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2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 

(Dil ve Üslûp İncelemeleri) 19-21 Ekim 2011, s. 313-327 

 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN  

YENİ TESPİT EDİLEN KELİMELER 

Önder ÇAĞIRAN* 

 Buradaki kelime ya da kelime gruplarının tamamı tarafımızca hazırlanarak 2011 yılı Haziran 

ayında neşredilen “İki Şiveli ve Satır Altı Tefsirli Kur’an Mealinin İlk Şivesi Üzerine Dil İncelemeleri 

Işığında Eski Anadolu Türkçesi”isimli eserden alınmıştır. Bu eserde, ilk kısmı 14. yüzyılın sonlarında, 

ikinci kısmı ise 16. yüzyılın başlarında istinsah edilmiş anonim bir tefsirli Kur’an mealinin yaklaşık 50 bin 

kelimelik ilk kısmı incelenmiştir (ÇAĞIRAN: 2011). Aşağıdaki sayfa ve satır numaraları bu esere aittir. 

 Bu bildiride ele aldığımız kelimelerden bazıları birleşik olup, bazıları ise yapım ekleriyle ya da çatı 

ekleriyle türetilmiştir. Bu kelimelerin Eski Anadolu Türkçesi için yeni tespit edildiğini düşünmekteyim; en 

azından öyle sanmaktayım. Fakat bilhassa çatı ekleriyle türetilmiş kelimelerin benzer eserlerde de 

bulunması her zaman mümkündür. 

 İncelediğimiz 85 kelimenin Arap ve Latin harfli bütün yazılışlarına yer verilmiş, her kelime içinde 

geçtiği bir cümleyle örneklendirilmiş, ayrıca kelimeler basitçe şekil bilgisi yönünden de tahlil edilmiştir. 

1. Birleştirilmiş ya da Yapım Ekleriyle Türetilmiş Kelimeler 

 İki kelimenin birleştirilmesiyle elde edilmiş az sayıda örneklerin yanısıra, yapım ekleriyle 

türetilmiş kelimeler bulunmaktadır. 

alunç)النج(: Öç, intikam. 

 a. al-: İntikam almak. 

  a. a.duú (110b.9) 

 “Pes alunç alduú anlardan, pes àark eyledük anları deñizde, andan ötürü kim  anlar yalan 

ùutdılar nişânlarumuzı daúı oldılar andan àâfil-ler.” 

 < al-unç 

andayuú, andayıú يق(هاند، يقهآند، آنديق، )انديق : Onun gibi; öyle, öylece; böyle, böylece.  (8b.2, 13a.9, 

13b.8, 16a.7, 18b.8, 21a.9, 24b.7, 28a.1, 31b.6; 38b.2, 43a.8,  89b.1, 89b.6, 91b.2, 92a.9, 94a.10, 

94b.4, 95a.1, 95b.11, 96a.1, 96a.7, 96b.3,  97a.7, 98b.7, 103b.7, 103b.8, 105a.11, 105b.2, 112b.4, 115a.5, 

141b.5) 

 a.-dur (21b.8) 

                                                           
* Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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“Andayuú dirildür Tañrı ölüleri daúı göstere size nişânların ânuñ˛içün kim siz  añlayasız.” 

 < an+da˛oú 

añlayumaz)اكليومز(: Anlamaz, idraksiz olan (kimse). (69a.1) 

 “Ya‘nì nesne añlayumaz úaplanmış-lardur.” 

 < añla-yu˛u-ma-z 

başarıcılıú)بشرجلق(: Başarma, bir işi bir baştan bir başa götürme. 

 “Daúı Ol, iş başarıcılıú eyler ãâlió-lere.” 

 < baş+ar-ıcı+lıú 

beyerle- (-)بيرل : Kabul etmek. (Beyerlemek: Eyerlemek kelimesi ile birlikte “ikram  etmek, ağırlamak” 

anlamında kullanılır: “Eyerledik, beyerledik, uğurladık, gitti.” Bor –Niğde) (TDK: 1965). 

 b.r (74b.11) 

 “Eyitti, bayıú beyerler Tañrı, ãaúınıcılar.”  

