995: 128). 
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/+lA-/ + /-mIş/ 

ÀzÀrlamış
88

 < azarla- “incitmek” (Yüce 1993: 96)  ~ ÀzÀrla- “azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 

66), “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), 

“eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “...bu kimerse kendü 

atası anasınàa sökmiş bolur, taúı ata anaàa olar tü tĆse, gaøab birle ata ananı ÀzÀrlamış bolur.” [NF 284-17/285-1 

(Eckmann 2004: 197)]. 

/+lA-/ + /-p/ 

Àrzÿlap
89

 < Àrzÿla- “özlemek, istemek” (Yüce 1993: 93), “arzu etmek, istemek” (Sağol 1995: 14), “arzulamak, 

istemek” (Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22) < Àrzÿ “istek” (Yüce 1993: 93), “arzu” (Sağol 1995: 14), “arzu, istek” 

(Ata 1997-II: 36, Ata 1998: 22), “istek, arzu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 200) → “...Mevlì óaøretinde èÖmerniŋ 

atı kÀfirler defterindin yuyuldı, èÖmer saŋa kelü turur, Àrzÿlap tapdıŋ utru çıúàıl.” [KE 196v21-197r1 (Ata 1997-I: 

280)]. 

ÀzÀrlap
90

 < azarla- “incitmek” (Yüce 1993: 96)  ~ ÀzÀrla- “azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 66), 

“azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), “eziyet 

etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “...titreyü başladıÆ tĆdiler 

erse, ol aydı kim: Men Muóammedni ÀzÀrlap turur-men, ol taúı maÆa úaràap turur.” [NF 15-11 (Eckmann 2004: 

11)].  

fermÀnlap
91

 < fermÀnla- “buyurmak, emretmek” (Ata 1997-II: 223, Ata 1998: 147) < fermÀn “ferman, emir” (Ata 

1997-II: 223), “ferman, buyruk, emir” (Ata 1998: 146), “buyruk, emir” (Toparlı ve Argunşah 2008: 219) → 

“Varaúa esrük erdi, Òadìce úarabaşlarıàa fermÀnlap erdi altun idişlerge zaèferÀn ezip úoyuŋ.” [KE 192r5 (Ata 

1997-I: 273)].  

/+lA-/ + /-(y)U/92 

tazeleyü
93 “tekrar tekrar” (Yüce 1993: 184) < tÀze “bayat olmayan, taze” (Sağol 1995: 150), “taze, körpe” (Ata 

1997-II: 604), “yeni” (Ata 1998: 407) → “…tÀze-leyü ögdi aÆa yalıÆ úıldı anı tonların-dın…” [ME 56-8 (Yüce 

1993: 41)]. 

/+lA-/ + /-gAn/ + /+lIk/ 

                                                 
88

 NF dizininde, ÀzÀrla- maddesi altında gösterilmiştir. 
89

 KE dizininde, Àrzÿla- maddesi altında gösterilmiştir. 
90

 NF dizininde, ÀzÀrla- maddesi altında gösterilmiştir. 
91

 KE dizininde, fermÀnla- maddesi altında gösterilmiştir. 
92

 Bayraktar, /-(y)I/ zarf-fiil ekinin işlevleri arasında kaydettiği “‘gibi’ anlamını veren” kullanımın /+lA-/ addan eylem yapma 
ekiyle /-yU/ zarf-fiil ekinden oluştuğunu ve eklendiği adı “gibi” anlamı kazandırarak yükleme bağladığını belirtir. Bayraktar’a 
göre bu ekler, Harezm Türkçesi eserlerinde de Türkçe ya da yabancı kökenli sözcüklere getirilerek aynı işlevde kullanılmıştır 
(Bayraktar 2004: 156, 157).     
93

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
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rÀstlaàanlıú
94

 < rÀstlaàan “doğrulayan, tasdik eden” (Sağol 1995: 128) < rÀstla- “doğrulamak, tasdik etmek” 

(Sağol 1995: 128) < rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, sadakat” (Sağol 1995: 128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 

1997-II: 520), “doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” (Ata 1998: 349), “doğru, gerçek, uygun, hak, mübarek” 

(Toparlı ve Argunşah 2008: 249) → “Men Tangrınıng yalavaçı sizing tapa, rÀstlaàanlıú óÀlı üze ol nirsege kim 

ileyimde Tevrìtdin, taúı müjde birgenlik óÀlı üze yalavaç birle kelür songumdın, anıng atı Aómed.” [SKT 529a/1-

3 (Sağol 1993: 317)+. 

/+lA-n-/ + /-mAk/ 

cüftlenmek
95

 < cüftlen- “evlenmek” (Yüce 1993: 109, Ata 1998: 96) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), 

“çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), 

“çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213) → “Úaçan kim øaèìfa kimerse cüftlenmek birle dìnì óiãÀrúa kirür, 

óarÀmdın maèãiyatdın saúlanur.” [NF 15-1, 2 (Eckmann 2004: 11)]. 

/+lA-n-/ + /-gAn/ 

òoşlanàan
96

 “zevk alan, hoşlanan” (Sağol 1995: 58) < òoşlan- “beğenmek, hoşlanmak, zevk almak” (Sağol 1995: 

58), “hoşlanmak, hoşuna gitmek” (Ata 1998: 174) < òoş  “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 

1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 1995: 58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Niçe úoĢdılar 

bÿstÀnlardın taúı çeşmelerdin taúı ekinlerdin taúı eĢgü orundın taúı òoşluúdın, irdiler anıng içinde òoşlanàanlar.” 

[SKT 474a/5-7 (Sağol 1993: 279)+. 

/+lA-n-/ + /-mIş/ 

òorlanmış
97

 “alçaltılmış” (Sağol 1995:  57) < òorlan- “hor görülmek, horlanmak” (Sağol 1995:  57) < òorla- “hor 

görmek” (Yüce 1993: 126), “hakir ve zelil hâle getirmek, alçaltmak” (Sağol 1995: 57), “horlamak, aşağılamak” 

(Ata 1997-II: 250), “horlamak, aşağılamak, küçük görmek” (Ata 1998: 174) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), 

“hakir, adi, aşağı, değersiz; alçak gönüllü” (Sağol 1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, 

bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 174), “değersiz, hor” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Taúı cÀviĢÀne bolur anıñ 

içinde, òorlanmış.” *SKT 350b/1 (Sağol 1993: 200)+. 

