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ÖZET

ON BEŞİNCİ YÜZYILA KADAR TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNDE +sIz / +sUz

Nigar OTURAKÇI

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
Ağustos 2006, XIX + 406 sayfa
Bu çalışmada on beşinci yüzyıla kadar olan tarihi Türk lehçelerinde +sIz / +sUz ekli
kelimeler, yapı ve kelime türü olmak üzere iki açıdan incelenmiştir. Çalışmanın amacı,
Türkçenin her döneminde kullanılmış olan bu ekin on beşinci yüzyıla kadar olan tarihi
Türk lehçelerinde hangi sıklıkta, hangi görevlerde ve anlamlarda kullanıldığını
saptayarak dönemler arası bir kıyas yapmak ve ekin geçmişini büyük bir dil
coğrafyasında ele alarak +sIz / +sUz ekinin tarihsel dökümünü yapmaktır.
Giriş bölümünde +sIz / +sUz ekinin, on beşinci yüzyıla kadar yazı dili olarak
kullanılmış olan tarihi Türk lehçelerinin ve çalışmada kullanılan eserlerin tanıtımı
yapılmıştır.

Tezin ana bölümünü oluşturan inceleme bölümünde, on beşinci yüzyıla kadar tarihi
Türk lehçelerinde +sIz / +sUz ekli kelimeler, dil tarihindeki iki ana dönem dikkate
alınarak incelenmiştir. Eski Türkçe (Köktürkçe, Uygurca) ve Orta Türkçe (Karahanlı
Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi) olarak
adlandırılan bu iki temel dönemin de her bir alt dönemi kendi içerisinde yapı, kelime
türü ve anlam açısından incelenmiştir.

Çalışmamızın değerlendirme ve sonuç bölümünde ise yapı ve kelime türü açısından
incelenen kelimelerin edinilen bulgularla, bulundukları dönemlere göre genel bir
karşılaştırması yapılmış, oransal verilere ulaşılmıştır. Bu bölümde söz konusu eki alan
kelimeler, köken ve ikilemeler oluşturması bakımından da değerlendirmeye alınmıştır.

ii
Anahtar Kelimeler: +sIz / +sUz eki, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Kelime Türü,
İkilemeler.

iii
ABSTRACT

+sIz / +sUz IN HISTORICAL TURKISH DIALECTS UNTIL FIFTEENTH
CENTURY

Nigar OTURAKÇI

Master Thesis, Turkish Language and Literature Department
Supervisor: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
August 2006, XIX + 406 pages

In this study words with +sIz / +sUz suffix in historical Turkish dialect until
fifteenth century are investigated in structure and word type in two ways. Purpose of the
study is to determine frequency, function and meaning of the suffix in historical Turkish
dialect until fifteenth century. Furthermore to make comparison of periods.
In introductory part +sIz / +sUz suffix, historical Turkish dialect used as literary
language until fifteenth century and literary output used in this study are introduced.
In the main part of thesis that is analysis, words with +sIz / +sUz suffix in historical
Turkish dialect until fifteenth century are investigated by considering two main parts of
language history. Structure, word type and meaning in every sub period of these two
main periods called as Old Turkic (Kök Turkic, Uigur) and Middle Turkic (Qarakhanid
Turkish, Harezm Turkish, Kıpçak Turkish, Old Anatolian Turkish) are investigated.

In evaluation and result parts of the study words analyzed in structure and word type
are compared in their existing period, proportional data is gathered. In this part words
that have the suffix are evaluated in origin and composing doubling.

Key Words : +sIz / +sUz suffix, Old Turkic, Middle Turkic, Word Type, Doubling.

iv
ÖN SÖZ

Türkçe, çeşitli dönemlerde geniş coğrafyalara yayılmış, zengin bir geçmişe dayalı ve
bu zenginliğini yüzyıllardır genişleterek sürdüregelen, Altay koluna ait sondan eklemeli
bir dildir. Sözcük türetimleri eklerle sağlanan dilimize ve türetimleri sağlayan bu eklerin
yüzyıllar boyunca geçirdiği değişikliklere baktığımızda, bunların farklı tarihsel
görünümleriyle karşılaşırız. Bu çalışmadaki amacımız da bu ekler arasında yer alan,
isimden isim türetim eki olan +sIz / +sUz ekinin bu tarihsel gelişim sürecinde nasıl bir
gelişim sergilediğini irdelemek ve bu sürece ışık tutmayı sağlamaktır.
On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sIz / +sUz olarak
adlandırdığımız çalışmamız, dil tarihimizin iki ana dönemini kapsamaktadır. Eski
Türkçenin Köktürkçe ve Uygurca; Orta Türkçenin Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi,
Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerini içeren bu çalışmada, +sIz / +sUz
ekini alan kelimelerin yapısı, türü ve türüne bağlı olarak anlamı incelenmiştir.
İncelememizde Türkçenin her döneminde kullanılmış olan bu ekin on beşinci yüzyıla
kadar olan tarihi Türk lehçelerindeki kullanım sıklığı, görevleri ve anlamları saptanarak
dönemler karşılaştırılmış ve ekin tarihsel bir dökümünü yapılmıştır.
Umarız bu çalışma, akademik anlamda tarihi gramer çalışmalarının gelişmesine
katkıda bulunur ve bu tür çalışmaların yolu açılarak küçük parçalardan bir bütün
oluşturulabilir ve eklerimizin tarihçesi her yönüyle incelenir.

Çalışmam sırasında karşılaştığım her türlü güçlükte büyük bir sabır örneği göstererek
benden yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. A. Deniz ABİK’e,
çalışmalarımı bir sisteme oturtmamda büyük payı olan değerli hocam Prof. Dr. Mehmet
ÖZMEN’e ve özellikle kaynak bulma konusunda büyük yardımlarını gördüğüm Arş. Gör.
Engin ÇETİN’e teşekkürlerimi sunarım.

Nigar OTURAKÇI
Adana, Ağustos - 2006
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1

0. GİRİŞ

0.1. +sIz / +sUz Eki
+sIz / +sUz eki, isimden isim yapan ve kimi zaman bu ismi kelimenin bulunduğu
yere göre sıfatlaştıran ya da zarflaştıran, +lI(g) / +lU(g) ekinin zıddı olarak
nitelendirilen, “ile” edatının da olumsuzu sayılabilen, tarihi Türk lehçeleri içinde gerek
anlam gerekse yapı bakımından değişime hemen hiç uğramamış olan bir olumsuzlama
eki olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama, çalışmamızda dikkatimizi çeken noktalardan
hareketle oluşturulmuştur. Bununla birlikte araştırmacıların görüşlerinin de ortak
noktası bu tanımda birleştirilmiştir.
+sIz / +sUz ekinin kökeni konusunda W. Bang Kaup tarafından bir görüş öne
sürülmüştür. W. Bang Kaup Berlin’den yazmış olduğu mektuplarda, ekin “kırmak”
anlamına gelen “sı-” fiilinden “-z” ekiyle türemiş olduğunu ve daha sonra bunun
kalıplaşarak yokluk anlamı içeren bir ek halini aldığını belirtmiştir1.
Çalışmamızın amacı Türkçenin her döneminde kullanılmış olan bu ekin on beşinci
yüzyıla kadar olan tarihi Türk lehçelerinde hangi sıklıkta, hangi görevlerde ve
anlamlarda kullanıldığını saptayarak dönemler arası bir kıyas yapmak ve günümüzde de
sıkça gördüğümüz ekin geçmişini büyük bir dil coğrafyasında ele alarak +sIz / +sUz
ekinin tarihsel bir dökümünü yapmaktır.
Çalışmamız, on beşinci yüzyıla kadar olan altı tarihi dönemi kapsar. Bu yüzyıla
kadar Türkçe, iki temel dönemden oluşur. Birinci dönem olarak tanımlayabileceğimiz
Eski Türkçe, Köktürkçe ile Uygurcayı; ikinci dönem olan Orta Türkçe ise Karahanlı
Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesini içerir.
Çalışmamızın bu tarihi Türk lehçeleri dönemini kapsamasının sebebi, on dördüncü
yüzyılın Türk dili tarihi açısından bir kilit dönem olmasıdır. Bu dönemde Orta Asya
sahasında, Doğu Türkistan’da Karahanlı Türkçesinin mirası ve bir nevi devamı sayılan
Harezm Türkçesi, yazı dili olarak kullanılıyordu. Anadolu’da ise Eski Anadolu

1

“Geçişli bir kök olan sı- ‘kırmak’, Turfan yazmalarından biliniyor.
‘sı-’ fiilinden ‘-z’ ismi ‘sız’dır. Bugün artık mevcut değildir, fakat benim şimdiki kanaatime göre
olumsuzluk eki +sIz / +sUz ‘de hala yaşıyor. Herhâlde ‘uç sız’ ‘ucu kıran’ gibi şekiller buna misal teşkil
etmiştir” (KAUP, 1980: 53-63).

