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Öz
Türkçenin çok eskiliğinden kaynaklanan sağlam yapısı ve güçlü dil bilgisi onu her
zaman ilgi ve cazibe odağı kılmıştır. Tarih boyu bu dili başka dilli halklara öğretmek için
çeşitli sözlükler ve dil bilgisi eserleri yaratıldığı gibi İran sahasında da birçok Türkçe dil
bilgisi ve sözlük meydana getirilmiştir. Bunlardan Farhad Rahimi tarafından yayımlanan
Abdurrahim Şirvanî’nin dil bilgisi ve sözlükten ibaret Mazharu’t-Türkî adlı eseri ve Kaçar
Türk hâkimiyeti döneminden önceye ait olan Fevaid-i Ahmedî adlı eseri sayabiliriz. Fevaidi Ahmedî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlük ve Türkçe
atasözlerinden ibaret bir eserdir. Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî tarafından
Seyyid Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına 1784 yılında kaleme alınmıştır. Bu
çalışmada kısa bir girişten sonra “Fevaid-i Ahmedî” başlığı altında verilen “Eserin Tanıtımı
ve Düzeni”, “Eserin Yazma Nüshaları”, “Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma”, “Eserin
Sözcük Bilimi ve Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi” alt başlıkları ile bu eser
hakkında bilgi verilip incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, sözcük
bilimi, sözlük bilimi, Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi
Tebrizî, İran, 18. yüzyıl, dil bilgisi, atasözleri.

ON THE WORK OF MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ TITLED FEVAİD-İ AHMEDÎ
(KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT)
Abstract
The strong structure of Turkish and its strong grammar which originated from the very
old Turkish language, have always made it the center of attention and attraction.
Throughout history, various dictionaries and grammar works have been created to teach this
language to people with other languages, and many Turkish grammar and dictionaries have
been created in the Iranian area. Of these, is a work of Abdurrahim Shirvanî named
Mazharu’t-Türkî that published by Farhad Rahimi, consisting of grammar and dictionary,
and a work named Fevaid-i Ahmedî that belongs to before the period of Qajar Turkish
domination that published by Farhad Rahimi. Fevaid-i Ahmedî is a work consisting of
Turkish grammar written in Persian and Turkish-Persian dictionary and Turkish proverbs.
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 Muhammed Mehdi Tebrizî’nin Fevaid-i Ahmedî (Kavaid-i Türkî-Lügât-Temsilat) Adlı Eseri Üzerine 
Fevaid-i Ahmedî was written by Muhammed Mehdi Tebrizî in the name of Seyyid Ahmed
Ali Han Bahadırlı Bahadır in 1784. In this study, after a short introduction, information has
been given about this work and analyzed under the subheadings of “Presentation and
Layout of the Work”, “Manuscripts Copies of the Work”, “Studies on the Work”,
“Evaluation of the Work In Terms of Lexicology And Lexicography” under the heading of
“Fevaid-i Ahmedî”.
Keywords:

Azerbaijan Turkish, Azerbaijan Turkish Dictionary, lexicology,
lexicography, Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî, Iran, 18th
century, grammar, proverbs.

1. Giriş
Türkçenin çok eskiliğinden kaynaklanan sağlam yapısı ve güçlü dil bilgisi onu her zaman
ilgi ve cazibe odağı kılmıştır. Tarih boyu bu dili başka dilli halklara öğretmek için çeşitli
sözlükler ve dil bilgisi eserleri yaratıldığı gibi İran sahasında da birçok Türkçe dil bilgisi ve
sözlük meydana getirilmiştir. Bunlardan Kaçar Türk hâkimiyeti dönemine ait olan ve Hüseyin
Muhammedzade Sadik tarafından bilim dünyasına tanıtılan Mirza Tabîb Aştiyanî’nin ve gene
de Abdulali Halhalî’nin dil bilgisi eserlerini, Kaçar dönemine ait olan ve Farhad Rahimi
tarafından yayımlanan Abdurrahim Şirvanî’nin Mazharu’t-Türkî adlı dil bilgisi ve sözlük eserini
sayabiliriz. Bunlardan bir başkası Kaçar döneminden önceye ait olan Fevaid-i Ahmedî adlı bu
eserdir.
2. Fevaid-i Ahmedî
2.1. Eserin Tanıtımı ve Düzeni
Fevaid-i Ahmedî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlük ve Türkçe
atasözlerinden ibaret bir eserdir. Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî tarafından Seyyid
Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına H 1198 yılının sonlarında (1784) kaleme alınmaya
başlanmış, H 1199 yılının başında (1784) bitirilmiştir.
Bu eser kısa bir giriş, mukaddime, fasıllar, baplar ve hatimeden ibarettir. Bu fasıllarda
fiil-i mazi, fiil-i hâl, fiil-i müstakbel, fiil-i emir, fiil-i nehiy, ism-i fail, ism-i meful, ism-i zaman
ve mekân, ism-i alet, zamirler ve işaret adları, zamirlerde kullanılan ekler ve edatlar, nispet eki,
ses değişmeleri, yazı kuralları ve sayılar başlığı altında Türkçe dil bilgisi kısaca ele alındıktan
sonra 19 baptan oluşan Türkçe-Farsça bir sözlük verilmiştir. Her bap Arap alfabesiyle ilk harfi
gösterir. Her bap ise birkaç fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar Arap alfabesiyle son harfe işaret
etmektedir. Hatime bölümünde Temsilat-i Türkî yani Türkçe atasözlerine yer verilmiştir. Yazara
göre bu atasözlerinin çoğu Türkçeden Farsçaya da geçmiştir. Hatimeden sonra gelen son söz ve
bazı dil bilgisi açıklamaları ile eser sona ermiştir.
2.2. Eserin Yazma Nüshaları
Bu eserin İran kitaplıklarında iki yazma nüshası bulunmaktadır:
2.2.1. Tahran Milli Melik Kütüphanesi 379 / 2 (Fazlullah Han lügati ile birlikte bir
mecmuadadır) numarada yerleşen bu eserin girişinden H 1198 yılının sonlarında yazıldığı,
eserin sonundan ise Seyyid Muhammed Han Bahadır, Seyyid Ali Han Bahadır ve Seyyid
Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına H 1199 yılının muharreminde bitirildiği
anlaşılmaktadır. Eserin sonundaki ketebe kaydından Fevaid-i Ahmedî adını taşıdığı ortaya
çıkmaktadır. Eserin sayfa kenarlarında bazı açıklamalara rastlanmaktadır. Tirme kâğıtlı 64
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yapraktan oluşan bu eserin her sayfası 18 satır ve 22,8*16,2 boyutlarındadır. Kahverengi meşin
ciltlidir (A).
2.2.2. Tahran Meclis Kütüphanesi 86990 numarada yerleşen bu eserin girişinden H 1198
yılının sonlarında yazıldığı anlaşılmaktadır. Eserin sayfa kenarlarında bazı açıklamalara
rastlanmaktadır. Bu eser Muhyiddin Ahmed Hayruddin Han tarafından cuma günü 9 rebiyüssani
H 1274’de Hindistan’da istinsah edilmiştir. 98 yapraktan oluşan bu eser nesih hat iledir ve her
sayfası 14 satır ve 21*15 boyutlarındadır. Kırmızı meşin ciltlidir (B).
2.3. Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma
Bu eser Farhad Rahimi tarafından 2020 yılında Tebriz’de yayımlanmıştır.
Rahimi, Farhad (2020). Muhammed Mehdi Tebrizî: Fevaid-i Ahmedî (Kavaid-i TürkîLügât- Temsilat). Tebriz: Ahter.
●

2.4. Eserin Sözcük Bilimi ve Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi
● Yazar dil bilgisi kısmını Kavaid-i Tirkî olarak adlandırmış, dil bilgisi ve sözlük
açıklamalarının çeşitli yerlerinde bu dilin adını kullanırken Türkî terimini kullanmıştır. Yazar
sözlük kısmının başında Türk dilinin çeşitliliğinden dolayı sadece İran ve Azerbaycan’da geçerli
olan lügatlerin verilmesiyle yetinildiğini dile getirmiştir. Sözlükte birçok deyime de yer
verilmiştir.

Eserde Türkî-yi Azerbaycan (Azerbaycan Türkçesi) terimi de kullanılmıştır: yuc ()یُْج:
Türkî-yi Azerbaycan‟da uc (“ )اُّجuç”, yud ()یُْص: Türkî-yi Azerbaycan‟da ut/ud (اُّص-“ )اُّتyut”,
●

yėndir () ِیٌضِع: Türkî-yi Azerbaycan‟da endir (“ )اًَضِعindir”.
●

Eserin sözlük kısmında Türkî-yi Çıġatayî, Lügat-i Çıġatayî veya lafz-i Çıġatayî

terimleriyle bazen Türk dilinin bu lehçesinin söz varlığına da başvurulmuştur: toķuz/toķķuz
(ت ُ ّوْػ-“ )تْهْػdokuz”, öte (“ )اُتاöd”, arġa (“ )آعؿاırmak”, arķa (“ )آعهاarka”, aġa (“ )آؿاharem
hatunu”, uluġ (“ )اُلُؾulu”, yıl (“ )ییلyıl”, başaķ (“ )تَلامtemren”, böri (ُْعی
ِ “ )تkurt”, barı ()تاعی
ِ
“hep, bütün”, toşķan (“ )تُْكواىtavşan”, cücük (“ )جْجْکtatlı”, saruġ ()ؿاعّؽ
“sarı”, savurmaķ
ُ
()ؿاّعهام
“savurmak”, sarı (“ )ؿاعیtaraf”, ķuyaş (“ )هُْیافgüneş”, köp (“ ) ُکپçok”, kökeltaş
ُ
(“ ) ُکْکَلتافsüt kardeşi”, luy (“ )لْیbalina; timsah”, yasa (“ )یاؿاkısas”, yuc (“ )یُْجuç”, yigid () ِیکیض
“yiğit”, yaġmur (“ )یاؿ ُوْعyağmur”, yėndir (“ ) ِیٌضِعindir”, yüz (“ )یُْػyüz, çehre”, yarlıġ () َیغلِیؾ
“yarlık”, yaruġ (“ )یاعّؽışıklı”, yaruġluķ (“ )یاعّؿلْمaydınlık”, yalınçaķ (“ )یالٌِچامçıplak,
yalıncak”, yıķlatmaķ (“ )یِوالتوامağlatmak”, yarumaķ (“ )یا ُعّهامışıklanmak”, yarutmaķ ()یاعّتوام
ُ
ُ “ )یاgizlemek”, yılan ()ییالى
“ışıklandırmak”, yudmaķ (“ )یُْصهامyutmak”, yaşurmaķ (كْعهام
“yılan”, yėne (ٌََ“ ) ِیyine”.
Eserin sözlük kısmında Lügat-i Rumî veya Zeban-ı Rumî terimleriyle bazen Türk
dilinin bu lehçesinin söz varlığına da başvurulmuştur: urba (“ )اُّعتاgiysi”, ėt (“ )اِتet!”, uķçur
(“ )اُه ُچْعuçkur”, aĳmaķ (“ )اًَکوامanmak”, aramaķ (“ )آعاهامaramak”, öylen (“ )اُّی َليöğlen”, ayaġ
●

donu (ًُُْ“ )اَیاؽ صdon”, ėyi / iyi (“ )اِئِیiyi”, üç tuġlı (“ )اُّچ تُْؿلِیüç tuğ taşıyan başkomutan”, bėgir
(“ )تِکِغat”, pėşkir (“ )پیلکیغpeşkir”, boķ / poķ (پُْم-“ )تُْمbok”, bulmaķ (“ )تُْلوامbulmak”, teres
(“ )ت ََغؽdinsiz”, çocuĥ (“ ) ُچْ ُجْرçocuk”, çubuķ (“ ) ُچْتُْمçubuk”, çezgenmaķ (“ ) َچؼکٌَوامçevresini
dolaşmak, çizginmek”, cizme (َ)جؼ َه
ُ ) “suç”, sıcaĥ / sıcaķ (ؿیجار-)ؿیجام
ِ “çizme”, suç (ؿْچ
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“sıcak”, saçmaķ (“ )ؿاچوامsaçmak”, sormaķ / ŝormaķ (صْعهام
ُ ) “sormak”, şindi ()كٌِضِی
ُ -ؿْعهام
ُ
“şimdi”, ķalbur (“ )هالثُْعkalbur”, ķaldır (“ )هالضِعkaldır”, ķonaķ (“ )هًْامkonalım”, ķovuķ (ّْم
ُ ُ )ه
“kavuk, uzun başlık”, köle (“ ) ُکْالhizmetçi oğlan”, kez (“ )کؼkez”, kitlemaķ (“ )کِتالهامkitlemek”,
gendi (“ )کٌَضِیkendi”, levend (“ ) َل ًَْضbir askerî sınıf”, mıncayı (“ )هِ ٌجائیmanca”, nirgil ()ًِغکِل
“hokka, hile”, ne yapım (یاپن
ِ ًَ) “ne yapayım”, nėre / nere (ًٍ ََغ-ٍ“ )ً َِغnere”, nėtdi / ne ėtdi ( ًَ-ًِتضِی

“ )اِیتضِیne etti”, varmaķ (“ )ّاعهامgitmek”, yaġmur (“ )یاؿ ُوْعyağmur”, yėndir (“ )یٌِضِعindir”, yüz
(“ )یُْػyüz, çehre”, yėmiş (“ )یِوِ قyemiş, meyve”, yüklenmiş (“ )یُْکلٌَوِ قyüklemiş”, yapmaķ
(“ )یاپوامyapmak”, yaĥmaķ (“ )یاسوامyakmak”, yudmaķ (“ )یُْصهامyutmak”, yabana sövlemaķ ( ًََیاتا
ؿْلوام
ُ ) “yabana söylemek”, yabana (ًََ“ )یاتاyabana, boşa”, yovrum (ُْعّم
ُ “ )یsevgilim; dostum”,

yarın ()یاعى
ِ “yarın”, yataķan (“ )یاتاهاىyatağan”, yėtdi (“ ) ِیتضِیyetti”.
●

Eserin sözlük kısmında Zeban-ı Özbek terimleriyle bazen Türk dilinin bu lehçesinin söz

varlığına da başvurulmuştur: mırtıĥ (“ )هِ غتِزtüfek”.
●

Eserin sözlük kısmında Zeban-ı Eramine terimleriyle bazen Ermeni dilinin söz varlığına

de başvurulmuştur: ķamas (“ )هاهاؽaheste, yavaş”, ķamas ķamas (“ )هاهاؽaheste aheste, yavaş
yavaş”.
Eserin sözlük kısmında Dehâkîn veya Dehât terimleriyle bazen köylülerin diline de
başvurulmuştur: açdüg (“ )آچض ُکaçtık”, acdüg (“ )آجضُکacıktık”, oymaķ (“ )اُّیوامaymak: ayılmak;
●

anlamak”, ėtmeg (“ )اِت َوکetmek”, içmeg (“ )اِیچ َوکiçmek”, incimeg (ًِجی َوک
ِ “ )اincimek”, ekmek
(“ )اَک َوکekmek”, örtek (“ )اُّعت َکörtelim”, emmek (“ )اَه َوکemmek”, baġrur (“ )تا ْؿ ُغعbağırır”, duy
(“ )صُّیduy, anla”, gede (ٍَ“ ) َکضoğlan, erkek çocuk”, mövüz (“ ) ُه ُْػkuru üzüm”, növüs ()ًُ ُْؽ
“nefis; erkeklik organı”, neyliyek (“ )ًَی ِلیَکne edelim”, hoy (“ )ُُْیseslenme sözü”.
●

