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Türk dünyasının kapıları, Sovyet rejiminin çökmesiyle ardına kadar açılınca, 

muhteşem azametiyle kendini gösteren Türkistan iklimi, Türklük biliminin saha

sını alabildiğine genişletmiş ve biz Türkologların önüne uçsuz bucaksız çahşma 

alanları ikram etmiştir. 

Türk dilinin tasnifi tecrübelerinde, güneybatı ya da Oğuz grubuna dahil edi

len Türkmen Türkçesi, Anayurt (Türkistan)'ta kalan Oğuz Türklerinin konuş

tukları Türkçedir. Ana Türkçedeki asli uzun ünlüleri bünyesinde barındıran 

Türkmen Türkçesi, 18. yüzyıla kadar çağatay yazı dilinin bir parçasıydı. çağa

tay yazı dilinden sonra kullanılan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sürede varlı

ğı bilinen, o devir şair ve yazarlarının deyimi ile "Türki Til" döneminde, Türk

men Türkçesi, Mahdumku1ı 'nın bayraktarlığıyla ayrı bir lehçe hüviyetine bürUn

meye başlamıştır. (18. yüzyıl) Mahtumkulı'nın açtığı yolda, özellikle 19. yüzyıl

dan birçok Türkmen şair ve yazarlarının kendi lehçeleriyle yazdıkları görülmek

tedir. Bu çağlar, Türkmen Türkçesinin bir lehçe olarak filizlenmeye başladığı 

devrelerdir. Edebi' dilolarak gerçek ilerleme, 1917 Ekim Devriminden sonra gö

rülür. Devrimle birlikte, gerek devrim mantığını halka anlatmak için ve gerekse 

Türkmen yazı dilini birleşik Türkistan yazı dilinden ayırmak amacıyla birçok hi

kaye, şiir ve roman kaleme alınmış; önceleri ağız hüviyetindeki bir konuşma di

linden yeni bir yazı dili teşekkül ettirilmiştir. 

Bu yazımızda biz, Türkmen Türkçesinin Arapçadan aldığı "ayın"h kelimele

rin tarim dönemlerini de göz önüne alarak nasıl bir değişime uğradıklarını, bu 

farklılaşmanın kendi içinde bir kuralı olup olmadığını araştırdık. 

"Ayın"h kelimelerdeki "ayın" sesinin kelime başında, ortasında ve sonunda 

nasıl bir değişime uğradığını; ünlüler, ünsüzler ve "ayın" sesi arasında ne şekil

de bir bağ olduğunu açıklamaya çalıştık. 

Sonunda Türkçeye ve tabii' Türkmen Türkçesine yabancı olan "ayın" sesinin, 

Türkçe ses yapısına dahilolduğunda edindiği yeni şeklini ve durumunu tahlil et-
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tik. Bu çalışma, aslında, bütün Türk lehçelerinde "ayın" sesinin konumunu ele 

alacak olan geniş kapsamlı çalışmamızın ilk safhasında oluşturmaktadır. 

Yukanda bahsi edilen değişmeleri, önce maddeler halinde ve devamında da 

çizelge yardımıyla açıkladık. Çizelgede kelimeleri sıralarken, Türkmen Türkçe

sinin alfabetik sistemine göre bir sıralama yaptık. Arapça kelimelerin aslını ilk 

sütunda gösterirken, "ayın" sesini göstermek için kelime başında ve ortasında (') 

işaretinden; kelime sonunda ise (') işaretinden faydalandık. Tabiı ki bütün bu ve

riler ışığında bir de genel yargıya vardık. 

Türkmen Türkçesine Arapçadan geçen "ayın"lı kelimelerin tespitinde; Türk

men Klassıkı Edebiyatının Sözlügi1 ve Türkmen Diliniii Sözlügi2 adlı kaynaklar

dan yararlandık ve toplam 584 kelime tesbit ettik. Türkmen Türkçesine Arapça

dan geçen "ayın"h kelime adedinin, bizim tespit ettiğimiz rakamdan daha fazla 

olması muhtemeldir. Fakat sonuçta edinilecek genel yargının, bizim tespitleri

mizden daha farklı boyutlarda olacağı kanaatinde değiliz. 

Tam adı gramerde "el-aynü'l-mü'mele (noktasız ayın)" ve ebced tertibine 

göre "aynü sa'fes" olan bu ses; gırtlak harflerinden (hurfifü'l-halk, hurfifü'l-han

çere, pharyngal) olup boğazın ikinci mahreç bölgesini teşkil eden yutaktan (ev

satü'l-halk, bülfim, pharynx), birbirine dokunacak derecede yaklaştınlan ses tel

lerine "mizmar darbesi vurmak", yani boğazdan gıcık giderir gibi anı ve güçlü 

nefes vermek suretiyle çıkartılan sert ve çatlak bir ünsüzdür. Bugünün ses bili

mi uzmanlannın "sızıcı-sürtiinücü boğaz sesi (pharyngal fricativ)3 terimiyle ta

nımladıklan "ayın" scsi, Türkmen Türkçesinde başlıca şu değişikliklere uğra

mıştır: 

ı. Kelime Başında: 

a) Ayın + Ünlü 

1. Bu örneklerde, Arapça kelimelerde mevcut olan "ayın" scsi atılmış (yani 

boğumlanma bakımından bir ünHiye çevrilmiş), kelimelerdeki diğer sesler aynen 

korunmuştur. 

A. Mereuov, S. Ahaılı; Türkmen Kfassıkı Edehiyatııuii SÖZlüRi. "Türkmenistan" Neşriyatı, Aşgabau 1988. 
2 Komisyon; Türkmen Di/fnil1 Si;z!üRi. Türkmenistan SSR Ilmılar Akademiyası Neşriyatı, Aşgabad 1962. 
3 DiYelnet jslôm Ansik/ol'edfsf, Cilt ııı., s. 225. Diyanet Vakfı yayınları, Istanbul 1992. 
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Örnekler: 'abd> abd, 'adn> adn, 'illet> illet, 'ilel> ilel, 'irfan > 'irfan, 'isa 

> isa, 'ubur > ubur, 'ud > ud, 'ucb > ucb, 'udvan > udvan. 

2. Şu örnekte "ayın" sesi atılmış, devamında gelen uzun ünlü kısaltılmıştır: 

'ad> ad. 

3. Kimi kelimelerde de ayın'dan sonra gelen uzun ünlü muhafaza edilmiştir: 

'adil > adıl. 

4. Şu örnekte ise ayın'dan dönüşen kısa ünlü uzamıştır: 'acuze ; acöze. 

5. Arapça ayın'lı kelimeler Türkmen Türkçesinde kullanılırken genellikle ün

lü uyumuna tabi tutulmuştur: 'adavet> adavat, 'aded> adat, 'aceba > acaba, 

'ibadet> ıbadat, 'ibret > ıbrat, 'izz > ız. 

6. Bazı kelimelerde "ayın" sesinden sonra gelen kelime başı 1-, i-, ve i- ses

leri a- 'ya dönüşmüştür: 'imarne> ammama, 'inan> anan, 'ıyal > ayal, 'id> ayt, 

'ıyan > ayan. 

7. 'Utarid örneğinde ayın'dan sonra gelen kelime başı U-, a-'ya dönüşmüştür: 

'Utarid > Ataı·ut. 

8. Üç örnekte de, kelime içi -u, -ü- ünlü türemesi görülür: 'avf> afuv, 'uzr> 

özür, 'omr> ömür. 

9. 'Umre örneğinde, ayın'dan sonraki kelime başı u- ünlüsü, o-'ya dönüş

müştür: 'Umre> Omra. 

10. Ayın'dan sonra gelen kelime haşı u- ve 0- seslerinin, ö-'ye dönüştüğü ör

neklere de rastlanmıştır: 'uzr> özür, 'omr> ömür. 

lL. Şu örneklerde kelimelerdeki "ayın" sesi atılmış, ayın'ın yerine kelime ba

şı h- ünsüzü türemiştir: 'akik> hakık, 'asa> hasa, 'ascl> hesel, 'uşr> huşur. 

12. Bazı kelimelerde ayın'dan sonra gelen a-, a-, i-'ler; 3-'ye dönüşmüştür: 

'aciz> 3ciz, 'aks> 3ks, 'Azrail > nrayıl, 'inayet> 3nayat. 

b) Bu gruha giren sadece bir örneğe rastlanmıştır. Bu örnekte ise ayın "f(ye 

dönüşmüş ve kelime ünlü uyumuna girmiştir: i 'anet> ıganat 

c) Ünlü + Ayın + Ünsüz: 

ı. Bu gruba giren bazı kelimelerde "ayın" atılmış (yani bir ünlü ile başlan

mış) çoklukla kelimeler ünlü uyumuna tah i tutulmuş, kelimelerin diğer seslerin-
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de herhangi bir değişiklik olmamıştır: a 'zar > azar, a 'rak> i 'lal > ilal, i 'tak> 

atak. 