/+lA-n-/ + /-mIşdA/98 

òoşlanmışta
99

 < òoşlan- “beğenmek, hoşlanmak, zevk almak” (Sağol 1995: 58), “hoşlanmak, hoşuna gitmek” 

(Ata 1998: 174) < òoş  “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 

                                                 
94

 SKT dizininde, rÀstlaàanlıú óÀlı üze “doğrulayarak, tasdik ederek” (Sağol 1995: 128) sözcük grubunda geçmektedir. 
95

 NF dizininde, cüftlen- maddesi altında gösterilmiştir. 
96

 SKT dizininde, òoşlan- maddesi altında gösterilmiştir. 
97

 SKT dizininde, òorlan- maddesi altında gösterilmiştir. 
98

 Bayraktar, /-mIş/ sıfat-fiil ekiyle /+DA/ bulunma durumu ekinin birleşmesiyle oluşan ve getirildiği eylemlere “-dığında, -
dığı zaman” anlamları kazandıran bu zarf-fiil ekinin “gerçekleşme zamanları birbirlerine bağlı” iki eylemi bağladığını belirtir. 
Bayraktar’a göre Harezm Türkçesi metinlerinde, “-mışda/-mişde” biçimlerinde görülen bu ek, yalın hâldeki kullanımıyla 
birlikte, “kiêin” ve “ãoñ” zaman zarflarıyla da kullanılmaktadır (Bayraktar 2004: 246, 247).     
99

 KE dizininde, òoşlan- maddesi altında gösterilmiştir. 
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1995: 58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “CevÀb: lüàat içinde eşek arıàsıznı yıêlap 

òoşlanmışta burnını yoúaru kötürmek bolur.” [KE 232r13, 14 (Ata 1997-I: 335, 336)]. 

/+lA-n-/ + /-(I)p/ 

cüftlenip
100

 < cüftlen- “evlenmek” (Yüce 1993: 109, Ata 1998: 96) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), 

“çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), 

“çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213) → “Ol maènìdin ötrü özinge Õu’n-nÿreyn tĆdiler kim PeyàÀmbar 

èas’nuÆ Ćkki nÿr-dìdesini cüftlenip turur erdi.” [NF 125-3 (Eckmann 2004: 89)]. 

òoşlanıp
101

 < òoşlan- “beğenmek, hoşlanmak, zevk almak” (Sağol 1995: 58), “hoşlanmak, hoşuna gitmek” (Ata 

1998: 174) < òoş  “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 

1995: 58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “ÚuréÀn oúumaú èÀdeti / tesbìó ayurda hoşlanıp” 

[KE 2v7 (Ata 1997-I: 4)]. 

/+lA-n-/ + /-U/ 

òoşlanu
102

 “eğlenerek” (Sağol 1995: 58) < òoşlan- “beğenmek, hoşlanmak, zevk almak” (Sağol 1995: 58), 

“hoşlanmak, hoşuna gitmek” (Ata 1998: 174) < òoş “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 

174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 1995: 58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Taúı ol vaútın kim 

ewrüldiler ehlleri tapa, ewrüldiler òoşlanu.” *SKT 568b/1 (Sağol 1993: 349)+. 

/+lA-n-/ + /-dUr-/ + /-gAn/ 

meyvelendürgen < meyvelendür- “meyvelendirmek” (Sağol 1995: 107) < meyve “meyve” (Sağol 1995: 106) → 

“Taúı ıĢduú yillerni, yıġaçlarnı meyvelendürgen.” *SKT 253b/2 (Sağol 1993: 141)+. 

/+lA-n-/ + /-dUr-/ + /-(U)p/ 

cüftlendürüp
103

 < cüftlen- “evlenmek” (Yüce 1993: 109, Ata 1998: 96) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), 

“çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), 

“çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213) → “Taúı èAtaba atlıà oàlınàa PeyàÀmbar èas’nuÆ Ruúayya atlıà èayÀlin 

cüftlendürüp turur erdi.” [NF 14-14 (Eckmann 2004: 11)]. 

/+lA-ş-/ + /-mAk/ 

rÀzlaşmaú
104 “fısıldaşma, gizlice söyleşme” (Sağol 1995: 129) <  rÀzlaş- “fısıldaşmak, gizlice söyleşmek” (Sağol 

1995: 129) < rÀz “sır” (Yüce 1993: 169, Sağol 1995: 129, Ata 1998: 350, Toparlı ve Argunşah 2008: 250), “sır, 

                                                 
100

 NF dizininde, cüftlen- maddesi altında gösterilmiştir. 
101

 KE dizininde, òoşlan- maddesi altında gösterilmiştir. 
102

 SKT dizininde, òoşlan- maddesi altında gösterilmiştir. 
103

 NF dizininde, cüftlen- maddesi altında gösterilmiştir. 
104

 SKT dizininde, rÀzlaş- maddesi altında gösterilmiştir. RÀzlaşmak eyesi “fısıldaşan, gizlice söyleşen” (Sağol 1995: 129). 
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giz” (Ata 1997-II: 521) → “Óaúìúat üze rÀzlaşmaú iblìsdin, munung üçün kim úaĢàurtsa anlaràa kim bittiler.” 

*SKT 520a/8, 9 (Sağol 1993: 312)+. 

/+lA-ş-/ + /-gAn/ 

rÀzlaşgen
105 “gizlice söyleşen” (Sağol 1995: 129) <  rÀzlaş- “fısıldaşmak, gizlice söyleşmek” (Sağol 1995: 129) < 

rÀz “sır” (Yüce 1993: 169, Sağol 1995: 129, Ata 1998: 350, Toparlı ve Argunşah 2008: 250), “sır, giz” (Ata 1997-II: 

521) → “Taúı úıúırduú anı Ùÿrnıng saà yanındın. Taúı yaúın úılduú, rÀzlaşgen.” *SKT 297a/8, 9 (Sağol 1993: 

167)]. 

/+lA-ş-/ + /-(I)p/ 

rÀzlaşıp
106

 < rÀzlaş- “fısıldaşmak, gizlice söyleşmek” (Sağol 1995: 129), “sırdaş olmak, sırları karşılıklı söylemek” 

(Ata 1997-II: 521) < rÀz “sır” (Yüce 1993: 169, Sağol 1995: 129, Ata 1998: 350, Toparlı ve Argunşah 2008: 250), 

“sır, giz” (Ata 1997-II: 521) → “[ÚÀbe] úavseynde buraúın buldı erse rÀzlaşıp / úap úayaşın arturuban úoldı èÀãì 

ümmetin” [KE 181r19 (Ata 1997-I: 258)].  

/+lA-t-/ + /-gAn/ 

ÀzÀrlatàan
107

 < azarlat- “incitmek” (Yüce 1993: 96) ~ ÀzÀrlat- “eziyet etmek, incitmek” (Sağol 1995: 20), 

“azarlamak, incitmek” (Ata 1997-II: 66), “azarlamak, incitmek, kırmak” (Ata 1998: 40) < azarla- “incitmek” (Yüce 

1993: 96)  ~ ÀzÀrla- “azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 66), “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, 

zarar vermek” (Ata 1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), “eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), 

“azar, incitme, kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “...men taúı anı bilmedin sizdin burunraú alsam taúı tenÀvul 

úılsam, úorúar-men kim ata ana ÀzÀrlatàanlardın bolàaymen, tĆp aydı erse, FÀùıma raøhÀ aydı...” [NF 289-4, 5 

(Eckmann 2004: 200)]. 