Eserin sözlük kısmında Avam terimleriyle bazen alt tabakaların diline de

başvurulmuştur: mege (َ“ )هکmeğer”, bire (ٍ“ )تِ َغbire”, dızķırmaķ (“ )صِػهِغهامsıçmak”, zortla
ُ “tık!”, ķoz (“ )هُْػtaşaklar”, gürgebaz / gürgevaz (کْعکَ ّاػ-“ ) ُکْعکَ تاػeğlenmek
()ػّعتال
amacıyla meydanda ağzı kapalı olan bir kurdun etrafını çevirip bağırarak şiirler okuyup kurdun
etrafa saldırmasını sağlama”, gömmaķ (“ ) ُکْهوامsikmek”, yaraķ (“ ) َی َغمyarak, erkeklik organı”.
●

Eserin sözlük kısmında Ėlat terimleriyle bazen Yörüklerin diline de başvurulmuştur:

divit (“ ) ِص ِّیتkavat”, mövüz (“ ) ُه ُْػkuru üzüm”.
●

Eserin sözlük kısmında Elvat ve Evbaş terimleriyle bazen ayak takımı ve serserilerin

diline de başvurulmuştur: şişlim (“ )كِللِنşişleyeyim, saplayayım”.
●

Eserin sözlük kısmında sözcük açıklanırken Tazî (Arabî) terimleriyle bazen maddenin

bu dildeki karşılığı da verilmektedir: bit (“ ) ِتیتbit” (~ )هول, bire (ٍ“ ) ِت َغbire” (~ )تغؿْث, pineki
()پیٌَکِی
َ )صِع
ِ “hafif uyku” (~ ٌََ) ِؿ, duvar (“ )صُّاعduvar” (~ )جضاع, daz (“ )صاػkel” (~ )اهغع, dirsek (ؿک
“dirsek” (~ )هغكن, degül (“ )صَ ُکْلdeğil” (~ یؾ
ُ ) “süt” (~
َ َ)ل, dėrin (“ )ص ِِعیيderin” (~ )ػون, süt (ؿْت
ُ
ُ ) “şişe” (~ )ػجاج, ķurt (“ )هْعتkurt” (~
)لثي, şagird (“ )كاکِغصşakirt, öğrenci” (~ )تلویظ, şüşe (ََكْك
)دلغات االعض, ķanat (“ )هاًاتkanat” (~ )جٌاح, ķarvaş (“ )هاعاّافcariye” (~ َ)جاعی, ķapuçı (ُْچی
ِ )هاپ
“kapıcı” (~ )داجة, ķonşı (“ )هًُْلِیkomşu” (~ )جاع, kepek (“ ) َکپَکkepek” (~ َ)ًشال, kėçel () ِک َچل
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“kel” (~ )اهغع, kötel (“ ) ُکت َلyedek at” (~ )جٌیثت, gün (“ ) ُکْىgün” (~ )یْم, yėl (“ )یِلyel” (~ )عیخ, yol
ُ ًُْ“ )یyeğni” (~ )سلیق.
(“ )یُْلyol” (~ )طغین, yüngül (کل
Eserin sözlük kısmında sözcük açıklanırken Hindî terimleriyle bazen maddenin bu
dildeki karşılığı da verilmektedir: ocaķ (“ )اُّجامocak” (~ َ)چْل, oĥay (“ )اُّسَیoh” (~ ٍ)ًشغ, boşķab
●

(“ )تُْكوابtabak” (~ )عکاتی, biber (“ )تِثَغbiber” (~ )الل هغچ, bulġar (“ )تُلـاعsahtiyan” (~ )تْصاع, batış
ُ  ِت َل-“ ) ِت َل ُؼّکbilezik” (~ )چْعی, buĥav (َْ)تُش
(“ )تاتیقgevşek çamur” (~ )صَلضَل, bilezük / bilerzük (غػّک
“bukağı” (~ )تیغی, tecir (“ )ت َِجغçığ, paravana” (~ )چلًْض, çöb (“ ) ُچْبince tahta, çöp” (~ َ)تٌِک, çarçı
(“ )چاعچیtellal, çağırtmaç, çığırtkan” (~ )ًویة, çirk ()چغک
ِ “kir; pis; irin” (~ )هیل, çölmek () ُچل َوک
“çömlek” (~ )ُاًضی, çimdik ()چوضِک
ِ “çimdik” (~ )چتکی, çük (“ ) ُچکçük” (~ )ًًْی, ĥınna (ٌََّ ِ)س
“kına” (~ )هٌِضی, dıllaķ (“ )ص ِّالمdılak” (~ ٌَ)ت, degenek (“ )صَ َکٌَکdeğnek” (~ )التی, ruģ-ı tutya ( ُعّح
ُ “sopa” (~ )التی, zaķ (“ )ػامzaç” (~ )پِتکغی, silli
“ )تْتیاçinko; sürme, tutya” (~ )جـت, zopa ()ػّپا
(“ ) ِؿ ّلِیsille” (~ طواچا-َ)طواچ, şerit (“ )ك َِغتkurutmak için çamaşırların asıldığı ip” (~ )اَتکٌی,
ķantarla (“ )هاًتاعالgemle!” (~ ٍ َ)هَیؼ, ķovut (“ )هُ ُْتkavut” (~ ّْ)ؿت, ķoz (“ )هُْػkoz, ceviz” (~ )اسغّت,
ķarpuz (“ )هاعپُْػkarpuz” (~ )تغتْػ, ķazmaķ (“ )هاػهامkazımık” (~ )کغچي, ķurumsaķ ()هُ ُغهـام
“kaltaban” (~ تِغّا-)تِغّی, ķayķanaķ (“ ) َهی َوٌامkaygana” (~ ٌَ)ساگی, ķın (“ )هِيkın” (~ )هیاى, ķapan
(“ )هاپاىkapan” (~ )کٌج, ķara çörek otı (ْعک اُّتِی
َ “ )هَ َغٍ ُچçörek otu” (~ )کلًْجی, kilbit (“ )کِلثِتkibrit”
(~ )صییَ صالئی, kuf (“ ) ُکقsalıncak” (~ )جْلی, kėşik (“ ) ِکلِکbekçilik” (~ )چْکی, kėçel (“ ) ِک َچلkel”
(~ َ)گٌج, legen (“ ) َلکَيleğen” (~ َ)چلوچ, maşa (ََ“ )هاكmaşa” (~ ٍ)صؿت پٌا, hörük (“ )ُ ُُغکörük” (~
)چْتی, hėl / hil (“ )ُِلkakule” (~ )ایالچی, yėyĥa / yėyĥala (یِیشاال-“ )یِیشاyıka!” (~ ْ)کٌکال صال, yėrpik
(غپک
ِ ِ“ )یyelpaze” (~ َ)پٌک.
Eserin sözlük kısmında sözcük açıklanırken bazen Bengale dilinden karşılığı da
verilmektedir: ķapan (“ )هاپاىkapan” (~ َ) ُکْل.
●

Eserin sözlük kısmında sözcük açıklanırken bazen Irak dilindeki biçimi de
verilmektedir: ķayšan (“ )هَیطاىkaytan” ~ ķayšun ()هیطْى, ķelyan (“ )هَلیاىnargile” ~ ķeylun ()هیلْى.
●

Eserin sözlük kısmında sözcük açıklanırken Etrak-ı Kuhh ( )هُ ّخterimleriyle bazen halis
Türklerin dilindeki karşılığı da verilmektedir: ķelyan (“ ) َهلیاىnargile” ~ ķeylan ()هَیالى.
●

Eserin sözlük kısmında başka sözlüklerde olmayan, nadir bulunan veya ilgi çekici
sözcükler vardır: öte (“ )اُتاöd”, arġa (“ )آعؿاırmak”, uvand (“ )اُّّاًضtehir, erteleme, gecikme”,
●

eger (“ )اَکَغhekimlikte kullanılan bir kök, [eğir]”, uķçur (“ )اُه ُچْعuçkur”, araz (“ )اَعاػgam, keder”,
ülüş (“ )اُلُقartakalan yemek, yemek artığı”, üküş (“ )اُّ ُکْفiki üç”, üküş gün (“ )اُّ ُکْف ُکْىiki üç
gün”, indicaķ (“ )اِیٌضیجامşimdi”, ošaķ (“ )اُّطامateş çıkarılan taş, çakmak”, oymaķ ()اُّیوام
“aymak: ayılmak; anlamak”, unumaķ (“ )اًُُّْهامunutulmak”, ulamlamaķ (“ )اُّالهالهامtahmin
etmek, ölçmek”, itdirmaķ (“ )اِتضِعهامyitirmek”, emzek (“ )اَهؼَ کemzik”, ençüçek ()اًَ ُچ َچک
“kavrulup kabuğu soyularak yenilen bir çeşit hububat”, eldeng (“ )اَلضًَکlaftan anlamayan”, ilana
ُ “ )اِیالًََ آkertenkele, [yılana ağı veren]”, arman (“ )آعهاىtemenni, arzu”, oġlan
aġu vėren (یغى
َ ِّ ْؿ
aşı (“ )اُّؿالى آكِیilaçlarda kullanılan kunduz taşağı”, badıç (“ )تاصِیچçakşır altından giyilen
pamuklu kumaş”, bulġar (“ )تُلـاعsahtiyan”, bėrevüz (“ ) ِت َغ ُّػariyet, ödünç”, begres (کغؽ
َ َ“ )تbir
tür kumaş”, badalış (“ )تاصالِقkalelerin kuşatılmasında kullanılan bir top”, batış (“ )تاتیقgevşek
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çamur”, boyaķ (“ )تُْیامkumaşa boya yapmak için kullanılan ağaç”, boyunçaķ (“ )تُْیًُْچامkızların
boyunlarına taktıkları boncuklar”, baş açan (“ )تاف آ َچيbir tür kâğıt oyunu”, barca (َ“ )تاعجhep,
bütün; hepsi”, başı baķlu / başı baġlu (ُْتاكِی تاؿل-ُْ“ )تاكِی تاهلkertenkele”, pupu (ُْ“ )پُْپhüthüt,
ibibik”, tana (“ )تاًاkadınların burunlarına taktıkları halka”, tırna / turna (تُغًا-“ )تِغًاkemer veya
halatı örerek yapılan vurma aracı”, tip (“ )تِیپaskerî grup”, tımac (“ )تِواجbir tür gön, meşin”, tecir
(“ )ت َِجغçığ, paravana”, taĥır (“ )تاسِ غacı”, tes (“ )ت َؾat tersi”, topçaķ (“ )تُْپچامsoylu at”, tutunmaķ
(“ )تُْتًُْوامtutuşmak: ateş almak”, tig (“ )تیکdiken”, tepecek (“ )تَپَ َجکtıkaç”, torġa (ََ“ )تُْعؿgüzel
öten bir kuş, turgay, toygar”, tünüke (ََ“ )تٌُُکpehlivan güreşçilerin giydiği kısa pantolon”, teleke
(ََ“ )ت َ َلکbir şeyi elde etmek; çalmak, aşırmak”, tülüngi (“ )تُلٌُکِیkapkaç”, cıġla / cıķla ( ِجوال-) ِجـال
“dans eden çocuklar, rakkas çocuklar”, çigid / çigit ( ِچکِت-“ ) ِچکِضolgunlaşmamış karpuz”, çimid
()چوِض
ِ “çimdik”, culunbur (“ ) ُجلٌُثُغsefil, perişan”, çevr (“ ) َچْعçevre”, çilis / kinis ( ِکٌِؾ-) ِچلِؾ
“cimri, hasis”, çaķ (“ )چامsemiz ve sağ sağlam bedenli”, cov salmaķ / çov salmaķ ( ْ ُچ-ُجْ ؿالوام

“ )ؿالوامün salmak”, cütmaķ (“ ) ُجْتوامçift koşmak”, çoġan (“ ) ُچْؿاىçöven, sabun otu”, çilsime
(َ)چل ِـ َو
ِ “omuz veya sırtı
ِ “kış gecelerinde yenilen kuru yemiş”, ca„de (ٍَ“ ) َجؼضcadde”, cıdav (َّ)جض
yaralı hayvan”, çarġatu (ُْؿت
َ “ ) َچغkadınların yıkanmak için hamama götürdükleri tas”, çapav
(َْ“ )چاپçapul, akın”, çarĥçı (غسچی
“alıcı kuş”, ciki ciki ()جکِی ِجکِی
ِ
ِ “ ) َچçarkacı”, çalçı ()چالچی
ِ
“sevinç, beğenme, hayranlık duyguları belirten bir söz”, çarĥı (“ ) َچغسِ یtuvalet, hela”, divit
(“ ) ِص ِّیتkavat”, deftin (“ )صَكتِيdokumacı tarağı, kirkit”, dügdügi ([“ )صُکضُکِیbaltanın arkası,
düğdüğü]”, diz gözi (ْػی
ِ “ )صِیؼ ُکdiz kapağı”, dügüşi (“ )صُّ ُکْكِیsepet”, rika ()عیکا
ِ “tellal,
çağırtmaç”, ruvaķ ()عّام
ُ “ruķaķ: yufka ekmeği”, refide (ٍَ)عكِض
َ “üzerine hamur açıp tandır
ُ “tıkma”,
duvarına yapıştırılan [yastığa benzer] nesne”, ray (“ )عایbiat ve tebaiyet”, zort ()ػّعت
ُ “tıkmak, zorla sokmak”, zingile (ََ)ػً ِکل
zortlamaķ ()ػّعتالهام
ِ “üzümün büyük salkımından
koparılan küçük salkım”, zıfav (َْ)ػك
َ ) “kulağı ve
ِ “alay amacı ile söylenen bir söz”, serb (ؿغب
kuyruğu kesilmiş köpek”, suyuĥ / suyuġ (ؿیُْؽ
ُ -ؿیُْر
ُ ) “sıvık, sulu”, saçaķ / saçek (ؿاچک-)ؿاچام
“gelin çeyizi”, soĥlamaķ (ؿْسالهام
ُ ) “sokmak”, sövütmaķ (ؿ ُْتوام
ُ ) “sevindirmek”, sovaşmaķ
(ؿْاكوام
ُ ) “savaşmak”, sarışmaķ (ؿ ِغكوام
ُ ) “sapan”, saġal ()ؿاؿال
َ ) “diken ilişmek”, sopaĳ (ؿْپاًک
“sağlam”, savladum / sovladum (ؿْالصُم
ُ -ؿْلَضُم
َ ) “taşa sürtüp keskinleştirmek, bilemek, zağlamak”,
savķun (“ ) َؿْهُْىatı önemli işler için hazırlamak maksadıyla yürüyüşe çıkarmak”, sanma (َ)ؿاً َو
“sayma”, serme / sarma (َؿغ َه
َ ) “nefis tüfeklerin kundağının yapıldığı cevherli ağaç”, sayra
(ٍؿیغ
َ ) “güzel öten ve rengârenk olan bir tür bülbül”, saķķav (َّْؿو
َ ) “burnundan irin akan at”, sav
(ْؿ
َ ) “taşla keskinleştirme, zağlama”, saĥlav (َْ“ )ؿاسلsınırlarda koruma işinin yapan leşker”,
ّ
savrı ()ؿاّعی
“hediye, armağan”, şallaķ ()كالم
“dövmek, dayak atmak”, şaķıldaķ ()كاهِلضام
ِ
ّ
“koyunların yünlerine yapışan pislik”, şillik (“ ) ِك ِلکtop veya tüfek gibi silahların patlama sesi”,