 < beyer+le- 

beyerlemeK+ (-ڭ)بيرلم : Kabul; kabul etme. 

 b.˛ile (37b.5) 

 “Pes buyruldı ânı Çalabısı beyerlemeg˛ile görklü daúı bitürdi ânı bitmek görklü.” 

 < beyer+le-meK+ 

dükelücük, dükeli-cüK+ (-ك، دكلجكچ، دكل-)دكلجك، دكل جوك : Bütün, tüm; tamam; topluca. 

 d.i (127a.3) 

 d.leri (42a.2, 101b.5, 146b.4) 

 d.üzüñ (51b.3) 

 “Her kim uyursa saña anlardan, ùolduram ùamuyı sizden, dükelücükleri.” 

 < düke-l+lü+cük 

ıãlu)اصلو(: Islak, sulanmış. 

 “Helâk˛mı eylersin bizi, andan ötürü kim işledi (ya‘nì bızaàuya ùapıcaú) biyni ıãlular, bizden?” 

 < ıã+lu 

işbunculayın)اشبونجلين(: İşte bunun gibi, işte bunun benzeri. (119b.9) 
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 “Eger dilesedük, eydeyidük işbunculayın.” 

 < iş˛bun+cu+la+yın 

úılar)قيلر(: Himaye; emir altı. 

 ú.uñuzdadur (55a.3) 

 “Óarâm olundı size analaruñuz daúı úızlaruñuz daúı úız úarındaşlaruñuz daúı atalaruñuz úız 

úarındaş-ları daúı analaruñuz úız úarındaşları daúı er úarındaş úızları daúı [úız] úarındaş úızları daúı 

analaruñuz anlar kim emzürdülerdi sizi daúı úız úarındaşlaruñuz süd emzürmekden daúı ‘avratlaruñuz 

anaları daúı ögey úızlaruñuz anlar kim úılaruñuzdadur ‘avratlaruñuzdan anlar kim  duòûl eyledüñüz 

anlara.” 

 < úıl-ar 

kirtüliK+ (-ڭكرتول، -)كرتولك : Hak olma hâli, gerçeklik, doğruluk. 

 k.˛ile (77a.8) 

 k.˛üle (23b.6) 

 “Pes virdi Tañrı peyàamberleri muştucılarken daúı úorúuducularken daúı  indürdi anlaruñla kitâb 

kirtülig˛üle, tâ óükm eyleye âdemìler arasında.” 

 < kirtü+liK+ 

küçükletici)كجكلتج(: Küçük düşürücü, küçümseyici. (56b.10) 

 “Bayıú Tañrı sevmez ânı˛kim oldı küçükletici, tekebbür eyleyici.” 

 < küçük+le-t-ici 

oàlacan)اغلجان(: Rahim, döl yatağı. 

 o.-lar (34b.9) 

 o.-ları (25b.6, 98a.3, 98a.6) 

 “Sekiz çiftler, úoyundan iki daúı keçiden iki; eyit, iki irkek˛mi óarâm eyledi, yâ  iki dişi, yâ 

ânı˛kim úapladı ânı, iki dişi oàlacan-ları?” 

 < oà(u)l+acan 

opurmaÚ+ (-ورمغپ)او : Yıpranma. 

 “Ya‘nì yir opurmaà˛ıla yâ ot bitürmeg˛ile yâ yavuz úulluúcılar˛ıla.” 

 < opur-maÚ+ 

ödüş)ادش(: Ziyan, zarar. (133b.10) 
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 “Daúı ‘Arablardan oldur kim ùutar ânı˛kim òarc eyler, ödüş daúı göz dutar size  dönicileri. 

 < ödü-ş 

ögmeklik-lüK+ (-)اكمكلك لوك : Övme işi, hamd etme, medhetme. 

 ö.e (4a.10) 

 “Daúı biz tesbìó eylerken senüñ ögmeklik-lüge, daúı taúdìs eylerken  senüñ˛içün.”  

 < ög-mek+lik+lüK+ 

ãaàışlanmış)صغشلنمش، سغشلنمش(: Sayılı, sayılmış. (9a.9, 22b.11, 148a.7) 

 ã.dur (20b.4, 20b.9) 

 s.-lar (20b.3, 36b.4) 

 “Daúı eger girü úoyavuz anlardan ‘aõâbı bir zamâna˛degin, ãaàışlanmış,  eydeler, ne nesne yıàar 

ânı?” 