2. Addan Eylem Yapımı 

2.1. Tek Ekli Türetmeler 

/+A-/ 

/+A-/, Türk dilinin diğer sahalarına koşut olarak Harezm Türkçesinde de sık kullanılan; adlardan “etken-geçişli” 

ve “oluş bildiren geçişsiz” eylemler türeten bir yapım ekidir (Hacıeminoğlu 1977: 133, Toprak 2005: 43)108. 

Taradığımız metinlerde, Farsça alıntılara getirilmiş tek örneği belirlenen bu ek, geçişsiz eylem türetmiştir: 

naza-
109 “naz etmek” (Yüce 1993: 159) < nÀz “naz” (Yüce 1993: 159), “yalvarma, naz” (Toparlı ve Argunşah 2008: 

243) → “...ėwdin barú-dın kėsilip pÀrsÀlıú úıldı nÀzadı anıÆ üze, ustaòlıú úıldı aÆa...” [ME 166-1 (Yüce 1993: 

65)]. 

                                                 
105

 SKT dizininde, rÀzlaş- maddesi altında gösterilmiştir. 
106

 KE dizininde, rÀzlaş- maddesi altında gösterilmiştir. 
107

 NF dizininde, ÀzÀrlat- maddesi altında gösterilmiştir. 
108

 Korkmaz, /+A-/ ekinin Türkiye Türkçesinde de “yapma bildiren” geçişli eylemlerle “olma bildiren” geçişsiz eylemler 
türettiğini belirtmiştir (Korkmaz 2003: 112). 
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/+lA-/ 

/+lA-/ eki, Türk dilinin tüm sahalarında olduğu gibi Harezm Türkçesinde de sık kullanılmıştır (Hacıeminoğlu 

1977: 135). Geçişli ve geçişsiz eylemler türeten bu ek, eklendiği ada “yapmak, etmek, olmak, vurmak, kılmak” 

gibi anlamlar yüklemektedir. Harezm Türkçesinde ekin, yansıma köklere gelen örnekleri de belirlenmiştir 

(Toprak 2005: 65, 68). Farsça alıntılara getirilmiş örnekleri taradığımız metinlerde de belirlenen /+lA/ eki, 

Türkiye Türkçesindeki işlevlerine koşut nitelikte geçişli ve geçişsiz eylemler türetmiştir110:  

anbÀrla- “anbarlamak, depolamak” (Ata 1997-II: 27) < anbÀr “anbar” (Ata 1997-II: 27) → “...aşlıú köp bolġanda 

yĆgü çaúlıġ, eker çaúlıġ alıp úalsunlar, úalġanın anbÀrlasunlar.” [KE 90r16 (Ata 1997-I: 126)] || ambarlamak “(-i) 

Depolamak.” *TS (TDK 2011: 112)+ < ambar “a. Far. anbÀr 1. Genellikle tahıl saklanan yer. 2. Yiyecek ve bazı 

eşyanın saklandığı yer. 3. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. 4. mec. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. 

5. mim. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp 

ölçek. 6. tic. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.” *TS (TDK 2011: 112)+. 

Àrzÿla- “özlemek, istemek” (Yüce 1993: 93), “arzu etmek, istemek” (Sağol 1995: 14), “arzulamak, istemek” (Ata 

1997-II: 36, Ata 1998: 22) < Àrzÿ “istek” (Yüce 1993: 93), “arzu” (Sağol 1995: 14), “arzu, istek” (Ata 1997-II: 36, 

Ata 1998: 22), “istek, arzu” (Toparlı ve Argunşah 2008: 200) → “…öskedi anı, Àrzÿladı anı Àrzÿluġ boldı anıÆ 

tapa…” [ME 148-5, 6 (Yüce 1993: 61)+, “Taúı Àrzÿlamazlar anı ulaşu, ol nirse birle kim burun keçürdi eligleri.” 

*SKT 530b/8, 9 (Sağol 1993: 318)+ || arzulamak “(-i) İstek duymak, özlemek, istemek.” *TS (TDK 2011: 161)+ < 

arzu “a. Far. Àrzÿ 1. İstek, dilek. 2. Heves.” *TS (TDK 2011: 161)+. 

azarla-
111

 “incitmek” (Yüce 1993: 96) ~ ÀzÀrla- “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 1998: 39) 

< ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), “eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, kötülük, zulüm” 

(Ata 1998: 39) → “...ıydı Kaèbe-ge boġazlaġu kölik-ni ÀzÀrladı aÆa, ÀzÀrlattı anı...” [ME 56-3, 4  (Yüce 1993: 

41)], “...bu kün seni öltürmek buyurdı, men seni ÀzÀrlamas-men tĆp İlyÀsnıŋ aêaúınàa tüşdi...” [KE 159r16 (Ata 

1997-I: 226)] || azarlamak “(-i) Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek.” *TS (TDK 2011: 214)+ < azar 

“a. Far. ÀzÀr Paylama.” *TS (TDK 2011: 214)+. 

dÀàla- “kızgın demirle gövdeye yara açmak” (Toparlı ve Argunşah 2008: 214) < dÀà “vücuda vurulan damga, 

işaret” (Ata 1998: 106) → “yüzin dÀàlaàaylar úaburàaların / hem arúan yaturup úoyup ot úorın” [MM 197/1, 2 

(Toparlı ve Argunşah 2008: 121)+ || dağlamak “(-i) 1. Kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak. 2. Akan 

                                                                                                                                                         
109

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
110

 Korkmaz, Eski Türkçeden bugüne kadar tüm lehçelerde işlek bir biçimde varlığını sürdüren bu ekin Türkiye Türkçesinde 
de tek ya da birden çok heceli adlardan ve ad soylu sözcüklerden geçişli ve geçişsiz eylemler türettiğini belirtmiş, ekin 
görevlerini “eklendiği adın gösterdiği nesne veya niteliği başka bir nesneye yönelten, o nesneden etkilenen geçişli fiiller 
türetme; adın karşıladığı nesnenin ortaya çıkmasını, oluşmasını sağlayan ve ‘yapma’ bildiren geçişli fiiler türetme; adın 
gösterdiği nesneyi araç olarak kullanma yoluyla o nesne ile yapılan işi gösteren geçişli fiiller türetme; adın gösterdiği nesneyi 
veya niteliği bir şeye kazandırmayı, katmayı, eklemeyi gösteren geçişli fiiller türetme; zaman gösteren adlardan, o zamanı 
içine alan ve zaman geçirmeyi bildiren fiiller türetme; sıfatlara ve yön gösteren bazı adlara gelerek genellikle o niteliği 
üzerinde bulunduran ve ‘olma’ bildiren geçişsiz fiiller türetme” biçiminde sıralamıştır (Korkmaz 2003: 116, 117). 
111

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
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kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerini kızıdırılmış bir metal araçla 

yakmak. 3. mec. Çok sıcak, soğuk veya acı bir şey yakmak. 4. mec. Acısı yüreğine işlemek.” *TS (TDK 2011: 579)+ 

< dağ (II) “a. Far. dÀà 1. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. 2. İyileştirmek için vücudun hastalıklı 

bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık. 3. mec. Büyük üzüntü, acı.” *TS (TDK 2011: 576)+. 

