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Özet
Rus Türkoloğu N. Veselovskiy tarafından derlenen Kırgız Anlatmalarında Rusların
Türkistan Ülkesindeki Fetihleri adlı eser, bünyesinde dört elyazmasını barındırır. Bu
elyazmaları şunlardır: 1. Orus LeşkeriningTürkistan’da Tārīḫ 1269-1272 Senelerde Ḳılġan
Fütūḥātları; 2. Ḫudāyār ḪannıngÖlengi; 3. OrusnıngKelgeni; 4. CangḲoca Bātırdıng
Tolġavı.
Çalışmada, eserin Türkoloji çevrelerine tanıtılması ve metinlerin temel dil özelliklerine
değinilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Türkistan, Çağdaş Türk Lehçeleri, tarihî metinler, ses bilgisi, şekil
bilgisi.
Abstract
This work, compiled by the Russian Turcologist N. Veselovskiy, The Kyrgyz Tale of
the Russian Conquests on the Turkestan Land contains four manuscripts. These
manuscripts are as follow: 1. Orus LeşkeriningTürkistan’da Tārīḫ 1269-1272 Senelerde
Ḳılġan Fütūḥātları; 2. Ḫudāyār ḪannıngÖlengi; 3. OrusnıngKelgeni; 4. CangḲoca
BātırdıngTolġavı.
This study aims to introduce the work to Turcology society and to touch upon the basic
language features of the texts.
Key Words: Turkestan, Modern Turkic languages, historical texts, phonetics,
morphology.
Краткое содержание
Сборник русского турколога Н. Веселовского "Кыргызский рассказ о русских
завоеваниях в туркестанском крае" состоит из четырех исторических рукописей,
название которых: 1. Orus LeşkeriningTürkistan’da Tārīḫ 1269-1272 Senelerde Ḳılġan
*

Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Bölümü.
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Fütūḥātları; 2. Ḫudāyār ḪannıngÖlengi; 3. OrusnıngKelgeni; 4. CangḲoca Bātırdıng
Tolġavı.
Данная статья позволяет ознакомиться с рукописями и определить их основные
языковые особенности , которые, в большей степени, заинтересует, а также будет
весьма полезна лицам, занимающимся, непосредственно, проблемами тюркологии и
исследованиям тюрских цивилизаций.
Ключевые слова: Туркестан, современнные тюркские языки, исторические
тексты, фонетика, морфология.
1. Giriş
Çarlık Rusyasında Türkoloji alanında birçok gramer ve sözlük çalışması, metin neşri
1
yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de Rus Türkoloğu N. Veselovskiy tarafından derlenen
ve 1894 yılında Doğu Dilleri Fakültesi tarafından S-Peterburg’da basılan Kırgız
Anlatmalarında Rusların Türkistan Ülkesindeki Fetihleri adlı eserdir. Eserde dört ayrı
elyazması bulunur. Bu elyazmaları şunlardır: 1. Orus Leşkerinin gTürkistan’da Tārīḫ 12691272 Senelerde Ḳılġan Fütūḥātları; 2. Ḫudāyār ḪannıngÖlengi; 3. OrusnıngKelgeni; 4.
CangḲoca BātırdıngTolġavı.
Dört elyazması, dil özellikleri bakımından birbirinden bazı farklılıklar gösterir: Hacim
olarak en büyük olan birinci elyazması Çağatay, Özbek ve Kazak Türkçeleri, ikinci ve
üçüncü elyazması Çağatay Türkçesi, dördüncü elyazması ise küçük istisnalarla Kazak
Türkçesi özellikleri gösterir.
Toplam 125 sayfa olan eserde 108 sayfalık birinci elyazması nazım ve nesir biçiminde
yazılmış olup 2298 satırd ır. Nazım biçiminde yazılmış olan üç sayfalık ikinci
elyazmasında üç gazelden, be ş sayfalık üçüncü elyazması 89 dizeden, dokuz sayfalık
dördüncü elyazması ise 175 dizeden oluşur.
Elyazmalarının orijinallerinin ak ıbeti hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Biz,
çalışmamızda N. F. Katanov ve P. M. Melioranskiy tarafından tashih edilen ve sonuna 3
sayfalık bir düzeltme cetveli eklenen nüshadan yararlandık. Elyazmaları gün yüzüne
çıkarıldıkları takdirde daha sağlam karşılaştırma imkanı verecektir.
2. Eserin Muhtevası
1885’li yıllarda Türkistan ülkesinde bulunan ve bu süre içerisinde Rusların Orta
Asya’daki işgallerinin yerli halk üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı, bu izlenimin yerli
edebiyata herhangi bir biçimde yansıyıp yansımadığı meselesini araştırmayı kendisi için
tarihî görev addeden Rus Türkoloğu N. Veselovskiy, eserini hazırlama amacını şöyle
belirtir: “… Bana göre, Rusların Türkistan ülkesinde yaptıkları fetihlerin yerli edebiyata şu
ya da bu biçimde, herhangi bir derecede yansımaması mümkün değildi. Savaşın durumunu
tam olarak kavramak için ise bu durumda mağdur olan diğer tarafı da dinlemek gerekir,
aksi takdirde, biz sadece resmî raporlarla ve kendi katılımcılarımızın hikâyeleriyle tek
taraflılığa düşeriz ve o dönemin yerli halkı, görüşleri ve faaliyetleri üzerine güvenilmez bir
fikir oluştururuz. Yerli halkın hikâyelerinden, onları daha başarılı bir şekilde etkilememiz
için, bilindiği üzere, hükümetimizin özel bir önem verdiği pratik düşünceler çıkarabiliriz.
Yani, bu tür hikâyeler bizim için öğretici anlama sahip olabilirler.” (Veselovskiy, 1894: I,
II).
N. Veselovskiy’nin (1848-1918) hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz.: KOLESNİKOV, A.; KAMALOV İ. (2011). Avrasya Türkologları Sözlüğü, I. Cilt, 1.
Kitap. Türk Tarih Kurumu Basımevi: Ankara, 192-193. s.
1
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Veselovskiy, bu amacını gerçekleştirmek üzere Türkistan’da yaptığı gezilerde
2
kendisine rehber olan Taşkentli Sart Akram Askarov’dan konuyla ilgili kayıtlar bulması
için söz alır. Bir süre sonra Akram Askarov, kendisine iki elyazması getirir. Bunlardan biri
3
küçük, Kırgız (Taşkent civarı) lehçesinde, tamamlanmamış olan diğeri ise Sart lehçesinde
yazılmıştır. İkincisinin yazarı çalışmasını Veselovskiy’nin Petersburg yolculuğuna
yetiştirememiş ve Askarov kısa bir zamanda son kısmını kendisine, Petersburg’a
göndermeyi tasarlamış, ancak nedense bu niyetini yerine getirmemiştir.
Daha sonra kendisine, çevirisi ve bazı açıklamalarıyla birlikte metin olarak Orus
LeşkeriningTürkistan’da Tārīḫ 1269-1272 Senelerde Ḳılġan Fütūḥātları adlı birinci
4
elyazması verilmiştir. Mambet tarafından hikaye edilen ve oğ lu Molla Halibay Mambetov
tarafından 1885 yılında istinsah edilen bu eser, Veselovskiy’in öğrencileri N. F. Katanov ve
5
P. M. Melioranskiy taraf ından tashih edilmiştir. Elyazmalar ı içinde en büyük hacme bu
eser sahiptir. Eser, 108 sayfa olup 2298 satırdan oluşur. Nazım ve nesir biçiminde
yazılmıştır.
Elyazması, Hüdayar Han’ın Kokan Han ı olduğ u dönemde Ak Mescid şehrine Rus
askerinin gelmekte olduğunu hikaye etmekle başlar. Rusların Ak Mescid, Almatı, Merki,
Evliya Ata, Çimkent, Türkistan, Koçkara Ata, Taşkent gibi önemli şehirleri ele geçirmesini,
Hüdayar Han, Melle Han, Şahruh Han ibn-i Muhammed Ali Han, Sultan Seyyid Han gibi
2