 < ãaàış+lan-mış 

ãanımlıú)صانملق(: Bolluk, bereket; refah. (110a.11) 

 “Ya‘nì ucuzlıú, ãanımlıú.” 

 < ãan-ım+lıú 

ãırıncaú)صيرنجاق(: Sert, sade ve kaygan (cisim). (31a.8) 

 “Pes ânuñ meåeli tamâm ãırıncaú ùaş meåeli gibidür, ânuñ üzre ùopraúdur, pes  irdi âña úatı 

yaàmur, pes úodı ânı ıldırar.” 

 < ãırın-caú 

şindin)شندين(: Şimdi, şu anda. (122b.9) 

 “Şindin [yiyni] eyledi Tañrı sizden daúı bildi˛kim bayıú sizdedür, øa‘yıf.” 

 < şindi+n 

şundayuú)شنديق، شنده يق، شونده يق(: Bunun gibi, bu şekilde, böyle; böylece. (63a.1, 81b.5, 102b.9, 108b.11, 

114a.4, 138b.5, 138b.8, 140a.8, 141a.4, 144b.5, 146b.11) 

 “Şundayuú bezenildi óadden geçicilere ol˛kim oldılar, işlerler.” 

 < şun+da˛oú 

ùutu˛al)طتو آل(: Rehin, rehine. (33b.11) 

 “Daúı eger olasız seferde daúı bulmayasız yazıcı, ùutu˛al alınmış.” 
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 < ùut-u˛al 

uduàan- (-)ادغن : Haber verilmek; haberdar edilmek. 

 u.a (76b.8) 

 “Ya‘nì Tañrı úatından uduàana.” 

 < ud+u-àan- 

üyer- (-يرٵ، -، اير-)اوير : Seçmek, tercih etmek. 

 ü.di (15a.5, 28b.4, 37a.10, 38a.5, 38a.5, 112b.7) 

 ü.dük (15a.2, 92b.1) 

 ü.düm (111b.6) 

 ü.ür (50a.4) 

 “Eyitti bayıú Tañrı üyerdi ânı üzerüñüze daúı arturdı âña geñlik, ‘ilm içinde daúı gevde içinde daúı 

Tañrı virür pâõişâhlıàı âña kim diler.” 

 < üye+r- 

yavuzàır-, yavuzàur- (-يوزغور، -)يوزغر : Açıktan boyun eğmek, teslim olmak; suçunu, günahını itiraf ederek 

yalvarıp yakarmak. 

 y.alar (88b.4, 108a.10) 

 y.u (105a.6, 117a.10) 

 “Daúı bayıú veribidük ümmetler depe senden ilerü, pes dutduú anları úatılıà˛ıla  daúı 

ãayrulıà˛ıla, ânuñ˛içün kim yavuzàıralar.” 

 < yavuz+àır- 

yavuzàırmaÚ+ (-مغغر)يوز : Açıktan boyun eğme, teslim olma; suçunu, günahını itiraf ederek yalvarıp 

yakarma. 

 y.˛ıla (90a.10) 

 “Eyit, kim úurtarur sizi yazu úarañulıúlarından  daúı deñizüñ, oúursız ânı 

 yavuzàırmaà˛ıla (ya‘nì âşikâre) daúı gizlü, eger úurtarsañ bizi işbundan, olavuz  şükür 

eyleyicilerden. 

 < yavuz+àır-maÚ+ 

yıraşmaú)يرشمق(: Uzaklaşmak. (66a.7) 

 “Daúı eger bir ‘avrat úorúa yâ bile erinden yıraşmaú yâ yüz döndermek, yoúdur yazuú ol iki 

üzre kim barışalar, aralarında barışmaú.” 

 < yır-aş-maú 

yışıdla- (-)يشدل : Hafifletmek. 

 y.maya (18a.7) 
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 “Yışıdlamaya anlardan ‘aõâb, ne˛daàı anlar baúınalar yâ mühlet virüneler.” 

 < yışıd-la- 

yönendir- (-)ينندر : Döndürmek, çevirmek, yöneltmek, yönlendirmek. 

 y.esiz (19b.5) 

 “Degül eylük kim yönendiresiz yüzlerüñüzi maşrıúdan yaña daúı maàribden  yaña.” 