2
Türkçesinde

eserler

veriliyordu.

Karadeniz’in

kuzeyinde

Kırım’da

Altınordu

Kıpçakçası; Suriye ve Mısır’da ise Memluk Kıpçakçası yazı diliydi. Görüldüğü gibi
aynı yüzyıl içerisinde, farklı sahalarda, farklı yazı dilleri kullanılmıştır. Bu da dil
tarihimiz açısından bizim için hem bir zenginlik hem de üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur. Dil özellikleri açısından önemli ipuçları edinebileceğimiz bu
yüzyılı da tezimize dahil etmek, +sIz / +sUz ekinin gelişimi ve genel görünümü
hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek açısından fayda sağlamıştır. Bu tarihi dönemlerin
dışında çalışmaya on üçüncü ile on dördüncü yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’nın kuzeyi
ile Volga Irmağı civarına yerleşmiş olan Volga Bulgarlarının da dilini dahil etmek
gerekir. Bu yazı dilinin incelemeye alınan diğer dillerden en büyük farkı, bir /r/-/l/ dili
özelliği göstermesidir. Ancak çok kısıtlı bir malzemenin olduğu Volga Bulgarcasının
metinleri

taranmış

ve

çalışmamızda

kullanabileceğimiz

herhangi

bir

veriye

rastlanmamıştır.
Çalışmaya kaynak oluşturacak gramer kitapları, on beşinci yüzyıla kadar
sınırlandırılmamış, günümüze kadar olan ve ulaşabildiğimiz bütün kaynaklardan da
yararlanılmıştır. Aşağıda çeşitli dönemlere ait bilgi veren gramer kitaplarındaki +sIz
+sUz ekinin tanımına ve bu ekle ilgili tespitlere yer verilmiştir.
Eski Türkçe döneminde +sIz / +sUz olmak üzere çok şekilli olan ek, isimden isim
ya da sıfat yapan ve yokluk bildiren bir ektir (Eraslan, 1980: 83/98; Erdal, 1991: 131;
Hamilton, 1998: 258; Gabain, 2000: 45-48; T. Tekin, 2000: 86). Ek, bunlardan başka,
basit yapılarda olumsuzluk belirten zarflar kurarken (Erdal, 1991: 131), aynı zamanda
üzerine vasıta durum ekini de alarak olumsuzluk belirten zarflar oluşturmak (Erdal,
1991: 132; N. Koç, 2002: 150), –gUlUg, -nç, -mAk gibi eklerle birleşik yapılar kurmak
işlevleriyle de kullanılmıştır. +sIz / +sUz ekinin +lIg / +lUg ekinin zıddı olduğu, ancak
bununla kalmayıp “birle” yapısının zıddı olarak da kullanıldığı konusunda görüş
bildirilmiştir (Erdal, 1991: 131). Karahanlı Türkçesinde de +sIz / +sUz şeklinde olan
ek, isimden isim ya da sıfat yapmış ve +lIg / +lUg ekinin olumsuzu olarak kullanılmıştır
(Hacıeminoğlu, 1996: 15).
Eski Anadolu Türkçesinde, ekin kullanım alanında büyük bir farklılık olmazken,
şeklinde bir değişim yaşanmış ve ek, +sUz halinde sadece yuvarlak ünlülü olarak
kullanılmıştır. +sUz eki bu dönemde yine isimden isim veya sıfat, zaman zaman da zarf
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yapan, +lU ekinin olumsuzu olan bir ek olarak karşımıza çıkmaktadır (Timurtaş, 1994:
79; Gülsevin, 1997: 118; Özmen, 2001: 316).
Türkiye Türkçesinde ekin Eski Türkçedeki gibi çok şekilli olarak kullanıldığı
görülür. Türkiye Türkçesinde ek, isimden isim, sıfat ya da zarf yapan ve +lI / +lU ekinin
olumsuzu olarak kullanılan isimden isim yapım ekidir (Atalay, 1941: 243; Deny, 1941:
563; Kononov, 1956: 153; Gencan, 1971: 166-167; Bilgegil, 1984: 195; Banguoğlu,
1986: 201-203; Zülfikar, 1991: 141; Ergin, 1998: 160-161; Hatiboğlu, 2000: 81;
Akalın, 2001: 148; Korkmaz, 2003: 64-65; Ediskun, 2005: 149;). Ek, +sIzIn,

-

mAksIzIn, +sIzlIk, -mAsIz, -msIz, -ArsIz gibi birleşik yapılar şeklinde kullanılmaktadır
(Deny, 1941: 563; Swift, 1963: 108; Korkmaz,

2003: 64-65). +sIz / +sUz ekinin

ikilemeler oluşturduğu (Deny, 1941: 563; Banguoğlu, 1986: 201-203; Korkmaz, 2003:
64-65) ve “ile” edatının zıddı olduğu (Deny, 1941: 563; Swift, 1963: 108; Gencan,
1971: 166-167) konusunda da görüşler vardır.
+sIz / +sUz eki, Kıpçak (Karamanlıoğlu, 1994: 33; Özyetgin, 1996: 34/68; Öner,
1998: 41; Öztopçu, 2002: 161), Özbek (Coşkun, 2000: 40), Kırgız (Çengel, 2005),
Kazak (K. Koç-Doğan, 2004: 187), Çağatay (Eckmann, 1988: 37; Bodrogligeti, 2001:
66-67) ve Türkmen (Kara, 2001: 28; Hanser, 2003: 151/158) Türkçelerinde de isimden
isim ya da sıfat yapan, +lI / +lU ekinin olumsuzu olarak kullanılan bir yapım ekidir. Bu
görüşlerin dışında Mustafa Öner, ekin +lI / +lU ekiyle beraber neredeyse işletme
eklerine yakın bir kullanım sıklığı gösterdiğini vurgular (1998: 42).
Görüldüğü üzere araştırmacılar, +sIz / +sUz ekini her dönemde bir olumsuzluk eki
olarak tanımlarlar; bununla birlikte +lI / +lU ekinin zıddı olduğu ve isimden isim, sıfat
ya da zarf yaptığı konusunda hemfikirdirler. Burada yapılan çalışma, ekin bu
kullanımlarının dışında başka hangi amaçlar için kullanıldığını belirlemek ve dönemler
arası kıyas yaparak ekin genel özelliklerini çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda,
tespitlerimizin eke daha farklı bir açıdan bakmayı sağlayacağı kanısındayız. Biz,
çalışmada araştırmacıların belirtmiş oldukları bu görüşler ışığında konuya yaklaşmakla
birlikte daha farklı noktalar üzerinde de durma amacındayız.
Bunlardan ilki, ekin yapım eki mi yoksa işletme eki mi olduğuyla ilgili
yaklaşımlardır. Araştırmacılar ekin bir yapım eki olduğu konusunda fikir birliği
içindedirler. Biz de çalışmamızda eki, bir yapım eki olarak değerlendireceğiz ve bu
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yaklaşımla incelemeye alacağız, ancak +sIz / +sUz ekinin bir işletme eki olduğu
konusunda az da olsa farklı görüşler olduğunu da burada belirtmek gerekir. Bu konuda
sadece Mustafa Öner (1998: 42) ekin neredeyse bir işletme eki kadar kullanım sıklığı
gösterdiğini ve Mehmet Akalın (2001: 148) da ekin her ismin sonuna gelerek işletme
eki gibi kullanıldığını belirtmiştir. Bu görüşler dışında ekin işletme eki olabileceği
konusunda herhangi bir görüşe rastlanmamıştır.
Ekle ilgili üzerinde durulacak bir diğer nokta ise Uygurca döneminde ekin
ikilemeler kurmaya ne kadar müsait olduğudur. Bu tür ikilemelerin Uygurcada olduğu
gibi başka dönemlerde de kullanımlarına bakılacaktır.