2. Bazı örneklerde ise "ayın" "ğ" ya dönüşmüştür: a'da > ağda, a'dal < ağ-
dal, a 'za > ağza. 

II. Kelime Ortasında 

a) Ünlü + Ayın + Ünlü: 

ı. Kimi kelimelerde iki ünlii arasındaki ayın, "ğ" ya dönüşüyor ve kelime ün

lii uyumuna tabi oluyor. 

Örnekler: ba'is > bağıs, va'iz > vagız, cemii'at > cemağat, za'tf> zağıp, is

ti'are > istiğara, ku'ud > kuğut, la'tn > lağın. 

2. Bazı örneklerde kelimedeki "ayın" sesi atılıyor, (ünliiye dönüşüyor) diğer 

seslerde herhangi bir değişme olmuyor: ma'az > maaz, Ma'ayiş > maayış, ta'as

sub> taassup, ma'ant > maanı, 

3. Şu örneklerde ise "ayın" sesi ünlüleşiyor ve iki ünJii arasında iç ses -y- ün

süzü türüyor: ma 'tb> mayıp, İsma 'il > Ismayıl. 

4. Tabi'tn örneğinde ise ayın 'la birlikte devamında gelen uzun ürilii düşürül

müştür: tabi 'ııı > tabın. 

5. Şa'ir örneğinde ayın düşürülmüş, iç ses -h- ünsüzü türemiştir: şa 'ir> şa

hır. 

6. Müşa'are örneğinde ise, "ayın" sesi "ğ"ya dönüşüyor ve ayın'dan sonra 

gelen içses -a- ünlüsü -ı-'ya dönüşüyor: müşa'are > Muşağıra. 

b) Ünlü + Ayın + Ünsüz: 

ı. Aşağıdaki şu örneklerde "ayın" scsi düşürülmüş, diğer sesler ayneıı muha

faza edilmiş ve kelime i.inlü uyumuna tabi tutulmuştur: Da'va > dava, ma'nı > 

manı, ma'kul > makul, Ya'kub > Yakub. 

2. Aşağıda verilen örneklerde ise ayın' dan öııceki ünlü "a" ve "i"ler, "3"ye 

dönüşmüştür: 

mi 'de> m3de, ka'be > bebe, ma'cun > m3cun, ma'reke > m3reke, fi'l > p31, 

3. "La 'net" örneğinde kelime içi -(l- ünlüsü, -3-'ye, kelime başı 1- iinsüzii ile 

kelime içi -ll- ünsüzü yer değiştirmiştir (metalez): la 'net > n31et. 
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4. "Şu 'le" kelimesinde iki türlü değişme söz konusudur. İlkinde ayın düşü

riHmüş, iç ses -h- ünsüzü türemiştir. İkinci şekilde ise, yine ayın düşüriilmüş, iç

ses -g- ünsüzü türemiştir: şu'lu > şöhle; şugla. 

c) Ünsüz + Ayın + Ünlü: 

ı. Şu örnekte ayın düşüriHmüş, diğer seslerde herhangi bir değişiklik olma

mıştır: 'ar'ar> ar-ar. 

2. Tespit edilen örneklerde, çoklukla kelimedeki "ayın" sesi düşürülmUş, 

ayın 'ın yerine iç ses -g- ünsüzü tiiremiştir. 

Örnekler: bey'ane > beygana, bey'at > beygat, vUs'at > vusgat, ef'al > efgal, 

şem'un > şemgun, cem'iyyet > cemgıyet, Ken'an > Kengan, mak'ad > makgat, 

tal 'at> ıalgat, 

3. Şu örneklerde, 2. şıkıa belirtilen değişmelere ilaveten, ilk hecedeki iç ses 

-i- Unlüsli, -a- ve -c-'ye dönüşüyor: rif'at > refgat, bid'at > bedgat, hil'at > ha

ıgat. 

4. "San'at" örneğinde iki farklı değişme söz konusudur. İlkinde kelimedeki 

kalın sıradan ünliHer ince sıraya geçmiş, "ayın" sesi düşmüş ve herhangi bir ses 

türememiştir.lkincisindc ise "ayın" sesi yerini "g" sesine bırakmış, birinci hece

deki iç ses -a- ünli.isü, iç ses -u- 'ya dönüşmüşWr: san 'at> senet> sungal. 

5. "İn 'am" ve "Eş 'ar" örneklerinde, "ayın" sesi atılmış, kelime başı i- ve e-

'ler, 3- olmuş ve iç ses -g- ünsüzü Wremiştir: İn'am > 3ngam, eş'ar > 3şgar. 

III. Kelime Sonunda 

a) Ünlü + Ayın: 

1. Örneklerin çoğunda "ayın" sesi -g'ya döni.işmliş; fakat linli.i uyumu kimi 

örneklerde gerçekleşmiş, kimi örneklerde ise gerçekleşmemiştir. Kelime sonun

daki ayın;dan önce gelen ünli.i "i" ise kelime sonu -ıg şeklinde; "a" ve "u" ise 

-g şeklinde bir Wrerne meydana gelmiştir. Bu kuralın istisnası sadece "seri" 

kelimesidir. Seri' > serig şeklinde, sonu -iğ'le bitmiştir. 

örnekler: bedayi' > bedayıg, bedi' > bedıg, bürka' > bürkag, vesi' > vesıg, 

dMi' > dafıg, cami' > camıg, ibtida' > ibtidag, zayi' > zayıg, kani' > kanıg, mez

rO' > mezrug, rücu' > rücug. 
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2. Şu örneklerde ise sadece ayın düşmüştür: zaya' > zaya, intWt' > intifa, me

ta' > mata, şayi' > şaya 

3. Mecma' örneğinde kalın sıradaki ünlüler, ince sıraya geçmiştir: mecma' > 

mecme. 

4. Masnil' örneğinde ilk hecedeki -a- ünlüsü, -e-'ye dönüşmüştür: masnıl' > 

mesnug. 

5. Niza' ve sima' örneklerinde ilk hecedeki -i-'ler, -e-'ye dönüşmüştür: niza' 

> nezag, ,sima' > semag, 

6. Tali' örneğinde ilk hecedeki ünlü -a-, -3-'ye dönüşüyor. Sonda ayın'ın düş-

mesinden sonra, -i, -e'ye dönüşüyor ve kelime sonu -y ünsüzü türüyor. 

Örnek: tali> nley. 

b) Ünsüz + Ayın: 

ı. tki örnekte kelimedeki "ayın" sesi düşürülmüş, kelime sonundaki -f'ler 

-p'ye dönüşmüştür: def' > def, nef' > nep. 

2. Örneklerin genelinde kelime sonundaki "ayın" sesi -g'ya dönüşmüştür: 

bey' > beyg, nev' > nevg, vaz' > vazg, ref' > refg, zer' > zerg, kar' > karg, men' 

> meng, 

3. Aşağıdaki örneklerde "ayın" sesi yine -g'ya dönüşmüş, buna ilaveten -ğ' dan 

evvel iç ses -ı- ünlüsü türemiştir: 

4. Rub' örneğinde, ünlü uyumuna bağlı olarak içses -u- ünlüsü türemiştir. 

Örnek: rub' > rubug. 

5. Tab' örneğinde ise kelimenin ünlüsü kalın sıradan ince sıraya geçmiştir. 

Örnek: tab' > tebg. 

c. Ayın + Ünlü: 

1. Şu örneklerde sadece "ayın" sesi düşmüştür. Diğer seslerde Türkmen 

Türkçesinde görülen, fakat konumuzIa ilgisi olmayan bazı ses olayları gerçek

leşmiştir: af'ı> apı, vak'a > vaka, kal'a > gala. 

2. Diğer örneklerde ayın'ın yerini "g"ya bıraktığını görüyoruz. Kelimelerin 

tamamında ünlü uyumuna bağlı kalınmamıştır: da'! > dagı, def'a > defga, vedi'a 
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> vedıgat, cür'a > curga, ruk'a > rukga, lem'a, lemga, rüha'! > rubagı, mezra'a 

» mezraga, istid'a > istidga, 

3. MUtii1a 'a örneğinde Wreyen "g" ünsüzünden önce iç ses -a-, -ı- 'ya dönüş-

müştür: müta1a 'a > mutalıga. 

ç) Ayın + Ünsüz: 

ı. Örneklerin genelinde "ayın" sesi yerini "g" ünsüzüne bırakmıştır: 

ba 'd > bagd, ba 'z > bagz, bu 'd > bugt, la '1 > lag1, ca 'd > cagd, za 'f > zagp, 

na 't > nagt, ta 'n > tagn, minba' d > rtıinbagd, sa 'y > sagy. 

2. İki örnekte ise ayın'dan önceki ünlüler, iç ses -3-'ye dönüşmüştür. Herhan

gi bir türerne söz konusu olmamıştır: ca 'd > od, fi '1 > p31. 

3. Bazı örneklerde ayın yerini "g"ya bırakıyor ve "g"dan sonra iki ünsüz ara

sında iç ses -ı- ünlüsü türüyor: kar'r > kagır, la '1 > lagıl, lu 'b > 1agıp, na '1 > na

gıl, na 'ş > nagış, fi '1 > pıgıl, şi 'r > şıgır. 