Bartold, Kokan hanları döneminde Fergane ve Harezm’de Sart terimi ile Özbekler
ve Taciklerden farklı olarak Türkçe konuşan şehir ahalisinin adlandırıldığını, Kazaklar
arasında ise Kazak teriminin ‘göçebe’, Sart teriminin ise ‘yerleşik ahali’ anlamına da
geldiğini belirtir (Bartold, 1998: 189).
3
Melioranskiy, çok eski zamanlardan beri günümüz güneybatı Sibiryası ve
Türkistan’ın geniş bozkırlarında yerleşmiş olan Türk boyları göçebelerinin kendilerini
“Kazaklar” olarak adlandırdıklarını, ancak “Kırgızlar” olarak tanındıklarını söyler. Ona
göre, “Kazak” terimi bir etnografik ad olmaktan öte politik bir kavramdır. Daha IX, X.
yüzyıllarda şimdi yerlerini Kazakların aldığı bu bölgelerde Türkler, Oğuzlar ve Kıpçaklar
yaşıyorlardı. XIII. yüzyılın başlarında bu memleketlere doğudan Cengiz Han ile birlikte
gelen Türkler ve Moğollar yerleştiler. Değişik boylara ait bu nüfus arasında, XV, XVI.
yüzyıllarda, üyelerinin “Kazaklar” olarak adlandırılmaya başlandığı siyasî bir birlik ortaya
çıktı. “Kara Kırgız” olarak bilinen halkın ise kendini “Kırgız” olarak adlandırdığını ve eski
bir Türk boyu olduğunu belirtir (Melioranskiy, 1894:1). Bartold, Rus edebiyatında,
Kırgızlara ve Kazaklara Kırgız dendiğini, gerçek Kırgızları Kazaklardan ayırdetmek için
onlara Kara Kırgız denilmeye başladığını ifade eder (Bartold, 1998 : 189). Yine, Kırgız ve
Kazak etnonimleri ile Kırgızlar ve Kazaklar arasındaki etnik birliktelik hakkındaki görüşler
için bkz.: Kalkan, 2006: 14-30, 31-59.
4
Mambet, 1885 yılında 82 yaşındadır ve 1883 yılında hayattadır. Buna göre,
Mambet 1803 tarihinde doğmuştur, ölüm tarihi ise bilinmemektedir (Veselovskiy, 1894:
IV).
5
N. F. Katanov ile P. M. Melioranskiy, Veselovskiy’in öğrencileridir. Sonradan
önemli Türkologlar arasında yerlerini alacak olan N. F. Katanov o dönemde lengüistik
amaçlarla Orta Asya’ya büyük bir gezi düzenlemiştir ve Kazan Üniversitesinin Tatar
Lehçesi Bölümünde çalışmaktadır. P. M. Melioranskiy ise Kırgız lehçesini yerinde
öğrenmiştir ve Doğu Dilleri Fakültesinde yüksek lisans öğrencisidir (Veselovskiy, 1894:
IX).
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Kokan hanları ile Kasım Binbaşı, Rüstem Bek, Hıynaat Bek, Molla Alim Kul, Min gbay
Batır, Molla Salih Bek Ahun gibi önemli idareci ve komutanların Kaufman ve Çernyayev
6
gibi Rus generalleriyle yaptıkları mücadeleleri hikâye eder.
Elyazması, Çağatay, Özbek ve Kazak Türkçesi tesirinin açık bir şekilde görüldüğü
7
karışık dilli bir eserdir. Dolayısıyla, Halibay’ın karışık bir evlilik sonucu hem Özbekçe,
8
hem de Kazakça konuşulan bir muhitte dünyaya gelerek büyümüş olması gerekir. Arap
9
yazısıyla yazılan elyazmasında, yazı dili kurallarına riayet edilmemiş , Türkçe ve Arapça,
10
Farsça alıntı kelimeler telaffuz edildikleri gibi yazıya aktarılmıştır.
Bu özellik,
elyazmasını özellikle günümüz Kazak ve Özbek Türkçelerinin ses tarihi araştırmaları
bakımından önemli kılmaktadır.
Elyazmasında, dönemin diline Rus dili söz varlığının da tesir etmeye başladığı görülür:
boluṣ (< volost) ‘nahiye’; gübürnaṭır (< gubernator) ‘vali’; mėdal ‘madalya’, piket ‘ileri
gözetleme mevzii’, sallat (< soldat) ‘asker’ vb.
Elyazması, destancılık geleneği tesirinde yazılan ve dönemin tarihî olaylarını aktaran
11
kahramanlık destanı türünde bir eserdir.
Eserde yer alan ikinci ve üçüncü elyazması N. F. Katanov tarafından 1891 yılında
Semireç [Yedisu] Bölgesi Bahtı istihkâmında Semerkand şehrinden, Man gıt kökenli
6

Dönemin tarihi olayları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Ziyayev: 2007.
Veselovskiy’e göre, Halibay’ın dili temiz bir Kırgızca değildir, oldukça kuralsız
bir şehir veya aile dili tesirindedir. Bazen Kırgızca, bazen de Sartça yazmaktadır ve hatta
Sartça biçimlere, Kırgızca biçimlere göre daha sık rastlanmaktadır (Veselovskiy, 1894:
VII).
8
Orta Asya’da karışık evliliklere sık rastlanır. Sart, Tatar veya Kalmık bir anneden
olan Kırgız oğluna çala ḳazaḳ derler, tersine Kırgız veya Tatar bir anneden olan Sarta çala
sart derler; Sart, Tatar veya Kalmık bir anneden olan dağ Kırgızının oğluna çala ḳırġız
derler; Kırgız, Sart veya dağ Kırgızı anneden olan Kalmık oğluna ise çala ḳalmaḳ derler.
Bu tür evliliklerden olan çocuklar aynı şekilde hem babanın hem de annenin diliyle
konuşurlar. (Veselovskiy, 1894:VII).
9
Melioranskiy, Kratkaya Grammatika Kazak-Kırgızskago Yazıka adlı eserinde,
Arap alfabesi temelindeki Kazak yazı dili harflerini verdikten sonra, bazı harflerin Kazakça
sesleri karşılamadığını (Melioranskiy, 1894: 11), Arap alfabesinin her ne kadar zengin ve
karmaşık olursa olsun özellikle ünlü sesleri karşılamada yetersiz kaldığını Arap alfabesinde
bir metin ve bu metnin transkripsiyonunu vererek kanıtlamaya çalışır (Melioranskiy, 1894:
13-14). Alim, ayrıca eserinde ünlü ve ünsüz sesleri verirken, Osmanlıca ve Çağatayca
seslerden bazılarının Kazakça karşılıklarını şu şekilde verir: b > m:  – ب نmen ‘ben’, ب ون جق
– monşak ‘boncuk’; ç > ş:  چ يق- şık- ‘çıkmak’,  – ن يجﻩneşe ‘nice’; s > ş:  – ساچşaş ‘saç’
vb. (Melioranskiy, 1894: 21-28).
10
Veselovskiy, yazarın betimlemelerinin Kazak halkına özgü bir saflıkla zaman zaman
dikkat çektiğini, zaman zaman da nüktedanlıkla ışıldadığını, yazarın kitabi bilgeliğe
yeterince sarılmamasının eserin değişik kısımlarına, bu arada imlaya da aksettiğini, yazarın
Arapça kelimeleri gramer kurallarına göre değil, halk dilinde nasıl telaffuz ediyorlarsa öyle
yazdığını belirtir (Veselovskiy, 1894: VI, VII).
11
Bazı şiirlerin doğrudan Kırgız destanı Er Targın’dan aldığını belirten Veselovskiy,
Melioranskiy’nin Mambet’in Taşkent ötesi Kırgızlarında popüler olarak kullanılan başka
eserlerden de aktarma yaptığından şüphelendiğini, ancak bunlara ilişkin bilgilerinin
olmadığını belirtir (Veselovskiy, 1894: VII).
7
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Emirhan isimli 32 yaşındaki bir Özbekten kaydedilmiştir. İkinci elyazması Ḫudāyār
12
Ḫannıng Ölengi adlı elyazma olup üç gazelden oluşmaktadır. Gazeller Hüdayarhan’ın
hanlığın ı kaybetmesi dolayısıyla çektiği sıkıntıları yansıtır. Üçüncü elyazmas ı, Orusnıng
Kelgeni adlı eser olup 89 dizeden ibarettir. Destan geleneğine uygun tarzda yazılmıştır. Ayn
ı şairin kaleminden çıkan bu iki eserden birincisinin Çağatay edebiyatı, ikincisinin ise halk
edebiyatı ürünü olması dikkat çekicidir.
Eserde yer alan son elyazması CangḲoca BātırdıngTolġavı adlı, İ. V. Aniçkov
13
tarafından Kazak kahramanı Can Hoca hakkında Kazali şehrinde kaydedilen bir şiirdir.
175 dizeden ibarettir. Eserin Rus diline tercümesi, açıklamaları ve önsözü G. Aniçkov
tarafından hazırlanmıştır.
3. Eserin Dil Özellikleri
3.1. Ses Bilgisi
ė ~ e paralelliği:
Ön seste elif veya elif+ye, iç seste de ya ye harfiyle yazılan ya da hiç yazılmayan bir /ė
14
/ ve /e / fonemi mevcuttur . Yan yana ve ikili kullanım bu fonemlerden herhan gi biri
lehine bir standartlaştırmaya gitmeyi zorlaştırmaktadır:
/ e / fonemi: el (I/31/6); ne (II/109/13, III/115/10); nemene (I/32/9); ölgendik
(IV/118/15); sep- (IV/118/12); süyen- (IV/117/4); süyret- (I/28/23, I/29/19); tengri
(III/115/9); tepin- (I/30/9); yer (I/30/1, I/31/5, III/115/8, IV/118/18); yet- (III/113/8).
/ ė / fonemi: bėk (III/112/5, III/112/14, III/113/5, III/114/20); bėl (III/114/22); cėt(I/30/21); ėk- (IV/118/11); ėmin- (I/30/10); ėr- (II/109/11); kėşeki 117/3); tėngdik
(IV/118/18).
12