fermÀnla- “buyurmak, emretmek” (Ata 1997-II: 223, Ata 1998: 147) < fermÀn “ferman, emir” (Ata 1997-II: 223), 

“ferman, buyruk, emir” (Ata 1998: 146), “buyruk, emir” (Toparlı ve Argunşah 2008: 219) → “Bulutġa 

fermÀnladı[lar] yıpar, gül-Àb keltürüp SüleymÀnnıŋ tegresinde saçtılar…” [KE 148v14, 15 (Ata 1997-I: 211)], 

“Úaçan kim özi tün buçuúı keçse, töşektin turup Àbdast úılsa, ol cÀriyaúa taúı fermÀnlar erdi.” [NF 321-13, 14 

(Eckmann 2004: 223)]. 

güõÀrla- “eda etmek, yerine getirmek” (Ata 1998: 151) < güõÀr “geçme, geçerli olma” (Ata 1997-II: 228) → 

“…èAlì raøhu PeyġÀmbar èas òıdmatında aòşam namÀzını guzÀrladı taúı Ćwinge keldi.” [NF 142-1 (Eckmann 

2004: 99)]. 

òamla-
112

 “hamlamak” (Yüce 1993: 125) < òÀm “ham, çiğ” (Ata 1997-II: 237), “işlenmemiş, sade” (Ata 1998: 

161) → “…tayandı anıÆ üze òÀm-ladı aş-dın, ùaèÀm-dın, siÆmedi aÆa ùaèÀm…” [ME 146-7, 8  (Yüce 1993: 

61)] || hamlamak “(nsz) Uzun süre idman yapmama, hareket etmeme yüzünden gücünü veya çevikliğini 

yitirmek.” *TS (TDK 2011: 1039)+ < ham “sf. Far. òÀm 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış. 2. 

İşlenmemiş (madde). 3. İdmansız. 4. mec. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan. 5. mec. Kaba, toplum 

kurallarını bilmeyen, incelmemiş.” *TS (TDK 2011: 1036)+.  

òorla- “hor görmek” (Yüce 1993: 126), “hakir ve zelil hâle getirmek, alçaltmak” (Sağol 1995: 57), “horlamak, 

aşağılamak” (Ata 1997-II: 250), “horlamak, aşağılamak, küçük görmek” (Ata 1998: 174) < òor “hor, alçak” (Yüce 

1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; alçak gönüllü” (Sağol 1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), 

“hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 174), “değersiz, hor” (Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Taúı ol vaútın 

kim sınasa anı taúı tar úılsa anıÆ üze rÿzìsin, aytur: ‘İĢim òorladı mini.’” *SKT 573a/6, 7 (Sağol 1993: 354)+, 

“Yana ferìşteler taúı bir úulnuÆ èamalını kökke aşuràaylar taúı bu èamalnı azlaàaylar taúı òïrlaàaylar.” [NF 402-

12, 13 (Eckmann 2004: 280)] || horlamak (II) “(-i) Birinin gönlünü incitircesine davranmak, hor görmek.” *TS 

(TDK 2011: 1109)] < hor “sf. Far. òºÀr Değersiz, önemi olmayan, aşağı.” *TS (TDK 2011: 1109)+. 

rÀstla- “doğrulamak, tasdik etmek” (Sağol 1995: 128) < rÀst “doğru, gerçek, hak; doğruluk, sadakat” (Sağol 1995: 

128), “doğru, gerçek, dürüst” (Ata 1997-II: 520), “doğru, gerçek, düzgün, nizamlı; hazır” (Ata 1998: 349), “doğru, 

gerçek, uygun, hak, mübarek” (Toparlı ve Argunşah 2008: 249) → “Taúı rÀstlamadı taúı namÀz úılmadı.” [SKT 

557b/1 (Sağol 1993: 338)+ || rastlamak “(-e) 1. Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, 

tesadüf etmek. 2. Herhangi bir şeyle karşı karşıya gelmek. 3. Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek.” *TS (TDK 

2011: 1966)] < rast (I) “sf. Far. rÀst esk. 1. Doğru, düzgün. 2. a. Tesadüf. 3. a. Atılan şey hedefi vurma.” *TS (TDK 

2011: 1965)]. 

                                                 
112

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
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zencìrle- “zincirlemek, zincire vurmak” (Ata 1997-II: 757) < zencìr “zincir” (Ata 1997-II: 757, Ata 1998: 498) ~ 

zincìr “zincir, pranga” (Ata 1998: 499) → “...şeyùÀn kelip çerÀġnı öçürürde Yaèúÿb sekridi şeyùÀnnı tutup boynını 

zencìrledi...” [KE 62r8, 9 (Ata 1997-I: 86)] || zincirlemek “(-i) 1. Zincirle bağlamak. 2. Art arda, peş peşe gelmek.” 

[TS (TDK 2011: 2661)] < zincir “a. Far. zencìr 1. Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. 2. Art arda 

gelen şeylerin oluşturduğu dizi. 3. Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet. 4. Altın 

veya gümüşten yapılmış takı. 5. esk. Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ.” *TS (TDK 2011: 2660)+. 

zindÀnla- “zindana atmak” (Ata 1997-II: 758) < zindÀn
113 hapishane, zindan” (Sağol 1995: 197), “zindan” (Ata 

1997-II: 758, Ata 1998: 499) → “Cebreéìl aydı: İêi èazze ve celle anı zindÀnlamas, çıúaràıl.” [KE 157r21 (Ata 

1997-I: 223)].  

2.2. Birden Fazla Ekle Genişletilmiş Biçimler  

Addan Türetilen Eylem Tabanları 

/+lA-n-/114 

azarlan-
115

 “gücenmek, incinmek” (Yüce 1993: 96) ~ ÀzÀrlan- “eziyet edilmek, incitilmek” (Sağol 1995: 20), 

“azarlanmak, zarar görmek, incinmek” (Ata 1997-II: 66) < azarla- “incitmek” (Yüce 1993: 96)  ~ ÀzÀrla- 

“azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 66), “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 

1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), “eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, 

kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “...ÀzÀr boldı anıÆ birle, ÀzÀrlandı anıÆ birle...” [ME 191-5 (Yüce 1993: 71)+, 

“Ol vaútın kim ÀzÀrlandı Tangrı yolı içinde, úıldı òalú fitnesini Tangrınıng úını mengizlig.” *SKT 379a/2, 3 (Sağol 

1993: 219)] || azarlanmak “(nsz) Paylanmak, kötü sözle karşılaşmak.” *TS (TDK 2011: 214)+ < azar “a. Far. ÀzÀr 

Paylama.” *TS (TDK 2011: 214)+. 

cüftlen- “evlenmek” (Yüce 1993: 109, Ata 1998: 96) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), “çift; eş, zevce; 

koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), “çift” (Toparlı ve 

Argunşah 2008: 213) → “…tÀc keydi, tÀc urundı cüftlendi tişi-ni…” [ME 186-6 (Yüce 1993: 70)+, “Úayu biriÆiz 

úurbÀnını Óaú tvt úabÿl úılsa, ol cüftlensün, tĆdi erse, ÚÀbìl Ćkinçi erdi.” [NF 237-12, 13 (Eckmann 2004: 235)] || 

çiftlenmek “(nsz) İkili duruma getirilmek.” *TS (TDK 2011: 544)+ < çift “sf. Far. cuft 1. Birbirini tamamlayan iki 

tekten oluşan (nesneler). 2. a. Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. 3. a. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki 

hayvan. 4. a. Küçük maşa veya cımbız.” *TS (TDK 2011: 542)+. 