 < yönen-dir- 

2. Çatı Ekleriyle Türetilmiş Kelimeler 

 Çatı ekleriyle türetilmiş kelimelerden, mütercimin anlamı karşılamak için çatı eklerini üstüste 

getirerek türettiği yeni kelimeler dikkat çekmektedir. 

añdurınıl- (-)اكدرنل : Hatırlatılmak; vaaz edilmek, öğütlenmek. 

 a.dılar (73a.11, 73b.3) 

 “Daúı terk eylediler üliyi (ya‘nì Peyàâmber ãıfâtın), andan kim añdurınıldılar  ânı (ya‘nì 

Muóammede inanmaú daúı Úur’âna kim kitâblarında buyruldı- lardı).” 

 <añ-dur-ın-ıl- 

ârınılıcı)آرنلج(: Arınan, temizlenen (kimse). 

 â.ları (135a.4) 

 “Daúı Tañrı sever ârınılıcıları.” 

 < âr-ın-ıl-ıcı+lar+ı 

aãılın- (-)اصلن : Asılarak idam edilmek. 

 a.alar (75b.3) 

 “Bayıú cezâsı anlaruñ kim  çalışurlar Tañríla daúı Yalavacıyıla, yirde âzàunlıú  (ya‘nì 

yol urıcılar) kim depeleneler yâ aãılınalar yâ kesiline elleri daúı âyaúları;  saà el, ãol âyaú, yol aylanalar 

(ya‘nì zindâna givirineler) yirden.” 

 < aã-ıl-ın- 

aãılınmış)اصلنمش(: Asılmış, askıda. (66a.11) 

 “Pes egilmeñ, dükeli egilmek, pes úomayasız ânı aãılınmış gibi (ya‘nì ne gökde  ne yirde).” 

 < aã-ıl-ın-mış 
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başarıtıcı)بشارتج(: Bir işin başarılmasında yardımcı olan (kimse). (64b.6) 

 “Ya‘nì bunlaruñ işin başarıtıcı.” 

 < baş+ar-ıt-ıcı 

beyerlen- (-)بيرلن : Kabul edilmek. 

 b.di (74b.10) 

 b.e (129b.6) 

 b.medi (74b.11) 

 b.meye (129b.5) 

 “Ol vaúıt˛kim úurbân eylediler, kurbân beyerlendi ol ikinüñ birisinden daúı  beyerlenmedi 

daàı birinden.” 

 < beyer+le-n- 

bıraàunıl- (-)برغونل : Bırakılmak, atılmak. 

 b.dı (109b.7) 

 “Daúı bıraàunıldı câzûlar secde eyleyicilerken.” 

 < bıraÚ-un-ıl- 

buyrunıl- (-)بويرنل : Emredilmek, buyrulmak, mesul tutulmak. 

 b.masañ (61b.1) 

 “Buyrunılmasañ úatı işi illâ kendözüñe daúı úındur mü’min-leri.” 

 < buyr-un-ıl- 

çıúar(ı)nıl-, çıúarunıl- (-قرونلچ، -قرنلچ) : Çıkarılmak, çıkartılmak. 

 ç.asız (102a.5) 

 ç.dı (43b.8) 

 ç.dılar (51b.4) 

 “Pes anlar kim gitdiler yirlerinden daúı çıúarunıldılar illerinden daúı incindiler  yolumda daúı 

çalışdılar daúı depelendiler, ‘afv˛eyleyem anlardan yavuz işlerin  daúı givirem anları uçmaúlara kim aúar 

altından ırmaúlar, yanudı virmek Tañrı  úatından.” 

 < çıú-ar-un-ıl- 

degürünül- (-)دكورنل : Değdirilmek, verilmek, ödenmek. 

 d.e (32a.9, 122a.11) 

 “Daúı her ne˛kim nafaúa eyleyesiz òayır, tamâm degürünüle size.” 

 < deg-ür-ün-ül- 
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derinil- (-)درنل : Derinilmek, toplanılmak; hoşrolunmak. 

 d.esiz (119a.9) 

 “Daúı bayıú ol, Ânuñ depe úopurunulasız (yâ derinilesiz).” 