Sonuç 

Yukarıda Arapçadan alınan "ayın"lı kelimelerin Türkmen Türkçesinde ne şe

kilde değişime uğradıklarını kelime başında, ortasında ve sonunda olmak üzcre 

gruplara ayırıp; ünlü ve ünsüzlerle olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak 

incelemeye çalıştık. Bu inceleme sonucunda şöyle bir genel yargıya varabiliıiz: 

ı. Kelime başında; 

a) Ayın + ünlü: Bu gruba giren ı 74 kelime tespit edilmiştir. Bu kelimelerde 

genellikle "ayın" sesi düşürülmüş, kelimelerdeki diğer sesler aynen ko

runmuştur. Dört örnekte "ayın" sesi atılmış, yerine kelime başı h- ünsüzü 

türemiştir. Bu gruba giren kelimeler genelde ünlü uyumuna tabi olmuştur. 

Diğer kelimelerdeki farklı ses olayları istisnadır. 

b) Ünlü + ayın + ünlü: Bu gruba giren tek örnekte, "ayın"ın "g"'ya dönüş

tüğü kelimenin ünlü uyumuna dahil olduğu görülmektedir. 

c) Ünlü + ayın + ünsüz: Tespit edilen kelimelerin 25 tanesi bu gruba dahil

dir. Kelimelerin genelinde "ayın" atılmış, diğer seslerde herhangi bir de

ğişme olmamıştır. Kısmen de "ayın" sesinin "g"ya dönüştüğü örneklere 

rastlanır. 
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2. Kelime ortasında; 

a) Ünlü + ayın + ünlü: 95 adet örneğini tespit ettiğimiz olayları bu gruptaki 

"ayın" sesi genelde "g"ya dönüşmtiştUr. Kelimelerdeki diğer ses olayları 

istisnadır. 

b) Ünlü + aym + ünsüz: Bu gruba dahil olan 81 kelime vardır. Bu kelimelcr

deki "ayın" sesi genellikle düşürülmüş, yerine herhangi bir ses türeme

miştir. 

c) Ünsüz + ayın + ünlü: 27 örnek bu gmba dahildir. Örneklerde, "ayın" se

sinin "g"ya dönüştUğü tespit edilmiştir. Diğer örnekler istisnadır. 

3. Kelime sonunda; 

a) Ünlü + ayın: Ayın'h kelimelerin 100 adedi bu gmba girer. Örneklerdeki 

ayın sesi genelde "g"ya dönüşmüştUr. Fakat kelimeler ünlü uyumuna Hibi 

değildir. 

b) Ünsüz + ayııı: 29 kelime bu gruba girer. Örneklerin ekserisinde "ayın" se

si "f"ya dönüşmüştür. "ğ" sesinden evvel bağlayıcı -ı- linlHsi.inün tUredi

ğini de belirtmek gerekir. 

c) Ayın + ünlü: 584 örnekten 28 tanesi bu gruba girer. Bu örneklerde de 

"ayın" sesinin "ğ"ya dönüştUğü görüItir. Kelimeler ünlü uyumuna tabi de

ğildir. 

ç) Ayın + ünsüz: 24 kelime bu gnıba girer. Kelimedeki "ayın" sesinin "ğ"ya 

dönüştüğü ve iki ünsüz arasında -ı- ünItisünUn Wrediği tespit edilmiştir. 

Buraya kadar toplam 584 kelime inceledik. Bu kelimelerin 216'sında "ayın" 

sesi dUşmUş (yani bir tinlüye dönUşmüş) yeıine de herhangi bir ses Wrememiş

tir. Sadece Türkçenin ünlü uyumu kuralıyla yorumlayabileceğimiz bazı ses olay

ları görülmektedir. Ayın sesinin düşüp yerine de herhangi bir sesin tUremediği 

örnekler, özellikle "ayın"ın kelime başında olduğu örneklerdir. Kelime ortasın

daki "ayın" sesinin bu kurala uyduğu örnekler istisna kabilindedir. 

Dört örnekte ise kelime başındaki "ayın" sesi "h" sesine dönüşmüştiir. 

Diğer örneklerde, "ayın" sesinin "g"ya dönüştUğü tespit edilmiştir. Özellikle 

"ayın" sesinin kelime ortasında ve sonunda bulunduğu örneklerde bu kural ge

çerlidir. Ayın sesinin "g"ya dönüşWğü örneklerdeki kelimelerde ünlü uyumu bü

tün örnekler için söz konusu değildir. 
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KELİMELERİN DEGİşİM SEYRİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE 

ARAPÇA TÜRKMEN TÜRKİYE TÜRKMEN 
TÜRKÇESİ TÜRKÇESİ TÜRKÇESiNDEKi 

ANLAMı 

'Abd abt abd Kul, köle. 
A'da' agda a'da Düşmanlar. 

A'dal agdal a'dal Adl'ın çokluk şekli. 
A'za ağza aza Uzv'un çokluk şekli, 

uzuvlar. 
A'zam ağzam azam En ulu, en büyük. 
A'lii ağla ala En üst, en ulu, en bü-

yük, en kocaman 
A'lem ağlam alem En çok bilen, bilgisi çok 

olan kişi. 
'Adalet adMat adalet Birine ya da bir şeye 

karşı yapılan doğru dav-
ranış; hakikat 

A'ma ağma ama Kör, gözü görmeyen. 
A'miil ağmal amiU İşler, hareketler. 
A'raf ağrap araf Cennet ile Cehennem 

arasındaki yer. 
'Akd ağt akd Bağlama, bağlanış. 

'Akd ağta akd iğdiş, iğdiş etmek 
'Ad Ad Ad Yemen'de yaşayan eski 

bir kavmin adı. 
'Adavet adavat adavat Düşmanlık. 

'Aded adat adet Sayı, adet 
'Adet adat adet Gelenek, görenek, adet. 
'Adi adı adi Adalet, doğruluk. 
'A~n adn adn Cennet. 
'Adüvv aduv adüvv Düşman. 

'.Adil .adıl adil Adaletli, doğru; adaktli 
davranan. 

'A(;ebfi acaba acaba Hayranhğı, şüphelen-

ıueyi -anlatan kelime. 
'Aciiib acaJıp acayip Bkz. Acab 
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'Aceb 

'Acem 

'Acz 

'Acfiz 
'Acfize 

'Aciz 
'Azazıl 

'Azab 

'Azamet 
A'zar 

'Azm 

'Azım 

'Azımet 

'Aişe 
'Ayb 

'Ayş 

'Ayş-i 'İşaret 

'Ayil 

'j\yb-nak 

r\yyar 
'i\kreb 
'Akd 

'Aks 

TürkmeTl Türkçesine Arapçadan Geçen Ayııı 'lı Kelimeferdeki Ses Değişmeleri 

acab 

Acam 

acz 

acuz 
acöze 

aciz 
azazıl 

azap 

azamat 
azar 

azm 

azım 

azımat 

Ayşa 

ayıp 

ayış 

ayşı-;)şret 

ayıı 

ayıpnek 

ayyar 

akrap 

akt 

aks 

acep 

Acem 

acz 

acfiz 
acuze 

aciz 

azazil 

azap 

azamet 
azar 

azi m 

azım 

azımet 

Ayşe 

ayıp 

ayş 

ayş-ı iş ret 

ayiI 

ayb-nak 
ayyar 

akrep 
akd 

aks 

Garip, şaşırtıcı, değişik, 

ilginç, ilginç; iyi, mü
kemmel, fevkaıade. 

Araplardan farklı halk

lar; F ars, İranlı. 
Acizlik, güçsüzlük. 

Yaşlı kadın. 

Hiçbir şey yemeyen, 

çok acayip. 
Güçsüz, biçare. 
Şeytan'ın bir adı. 

Ağrı, sızı, acı, azar, ce
za, horlama, kınama, ıs

tırap çektirme, sitem et
me. 
Ululuk, büyüklük. 
Ağrı, hastalık, dert, 

azap. 
İstek, maksat edinme, 

erk, karara varma. 
Ulu, büyük 

Uğurlamak, yola çık

mak, gitmek 

Kişi adı. 

Ayıp, suç, kabahat, ya

kışıksız. 

Yaşayış, keyif,lezzet. 
Hoş vakit, sefa zamanı. 

Fakir, biçare; karısı 

olan. 
Ayıp olan, günah olan. 
Hilekar, aldatıcı. 
Yıldız adı. 

Bir şeyi, olayı sübut 

eden doküman. 

çarpma, geri dönme. 
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'Akıbet akıbet akibet Son ahir; netice. 
'Aklde akıda akide İnanç, fikir, dini dogma. 
'Akik akık akik Kızıl renkli kıymetli bir 

taş. Krş. hakık. 

'Akl akıl akıl Düşünce, fehim. 
'Akıl akıl akıl Akıllı, bilgili. 
'Akd akıt akd Düğüm. 

'Ayn ayn ayn Göz; Çeşme; Arap alfa-
besinin 18. harfi. 

'İd ayt ıyd Bayram. 
'Alaim alayım alayim İşaretler, nişanlar. 