                                                 
113

 KE dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
114

 Hacıeminoğlu, /+lA-/ ekinin eylemden eylem yapma ekleriyle genişletilmiş biçimlerinden yalnızca /+lAn-/ ekine yer 
vermiş ve metinlerde geçen örnekleri kaydetmiştir. Hacıeminoğlu, bu ekin oluşma biçimine değinerek sık kullanıldığını 
belirtir (Hacıeminoğlu 1997: 136). /+lA/ ekinin Batı kaynaklı sözcüklere gelişi üzerine değerlendirmelerde bulunan Akalın, 
belirlediği örneklerden hareketle /+lAş-/ ve /+lAn-/ biçiminde ayrı ayrı addan eylem türeten ekler değil, /+lA-/ ekine çatı 
ekleri getirilerek geçişsiz yapılan eylemler olduğu görüşündedir (Akalın 1995: 98). Korkmaz ise Türkiye Türkçesinde de 
görülen bu türevlerden /+lAn-/ ve /+lAş-/ ekini, ayrı maddeler halinde ele almış ve açıklamıştır. Korkmaz, söz konusu eklerin 
kaynaşarak oluşmuş birleşik ekler olduğunu belirtir (Korkmaz 2003: 119, 120). 
115

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
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òorlan- “hor görülmek, horlanmak” (Sağol 1995: 57) < òorla- “hor görmek” (Yüce 1993: 126), “hakir ve zelil hâle 

getirmek, alçaltmak” (Sağol 1995: 57), “horlamak, aşağılamak” (Ata 1997-II: 250), “horlamak, aşağılamak, küçük 

görmek” (Ata 1998: 174) < òor “hor, alçak” (Yüce 1993: 126), “hakir, adi, aşağı, değersiz; alçak gönüllü” (Sağol 

1995:  57), “hor, aşağı, bayağı” (Ata 1997-II: 250), “hor, adi, bayağı, aşağılık” (Ata 1998: 174), “değersiz, hor” 

(Toparlı ve Argunşah 2008: 223) → “Taúı cÀviĢÀne bolur anıñ içinde, òorlanmış.” *SKT 350b/1 (Sağol 1993: 

200)] || horlanmak “(nsz) Hor görülmek.” *TS (TDK 2011: 1110)+ < hor “sf. Far. òºÀr Değersiz, önemi olmayan, 

aşağı.” *TS (TDK 2011: 1109)]. 

òoşlan- “neşelenmek, sevinmek” (Yüce 1993: 126), “beğenmek, hoşlanmak, zevk almak” (Sağol 1995: 58), 

“hoşlanmak” (Ata 1997-II: 250), “hoşlanmak, hoşuna gitmek” (Ata 1998: 174) < òoş “hoş, iyi, güzel” (Yüce 1993: 

126, Ata 1997-II: 250, Ata 1998: 174), “iyi, güzel, hoş” (Sağol 1995: 58), “güzel, iyi, hoş” (Toparlı ve Argunşah 

2008: 223) → “…sordı ton derni budaúlandı òoşlandı, yüÆül-lük ėtdi…” [ME 166-2, 3 (Yüce 1993: 65)+, “Andaà 

úıldılar, söz işittiler òoşlandılar.” [KE 120v4 (Ata 1997-I: 168)] || hoşlanmak “(-den) Hoşuna gitmek, hoş bulmak, 

hazzetmek, sevmek. [TS (TDK 2011: 1112)] < hoş “sf. Far. òoş 1. Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren. 2. zf. 

Bununla birlikte. 3. zf. Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 1111)+. 

mazalan- “faydalanmak” (Yüce 1993: 156) < maza “tat, lezzet” (Yüce 1993: 156) ~ meze “tat, lezzet” (Ata 1997-

II: 439, Toparlı ve Argunşah 2008: 239), “tat, lezzet, yapılan işten duyulan zevk” (Ata 1998: 291) → “…manfaèat 

aldı anıÆ birle, maza alındı anıÆ birle, maza-landı oyġandı uyúusın-dın…” [ME 181-7 (Yüce 1993: 69)+. 

meyvelen- “meyvelenmek” (Yüce 1993: 157) < meyve “yemiş, meyve” (Yüce 1993: 157) ~ mìve “meyve” (Ata 

1997-II: 442), “meyve” (Sağol 1995: 106) ~ mēve “meyve, ürün” (Ata 1998: 290)  → “…yėmiş çıúardı yıàaç, 

meyve-lendi yıàaç, meyve-lig boldı yıàaç…” [ME 12-6 (Yüce 1993: 33)+ || meyvelenmek “(nsz) Meyveli duruma 

gelmek, meyve vermek.” *TS (TDK 2011: 1673)] < meyve “a. Far. mìve 1. bit. b. Bitkilerde çiçeğin 

döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. 2. 

mec. Ürün, sonuç, kâr.” *TS (TDK 2011: 1673)+. 

nişanlan-
116 “işaretlenmek” (Yüce 1993: 160) < nişÀn

117 “işaret, nişan, iz” (Yüce 1993: 160), “işaret, alâmet, 

belirti, nişan; iz, yara izi” (Sağol 1995: 114), “nişan, iz, belirti” (Ata 1997-II: 469), “nişan, belirti, işaret, iz” (Ata 

1998: 316), “iz, işaret, belirti, nişan” (Toparlı ve Argunşah 2008: 245) → “…nişÀn-lıġ boldı ol nėme birle, 

nişÀnlandı anıÆ birle yala yapdı aÆa anıÆ birle…” *ME 147-1 (Yüce 1993: 61)+ || nişanlanmak “(nsz, -le) 1. 

Nişanlı duruma gelmek, adaklanmak. 2. Evlenmeye söz verme belirtisi olarak nişan yüzüğü takmak.” *TS (TDK 

2011: 1774)] < nişan “a. Far. nişÀn 1. İşaret, iz, belirti, alamet. 2. Nişanlanma sırasında yapılan tören. 3. 

Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma. 4. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. 5. Hedefi 

vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme. 6. Devlet nişanı.” *TS (TDK 2011: 1773, 1774)+.  

renklen- “renklenmek” (Yüce 1993: 170) < renk “renk” (Yüce 1993: 170) ~ reng “renk” (Sağol 1995: 129), “renk; 

tarz, hal” (Ata 1997-II: 521), “renk, beniz” (Ata 1998: 351) → “…bar boldı nėrse boyaġ-lu boldı nėrse, renk-

                                                 
116

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
117

 ME dizininde, Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. 
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lendi…” [ME 188-5 (Yüce 1993: 70, 71)+ || renklenmek “(nsz) 1. Renkli duruma gelmek. 2. mec. Canlılık, hareket 

kazanmak.” *TS (TDK 2011: 1974)+ < renk, -gi “a. Far. reng 1. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde 

oluşturduğu duyum. 2. mec. Nitelik: İşin rengi değişti. 3. mec. Çeşitlilik.” *TS (TDK 2011: 1973)+. 