Veselovskiy’e göre, Hüdayar Han Orta Asya hanlarının en önemsizlerinden biridir. O, ne
Sartlarla ne de Kıpçaklarla geçinebilmiş, üç defa hanlıktan düşürülmüş, at tüccarı olarak
Orenburg’a gitmiş, gizli bir şekilde ortadan kaybolmuş; ama başına gelen bir talihsizlik onu
halkla barıştırmış, hatta Hüdayar Han’ı popüler etmiştir. Hüdayar Han hakkında türküler
yakılmakta, halk onu sürekli hatırlamaktadırlar. N. P. Ostroumov, Arkeoloji Enstitüsü
Topluluğu Şarkiyat Bölümü Notlarında [Zapiski Vost. Otd. İ. Arheol. Obşç.] Hüdayar Han
hakkında üç büyük şiire yer vermiştir (Bkz.: Cilt II, 189-194. sayfalar; cilt VII, 51-62.
sayfalar; cilt VIII, 129-136. sayfalar). (Veselovskiy, 1894: IX).
13
G. Aniçkov ayrıca, “İzvestiya Obşç. Arheologii, İstorii i Etnografii pri İ. Kazanskom
Universitete [Kazan Üniversitesi Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Haberleri]”nde (1894 yılı,
XII. Cilt, sayı 3) “Kirgizskiy Geroy Djanhodja Nurmuhammedov [Kırgız Kahramanı Can
Hoca Nurmuhammedov]” adlı ayrıntılı bir hikâye yayımlamıştır. (Veselovskiy, 1894: IX).
Yine, Can Hoca Batır ve destanı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Oralova, 2004: 87-90.
Aça da, Can Hoca destanını, “Cankoca” adıyla vakaları ve kahramanları gerçeğe dayalı
kahramanlık destanları arasında sayar (2002: 62).
14
Metinlerimizin karışık dilli olması, ön seste elif veya elif+ye yazılışları, iç seste ise ya ye
harfinin yazılması ya da ye harfinin hiç yazılmaması ve bu okuyuştaki kelimelerin çağdaş
Özbek ve Kazak Türkçelerinde eşdeğerlerinin bulunması bize / ė / veya / e / okuyuşu için
esas olmaktadır. Tenişev’in de, ä ~ ɛ ~ e ve e ~ i ve yine ä ~ ɛ ~ e~ i varyasyonlarının
birçok Türk dili ve diyalektleri için tipik olduğunu belirtmesini (Tenişev, 1984: 21)
vurgulamak yerinde olacaktır. e / ė / i meselesi hakkındaki görüşler için bkz.: Kocaoğlu,
2003: 266-281.
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/ ė / ve / e / fonemlerinin ikili kullanımı: cer (I/30/1) ~ cėr (I/28/22); ėr (I/29/18) ~ er
(III/115/10); ėsit- (IV/118/4) ~ eşit- (I/32/7); keçe (II/109/9) ~ kėşeki (IV/117/3); ket(III/113/20) ~ kėt- (I/28/19, I/28/19).
Tonlulaşma:
15
/ t / > / d / : Ön seste / t / fonemi esastır. Bununla birlikte, / d / fonemine de rastlanır:
dė- (I/28/19, 20, I/28/20, I/29/6, I/30/7, 8, II/109/1, III/112/1, 3, 7, 13, III/113/3, 17,
IV/117/7, 11, IV/118/5, 9); dėk (II/109/8); dis (I/29/16).
/ p / > / v /: çav- (I/30/16).
Süreklileşme:
16
/ p / > / f / : İç ve son seste rastlanır: taf- (III/115/3); tofraḳ (I/31/6); yifek (III/114/21.
İkili, hatta / p / > / v / değişmesi şeklinde üçlü kullanımlarına da rastlanır: çap- (I/30/9,
I/31/2) ~ çaf- (I/31/3) ~ çav- (I/30/16).
17
/ b / > / m / : Ön seste rastlanır: men (II/31/11); menen (I/31/8, IV/117/5, 9,
IV/118/11, 12, 14); mınav (IV/117/7); min- (IV/118/3); Mingbay (I/30/19).
18
/ ç / > / ş / : Ön, iç ve son seste rastlanır: şap- (IV/118/4); kėş- (IV/117/4); ekinşi
(IV/118/11, 14); kėş- (IV/117/4); kėşir- (IV/117/2 vb. İkili kullanımları da vardır: çıḳ(I/29/4, 7, 15, III/112/5, III/113/6) ~ şıḳ- (IV/117/6, 8).
19
/ ġ / > / v / : Son seste rastlanır: av(ı)z (IV/117/11); tav (I/29/14); tuv- (IV/117/5);
ḳuv-(I/32/16).
20
/ ġ / > / y / : İç ve son seste rastlanır: sıyıs- (I/29/8); cıy- (I/29/12).
/ g / > / y /: İç ve son seste rastlanır: tey- (I/32/4); üyret- (I/28/21).
Süreksizleşme:
21
/ y / > / c / : Ön seste rastlanır: caman (I/30/17, I/31/9, I/32/8); canaşta- (I/30/14);
cazıḳsız (IV/118/5); cul- (I/29/19); cügürt- (IV/117/10. İkili kullanımlardaki sıklık oranları
yakınlığı dolayısıyla bu fonemlerden herhangi biri lehine bir standartlaştırmaya gitmek
güçtür: yer (I/30/1, I/31/5, III/115/8, IV/118/18) ~ cer (I/30/1) ~ cėr (I/28/22); yet(III/113/8) ~ cėt- (I/30/21); yıġ- (III/113/19) ~ cıy- (I/29/12); yür- (I/31/16, III/114/20) ~
cür- (I/30/4).
Sürekli ünsüzler arasında yer değiştirme:
22
/ ş / > / s / : Ön, iç ve son seste rastlanır: ḳılıs- (I/29/10); tas- (I/32/5, 11); ḳus
(IV/117/10); sas- (I/32/8, 9); tüs- (I/32/13). İkili kullanımlara da rastlanır: baş (I/31/2) ~
bas (I/30/19); başla- (III/112/8, 12, 16, III/113/8, 16, III/114/16, III/116/6) ~ basta(I/30/13/ IV/117/1); ḳarşı (III/114/11) ~ ḳarsı (IV/118/4); taşla- (III/114/18, III/115/12) ~
tasta- (I/30/16); turuş- (III/112/10) ~ turus- (I/29/14); ~ uruş (III/112/12) ~ urıs (I/29/6) vb.
Ünsüz göçüşmesi: yamġur (I/31/12).
15

/ t / > / d / değişmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.: Tenişev, 1984: 208-211.
/ p / > / f / değişmesi Çağatay Türkçesinde karakteristiktir (Ayrıntılı bilgi için bkz.:
Eckmann: 1988: 24).
17
Tenişev, / b / > / m / değişmesine bütün Türk dillerinde rastlandığını belirtir (Tenişev,
1984: 183).
18
/ ç / > / ş / değişmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Tenişev, 1984:242-253.
19
Tenişev, ġ ünsüzünün w, uve bazen de y ünsüzüne değiştiğini veya kendinden önce
gelen ünlüyü uzattığını belirtir (Tenişev, 1984: 200).
20
Tenişev, g ünsüzünün y ünsüzüne değiştiğini belirtir (Tenişev, 1984: 204-206).
21
/ y / > / c / değişmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Tenişev, 1984:256-274.
22
Türkçede / ş / > / s / değişmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Tenişev, 1984:234-240.
16
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Hece yutumu: ap (< al-ıp) (I/29/12, I/31/18); tasta-day (<tas+ta-dı+ay) (I/32/16);
Cakė (<Cang+ake) (IV/118/16).
3.2. Şekil
Bilgisi İyelik
Teklik 1. şahıs: +m, +ım, +im, +üm: ini+m (II/109/3); cān+ım (II/109/6);
el+im (I/31/6); öz+üm+ge (II/109/13).
Teklik 2. şahıs: +ng, +ing: ake+ng(I/30/7); ḳudret+ing(I/29/2).
Teklik 3. şahıs: +ı, +i; +sı, +si: oḳ+ı (I/30/21); yār+i (I/30/8); bala+sı+n
(IV/118/7); ake+si (IV/117/7).
Çokluk 1. şahıs: +mız, +miz: Aḳ Fādşā+m ız (III/115/5); töre+miz
(III/115/13). Çokluk 3. şahıs: +leri: ter+leri (III/115/2).
Çokluk
+lar, +ler, +ter: fānṣad+lar (III/112/5); bėk+ler (III/112/14); dis+ter (I/29/16).
Ad Durumu
Yalın Durum: Eksizdir.
23
İlgi Durumu: +ning, +dıng, + tıng, +din : öz+i+ning (I/32/3);Tölek Bātır+dıng
(IV/118/8); ėr+din (I/30/8); Sart+tıng(IV/117/14).
24
Yükleme Durumu: +nı, +ni, +dı, +di, +tı, +ti, +n , +i: Şernayıb+nı (I/28/18); tüye+ni
(I/31/22); suv+dı (I/31/18); söz+di (I/28/20); Ḳazaḳ+tı (IV/118/2); kemdik+ti (IV/118/16);
at+ı+n (III/115/4); men+i (II/109/8.
Yönelme Durumu: +ġa, +ge, + ḳa , +ke: top+ġa (I/30/12); çim+ge (I/31/22);
Ḳazaḳ+ḳa (IV/118/15, 18); şehr-i Çimkent+ke (III/113/2).
Bulunma Durumu: +da, +de: meydān+da (I/31/16); kün+de (III/115/21).
25
Ayrılma Durumu: +dan, +den, +dın, +din : yaḳ+dan (I/29/3, 4, I/30/22, I/31/1);
cėr+den (I/28/22); Sır Deryā+dın (III/115/11); ėne+din (IV/117/5).
Belirli Geçmiş Zaman
Olumlu: -dı, -di, -tı, -ti, -dü: Teklik I. şahıs: ayrıl-dı-m (II/109/2, 4, 6, 14); süyret-tim
(I/28/23); üyret-tim (I/28/21). Teklik II. şah ıs: öltür-dü-ng(IV/118/5). Teklik III. şahıs: al-dı
(III/115/16); bar-dı (III/115/14); basıl-dı (I/31/13);basta-dı (I/30/13); başla-dı (III/112/8, 16,
III/113/8, 16, III/114/16, III/116/6); bol-dı (I/31/5, III/112/2, III/113/21, III/115/6); buyır-dı
(I/31/17); buz-dı (IV/118/14); canaşta-dı (I/30/14); ḳılın-dı (I/31/15); ḳır-dı (IV/118/6); ḳoy-dı
(I/30/6, III/113/3); ḳur-dı (III/112/6); muşla-dı (III/115/4); sal-dı (IV/117/10); tal-dı
(III/115/18); tasta-dı (I/30/16); taşla-dı (III/114/18, III/115/12); ur-dı (I/30/12); yıġla-dı
(III/115/20); yıḳıl-dı (III/115/18); zakatta-dı (IV/118/2); ber-di (I/28/17, I/31/20, III/116/2,
IV/118/18); bilin-di (I/31/14); böl-di (III/114/3); dė-di (I/28/20); ėyle-di (III/113/20, III/114/2);
kel-di (III/113/1); kir-di (I/30/22, I/31/1); köm-di (III/112/4); köpte-di (I/30/18); ökte-di
(I/30/17); aralat-tı (IV/118/10); at-tı (I/29/17, I/30/20); boluş-tı (III/113/12); çap-tı (I/30/9);
çıḳ-tı (I/29/4); ḳaç-tı (I/29/21); ḳaḳ-tı (I/29/22); ḳılıs-tı (I/29/10); şap-tı (IV/118/4); şıḳ-tı
(IV/117/6); tart-tı (I/28/17); tokuş-tı (III/114/14); turus-tı
23