Ekle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da ekin kök kelimeler üzerine gelebildiği
gibi, öncesinde ve sonrasında hem yapım hem de işletme eki almış olmasıdır. Böylece
+sIz / +sUz ekli birleşik ek yapıları olduğu gözlenmiştir. Bu tespitlerimiz, tezin birinci
ve ikinci bölümlerinde ayrıntılı olarak kullanım sıklığına göre sıralanmıştır.

Söz konusu ekin dikkat çeken bu yönlerinin dışında, ele aldığımız incelemede,
açıklama gerektiren bazı noktaları şu şekilde sıralamak gerektiği kanısındayız:
İncelemeye alınan altı tarihi dönemde de ek, kök halindeki kelimelere sıklıkla
gelmiştir. +sIz / +sUz eki, Eski Anadolu Türkçesine doğru artan Arapça ve Farsça
kelimeler üzerine de gelmiştir, bu tür kelimeler kimi zaman ait oldukları dil ailesinin
özelliklerine göre gövde oluşturmuşlardır, çalışmamızda bu tür kelimeler, kök sayılarak
sınıflandırmaya dahil edilmiştir.

Yapı bakımından incelenen kelimeler, her dönemin ikinci bölümünde tür açısından
da incelenmiştir. Bu bölümde kelimenin türüne bağlı olarak anlamı da verilmiş ve eki
alan kelime cümlenin bütününden ve türünden yararlanılarak anlamlandırılmıştır.

Tür bölümünde anlamı verilen kelimelerin geçtiği cümleler, yapı bölümünde de
geçtiği için, cümlelerin tamamını bu bölümde tekrar yazmaya gerek görülmemiştir. Bu
sebeple, örnek gösterme amacıyla her dönemin her türü için ilk yirmi cümle yazılmış;
geriye kalan kelimelerin sadece anlamları ve künyeleri verilmiştir. Bu kelimelerin
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geçtikleri cümleleri bulmak için de asıl metin künyelerinin yanına çalışmamızda yer
aldıkları sayfa numaraları yazılmıştır.

+sIz / +sUz ekini alan kelimeler, gerek yapı gerekse tür bölümünde, eğik ve altı
çizili bir şekilde yazılmıştır. Eğiklik, altı çizili olma ve koyu yazılma ise eki alan
kelimenin değiştiğini ve yeni bir kelimeye geçildiğini gösterir. Metnin imlası ise
üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Tezimizde taranan metinlerin imlası
korunmuş, yazı karakterlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Son olarak açıklama gerektiren bir diğer nokta da künyelerle ilgilidir. Kutadgu Bilig
için kullanılan künyede, kısaltmadan sonra yer alan “D”, özgün metnin bir bölümüne
verilen addır ve yine Nehcü’l-Ferādms için kullanılan künyede kısaltmadan sonra yer
alan numara, (NF, 275/13) örneğinde de görüldüğü gibi, özgün metnin sayfa
numarasıdır.
0.2. Dönem ve Eser Tanıtımı
Bilindiği üzere incelediğimiz dönemleri temsil eden pek çok eser vardır. Bu eserlerin
tümünü çalışmamıza dahil etmek mümkün olamadığından, bu konuda bir tasarrufa
gidilmiş, dönemlere göre eser tespiti yapabilmek için tarama yapılarak tezimizin ana
eksenini oluşturacak eserler belirlenmiştir. Böylece dönemler arası karşılaştırmaya
olanak sağlayacak nitelikte otuz dört eser seçilmiştir. Bu eserler, yazıldıkları dönemlere
göre aşağıda açıklamalarıyla birlikte yer almaktadır:
1. Köktürkçe - Orhun Abideleri
2. Uygurca - Maytrısimit, Üç İtigsizler, Turkische Turfan-texte III-IV-V, Manichaica III-III, Hüen-tsang Biographie, Huastuanift, Kuanşi İm Pusar, İyi ve Kötü Prens Öyküsü,
Altun Yaruk, Çaştani Bey Hikâyesi, Uygurca Üç Hikâye (Maymunlar Beyi, Dantipali
Bey, Mukaddes Tavşan)
3. Karahanlı Türkçesi - Kutadgu Bilig, Divanü Lügat-it-Türk, Atabetü’l Hakayık
4. Harezm Türkçesi - Nehcü’l-Ferādms, Hüsrev ü Şirin, Kısasü’l Enbiya
5. Kıpçak Türkçesi - Codex Cumanicus, Gülistan Tercümesi, Kitāb fm ‘İlm an-Nuşşāb
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6. Eski Anadolu Türkçesi – Kısas-ı Enbiya, Süheyl ü Nevbahar, Yusuf ve Zeliha,
Çarhname, Varka ve Gülşah, Yunus Emre Divanı, Garib-name I/1

1. Köktürkçe: Talat Tekin ve Mehmet Ölmez’e göre Eski Türkçe, altıncı yüzyıl ile
dokuzuncu yüzyıl arası bir dönemdir. Bu yüzyıllarda Batı Moğolistan ile Çin’in
kuzeyinde Türklerin bulunduğu alanlarda Eski Türkçe hüküm sürmekteydi. Eski
Türkçenin birinci evresi olarak da tanımlanabilen Köktürkçe diğer adıyla Orhun
Türkçesi yedi ile dokuzuncu yüzyıllar arası işlek haldeydi. Birinci Köktürk devleti
döneminden kalan tek yazıt Bugut yazıtıdır. İkinci Köktürk devleti döneminden ise
Çoyren, Ongin, Küli Çor, İhe Ashete, Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları
kalmıştır.
Köktürkçenin başlıca özellikleri şunlardır:
•

Kelime içi ve kelime sonunda /d/ sesi kullanılır. “adaḳ”, “tıd-”

•

Kelime içi ve kelime sonunda /b/ sesi kullanılır. “sebin-”, “sab”

•

Ön damaksıl /ny/ sesi kullanılır. “ḳol”

•

Art damaksıl /ŋ/ sesi /ġ, g/ ile nöbetleşe kullanılır. “bardıŋız – bardıġız”

•

Tamlayan hali ünsüzlerden sonra +Iŋ, ünlülerden sonra +nIŋ şeklinde

kullanılır. “bayırḳunıŋ”, “ḳaġanıŋ”
•

Ayrı bir çıkma hal eki yoktur, bulunma hali ile çıkma hali için aynı ek (+dA)

kullanılır. “bodunta”, “oġlanıŋızda”
•

Şimdiki zaman sıfat-fiili olarak –gmA eki kullanılır. “bitigme”

•

Gelecek zaman sıfat-fiili olarak –DAçI eki kullanılır. “kelteçi”

•

Gelecek zaman ile gereklilik sıfat-fiili için –sIk eki kullanılır. “kün batsıḳ”

(T. Tekin-Ölmez, 1999: 18-20).