/+lA-ş-/ 

cüftleş- “birleşmek” (Yüce 1993: 109) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), “çift; eş, zevce; koca, zevç” 

(Sağol 1995: 37), “çift, eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), “çift” (Toparlı ve Argunşah 

2008: 213) → “…kendü özin ölüg-ge úoşdı cüft-leşti-ler koÆşı-laştı-lar ziyÀret úılıştı-lar…” [ME 203-2, 3 (Yüce 

1993: 74)] || çiftleşmek “(nsz, -le) 1. Bir şey tekken bir tanesinin daha katılmasıyla iki olmak. 2. Erkek ve dişi 

hayvan veya bitki hücreleri döllenmek için bir araya gelmek.” *TS (TDK 2011: 544)+ < çift “sf. Far. cuft 1. Birbirini 

tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). 2. a. Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. 3. a. Toprağı sürmek için 

birlikte koşulan iki hayvan. 4. a. Küçük maşa veya cımbız.” *TS (TDK 2011: 542)+. 

dostlaş- “karşılıklı muhabbet etmek” (Sağol 1995: 42) < dost “dost” (Sağol 1995: 42, Ata 1997-II: 171, Ata 1998: 

110), “sevgili, yâr, dost” (Toparlı ve Argunşah 2008: 214) → “…mundın aşnu kim kelse künì kim yoú satıġ anıng 

içinde taúı yoú dostlaşmaú.” *SKT 250a/5, 6 (Sağol 1993: 138)+ || dostlaşmak “(nsz) Dost durumuna gelmek, dost 

olmak.” *TS (TDK 2011: 707)+ < dost “a. Far. dÿst 1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan 

kimse, düşman karşıtı. 2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. 3. Sahibine sevgi 

gösteren hayvan. 4. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. 5. sf. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.” *TS 

(TDK 2011: 706, 707)]. 

kìneleş- “kin tutmak, hasetleşmek” (Yüce 1993: 145) < kìne “kin” (Yüce 1993: 145, Toparlı ve Argunşah 2008: 

233), “kin, düşmanlık” (Ata 1997-II: 359), “kin, hased, düşmanlık” (Ata 1998: 249) → “…úılıç birle uruştı-lar, 

hased úılıştı-lar, kìne-leşdi-ler…” [ME 195-7 (Yüce 1993: 72)+. 

laàlaş-
118 “şakalaşmak” (Yüce 1993: 155) < lÀà “şaka, latîfe” (Yüce 1993: 155) → “…yüze yüz sözleşti anıÆ birle 

lÀġlaştı anıÆ birle…” [ME 108-3 (Yüce 1993: 52)+. 

rÀzlaş- “fısıldaşmak, gizlice söyleşmek” (Sağol 1995: 129), “sırdaş olmak, sırları karşılıklı söylemek” (Ata 1997-II: 

521) < rÀz “sır” (Yüce 1993: 169, Sağol 1995: 129, Ata 1998: 350, Toparlı ve Argunşah 2008: 250), “sır, giz” (Ata 

1997-II: 521) → “Ol vaútın kim rÀzlaştıngız, taúı rÀzlaşmang yazuú úılmak birle taúı küç úılmak birle…” [SKT 

520a/6 (Sağol 1993: 312)+. 

/+lA-t-/ 

azarlat-
119 “incitmek” (Yüce 1993: 96) ~ ÀzÀrlat- “eziyet etmek, incitmek” (Sağol 1995: 20), “azarlamak, incitmek” 

(Ata 1997-II: 66), “azarlamak, incitmek, kırmak” (Ata 1998: 40) < azarla- “incitmek” (Yüce 1993: 96) ~ ÀzÀrla- 

“azarlamak, eziyet ve işkence etmek” (Ata 1997-II: 66), “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, zarar vermek” (Ata 

                                                 
118

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
119

 ME dizininde, kısa ünlülü gösterilmiştir. 
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1998: 39) < ÀzÀr “incitme, azar” (Yüce 1993: 96), “eziyet etme, incitme” (Sağol 1995: 20), “azar, incitme, 

kötülük, zulüm” (Ata 1998: 39) → “Taúı ol <iki> kim irse kim, kelür anga, yaènì úılurlar, sizdin; ÀzÀrlatıng 

anlarnı.” *SKT 78a/4 (Sağol 1993: 43)+, “PeyàÀmbar èas aydı: Ata ana óaúúı o turur kim, ataúa ölginçe terbiyet 

úılsaÆ taúı hēç ÀzÀrlatmasaÆ.” [NF 283-9, 10 (Eckmann 2004: 196)] || azarlatmak “(-i, -e) Azarlama işini 

yaptırmak veya azarlanmasına yol açmak.” *TS (TDK 2011: 214)+ < azar “a. Far. ÀzÀr Paylama.” *TS (TDK 2011: 

214)]. 

/+lA-n-/ + /-dUr-/ 

cüftlendür- “evlendirmek” (Yüce 1993: 109, Sağol 1995: 37, Ata 1998: 97) < cüftlen- “evlenmek” (Yüce 1993: 

109, Ata 1998: 96) < cüft “çift, iki tane, eş” (Yüce 1993: 109), “çift; eş, zevce; koca, zevç” (Sağol 1995: 37), “çift, 

eş” (Ata 1997-II: 154), “eş, karı kocadan biri” (Ata 1998: 96), “çift” (Toparlı ve Argunşah 2008: 213) → 

“...küydürdi aÆa òatunını cüft-lendürdi aÆa keleşmişini biz nikÀó içinde erdük...” [ME 27-1, 2 (Yüce 1993: 36)+, 

“Anıng mengizlig; taúı cüftlendürdük king taúı úara közlügler birle.” *SKT 475a/7 (Sağol 1993: 280)+. 
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SONUÇ  

Türkçenin türetme olanakları doğrultusunda Türkçe ya da yabancı kökenli sözcüklerden, bir ya da birden çok 

yapım ekiyle yeni adlar ve eylemler yapılmakta; kimi zaman birden çok dile ait birim, bir arada kullanılmaktadır. 