şing (“ )كِیٌکyenilebilen bir ot”, şetel (“ ) َكت َلkumarbazdan alınan bahşiş payı”, şuġul () ُكـُْل
“şakul, çekül”, şalayın (“ )كَال ِیيgüzel, bakımlı”, şırķa (ََ“ )كِغهat donlarından biri”, şalaĥda (ٍَكلَشض
َ )
ُ )كُل
ُ ) “hercümerç”, fülgüc (کْج
“koşuşturma, telaş, çaba”, şulumulu / şenderma„u (ْكٌَضَع َهؼ-ُْكْلُْ ُهْل
“kaftan yeninin başında çıkarılan uç”, ķana (“ )هاًاüzerine üzüm asmalarının yatırıldığı
tepecikler”, ķovala (“ )هُْاالyünden yapılan ince ip”, ķantar (“ )هٌَت َغat gemi, yular, dizgin”, ķor
(“ )هُْعbekçilik, koruma”, ķorçı (ْعچی
ِ ُ“ )هmuhafız, korumacı”, ķamız (“ )هَوِ یؼgenelde Özbekleri
içtiği at sütü”, ķapuķ (“ )هاپُْمok meydanında uzun ağaç başına bakırdan tepsi takılıp atlı okçular
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tarafından bu nişanın vurulması”, ķazzaķ (“ )هَ ّؼامyolkesen”, ķıcırmaķ (“ )ه ِِجغهامun ekşimek,
mayalanmak”, ķıcırtmaķ (“ )ه ِِجغتوامekşitmek, mayalamak; göz dikmek”, ķuruldamaķ (ْعّلضاهام
ُ ُ )ه
“gök gürlemek”, ķantarlamaķ (“ )هاًتاعالهامatı gemlemek”, ķoşalmaķ (“ )هُْكَلوامkoşulmak, yanına
katılmak”, ķıya (ََ“ )هِیferyat, bağırtı, haykırış”, ķıya çekmaķ (“ )هِیََ َچکوامferyat koparmak,
bağırmak, haykırmak”, ķurdeşen (“ )هُغصَكَيzalim; kaba, terbiyesiz”, ķaçķan (“ )هاچواىçok kaçan”,
ķoluķa (ََ“ )هُْلُْهkıça çivi çakmak”, ķoşa (ََ“ )هُْكkötülük, fenalık”, ķulluķçı (ْهچی
ِ ُّ“ )هُْلsazavul:

tahsildar, vergici; sefil ve perişan bir ordu”, ķazķanı (“ )هاػهاًیserserilerin giydiği bir tür
ayakkabı”, ķatı (“ )هاتِیyüksek ses”, ķaz begi / ġaz begi (ؿاػتَکِی-“ ) َهؼتَکِیbakır sikke”, kipe / küpe
( ُکپا-“ )کِپاkoyunun ince bağırsakları temizlenip içine harç konularak pişirilen bir yemek”, gömeç
(“ ) ُکْهاچağzı kapalı demir kap içinde pişirilen bir tür ekmek”, köç (“ ) ُکْچayal ve çocuklar, çoluk
çocuk”, girdebaz (“ )کِغصٍ تاػoğlancı”, gürgavaz (“ ) ُکغک آّاػgürgebaz / gürgevaz: eğlenmek
amacıyla meydanda ağzı kapalı olan bir kurdun etrafını çevirip bağırarak şiirler okuyup kurdun
etrafa saldırmasını sağlama”, günbeź ėyledi (“ ) ُکٌثَظ ایلضیdomaldı” körnüş (“ ) ُکغًُقsultanların
önünde eğilip selam vermek”, gögeş (“ ) ُکْکَقgöz gözlü”, kenef (“ ) َکٌَقçok eskimiş ve yıpranmış
nesne”, gülüf (“ ) ُکلُقsu gideri”, getirdirmaķ (“ ) َک ِتغصِعهامgetirtmek”, gėdürmaķ () ِکضُّعهام
“götürmek”, kükrimaķ (ْکغیوام
ِ “ ) ُکsıkıntıdan perişan olmak”, gömmaķ (“ ) ُکْهوامsikmek”, kelek
(“ ) َکلَکkargaşa, gürültü”, gezme kėşik (“ )کَؼ َهَ ِکلِکgece bekçisi”, gėcim (“ )ک ِِجنsavaşta giyilen
zırh”, gögçe (َ“ ) ُکْک َچbir tür erik”, külüçe (َ“ ) ُکلُ َچbir tür ekmek”, ketirge (ََ“ ) َکتِغکzamk, reçine”,

gözellü (ُْ“ ) ُکْػَ ل لgüzel”, kevli (“ )کَْلِیfahişe”, lam elif la (“ )الم اَلِق الkemer şalına atılan
düğüm”, lop (“ )لُْپhile, aldatma”, lekke (َ“ )لَ َّکsünger parçası”, lüke (ََ“ )لُکatılmamış pamuk”,
leçeke (ََ“ )ال َچکduvar sobası, duvar dolabı veya kapı kemerinin etrafı, takın etrafı”, moda () ُهْصا
“Yörüklerin evi”, malaźa (“ ) َهالطاsıpa tersi”, mat (“ )هاتçocukların oyunda atmak için yaptığı
gürültü”, muĥ (“ ) ُهْرşakın, hayran”, miyiz (“ )هِ یِؼkuru üzüm”, mamış / mamuş (ها ُهْف-)هاهِ ق
“ferç, am”, mılaķ (“ )هِ المüzümlerin takılıp tavandan asıldığı ip”, müşek (“ ) ُهلَکhavai fişek;
fişek”, mövre (ٍْع
َ “ ) ُهüzüm ağacından kesilmiş kuru ağaç”, möv (ْ“ ) ُهüzüm ağacı”, mav (ْ) َه
“miyav”, micmici (“ )هِ جوِ ِجیkimseye söz geçiremeyen gevşek ağızlı kimsde”, mıncayı ()هِ ٌجائی
“manca”, nuĥala (“ )ًُْساالgece el veya ayağa konulup sabah kaldırılan kına”, nıġ nıġ ()ًِؾ ًِؾ
“gam, keder veya sevdadan kendi kendine veya başkasıyla çok konuşmak”, nasaķ (ـن
َ ًَ) “kısas,
ceza”, nargil (“ )ًاعکِلnarcıl, Hindistan cevizi”, nirgil (“ )ًِغکِلhokka, hile”, nişin (“ )ًِلِیيbasur”,
nevçe (َ“ )ًَْ َچgüreş öğrencisi, güreşçi çırağı”, havlamaķ / hovlamaķ (ُُْالهام-“ )َُْالهامhohlamak,
soluk vererek elleri ısıtmak”, hörle (“ )ُُْعالyoksulların su ile pişirdiği yiyecek, [hürle]”, höt
ُ ُُ ) “alışma,
(“ )ُُتdeveyi sürerken kullanılan bir söz”, hort (“ )ُُْعتbirden içmek”, högür (کغ
ُ ُُ ) “alışmak, öğür olmak”, hor (“ )ُُْعbir şeyin birdenbire
ünsiyet”, högürlenmaķ (کغلٌَوام
dökülmesi veya yüreğin birdenbire çarpması”, hiz (“ )ُِیؼibne ve namert”, homurmaķ () ُُ ُوْعهام
“torbanın ağzını çevirerek dikmek”, hök (“ )ُُکdevenin kalkması için söylenen bir söz”,
hennühün (“ )ُ َُّي ُُيbir işi erteleyerek savsaklamak”, hav hav (َُْ َُْ) “bir kalabalığın toplanıp
yersiz bağrışmalar yapması”, hėrri (“ )ُ ِ ِّغیbirini kovarken söylenen bir söz”, vızvıza () ِّػ ِّػا
“soğuk havalarda uçamayan mor renkli bir böcek”, verciş (عجق
ِ ّ)
َ “pehlivanlık sporu”,
vırıldamaķ (“ ) ِّ ِعلضاهامtaş veya şeşper gibi nesnelerin zorla yere atılıp ses çıkarması”, vėregen
(یغکَي
ُ -“ )ی ُُْتhaber sormak, yoklamak, bakıp hizmet
َ ِّ ) “ibne; fahişe”, yovut- / yavutmaķ (یاّتوام
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etmek, ilgilenmek”, yovumaz (“ )ی ُُّْهاػbir araya gelmez”, yorma (“ )یُْعهاsırma dikme, nakış
işleme”, yallı yalana (“ )یَلِّی یَلٌَاmüzik ahengi, nağme, ezgi”, yortlamaķ (“ )یُْعتالهامat adım atarak
koşmak”, yortlatmaķ (“ )یُْعتالتوامatı adım attırarak koşturmak”, yortala (“ )یُْعتاالatı adım
attırarak koştur!”, yapalaķ (“ )یاپاالمyassı, yayvan, yalpık”, yuĥulanmaķ (“ )یُْ ُسْالًوامuykuya
yenilmek, uyku bastırmak”, yorķun almaķ (“ )یُْعهُْى آلوامdinlenmek”, yorķalanmaķ ()یُْعهاالًوام
“hızlı yürümek”, yal baġlamaķ (“ )یال تاؿالهامkibirlenmek”, yėlken (“ )یِلکَيgüzel ve rengârenk bir
kuş”, yėrri ha yėrri (“ )یِ ِ ّغی ُا یِ ِ ّغیkorku salmak için söylenen bir söz”.
●

Azerbaycan maddesinde bu adın aslının Azerbaygan olup eski zamanlarda sakinlerinin

ateşe tapar olduğu ve İran‟ın bir bölgesi olan bu ülkenin sakinlerinin Türkler olup başkentinin
Tebriz olduğu, Oġuz maddesinde bu eski boyun Azerbaycan‟da yaşamış olduğu, Aras
maddesinde

Azerbaycan

sınırlarında

akan

bir

ırmak

olduğu,

Savalan maddesinde

Azerbaycan‟da ünlü bir dağ olduğu, Ķızılbaş maddesinde İran‟ın ordusu olduğu dile
getirilmiştir.

Tat maddesinde Türklerin Fars dilli toplumlara Tat dedikleri, Talış Türklerin bir boyu
olduğu, Tacik maddesinde Taciklerin Fars olduğu, Türk maddesinde Türklerin mensubu olduğu
Nuh‟un oğlanlarından biri olduğu, Çerkes maddesinde Gürcüler gibi kâfir topluluklardan olup
●

onlardan köle ve cariye satıldığı kaydedilmiştir.
●

Toĥat maddesinde Rum şehirlerinden biri olduğu, Van maddesinde Erzenerum ve

Azerbaycan arasında bulunan bir Rum şehri olduğu anlatılmıştır.
●

Bazı maddelere Türkçe şiir örneği de verilmiştir: üzre (Mirza Abdurrezzak Nişa‟-ı

Cihanşahî), maç (Mirza Vâfî), Heri.
●

Bazı maddelere Farsça şiir örneği de verilmiştir: şehre (Mevlevî), kelle (Sadî), lėve,

huma (Sadî).
●

Bazı maddelere muamma örneği de verilmiştir: düdük.