Orhun Abideleri:

Tezimizde bu dönem metinlerinde, Bilge Kağan, Kül Tigin ve

Tonyukuk abideleri incelenmiştir. Daha fazla sayıda Köktürkçe metin olmasına rağmen
dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan eserler seçilmiştir. Tezimizde, Köktürk harfli
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metinlerin bu üç eseri üzerine çalışmış olan Muharrem Ergin’in çalışması
kullanılmıştır2.
“Kül Tigin3 abidesini ağabeyi Bilge Kağan 732’de diktirmiştir. İkincisi olan Bilge
Kağan abidesini de ölümünden bir yıl sonra 735’te kendi oğlu olan kağan diktirmiştir.
Üçüncü olarak verilen Tonyukuk abidesi ise 720-725 senelerinde kendisi tarafından
diktirilmiştir” (Ergin, 1999: XVI). Osman Fikri Sertkaya ise “Tonyukuk abidesinin
yazılış tarihi 732 ile 734 yılları arasında olmalıdır.” diyerek farklı bir görüş öne
sürmüştür (Sertkaya, 1995: 128).

“Yazıtlarda Köktürk Kağanlığının kuruluşu, Çinlilerle olan ilişkiler, birinci
hanedanın yıkılışından sonra Çin’e bağımlılık dönemi, İlteriş (Kutluġ) Kağan’ın
çevresinde toplananların Köktürk devletini yeniden kurmak için savaşımları, daha sonra
yapılan askeri seferler anlatılmakta, devletin sürekliliğinin sağlanması için nasıl
davranmak gerektiğine değinilmektedir. Mezar yazıtı olarak dikilmiş olan bu
yazıtlardaki söz varlığı sınırlıdır. Uzun tümcelere, süslü anlatımlara rastlanmaz. Olaylar
herkesin anlayabileceği açık, aydınlık bir biçimde birinci kişi ağzından anlatılmıştır.
Kül Tegin ve Bilge Kağan yazıtlarını bu iki kardeşin yeğeni olan Yoluġ Tegin
yazmıştır” (Tezcan, 1978: 279).

2. Uygurca: Eski Türkçenin ikinci evresi olarak tanımlanabilecek Uygurca, sekizinci
ile on birinci yüzyıllar arasında yazı dili olarak kullanılmıştır. “Moğolistan’daki Uygur
devletinin Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra Uygurların büyük bir kesimi
güneye, Tarım havzasına yerleşip Maniheizm, Budizm ve Hristiyanlık dinlerini
benimsediler ve merkezi Koço olmak üzere 400 yıl sürecek olan yeni bir devlet
kurdular. Daha az sayıda Uygur kabileleri de Çin’in Kansu eyaletine yerleştiler ve daha
kısa ömürlü küçük bir devlet kurdular” (T. Tekin-Ölmez, 1999: 22).

2

Abideler üzerine Talat Tekin’in bir doktora tezi ve Hüseyin Namık Orkun’un bir çalışması vardır.
Radloff, kelimeyi “ünlü, meşhur” anlamına gelen külüg kelimesinin kökü olarak değerlendirmiş ve kül
şeklinde okumuştur; Thomsen, “gül, çiçek” olarak anlamlandırdığı kelimeyi yine kül biçiminde
okumuştur; Necip Asım Yazıksız ise Divanü Lügati’t-Türk’teki Köl Bilge Han ünvanına dayanarak
önceki okuyuşlarda kül olan kelimenin köl olması gerektiğine işaret etmiştir. Osman Turan ve Osman
Fikri Sertkaya da kelimeyi “göl” anlamına gelen köl biçiminde okumayı uygun görmüşlerdir (Sertkaya,
1995: 129-133).
3
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“Maniheizme ve Budizme ait çok sayıda din kitabı Soğdca, Çince, Toharca,
Sanskritçe ve Tibetçeden Uygurcaya çevrildi. Bu vesileyle de söz konusu dillerden
Uygurcaya birçok yabancı sözcük girdi” (T. Tekin-Ölmez, 1999: 23).
.
Uygurcanın /ny/, /n/ ve /y/ olmak üzere üç diyalekti vardır. Uygurca eserler daha
çok /y/ diyalekti ile verilmiştir (T. Tekin-Ölmez, 1999; 26).
Talat Tekin ve Mehmet Ölmez, Uygurcanın başlıca şu ses ve şekil özelliklerini
verirler:
•

Kelime içi ve kelime sonunda /ny/ sesi kullanılır, bu ses ayrışarak /n/ ve /y/

olarak da kullanılır.“alıġ”, “anıġ”, “ayıġ”
•

Kelime içi ve kelime sonunda kulanılan /b/ sesi, /v/’ye dönüşür.

“yabız>yavız”, “eb>ev”
•

Çıkma hali +dIn ekiyle karşılanır. “evdin”

•

Tamlayan hali gerek ünsüzlerden gerekse ünlülerden sonra +nIŋ / +nUŋ

şeklinde kullanılır. “begniŋ”
•

Şimdiki zaman sıfat-fiili için –glI eki kullanılır. “körügli”

•

-yUk eki kesin geçmiş zaman için kullanılır. “ḳarıyuḳ” (T. Tekin-Ölmez,

1999: 26).

Maytrısimit: Budist Uygur edebiyatı içerisinde yerini alan Maytrısimit, Toharcadan
Uygurcaya çevrilen bir eserdir. Uygurcaya ne zaman çevrildiği bilinmemektedir.
Prajnaraksita adlı İl-Balıklı bir Türk tarafından tercüme edilen eserde, Maitreya
Burkan’ın menkıbevi hayatı anlatılır. Maitreya, gelecekte gökten yere inip insanları
Nirvana’ya ulaştıracak olan bir Burkan’dır. “Ülüş” adı verilen bölümlerden meydana
gelen Maytrısimit, dramatik özelliğiyle dikkati çeker. Her “ülüş” bir sahne tasviriyle
başlar. Körünç “görülecek şey, sahne eseri” diye adlandırılan Maytrısimit’in sahneye
koyulmak üzere hazırlanmış bir yapıt olduğu ileri sürülmektedir (Ş. Tekin, 1976: 7-35).
Eser üzerine Şinasi Tekin’in yapmış olduğu çalışma, tezimizde kullanılmıştır.
Üç İtigsizler: Vasubandu’nun Çince yazdığı Abhidharmakośaśāstra adlı eserine
Sthiramati’nin yaptığı Sanskritçe çeviri Tükel Temür tarafından ‘Abidarimşast(i)rtaḳı
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çınkirtü tözlüg yörüglerning kingürü açdadı tikisi’ adıyla Eski Uygurcaya çevrilmiştir
ve Üç İtigsizler bu çevirinin bir bölümünü oluşturur. İki cilt halinde British Museum’da
bulunan bu el yazması Stein tarafından 1907’de bulunmuştur. Yazma, Budist Uygur
metinlerinin de bulunduğu on dördüncü yüzyılın ilk yarısını içine alan Tun-huang
Budist Uygur manastırlarına ait yazmalardandır. Eserin tıpkıbasımını Şinasi Tekin
yapmıştır (Özönder, 1998: 11). Tezimizde, eserin Üç İtigsizler bölümü üzerine Sema
Barutçu Özönder’in yapmış olduğu çalışma kullanılmıştır.

Turkische Turfan-texte III-IV-V: W. Bang ve öğrencisi A. von Gabain’in başlatmış
oldukları Turkische Turfan-texte (Türkçe Turfan Metinleri) serisi, on ciltten oluşur.
Serinin ilk beş kitabı 1929-1931 yılları arasında W. Bang ve A. von Gabain tarafından
çıkarılmış ve yine 1931’de beş cildin indeksi yapılmıştır. Beşinci ciltten sonra bu
çalışmalara Reşit Rahmeti Arat da katılmıştır. Serinin altıncı kitabı, bu üçlü çalışma
sonucunda ortaya çıkmış olan Sekiz Yükmek’tir. Serinin yedinci kitabı sadece Reşit
Rahmeti Arat tarafından 1936’da yayımlanmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra A.
von Gabain seriyi tek başına devam ettirmiştir (Ercilasun, 1985: 86-87). Çalışmamızda
kullanılan bölüm ise serinin III, IV ve V. ciltleridir.