Harezm Türkçesi metinlerindeki Farsça sözcüklerden Türkçe yapım ekleriyle türetilen örneklerin belirlendiği ve 

Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığı bu çalışmada, -alıntı sözcükler ekseninde- sözcük kökleri; kullanılan yapım 

eklerinin türleri, işlevleri ve kullanım sıklıkları; türetilen sözcüklerin anlamları ve anlam özellikleri; Türkçenin 

türetme olanaklarının Harezm Türkçesindeki görünümü vb. açılarından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:   

a) Dönem metinlerinde, Farsça adlara bir ya da birden çok Türkçe yapım eki getirilerek adlar ve eylemler 

türetilmiştir. Bu kapsamda addan ad yapan 30 ayrı dil biriminin 7’sinde tek, 23’ünde ise birden çok yapım eki 

kullanılmıştır. Addan eylem yapımında ise bu sayı, 2 adet tek, 4 adet de birden çok ekli olmak üzere toplam 

6’dır. Harezm Türkçesi metinlerindeki Farsça sözcükler çevresinde ulaşılan bu sonuç, yapım ekleri ya da ek 

öbekleri açısından addan ad türetiminin addan eylem türetimine göre daha çok seçeneğe sahip olunduğunu 

göstermektedir. Türemiş sözcükler de sayısal olarak buna koşut bir durum sergilemiştir. Farsça alıntılara 

getirilen her iki grup yapım ekine ilişkin bu sayısal veriler, Türkçedeki genel kullanıma da uygunluk 

göstermektedir.    

b) Addan ad türetiminde /lIg/+lUg/ ~ /+lI/+lU ve /+lIk/+lUk/ ~ /+lIg/+lUg/; addan eylem türetiminde ise /+lA-/ 

ve bu ekin çatı ekleriyle genişletilmiş biçimleri tercih edilmiştir. Eklerin kullanım sıklığı açısından Farsça alıntılara 

özgü bir eğilim belirlenmemiştir. Harezm Türkçesinde genel olarak sık ya da seyrek görülen yapım eklerinin 

Farsça sözcüklerdeki kullanımı da bu düzeyde gerçekleşmiştir. 

c) Harezm Türkçesindeki kullanımlara koşut olarak kimi eklerin ünlülerinde, damak ve dudak uyumuna 

aykırılıklar belirlenmiştir. Farsça alıntıların bir bölümünde, ince ünlü üzerine kalın ünlülü ekler gelmiş; düz 

ünlüden sonra yuvarlak ya da yuvarlak ünlüden sonra düz ünlülü ekler kullanılmıştır. Metin yayınlarında aynı 

örneğin uyuma girmiş biçimleri de kaydedilmiştir: endÀzelıġ “ölçülü, ölçüde, kadar” (Ata 1998: 123), òıredlıġ 

“akıllı, bilgili” (Ata 1998: 172); ÀmÀdelıú “hazırlık” (Ata 1998: 15), dìvÀnelıú “delilik, divanelik” (Sağol 1995: 42), 

tÀzelıú “güzellik, tazelik” (Sağol 1995: 150); destÿrsız “izinsiz” (Ata 1997-II: 169); baòtluluú “bahtlılık” (Yüce 1993: 

97), renklülük “renklilik” (Yüce 1993: 170) krş. mìvelig “meyveli” (Ata 1997-II: 442) ~ meyvelıà “meyveli” (Sağol 

1995: 107); peyvestelıú ~ peyvestelik “devamlılık” (Sağol 1995: 126)... 

ç) Yapım ekleriyle türetilmiş birkaç örneğin kök biçimleri, aynı metinde ya da dönemin diğer metinlerinde yer 

almamıştır: ber-òºÀrdÀrlıú “faydalanma, menfaat, istifade” (Sağol 1995: 25) ~ ber-òÿrdÀrlıú “faydalanma, 

menfaat, istifade” (Sağol 1995: 25) < ber-òºÀrdÀr ~ ber-òÿrdÀr ~ beròÿ-dÀr; şÀh-siperġamlig “hoş fesleğenli, güzel 

kokulu bitkilere sahip (yer)” (Sağol 1995: 143) < şÀh-siperġam; mihmÀnlıú “misafirlik” (Ata 1997-II: 440) < 

mihmÀn; nÀ-dÀnlıú  “bilmezlik, cahillik, terbiyesizlik” (Ata 1997-II: 458) < nÀ-dÀn... 

d) Harezm Türkçesi metinlerinde, Farsça alıntıların yazımlarına ya da okunuş tercihlerine göre değişkenlik 

gösteren farklı biçimleri kaydedilmiştir: mazalıà “tatlı, lezzetli” (Yüce 1993: 156) ~ mezÀlıà “tatlı, lezzetli” (Ata 
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1998: 291) ~ mezelıà “lezzetli” (Sağol 1995: 107); mìvelig “meyveli” (Ata 1997-II: 442) ~ meyvelig  (Yüce 1993: 

157); civÀnmardlıú “cömertlik” (Yüce 1993: 109) ~ cüvÀn-merdlıú “cömertlik, eli açıklık” (Ata 1998: 99); 

payàambarlıú “peygamberlik” (Yüce 1993: 169) ~ peyàÀmberlıú “peygamberlik” (Sağol 1995: 126)... 

e) Farsça sözcüklerden yapılan Türkçe türetmeler, Türkçe yardımcı eylemlerle birleşik eylem oluşturmuştur. Bu 

örneklerin bir bölümü de deyimleşmiştir: 

ėdiş- → “…söz úaytarışdı anıÆ birle cüft-lük ėdişti anıÆ birle…” [ME 122-4 (Yüce 1993: 56)+. 

bol- → “…yėmiş çıúardı yıàaç, meyve-lendi yıàaç, meyve-lig boldı yıàaç…” [ME 12-6 (Yüce 1993: 33)+; 

“…şerèan daèvÀ úılıp òuãÿmat úılmaúı revÀ erken aramızda òuãÿmat taúı bē-mezelik bolmasun, tĆp ol òuãÿmatnı 

terk úılsa…” [NF 383-13, 14 (Eckmann 2004: 267)]; “binÀ bÀnisiz bolmaúı bil muóÀl / yıêıà úaùresindin sėniŋ tėg 

cemÀl” *MM 29/1, 2 (Toparlı ve Argunşah 2008: 95)+... 

úıl-/úılın-/úılış- → “Aydılar: yoú. Şemèÿn aydı: biz me andaġ cÀdÿlıú úılur miz...” [KE 113r1 (Ata 1997-I: 158)], 

“Óaúìúat üze anlar kim düşmanlıú taúı òilÀf úılurlar Tangrıàa taúı yalavaçınàa...” *SKT 521b/4 (Sağol 1993: 

312)]; “...taúı cemè úılınmış köp mÀllardın, altundın taúı kümüşdin, taúı nişÀnlıġ úılınmış aùlardın...” [SKT 48b/7, 

8 (Sağol 1993: 29)+; “…muèÀraøa úılıştı-lar, úarşu turuştılar, bìzÀrlıú úılışdı-lar…” [ME 205-6 (Yüce 1993: 74)+... 

bir-/biril- → “Taúı bir işlig ögürler, ber-òÿrdÀrlıú birgey miz anlaràa.” *SKT 218b/3 (Sağol 1993: 120)+, “Taúı 

bìzÀrlıú birle tanuúluú birmez men özümge.” *SKT 232b/1 (Sağol 1993: 128)+; “...kifÀyet úıl<ma>dı anlaràa, ol 

kim ber-òÿrdÀrlıú birilür irdiler?”  *SKT 359b/5 (Sağol 1993: 207)+... 