Eserin sözlük kısmında Moğolca ya da Moğolca ile ortak sözcükler bulunmaktadır:
itelgü (ْ“ )اِیتال ُکbir tür avcı kuş. Çarĥ da denir”, tüşmel (“ )تُْكوالbekevül, çeşnici”, tabun ()تاتُْى
●

“başkumandanın emrinde olan onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı vs.; başkumandanın emrinde olanlar”,
tebene (ٌََ“ )ت َ َثçuvaldız, büyük iğne”, dabulġa (ََ“ )صَتُلـtolga, miğfer”, tegeltü / tekeltü (ُْ)تَکَلت
“teğelti”, cıda ()جضا
ِ “mızrak”, çandavul (ٌضاّل
ُ “ ) َچgeceler ordunun etrafını kollayan”, ceyran
(“ ) َجیغاىahu, ceren, ceylan”, cerge (ََ“ ) َجغکsıra, dizi; bölük”, cülge (ََ“ ) ُجلکyeşillik alan”, cebbe
(“ ) َجثّاcebe, silah”, cılav (ْ)ج َل
َ ) “armağan, hediye”,
ِ “atın dizgini, at yuları, çılbır”, savġat (ؿْؿات

şügün (“ ) ُك ُکيuğur”, dalda (“ )صالضاdayanak”, sibe (ََ“ )ؿِیثorduyu korumak amacıyla hareket
ُ ) “bir avcı kuş, sungur”, şıltaķ (“ )كِلتامbahane bulma,
ettirilebilen duvar kalkan”, şonķar (كًْواع
bahane etme”, şilan (“ )كِالىyemek şöleni, bayramlarda verilen ziyafet”, ķancuķa (“ )هاً ُجْهاterki
kayışı, terki bağı, eyerin ardındaki tasma”, ķamurġa (ََ“ )هَ ُوغؿav kuşatılarak yapılan avlama,
sürek avı, sürgün avı”, ķarçıġay (“ )هاعچـایdoğan denen avcı ve yırtıcı bir kuş”, ķurultay (ْعلتای
ُ ُ )ه
“padişahın konuşma yaptığı devlet kurultayı; büyük şölen”, kötel (“ ) ُکت َلyedek at”, kekül ()کا ُکل
“kâkül, perçem, tepede bırakılan saç tutamı”, küreken (“ ) ُک َغٍ کَيdamat, güveyi”, köke (ََ“ ) ُکْکsüt
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kardeşi”, maral (“ )هاعالmaral, geyik”, mandav (َّ“ ) َهٌضomuzu yaralı at”, nöker (“ )ًُکَغuşak,
hizmetçi”.
Eserin sözlük kısmında Arapça ya da Arapça ile ortak sözcükler bulunmaktadır: eda ()اصا
“tavır”, almas (“ )اَلواؽelmas”, aĥmaķ (اَدون <“ )اَس َون: ahmak”, budala (تُضَال <“ )تُْصَال: laubali,
deli”, paĥla (تاهال <“ )پاسال: bakla”, bab (“ )تابuygun; denk”, belut (تَلْط <“ )تَلُْت: kömürü yapılan
●

bir ağacın meyvesi”, barat (تَغات <“ )تاعات: çek, poliçe; Berat gecesi”, burc (“ )تُغجburç”, pilte
(َكتیلَ <“ )پلت: fitil”, tendür / tendir (ت ٌَضِع-ت ٌَْع <“ )ت ٌَضُع: tandır”, cib ()جة
ِ “< جیة: cep”, cin ()جي
ِ “<
ج ّي:
ِ cin”, ce„be (َ“ ) َجؼ َثkutu; ok kuburu, sadak, okluk”, ca„de (ٍَ“ ) َجؼضcadde”, ĥınna (ٌََّ ِ“ )سkına”,

dabbaġ (“ )صَتّاؽdebbağ, tabak, sepici”, dėm (“ )صِینrutubetten ekin yapılan susuz yer”, dere (ٍ)صَ َع
“vadi, dere”, ruģ-ı tutya ()عّح تْتیا
ُ “çinko; sürme, tutya”, ref ()عف
ُ “yufka
َ “raf”, ruķaķ ()عهام
ekmeği”, rėyhan (“ )عیذاىreyhan”, refide (ٍَ)عكِض
َ “< ٍعكیض:
َ üzerine hamur açıp tandır duvarına
yapıştırılan [yastığa benzer] nesne”, reze (ٍ َ)عػ
َ “kapıya vurulan zincir, reze”, ray (“ )عایbiat ve
tebaiyet”, zad (طات <“ )ػاص: şey”, zevad (طَّات <“ )ػَ ّاص: şeyler”, zanbaķ (“ )ػَ ً َثنzambak”, zenbül
(ػَ ًثیل <“ )ػَ ًثُل: zembil”, sevda (ؿْصا
َ ) “alış veriş”, sallaĥ (ؿ ّالر
َ ) “koyunları kesen, kesici”, sašıl
(ؿطِ ل
َ ) “< ؿطل
َ : ata su vermek için kullanılan üstünden kulplu kap, kova”, şamama (<“ )كَواها
َكَواه: şamama”, şerit (كَغیظ <“ )ك َِغت: “kurutmak için çamaşırların asıldığı ip”, şil (كَل <“ )كِل:
ُ ) “şom, uğursuz, menhus”, şebeke (ََك َثک
çolak; topal”, şekil (كکِل
َ ) “< كَکل: şekil”, şum (كْم
َ )
“[şebeke]”, şehre (ٍَِغ
َ كَغدَ <“ )ك: et ve yağ dilimi, şerha”, şemle (ََ“ )كَولsarık”, ķada (هَضا <“ )هَضا:
afet, bela, kaza”, ķalbur (ؿغتال <“ )هالثُْع
َ : kalbur”, ķovum (هَْم <“ )هُ ُْم: kavim”, ķayım (هائن <“ )هایِن:
muhkem, sağlam, katı, sıkı, sert”, ķehķehe (ََِ َ“ )هَِوkahkaha”, kasa (کاؿَ <“ )کاؿا: kâse, kadeh”,
kebada (کَثاصٍ <“ )کَثاصا: sporcuların kullandığı talim yayı”, kilbit (کِثغیت <“ )کِلثِت: kibrit”, kėf ()کِق
“< کَیق: neşe”, kere (ٍ“ )ک ََغkere, kez”, kise (َـ
َ “ )کِیkese, torba”, labada (لَثاصٍ <“ )التاصا: aba, hırka”,
lec (“ )لَجinatçılık”, lövüz (لَْػ <“ )لُ ُْػ: meşhur bir helva”, loġaz (لُـُؼ <“ )لُـاػ: kinayeli söz”, lif
(لیق <“ )لِق: hamam lifi, içine sabun konan hamam kesesi”, muşaša ( َهلاطَ <“ ) ُهْكاطا: gelini
ّ
süsleyen, bezekçi”, malla ()هاال
“<  ُه ّال: molla, hoca”, muşamma (ل َّوغ <“ ) ُهْكا ّها
َ  ُه: muşamba”,
meçid (هـجض <“ ) َه ِچض: mescit”, manķal (“ ) َهٌوَلmangal”, mendil (هٌضیل <“ ) َهٌضِل: mendil; sarık”,
maymun ([“ ) َهی ُوْىmaymun]”, meģfeze (ٍ َهذلظَ <“ ) َهذلَؼ: gönden yapılmış kutu, mahfaza”,
naķara (ًَوّاعٍ <“ )ًاهاعا: nakkare”, nasnas (ًَـٌاؽ <“ )ًاؿٌاؽ: dev; insana benzeyen maymun”, növüs
(ًلؾ <“ )ًُ ُْؽ: nefis”, naķıl (ًَول <“ )ًَوِل: nakil”, nal (ًؼل <“ )ًال: nal”, nisiye (ًََِـیََ <“ )ًِ ِـی:
veresiye”, naşı (“ )ًاكِیacemi, toy, çaylak”, hava (َُْا <“ )ُاّا: hava”, heves ([“ )ُ ََْؽheves]”, hevl
(“ )َُْلkorku; telaş, heyecan”, hele (ََداال <“ ) َُل: hâlâ, daha, henüz”, vasvas (ّؿْاؽ <“ )ّاؿْاؽ:
َ
َ
titizlik, şüphe”, varaķ ()ّ َعم
“varak”,
verem
(م
ع
ّ)
“şiş,
şişme”,
yėssir
(ِغ
ـ
ی
)
“<
ؿیغ
ا
:
esir,
tutsak”,
ّ
َ َ
ِ
َ
yahu (ُُْ“ )یاev güvercini”, yanı ( َیؼٌی <“ )یاًِی: yani”.
Eserin sözlük kısmında Farsça ya da Farsça ile ortak sözcükler bulunmaktadır: oruc
(عّػٍ <“ )ا ُ ُعّج: oruç”, ejdeha (“ )اَژصُاejder, ejderha”, enbür (“ )اًَثُغmaşa, kıskaç”, erde (ٍَ“ )اَعصbir
●

çeşit helva”, baha (“ ) َتِاpaha”, baha ( َتِا <“ )تاُا: pahalı”, puç (“ )پُْچiçi boş”, puk (“ )پُْکiçi
çürük”, bes (“ )تَؾyeter, kâfi”, paçal (“ )پاچالçulha çukuru”, pėhin (“ )پِ ِِيat tersi”, badıya (ََ)تا ِصی
“büyük tas”, büdev / bidev (َّتِض-َّ“ )تُضhızlı at”, telid (ت َغیض <“ )تَلِیض: tirit, et suyuna ekmek
doğranarak yapılan yemek”, tunban (“ )تٌُثاىtuman”, teverzin (عػیي
ِ ََْ تَثَغػیي <“ )ت: eyere asılan
savaş baltası”, tarĥun (“ )ت َغ ُسْىtarhun”, taza (ٍ“ )تاػtaze”, teberze (ٍ َتثغػص <“ )ت َ َثغػ: bir tür tatlı
 238 
BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 1(3), 2020, 230-250, TÜRKİYE

 Muhammed Mehdi Tebrizî’nin Fevaid-i Ahmedî (Kavaid-i Türkî-Lügât-Temsilat) Adlı Eseri Üzerine 
ُ “ )تterazi”, cında ()جٌضا
üzüm”, tarazu (َّغاػ
ِ “< ٍجٌض:
ِ paçavra; eski; yırtık”, cüt (جلت <“ ) ُجت: çift”,

çemuş (“ ) َچ ُوْفhareketli ve kıvrak katır”, çerek ()چاعک
“< چِاعیک: bir ağırlık ölçüsü, Tebriz
َ
batmanının çeyreği”, çin ()چیي
ِ “defa, kez”, ĥamyaza (سَویاػٍ <“ )سَویاػا: esneme”, ĥara (“ )ساعاbir
kumaş çeşidi, hara, hare”, ĥama (ساهَ <“ )ساها: çiğ sütün üzerindeki kaymak”, dad (“ )صاصferyat,
figan, nale, inilti”, duvar (صیْاع <“ )صُّاع: duvar”, dėhliz (“ )صُِلِیؼdehliz, evin eşiği”, desmal ()صَؿوال
“< صَؿتوال: mendil, peçete, yağlık”, deste (ََ “ )صَؿتdeste”, dügüşi (صّگْكی <“ )صُّ ُکْكِی: sepet”, dėmi
ُ “<
(صهی <“ )صِیوِ ی: çubuk; nargile”, rika ()عیکا
ِ “tellal, çağırtmaç”, rende (ٍَ)عًض
َ “rende”, zuza ()ػّػا
ٍػّػ: ağlama, inleme”, zabun (ػَ تْى <“ )ػاتُْى: kötü, fena”, zaķ (“ )ػامzaç”, zumuķ / zumuĥ
ُ kaba, çalımsız”, zenbürek (“ )ػَ ًثُْعکdeve sırtında taşınabilen küçük top,
( ُػ ُهْر-ػ ُهشت <“ ) ُػّ ُهْم:
zemberek”, siriş (“ )ؿ ِِغیقçiriş”, suvhan (“ )ؿُْاىtörpü”, sindan ([“ )ؿٌِضاىörs]”, sevzi (ْػی
َ ) “<
ِ ؿ
ُ ) “< كل
ُ : gevşek”, şirin (<“ )ك ِِغیي
ؿثؼی
َ : pırasa”, şagird (كاگِغص <“ )كاکِغص: şakirt, öğrenci”, şol (كْل
ُ )
كیغیي: şirin, tatlı”, şeve (ٍََْ “ )كnazarlık için kullanılan siyah ve şeffaf bir taş”, şükufe (ََكکْك
“[tomurcuk, gonca; meyveli ağacın çiçeği]”, kovĥa (کَضسضا <“ ) ُکْسا: köy muhtarı”, kedĥuda
(“ )کَضسضاmahalle muhtarı”, kalava (کَالكَ <“ )کَالّا: harabe”, kaġala (کاؿالَ <“ )کاؿاال: aspur, yalancı
safran”, kecava (کَجاٍّ <“ )کَجاّا: mahfe”, gat (کات <“ )کات: tembul ağacının yaprağı ile birlikte
ُ گْگغص <“ ) ُک:
yenilir”, gec ( َگچ <“ )کَج: alçı”, künd (“ ) ُکٌضküt, kör, keskin olmayan”, gügürd (کغص
kükürt”, kemend ([“ ) َک َوٌضkement]”, kar (کَغ <“ )کاع: sağır”, kor (“ ) ُکْعkör”, gürgavaz () ُکغک آّاػ
“<  ُگغگ آّاػ: eğlenmek amacıyla meydanda ağzı kapalı olan bir kurdun etrafını çevirip bağırarak
şiirler okuyup kurdun etrafa saldırmasını sağlama”, günbeź ( ُگٌثض <“ ) ُکٌثَظ: kümbet”, kös () ُکْؽ
“kös”, gamuş / gamış (کاهِ ق-گاّهیق <“ )کا ُهْف: camız”, kelef (کَالف <“ ) َک َلق: iplik yumağı, kelep”,

germek (“ )کَغ َهکturfanda kavunu, topatan”, gevahen (گاّآُي <“ )کَْاَُي: saban demiri”, keşkeşan
(کَِکلاى <“ )کلکلاى: Kehkeşan, Samanyolu”, kenken (کاى کَي <“ )کَي کَي: kuyu kazan, kuyucu”,
kelle (ََّ“ ) َکلkelle, kafa, baş”, küze (ٍ َکْػٍ <“ ) ُکؼ: testi”, girde (ٍَگِغص <“ )کِغص: müdevver, yuvarlak”,
levend (“ )لَ ًَْضibne; ayak takımı, serseriler, külhanbeyleri”, lėve (ٍَِْ لیٍْ <“ )ل: herze yiyen, saçma
konuşan, boş konuşan; yersiz gülen, beyhude yere gülen”, murdar ( ُهغصاع <“ ) ُهْعصاع: murdar”,
mėşin (هیلیي <“ )هِ لِیي: meşin, telatin”, maya (َ“ )ها َیdişi deve; sermaye”, nėşder (ًِلتغ <“ )ًِلضَع:
neşter”, naz (“ )ًاػnaz”, namaz (ًَواػ <“ )ًاهاػ: namaz”, nişin (“ )ًِلِیيbasur”, nişan (“ )ًِلاىalamet,
ُ ٌُُ) “beklenmeyecek kadar çok, aşırı”, hėç (“ )ُِیچhiç”, hiş (سیق <“ )ُِق:
nişan”, hüngüft (کلت
saban”, huş ([“ )ُُْفakıl, fikir, düşünce; zekâ; şuur, bilinç]”, hemeşe (َََُویلَ <“ ) َُ َول: her zaman,
daima”, velenge vaz ()ّلٌَکََ ّاػ
ِ ّ)
ِ ّ:
َ “<  ِّلٌگ ّ ّاػ: çok geniş ve ferah”, verciş (عجق
َ “< عػف
َ
pehlivanlık sporu”, yad (“ )یاصhafıza”, yar (“ )یاعyâr, sevgili; dost, arkadaş, yoldaş, musahip”.
●