 < der-in-il- 

doàrınılmış)دغرنلمش(: Kendisinden çocuk doğurulan kimse, baba. 

 d.dur (26b.7) 

 “Daúı ânuñ üzerine˛kim doàrınılmışdur ânuñ˛içün ùa‘âmı ol ‘avratlaruñ daúı  ùonı anlaruñ 

eylüg˛ile.” 

 < doà-(u)r-ın-ıl-mış 

döklün- (-)دكلن : Yuvarlanmak; düşmek; yuvarlanarak düşmek. 

 d.di (135a.6) 

 “Pes ol˛kim temel bıraúdı, bıraúdı temelin ãaúınmaú üzre Tañrıdan daúı  òoşnûõlıú üzre, 

yigrekdür; yâ ol˛kim bıraúdı temelin úırañ üzre yaruñ (ya‘nì  derenüñ) diklenici; pes döklündi 

ânuñ˛ula (ya‘nì temel˛ile) ùamu odı içine.” 

 < dök-(ü)l-ün- 

döndirinil-, dönderinil-, döndürinil-, döndirinül- (-)دندرنل : Döndürülmek, çevrilmek. 

 d.diler (140b.10) 

 d.e (83b.7, 104a.10) 

 d.esiz (4a.5, 28a.7, 33a.6, 41b.5, 133b.2, 134b.6, 141a.7, 143a.1) 

 d.irsiz (93b.3) 

 d.ür (23b.1) 

 d.ürsiz (141a.4) 

 “Daúı döndürinildiler Tañrı depe, Çalabuñuz, kirtü.” 

 < dön-dür-in-il- 

dutunul- (-)دتنل : Addedilmek, var sayılmak. 

 “Pes eger yalan dutarlarsa sizi, bayıú yalan dutunuldı yalavaç-lar (ya‘nì Yaóyâ  gibi daúı 

Zekeriyyâ gibi) senden ilerü, getürdiler óüccet-ler daúı kitâb-lar  daúı  kitâbı aydıñ eyleyici.” 

 < dut-un-ul- 

dürtir- (-)درتر : Dürttürmek; vesvese vermek. 

 d.e (117a.3) 
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 “Dürtire seni şeyùân (ya‘nì eger vesvese eyler˛ise) dürtmek, ãıàın Tañrıya.” 

 < dürt-ir- 

düşürünül- (-)دشرنل : Düşürülmek. 

 “Daúı ol vaúıt˛kim düşürünüldi ellerine daúı gördiler kim bayıú anlar âzdılar,  eyitdiler, 

raómet úılmaz˛ısa bize Çalabumuz daúı yarlıàamazsa bizi, olavuz  ziyânlulardan.” 

 < düş-ür-ün-ül- 

düzünül- (-)دزنل : Düzeltilmek; hazırlandırılmak; alıştırılmak, ısındırılmak. 

 d.mişdür (129b.6) 

 “Bayıú ãadaúalar yoòsul-laruñdur daúı miskìn-lerüñdür daúı işcilerüñdür  ânuñ  üzre daúı 

göñül-leri düzünülmişdür anda daúı mükâteb-lerüñdür daúı  borçlularuñdur daúı Tañrı yolında daúı 

yol erinüñ,farìøadur Tañrıdan.” 

 < düz-ü-nül- 

geñsüT- (-)ككسد : Zorlamak. 

 g.ürsin (146b.4) 

 “Pes sen˛mi geñsüdürsin âdemìleri, tâ olalar mü’min-ler.” 

 < geñ+sü-T- 

givirinil- (-)كورنل : Girdirilmek. 

 g.e (50b.6) 

 “Pes her kim ıraú oluna oddan daúı givirinile uçmaàa, bayıú ôafer buldı (ya‘nì  úurtulmaàa).” 

 < givir-in-il- 

gösterünül-, gösterinil- (-)كسترنل : Gösterilmek. 

 “Daúı her kim ãıàunursa Tañrı-ya, bayıú yol gösterünüldi, yol depe, doàru.” 

 < göster-ün-ül- 

götürünil-, götürünül- (-كترنل، -)كوترنل : Getirinilmek, verilmek; yükseltilmek,  kaldırılmak. 

 g.di (3b.6) 

 “Daúı götürünildi anlara ol rızú birbirine beñdeş.” 