Manichaica I-II-III: “Turfan seferlerine bizzat katılan ve Alman heyetine başkanlık
eden A. von Le Coq’un 1911’de başlattığı Turkische Manichaica aus Chotscho
(Hoço’dan Türkçe Mani Metinleri) adlı eseri, Maniheist Uygur metinlerini içine alır. Üç
ciltlik seri, 1922’ye kadar sürer” (Ercilasun, 1985: 86). Serinin birinci cildi Fuat
Köseraif tarafından Türkçeye çevrilmiştir4.

Hüen-tsang Biographie:

“Budist Uygur edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu

eser, Hüen-Tsang adlı Çinli bir Budist rahibin 630-645 yılları arasında Türkistan
üzerinden Hindistan’a yaptığı seyahati ve Çin’deki hayatını anlatan bir seyahatname ve
biyografidir. Hüen-Tsang’ın öğrencileri tarafından Çince olarak yazılan eser, Sıngku
Seli Tutung tarafından tahminen onuncu yüzyılın birinci yarısında Uygurcaya
çevrilmiştir” (Ercilasun, 1985: 83). “Bu çevirinin büyük bir bölümü bugüne kalmıştır.
Tek yazması olan bu yapıtın parçaları Pekin, Paris ve Leningrad’ta bulunmaktadır”
4

Çalışmamızda serinin ilk cildi için Türkçe çeviri (Türkçe Mânî Elyazıları=Manichaika C. I.)

kullanılmıştır.
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(Tezcan, 1978: 297). Çalışmamızda A. von Gabain ve F. W. K. Müller’in yaptığı ortak
çalışma (1938) kullanılmıştır. Röhborn ve Mehmet Ölmez’in de eser üzerine çalışmaları
vardır.

Huastuanift:

“Turfan’da bulunan eser, Mani dinine ait uzunca bir tövbe duasıdır.

Yirmiden fazla nüshası bulunan bu metin, Mani dinine ait birçok kavramı içermesi
bakımından önemlidir” (Ercilasun, 1985: 81). “On beş bölümden oluşan Huastuanift’in
her bölümünde önce dinsel bilgi ve kurallar verilir, sonra da bu kuralların çiğnenmesiyle
işlenmiş olabilecek günahlar sıralanarak bunlardan kurtulmak içn yakarışta bulunulur.
Eserin Soğdça’dan çevrilmiş olduğu düşünülmektedir” (Tezcan, 1978: 303). Eser, 1911
yılında von Le Coq tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Tezimizde, von Le Coq’un
İngilizce tercümesini Türkçeye kazandıran Selahattin Himran’ın yayını (1941)
kullanılmıştır.
Kuanşi İm Pusar: “Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlah), ‘Asil Dinin Nilüfer Çiçeği’ adlı
sudurun bir bölümüdür. Eserin konusu, Kuanşi İm adlı bir Bodisatva’nın canlı
varlıkların dar zamanlarında Hızır gibi yetişerek onlara yardım etmesi ve Nirvana
yolunu göstermesidir. Çinceden çevrilen eserin nerede ve kim tarafından tercüme
edildiği bilinmemektedir” (Ercilasun, 1985: 83). Çalışmamızda, Şinasi Tekin tarafından
1960 yılında dilimize çevrilmiş olan yayın kullanılmıştır.
İyi ve Kötü Prens Öyküsü:

“Budist Uygur edebiyatında ‘Prens Kalyanamkara ve

Papamkara Hikâyesi’ adıyla anılan ‘Edgü Ögli Tigin ile Ayıg Ögli Tigin’, en tanınmış
çatiklerden biridir. Kansu vilayetindeki Bin Buda mabetlerinde bulunan bu eserde, iyi
yürekli bir prensin bütün canlılara yardım etmek ve canlıların birbirini öldürmelerine
engel olmak üzere çok değerli bir mücevheri ele geçirmek için çıktığı maceralı yolculuk
anlatılır. Gemilerle yapılan yolculukta bin bir türlü tehlike vardır. Prensin sahip olduğu
mücevher kötü yürekli kardeş tarafından gözleri oyularak çalınır. Fakat sonunda hak
yerini bulur ve iyi prens Buda olur. Aslı Sanskritçe olan ve onuncu yüzyılda Uygurcaya
çevrilen eserde çok canlı bir tahkiye üslubu vardır. Olaylar çok akıcı bir dille
anlatılmakta, yer yer görülen canlı tasvirler çok kısa tutulmakta, yine yer yer rastlanan
karşılıklı konuşmalar üslubun akıcılığını bir kat daha artırmaktadır” (Ercilasun, 1985:
82). Pelliot tarafından incelenen eser, ilk olarak Hüseyin Namık Orkun tarafından
Türkçeye çevrilmiştir; bu çeviri 1940 yılında TDK yayınları arasından çıkmıştır. Eser
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üzerine, James Russell Hamilton’un transliterasyonlu ve transkripsiyonlu bir çalışması
daha vardır. Hikâyenin Fransızca çevirisinin de yer aldığı bu eser, Vedat Köken (1998)
ile Ece Korkut - İsmet Berkan (1998) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Tezimizde
Vedat Köken’in Türkçe çevirisi kullanılmıştır.

Altun Yaruk: “Altun Yaruk, Mahayana Budizmine ait bir sutra kitabıdır. Aslı
Sanskritçedir. sekizinci yüzyılda Çinceye, muhtemelen onuncu yüzyılda da Uygurcaya
çevrilmiştir. Çevireni Şıngko Şeli Tutung’dur. Uygurca nüsha, çevirenin eklemeleriyle
Çincesine göre daha ayrıntılıdır. Eserin en büyük nüshası, halen Petersburg’da
saklanmaktadır. Eksiktir. Ancak % 85’i ele geçmiştir. Bu durumuyla da eser,
Uygurcanın en hacimli metnidir. Bu nüsha, 1913-1917 yıllarında Radloff ve Malov
tarafından dökme Uygur harfleriyle yayımlanmıştır” (Kaya, 1994: 9). “Eser, Buda’nın
konuşmalarını içine alır. Her bölümde, ayrı bir konu ele alınır. Buda’ya yöneltilmiş bir
soru ile konuya girilir. Sorulan soru, araya hikâyeler de katılarak, Buda’nın ağzından
cevaplandırılır” (Kaya, 1994: 11). “Altun Yaruk, on kitap (Uyg. tegzinç) içine dağılmış
otuz bir bölümden (Uyg. bölük) ibarettir. Petersburg nüshasına, ayrıca, giriş (Uyg. süü
ülüş) ile sevap yöneltimi (Uyg. buyan evirmek) bölümleri eklenmiştir” (Kaya, 1994:
14). Ceval Kaya’nın ve Mehmet Ölmez’in eser üzerine yayınları vardır. Tezimizde,
Mehmet Ölmez’in üzerinde çalıştığı “Altun Yaruk III. Kitap (=5. bölüm)”
kullanılmıştır. (Ölmez, 1991).

Çaştani Bey: Uigurica IV adlı derginin ilk hikâyesi olan ve Toharcadan Uygurcaya
Şilazin adlı bir kimse tarafından çevrilen eser, Budist Uygur

edebiyatının

çatiklerindendir. Hikâyede, Çaştani Bey’in, ülkesinde yaşayan insanlara hastalık ve
belalar getiren şeytanlarla mücadelesi anlatılır (Gabain, 1945: 5-7). Eser üzerinde F. W.
K. Müller’in başlattığı çalışma, A. von Gabain tarafından tamamlanmış ve 1931’de
Almanca olarak yayımlanmıştır. Almancadan Türkçeye Selahattin Himran tarafından
çevrilen eser, 1945’te yayımlanmıştır. Çalışmamızda bu çeviri kullanılmıştır.