Eserin sözlük kısmında birçok eskicil öge bulunmaktadır: ėv barĥ (“ )اِیْ تَغرev barak, ev

ve onun eşyası”, aġruķ ()آؿغم
“yük”, işke sal (“ )اِیلکا ؿالişlet!”, tamġa (“ )ت َوـاdağ, hayvana
ُ
ُ ٌُ“ )تdomuz yılı”, toşķan yıl
vurulan damga”, tüzük (“ )ت ُ ُؼّکdüzen, nizam”, toĳuz yıl (کْػ ئیل
(“ )تُْكواى ئیلtavşan yılı”, tün / dün (صُّى-“ )تُْىtün, gece”, dışķarı (ِیلواعی
“ )صdışarı”, saġınmaķ
ِ
(“ )ؿاؿٌِوامdüşünmek”, ķıya (“ )هِیاsevgilinin eğri ve gözün ucuyla yandan bakması”, ķaranķuluķ
(“ )هاعاى هُْلُْمkaranlık”, ķaranķu (ُْ“ )هَ َغًوkaranlık”, ķatla (َ“ )هاتلkez, kere”, göymaķ () ُکْیوام
“yanmak”, göydürmaķ (“ )کْیضّعهامyandırmak, yakmak”, geleci (“ ) َکلَ ِجیsohbet, karşılıklı
konuşma”, neste (ََ “ )ًَـتnesne, şey”, yayaĥ / yayaġ / yayaķ (یَیام-یَیاؽ-“ )یَیارyaya, piyade”,

yıķlamaķ (“ )یِوالهامağlamak”, yüzlenmaķ (“ )یْػالًوامbir şeye doğru yüz dönmek, bir şeye doğru
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yüz çevirmek, yüz tutmak, yönelmek”, yorultmaķ (ُْعّلتوام
ُ “ )یyormak”, yasal (“ )یَـالsıra hâlinde
dizilmiş ordu”.
●

Eserin sözlük kısmında yalnız sözlü dildeki sözcüklere değil yazılı kaynaklarda bulunan

sözcüklere de yer verildiği anlaşılmaktadır.
Eserin sözlük kısmında birçok ağza özellikle Tebriz ağzına ait sözcüklere yer
verilmiştir: al-a (“ )آل آal!. A pekiştirme için kullanılır”, iyer (“ ) ِایَغeyer”, elünz (“ )اَلُ ٌْؼeliniz”,
atunz (“ )آت ُ ٌْؼatınız”, ısbanaķ (“ )اِؿثٌََنıspanak”, ülkmaķ (“ )اُّلکوامürkmek”, örgetmaķ ()اّعکتوام
ّ “alın”,
“öğretmek”, örgenmaķ (“ )اُّعکٌوامöğrenmek”, eleg (“ )ا َ َلکelek”, ög (“ )اُّکön”, ann ()آى
●

arsalan (“ )اَع َؿالىaslan, arslan”, oturginen (“ )اُّتُْع ِکٌَيoturgilen: otur!”, öpke (َ“ )اُپکakciğer”, eye
(َ“ )ا َ َیiye, sahip, malik”, ititmaķ / itidmaķ (اِیتِضهام-“ )اِیتِتوامitilemek: keskinletmek,
keskinleştirmek”, inçe / işke (ََاِكک-َ“ )اًِ َچince”, alcı (“ ) ْآل ِجیalıcı”, eylemenem (“ )اَی َل َوٌَنeylemem,
etmem”, eyran (“ )اَیغاىayran”, baĥ-a (“ )تار آbak!. A pekiştirme için kullanılır”, bülüp ()تُْلُْپ
“bilip”, almas (“ )آلواؽalmaz”, pıçaķ ()پیچام
ُ “ )تاهاعbağırsak”, baydaķ
ِ “bıçak”, baķarsuķ (ؿْم
(“ )تایضامbayrak”, böütmaķ (“ )تُؤُتوامbüyütmek”, böük (“ )تُؤُکbüyük”, bülevlemaķ ()تُلَْلََ هام
“bileylemek”, pitmaķ ()پیتوام
ِ “bitmek, çıkıp yetişmek”, bürçek (“ )تُغ َچکzülüf, saç”, biz inen ( ِتؼ
“ )اِیٌَيbiz ilen: bizimle”, piçün (“ )پِی ُچْىbiçin!”, böve (ٍَُْ “ )تböğ”, burya (ََ“ )تُْعیburaya”, bilev
(َْ“ )تِیلbileği”, pıspıslu / pıspıslı ( ِپؾ ِپؾ لِی-ُْ“ ) ِپؾ ِپؾ لbok böceği”, busķu (ُْ“ )تُْؿوpusu”, pipi ( ِپی
)پی
ِ “bibi, hala”, besdi (“ )تَـضِیbetsi: testi”, tenig (“ )تٌَِکdar”, tüng (“ )تٌُکtesti”, tebbe (ََّ)تَث
“teppe: tepe”, terpenmaķ (“ )ت َغپٌَوامteprenmaķ: deprenmek”, tünbek (“ )تٌُثَکdünbek: dümbelek”,
çöb (“ ) ُچْبince tahta, çöp”, çaĥardup (“ ) َچشاعصُّپçıkartıp”, çomur (“ ) ُچ ُوْعçamur”, çındır ()چٌضِع
ِ
“damarlı ve sinirli et parçası”, çarçı (“ )چاعچیcarçı: tellal, çağırtmaç, çığırtkan”, çarĥalar
(“ )چاعساالعçalĥalar: çalkalar”, çurġalamaķ (“ ) ُچْعؿاالهامçulġalamaķ: sarmak, bürümek”,
çurġaşmaķ (“ ) ُچْعؿاكوامsarınmak, bürünmek”, çapalamaķ (“ )چاپاالهامçırpınmak”, çiyrimaķ
(یغهام
ِ )چ
َ )چ
ِ “bıkmak”, çımramaķ (وغٍ هام
ِ “çırmamaķ: çemremek”, çölmek (“ ) ُچل َوکçömlek”,
çallam (“ )چالَّنçalaram: çalarım”, ĥırtlaķ (“ )سِ غتالمgırtlak”, ĥırĥıra (ٍ“ )سِ غسِ َغhançere, gırtlak”,
dırna (“ )صِعًاdurna: turna”, diş (“ )صِفdüş, rüya”, donķuz (“ )صًُّوُْػdomuz”, dėş (“ )صِیقdėk: dek,
değin”, dėk (“ )صِیکtek: gibi”, damu (ْ“ )صا ُهtamu, cehennem”, dalbunmaķ (“ )صالثًُْوامçırpınmak,
çabalamak”, sal-a (“ )ؿال آsal!. A pekiştirme için kullanılır”, sovsar (ؿْؿاع
ُ ) “sansar”, sunur
(ؿٌُْع
ُ ) “sınır”, sėvler / sövler (ؿْلَغ
ُ -“ )ؿِیْلَغsöyler”, salmaş (“ )ؿالوافsarmaş!”, savuġ / sovuġ
(ؿ ُْؽ
ُ -ؿاّؽ
ُ ) “sevinmek”, sövmaķ
ُ ) “soğuk”, sıķnaķ (“ )ؿِوٌامsığınak, istihkâm”, sövünmaķ (ؿًْوام
(ؿْهام
ُ ) “sevmek”, sıġarlamaķ (“ )ؿِـاعالهامsıġallamaķ: sıvazlamak, sıvamak”, şovra ()كْعا
“şorba: çorba”, şevit (ك ِْت
َ ) “şibid: dereotu”, ķėyin ata (“ )هِیِي آتاķayın ata: kaynata”, ķėyin ana
(“ )هِیِي آًاķayın ana: kaynana”, ķėyin (“ )هِیِيkayın”, ķorĥ-a (“ )هُْعر آkork!. A pekiştirme için
kullanılır”, ķırp (“ )هِغپkulp”, ķėynet (“ )هِیٌَتkaynat!”, ķarlanķuc (“ )هاعالًوُْجkırlangıç”, ķayķaç
(“ )هَیواچķıyķaç: at koşarken üzerinden nişana doğru dönme”, ķayķaç (“ )هَیواچķıyķaç: üç köşeli
kadın başörtüsü”, ķanşar (“ )هاًلاعkarşı”, ķışlar (“ )هِلالعkıçlar, bacaklar”, ķėyiş (“ ) ِه ِیقkayış”,
ķėyriş (“ )ه ِِیغفķayırış: yapıl!”, ķėymaķ (“ )هِیوامkaymak”, ķolçaķ (“ )هُْلچامķorçaķ: oyuncak
bebek”, ķarannuķ (“ )هاعاًُّْمkaranlık”, ķėyitmaķ (“ )هِیِتوامkayıtmak, dönmek”, ķėyirmaķ ()هِیِغهام
“ķayırmaķ: yapmak”, ķėyçi (ِیچی
ِ “ )هķayçı: makas”, ķėyçilemaķ (ِیچیلَوام
ِ “ )هķayçılamaķ:
ُ ُْ“ )هُْعهķurķuşun: kurşun”, ķovum (“ )هُ ُْمķovm: kavim”, kilbit ()کِل ِثت
makaslamak”, ķurķuşum (كن
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ُ “ ) ُکkükürt”, kelecoş (“ )کاال ُجْفdoğranmış ekmek üzerine yağda kavrulmuş
“kibrit”, gügürd (کغص
soğan ve ceviz döküldükten sonra üzerine yoğurt veya kurut ilave edilen bir çeşit yemek”, kuf
(“ ) ُکقsalıncak”, kiprik (ِپغک
ِ “ )کkirpik”, legleg (“ )لَکلَکleylek”, lav (َْ“ )لlov: afet, bela”, malla
ّ
()هاال
“molla, hoca”, meçid (“ ) َه ِچضmescit”, mölçek / mülçek / möçek ( ُه َچک-“ ) ُهل َچکmilçek /
böcek: sivrisinek”, mekke (َ“ ) َه َّکmeke: mısır”, meryemlü (ُْ“ ) َهغ َین لbir tür yer kurdu”, novala
(“ )ًُْاالnevale: deveye yedirilen hamur topağı; lokma”, na ķada (“ )ًاهاصاne kadar”, növüs ()ًُ ُْؽ
“nefis; erkeklik organı”, nemne (ًٌَََ َو-ٌََ“ )ًَوnemene: ne”, vur-a ()ّعا
ُ “vur!. A pekiştirme için
kullanılır”, varıdur ()ّاعیضُع
“onda var”, varundur ()ّاعى صُع
“sende var”, varunzdur (ّاع ًْؼصُع
ُ
ُ )
ِ
“sizde var”, varlarıdur ()ّاعالعیضُع
“onlarda var”, varumdur ()ّاعم صُع
“bende var”, varumızdur
ُ
ِ
()ّاعّهِؼصُع
“bizde var”, vurmunz (“ ) ُّّع ُهْ ًْؼvurmayınız”, vurram (ّعام
ّ ّ)
ُ
ُ “vuraram: vururum”,
vėrmün (“ ) ِّیغ ُهْىvermeyin”, yėyĥa / yėyĥala (یِیشاال-“ )یِیشاyayĥa / yayĥala: yıka!”, yan-a ()یاى آ
“yan!. A pekiştirme için kullanılır”, yon-a (“ )یُْى آyon!, yont!. A pekiştirme için kullanılır”, yırt-

a (“ )یِغت آyırt!. A pekiştirme için kullanılır”, yatırıt (“ )یات ِِغتyatırt: yatır!”, yalavanc ()یاالّاًج
“yalavac: çıplak, yoksul”, yaĳalmaķ (“ )یاًکالوامyaĳılmaķ: yanılmak”, yaĳaltmac ()یاًکالتواج
“yaĳıltmac: yanıltmaç”, yėssir (ـِغ
ّ “ ) ِیyesir: esir, tutsak”, yuvar (“ )یُْاعyuyar: yıkar”, yuvunmaķ
(ًُّْوام
ُ “ )یyuyunmaķ: yıkanmak”, yovuz (“ )ی ُُْػyavuz: acayip”, yėylaķ (“ )یِیالمyaylaķ: yayla”,
yėrpik (غپک
ِ ِ“ )یyėlpik: yelpaze”, yėrpiklemaķ (غپکلَوام
ِ ِ“ )یyėlpiklemaķ: yelpazelemek”, yayıltmaķ
(“ )یایِلتوامyaydırmak”, yumultmaķ (“ )یُْ ُهْلتوامyumdurmak”, yunbalanmaķ ()یًُْثاالًوام
“yumbalanmaķ: yuvarlanmak”, yurķun (“ )یُْعهُْىyulķun: ılgın ağacı”, yanı (“ )یاًِیyani”.
●

Eserin birçok yerinde /y/ sesinin yanındaki ünlü değişime uğrayıp daralmıştır (ıy / iy <

ay / ey): gelmiyüp ( < )کلوِ یْپgelmeyüp “gelmeyip”, gelmiyecaķdur ( < )کلوِ یَجاهضّعgelmeyecaķdur
“gelmeyecektir”, gelmiyünz ( )کلوِ یْ ًْؼfakat gelmeyünz (“ )کل َویْ ًْؼgelmeyiniz” de var, gelmiyün
( < )کلوِ یْىgelmeyün “gelmeyin”, gelmiyen ( < )کلوِ َیيgelmeyen, niye (َ ) ًِ َیfakat neye (َ“ )ًَ َیniye”
de var, eyliyünz ( < )اَیلِیْ ًْؼeyleyünz “eyleyiniz, ediniz”, istiyek ( < )اِیـتِیَکisteyek “isteyelim”,
ucıya (ََّجی
ِ ُ  < )اucaya, orıya (ََّعی
ِ ُ  < )اoraya, boşıyup ( < )تُْ ِكیُپboşayup “boşayıp”, boşıyun
( < )تُْ ِكیُْىboşayun “boşayın”, tovlıyup ( < )تُْ ِلیُپtovlayup “tavlayıp; dolayıp”, çatlıyıp (< )چات ِلیِپ
çatlayıp, saĥlıyunz ( )ؿاس ِلیُْ ًْؼfakat saĥlayunz (“ )ؿاسالیُْ ًْؼsaklayınız” da var, saĥlıyun (< )ؿاس ِلیُي
saĥlayun “saklayın”, ķayırmıyunz ( < )ها ِیغهِ یُْ ًْؼķayırmayunz “yapmayınız”, modıya (َ< ) ُهْ ِص َی
modaya “Yörük evine”, yükliyün ( < )یُْک ِلیُْىyükleyün “yükleyin”, yollıyun ( < )یُْ ِلّیُْىyollayun
“yollayın” gibi.
Eserde öğrenilen geçmiş zaman ve fiil zarfı için -ıp / -ip / -up / -üp eki kullanılır:
çekilüp (“ ) َچکِیلُْپçekilip”, çekilip () َچکِیلِپ, çimip ()چوِ پ
ِ gibi. Fiilin son sesi ünlü ise bu eklerden
●