Melioranskiy, Kazak yazı dilinde ilgi durumu ekinin son sesini daima -ngolarak
göstermiştir: دن ك، دي نك، ن نك، ( ن ي نكMelioranskiy, 1894: 31).
24
Melioranskiy’de +n eki yer almaz (Melioranskiy, 1894: 31).
25
Ayrılma durumu eki, Çağatay Türkçesinde ağırlıklı olarak düz-dar ünlülü (Eckmann,
1988: 67), Uygur Türkçesinde düz-dar ünlülü (Tömür, 1984: 52).Özbek ve Kazak
Türkçelerinde ise düz-geniş ünlülüdür (Tursunov, 1975: 134; Balakayev, 1967: 61).
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(I/29/14); turuş-tı (III/112/10); tut-tı (I/31/22); tutuş-tı (III/112/14); uruş-tı (III/113/10,
III/114/12); çek-ti (III/112/1); kėş-ti (IV/117/4); kömüş-ti (III/113/14); tüs-ti (I/32/13);
yürüş-ti (III/114/10).
Olumsuz: -ma-dı, -me-di, -pa-dı, -pe-di, -be-di: Teklik II. şahıs: kör-me-di-ng
(IV/118/16). Teklik III. şahıs: ḳal-ma-dı (I/31/3); ḳıl-ma-dı (I/31/7); kel-me-di (III/112/13);
ayt-pa-dı (IV/117/14); cėt-pe-di (I/30/21); ėt-pe-di (IV/117/13); kėt-be-di (I/28/19).
Belirsiz Geçmiş Zaman
-ġan, -gen, -ḳan : Teklik III. şahıs: yat-ġan (I/29/1); tuv-ġan (IV/117/5); cür-gen
(I/30/4); ber-gen (III/115/9); dė-gen (I/28/19); kir-gen (I/30/15); kiy-gen (III/114/21); körgen (I/30/5); yür-gen (III/114/20); bas-ḳan (I/32/12).
26
-miş : Çokluk III. şahıs: dė-miş-ler (II/109/1).
Geniş-Gelecek Zaman
-a, -e: Teklik I. şahıs: basta-y-mın (IV/117/1). Teklik III. şahıs: bas-a-dı (I/32/6); ḳaça-dı (I/32/10); sas-a-dı (I/32/8); soy-a-dı (I/32/1); tas-a-dı (I/32/5); ėk-e-di (IV/118/11);
kėl-e-di (I/29/7); tey-e-di (I/32/4); ayt-a-dur (III/113/5).
-y : Teklik III. şahıs: kümbürle-y-dür (III/114/5).
-may: Teklik III. şahıs: aldır-may-dı (IV/118/12); at-may-dur (II/109/10); ḳat-may-dur
(II/109/8); sat-may-dur (II/109/12).
Geniş Zaman
-ar: aḳ-ar (III/115/2). ur: ḳıl-ur (III/115/10).
-mas: çıḳ-mas III/113/6); ḳıl-mas (III/116/4).
Gelecek Zaman
27
-gey : kėşir-gey (IV/117/2).
Şart
-sa, -se: Teklik I. şahıs: ayt-sa-m (IV/117/2); ḳıl-sa-m (II/109/13). Teklik II. şahıs: ėrse-ng(II/109/11); dė-se-ng(IV/117/7). Teklik III. şahıs: bol-sa (I/29/2); ėsit-se (IV/118/4).
Çokluk I. şahıs: tur-sa-ḳ (IV/117/6). Çokluk II. şahıs: kör-se-ngiz (I/28/18, I/29/13, 20,
I/31/21).
28
İstek
-ayın: Teklik I. şahıs: al-ayın (IV/117/11). alık: Çokluk I. şahıs: bar-alıḳ (I/29/6).
26

Çok az rastlanan -mIş/-mUş belirsiz geçmiş zaman eki Çağatay Türkçesi için tipik olup
(bkz.: Eckmann, 1988: 130) Kazak ve Özbek Türkçeleri yazı dilinde esas değildir.
Melioranskiy de gramerinde eke değinmez (bkz.: Melioranskiy, 1894: 51-59).
27
Melioranskiy, -GAy gelecek zaman ekini eski gelecek zaman eki olarak adlandırır
(Melioranskiy, 1894: 53) ve gelecek zaman eki olarak adlandırdığı -Ar geniş zaman ekinin
- GAy gelecek zaman ekinin yerini hemen hemen tamamen aldığını belirtir (Melioranskiy,
1894: 56).
28
Melioranskiy, Kazak Türkçesinde istek kipinin teklik I. şahsını -AyIn, çokluk I. şahsını
ise -AyIk biçiminde sistemleştirir. Çokluk I. şahısta ise -AlIk biçiminin de kullanıldığını
belirtir (Melioranskiy, 1894: 52). Eckmann, Çağatay Türkçesinde -AyIn ekini gösterir, -AlIk
ekini ise göstermez. (Eckmann, 1988: 119). Çağdaş Özbek Türkçesi için de bu ekler
standart değildir.
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Zarf-fiil
-a, -e : al-a (III/116/6); ḳaç-a (III/112/8, III/114/16); ḳır-a (III/112/16); şıḳ-a
(IV/117/8); kir-e (III/113/16); yet-e (III/113/8).
-p, -ıp, -ip, -up, -üp: a-p (I/29/12, I/31/18); başla-p (III/112/12); dė-p (I/29/6, I/30/7, 8,
III/112/1, 7, 13, III/113/3, IV/117/11, IV/118/5, 9); ḳara-p (I/32/10, 17); oyla-p tur
(IV/117/6); tolayla-p (I/30/18); tolḳı-p (IV/117/9); usta-p (IV/118/7); uşla-p (III/114/1);
cıy-ıp (I/29/12); al-ıp (IV/117/12, IV/118/1, 7, 17); at-ıp (III/113/14); bar-ıp (III/114/14);
çav-ıp (I/30/15); çıḳ-ıp (I/29/7, III/112/5); ḳaç-ıp (III/113/21); ḳıl-ıp (III/114/19); ḳuv-ıp
(I/32/16); yıġıl-ıp (III/115/15); yıġ-ıp (III/113/19); cilik-ip (I/30/12); ėmin-ip (I/30/10);
eşit-ip (I/32/7); iç-ip (I/31/19); kel-ip (III/112/10); (III/114/12); ket-ip (III/113/20);
mingestir-ip (IV/118/8); süyen-ip (IV/117/4); süyret-ip (I/29/19); tepin-ip (I/30/9); bol-up
(I/28/17, III/115/19, III/116/1); buz-up (IV/118/18); ḳaḳşar-up (IV/117/8); ḳuy-up
(I/31/12); sal-up (IV/118/1); tur- up (III/113/10, III/114/10); ur-up (I/32/2); cügürt-üp
(IV/117/10); tüy-üp (I/29/9); yür-üp (I/31/16).
-ban: yıġla-ban (II/109/9).
-may, -pay: bol-may (III/113/7); çıda-may (I/30/1, 11); taf-may (III/115/3); sıyıs-pay
(I/29/8).
-ġalı: ḳaç-ġalı (I/32/14). ḳanda: ḳaç-ḳanda (III/115/3).
-masdın: at-masdın (III/114/15); tur-masdın (III/112/11); uruş-masdın (III/112/7).
Sıfat-fiil
-ġan, -gen, -ḳan, -ken : al-ġan (III/114/7); at-ġan (I/30/21, I/32/3); cul-ġan (I/29/19);
çaf-ba-ġan (I/31/3); çap-ġan (I/31/2); ḳızıḳ-ġan (I/32/15); dė-gen (I/28/20, III/112/3,
III/113/17); çıḳ-ḳan (I/29/15).
Ek, hareket ismi de yapar: tas-ġan+ı (I/32/11); kel-gen+i (III/112); min-gen+i
(IV/118/3); kel-gen+i+n (IV/117/13, IV/118/13); ḳoruḳ-ḳan+ı+dın (III/115/17); sep-ken+i
(IV/118/12).
4. Örnek Metinler
4.1. Orus Leşkerining Türkistan’da Tārīḫ 1269-1272 Senelerde Ḳılġan
Fütūḥātları
(…)
El28/17 arż
Naẓm:
28/20

29/1

29/5
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Şernayıb der-ḳahr bolup şürū tarttı.
Şernayıbnı körsengiz
Kėt dėgen men kėtbedi
Kėt dėgen sözdi kėl dėdi
Sallatnı maşḳġa üyrettim
Altı aylıḳ cėrden zengbirek
Arbaġa süyrettim
Ḳamalda yatġan ḫatunlıḳ
Kėl munda bolsa ḳudreting
Şernayıb kėldi u yaḳdan
Ālim Ḳul çıḳtı bu yaḳdan
Ḳaladan çıḳtı dādḫˇāhlar
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29/10

29/15

29/20

30/1

30/5

30/10

30/15

30/20

31/1

Baralıḳ dėp urısġa
Ėrler çıḳıp kėledi
Köçelerge sıyıspay
Dābīl tüyüp kāfirge
Özlerin ma lūm ḳılıstı
Ak tınav torı bėdav men
Dādḫˇāhların cıyıp ap
Mollā Ālim Ḳul körsengiz
Tav tübinde turustı
Çėtke çıḳḳan kāfirdi
Nayza dister ḳuvıstay
Attı kāfir mıltıḳdan
Ėr urısġa ındıḳtınday
Oḳ culġan sanın süyretip
Bir pāreni körsengiz
Sayġa ḳaçtı sıltıḳday
Kāfirler ḳaḳtı na ra
Na ra dāvısı yer cer ġayretine çıdamay
Bir kāfirdi öltürdi
Mollā Ālim Ḳul bul pāre
Ālim Ḳul buytup cürgen song
Bul ḥadiskörgen song
Bāṭır Mingbay aṭ ḳoydı
AkengBāṭır Mingbay dėp
Ėrdin yāri Ḫudāy dėp
Çaptı Bāṭır tepinip
Yalmavızday ėminip
Ġayretine çıdamay
Urdı topġa cilikip
Ėr Mingbay bir is bastadı
Köp kāfirdi canaştadı
Ḳahraman kirgen Ėr Mingbay
Üç törtin çavıp tastadı
Orıs caman öktedi
Tolaylap kāfir köptedi
Yalġuz Mingbay basına
Tört mingkāfir oḳ attı
Atġan oḳı cėtpedi
Şernayıp kirdi u yaḳdan
Ālim Ḳul kirdi bu yaḳdan
Ėki baş çapġan song
Ḳalmadı adam çafbaġan
Ėki leşker cengine
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31/5