'Alem alam alem Alem, dünya. 
'Alem alam alem Bayrak, tuğ. 
'Alamet alamat alamet Belirti, nişan. 
'Alemdar alamdar alemdar Bayrağı taşıyan, bayrağı 

tutan kişi. 
'Alef alaf a'laf Ot, saman. 
'Alim alim, alım alim Çok bilen, alim. 
'Allam allam allam Çok bilen, alim adam. 
'Allame allama allame Büyük üstad, her ilim-

den haberdar olan. 
'All Alı Ali Halifelerin dördüncüsü. 
'Ali alı ali Yukarı, büyük; iyi 

'Alaka alaka alaka İlişki, münasebet. 
'Amaim amayım amayim Başa sarılan kumaşlar. 

'İmame ammama imame Uzun ve geniş kum;ıştan 
başa sarılan kumaş. 

'Amel amal amel İş, hareket. 
'Amm amy amca Babanın erkek kardeşi. 
'Amüd amud amlid Sütun, direk. 
'Amir amır amir Abad eden, bayındır, 

mamur. 
'Ana ana ana Zahmet, meşakkat, 

azap. 
'İnan anan 'inan Deriden dikilip atın ba-

şına takılan esvap, yu-
lar. 



408 

'Anasır 

'lnayet 

'Anbel' 

'Andelib 
'Anka 

'Annab 

'Abbas 

Af'i 

'Afıyet 
'Ar 

A'rak 
'Arab 

'Ar'ar 
'Arasal 

'Aracat 

Erba'in 

'Arbede 

'Avret 

'Arz 

'Arz 

'Arza 

'Arsa 

Türkmen Türkçesine Arapçadmı Geçen Ayll1 'lı Kelime/ert/eki Ses negişıııeleri 

anasır 

anayal 

anbar 

andalıp 

anka 

annap 

Apbas 

apı 

apıyet 

ar 
arak 
Arap 

ar-ar 
arasal 

arafa/arafat 

arbayın 

arbada 

arvat 

arz 

arz 

arza 

arsa 

anasır 

inayel 

anher 

andelip 

anka 

annap 
Abba., 

afi 

afıyet 

ar 

arak 

Arap 

ar'ar 
arasat 

arafat 

erbaın 

arbede 

avret 

arz 

arz 

arza 

arsa 

Öge, eleman; element. 
Acıma, bağışlama, mer

hamet; yardım, destek, 

iyilik. 
İyi, güzel, hoş koku; bir 

balığUl içinden alınan 

hoş kokulu kara madde. 

BülhÜI. 

Masallardald hayali bir 

kuş. 

Üzüm, şarap salan. 

Ali'nin oğullarından bi

rİ. 

Zehirli büyük bir yılan. 

Sağlık. 

Utanç, haya, ayıp. 

Alkollü bir içecek; ter. 
Arabistan'da, Mısır'da 

vb. yerlerde yaşayan 

millet. 

Ardıç, dağ servisi. 
Mahşer yeri, ahiret. 
Mekke'nin yakUlıııda 

bir dağın adı. 
Kırk, kırkmcı. 

Hoş olmayan huy, ka

rakter; gürültü patırtı, 

cedel. 
Kadın, eş. 

Genişlik, en. 
Şikayeti arzetmek, dile
ği arz etmek. 
Gösterme, sergileme; 
{yemeğe, sofraya} davet 

etme. 
Meydan, yer, toprak. 
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'Aras arus aras Gelin. 
'Arı arı ari Boş, yalancı. 

'Anz anz anz Yanak. 
'Arif anp arif Bilgili, Dana, sufi. 
'Ark anç aric Yukarı çıkan, gökyü-

zünde çıkan. 
'Arş arış arş Gök, asman; taht; bü-

yüklük. 
'Ariyyet anyat ariyyet Ödev, görev, borç, 

ödünç. 
'Asa asa asa Baston, el dayanağı. 

Krş. Hasa. 
'Aset asal asel Bal 
'Asi ası asi Günahkar. 
'Asr asır asr ikindi; devir, zaman. 
'Asıf Asıf Asıf Kişi adı. 

'Ata' ata ata Bağışlama, verme, ve-
rilme. 

hak atak itak Kulu azat etme; Özgür-
lük. 

'İtab atap itab Serzeniş, sitem, dan 1-
ma. 

'Utarid Ataput Utarid Merkür gezegeni; Yıl-

dızıardan biri. 
'Attar atlar attar Itır ve benzeri kokulu 

oltan yapılan ilaçları ve 
bunu henzer şeyleri sa-
tan adam. 

'Attlı'et atıfat atOfet içtenlik, iyi kalplilik; in-
saf. 

'Avf afuv afv Bağışlama. 

'Afiyet afıyaı afiyet Sağlık, selametiik. 

'Ac aç ac Fil dişi, fil kemiği. 
'Aşer aşar aşer On sayısı. 
'İşret aşrat iş ret Keyif, huzur; sefalı ha-

yat. 
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'Aşık aşık aşık Seven, aşk yoluna dü-
şen. 

'Iyal ayal ıyal Hatun, eş, yastıktaş. 
'Iyan ayan ayan Aşikar, açık. 

-B-

Ba'd / ba'de bagd ba 'de / ba 'de Son, sonra. 
Ba'z/Ba'zı bagz / bagzı ba'z / bazı Birkaç, bazı, kimi, 

diğeri, başkası. 

Ba'is bagıs bais Sebep. 

Bedayi' bedayığ bedayi Taze, yeni, eşi benzeri 
olmayan yeni düşünü-

lüp bulunan şey. 
Bid'at bedğat bid'at Yenilik, dine yenilik ge-

tirmek. 
Bed],' bedıg bedi' Yeni, seyrek, düşünüp 

bulan, türetici. Bk. Be-

dayıg. 

Beda'at bezagat bedaat Zenginlik, maL. 

Bey' beyg bey' Satın almak, satmak. 

Bey'ane beygana bıat Boyun eğmek, tabı ol-
mak, dostluk. 

Bürka' /Berku' berkag bürka Perde, yüz örtüsü. 

Bl- 'ilac bialaç bı-ilac nacı olmayan, ilaçsız, 

çaresiz. 

Bud bugt bu'd Uzaklık, taşralık. 

Bü-l-'aceb bulacap bü-l-aceb Garip, şaşırtıcı, çok aca-
yip. 

-v-

Va'd/Va'de vagda va'd/va'de Vade, söz. 
Va'iz vagız vaiz Nasihat verici, dindarla-

ra nasihat eden. 
Vaz' vazg vaz' Durum, vaziyet, haL, ha-

yat. 
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Vaki' vakıg vaki' Olan, yüze çıkan, yerle-
şen. 

Vakı'a vakıga vakıa Vakıa, hadise. 
Vak'a vaka vaka Olup biten, hadise. 
Vefa' varag vera' Kötü işlerden uzaklaş-

mak, yaramaz iş yapma-

mak. 
Veda' vedag veda Ayrılık. 

Yedi'a vedıgat vedia Emanet bırakmak. 
Yesi' vesıg vesi Geniş, yayvan. 
Vüs'at vusgat vüs'at Genişlik 

-G-

Kal'a gala kale Korunmak için yapılan 
yapı. 

Gül-'izar gulguzar gül-izar Gül yanaklı, gül yüzlü. 

-D-

Da'vii dava dava Kavga, tartışma, ağız 

kavgası; rezalet, skan-

dal, çekişme. 
Da'vet dagvat davet çağırma, çağırış, davet 

etme. 
Da'vi dagvı / dagva davi Cedel, dava, kavga. 

Da'i dagı dili Dua eden. 
Dafi' dafıg dilfi Koruyucu, yok edici. 
Def' dep / depg def Koruma, saklama, red-

detme, savma, def etme. 
Def' defg def Bk. Depg 
Def'a defga defa Kez, kere, defa. 

Def' defıg def Bk. Depg 
Dil-cem' dilcemg dil-cem Kesin, emin tereddüt-

süz; güvenli, 
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Du'a-gO 
Du'ii 

Ca'd 

Ciimi' 

Ca'fer 
Cema'at 
Cem' 

Cemi' 
Cima' 

Cür'a 
Ca'd 
Cem'iyyet 

Za'f 
Za'feran 

Za'ıf 

Za 'if! za 'ife 
zayi' 

Zaya' 

Türkmen Türkçesine Arapçadmı Geçen Aylı! ·11 Kelimelerdeki Ses i >eKişiileleri 

dogagöy 
doga 

cağd 

camıg 

Cafar 
cemagat 
cemg 

cemığ 

cumag 

curga 
c3'd 
Cemgıyet 

zağp 

zagpıran 

zagıp j zagıpa 

zağıf i zagıfa 
zayıg 

zaya 

dua-gO 
dua 

-c-

cad 

cami' 

Cafer 
cemaat 
cem 

cemı 

cima 

cür'a 
ca'd 
cemiyet 

-z-

za'f 
za'feran 

zaıf i zayıf 

zaıf i zayıf 
zayi 

zaya 

Dua okuyan, dua eden. 
Allah' a yalvarına, ni
yaz. 

Kıvırcık, saçın, ziHfün 
kıvrımı. 