önce /y/ sesi getirilir, fiilin son sesi açıksa daralır: tanıyup (“ )تا ًِیُْپtanıyıp”, diyip ( < ) ِصیِپdėyip
“deyip”, çatlıyıp ( < )چات ِلیِپçatlayıp, ķarıyıp ()هاعیِپ
“karıyıp, kocayıp” gibi. Ünlülerden sonra
ِ
bazen direkt -p eki getirilir: eprip (پغیپ
ِ َ  < )اepriyip, çiyrip (یغپ
ِ )چ
ِ < çiyriyip “bıkıp”, ķurıp
(ْعیپ
ِ ُ < )هķurıyıp “kuruyup” gibi. Ancak bazen fiilin son sesi değişime uğrar: başlıp (< )تاكلِیپ
başlayıp, tanup ( < )تاًُپtanıyup “tanıyıp”, titrüp (ِیتغّپ
ُ  < )تtitreyüp “titreyip”, titrip (ِیتغیپ
ِ < )ت
titreyip, çeynip ( < ) َچیٌِپçeyneyip “çiğneyip”, ėylip ( < )اِیلِپėyleyip “eyleyip, edip” gibi.
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● Eserde zaman çekimlerinde fiilin son sesi ünsüz ise -ır / -ir / -ur / -ür eki kullanılır: alur
ُ
(“ )آلْعalır”, terpenür (“ )ت َغپٌَُْعdeprenir”, terpenir (“ )ت َغپٌَِغdeprenir” gibi. Fiilin son sesi ünlü ise
direkt -r eki getirilir: eprür (پغع
ُ َ “ )اeprir, çürür”, tanır ()تاًِیغ, toĥur (“ )تُْ ُسْعdokur”, toĥır ()تُْسِ یغ
“dokur”, sular (ؿْالع
ُ ), ķoĥur (“ )هُْ ُسْعkokar”, ķarır ()هاعیغ
ُ “ışıklanır”,
ِ “karır, kocar”, yarur ()یاعع

yamar ()یاهاع, yėrir (“ ) ِی ِغیغyürür” gibi. Ancak bazen fiilin son sesi değişime uğrar: tanur (< )تاًُْع
tanır, yėrür ( < )یِ ُغّعyėrir “yürür” gibi.
Eserde bazen hece düşmesi görülür: aġlır ( < )آؿلِیغağlayır “ağlıyor”, sulır (ؿْلِیغ
ُ ) <
sulayır “suluyor”, şişlim ( < )كِللِنşişleyim “şişleyeyim”, ķuruldır (ْعّلضِیغ
ُ ُ < )هķuruldayır “gök
●

gürlüyor”, mırıldır ( < )هِ ِغلضِعmırıldayır “köpek hırlıyor”, neylirsen (ؿي
َ  < )ًَیلِغneyleyirsen “ne
yapıyorsun”, vurmunz ( < ) ُّّع ُهْ ًْؼvurmayunz “vurmayınız”, vurram (ّعام
ّ ّ)
ُ < vuraram
“vururum”, vėrmün ( < ) ِّیغ ُهْىvėrmeyün “vermeyin” gibi.
Eserin sözlük kısmında ses bilgisi açısından ikili biçimler görülmektedir: arĥa (~ )آعسا
arķa (“ )آعهاarka”, oĳa ( ~ )اًُّکاona (ًَّ“ )اona”, uçurd- ( ~ )اُّ ُچْعصuçurt- (“ )ا ُ ُچغتuçurtmak”,
endir- ( ~ )اًَضِعendür- ( ~ )اًَضُّعyėndir- (“ ) ِیٌضِعindirmek”, enmaķ ( ~ )اًَوامenmek (“ )اًَ َوکinmek”,
üz ( ~ )اُػyüz (“ )یُْػyüz, çehre”, açduķ ( ~ )آچضُّمaçdüg (“ )آچضُکaçtık”, acduķ ( ~ )آجضُّمacdüg
(“ )آجض ُکacıktık”, eprü- (ّپغ
ُ َ  ~ )اepri- (پغی
ِ َ “ )اeprimek”, uluġ ( ~ )اُلُؾulu (ُْ“ )اُلulu”, ititmaķ ()اِیتِتوام
●

~ itidmaķ (“ )اِیتِضهامkeskinletmek, keskinleştirmek”, ud- ( ~ )اُّصut- ( ~ )اُّتyud- (“ )یُْصyutmak”,
oĥu- (ْ ~ )اُّ ُسoĥı- (“ )اُّسِ یokumak”, oĥutmaķ ( ~ )اُّ ُسْتوامoĥudmaķ (“ )اُّ ُسْصهامokutmak”, ıslad( ~ )اِؿالصıslat- (“ )اِؿالتıslatmak”, aldadmaķ ( ~ )آلضاصهامaldatmaķ (“ )آلضاتوامaldatmak”, ėvlendür( ~ )اِیْ َلٌضُعėvlendir- (“ )اِیْلٌَضِعevlendirmek”, utandur- ( ~ )اُّتاًضُعutandır- (“ )اُّتاًضِعutandırmak”,
ayaġ ( ~ )اَیاؽayaķ (“ )اَیامayak”, uşaġ ( ~ )اُكاؽuşaķ (“ )اُّكامçocuk”, ėtmaķ ( ~ )اِیتوامėtmeg ()اِت َوک
“etmek”, içmaķ ( ~ )اِیچوامiçmeg (“ )اِیچ َوکiçmek”, incimaķ (ًِجوام
ِ  ~ )اincimeg (ًِجی َوک
ِ )ا
“incinmek”, örtaķ ( ~ )اُّعتامörtek (“ )اُّعت َکörtelim”, emmaķ ( ~ )اَهوامemmek (“ )اَه َوکemmek”,
il ( ~ )اِیلyıl (“ )ییلyıl”, aşaķa (َ ~ )اَكا َهaşaġa (ََ“ )اَكاؿaşağı”, aĳla- ( ~ )اًَکالanla- (َ“ )اًَ َلanlamak”,
ُ ً َ ~ )اُّػüzengi (“ )اُّػَ ًکِیüzengi”, oy- ( ~ )اُّیayaru (ّ ~ )ا َ ُعarı ()آعی
ِ “böcek olan arı”, üzengü (ْک
ُ  ~ )آaġır (“ )آؿِیغağır”, eyleş- ( ~ )اَی َلقegleş- ()اَکلَق
(“ )اَیaymak: ayılmak; anlamak”, aġur (ؿْع
ُ  ~ )آaġız (“ )آؿِیؼağız”, acıķ ()آجن
“oturmak”, aġuz (ؿْػ
ِ ~ acuķ (“ )آ ُجْمhüzün, keder, acı; öfke,
hışım, kızgınlık”, ėşidmaķ ( ~ )اِكِضهامėşitmaķ (“ )اِكِتوامişitmek”, erük ( ~ )ا َ ُعّکerik ()ا َ ِعک
“zerdali, bir tür kayısı”, eksük (ـْک
ُ  ~ )اَکeksik (“ )اَکـِکeksik”, ėrkek ( ~ )اِعکَکerkek ()اَعکَک
“erkek”, ėn ( ~ )اِىen (“ )اَىen, genişlik”, iyer ( ~ ) ِا َیغeyer (“ )ا َ َیغeyer”, ülk- ( ~ )اُّلکürk- ()اُّعک
“ürkmek”, örgetmaķ ( ~ )اّعکتوامögretmaķ (کغتوام
َ ُ “ )اöğretmek”, örgenmaķ (~ )اُّعکٌوام

ögrenmaķ (کغًوام
َ  ~ )اَعaslan
َ ُ “ )اöğrenmek”, eyran ( ~ )اَیغاىayran (“ )آیغاىayran”, arsalan (ؿالى
(“ )آؿالىaslan”, oturginen ( ~ )اُّتُْع ِکٌَيoturgilen (“ )اُّتُْع ِکلَيotur!”, eye (ََ ~ )اَیiye (ََ“ )اِیiye”,
ėylemaķ ( ~ )اِیلَوامeylemaķ (“ )اَیلَوامeylemek, etmek”, işke (ََ ~ )اِكکinçe (َ“ )اًِ َچince”, almas
( ~ )آلواؽalmaz (“ )آلواػalmaz”, puç ( ~ )پُْچpuk (“ )پُْکiçi boş; içi çürük”, basdur- (~ )تاؿضُّع
basdır- (“ )تاؿضِعbastırmak, zorla itmek; yere düşürüp çiğnetmek veya dövmek; örtmek”, bulaġ
( ~ )تُْالؽbulaķ (“ )تُْالمbulak, pınar”, budaġ ( ~ )تُْصاؽbudaķ (“ )تُْصامbudak”, böyrek (ُْیغک
َ ~ )ت
bögreg (ُکغک
َ “ )تböbrek”, büri- ( ~ )ت ُِغیbürü- (ّ“ )ت ُُغbürümek”, bül- ( ~ )تُْلbil- (“ )تِیلbilmek”,
pıçaķ ()پیچام
َ َ“ )تbayrak”, böüt- (~ )تُ ُؤت
ِ ~ bıçaķ (“ )تِچامbıçak”, baydaķ ( ~ )تایضامbayraķ (یغم
böyüt- ( ~ )تُْیُتböyit- (“ )تُْ ِیتbüyütmek”, böük ( ~ )تُ ُؤکböyük (“ )تُْیُْکbüyük”, bülevle- (ََ~ )تُلَْل
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bilevle- (ََ“ )تِلَْلbileylemek”, pitmaķ ( ~ )پِیتوامbitmaķ (“ ) ِتیتوامbitmek, çıkıp yetişmek”, bilerzük
ُ َ ~ )تِلbilezük (“ )تِلَ ُؼّکbilezik”, biz inen ( ~ )تِؼ اِیٌَيbiz ilen (“ )تِؼ اِیلَيbizimle”, piç- ()پیچ
(غػّک
ِ ~
biç- (“ )تِیچbiçmek”, büdev (َّ ~ )تُضbidev (َّ“ )تِضhızlı at”, burya (ََ ~ )تُْعیburaya (ََ“ )تُْعایburaya”,
pipi ()پی ِپی
ِ ~ bibi (“ ) ِتی ِتیbibi, hala”, baluĥ ( ~ )تالُْرbaluġ ( ~ )تالُْؽbalıġ (“ )تالِیؾbalık”, poķ ()پُْم
~ boķ (“ )تُْمbok”, batur- ( ~ )تاتُْعbatır- (“ )تاتِغbatırmak”, palçıĥ ()پالچز
~ palçuķ (~ )پال ُچْم
ِ
balçuķ (“ )تال ُچْمbalçık”, başı baķlu (ُْ ~ )تاكِی تاهلbaşı baġlu (ُْ“ )تاكِی تاؿلkertenkele”, pıspıslu ( پِؾ
ُْ)پؾ ل
ِ ~ pıspıslı ()پؾ ِپؾ لِی
ِ “bok böceği”, tanup ( ~ )تاًُپtanıyup (“ )تا ًِیُْپtanıyıp”, tanur (~ )تاًُْع
tanır (“ )تاًِیغtanır”, tanımek ( ~ )تاًِی َوکtanımaķ (“ )تاًِیوامtanımak”, tanıdum ( ~ )تاًِیضُمtanıdım
(“ )تاًِیضِمtanıdım”, toĥımaķ ( ~ )تُْسِ یوامtoĥumaķ (“ )تُْ ُسْهامdokumak”, terpenür ( ~ )ت َغپٌَُْعterpenir
(“ )ت َغ َپٌِغdeprenir”, terpenmaķ ( ~ )ت َغ َپٌوامteprenmaķ (َپغًوام
َ “ )تdeprenmek”, topuġ ( ~ )تُْپُْؽtopuķ
(“ )تُْپُْمtopuk”, tuluġ ( ~ )تُْلُْؽtuluķ (“ )تُْلُْمtuluk, tulum”, tökmaķ ( ~ )تُْکوامtökmek ()تُک َوک
“dökmek”, tökülmaķ ( ~ )تُْ ُکلوامtökülmek (“ )تُْ ُکل َوکdökülmek”, tükli ( ~ )تُکلِیtüklü (ُْ“ )تُکلtüylü,
kıllı”, Tarı ()تاعی
ِ ~ Taĳrı (“ )تٌکغیTanrı”, baķa ( ~ )تاهاbaġa (“ )تاؿاbağa”, tovla- ( ~ )تُْالtavla(“ )ت َْالtavlamak; dolamak”, toyuġ ( ~ )تُیُْؽtovuġ ( ~ )ت ُ ُْؽtavuġ ()تاّؽ
ُ “tavuk”, tebbe (ََّ ~ )تَثteppe
(ََّ ~ )تَپtepe (َ“ )ت َ َپtepe”, tünbek ( ~ )تٌُ َثکdünbek (“ )صًُ َثکdümbelek”, tamġa ( ~ )ت َوـاdamġa ()صاهـا
“dağ, hayvana vurulan damga”, dün ( ~ )صُّىtün (“ )تُْىtün, gece”, tırna ( ~ )تِغًاturna (“ )تُغًاkemer
veya halatı örerek yapılan vurma aracı”, titrüp (ِیتغّپ
ُ  ~ )تtitrip (ِیتغیپ
ِ “ )تtitreyip”, tendür (~ )ت ٌَضُع
tendir (“ )ت ٌَضِعtandır”, torpaķ ( ~ )تُْعپامtopraķ (“ )تُْپغامtoprak”, çoĥ ( ~ ) ُچْرçoķ (“ ) ُچْمçok”,
çolaĥ ( ~ ) ُچْالرçolaķ (“ ) ُچْالمtopal, aksak”, çigid ()چکِض
ِ ~ çigit ()چکِت
ِ “olgunlaşmamış karpuz”,
çėz- ()چؼ
ِ ~ çez- (“ ) َچؼosurmak, yellenmek”, çövürmaķ (“ ) ُچ ُْعهامçevirmek” ~ çevr () َچْع
“çevre”, cıġla ()جـال
ِ ~ cıķla ()جوال
ِ “dans eden çocuklar, rakkas çocuklar”, çekilüp (~ ) َچکِیلُْپ
çekilip (“ ) َچکِیلِپçekilip”, çekdürmaķ ( ~ ) َچکضُّعهامçekdirmaķ (“ ) َچکضِعهامçektirmek”, çeltük
( ~ ) َچلتُکçeltik (“ ) َچلتِکçeltik”, çeyne- (ٌََ ~ ) َچیçėyne- (ٌََ)چی
ِ “çiğnemek”, çaĥard- (~ ) َچشاعص
çıĥard- ()چشاعص
ِ ~ çıĥart- ()چشاعت
ِ “çıkartmak”, cov (ْ ~ ) ُجçov (ْ ) ُچçav (ْ“ ) َچçav, ün”, çarçı
( ~ )چاعچیcarçı ()جاعچی
“tellal, çağırtmaç, çığırtkan”, çarĥala- ( ~ )چاعساالçalĥala- ()چالشاال
ِ
ُ ُّ ~ )صdöşürt- ()صُّكُْعت
“çalkalamak”, çallam ( ~ )چالَّنçalaram ()چاالعم
“çalarım”, döşürd- (كْعص
َ
“devşirtmek; yerden tahıl tanelerini toplatmak”, doķķuz ( ~ )صُّهُّْػtoķķuz ( ~ )تُوّْػtoķuz ()تْهْػ
“dokuz”, daya (ََ ~ )صایtaya (َ“ )تایtaya, dadı, daye”, delü (ُْ ~ )صَلdeli (“ )صَلِیdeli”, dolı ( ~ )صُّلِیdolu
(ُْ“ )صُّلdolu”, doġrı (ُّؿغی
ُ “ )صdoğru”, dırna ( ~ )صِعًاdurna (“ )صُعًاturna”, toĳuz
ِ  ~ )صdoġru (ُّّؿغ
ُ ٌُ ~ )تdonķuz ( ~ )صًُّوُْػdonuz (“ )صًُُّؼdomuz”, toşķan ( ~ )تُْكواىdovşan (“ )صُّكاىtavşan”, dėş
(کْػ
( ~ )صِیقdėk (“ )صِیکdek, değin”, tek ( ~ )ت َکdėk (“ )صِیکgibi”, dadlu (ُْ ~ )صاصلdatlu (ُْ“ )صاتلtatlı”,
ُ ~
dışķarı (ِیلواعی
 ~ )صdışarı (ِیلاعی
ِ
ِ “ )صdışarı”, zart ( ~ )ػَ عتzırt ()ػعت
ِ “osuruk”, zumuķ ()ػّ ُهْم
ُ “kaba, çalımsız”, saç ( ~ )ؿاچsac (“ )ؿاجsac”, saķ- ( ~ )ؿامsaġ- (“ )ؿاؽsağmak”,
zumuĥ ()ػ ُهْر
suyuĥ ( ~ ) ُؿیُْرsuyuġ (“ ) ُؿیُْؽsıvık, sulu”, sıcaĥ ( ~ )ؿیجارsıcaķ (“ )ؿیجامsıcak”, sataĥ (~ )ؿاتار
sataķ (“ )ؿاتامsatalım”, saruġ ()ؿاعّؽ
~ saruķ ()ؿاعّم
“sarık”, saruġ ()ؿاعّؽ
~ saru (ّ)ؿاع
~ sarı
ُ
ُ
ُ
ُ
()ؿاعی
“sarı”, sınıĥ ( ~ ) ِؿٌِزsınıķ (“ ) ِؿٌِنsınık, kırık”, saçek ( ~ )ؿاچکsaçaķ (“ )ؿاچامgelin
ِ
çeyizi”, süri- (ْعی
ُ ) ~ sürü- (ّْع
ُ ) “sürümek”, soncuĥ (ؿٌ ُجْر
ُ ) ~ soncuķ (ؿًْ ُجْم
ُ ) “çifte,
ُ ؿ
ِ ؿ
tekme”, serimaķ / sarımaķ (ؿ ِغیوام
~ sovutَ ) ~ sermaķ / sarmaķ (ؿغهام
َ ) “sarmak”, savut- ()ؿاّت
ُ
(ؿ ُْت
~ sovuġ (ؿ ُْؽ
ُ ) “soğutmak”, savuġ ()ؿاّؽ
ُ ) “soğuk”, sıķır ( ~ ) ِؿوِغsıġır (“ ) ِؿـِغyaşlı erkek
ُ
sığır”, semüz (ؿ ُوؼ
َ ) ~ semiz (ؿوِ ؼ
َ ) “semiz”, saĥlıyunz ( ~ )ؿاس ِلیُْ ًْؼsaĥlayunz ()ؿاسالیُْ ًْؼ
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“saklayınız”, sana- ( ~ )ؿاًاsan- ( ~ )ؿاىsay- (“ )ؿایsaymak”, sėrçe (َ ~ )ؿِغ َچserçe (َؿغ َچ
َ ) “serçe”,
sėçme (َ ~ )ؿِیچ َوsaçma (َ“ )ؿاچ َوsaçma, avda kullanılan küçük kurşun tanesi”, sėvle- (ََ~ )ؿِیْل