31/10

31/15

31/20

32/1

32/5

32/10

32/15

Ḳarangġu boldı yer cehān
Elim tofraḳ çangtuman
Farḳ ḳılmadı bir birin
Kāfir menen Musulmān
Kāfirler caman ḳıldı
Araṣāt boldı bu sındı
Ḳudret men Ḫudāynıng
Yamġur ḳuyup havādan
Çangtofraḳ basıldı
Musulmān kāfir bilindi
Bir birin farḳ ḳılındı
Meydānda yürüp Ālim Ḳul
Maḥremġa suv buyırdı
Maḥrem suvdı ap kėldi
Mollā Ālim Ḳul suv içip
Kāfirġa taġı dāv bedri
Köp kāfirni körsengiz
Çimge tuttı tüyeni
Zengbirek kiyin soyadı
Kāfirni urup arvāḥ
Öziningatġan mıltıġı
Tüyesine teyedi
Musulmān suvday tasadı
Kāfirdi ḳara basadı
Ėr Mingbay dāvısın eşitip
Kāfirler caman sasadı
Sasġan ėmey nemene
Kiyin ḳarap ḳaçadı
Ėrler suvday tasġanı ay
Kāfirdi ḳara basḳan ay
Şernayıb tüsti Arısġa
Evliyā Ataġa ḳaçġalı ay
Ḳızıḳġan ėrler kiyninen
Arısġaça ḳuvıp tastaday
(…)

4.2. Ḫudāyār ḪannıngÖlengi
109/1
Ḫudāyār Ḫan dėmişler
Şehr-i Ferġānėmdin ayrıldım
Ciger bendim inim
Bėk sulṭānımdın ayrıldım
109/5
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Cānım Ormanımdın ayrıldım
Bu fānī dunyāda hīç kim
Meni dėk başı ḳatmaydur

109/10

Keçeler yıġlaban hergiz
Ḳıyāmetni tangatmaydur
Musulmān kāmil ėrseng
Bu dunyāġa dīnini satmaydur

Özümge her ne ḳılsam
Bėk sulṭānımdın ayrıldım
(…)
4.3. OrusnıngKelgeni (Tam Metin)
112/1
Orus leşker çekti dėp
Boldı āvāze
Taşkend dėgen şeherde
Kömdi dervāze
112/5
Bėk fānṣadlar çıḳıp
Ḳurdı ḫavāze
Uruşmasdın zor fādşāh dėp
Ḳaça başladı
Gübürnaṭır ṣulṭānımġa
112/10
Kelip turuştı
Kelavaçup turmasdın
Başlap uruştı
Ālim Ḳul kelmedi dėp
Bėkler tutuştı
112/15
Emīr-i Leşker askerin
Ḳıra başladı
113/1
Kelavaçup keldi
Şehr-i Çimkentke
Ṣallat ḳoydı ḳaravul dėp
Barı piketke
113/5
Sart bėkleri aytadur
Çıḳmas Meşetke
Ḳızıḳ kün bolmay
Taşkendke yete başladı
Emīr-i Leşker Ālim Ḳul
113/10
Turup uruştı
Ḳal a ḫalḳı anga
Köpdin boluştı
Öz askeri Ālim Ḳulnı
Atıp kömüşti
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113/15

113/20

114/1

114/5

114/10

114/15

114/20

115/1

115/5

115/10
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Kelavaçup Taşkendge
Kire başladı
Mollā Ṣāliḥ dėgen
Taşkendlik mollā
Köp ādemni yıġıp
Ėyledi ġazāt
Ādemleri ḳaçıp ketip
Ul boldı īzā
Gübürnaṭır uşlap
Sibir ėyledi
Fādşāhlarnı böldi
Orus şāh-bāzı
Kümbürleydür
Zengbirekni āvāzı
Taşkend şeherini alġan
Curnayubnı ser-bāzı
Kafnun Semerḳandġa
Turup yürüşti
Buḫār ḫanı ḳarşı
Kelip uruştı
Mayda Yulġun, Sir Deryāda
Barıp tokuştı
Oḳ atmasdın artıġa
Ḳaça başladı
Ḳurı ḳurḫānesin
Barın taşladı
Bahādurlıḳ ḳılıp
Yürgen bekleri
Kiygen altun yifek
Bėlde zerleri
Kücābe dėk ḳarnı bar
Aḳar terleri
Ḳaçḳanda ḳamçı tafmay
Atın muşladı
Uşbu terze Aḳ Fādşāmız
Boldı cehāngīr
Semerḳand kök taşını
Ḳıldı ḳuruḳ yer
Tengrim nuṣret bergen song
Ne iş ḳılur er
Sir Deryādın Āmīnġaça
Yigit taşladı
Kelavaçup töremiz
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Ḫīveġa bardı
115/15
Boluṣ, ḳāżī yıġılıp
Mėdalın aldı
Buḫār ḫanı ḳoruḳḳanıdın
Yıḳıldı taldı
Türkmen ḫanı mayus bolup
115/20
Ḥaḳ'ġa yıġladı
Altmış künde Şūreḫannı
Ḳıldı musaḫḫar
116/1
Ürgenç ḫanı tābi bolup
Berdi altun zer
Aḳ Fādşāhnı askeridin
Kim ḳılmas ḥaẕer
116/5
Rub -ı meskūn rub ını
Ala başladı
4.4. CangḲoca BātırdıngTolġavı
117/1
Evvel söz bastaymın bir Ḫudāydan
Kėşirgey Ḫudāydı aytsam her günāydan
Kėşeki CangḲocanıngzamānında
Süyenip avḳat kėşti Carlı Baydan
117/5
Ėnedin aġa menen artıḳ tuvġan
CangḲoca oylap tursaḳ şıḳtı ḳaydan
Dėsengde mınav Maydan akesi bir
Ḳaḳşarup şıḳa kėldi Kiyik Baydan
İtşemes, Cān Mūrzā menen suvday tolḳıp
117/10
Cügürtüp it ḳus saldı torumtaydan
Avzın CangḲocanıngalayın dėp
Ḳara Sart alıp kėldi şeker şaydan
Bul Ḳazaḳ, Sart kėlgenin kėk ėtpedi
Bir sözin aytḳan Sarttıngėki aytpadı
118/1
Ḳalasın ortasına salup alıp
Baba Cān bu Ḳazaḳtı zakattadı
Mingeni CangḲocanıngḳara al attı
Ėsitse mıltıḳ dāvısın ḳarsı şaptı
118/5
Cazıḳsız Aḳ Murzanı öltürdüngdėp
Köp ḳırdı ḳayḳı kirpik Ḳara Sarttı
Balasın Mayḳaraday ustap alıp
Artına Tölek Bātırdıngmingestirip
Selāmdı Kenesarı ḳanıma dėp
118/10
Alaştı altı cüre aralattı
Ekinşi egin ėkedi şekmen menen
Toḳ menen aldırmaydı sepkeni menen
Devr-i CangḲocanıngkelgenin song
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Ekinşi ḳala buzdı ketpen menen
118/15 Ḳazaḳḳa Sartda ḳıyalda ölgendikti
KörmedingCakėngbarda hīç kemdikti
Ḳalasın Baba Cānnıngbuzup alıp
Ḳazaḳḳa alıp berdi yer tėngdikni
(…)
5. DİZİN
adam < Ar. insan, kişi; varlık, karş.: ādem: I/31/3.
ādem < Ar. insan, kişi; varlık, karş.: adam: ā+ni III/113/19; ā+leri III/113/20.
aġa ağabey; karş.: ake: IV/117/5.
aḳ ak, beyaz: I/29/11.
Aḳ Fādşā < T. Far. Rus Çarı, karş.: Aḳ Fādşāh: A+mız III/115/5.
Aḳ Fādşāh < T. Far. Rus Çarı, karş.: Aḳ Fādşā: A+nı III/116/3.
Aḳ Murza <T. Far. ö.i. kişi adı: A+nı IV/118/5.
aḳ- akmak: a-ar III/115/2.
ake ağabey, karş.: aġa: a+si: IV/117/7; a+ngI/30/7.
al (renk): a. IV/118/3.
al
a(l)- almak: a-dı III/115/16; a-ayın IV/117/11; a-ġan III/114/7; a-ıp IV/118/1 ; a-a
başla- III/116/6; a-p I/29/12, I/31/18 ; a-ıp ber- IV/118/18; a-ıp kėl- IV/117/12.
Alaş ö.i. Alaş kelimesi ile yerli Kırgızlar üç “orda”yı anlamaktadırlar: Ulu, Orta ve
Küçük Cüz. Bu, anlaşılan bütün Kırgız-Kazaklar için ortak topluluk adıdır: A+tı
IV/118/10. aldır- aldırmak: a-maydı IV/118/12.
Ālim Ḳul ö.i. bkz.: Molla Alim Kul; karş.: Emīr-i Leşker, Mollā Ālim Ḳul:
I/29/4, I/30/4, I/31/1, 16, III/112/13, III/113/9; Ā+nı III/113/13.
altı altı: I/28/22, IV/118/10.
altmış altmış: III/115/21. altun
altın: III/114/21, III/116/2. Āmīn ö.i.
yer adı: Ā+ġaça III/115/11.
aralat- dolaştırmak: a-tı IV/118/10. Araṣāt
< Ar. mahşer yeri: A. I/31/10. arba araba:
a+ġa I/28/23.
Arıs ö.i. yer adı: A+ġa I/32/13; A+ġaça I/32/16.
art art, arka: a+ıġa III/114/15; a+ına IV/118/8.
artıḳ artık, fazla: IV/117/5.
arvāḥ
< Ar. ervāḥ ‘canlar’, ataların ruhu: I/32/2.
a+i III/113/13; a+in III/112/15; a+idin III/116/3.
asker
aṭ at: a. ḳoyup cür- I/30/6.
at; karş.: aṭ: a+tı IV/118/3; a+ın III/115/4.
at
at- atmak: a-tı I/29/17, I/30/20; a-maydur II/109/10; a-ġan I/30/21, I/32/3; a-ıp
III/113/14; a-masdın III/114/15.
āvāz < Far. ses, seda: ā+ı III/114/6. āvāze
< Far. yüksek ses: ā. bol- III/112/2.
av(ı)z ağız: a+ın al- ‘tarafına çekmek’ IV/117/11.
avḳat < Ar. ç. aḳvāt. ‘besinler’ yemek, azık, besin:
IV/117/4. ay ünlem: I/32/11, 12, 14.
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aylıḳ aylık: I/28/22.
ayrıl- ayrılmak: a-dım II/109/2, 4, 6, 14.
ayt- söylemek: a-padı IV/117/14; a-adur III/113/5; a-sam IV/117/2.
Baba Cān ö.i. kişi adı: IV/118/2; B+nıngIV/118/17.
bahādurlıḳ < Far. T. : kahramanlık, yiğitlik: b. ḳılıp yür- III/114/19.
bala çocuk: b+sın IV/118/7.
bar var: III/115/1; b+da IV/118/16.
bar- varmak, gitmek; kavuşmak: b-dı III/115/14; b-alıḳ I/29/6; b-ıp III/114/14.
barı hepsi, herkes: III/113/4; b+n III/114/18.
bas baş; karş.: baş: b+ına I/30/19.
bas- basmak; yürümek: b-ḳan I/32/12; b-adı I/32/6.
basıl- basılmak: b-dı I/31/13.
basta- başlamak; karş.: başla-: ; b-dı I/30/13; b-ymın IV/117/1. baş
baş; karş.: bas: I/31/2.
b.ı ḳat- II/109/8.
başla- başlamak; karş.: basta-: b-dı III/112/8, 16, III/113/8, 16, III/114/16,
III/116/6; b-p III/112/12.
Bāṭır ö.i. karş.: Bāṭır Mingbay, Ėr Mingbay, Mingbay: I/30/9.
Bāṭır Mingbay ö.i. karş.: Bāṭır, Ėr Mingbay, Mingbay: I/30/6, 7.
bėdav < Fars. bidaḫ, bīdaḫ oynak, hareketli (at): I/29/11.
bėk bey: III/112/5; b+ler III/112/14; b+leri III/113/5, III/114/20.
Bėk Sulṭān ö.i.: Hüdayarhan’ın oğlunun adı: B+ımdın II/109/4, 14.
bėl bel: b+de III/114/22.
bend < Far. bağ: b+im II/109/3.
ber- vermek: b-di I/28/17, I/31/20, III/116/2, IV/118/18; b-gen III/115/9.
bilin- bilinmek: b-di I/31/14.
bir bir: I/29/20, I/30/2, IV/117/1, 7, 14; b. b+in I/31/7, 15.
bo(l)- olmak: b-dı I/31/5, III/112/2, III/113/21, III/115/6; b-sa I/29/2; b-up
I/28/17, III/115/19, III/116/1; b-may III/113/7.
boluṣ < Rus. volost nahiye: b. III/115/15.
bolu ş- yardım etmek, arka çıkmak: b-tı III/113/12. bölbölmek: b-di III/114/3.
bu bu karş.: bul: I/29/4, I/31/1, II/109/7, 12, IV/118/2; munda I/29/2.
Buḫār ö.i.: III/114/11, III/115/17.
bul bu; karş.: bu: I/30/3, 5, IV/117/13. buyırbuyurmak, emretmek: b-dı I/31/17. buytup
böyle, bu şekilde: I/30/4.
buz- bozmak: b-dı IV/118/14; b-up al- IV/118/17. Cakė
ö.i.:Can Hoca ; karş.: CangḲoca: C+ngIV/118/16.
caman kötü: I/30/17, I/32/8; c. ḳıl- I/31/9.
cān < Far. can: c+ım II/109/6.
CangḲoca ö.i. Kazak kahramanının adı; karş.: Cakė: IV/117/6; C+nıngIV/117/3,
11, IV/118/3; devr-i C+nıngIV/118/13.
Cān Mūrzā ö.i.: IV/117/9. canaştayaklaşmak: c-dı I/30/14. Carlı Bay
ö.i.: C+dan IV/117/4.
109