Toplayan, 
cem edici. 

toplayıcı, 

İmam Cafer'in adı. 
Halk, kitle, kalabalık. 
Toplama, yıgma, cem 
etme. 
Hep, bütün. 
Cinsi münasebete 
girme, yaklaşma. 
Bir yudum, damla. 
Bk. Cagd. 
Maddı hayatın umumı 

şartları arasında birleşen 

insanlar topluluğu. 

Güçsüzlük, hoduk. 
Sarı çiçekli, hoş kokulu, 
ürün veren bir tür bitki. 
Güçsüz, zayıf. 
Bk. Zagıp. 
Boş, boşuna, beyhurle; 
harap, zayi, bozuk. 
Harap olan, bozuk, zayi; 
yoldan ~ıkan, ahiakı bo
zulan. 
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Zira'at 

Zer' 

Zira 'at 

lbda' 

İbtida' 

telima' 

'ncı 

'İllet 

İmtina' 

İntim' 

İntim' 

İrea' 

İrtica' 

'lrmn 

'lsa 

İsti'are 

lsti'anet 

lstid'a 

Istim'a 

zeragaı 

zerg 

ziragaı 

ibdag 

ibıidag 

ictimag 

ilel 

illet 

imlinag 

intifa 

intifag 

ireag 

irticağ 

irfan 

lsa 

istigara 

istiganat 

istidga 

istimag 

ziraat 

zer 

ziraat 

-İ-

ibda 

ibtida 

icıima 

ilel 

illet 

imtina 

intim 

intim 

ircn 

irtica 

irfan 

İsa 

istiare 

istianet 

İstida 

istima 

413 

Ekim, ekimeilik, çiftçi

lik. 

Ekin, ekim; ekilen yer. 

Bk. Zeragat. 

Yaratma, tiirelme, yok

tan var etme. 

Yenilik yapma, yeni bir 

şey türetme. 

Toplanma, bir yere bi

rikme. 

ılleı'in çokluğu, 

Bk. ıllat 

Bk. ıllat 

Bir şeyin olmasını en

gellemek, yasak etmek. 

Bk. intifag. 

Yarar, fayda, kar, hayır. 

Yüz çevirme; doğrultu, 

yön, ikamet. 

Eza, azap, ıslırap çek

mek. 

llim, bilim; Allah'ı tanı

mak. 

Peygamber adı. 

Emanet alma; mecazın 

bir çeşidi ve bir söz sa

nalı. 

Yardım, yardım ver

mek. 

İstek, dilek, yalvarma, 

rica. 

İşitme, kulak asma. 
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İsti 'dad istıgdad istidad Yetenek, zihin. 
İsti'mal istıgmal istimal Kullanmak, işletmek, 

uygulamak, etkinleştir-
mek, bir şeyden yarar-
lanmak. 

İsti 'fa' istıgfa istifa Görevden el çekme, çık-
ma, bırakma. 

İta'at itagat itaat Boyun eğme, söz dinle-
me. 

'İtab itap itab Bk. Atap 
İctima' içtimag ictima Bk. İctimag 
'İşve işve işve Naz. 

-K-

Ka'r kagır ka'r Dip, kök, temel, esas. 
kalb-i ba'z kalbı-bagz kalb-i baz Ed. İki kelimenin bazı 

harflerinin birbirine ters 
gelmesi, metatez. 

Kana'at kanagat kanaat Gözü tok olma, az şeye 
razı olma. 

Kani' kanıg kani Kanaat eden. 
Kar' karg kar' Kimyasal işler için kul-

lanılan uzun boğazlı kap. 

Kat' katg kat' Kesme işi. 

Kıt'a katga kıt'a Bk. Kıtga 
Katı' katıg katı' Kesici, kesen; kesici; 

Kesin, ka'i; belli, meş-
hur 

Ken'an Kengan Kenan ı. Kişi adı. 2. Filistin. 

Ku'üd kugut kuüd Oturma, otunış; (na-
mazda) oturuş, 

Kıt'a kıtga kıt'a Bölük; yurt ülke; Şiirde 
2,3 ya da 4'ten lO'a ka-
dar beyitten ibaret olan 
şiir. 

Ka'be Kabe kı1be Mekke' deki dört köşeli 
yer. 
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-L-

La'l lagl la'l Kımuzı renkli kıymetli 

bir taş; kıpIarmızı dudak. 
La'l lagıl la'l Bk. Lagl 
La'net lagnat lanet Lanet. 

La'ın lagın laın Lanetlenen; Şeytan. 
Lu'b lagıp lu'b Oyun. 

Lami' lanııg lami Parlak, ışık, aydınlık. 

Lem'a lemga lem'a Işık, parıltı, ışın. 

Leme'at lemgat leme'at Lemga'mn çokluğu. 

Lu'bet lubga lubet Oyun, oyuncak. 

-M-

Ma'az maaz maaz Barınak, sığınak; Koru-
yucu, himayeci; yardım. 

Ma'ayiş maayış maayiş Hayat; yaşamak için 
zorunlu olan azık. 

Ma'anı maanı maan i Maniler, Bk. Maganı. 

Ma'aş maaş maaş Bk. Magaş 
Mu 'allak magallak muallak Yukarıdan asılmış; baş 

aşağı. 

Ma'anı maganı maanı Maniler 

Ma'arif magarıp maarif İlim, bilim. 

Ma'aş magaş maaş Hayat. 

Ma'bfid magbut mabfid İbadet edilen, Hüda. 

Ma'den magdan maden Maden. 

Ma'dfim magdum madfim Yok olan, yok edilen. 

Ma'zfib magzup mazfib Gazap edilen, kahır ve 
gazaba duçar olan. 

Ma'zfir magzur mazfir Bahanesi olan, sebebi 

olan; bağışlanan. 

Ma'kfil magkul makfil Makul, akla yatkın. 

Ma'lfil maglul malfil Dertli, illetli. 

Ma'lfim maglum malfim Malfim, aşikar, belli. 
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Ma'lfic 

Ma'mur 
Ma'nevi 

Mi'rac 

Ma'rOf 
Ma'rifet 

Ma'siyet 
Ma'sum 

Ma'sum 

Ma'hud 

Ma'şuk 

Ma'şfika 

Ma'ışet 

Ma'yfib 

Ma'ib 

Mak'ad 
Makta' 

Ma'kOl 

Mani' 

MeUr 
Meta' 

Meş'al(e) 

Mecma' 
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magluç 

magmur 
magnavı 

magraç 

magrup 

magrıpat 

magsıyet 

magsum 

magsım 

maghut 

magşuk 

magşuka 

magışat 

magyup 

mayıp 

makgaı 

maktag 

makul 

manıg 

mata 

matag 

matlag 

maşgal 

mecme 

maıu~ 

mamur 
manevi 

miraç 

marOf 

marifet 
masiyet 

ma'sum 

masfim 

mahfid 

maşuk 

maşfika 

maişet 

mayfib 

maib 

makad 

makta 

makUl 

mani 

meta 

meta 

matla 

meşale 

mecma 

Çaresi bulunan, yapılan, 

becerilen. 

Abad, abad edilen 
Manaya ait, ruha ait; ru

hanı, maddı değil. 

Gök, basamak; göğe 

çıkma, yukarı çıkış. 

Meşhur, belli, bilinen. 
ııim, bilim. 

Günah, günahkarlık. 

Bk. Magsım. 

Günahsız, pak. 

Söz verilen, şart edilen, 

belirlenen, işaret edilen. 
Güzel, sevilen, seven. 

Sevgili (kız veya kadın) 

Hayat, yaşantı, maişe!. 

Maluı, sakaı; özürlü, ha

talı. 

Vücudunda, bedeninde 

öziir olan. 
Oıurulacak yer. 

Gazelin ve kasidenin en 

son beyli; alınan, kesi

len yer. 
Doğru bulunan, doğru 

hesaplanan. 

EngeL. 

MaL. 

Bk. Mala. 

Glineşin ve yıldızların 

çıktığı yer; gazelin ve 

kasidenin ilk giriş beyti. 
Meş'ale, mum. 

Yığınak, yığıntı; Mec

ma' -ül bahreyn: iki de

nizi birleştiren yer. 
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Mecmu'a 

Mezarı' 

Mezra'a 

Mezru' 

Melii'ib 
Mel'un 

Menba' 
Men' 

Meni' 

Menfa'at 
Men' 

Mes'fid 

Masnu' 

Mef'fil 

Minba'd 

Mev'fid 

Mevzu' 

Mu 'amma 

Mu'attal 

Mu'aşşer 

Mubarka' 

Mu'azzam 

Mu'azzeb 

mecmuga 

mazaflg 
mezraga 

mezrug 

melagıp 

melgun 
menbag 
meng 

menıg 

menfegat 

menıg 

meşgud 

mesnug 

mefgul 

minbagd 
movgut 

movzug 

muamma 

muattal 

muaşşar 

mubarkag 

mugazzam 

mugazzap 

mecmua 

meziirı 

mezraa 

mezrfi 

meliiib 

melfin 

menba 
men 

menı 

menfaat 
men 

mesud 

masnu 

mefm 

min bad 

mevfid 

mevzu 

muamma 

muattal 

muaşşer 

mubarka 

muazzam 

muazzeb 
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Toplanıp bir sıraya ko

nulan şeylerin hepsi. 
Bk. Mezraga. 