 < götür-ün-il- 
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incidinil- (-)انجدنل : İncitilmek, eziyet görmek. 

 i.diler (87b.9) 

 “Pes ãabr˛eylediler ânuñ üzre kim yalan dutunuldılar, incidinildiler; tâ geldi  anlara arúa 

virmegümüz.” 

 < inci-T-in-il- 

indürdül- (-)اندردل : İndirtilmek, indirilmek. 

 i.di (12a.3) 

 “Daúı kâfir olmadı Süleymân velâkin dìvler kâfir oldılar, ögredürler âdemìlere  câõûlıàı, 

indürdüldi iki ferişte üzre Bâbil ilinde Hârûta daúı Mârûta.” 

 < in-dür-T-ül- 

indürinil-, indürünil-, indürünül- (-، اندورنل-، اندرنل-، أندرنل-ندرنلٳ) : İndirilmek,  indirinilmek, nazil 

olunmak. 

 i.di (11a.1, 15b.2, 15b.3, 20b.6, 34a.6, 40a.11, 41b.6, 41b.6, 52a.1, 52a.1, 59a.4,  59a.4, 69b.1, 

69b.1, 78b.4, 78b.4, 79a.3, 79a.9, 79a.11, 79b.3, 79b.4, 80b.9,  81a.2, 99b.6, 100b.6, 100b.7, 113a.10, 

132b.4, 137a.5, 148b.8) 

 i.e (12b.2, 42b.1, 130a.4, 136b.11) 

 i.medi (39b.11, 88a.4, 139b.2, 148b.4) 

 i.ür (82b.11) 

 “Sevmez anlar kim kâfir oldılar kitâb ehlinden, ne˛daàı müşriklerden kim  indürinile sizüñ üzre 

òayr Çalabuñuzdan.” 

 < in-dür-in-il- 

işidirinilmiş)اشدرنلمش(: Duyurulan, duyurulmuş (kimse). (57b.8) 

 “Anlardan kim cühûd oldılar, dönderürler sözi yirlerinden daúı eydürler, işitdük  daúı ‘âãì 

olduú, işit, işidirinilmiş degül˛iken daúı úulaú dut bize, egmek˛içün  dillerin daúı barmaú urmaú 

içün dìn içinde.” 

 < işiT-ir-in-il-miş 

işüdür- (-)اشدر : Duyurmak, işittirmek; idrak ettirmek. 

 i.eseñ (141b.11) 

 “Pes sen˛mi işüdüreseñ ãaàırlara, eger oldılarsa daàı añlamazlar?” 

 < işüT-ür- 

úaúınılmış)ققنلمش(: Kızılmış, gazap edilmiş (kimse). 

ú.lar (1b.4) 
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 “Úaúınılmışlar degül-ler (ya‘nì cühûd degül-ler) anlaruñ üzre, daúı âzmış degül- ler (ya‘nì 

naãrânì degül-ler).” 

 < úaúı-n-ıl-mış 

úarışdırınıl- (-)قرشدرنل : Karıştırınılmak, saptırılmak. 

 ú.dılar (11a.7) 

 “Daúı úarışdırınıldılar göñül-leri içinde bızaàuyı (ya‘nì bızaàuyı sevmegi)  küfürleri sebebinden.” 

 < úar-ış-dır-ın-ıl- 

úayàulandurın- (-)قيغولندرن : Kaygılandırmak, endişelendirmek, üzmek. 

 ú.a (87b.7) 

 “Bayıú bilürüz, bayıú úayàulandurına, ol˛kim eydürler.” 

 < úayàu+lan-dur-ın- 

kesilin- (-)كسلن : Kesilmek, koparılmak. 

 k.e (75b.3) 

 “Bayıú cezâsı anlaruñ kim  çalışurlar Tañríla daúı Yalavacıyıla, yirde âzàunlıú  kim 

depeleneler yâ aãılınalar yâ kesiline elleri daúı âyaúları; saà el, ãol âyaú, yol aylanalar yirden.” 

 < kes-il-in- 

úıàırnıl- (-)قغرنل : Çağrılmak, seslenilmek, nida olunmak. 