KARADENİZ
(Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 17

cazıḳsız suçsuz: IV/118/5.
cehān < Far. cihān dünya, âlem:. I/31/5.
ceng< Far. savaş, harb: c+ine I/31/4.
cer yer; karş.: cėr, yer: I/30/1.
cėr yer; karş.: cer, yer: c+den I/28/22.
cėt- yetmek, ulaşmak; karş.: yet-: c-pedi I/30/21.
cıy- toplamak; karş.: yıġ-: c-ıp al- I/29/12. ciger
ciğer: II/109/3.
cehāngīr < Far. cihāngīr cihanı, dünyayı zapteden: c. bol- III/115/6.
cilik- ? (bir yere) hızla dalmak: c-ip I/30/12.
cul- yolmak: c-ġan I/29/19.
Curnayub ö.i. M. G. Çernyaev; karş.: Ş ernayıb: C+nı III/114/8.
cügürt- koşturmak: c-üp IV/117/10.
cür- hareket etmek; yürümek, gitmek; herhangi bir durumda bulunmak, olmak; karş.:
yür- : c-gen I/30/4.
cüre ? bölüm, şube: IV/118/10.
çaf- kesmek; karş.: çap-, çav-: ç-baġan I/31/3.
çangtoz: I/31/6, 13.
çap- kesmek; karş.: çaf-, çav-: ç-tı I/30/9; ç-ġan I/31/2.
çav- kesmek; karş.: çaf-, çap-: ç-ıp tasta- I/30/16.
çek- çekmek : ç-ti III/112/1.
çėt kenar: ç+ke I/29/15.
çıda- sabretmek: ç-may I/30/1, 11.
çıḳ- çıkmak; karş.: şıḳ-: ç-tı I/29/4; ç-mas III/113/6; ç-ḳan I/29/15; ç-ıp III/112/5; çıp kėl- I/29/7.
çim çim, çimen: ç+ge tut- I/31/22.
Çimkent ö.i. yer adı: şehr-i Ç+ke III/113/2.
dābīl davul: d. tuy- ‘davul çalmak’. I/29/9.
dādḫˇāh < Far. ‘adalet isteyen’ Kokan ve Buhara hanlıklarında albay rütbesine
denk gelen yüksek bir unvan: d+lar I/29/5; d+ların I/29/12.
dāv < Far. sövme: d. ber- ‘tehdit etmek, korkutmak’ I/31/20.
dāvıs < Far. tāvuş ses: d+ı I/30/1; d+ın I/32/7, IV/118/4.
de bir bağlaç: IV/117/7.
dė- demek: d-di I/28/20; d-mişler II/109/1; d -sengIV/117/7; d-gen I/28/20,
III/112/3, III/113/17; d-p I/29/6, I/30/7, 8, III/112/1, 7, 13, III/113/3, IV/117/11,
IV/118/5, 9; d-gen men I/28/19.
dėk gibi: II/109/8.
dervāze < Far. kapı, kale kapısı; şehir kapısı. III/112/4.
der < Far. -de, içinde: d.-ḳahr bol- I/28/17.
devr <Ar. devir, zaman, çağ: d.-i CangḲocanıngIV/118/13.
dīde < Far. göz : d+m II/109/5.
dīn < Ar. din: d+ini II/109/12.
dis diş: d+ter I/29/16.
dunyā(y) < Ar. dünya: d+ġa II/109/12; d+da II/109/7.
ė- imek fiili, olmak, mevcut olmak; karş.: ėr-: sasġan ė-mey I/32/9.
egin ekin: IV/118/11.
ėk- ekmek: ė-edi IV/118/11.
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ėki iki (2): I/31/2, IV/117/14.
ekinşi çiftçi, ekinci: IV/118/11, 14. el el,
halk: ėl : e+im I/31/6.
el- arż sunma, hikâye etme: I/28/17. ėminsoğurulmak, emilmek : ė-ip I/30/10.
Emīr-i Leşker
ö.i.: bkz.: Molla Alim Kul; karş.: Ālim Ḳul, Mollā Ālim
Ḳul: III/112/15, III/113/9.
ėne anne: ė+din IV/117/5.
ėr er, yiğit; karş.: er: I/29/18; ė+din I/30/8; ė+ler I/29/7, I/32/11, 15.
er, yiğit; karş.: ėr: III/115/10.
er
ėr- imek fiili, olmak, mevcut olmak; karş.: ė-: kāmil ė-sengII/109/11.
Ėr Mingbay ö.i. karş.: Bāṭır, Bāṭır Mingbay, Mingbay: I/30/13, 15, I/32/7.
ėsit- işitmek; karş.: eşit-: ė-se IV/118/4.
eşit- işitmek; karş.: ėsit- : e-ip I/32/7.
ėt- etmek : ė-pedi IV/117/13.
Evliyā Ata ö.i.: E+ġa I/32/14.
evvel < Ar. önce: IV/117/1.
ėyle- eylemek: ė-di III/113/20, III/114/2.
< Far. padişah: III/112/7; f+larnı III/114/3.
fādşāh
fānī < Ar. fani, ölümlü: II/109/7.
fānṣad
< Far. pānṣad (<penc sad ‘beş yüz’) Hanlık döneminde bir unvan, beş
yüz başı: f+lar III/112/5.
farḳ < Ar. ayrılık, başkalık: f. ḳıl- I/31/7, I/31/15.
Ferġānė ö.i.: şehr-i Ferġānėmdin II/109/2.
ġayret
< Ar. himmet; çalışıp çabalama: ġ+ine I/30/1, 11.
ġazāt < Ar. ġazavāt din uğruna savaş: ġ. ėyle- III/113/20.
gübürnaṭır < Rus gubernator vali: III/112/9, III/114/1.
< Far. günāh dinî suç, Allah’ın emirlerine aykırı olan her şey : g+dan
günāy
IV/117/2.
ḥadis<Ar. ḥādisehadise, yeni ortaya çıkan bir durum: I/30/5.
Ḥaḳ(ḳ)
< Ar. Allah, Tanrı: Ḥ+ġa III/115/20.
ḫalḳ < Ar. ahali, halk: ḫ+ı III/113/11.
ḫan < Far. hükümdar, hakan; karş. ḳan: ḫ+ı III/114/11, III/115/17, 21, III/116/1.
ḫatunlıḳ < Ar. T. kadınlık: I/29/1.
havā < Ar. hava: h+dan I/31/12.
< Far. nokta, yer, karakol: III/112/6.
ḫavāze
ḥaẕer
< Ar. sakınma, kaçınma, korunma, çekinme : ḥ. ḳıl- III/116/4.
her < Far. hep, bütün: II/109/13, IV/117/2.
hergiz
< Far. asla, hiç bir zaman: II/109/9.
hīç < Far. hiç, önemsiz, değersiz: IV/118/16; h. kim II/109/7.
Ḫīve ö.i. : Ḫ+ġa III/115/14.
< Far. Allah: I/30/8; Ḫ+nıngI/31/11; Ḫ+dı IV/117/2; Ḫ+dan IV/117/1.
Ḫudāy
Ḫudāyār Ḫan
ö.i: II/109/1.
ḫuṣūṣan < Ar. özel olarak, ayrıca: II/109/5.
(?) kızışmak: ı-tınday I/29/18.
ındıḳiç- içmek: i-ip I/31/19.
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ini küçük erkek kardeş: i+m II/109/3. is iş,
durum; karş.: iş: is basta- I/30/13. iş iş,
durum; karş.: is: i. kıl- III/115/10. it it,
köpek: IV/117/10.
İtşemes ö.i.: IV/117/9.
īzā < Ar. īẕā incitme, eziyet verme: i. bol- III/113/21.
ḳaç- kaçmak: ḳ-tı I/29/21; ḳ-adı I/32/10; ḳ-ıp ket- III/113/21; ḳ-a başlaIII/112/8, III/114/16; ḳ-ġalı I/32/14; ḳ-ḳanda III/115/3.
kāfir < Ar. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan; küfreden, küfredici; metinde
kāfir sözü ile Ruslar kastedilmektedir: I/29/17, I/30/18, 20, I/31/8; ḳ+ni, I/31/21,
I/32/2; ḳ+di I/29/15, I/30/2, 14, I/32/6, 12; ḳ+ġa I/31/20; ḳ+ge I/29/9; ḳ+ler I/29/22,
I/31/9, I/32/8.
Kafnun < Rus. ö.i.: Kaufman: III/114/9.
ḳahraman < Far. yiğit, cesur: I/30/15. ḳaḳçalmak; çığırmak: na ra ḳ-tı I/29/22.
ḳaḳşar- titretmek, sarsmak: ḳ-up IV/117/8.
ḳal- kalmak : ḳ-madı I/31/3.
ḳala < Ar. ḳal a kale, hisar; şehir; karş.: ḳal a : IV/118/14; ḳ+dan I/29/5; ḳ+sın
IV/118/1, 17.
ḳal a < Ar. kale, hisar; şehir; karş.: ḳala III/113/11.
ḳamal kale, hisar: ḳ+da yat- I/29/1.