oúu- → “Taúı Àhestelıú birle oúuġul Úur’Ànnı, oúumak.” *SKT 553a/2 (Sağol 1993: 334)+. 

tilen- → “Ol künde asıà úılmaz, anlar kim küç úıldılar, èöõrleri, taúı anlar òoşnÿdluú tilenmezler.” [SKT 391a/9-

391b/1 (Sağol 1993: 226)+. 

f) Türkçe yapım ekli Farsça adların kurduğu kimi sözcük grupları için özel anlamlar kaydedilmiştir: 

dürüstluú üze “hakikat şu ki, gerçekten” (Sağol 1995: 42), peyġÀmberlıú óÀlı üze “peygamber olarak” (Sağol 

1995: 126); cÀviĢÀnelıú óÀlında “ebedî olarak” (Sağol 1995: 35), rÀstlıú yanındın “doğruluk ve dürüstlükle, 

dürüstçe” (Sağol 1995: 129); rÀstlaàan eren “tasdik eden erkek” (Sağol 1995: 128), òoşluúàa (òoşluúúa) ketürgen 

meyve “tadı güzel ve hoş olan meyve” (Sağol 1995: 58); nevmìĢlıú ôÀhir úılàan “ümitsizliğini açığa vuran, çok 

ümitsiz” (Sağol 1995: 113)... 

g) Harezm Türkçesinde belirlenen türetmelerin 72 adedi, özgün biçimleri ya da ses değişikliklerine bağlı 

değişkeleriyle Türkçe Sözlük’te (TDK 2011) sözlük birimi olarak yer almaktadır. Bunların bir bölümü, söz konusu 

iki yazı dilinde aynı ya da benzer anlamlı olmakla birlikte anlamı farklılaşan örnekler de bulunmaktadır: 

şÿmluú “uğursuzluk” (Ata 1997-II: 584) krş. şomluk, -ğu “a. Uğursuzluk.” *TS (TDK 2011: 2230)+; endìşesiz 

“kaygısız” (Yüce 1993: 119),  “düşüncesiz, endişesiz” (Ata 1998: 123) krş.  endişesiz “sf. Endişesi olmayan.” *TS 

(TDK 2011: 798)]; anbÀrla- “anbarlamak, depolamak” (Ata 1997-II: 27) krş. ambarlamak “(-i) Depolamak.” *TS 

(TDK 2011: 112)]... 
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baòtlıà “kısmetli, nasipli, bahtlı” (Sağol 1995: 21) ~ baòtlu (Yüce 1993: 97) krş. bahtlı “sf. Bahtı iyi olan, mutlu, 

talihli, kara bahtlı karşıtı.” *TS (TDK 2011: 236)+; bahÀlıà “değerli, kıymetli”(Toparlı ve Argunşah 2008: 203) krş. 

pahalı “sf. Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı.” *TS (TDK 2011: 1875)+; ÀzÀrla- “azarlamak, incitmek, eziyet etmek, 

zarar vermek” (Ata 1998: 39) krş. azarlamak “(-i) Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek.” *TS (TDK 

2011: 214)]; nişÀnlan- “işaretlenmek” (Yüce 1993: 160) krş.  nişanlanmak “(nsz, -le) 1. Nişanlı duruma gelmek, 

adaklanmak. 2. Evlenmeye söz verme belirtisi olarak nişan yüzüğü takmak.” *TS (TDK 2011: 1774)+... 

òamluú “hazımsızlık, hamlık” (Yüce 1993: 125) krş. hamlık, -ğı “a. 1. Ham olma durumu. 2. İdmansızlık.” *TS (TDK 

2011: 1039)]; cÀdÿlıú ~ cÀdÿluú “büyücülük, sihirbazlık” (Ata 1997-II: 149) krş. cadılık, -ğı “a. Cadıya yakışır 

davranış, huysuzluk.” *TS (TDK 2011: 433)+; rÀstla- “doğrulamak, tasdik etmek” (Sağol 1995: 128) krş. rastlamak 

“(-e) 1. Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek. 2. Herhangi bir şeyle karşı 

karşıya gelmek. 3. Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek.” *TS (TDK 2011: 1966)+... 

h) Harezm Türkçesi metinlerinde belirlenen örneklerin Türkiye Türkçesindeki biçimleri arasında, farklı 

görevlerde kullanılan, terim niteliği kazanan, mecazlaşan kullanımlar da bulunmaktadır: perdeli “sf. 1. Perdesi 

olan veya perde ile örtülü bulunan. 2. Duvaklı. 3. müz. Perde sağlamak için parmaklarla basılacak yerleri olan 

(çalgı).” *TS (TDK 2011: 1913)+, renkli “sf. 1. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. 2. mec. Neşeli, canlı, 

ilgi çekici. 3. mec. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). 4. a. sin. Doğadaki renkleri olduğu gibi 

görüntüye aktarmayı gözeten film.” *TS (TDK 2011: 1974)+; zeyreklik, -ği “a. ruh b. Zekilik.” *TS (TDK 2011: 

2653)]; cansız “sf. 1. Canını yitirmiş, ölmüş. 2. Canlı olmayan (varlık), camit. 3. zf. mec. Güçsüz, mecalsiz bir 

biçimde. 4. mec. İlgi uyandırmayan, sönük. 5. mec. Durgun.” *TS (TDK 2011: 444)+, destursuz “sf. 1. İzinsiz. 2. zf. 

İzinsiz bir biçimde.” *TS (TDK 2011: 643)+...  

Harezm Türkçesindeki Farsça sözcüklerden Türkçe yapım ekleriyle gerçekleşen türetmeler üzerine yapılan bu 

çalışmada, dönem metinlerinden belirlenen örnekler çerçevesinde, Farsça ögelerin Türkçe addan ad ve addan 

eylem türeten yapım ekleriyle ya da bunlardan türlü biçimlerde oluşan ek öbekleriyle birleşimleri açısından 

Türkçe ögelerden farklı bir özellik taşımadığı belirlenmiştir. Metinlerde örneklenen 36 farklı ek/ek öbeği 

seçeneği, Türkçenin -Farsça sözcükler ekseninde- sözcük türetme olanakları açısından yabancı kökenli 

sözcüklere özgü biçim bilimsel bir yönelim içermediğini de göstermektedir. Bununla birlikte tarihî Türk yazı 

dilleri üzerine yapılacak bu bağlamdaki çalışmalarla yabancı kökenli sözcüklerden yapılan Türkçe türetmelerin 

günümüze kadar hangi aşamalardan geçerek evrildiği, sözcük ve ek düzeyindeki dönemsel farklılıkların ya da 

tercihlerin neler olduğu, bu tür kullanımların Türkiye Türkçesine uzanan örnekleri, karşılaştırmalı olarak 

incelenebilecektir.   

 

 

 

 

 



- 1220 -                       Oğuz ERGENE, Harezm Türkçesi Metinlerinde Alıntılardan Sözcük Türetimi (Farsça Ögeler)                                                           
 

 

KISALTMALAR 
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