 ú.dılar (104a.2) 

 “Daúı úıàırnıldılar kim şol uçmaú, mìrâå verinildüñüz ânı, şundan ötürü kim  olduñuz idi 

işlersiz.” 

 < úıàır-(ı)n-ıl- 

úızdurunul- (-)قزدورنل : Kızdırılmak, ısıtılmak. 

 ú.a (127a.7) 

 “Ol gün kim úızdurunula ânuñ üzre ùamu odı içinde, pes göyündürüle ânuñ˛ula  âlınları daúı 

yanları daúı arúaları (ya‘nì naãrânìlerüñ); işbu oldur kim genc  eyleyü gizlediler, kendözlerüñüz içün.” 

 < úız-dur-un-ul- 

úolın- (-)قولن : Bırakılmak, konulmak. 

 ú.a (20a.3) 
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 “Pes her kim úolına âña úardaşından nesne, pes uymaúdur eylüg˛ile daúı  ödemekdür 

âña eylüg˛ile.” 

 < úo-l-ın- 

úonulun- (-)قونلن : Konulmak, bırakılmak; geçici konulmak, emanet bırakılmak. 

 ú.duàı (148a.2) 

 “Daúı bilür duraàı yirin daúı úonulunduàı  yirin.” 

 < úo-n-ul-un- 

úoparunıl-, úoparunul-, úopar(ı)nıl-, úopurunul- (-، قبرنل-رنلپ، ق-رونلپ)ق : Haşrolunmak, diriltildikten sonra 

Allah huzurunda toplanmak; sürülmek, sürgün edilmek. 

 ú.asız (23a.2, 35b.1, 48a.8, 82b.3, 91a.8, 119a.5) 

 “Daúı ãaúınuñ Tañrıdan daúı bilüñ bayıú siz ânuñ depe úoparunılasız.” 

 < úop-ar-un-ıl- 

olı-l- (-)اول ل : Olunmak, kılınmak, edilmek. 

 “Ya‘nì yaàlar kim óarâm olı-lmışdı.” 

 < ol-ıl- 

oñılT- (-)أوكلد : Şifa vermek, iyileştirmek. 

 o.a (125a.8) 

 “Çalışuñ anlaruñ˛ula, ‘aõâb eyleye anlara Tañrı ellerüñüzle  daúı òïr eyleye  anları daúı 

arúa vire size anlaruñ üzre daúı oñılda gögüzlerin bir úavmuñ kim mü’min-lerdür.” 

 < oñ-ıl-T- 

ögredüş- (-)اكردش : (Birşeyi birbirine) karşılıklı öğretmek; hayırda yardımlaşmak. 

ö.üñ (77b.1) 

 “Ögredüşüñ eyü işlere.” 

 < ögre-T-üş- 

örtülün- (-)ارتلن : Örtülmek; bürünmek; kaplanmak. 

 ö.di (140b.3) 

 “Temen örtülündi gibi yüzleri, pâreler, giceden, úarañu.” 

 < ört-ül-ün- 

örtünül- (-)أورتنل : Örtülmek. 
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 ö.di (101b.7) 

 “Vesvese eyledi anlara şeyùân, tâ aça ol ikiye ânı˛kim örtünüldi ol ikiden ud  yirlerinden 

daúı eyitdi, yıàmadı siz ikiyi Çalabuñuz işbu âàaçdan illâ kim  olasız iki ferişte, yâ olasız ebed 

úalıcılardan.” 

 < ört-ün-ül- 

örünül- (-)اورنل : Örülmek, inşa ve tesis edilmek. 

 “Mezkit kim temel örünüldi ãaúınmaúlıú üzre ilki günden, óaúluraúdur kim  ùurasañ ânuñ 

içinde.” 

 < ör-ün-ül- 

ãavşurmaÚ+ (-)صوشرمغ : Çapraz, çaprazlama. 

 ã.˛ıla (109b.10) 

 “Kesem ellerüñüzi daúı âyaúlaruñuzı ãavşurmaà˛ıla (ya‘nì ãaà el, ãol âyaú), andan aãam sizi, hep.” 

 < ãav-(u)ş-ur-maÚ+ 

seçilinmiş لنمش(چ)س : Seçilmiş, açık seçik, belli. 

 s.ler (110b.4) 

 “Pes veribidük anlaruñ üzerine ãu ùûfânı  daúı çekirge daúı buàday biti daúı  úurbaàalar 

daúı úan, nişânlar, seçilinmişler. 