ḳamçı
kamçı: III/115/3.
kāmil < Ar. olgun, eksiksiz, tam: k. ėr- II/109/11.
ḳan < Far. ḫan hükümdar, hakan; karş.: ḫan : ḳ+ıma IV/118/9.
ḳara kara, siyah: I/32/6, IV/118/3.
ḳara- bakmak: ḳ-p I/32/10, 17.
ḳarangġu karanlık: I/31/5.
Ḳara Sart ö.i.: IV/117/12; Ḳ+tı IV/118/6.
ḳaravul gözcü, nöbetçi: III/113/3. ḳar(ı)n
karın: ḳ+ı III/115/1.
ḳarsı karşı; karş.: ḳarşı: IV/118/4.
ḳarşı karşı; karş.: ḳarsı : ḳ+kel- III/114/11.
ḳat- katmak, eklemek; katılmak, kaskatı kesilmek: ḳ-maydur II/109/8.
ḳaydan nereden: IV/117/6.
ḳayḳı
kıvrık, içe kıvrık: IV/118/6.
Ḳazaḳ Kazak: IV/117/13; Ḳ+tı IV/118/2; Ḳ+ḳa IV/118/15, 18.
ḳāżī < Ar. şeriat hakimi: III/115/15.
keçe gece; akşam:k+ler II/109/9.
kėk öç: k. ėt- IV/117/13.
kel- gelmek; karş.: kė(l)-: k-di III/113/1; k-medi III/112/13; k-geni III/112/; k-genin
IV/118/13; k-ip III/114/12; k-ip turuş- III/112/10.
kė(l)- gelmek; karş.: kel- : I/28/20, I/29/2, I/29/3, I/31/18, IV/117/8, 12; k-edi
I/29/7; k-genin IV/117/13.
Kelavaçup ö.i.: III/112/11, III/113/1, 15, III/115/13.
kemdik < Far. T. eksiklik: k+ti IV/118/16. Kenesarı
ö.i.: IV/118/9.
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kėş- vazgeçmek: keç-: k-ti IV/117/4. kėşeki
dünkü, önceki: keçeki: IV/117/3.
kėşir- bağışlamak, affetmek: kėçür: k-gey
IV/117/2. ket- gitmek; karş.: kėt-: k-ip III/113/20.
kėt- gitmek; karş.: ket-: I/28/19; k- bedi I/28/19.
ketpen < Far. çapa: IV/118/14.
ḳı(l)- kılmak: ḳ-dı I/31/9, III/115/8, 22; ḳ-madı I/31/7; ḳ-ur III/115/10; ḳ-mas
III/116/4; ḳ-sam II/109/13; ḳ-ıp yür- III/114/19.
ḳılın- yapılmak, kılınmak: ḳ-dı I/31/15.
ḳılıs- (birlikte) yapmak: ḳ-tı I/29/10.
ḳır- kırmak: ḳ-dı IV/118/6; ḳ-a başla- III/112/16.
ḳıyal hayal: ḳ+da IV/118/15.
ḳıyāmet
< Ar. kıyamet, dünyanın sonu: ḳ+ni II/109/10.
ḳızıḳ ilginç; kızışmış, şiddetli: III/113/7.
ḳızıḳilgilenmek, ilgisini çekmek; kızışmak: ḳ-ġan I/32/15.
kim kim: III/116/4; hīç k. II/109/7.
kir- girmek: k-di I/30/22, I/31/1; k-gen I/30/15; k-e başla- III/113/16.
kirpik: IV/118/6.
kirpik
kiy- giymek: k-gen III/114/21.
Kiyik Bay ö.i. : K+dan IV/117/8.
sonra, arka: I/32/1, 10, 18; k+inen I/32/15.
kiy(i)n
korkmak: ḳ-ḳanıdın III/115/17.
ḳoruḳḳoy- koymak: ḳ-dı I/30/6, III/113/3.
köçe < Far. kūçe küçük sokak, dar sokak: k+lerge I/29/8.
kök gökyüzü: III/115/7.
köm- gömmek : k-di III/112/4.
birlikte gömmek : k-ti III/113/14.
kömüşköp çok, fazla: I/30/14, I/31/21, III/113/19, IV/118/6; k+din III/113/12.
çoğalmak : k-di I/30/18.
köptekör- görmek : k-medingIV/118/16; k-sengiz I/28/18, I/29/13, 20, I/31/21; k-gen
I/30/5.
< Ar. güç, kuvvet: I/31/11.
ḳudret
ḳ+ingI/29/2.
ḳur bkz.: ḳurḫāne: ḳur u ḳurḫāne ‘mal mülk’ : ḳ+u ḳurḫānesin III/114/17.
ḳur- kurmak: ḳ-dı III/112/6.
ḳurḫāne bkz.: ḳur: ḳur u ḳurḫāne ‘mal mülk’ : ḳur u ḳ+sin III/114/17.
kuru: III/115/8.
ḳuruḳ
ḳus kuş: ḳuş: IV/117/10.
ḳuv- kovmak : ḳ-ıp tasta- I/32/16.
kovalamak, takip etmek: ḳ-tay (<ḳuvıs-tı ay) I/29/16.
ḳuvıs- I
(sıvı)
dökmek
: ḳ-up I/31/12.
ḳuykücābe
(?) çuval: ḳ+dėk III/115/1.
kümbürle- gümbürlemek: k-ydür III/114/5.
kün gün, gündüz; güneş: III/113/7.
k+de III/115/21.
asker: I/31/4.
leşker
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l. çek- III/112/1.
< Ar. gizli, herkese söylenmeyen: I/31/18; m+ġa I/31/17.
maḥrem
< Ar. belli, bilinen: m. ḳıl- I/29/10.
ma lūm
maşḳ < Ar. meşḳ alıştırma: m+ġa I/28/21.
ö.i.: III/114/13.
Mayda Yulġun
ö.i.: IV/117/7.
Maydan
Mayḳara ö.i.: Babacan’ın küçük yaştaki oğlunun adı: M+day IV/118/7.
< Ar. me yūs ümitsiz: m. bol- III/115/19.
mayus
mėdal
< Rus. madalya: m+ın III/115/16.
ben: m+i II/109/8.
men I
ile, beraber; birlikte; karş.: menen: I/28/19, I/29/11, I/31/11.
men II
menen
ile, beraber; birlikte; karş.: men II: I/31/8. IV/117/5, 9, IV/118/11, 12, 14.
< Ar. içinde insan oturan yer: rub -ı meskūn ‘dünyanın kara bulunan
meskūn
dörtte bir kısmı’ III/116/5.
Meşet
ö.i. : M+ke III/113/6.
< Ar. geniş, açık, düz alan, meydan:m+da I/31/16.
meydān
tüfek: IV/118/4; m+dan I/29/17; m+ı I/32/3.
mıltıḳ
mınav
işte bu, işte: IV/117/7.
min- binmek : m-geni IV/118/3.
Mingbay ö.i. Bāṭır, Bāṭır Mingbay, Ėr Mingbay: I/30/19.
mingestir - bindirmek: m-ip IV/118/8.
mollā < Ar. molla, büyük alim: III/113/18.
Mollā Ālim Ḳul ö.i.: Kokan Hanlığında Andican valisi, Hanlıktaki iç
mücadelelerden sonra hakimiyeti ele geçirmiş (1863) ve Ruslara karşı savaşmıştır;
karş.: Ālim Ḳul, Emīr-i Leşker: I/29/13, I/30/3, I/31/19.
Mollā Ṣāliḥ ö.i. : III/113/17.
musaḫḫar < Ar. müsaḫḫar elde edilmiş; boyun eğmiş: m. ḳıl- III/115/22.
Musulmān < Ar. Müslüman: I/31/8, 14, I/32/5, II/109/11.
muşla< Far. T. yumruklamak: m-dı III/115/4.
na ra < Ar. na re yüksek sesle bağırma, nara: I/30/1; n. ḳaḳ- I/29/22. nayza
< Far. neza mızrak: I/29/16.
naẓm < Ar. vezinli, kafiyeli söz:
I/28/18. ne ne: II/109/13, III/115/10.
nemene ne: I/32/9.
nūr < Ar. aydınlık, ışık, parlaklık: II/109/5.
nuṣret < Ar. zafer, üstünlük, yardım, Allah’ın yardımı: n. ber- III/115/9. oḳ
ok: I/29/19, III/114/15; o+ı I/30/21; o. at- I/30/20.
Orman ö.i.: O+ımdın II/109/6.
orta orta : o+sına IV/118/1.
Orus Rus: III/112/1, III/114/4; O+nıngIII/112/.
oyla- düşünmek: o-p tur IV/117/6.
ökte- telaşa kapılmak : ö-di
I/30/17. ölengşarkı : ö+i II/109/.
ölgendik ölmüşlük: ö+ti IV/118/15. öltüröldürmek : ö-düngIV/118/5, ö-di I/30/2.
öz öz, kendi: III/113/13; ö+lerin I/29/10; ö+ümge II/109/13; ö+iningI/32/3.
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pāre < Far. parça, bölük: I/30/3; p+ni I/29/20. piket <
Rus. ileri gözetleme mevzii: p+ke III/113/4.