sövle- (ََ“ ) ُؿْلsöylemek”, samlaş- ( ~ )ؿالوافsarmaş- (“ )ؿاعهافsarmaşmak”, savla- (~ ) َؿْال
sovla- (“ ) ُؿْالtaşa sürtüp keskinleştirmek, bilemek, zağlamak”, sanc- ( ~ )ؿاًجsanç- ()ؿاًچ
“sançmak, batırmak; ısırmak, sokmak”, sövün- (ؿْى
ُ ) ~ sevin- (ؿْى
ُ )~
َ ) “sevinmek”, söv- (ْؿ
sev- (ْؿ
َ ) “sevmek”, ķarķa ( ~ )هاعهاķarġa (“ )هاعؿاkarga”, ķılıc ( ~ )هِلِجķılıç (“ )هِلِچkılıç”, ķıraĥ
( ~ )هِغارķıraķ (“ )هِغامkıralım”, ķonaĥ ( ~ )هًُْارķonaķ (“ )هًُْامkonuk”, ķėynet- ( ~ )هِیٌَتķaynat(“ )هایٌَتkaynatmak”, ķayķaç ( ~ )هَیواچķıyķaç (“ )هِیواچat koşarken üzerinden nişana doğru dönme;
üç köşeli kadın başörtüsü”, ķış ( ~ )هِقķıç (“ )هِچkıç, bacak; diz”, ķėyriş- (ِیغف
ِ  ~ )هķayırış- ()ها ِی ِغف
“yapılmak”, ķėyitmaķ ( ~ )هِ ِیتوامķayıtmaķ (“ )هَ ِیتوامkayıtmak, dönmek”, ķėyirmaķ (~ )هِ ِیغهام
ķayırmaķ (“ )هایِغهامyapmak”, ķovuş- ( ~ )هُ ُّْفķavuş- ()هاّف
ُ “kavuşmak”, ķovza- ( ~ )هُْػاķavza(“ )هَْػاkaldırmak”, ķav- (َْ ~ )هķov- (ُْ“ )هkovmak”, ķantarķa ( ~ )هاًتاعهاķantarġa (“ )هاًتَغؿاat gemi,
ُ  ~ )هاķašır (“ )هاطِ غkatır”,
yular, dizgin”, ķoyıp ( ~ )هُْیِپķoyup (“ )هُْیُْپkoyup”, ķašur (طْع
ķarındaş ()هاعًضاف
ِ ~ ķardaş (“ )هاعصافkarındaş, kardeş”, ķatuķ ( ~ )هاتُْمķatıķ (“ )هاتِنkatık, ekmeğe
katılan yiyecek; yoğurt”, ķaranķu (ُْ ~ )هَ َغًوķaranķuluķ ( ~ )هاعاى هُْلُْمķaranluķ (~ )هاعاًلُْم
ķarannuķ (“ )هاعاًُّْمkaranlık”, ķızluķ ( ~ )هِؼلُْمķızlıķ (“ )هِؼلِینkızlık, bekâret”, ķasuķ (~ )ها ُؿن
ķasıķ (“ )هاؿِنkasık”, ķucaĥ ( ~ )هُْجارķucaġ ( ~ )هُْجاؽķucaķ (“ )هُْجامkucak”, ķıdıĥ ( ~ )هِضِرķıdıķ
(“ )هِضِمgıdıklama”, ķırulmaķ ( ~ )ه ُِغلوامķırılmaķ (“ )ه ِِغلوامkırılmak”, ķelyan ( ~ )هَلیاىķeylan ()هَیالى
~ ķeylun (“ )هیلْىnargile”, ķayšan ( ~ )هَیطاىķayšun (“ )هیطْىkaytan”, ķėyin ( ~ )هِ ِیيķayın ()ها ِیي
“kayın”, ķovun (ّْى
ُ ُ ~ )هķavun ()هاّى
ُ “kavun”, ķovur- ( ~ )هُ ُْعķavur- ()هاّع
ُ “kavurmak”, ķarşu
(ُْ ~ )هاعكķarşı (“ )هاعكِیkarşı”, ķurı (ْعی
ُ ُ“ )هkuru”, ķurı- (ْعی
ُ ُ )ه
ِ ُ ~ )هķuru (ّْع
ِ ُ ~ )هķuru- (ّْع
“kurumak”, ķapu (ُْ ~ )هاپķapı ()هاپی
ِ “kapı”, ķancuķa (ََ ~ )هاً ُجْهķancuġa (ََ“ )هاً ُجْؿterki kayışı,
terki bağı, eyerin ardındaki tasma”, ķırmız ( ~ )هِغهِؼķırmızı (“ )هِغهِ ؼیkırmızı”, ķaz begi (~ )هَؼتَکِی
ġaz begi (“ )ؿاػتَکِیbakır sikke”, ķoĥı ( ~ )هُْسِ یķoĥu (ْ“ )هُْ ُسkoku”, kipe ( ~ )کِپاküpe () ُکپا
“koyunun ince bağırsakları temizlenip içine harç konularak pişirilen bir yemek”, gėdüp ()کِیضُّپ
~ gėdip (“ )کِیضِپgidip”, görset- (ؿت
َ  ~ ) ُکْعgöster- (“ ) ُکْؿت َغgöstermek”, gürgavaz (~ ) ُکغک آّاػ
gürgebaz ( ~ ) ُکْعکَ تاػgürgevaz (“ )کْعکَ ّاػeğlenmek amacıyla meydanda ağzı kapalı olan bir
kurdun etrafını çevirip bağırarak şiirler okuyup kurdun etrafa saldırmasını sağlama”, kinis () ِکٌِؾ
~ çilis ()چلِؾ
ِ “cimri, hasis”, gamuş ( ~ )کا ُهْفgamış (“ )کاهِ قcamız”, gilim ~ kilim (“ ) ِکلِینkilim”,
gücli ( ~ ) ُکْجلِیgüclü (ُْ“ ) ُکْجلgüçlü”, lekke (َ ~ )لَ َّکleke (ََ“ )لَکleke”, mamuş ( ~ )ها ُهْفmamış
(“ )هاهِ قferç, am”, mölçek / mülçek ( ~ ) ُهل َچکmöçek (“ ) ُه َچکsivrisinek”, miĳ ( ~ )هِ یٌکmin ()هِ یي
“bin”, naĥur ( ~ )ًا ُسْعnaĥır (“ )ًاسِ غnahır”, nenip ( ~ )ًٌَِپne ėylip (“ )ًََ اِیلِپne eyleyip, ne yapıp”,
neyler ( ~ )ًَیلَغne eyler (“ )ًََ اَیلَغne eyler, ne yapar”, neyliyaķ ( ~ )ًَیلِیامne ėyliyaķ (~ )ًََ اِیلِیام
neyliyek (“ )ًَی ِلیَکne eyleyelim, ne edelim”, nėylim ( ~ )ًِیلِنne ėylim (“ )ًَ اِیلِنne eyleyeyim, ne
yapayım”, nolup ( ~ )ًُلُْپne olup (“ )ًََ اُّلُْپne olup”, ne içün ( ~ )ًََ اِی ُچْىneyçün (“ )ًَی ُچْىniçin”,
nėtdi ( ~ )ًِتضِیne ėtdi (“ )ًَ اِیتضِیne etti”, havla- ( ~ )َُْالhovla- (“ )ُُْالhohlamak, soluk vererek
elleri ısıtmak”, haçaĥ ( ~ )ُاچارhaçan (“ )ُا َچيne zaman”, hardan ( ~ )ُاعصاىharadan ()ُاعاصاى
“nereden”, vurmunz ( ~ ) ُّّع ُهْ ًْؼvurmıyunz ( ~ ) ُّّعهِ یُْ ًْؼvurmıyun ()ّّعهِ یُْى
ُ “vurmayınız,
vurmayın”, vurunz (ّعّ ًْؼ
ُ ُّ ) ~ vuruĳz (ّعً ْکؼ
ُ ُّ ) ~ vurun (ّعّى
ُ ّ)
ُ “vurunuz, vurun”, varunz
(ّاعّ ًْؼ
ّ ّ)
ُ ) ~ varuĳz (ّاعًّ ْکؼ
ُ ) “gidiniz”, vurram (ّعام
ُ ~ vuraram ()ّّعاعام
ُ “vururum”, yurd ()یُْعص
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~ yurt (“ )یُْعتyurt”, Yomut ( ~ )یُْ ُهْتYamut (“ )یَ ُوْتgözleri çekik olan ünlü bir aşiretin adı”,
yuc ( ~ )یُْجuc (“ )اُّجuç”, yayaĥ ( ~ )یَیارyayaġ ( ~ )یَیاؽyayaķ (“ )یَیامyaya, piyade”, yırtıĥ (~ )یِغتِز

yırtıķ (“ )یِغتِنyırtık”, yovuĥ ( ~ )ی ُُْرyovuķ (“ )ی ُُْمyakın”, yovut- ( ~ )ی ُُْتyavut- ()یاّت
ُ “haber
sormak, yoklamak, bakıp hizmet etmek, ilgilenmek”, yėdird- ( ~ ) ِیضِعصyėdirt- (“ ) ِیضِعتyedirtmek”,
igid ( ~ )اِکیضyigid (“ ) ِیکیضyiğit”, yaķ- ( ~ )یامyaġ- (“ )یاؽyağmak”, yandur- ( ~ )یاًضُّعyandır- ()یاًضِع
“yandırmak”, yazdur- ( ~ )یاػصُّعyazdır- (“ )یاػصِعyazdırmak”, yėrür ( ~ )یِ ُغّعyėrir (“ )یِ ِغیغyürür”,
ulduz ( ~ )ا ُّلضُّػyulduz (“ )یُْلضُّػyıldız”, yėriş ( ~ )یِ ِغفyürüş (ُْعف
ُ “ )یtopluca saldırı, akın”, yıķ( ~ )یِنyıġ- (“ )یِؾyığmak, toplamak”, yarpaķ ( ~ )یَغپامyapraķ (“ )یَپغامyaprak”, yamaĥ (~ )یاهار
yamaķ (“ )یاهامyama”, yırıķ ( ~ ) ِی ِغمyaruķ ()یاعم
“yarık; yırık”, yaķ ( ~ )یامyaġ (“ )یاؽyağ”,
ُ
yėyĥa- ( ~ ) ِییشاyayĥa- (“ ) َییشاyıkamak”, yėyĥala- ( ~ ) ِییشاالyayĥala- (“ ) َییشاالyıkamak”, yatırıt( ~ )یات ِِغتyatırt- (“ )یاتِغتyatırmak”, yaĳalmaķ ( ~ )یاًکالوامyaĳılmaķ (“ )یاًکِلوامyanılmak”, yuĳ
/ yüĳ ( ~ )یًُْکyun / yün (“ )یُيyün”, yaşul ( ~ )یا ُكْلyaşıl (“ )یاكِلyeşil”, yasovul ( ~ )یَ ُـ ُْلyasavul
(ـاّل
ُ َ“ )یkoruyucu, bekçi”, ilan ( ~ )اِیالىyılan (“ )ییالىyılan”, yėne (ٌََِ ~ )یgėne (ٌََ“ ) ِکyine, gine,
gene”, yovrı (ُْعی
ُ “ )یsevgili; dost”, yėddi ( ~ ) ِیضِّیyeddi (“ )یَضّیyedi”, yuĥla- ()یُْسال
ِ  ~ )یyovru (ُّْع
~ yuĥula- (“ )یُْ ُسْالuyumak”.
Eserde bazı yanlışlar bulunmaktadır: boya (“ )تُْیاboyat!”: doğrusu: “boya!”, saĥıl (ؿشِ ل
َ )
“sıkıl!”: doğrusu: sıĥıl ()ؿِشِ ل, yoĥsunz (ؿْ ًْؼ
ُ “ )یُْرyoklar”: doğrusu: “yoksunuz”.
●