Uygurca Üç Hikâye:

Budist Uygur edebiyatının üç çatiğinden (Maymunlar Beyi,

Dantipali Bey ve Mukaddes Tavşan) oluşan eserin aslı Uigurica IV adlı bir dergidir.
Maymunlar Beyi hikâyesinde dünyaya maymun bedeninde gelmiş olan bir ruhun
yaptığı fedakârlıklar karşısında Tanrılar tarafından ödüllendirilerek canının alınması
konu edilir (Gabain, 1946: 11). Dantipali Bey hikâyesinde, kendini feda eden bir geyik

12
ile geyiği öldüren Dantipali Bey anlatılır (Gabain, 1946: 27). Mukaddes Tavşan
hikâyesinde ise tavşan bedeninde dünyaya gelen bir Burkan’ın kendini feda edişi
anlatılır (Gabain, 1946: 65). Çatikler üzerine öncelikle F. W. K. Müller ve daha sonra
A. von Gabain çalışmıştır. Eseri günümüz Türkçesine çeviren ise Selahattin Himran’dır
(1946). Tezimizde bu çeviri kullanılmıştır.
3. Karahanlı Türkçesi: Doğu Türkistan’da on birinci ile on üçüncü yüzyıllar arasında
merkezi Kaşgar olan Karahanlı devletinde yazı dili olarak Karahanlı Türkçesi
kullanılmıştır. Karahanlı Türkçesine Hakaniye lehçesi de denilir.
Karahanlı Türkçesinin ses ve biçim özellikleri:
•

Kelime içi ve kelime sonu /d/ sesi, sızıcı /ḏ/ sesine dönüşür. “adaḳ>aḏaḳ”,

“tod->toḏ”
•

Kelime içi ve kelime sonu /b/ sesi, sızıcı /ö/ sesine dönüşür. “eb>eö”, “ebir-

>eöür-”
•

-sAr şart eki –sA şeklini alır. “bolsa”

•

Olumsuz geniş zaman eki, –mAs olarak kullanılır. “bilmes”

•

Güçyetmezliği bildiren uma- fiili asıl fiilin zarf-fiilli biçimiyle birleşir ve

-UmA- biçimini alır. “körü uma->körüme-” (T. Tekin-Ölmez, 1999: 33-35).
Kutadgu Bilig:

1069-1070 yıllarında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan

Kutadgu Bilig, Karahanlı Türkçesinin en çok bilinen eserlerindendir. ‘Kutlu Olma
Bilgisi’ olarak günümüz diline çevrilen eser, Reşit Rahmeti Arat yayınına göre 6645
beyitten oluşur. Eserde aruzun “fe’û lün fe’û lün fe’û lün fe’ûl” kalıbı kullanılmıştır.
Sembolik bir yapısı olan eserde Kün Togdı doğru kanunu (köni törü), Ay Toldı
saâdeti(kut), Ögdülmiş aklı (ukuş), Odgurmış hayatın sonunu (âkibet) temsil eder.
Eserin Mısır (Kahire), Fergana ve Viyana (Herat) olmak üzere üç nüshası vardır.
1. Herat Nüshası: Kutadgu Bilig’in bilinen ilk nüshasıdır. Arap harfleri ile yazılmış bir
nüshadan Uygur harflerine çevrilmiştir. 1439’da istinsah edilmiştir.
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2. Fergana Nüshası: Kutadgu Bilig’in en önemli nüshasıdır. Nüshayı Fıtrat adında bir
kişi bulmuştur. Nerede, ne zaman ve kim tarafından, kimin için istinsah edilmiş olduğu
belli değildir.
3. Mısır Nüshası: Bu nüsha Kahire’de, Hidiv kütüphanesinin o zamanki müdürü Alman
Moritz tarafından 1896 yılında bulunmuştur.
Eser üzerine Reşit Rahmeti Arat’ın metin (1947), çeviri (1959) ve indeks (1979)
çalışmaları vardır5. Türk Dil Kurumu Kutadgu Bilig’in üç nüshasını tıpkıbasım olarak
yayımlamıştır (Viyana nüshası, 1942; Fergana nüshası, 1943; Mısır nüshası, 1943). Bu
yayınların dışında, Agop Dilaçar’ın eser üzerine bir incelemesi (1972) ile Ahmet Bican
Ercilasun’un fiil merkezli bir gramer çalışması (1984) bulunmaktadır.
Divanü Lügat-it Türk: “Türk dilleri kamusu” anlamına gelen eser, Kaşgarlı Mahmut
tarafından 1072-1073 yılları arasında ve Karahanlı Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
Eserin tek nüshası vardır. Kaşgarlı Mahmut bu eserle on birinci yüzyıldaki söz varlığını
ortaya koyarken Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin Arapça kadar gelişmiş ve
önemli bir dil olduğunu göstermek amacındaydı. Eser bir sözlük olarak hazırlanmasına
rağmen, Türk sosyolojisi, psikolojisi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle de ilgili bilgi
verir. Sekiz bölümden oluşan eserde, 7500 kelime ve Arapça karşılıklarıyla bunların
kullanıldığı örnek cümle veya şiirler, dilbilgisi kuralları ve o devirdeki Türk boylarının
yerleşim alanını gösteren bir harita bulunmaktadır. İslamiyet öncesi edebiyatın sagu,
koşuk ve sav örneklerini içeren eserin ilk Türkçe çevirisi Besim Atalay tarafından
(1940-1943) yapılmıştır (Atalay, 1998: VIII-XXXVI). Robert Dankoff ve James
Kelly’nin yürüttüğü ortak çalışmada, Dîvân’ın metni, İngilizce çevirisi ve indeksi yer
alır. Tezimizde ise Besim Atalay’ın çalışması kullanılmıştır.
Atabetü’l Hakayık: ‘Hakikatlerin eşiği’ anlamına gelen eser, on ikinci yüzyılda Edip
Ahmet Yügnekî tarafından yazılmıştır. Didaktik bir eser olup ahlak ve öğüt kitabı
niteliği taşır. Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konuları işler. Aruz ve hece ölçüsünün
birlikte kullanıldığı eserde nazım biçimi mesnevidir. Karahanlı Türkçesiyle yazılan
eserin altı nüshası vardır. Reşit Rahmeti Arat bu nüshaları A, B, C, D, E, F harfleriyle

5

Tezimizde Reşit Rahmeti Arat’ın metni kullanılmış olup, tür bölümünde anlam verilirken çevirisinden
yararlanılmıştır.
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adlandırmıştır (Ercilasun, 1985: 158-159). Çalışmamızda Reşit Rahmeti Arat’ın yayını
kullanılmıştır.
4. Harezm Türkçesi:

Harezm Türkçesi, bugünkü Özbekistan ile Türkmenistan

sınırlarını içine alan bölgede on dördüncü yüzyılda kullanılan yazı dilidir. Karahanlı
Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş evresi özelliği gösterir.
Harezm Türkçesinin ses ve biçim özellikleri :
•

İlk hecedeki kapalı /ė/ ünlüsü korunur. “ėkki”

•

/ö/ sesi korunur. “eö”

•

/ḏ/ sesi korunur. “aḏaḳ”

•

Çıkma hali korunur. “börüdin”

•

Kelime tabanında, iyelik eklerinde, tamlayan hal ekinde, zarf-fiil eki –p’den

önce,

yapım

eklerinde

yuvarlaklaşmalar

görülür.