rub < Ar. dörtte bir, çeyrek: r.-ı meskūn ‘dünyanın kara bulunan dörtte bir kısmı’
III/116/5; r+ını III/116/5.
sal- salmak: s-dı IV/117/10; s-up al- IV/118/1.
sallat < Rus. soldat asker; karş.: ṣallat: s+nı
I/28/21. ṣallat < Rus. soldat asker; karş.: sallat:
III/113/3. san sağrı : s+ın I/29/19.
Sart ö.i.: Sart: III/113/5, IV/117/13; S+tıngIV/117/14; S+da IV/118/15.
sas- acele etmek : s-adı I/32/8; s-ġan emey I/32/9.
sat- satmak: s-maydur II/109/12.
say küçük dere, çay: s+ġa I/29/21.
selām < Ar. selam: s+dı IV/118/9.
Semerḳand ö.i.: III/115/7; S+ġa
III/114/9. sep- serpmek: s-keni IV/118/12.
ser-bāz Kokan ordusunda süvari: s+ı III/114/8.
sıltıḳ aksama, aksak yürüme : s+day I/29/21. sındı
gibi: I/31/10.
Sır Deryā ö.i.: S+da III/114/13; S+dın III/115/11.
sıyıs- sığışmak: s-pay I/29/8.
Sibir Sibirya: III/114/2.
songsonra: I/30/4, 5, I/31/2III/115/9, IV/118/13.
soy- kesmek, derisini yüzmek: s-adı I/32/1; s-sam .
söz söz: s+di I/28/20; s+in IV/117/14; s. basta- IV/117/1.
ṣulṭān < Ar. sulṭān padişah, hükümdar: ṣ+ımġa III/112/9. suv
su: I/31/17, 19; s+dı I/31/18; s+day I/32/5, 11, IV/117/9. süyendayanmak, yaslanmak : s-ip IV/117/4.
süyret- sürümek : s-tim I/28/23; s-ıp I/29/19. şāh- bāz
< Far. yiğit, gösterişli adam : ş+ı III/114/4. şap- hızla
koşmak : ş-tı IV/118/4.
şay çay: ş+dan IV/117/12.
şeh(e)r < Far. şehr şehir, kent: ş+de III/112/3; ş+ini III/114/7; ş-i Çimkentke
III/113/2; ş-i Ferġānėmdin II/109/2.
şeker < Far. şeker: IV/117/12.
şekmen bir tür uzun erkek üst giysisi: IV/118/11.
Şernayıb ö.i. M. G. Çernyaev; karş.: Curnayub: I/28/17, I/29/3, I/30/22, I/32/13, ;
Ş+nı I/28/18.
şıḳ- çıkmak; karş.: çıḳ-: ş-tı IV/117/6; ş-a IV/117/8.
Şūreḫan ö.i., bir kale adı : Ş+nı III/115/21.
şürū < Ar. şürū ‘girişme, başlama’: ş. tart- ‘hizaya geçmek’ I/28/17.
tābi < Ar. bağlı olan, boyun eğen: t+bol- III/116/1.
taf- bulmak: t-may III/115/3.
taġı daha: taḳı: I/31/20.
tal- bayılmak : t-dı III/115/18.
tangtan: t. at- II/109/10.
tart- çekmek: t-tı I/28/17.
tas- taşmak : t-adı I/32/5; t-ġanı I/32/11.
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tasta-bırakmak, terketmek; kesinlik ifade eden tasvir fiili; karş.: taşla-: t-dı I/30/16;
t-day (<t-dı+ay) I/32/16.
taş taş: t+ını III/115/7.
Taşkend ö.i.: III/112/3, III/114/7; T+ge III/113/15; T+ke III/113/8.
Taşkendlik Taşkentli: III/113/18.
taşla- bırakmak, terketmek; kesinlik ifade eden tasvir fiili; karş.: tasta-: t-dı
III/114/18, III/115/12.
tav dağ: I/29/14.
tėngdik eşitlik (?) : t+ni IV/118/18.
tengri tanrı : t+m III/115/9. tepintepinmek : t-ip I/30/9.
ter ter: tėr: +leri III/115/2.
terze < F. tersā Hıristiyan: III/115/5.
tey- değmek: t-edi I/32/4.
tınav burun deliği: I/29/11.
tofraḳ toprak: I/31/6. toḳ
tok: IV/118/12.
tokuş- tokuşmak, çarpışmak : t-tı III/114/14.
tolayla- dolanmak, kuşatmak : t-p I/30/18. tolġav
epik şiir, destan: t+ı IV/117.
tolḳı- dalgalanmak : t-p IV/117/9.
top top: tof: t+ġa I/30/12.
torı doru: I/29/11.
torumtay atmaca: t+dan IV/117/10.
Tölek Bātır ö.i. : T+dıngIV/118/8.
töre üst düzey yönetici: t+miz III/115/13.
tört dört (4): t+in I/30/16.
tört ming dört bin (4000): I/30/20.
tuman duman: I/31/6.
tur- kalkmak; durmak, kalmak; şimdiki zamana işaret eden tasvir fiili: t-saḳ
IV/117/6; t-up III/113/10, III/114/10; t-masdın III/112/11.
turus- duruşmak; karş.: turuş- : t-tı I/29/14. turuşduruş mak; karş.: turus-: t-tı III/112/10. tut- tutmak
: t-tı I/31/22.
tutu ş- tutuşmak : -tı III/112/14. tuvdoğmak : t-ġan IV/117/5.
tüp dip: t+inde I/29/14.
Türkmen ö.i.: III/115/19.
tüs- düşmek: t-ti I/32/13.
tüy- dövmek: t-üp I/29/9.
tüye deve: t+ni I/31/22.
t+sine I/32/4.
u I o; karş.: ul: I/29/3, I/30/22. u
II < Far. ve: III/114/17.
ul o; karş.: u I: III/113/21; anga III/113/11.
ur- vurmak : u-dı I/30/12; u-up I/32/2.
urıs çarpışma; savaş; karş.: uruş: u+ġa I/29/6.
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uruş çarpışma; savaş; karş.: urıs: u+tı III/112/12.
uruş- çarpışmak; savaşmak: u-t ı III/113/10, III/114/12; u-masdın
III/112/7. usta- tutmak; karş.: uşla- : u-p al- IV/118/7.
uşbu işte bu: III/115/5.
uşla- tutmak; karş.: usta- : u-p
III/114/1. üç üç (3): I/30/16.
Ürgenç
ö.i.: III/116/1.
üyretöğretmek: ü-tim I/28/21.
yaḳ yan, taraf, kenar: y+dan I/29/3, 4, I/30/22, I/31/1.
yalġuz yalnız, tek; biricik: I/30/19.
yalmavız cadı : y+day I/30/10.
yamġur yağmur: I/31/12. yār <
Far. sevgili:y+i I/30/8. yatyatmak: y-ġan I/29/1.
yer yer; karş.: cer, cėr: I/30/1, I/31/5, III/115/8, IV/118/18.
yet- yetmek, ulaşmak; karş.: cėt-: y-e başla- III/113/8. yıġtoplamak; karş.: cıy-: y-ıp III/113/19.
yıġıl- toplanmak: y- ıp III/115/15. yıġlaağlamak: y-dı III/115/20; y-ban II/109/9.
yıḳıl- yıkılmak: y-dı III/115/18.
yifek ipek: III/114/21.
yigit yiğit; genç: III/115/12.
yür- hareket etmek; yürümek, gitmek; herhangi bir durumda bulunmak, olmak; karş.:
cür-: y-gen III/114/20; y-üp I/31/16.
yürüş- sefere çıkmak : y-ti III/114/10. zakatta- <
Ar. T. vergi salmak : z-dı IV/118/2.
zamān < Ar. zaman, vakit, süre: z+ında IV/117/3. zengbirek <
Far. zenbūrek top: I/28/22, I/32/1; z+ni III/114/6. zer < Far.
altın: III/116/2; z+leri III/114/22.

zor < Far. zūr büyük, heybetli; güç, kuvvet: III/112/7.
SONUÇ
Kırgız Anlatmalarında Rusların Türkistan Ülkesindeki Fetihleri adlı derlemede yer
alan elyazmaları Türkistan halkının Rus işgaline kar şı verdiğ i mücadeleleri tasvir eder.
Dolayısıyla, Çarlık Rusyasının Türkistan ülkesini “işgal” değil de “ilhak” ettiği
söylemlerine karşı bir kanıt niteliğindedir (Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ziyayev, 2007: 8-13).
Hacim olarak en büyük olan Orus Leşkerining Türkistan’da Tārīḫ 1269-1272
Senelerde Ḳılġan Fütūḥātları adlı birinci elyazmasında Çağatay Türkçesinin yanı sıra
Karluk grubu Özbek Türkçesi ve Kıpçak grubu Kazak Türkçesi unsurlarının serbestçe ve
yan yana kullanılması hem destan anlatıcısının hem de dinleyicisinin karışık dilli toplum
üyeleri olduğuna işaret eder.
Metinlerde standart bir imlânın bulunmaması, telaffuzun olduğu gibi yazıya
aktarılması, elyazmalarına ilgili dönem Çağatay, Özbek ve Kazak Türkçelerinin ses tarihi
araştırmalarına ışık tutacak birer malzeme niteliği kazandırmaktadır.
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