Ekin meydanı, ekin ye

ri. 

Ekin. 

Oyunlar, oyuncaklar. 
Liinetlenen, Şeytan. 

Çeşme, kaynak. 
Bk. Menıg. 

Ulu, büyük; güçlü; güç 

yetmez. 

Fayda, yarar, kazanç, kar. 

Engelolmak, durdur

mak, geri çevirmek. 
Mesut, bahtl!. 

Yapılan, becerilen; yap

ma. 

Eylenı yoluyla yapılan 

hareketi kabul eden. 

Bundan sonra. 
Vade verilen, söz veri

len. 

Tema, konu, söz başı. 
1. Bulmaca, 2. Anlamı 

gizli söz. 3. Şiir sanatı

nın bir çeşidi. 
Terk edilen; işsiz, bek

leyip duran. 
Onlama, on satırlı şiir 

bendi. 
Üstü örtü ile örtülü, üstü 

kapanık. 

Büyük, ulu. 

Gazaba düşen, gazaba 

uğrayan. 
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Mu'ayycn 

Mu'allii 

Mu'alHik 

Mu'a1cee 

Mu'arrif 

Mu'asfer 

Mu'attar 

Mu'ciz 

Mu'cize 

Mu'cizat 

Mu'teber 

Mu'tekid 

Mu'temed 

Mu'tiid 

Mu'ın 

Müdemma' 

Müdde'a 

Müdde'ı 

Müctemi' 

Mülemma' 

Mün'im 
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muagyyan 

mugalla 

mugallak 

mugalıea 

mugarrıp 

mugaspar 

mugattar 

mugcuz 

mugcuz 

mugeuzat 

mugtaber 

mugtakıt 

mugtamıt 

mugtat 

mugın 

mudammag 

muddaga 

muddagı 

muetamıg 

mulammag 

muayyen 

nmaHa 

muanak 

mualece 

muarrif 

muasfer 

nmaUar 

mueiz 

muciz 

mueizat 

mu'teber 

mutekid 

mutemed 

mutiid 

muın 

mudamma 

muddaa 

müddeı 

miictemi 

mülemma 

mungıl11/l11ungum mün'im 

Belli, malUm, bilinen. 

Yukarı, bülent. 

Asılan, asılı duran; he

nüz çözülmemiş. 

Çare bulmak, beceımek. 

Tanıtan, haber veren. 

Sarı renk; sarı renge 

döndüıülen şey. 

Kokulu, ıtır kokusu ve

ren. 

Peygamberler tarafın

dan yapılan büyük işler. 

Peygamberler tarafından 

yapılan büyük işler. Bk. 

Mugeuza. 

Mucizenin çokluk şekli, 

Bk. Mugcuza. 

ltibarh, imanlı, inançlı. 

İnançlı, imanlı. 

Güvenli, güvenilen. 

Adet edilen, alışkanlık 
eden; öğrenen. 

Yardımcı. 

Gözyaşı döken, ağla

yan. 

Talep, istek, maksat, 

murat, dilek. 

Dava eden adam, dava

cı. 

Yığılan, birleşen, biri

ken. 

Türlü renkte süslenen. 

pırıldayan; edebiyatta 

şiir formlarından biri. 

Nimet verici, rızık veri

ci; Allah. 
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Münkatı' 

Münfa'il 

Murabba' 

Müdnit 

Murassa' 

Mürtefi' 

Müsebba' 

Müste'an 
Müsta'idd 

Müstemi' 

Mütiila'a 

Mütessa' 

Müdde'i 
MuHali' 
Muti' 
Müctemi' 

Müşa'are 

munkatıg 

munpağıl 

murabbag 

muragat 

murassag 

murtafıg 

musabbag 

mustagan 
mustagıt 

mustamıg 

mustalıga 

mutassag 

mutdaga 
muttalığ 

mutıg 

muctamıg 

muşagıra 

münkatı 

münfail 

murabba 

müraat 

murassa 

mürtefi 

müsebba 

müstean 
müstaidd 

müstemi 

mütaala 

mütessa 

müddei 
muttali 
muti 
müctemi 

Müşa'are 
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Kesilen, kesik. 
Kaygılanan, kederlenen, 
üzülen, endişe eden. 
Dörtleme; her bendi 
dört mısradan müteşek
kil musammat. 
Dikkatli olma, durumu 
gözden geçirme. 
Kıymetli taşlarla bezen
miş; şiirde iki bentteki 
kelimelerin her cihetten 
birbirlerine benzemesi. 
Yukarı, büyük; ayrılma, 
yok olma. 
Yedileme; her bendi ye
di mısradan ibaret olan 
musammat. 
Yardım istenilen; Huda. 
Bir işi yerine getirmeye 
veya kabul etmeye ha
zır, münasip, layık. 
Dinleyici, dinleyen; ku
lak veren. 
Öğrenme, araştıruıa, yok
lama gözden geçirme, 
Dokuzlama; dokuz sa
tırh şiir bendi. 
Talep eden, isteyen. 
Haberdar, haberi olan. 
Boyun eğen. 
Yığılan, toplanan, cem 
edilen. 
Şiir söyleme; bir konu
da birkaç şairin şiir ya
zıp yarışması veya bir 
şairin bir iki satır düzüp 
diğer şairin bunu devam 
ettirmesi. 
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Mübtedi' mübtedıg mübtedi Dine karşı çıkan, dine 
değişik tarzda yaklaşan, 
düşünüp bulan. 

Müstemi' müstemıg müstemi Bk. Mustanııg. 
Mfad mıgat mıad Mühlet, bilinen vakit; 

kıyamet. 

Mi 'mar mıgmar mimar Mimar. 
Ma'cfin m3cun macfin Karılan, katılan, karışık 

bir ilaç. 
Ma'reke mareke mareke Arena, dövüş meydanı. 
Ma'lfimat maglumat malfimat Bir şey hakkında haber. 
Ma'nı mam mana Bir şeyin akılla bulunan 

iç anlamı, düşünce son-
rasında bİr şeyden çıkan 

netice. 
Matbfi'at metbugat matbfiat Matbuat. 
Mi'de m3de mide Mide. 
Ma'lUm m3lim malUm Ortada olan, bilinen. 

Bk. Maglum. 
Mısra' mısrag nıısra Şiirin her bir satın. 
Mümteni' mumtamg mümteni Mümkün olmayan; ağır, 

zor, güç. 

-N-

Na're nagra nara Katı ses, ses, bağırına, 

gürültü, patırtı. 
Na't nagt na't Övgü; bazı eski destan-

ların, şiirlerin Hz. Mu-
hammed peygamberi ve 
onun sahabilerini öven 
giriş bölümü. 

Ne'fizü-b-illah naguzı-billah nefizübi-illah "Allah'a sığınırım" an-
lamında bir söz. 

Na'l nagıl nal Nal, atın nalı, ayakkabı-
nın ökçesine takılan de-
mİr parçası. 
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Na'im 

Na'ş 

Na-ma'dud 
Na-meşru' 

Niifi' 
Niza' 
Nez' 

Ner 

Ner 
Niza' 
Nev' 

Nu 'man 
Ni'am 

·Ni 'me-I-vekil 
Ni'met 

Na-mesmfi' 

Na-'ilac 

La'net 

Na'leyn 

Evza' 

nagım 

nagış 

namagdut 
nameşrug 

napıg 

nezag 
nezg 

nep 

nefg 
nizag 
novg 

Nugman 
nıganı . 

nıgmal-vekil 

nıgmat 

n3mesmuğ 

nalaç 

n3let 

naglayn 

ovzağ 

nmm 

na'ş 

na-madud 
na-meşru 

nafi 
niza 
nez' 

ner 

ner 
niza 
nev 

Numan 
niam 

nime-I-vekil 
ni'met 

na-mesmu 

na-ilac 

la'net 

naleyn 

-0-

evza 
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Nimet, rahatlık; cenne
tin bir köşesi. 
Cenaze, tabut; ölü. 
Sayısız, çok, sınırsız. 
Şeriata göre yapılması 

yasak olan iş. 
Faydalı, hayırlı. 

Bk. Nizag 
Yok etmek, ayırmak; 

ölüm durumunda olmak. 
Fayda, kazanç Bk. 
Nefg. 
Fayda, hayır, kazanç. 
Cedel, kavga, 
Tür, nitelik; yöntem, 
yordam, görünüş, bi
çim, şekiL. 
İmam-ı Azam' ın adı. 
Nimet'in çokluk şekli. 

Bk. Nıgmat 
Vekillerin en iyisi, 
İyi yaşamak için gerekli 
besinler; iyilik. 
Dinlenmeyen, işitilme

yen, hoş olmayan, tat
sız, çirkin; kötü, fena; 
haşarı, yaramaz. 
Çaresiz, ilaç bulama
yan. 
İğrençlik, "lagnat" keli
mesinin değişnıiş şekli. 
Ayakkabı. 