“saöuḳ”,

“eöüm”,

“islamnuŋ”, “tapup”, “ġarıbluḳ” (T. Tekin-Ölmez, 1999: 36-38).
Nehcü’l-Ferādms: Harezm Türkçesine ait bir eser olan Nehcü’l-Ferādms ya da diğer
adıyla Uştmallarnıs Açuḳ Yolı, Kerderli Mahmut bin Ali tarafından kaleme alınmıştır.
Yazılış tarihi ve yeri üzerine açık bir bilgi olmamakla birlikte, eserin istinsah tarihi
bellidir. 1360’ta istinsah edilen eser, dört bâbdan oluşur. Her bir bâb da on fasıldan
meydana gelir. İlk iki bâbda Tanrı övgüleri, son iki bâbda da kişiyi kötülüklerden
uzaklaştırma yolları anlatılır (Eckmann, 1995: III-XII). Eser üzerine János Eckmann’ın
1956 yılında Türkiye’de yayımlanmış bir tıpkıbasımı bulunmaktadır. Janos Eckmann’ın
çalışmalara başladığı, ancak vefatıyla yarım kalan, daha sonra Hamza Zülfikar ile
Semih Tezcan tarafından tamamlanan transkripsiyonlu bir metin çalışması da vardır.
Eserin dizinini ve sözlüğünü 1998’de Aysu Ata hazırlamıştır. Tezimizde Hamza
Zülfikar-Semih Tezcan metni kullanılmıştır.
Hüsrev ü Şirin: Eser, Harezm Türkçesiyle Kutb tarafından 1341 yılında kaleme
alınmıştır. Bir tercüme olan eserin aslı Nizâmî’ye aittir. Altın Ordu sahasında yazılan
eser, Mısır’da bulunmuştur. Eserin bulunduğu saha ile yazıldığı sahanın farklı olması
dikkat çekici olmakla birlikte farklı görüşlere de yol açmıştır. Abdülkadir İnan, eserin
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Mısır’da yazılan ilk Kıpçakça eser olduğunu ileri sürer. Berke Fakih tarafından 1383’te
İskenderiye’de istinsah edilmiş olan eserin tek nüshası Bibliotheque Nationale’de yer
alır. Eserin tıpkıbasımını yapan ve ilk olarak yayımlayan Zajaczkowski’dir
(Hacıeminoğlu, 2000: V-XII). Tezimizde Necmettin Hacıeminoğlu’nun çalışmasından
yararlanılmıştır.
Kısasü’l Enbiya: Harezm Türkçesiyle Rabguzi tarafından 1310 yılında yazılmıştır.
Eserde, Müslümanlığı yeni kabul etmiş kitlelerin birtakım dini inançlarını karşılamak,
onlara bazı bilgileri Türkçe olarak vermek asıl amaç olduğundan peygamber kıssaları
işlenmiştir. Eserin Leningrad’da, Londra’da ve Bakü’de nüshaları vardır. Londra
nüshası en eski tarihli nüshadır (Ercilasun, 1985: 49). Eser üzerine, tezimizde de
kullandığımız Aysu Ata’nın giriş, metin, tıpkıbasım ve dizin çalışması (1997) vardır. Bu
yayının dışında H. E. Boescheten - M. Vandamme - Semih Tezcan’ın da metin
çalışmaları (1995) bulunmaktadır.
5. Kıpçak Türkçesi: Talat Tekin ve Mehmet Ölmez’e göre Kumanca ya da diğer adıyla
Kıpçak Türkçesi, on üç ile on yedinci yüzyıllar arası üç ayrı sahada yazı dili olarak
kullanılmıştır. Bu dilin bulunduğu sahaya göre üç ayrı diyalekti vardır. Rusya’da,
Kırım’da ve Orta Asya’nın batı bölgelerinde Altın Ordu Kıpçakçası, Mısır ve Suriye’de
Memluk Kıpçakçası (14.-16. yy), Batı Ukrayna’da da Ermeni Kıpçakçası (16.-17. yy)
kullanılmıştır6.
Altın Ordu Kıpçakçasının ses ve biçim özellikleri:
•

Kelime içi ve kelime sonu /d/ sesi, /y/ sesine dönüşür . “adır->ayır-“, “tıd

>tıy-”

6

•

Kelime sonu /g, ġ/ sesi düşer. “adıġ”

•

/ıġ/ > /ov, uv, u/ > /öv, üv, ü/ değişimi yaşanır. “açıġ>açuv”

İncelemeye aldığımız saha, on beşinci yüzyıla kadar olan dönemi kapsadığı için Altın Ordu Kıpçakçası

ile Memluk Kıpçakçası’nın ilk yüzyıl eserleri dikkate alınmıştır. Bu sebeple sadece bu iki dönemin ses ve
biçim özellikleri verilmiştir.
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•

/aġu/ > /av, ov, uv/ değişimi yaşanır. “buzaġu> buzav”

•

/ḳ/>/l/ değişimi vardır. “ıduḳ>yil” (T. Tekin-Ölmez, 1999, 41-43).

Memluk Kıpçakçasının ses ve şekil özellikleri:
•

Kelime sonu /g, ġ/ sesi düşer. “sarıġ>sarı”

•

Üçüncü kişi iyelik ekli kelimelerin yönelme hali +A şeklindedir. “ḳulaḳına”

•

Çıkma hal eki +dAn şeklinde kullanılır. “eöinden”

•

“men” ve “biz” zamirlerinin tamlayan halleri ‘–im’ ile kurulur. “menim”,

“bizim”
•

Olumsuz isim cümlesinin yüklemi “ermes” ile değil, “degül” ile kurulur.

•

Soru edatı “mI” şeklinde dar ünlülü kullanılır (T. Tekin-Ölmez, 1999, 45).

Codex Cumanicus: Altın Ordu diyalektiyle yazılmış tek eserdir. Altın Ordu sahasında
1303-1362 yılları arasında tanzim edilen bu eserin Venedik’te St. Marcus
kütüphanesinde tek nüshası vardır. Eser, iki bölümden oluşur. İtalyan bölümü olarak
adlandırılan birinci bölüm Latin harfleriyle; Alman bölümü denilen ikinci bölüm ise
Gotik harfleriyle yazılmıştır. Eserde, Türkçenin bazı gramer özelliklerinin yazılması, dil
kurallarının tespit edilmesi gibi hususların varlığı, Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara
yardımcı olunması amacının da güdüldüğünü ortaya çıkarmaktadır. Eserde kırk yedi
Kuman bilmecesi ile Kumanca ilahiler ve dualar vardır (Ersoylu, 1985: 65). “Eseri önce
G. Kuun 1880’de Latince olarak yayımlamıştır. W. Bang ve Kowalski eserin dili
üzerinde çalışmış, K. Gronbech yazmanın tıpkıbasımını (1936) ve indeksini (1942)
yayımlamıştır” (Ersoylu, 1985: 65). Tezimizde G. Kuun’un çalışması (1880)
kullanılmıştır.
Gülistan Tercümesi: Kıpçak Türkçesinin Memluk sahasına ait olan bu eseri Seyf-i
Sarayî tarafından kaleme alınmıştır. On dördüncü yüzyılda (1391 yılında) yazılmış olup
bilinen en eski Türkçe Gülistan Tercümesi’dir. Tek yazma nüshası Hollanda’nın Leyden
Kütüphanesi’nde bulunur. Eserin aslı İranlı şair Sa’di’ye aittir ve 1258’de yazılmıştır
(Karamanlıoğlu, 1989: XXXI). Eser üzerine Ali Fehmi Karamanlıoğlu’nun doçentlik
tezi (1967, ilk basım 1978), Macar Türkoloğu A. Bodrogligeti’nin Budapeşte’de bir
yayını (1969) ile Emir Nadjib’in Alma-Ata’da iki cilt halinde yayımlanmış bir çalışması
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(1975) vardır (Hacıeminoğlu, 1997: 13). Tezimizde Ali Fehmi Karamanlıoğlu’nun
çalışmasının 1989 tarihli ikinci baskısı kullanılmıştır.
Kitāb fm ‘İlm an-Nuşşāb: On dördüncü yüzyıl sonlarında Mısır’da Memlûklar devrinde
Memlûk Kıpçakçasıyla yazılmış bir okçuluk el kitabıdır. “Oklarla İlgili Bilgiler Kitabı”
olarak dilmize çevrilen eserin diğer adı Lulāṣa’dır. Eser, okçuluka ilgili olarak yazılmış
ilk Türkçe kitap olması bakımından önemlidir. (Öztopçu, 2002: 141). Eser üzerine O.
Pritsak ve J. Eckmann’ın çalışmaları vardır (Öztopçu, 2002: 149). Tezimizde Kurtuluş
Öztopçu’nun çalışması kullanılmıştır.
6. Eski Anadolu Türkçesi:

Talat Tekin ve Mehmet Ölmez’e göre Eski Anadolu

Türkçesi, Anadolu’ya yerleşen Oğuz Türklerinin ilk kez kendi lehçeleri üzerine
kurdukları yazı dilidir. On üç ile on beşinci yüzyıllar arasında kullanılan bu yazı dilinin
ses ve biçim özellikleri aşağıda verilmiştir:
•

Kelime içi ve kelime sonu /d/ sesi, /y/ sesine dönüşür . “aḏaḳ>ayaḳ”

•

Çok heceli sözcüklerin sonundaki /-g/ sesi düşer. “arıġ>arı”

•

Kelime içi /-g-/ sesi düşer. “sarġar->sarar-”

•

/t-/ > /d-/ değişimi yaşanır. “tavar>davar”

•

/k-/ > /g-/ değişimi yaşanır. “kel->gel-”

•

/b-/ > /v-/ değişimi yaşanır. “bar>var”

•

/b-/ > ∅ düşmesi sadece “bol->ol-” örneğinde görülür.