 < seç-il-in-miş 

ãıàundur- (-)صغندر : Sığındırmak; emanet etmek. 

 ã.ırın (37b.4) 

 “Daúı ben ãıàundurırın ânı saña daúı dölin ânuñ, şeyùândan sürülmiş.” 

 < ãıà-un-dur- 

ùoàurdunulmış)طغردنلمش(: Kendisinden çocuk doğurulan kimse, baba. (26b.8) 

 “Ziyânlu olunmaya ana oàlaníla, ne˛daúı ùoàurdunulmış (ya‘nì ata) ânuñ˛içün  oàlaníla.” 

 < ùoà-ur-T-un-ul-mış 

ùurın- (-)طورن : Durdurulmak. 

 ù.dılar (87a.7, 87a.11) 
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 “Daúı eger görseñ ol vaúıt˛kim ùurındılar od üzre (ya‘nì äırâù üstünde), pes  eyitdiler, iy, kâşke biz 

girü dönderinileydük daúı yalan ùutmayayduú  Çalabumuz nişânların daúı olayduú mü’min-lerden.” 

 < ùur-ın- 

ulaşturunıl- (-)اولشترنل : Birleştirilmek. 

 u.a (4a.2) 

 “Daúı keserler ânı˛kim buyurdı Tañrı ânı kim ulaşturunıla, daúı fesâd eylerler yirde.” 

 < ula-ş-tur-un-ıl- 

uyunul- (-)اينل : Uyunulmak, uyulmak, tâbi olunmak. 

 u.dılar (18b.6) 

 “Ol vaúıt˛kim bìzâr oldı anlar kim uyunuldılar anlardan kim uydılar daúı  gördiler ‘aõâbı daúı 

kesildi anlardan sebebler.” 

 < uy-un-ul- 

veribilin- (-)وربلن : Gönderilmek, yollanmak.  

 v.di (106b.11) 

 v.mişdür (106b.11) 

 “Eyitti bir bölük serverler, anlar kim boyun virmediler úavmından, anlara,  øa‘yıf ãayıldılar, âña 

kim ìmân getürdi anlardan, bilür˛misiz, bayıú äâlió veribilinmişdür Çalabısından? 

 < veribi-l-in- 

virün- (-)ويرون : Verilmek. 

 “Yışıdlamaya anlardan ‘aõâb, ne˛daàı anlar baúınalar yâ mühlet virüneler.” 

 < vir-ün- 

yeñlin- (-)يكلن : Yenilmek, mağlup edilmek. 

 y.esiz (35a.11) 

 “Eyit anlara kim kâfir oldılar, yeñlinesiz daúı úoparınılasız ùamu depe.” 

 < yeñ-(i)l-in- 

yilit- (-)ييلت : Aldatarak aceleyle koşturmak; aldatarak koşuşturup tehlikeye attırmak. 

 y.ti (121b.4) 
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 “Ol vaúıt˛kim eydürlerdi münâfıúlar (ya‘nì Medìnedekiler) daúı anlar kim göñül-leri içinde (ya‘nì 

Mekkedekiler) ãayrulıú, yilitti işbunları dìn-leri.” 

 < yil-it- 

yiñilin- (-)يكلن : Yenilmek, mağlup edilmek. 

 y.eler (120a.8) 

 “Andan yiñilineler.” 

 < yiñ-il-in- 

yiynidil- (-)ييندل : Hafifletilmek. 

 y.meye (42a.3) 

 “Yiynidilmeye anlardan ‘aõâb, ne daúı anlar baúınalar.” 

 < yiyni+T-il- 

yoúandur- (-)يقندر : Dokundurmak. 

 y.a (147a.6) 

 “Daúı eger yoúandura saña Tañrı  ziyân, giderici açıcı yoúdur ânuñ illâ Ol.” 

 < yoúa-n-dur- 

 Netice 

 Bu çalışmada yer alan, Eski Anadolu Türkçesinden yeni tespit edildiğini düşündüğüm kelimelerin 

Türk Dilinin zenginleştirilmesine katkıda bulunacağına inanmaktayım. 
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