Raller, hayatlar, vazi
yetler. 
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'Omar 

'Omr 

'Umre 

'Osman 

'Omr 

Fa'il 

Fi'l 

Fir'avn 

Fi'l 

Rabi' 

Rebi- 'iH-ahır 

Ri'ayet 

Ra'iyyet 

Ra'na 

Ra'd 

Ra'iyyet 

Raci' 

Rafi' 

Ra'iyyet 
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Omar 

omr 

omra 

Osman 

ömür 

pagıl 

pıgıl 

Pırgaul1 

rabıg 

rabıgıl-ahır 

ragayat 

ragayat 

ragna 

ragt 

ragıyet 

racıg 

rapıg 

rayat 

Ömer 

ömür 

umre 

Osman 

-ö-

ömür 

-p-

fail 

fiil 

Firavun 

fiil 

-R-

rabi 

rebi-iH-ahir 

riayet 

raiyyet 

rana 

ra'd 

raiyyet 

raci 

rMi 

ra'iyyet 

Halife Ömer. 

Ömür, yaş, yaşayış. 

Haç vaktinin dışında 

Mekke'yi ziyarete git

mek. 

Halife Osman, 

Yaşayış, yaş. Bk. Omr. 

İşi, hareketi yerine geti

ren, yapan. 

İş, yapma; meşgale. 

Mısırlıların eski kıralla

rının adı. 

Bk. Pıgıl. 

Dördüncü. 

Arap kameri ayının dör

düncüsü. 

Göz önünde tutmak. 

Şahın elinin altında ya

şayan ve çalışan halk. 

Güzel, nazik; çekici. 

Gök güri.Utüsü. 

Bk. Rayaİ. 

İlgili, ilişkin, ait; uygun, 

dönen, çevriien, değişen. 

Yukarı götüren, yukarı 

kaldıran. 

Bk. Ragayaİ. 
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Reke'at 

Refi' 

Ref' 

Rif'at 

RefJ' 

Ref 

RüM'! 

Rüba'iyyat 

Ruh' 

Rücu 

Ruk'a 

Rüku' 

Sa'adet 

Sa'd-i Vakkas 

Sa'y 

Sa'leb 

Sa'd 

Sa'id 

Ba'id 

Sami' 

Sa'an 

Sani' 

Seh'-i Semavat 

rekegat 

rapıg 

refğ 

refgat 

rdığ 

refı.g 

rubagıyat 

rubug 

rucug 

mkga 

rukuğ 

sagadat 

Sağdı-Vakkas 

sayğ 

sağlap 

sagt 

sagıt 

sagıt 

samıg 

sangan 

sanığ 

sebgı-semavat 

rekeat 

refi 

ref' 

rif' at 

refi 

rei" 

rübiif 

rübaiyyat 

rub' 

rücu 

ruk'a 

rüku 

-s-

saadet 

Sad-i Vakkas 

sa'y 

sa'leb 

sa'd 

said 

said 

sami 

san'an 

sani 

seb-i semiivar 

423 

Namazda bir kereeğilip 

kalkmak. Rek'at'll1 çok

luk şekli. 

Yukarı, hülent. 

Kaldırmak, yukarı yük

seltmek. 

Bülentlik, ululuk, bü

yüklük. 

Yukarı, bülent. 

Yükseltmek, yukarı kal

dırmak. 

İki beyitten ya da dört 

mısradan ibaret şiir. 

Ruballcr. 

Dörtte bir, çeyrck. 

Yüzlenınc, yüz tutma. 

Mektup. 

Dizi büküp eğilınck (l1a

mazda) 

Bahılık, şadlık, huzurlu 

hayat. 

Peygamberin cn yakın 

sahabclerindcn biri. 

Çalışma, can çekme. 

Tilki. 

Baht, iyilik. 

El, kol, bilek. 

Bahılı, bahıı açık. 

İşitici, işiten. 

Şeyh San' an. 

Yaratıcı, türetici; yara

dan, türetcn. 

Yedi kat gökyüzü. 
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Seb' sebıg seb' Yedi. 
sec' secıg seci Güvercin sesi, kafiyeli 

düz yazı. 
Semil' semag semii' Bk. Simag 
Sem' semg sem' İşitme, işitiş; dinlenme, 

kulak asma; kulak. 
Simii' semga simii' İşitme, dinlenme. 
Semı' semıg sernı İşitici, işiten. 

San'at senet san'at Hüner. 
SerI' serig sen Çabuk, hızlı. 
Simii' simag simii' İşitme, dinleme. 
Savma'a sovmaga savmaa Sfifilerin ibadetle meş-

gul oldukları mekiin. 
Su'fibet sugubet sufibet Zorluk. 
Sun' sung sun' Yaratma, türetme; iş, 

amel, eser. 
Sür'at surgat sürat Çabukluk, tezlik. 
Sii'at sağat saat 60 dakikadan oluşan za-

man birimi. 
Sınii'at senağat zanaat Halk ekonomisinin ham 

malları veya yer altı 

zenginliklerini işleyen 

bir kolu, fabrika. 
San'at sungat sanat Gerçeğin usta bir karak-

terle bütünleşerek ve 
yaratıcılığın yardımıyla 

ifade edilişi; ustalık. 

-T-

Ta'assub taassub taassup Pişman olma, pişman 

etme, hayıflanma. 
Tabi' tabıg tiibi Boyun eğen, tiibi olan. 
Te'iilii tagala teiilii Büyük, ulu, bülent; gü-

venç, bülent mertebelik. 

Ta'alluk tagalluk taalluk Bağlılık, ilişki, ilgi. 

Ta'allül tagallul taallül Sebep bulma, bahane 
bulma. 
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Ta'allüm tagallum taa1lüm Öğrenme, bilim, ilim al-
ma. 

Ta'am tagam taam Yemek, aş; tat, lezzet. 
Ta'ab tagap taab Meşakkat, zorluk. 
Ta'at tagat taat Boyun eğme, Al1ah'a 

kulluk etme. 

Ta'addı tagatdı taaddı Zulüm, haddi aşma. 
Ta'accüb tagacçıp taaccüb Hayran olma. 
Ta'bfr tagbır tabır Beyan etme, rüyayı yo-

rumlama, marta. 

Ta'vız tagvız tavız Dua, dua yazmak. 
Ta'dl tagcıl tadı Acele etmek, a1elacele. 

Ta'cilf tagcıh taclli Acele, tez, çarçabuk. 
Ta'ziyet tagzıyet taziyet Yas, yas tutma. 

Ta'zım tagzım tazim Hürmet, hürmet etmek, 
baş eğip selam vermek. 

Ta'zfb tagzıp tazıb Azap verme. 

Ta'ziye tagzıya taziye Baş sağlığı dilerne. 

Ta'yin tagyın tayın Belli; bellerne, bellen-

me. 
Ta'lık taglık ta'llk Asma, bağlama. 

Ta'lim taghm talim Öğrenme, öğretme; ders 

verme. 

Ta'm tagm ta'm Tat, lezzet Bk. Tagam. 

Ta'rrlir tagmır tamir Tamir etme, yapma. 

Ta'n tagn ta'n Bk. Tagna. 

Ta'ne tagna ta'ne lroni, kinaye; azarlama, 
sitem, serzeniş; rezil et-

me, paralama. 

Ta'ı1n tagun tMn Kıyım, toplu ölüm. 

Tazarru' tazamıg tazarru Yalvarma, yakarma, ağ-
lama. 

Tal'at ta1gat talat Dış görünüş, yüz güzel-

lik. 

Tali' tahg tali Baht, yazgı, ikbal, kıs-

met. 
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Tama' 
Tami' 

TersI' 

Tetabbu' 

Tab' 

Temettu' 
Terbi' 

Tercı'-i Bend 

Tevazu' 

Tu'me 

TulO' 

Tali' 

Ta 'lım 

Tabi 'in 

Ta'limat 

Ta 'sir 

Tabi'at 

Türkll/en Türkçesine Arapçadmı Geçen Ayııı 'iL Keliıııelerdeki Ses f)ef{işıııeleri 

tamag 
tamıg 

tarsıg 

tatabbug 

tebg 

temettug 

terbıg 

tercıgbend 

tovazıg 

tııgma 

tulug 

t31ey 

t31im 

tabın 

taglımat 

tagsır 

t~bigat 

tama' 

tami 

tersı 

tetabbu 

tab' 

temeltu 

terbi 

tercı-i bend 

tevazu 

tu' me 

tu lu 

tiili 

talim 

tabiin 

talimat 

tasir 
tabi at 

Aç gözlüli.ik, aldatıcılık. 
Aç gözIii, birinden bir 

şeyalmayı kafasına ko
yan, 

İnciylc bezeme~ usta söz 

sanatının bir türü. 

Bir şeyin her bir tarafını 

çevreleme. 

Karakter, haysiyet; zi
hin, kabiliycL 

Faydalanmak. 

Dört kat etmek, dörde 

bölmek; usta şiir sanatı

m n bir çeşidi. 

Şiirde bentlerin tekrar
lanması. 

Alçak gönüllüliik, ken

dini naçar görme. 
Yiyecek, azık. 

Çıkma, doğma (ay, gü

neş için) 
İkbal, baht, yazgı. Bk. 

Talıg. 