Eserin sözlük kısmında ikili yazılış biçimleri görülmektedir: çapar ( َچپَغ-“ )چاپاعçabuk
giden atlı ulak, çapar”, sormaķ / ŝormaķ (صْعهام
ُ ) “sormak”, Ķacar (هاجاع-“ ) َه َجغKaçar”.
ُ -ؿْعهام
●

Eserin sözlük kısmında birçok özel ada yer verilmiştir: Aķbuġa (“ )آهثُْؿاTėmür
ُ ُّ“ )اAzerbaycan‟da yaşamış bir boy”, Urus
Küreken‟in başkumandanlarından biri”, Oġuz (ؿْػ
(“ )ا ُ ُعّؽFrenk bir boy”, Aras (“ )ا َ َعؽAzerbaycan sınırlarında akan bir ırmak”, Etek (“ )اَت َکbir
●

ırmağın adı”, Avġan (“ )اَّؿاىAfgan topluluğu”, Azerbaycan (“ )آطعتایجاىeskiden sakinleri ateşe
tapar olan bu ülkenin asıl adı Azerbaygan‟dır. İran‟ın bir bölgesi olan bu ülkenin sakinleri
Türkler ve başkenti Tebriz‟dir”, Aķsu (ُْ“ )آهـRus ülkesinde bir şehir adı”, Bayat (“ )تَیاتbir boy
adı; bir nağme adı”, Purus (“ )پُغّؽFrenk bir boy”, Barlas (“ )تَغالؽTürkistan‟da bir boy”, Tat
(“ )تاتTürklerin Fars dilli toplumlara verdikleri ad”, Toĥat (“ )تُْساتRum şehirlerinden biri”,

Talış (“ )تالِقTürklerde bir boy adı”, Toķtamış (“ )تُوتَوِ قbir padişah adı”, Tekeş (“ )تَکَقbir
padişah adı”, Türk (“ )تُغکTürklerin mensubu olduğu Nuh‟un oğlanlarından biri”, Tacik ()تاجیک
ِ
“Fars”, Tarĥan (“ )ت َغساىTėmür Küreken zamanından kalan bu geleneğe göre kendisi ve
çocuklarının işlediği suçtan hesap sorulamayan kimsye verilen unvan”, Tükle (ََ)تُکل
“Atabeklerden birinin adı”, Çerkes (“ ) َچغکَؾGürcüler gibi kâfir topluluklardan olup onlardan
köle ve cariye satılır”, Çıġatay ()چـَتای
ِ “Çıġatayî dilinin mensubu olduğu Çengiz Han‟ın oğlunun
adı”, Danışķa (“ )صاًِلواUrus şehirlerinden biri”, Savalan (“ )ؿاّاالىAzerbaycan‟da ünlü bir dağ
adı”, Şahsöven (ـ َْى
َ ) “Şirvan
ُ ُ“ )كاErdebil yakınlarında oturan bir kabile”, Şeki (كکِی
yakınlarında bir şehir adı”, Şaķaķı (“ )كَواهِیAzerbaycan‟da ünlü bir kabile adı”, Ķacar (هاجاع-)هَ َجغ
“ünlü bir topluluk adı”, Ķunduz (هٌُضُػ-“ )هٌُضُّػBelh ile Bedahşan arasında bulunan ünlü bir vilayet
adı”, Ķızılbaş (“ )ه ِِؼلثافİran‟ın ordusu”, Ķıpçaķ (“ )هِپچامÇengiz Han‟ın da doğduğu ünlü
bozkırın adı”, Ķarmaķ ve Ķumuķ (“ )هاعهام ّ هُ ُوْمiki ünlü boyun adı”, Ķoçan (“ )هُْچاىFarsçada
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Habuşan yazılan ve Horasan‟da yaşayan bir Kürt aşireti”, Ķehķehe (ََِ َ“ )هَِوAzerbaycan‟da
dayanıklı ve sağlamlığı ile ünlü bir kalenin adı”, Ķırıķlu (ُْ“ )ه ِِغهلNadir şahın mensup olduğu
obanın adı”, Ķuşçı (ْكچی
ِ ُ“ )هKuşçubaşı görevinde bulunan ve ünlü eserlerin sahibi büyük bilgin
Molla Ali Kuşçı altmış yaşında öğrenim görmeğe başlamış, gösterdiği büyük çaba sonucunda
uzmanlık kazanmıştır”, Kelat (“ )کَالتHorasan‟da bulunan ünlü ve Allah vergisi müstahkem
kalenin adı”, Kürd (“ ) ُکغصünlü bir aşiret”, Gėder-gelmez (“ )کِیضَعکَل َوؼFars yolunda bulunan, oraya
gidenlerin sağ dönmediği ve söylentilere göre cinlerin bulunduğu bir dağın adı”, Gence (َ)کٌَ َج
“Şirvanat‟ta bulunan, Nizamî‟nin doğduğu ünlü şehrin adı”, Kübçi (ثچی
ِ “ ) ُکŞirvan‟da bulunan,
yün kumaşların dokunduğu şehrin adı”, Leylac (“ ) َلیالجbir tür kumar oyununu icat eden şahsın
adı”, Lor (“ )لُْعahmaklıkla ünlü bir topluluğun adı”, Miyarmiyar (“ )هِ َیغهِ َیغTebriz‟de bir mahalle
adı”, Moġul (“ ) ُهـُْلÇengizî topluluk. Hindistan‟da İranlı ve Turanlılara Moġul denir. İranlıların
çoğu Çengiz Han ve onun çocuklarının göçürdükleri Türklerdendir”, Maraġa (ََ“ ) َهغاؿTebriz‟in
on sekiz fersahlığında bulunan bir kent adı”, Heri ()ُغی
ِ “Abdurrahman Camî‟nin çağdaşı olan
Sultan Hüseyin Mirza Baykara‟nın başkenti olan Herat şehrinin adı”, Van (“ )ّاىErzenerum ve
Azerbaycan arasında bulunan bir Rum şehri”, Yamut / Yomut (یُْ ُهْت-“ ) َی ُوْتgözleri çekik olan
ünlü bir aşiretin adı”.
●

Eserde Türkçe sözcüklerde ( )بharfi /b/ sesine, ( )پharfi /p/ sesine, ( )جharfi /c/ sesine,

( )چharfi /ç/ sesine, ( )کharfi yerine göre /k/ (Kâf-ı Tazî denildiği zaman) veya /g/ (Kâf-ı Farsî /
Acemî denildiği zaman) sesine, ( )ًکharfi /ĳ/ sesine, ( )آharfi /a/ sesine, (َ  )اharfi a / e sesine, (-ِا
 )یharfi ė / ı / i sesine, (ُ  )اharfi o / ö / u / ü sesine denk gelmektedir.
●

Eserde Farsça açıklamalarda ez (“ )اػ-dan / -den” sözcüğü bazen bâ (“ )تاile” anlamında

kullanılmıştır.
Sonuç
Fevaid-i Ahmedî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlük ve Türkçe
atasözlerinden ibaret bir eserdir. Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî tarafından Seyyid
Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına 1784 yılında yazılmıştır. Bu eser kısa bir giriş,
mukaddime, fasıllar, baplar ve hatimeden ibarettir. Bu fasıllarda Türkçe dil bilgisi kısaca ele
alındıktan sonra 19 baptan oluşan Türkçe-Farsça bir sözlük verilmiştir. Hatime bölümünde
Türkçe atasözlerine yer verilmiştir.
Eserin sözlük kısmında Türkî-yi Çıġatayî, Zeban-ı Rumî, Zeban-ı Özbek terimleriyle
bazen Türk dilinin bu lehçelerinin söz varlığına, Zeban-ı Eramine terimleriyle bazen Ermeni
dilinin söz varlığına da başvurulmuştur. Dehâkîn veya Dehât terimleriyle bazen köylülerin
diline, Avam terimleriyle bazen alt tabakaların diline, Ėlat terimleriyle bazen Yörüklerin diline,
Elvat ve Evbaş terimleriyle bazen ayak takımı ve serserilerin diline de başvurulmuştur. Sözcük
açıklanırken Tazî (Arabî), Hindî terimleriyle bazen maddenin bu dillerdeki karşılığı, bazen
Bengale dilinden karşılığı, Etrak-ı Kuhh terimleriyle bazen halis Türklerin dilindeki karşılığı da
verilmektedir. Bazen Irak dilindeki biçimi de verilmektedir.
Eserin sözlük kısmında başka sözlüklerde olmayan, nadir bulunan veya ilgi çekici
sözcükler vardır. Moğolca, Arapça, Farsça ya da bunlarla ortak olan sözcükler bulunmaktadır,
Birçok eskicil öge bulunmaktadır.
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Bazı maddelere Türkçe şiir, Farsça şiir veya muamma örneği de verilmiştir. Eserde yalnız
sözlü dildeki sözcüklere değil yazılı kaynaklarda bulunan sözcüklere de yer verildiği
anlaşılmaktadır. Birçok ağza özellikle Tebriz ağzına ait sözcüklere, birçok özel ada yer
verilmiştir.
Eserin birçok yerinde /y/ sesinin yanındaki ünlü değişime uğrayıp daralır (ıy / iy < ay /
ey). Öğrenilen geçmiş zaman ve fiil zarfı için -ıp / -ip / -up / -üp eki kullanılır. Fiilin son sesi
ünlü ise bu eklerden önce /y/ sesi getirilir, fiilin son sesi açıksa daralır. Ünlülerden sonra bazen
direkt -p eki getirilir, ancak bazen fiilin son sesi değişime uğrar.
Zaman çekimlerinde fiilin son sesi ünsüz ise -ır / -ir / -ur / -ür eki kullanılır. Fiilin son sesi
ünlü ise direkt -r eki getirilir, ancak bazen fiilin son sesi değişime uğrar. Eserde bazen hece
düşmesi görülür.
Eserin sözlük kısmında ses bilgisi açısından ikili biçimler, ikili yazılış biçimleri, bazı
yanlışlar bulunmaktadır.
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Extended Abstract
The strong structure of Turkish and its strong grammar which originated from the very
old Turkish language, have always made it the center of attention and attraction. Throughout
history, various dictionaries and grammar works have been created to teach this language to
people with other languages, and many Turkish grammar and dictionaries have been created in
the Iranian area. Of these, is a work named Fevaid-i Ahmedî that belongs to before the period of
Qajar Turkish domination. Fevaid-i Ahmedî is a work consisting of Turkish grammar written in
Persian and Turkish-Persian dictionary and Turkish proverbs. Fevaid-i Ahmedî was written by
Muhammed Mehdi Tebrizî in the name of Seyyid Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır in 1784. In
this study, after a short introduction, has been given information about this work and analyzed
with the subheadings of “Presentation and Layout of the Work”, “Manuscripts Copies of the
Work”, “Studies on the Work”, “Evaluation of the Work In Terms of Lexicology And
Lexicography” under the heading of “Fevaid-i Ahmedî”.
Fevaid-i Ahmedî consists of a short introduction, entrance, parts, topics, and final
sections. In these parts, after the Turkish grammar was shortly discussed, a Turkish-Persian
dictionary consisting of 19 topics was given. Turkish proverbs are included in the final section.
The work ended with the last word and some grammar explanations written after the final
section. There are two manuscript copies of this work in Iranian libraries. This work was
published by Farhad Rahimi in Tabriz in 2020.
The author named the grammar part as Kavaid-i Tirkî and used the term Turkî while
using the name of this language in various parts of grammar and dictionary explanations. At the
beginning of the dictionary section, the author stated that due to the diversity of the Turkish
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language, only the glossaries valid in Iran and Azerbaijan are provided. Many phrases are also
included in the dictionary. The term Türkî-yi Azerbaijan was also used in the work.
The vocabulary of these dialects of the Turkish language was sometimes used by using
the terms Türkî-yi Chıġatayî, Zeban-ı Rumî, Zeban-ı Özbek in the dictionary part of the work.
Sometimes the vocabulary of the Armenian language was used by using the term Zeban-ı
Eramine.
In the dictionary part of the work, by using the terms Türkî-yi Chıġatayî, Zeban-ı Rumî,
Zeban-ı Özbek, the vocabulary of these dialects of the Turkish language were used. Sometimes
the vocabulary of the Armenian language was also used by using the term Zeban-ı Eramine.
Sometimes the language of the villagers was used by using the terms Dehâkîn or Dahât.
Sometimes the language of the substrates was used using the term Avam. Sometimes the
language of the nomads was used by using the term Ėlat. Sometimes the language of the
footpads and punks was also used by using the terms Elvat and Evbaş. When explaining the
word, sometimes the equivalent of the item in these languages is given by using the terms Tazî
(Arabî) and Hindi. Sometimes Bengale language equivalent is also given. Sometimes the
equivalent of pure Turkic language is given by using the term Etrak-ı Kuhh. Sometimes the
Iraqi language format is also given.
In the work, in tense conjugations if the last sound of the verb is consonant, the suffix -ır /
-ir / -ur / -ür is introduced, if the last sound of the verb is vocal, usually a suffix -r is introduced
directly but sometimes the final voice of the verb changes. Sometimes the syllable drops in the
work.
Some items are also given Turkish poetry example, Persian poetry example or conundrum
example. Binary spelling forms can be seen in the work. Binary formats are seen in terms of
phonetics. In the dictionary part of the work, there are Mongolian words or common words with
Mongolian. In the dictionary part of the work, there are Arabic words or common words with
Arabic. In the dictionary part of the work, there are Persian words or common words with
Persian. The work contains words that are not found in other dictionaries or that are rare or
interesting. There are many old items in the work. It is understood that the dictionary part of the
work includes not only the words in the spoken language but also the words in the written
sources. There are many words of local dialects in the work especially the words of the Tabriz
dialect. There are some private names in the work. Some items in the dictionary are wrong.
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A nüshası

B Nühası
Foto 1, 2: Nüshaların tıpkıbasımından örnekler
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