Öğrenme, öğretme. Bk, 

Taglım. 

Birine ya da bir şeye ba

ğımlı olan. 

Bir vakıa, hadise anında 

verilen kanunların hep

si. 
Günah, suç, kabahat. 

Organik ve inorganik 

dünyada var olan bütün 
her şey; şehirlerin dışın

daki dağlık, çayırlık, or

manlık vb. yerler. 
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Tabi'i tebıgı tabil Hakiki, natürel; tabiata 
ait olan. 

Ta'lil tagııı talil Klasik edebiyatta söz 
sanatının bir türü.; hüsl1-
i tali!. 

-u-

'Ublidiyyet ubudıyet ublidiyyet Bendelik, kulluk. 
'Ublir ubur ublir Geçme. 
'Ud ud ud 1. Hoş kokulu bir bitki-

nin adı. 2. Bir tür kirişli 

saz. 
'Udvan udvan udvan Düşmanlık, zulüm, si-

tem. 
'Ucb ucp ucb Bencillik, kendini be-

ğenmişlik, mağrurluk, 

kibirlilik, şöhret düşkü-

nü; sahtelik. 
'lzar uzar izar Yüz, yanak. 
'Uzv uzv uzv Beden, organ, aza. 
'Uzlet uzlat uzlet Yalnızlık, teklik, çoğun-

luktan farklı olmak. 

'Uzr uzr özür Bk. Uzur 
'Uzr uzur özür Bahane, sebep. 
'Ukala ukala ukala Akıllılar. 

'Ukba ukba ukbii Kıyamet, ahir zaman, 
ahiret. 

'Ukde ukda ukde Düğüm, sargı, bağ, ip; 

ilişki, bağlantı. 

'Uklibet ukubet uklibet Ceza, azap, sitem, cebir. 

'UkGl ukul ukul Akıllar. 

'Ulı1m ulu m ulı1m İlimler, bilimler. 
'Ulya ulya ulya En yukarıda, en üstün, 

en yüksek. 
'Umk umk umk Derinlik; dip, temel. 
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'Umrnan umman umman Deniz ve ülke adı. 
'Unsur unsur unsur Öge, eleman. 
'Uruc uruç uruc Yukarı çıkma, semaya 

yükseltilme. 
'Uryan uryan uryan Çıplak, her yeri açık. 
'lsyan usyan isyan Fitne, isyan; günah. 

'Uşr uşr öşr Onda bir. 
'Uşşak uşşak uşşak Aşıklar. 
'Uyub uyup uyub Ayıplar. 

'Umumen umurnan umumen Esasen, aslında, çoğun-

lukla. 
'Umumı umumı umumı Genel. 
'Urf- 'adet urp-adat örf adet Eskilerden miras kalan 

tertip, düzen, kanun. 

'Urefa urafa urefa Arifler, sUfiler; ilmi şah-
siyetler. 

-F-

Fer' ferg fer' Dal, branş, kol, bölüm. 

Füru' furug füro Dallar, branşlar, kollar, 
bölümler. 

-H-

'AkIk hakık akIk Bk. Akık. 
Hil'at halgat hilat Kıyafet, hediye verilen 

giyim, güzel giyim. 
'Asa hasa asa Baston. Bk. Asa. 
Haşi' haşıg haşi' Kibirsiz, böbürlenme-

yen. 
'Asel hesel asel BaL. Bk. Asal. 
Hudu' hudug hudu Hileler, aldatmacalar; 

Huda'mn çokluk şekli. 

Bk. Hutgu. 
Huzu' huzug huzu Alçak gönüllülük. 
Hud'a hutga hud'a Hile, aldatmaca. 

Huşu' huşug huşu Alçak gönüllülük. 
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'Uşr huşur öşr Kaldınlan üründen alı-

nan onda bir dini vergi. 
Hil'at hılgat hilat Kıyafet, hediye verilen 

giyim, güzel giyim. 

-ş-

Şa'bede şagbada şu'bede Büyücülük, sihirbazlık; 

büyü; sihir, büyücü, si-
hirbaz; büyülü. 

Şa'ir şagır şair Şair, koşuk düzen. Bk. 
Şahır. 

Şayi' şayıg şayi Geniş, dağınık, yaygın; 

açık, aşikar. 

Şafi' şapı,g şafi Koruyucu. 
Şafi'i Şapıgı Şafıi Kişi adı. Muhammed 

ibn-i İdris Şafıi. 
Şa'ir şahır şair Bk. Şagıf. 
Şayi' şaya şayi Bk. Şayıg. 
Şeca'at şecagat şecaat Kahramanlık, yılma, 

gözü pek, mücadeleci; 
azimlilik. 

Şem' şemg şem Bk. Şemıg 
Şem'ün şemgun şemün Kişi adı. Dini rivayetle-

re göre Hz. Ya'küb'un 
ikinci oğlu. 

Şem' şemıg şem Mum; ışık, çıra. 
Şefa'at şepagat şefiiat Birinin yaptığını affet-

tirmek için aracı olmak; 
aracılık, kollamak. 

Şefi' şepıg şefi Aracı, merhametli. 
Şer' şerg şer Yol, metot; din, dini 

kanun. 
Şeri' at şerigat şeriat İsliim dininin kuralları. 
Şer' şeng şer . Bk. Şerg. 
Şi'iib şigap şiiib Dağ yolları; tayfa, halk. 
Şu'le şöhle şule Işık, parııı;. 
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Şu'ii şuga şuii Bk. Şöhle. 
Şu'ayb Şugayp Şuayb Kişi adı. Hz. Muham-

med'den önce gelen 
peygamberlerden birisi-

nin adı. 

Şu'ara şugara şuara Şairler. 

Şu'bede şugbada şu'bede El çabukluğu ile yapılan 
hile, sihirbazlık. 

Şu'le şugla şule Bk. Şöhle. 

Şi'iir şıgar şiar İşaret, iz; lider düşünce-

si, fikri; siyasi dUsturlan 
kısaca açıklayan davet, 

çağn. 

Şi'r şıgır şiir Bilim, ilim; koşuk. 

-1-

'lbiidet ıbadat ibadet Allah'a kulluk etme. 

'İbret ıbrat ibret Örnek, öğüt, nasihat; 
Şaşırmak, hayret etmek. 

l' iinet ıganat iiinet Yardım. 

İ'diim ığdam idiim Öldürme, yok etme, as-

ma. 

1'ciiz ıgcaz iciiz Şaşırma, hayret, muci-

ze, keramet. 

1'ziiz ıgzaz iziiz Hürmet etme, hürmet-

lenme. 

1'lam ıglam iliim Bildirme, haber verme, 

aşikiir etme. 

1'liin ıglan ilan Bildiri, aşikiir malfım et-

me. 

1'riiz ıgraz iriiz Yüz çevirmek, yüz dön-

dürmek. 

hibiir igtıbar itibiir Güven. 

İ'tidiil igtıdal itidiil Mültıyimlik, münasip, 
uygun; tarafsızlık. 
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İnanç, iman; dine ger
çekten inanmak. 

İnanç, iman; bel bağla
mak, güvenmek. 

Karşı çıkma, karşı gel

me. 

Hürmet, saygı, şöhret, 

lezzet. 
Saygı, hürmet,lezzet, 

şan, şöhret. 

Bk. Illat. 

Dert, hoşnutsuzluk; se
bep, delil. 

Bilim. 
Abad, abad etme, geliş

miş yer, cv, bina. 
Hz. Meryem'in babası. 

Üzüm. 
Benimki, benim yanım

da. 
Gücenme; utanç, kaygı, 

gam. 
Orta Doğu'da bir devlet. 
Bilme, anlama; Allah'! 

tanıma. 

İbrahim peygamberin 

oğlu. 

Namus, ar; asiL. 
Yardım, kollama. 

Cin, şeytan, dev; hile

kar. 
Asillik, pak olma, Paki

ze; namus, haya. 
Akşam, akşam namazı 

ilc yatsı namazı arasın

daki vakit. 
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'lşve ışva işve Naz, gamze, Bk. işve. 
'lbaret ıbarat ibaret Birkaç şeyi içine alan, 

bir ya da bir tomar şey-
den oluşan. 

-3-

'Aciz 3ciz aciz Güçsüz, biçare; 

'Azrall 3zrayıl azrail Can alıcı melek. 
'Aks 3ks aks Işık verme, ışık saçma, 

aks ettirme. 

El-veda' 3lvedag elveda Uğurlama. 

El-cü' 3lcug elcü Açlık. 

Emti'a 3mtaga emtia Kumaşlar. 

'lnayet 3nayat inayet Yardım, destek, iyilik, 

Bk. Anayat. 

ln'arn 3ngarn inam Elbise, güzel giyim, he-

diye, saygı. 

Erba'ın 3rbagım erbaın Kırk, kırkıncı. 

Ef'al 3fgal efal lşler, fiiller. 

Ef'ı 3fgı efa Büyük zehirli yılan. 

Eş'ar 3şgar eşar Şiirler. 

-y-

Yüşa' Yuşag Yuşa Peygamber adı. 

Ya'küb Yakup Yakup Peygamber adı. 