•

Gelecek zaman eki –IsAr şeklinde kullanılır. “olısar”

•

Gereklilik kipi olarak kullanılan –AsI gelecek zaman için de kullanılır.

“giresi”
•

Geçmiş zamanın birinci çoğul kişisi için -dUk kullanılır. “bardımız” yerine

“varduḳ”
•

Yuvarlaklaşmalar görülür. “temir>demür”, “atlıġ>atlu”, “evüm”,

“ḳılayum”, “alup” (T. Tekin-Ölmez, 1999: 48-51).
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Kısas-ı Enbiya: Eser, Aydınoğlu Mehmet Bey adına Arapçadan tercüme edilmiştir.
Eserin kimin tarafından yazıldığı, tercüme ve istinsah edildiği bilinmemektedir. On
dördüncü yüzyıl Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış olan eserde kırk bir adet
peygamber kıssası bulunmaktadır. Eser, Bursa Eski Eserler ve Yazmalar Kitaplığı’nda
141 numarayla kayıtlıdır (Cemiloğlu, 1994: XIX-XX). Tezimizde İsmet Cemiloğlu’nun
çalışması kullanılmıştır.
Süheyl ü Nevbahar: Mesud bin Ahmed tarafından 1350 yılında yazılmıştır. Mesnevi
türünde kaleme alınmış olan eser 5703 beyitten oluşur (C. Dilçin, 1991: 3). Eserin iki
yazma nüshası vardır. Bir nüsha Berlin’de diğer nüsha da Türkiye’de bulunmaktadır (C.
Dilçin, 1991: 27). “Hoca Mesud adıyla da de tanınan şair, eseri Farsçadan Türkçeye
çevirdiğini, eserin aslının Farsça olduğunu mesnevinin birkaç yerinde belirtmiş olmakla
birlikte Fars edebiyatında bu adla yazılmış olan bir mesneviye rastlanmamıştır” (C.
Dilçin, 1991: 53-54). “Eser, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun kızı
Nev-bahar arasında geçen bir aşk hikâyesini konu alır” (C. Dilçin, 1991: 69). Tezimizde
Cem Dilçin’in çalışması kullanılmıştır.
Yusuf ve Zeliha:

On üçüncü yüzyılda Şeyyad Hamza tarafından Eski Anadolu

Türkçesiyle yazılmış olan eser, 1529 beyittir. Yusuf kıssası temel alınarak oluşturulmuş
olan bu hikâye, Şeyyad Hamza’dan başka iki şair tarafından da manzum olarak
yazılmıştır. İlki Ali adlı bir şairin 1232 yılında Doğu Türkçesiyle yazdığı eserdir,
ikincisi Suli Fakih tarafından Şeyyad Hamza’nın eserinin genişletilmiş şeklidir (D.
Dilçin, 1946: 9). Tezimizde Dehri Dilçin’in çalışması kullanılmıştır.
Çarh-name:

Mecdut Mansuroğlu’na göre eser, Anadolu’nun ilk Türk şairi olarak

bilinen Ahmed Fakih tarafından kaleme alınmıştır, 83 beyittir. Eser, On üçüncü yüzyılın
ilk yarısında yazılmış olmakla, günümüze kadar gelebilmiş en eski Eski Anadolu
Türkçesi eseri özelliği gösterir. Dünyanın faniliği, dünya zevklerinin geçiciliği ve
bunlardan kurtulmanın ibadetle olabileceği konusunda öğütler veren dini-sofiyane bir
eserdir (Mansuroğlu, 1956: 1-3). Tezimizde Mecdut Mansuroğlu’nun yaptığı çalışma
kullanılmıştır.
Varka ve Gülşah: On dördüncü yüzyılda Eski Anadolu Türkçesiyle Yūsuf-ı Meddāh
tarafından mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan eser, 1631 beyitten oluşur. Grace
Martin Smith tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır. Smith, transkripsiyonlu metnin
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İngilizce çevirisini de yapmıştır (Smith, 1976: 6). Tezimizde Martin Smith’in yaptığı bu
çalışma kullanılmıştır.
Yunus Emre Divanı: On üçüncü yüzyılın ikinci yarısı ile on dördüncü yüzyılın ilk
yarısında yaşamış olan Yunus Emre, Eski Anadolu Türkçesiyle şiirler yazmış bir halk
şairidir. Şiirlerini Divan’da toplamıştır. 300-350 kadar şiirinin yer aldığı Divan’da
kendisine ait olmayan şiirler de yer almaktadır. Eser üzerinde Abdülbaki Gölpınarlı
(1943), Faruk Kadri Timurtaş (1972) ve Mustafa Tatçı (1990) çalışmıştır (İz-Kut, 1985:
277-278). Çalışmamızda Faruk Kadri Timurtaş’ın yayını kullanılmıştır.
Garib-nâme: Eser, Âşık Paşa tarafından Eski Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
On dördüncü yüzyılda yazılmış en büyük mesnevi olmasıyla Türk edebiyatında önemli
bir yere sahiptir. 10.613 beyitten oluşan eser aruzun fâilâtün/fâilâtün/fâilün kalıbıyla
yazılmıştır. On bâbdan oluşan eserin her bir bâbı da on ‘dasitân’dan oluşur. Eser
üzerinde yapılmış olan en kapsamlı çalışma Kemal Yavuz’a aittir (Yavuz, 2000: XLVXLVI). Tezimizde bu çalışma kullanılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE +sIz / +sUz EKİ

1.1. Köktürkçe
1.1.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi

1.1.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki

1.1.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
Köktürkçede +sIz / +sUz eki, 22 örnekte kök halindeki yapılar üzerine gelmiştir.
İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda üze olurtum. (KTA, DY, 26)
İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda (üze olurtum). (BKA, DY, 21)
Altun kümüş işgiti ḳutay bussuz ança birür. (KTA, GY, 5)

Altun kümüş işgi(ti) ḳutay bussuz ança birür. (BKA, KY, 4)

Tü(rk budun) özüs edgü körteçi sen, ebise (ki)rteçi sen, bussuz boldaçı s(en). (BKA,
KY, 14)
Otuz artuḳı bir yaşıma Ḳarluḳ budun bussuz (er)ür barur erkli yaġı boldı. (BKA, DY,
29)

Ol yirte ben bilge Tonyuḳuḳ tegürtük üçün sarıġ altun ürüs kümüş ḳız ḳuduz egri tebi
aġı bussuz kelürti. (TA, 2. Taş, GY, 4)
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(…)n bussuz ḳıltım. (BKA, KY, 12)

Eçümüz apamız tutmış yir sub idisiz bolmazun tiyin Az budunuġ itip yar(atıp…) (KTA,
DY, 19)
Eç(ümüz apamız tutmış yir sub idi)siz ḳalmazun (tiyin Az budunuġ itip yaratıp … Bars
Beg) erti. (BKA, DY, 16)
Kögmen yir sub idisiz ḳalmazun tiyin Az Ḳırḳız budunuġ i(tip) yaratıp keltimiz. (BKA,
DY, 17)

Kögmen yir sub idisiz ḳalmazun tiyin Az Ḳırḳız Budunuġ yarat(ıp keltimiz, süsüşdümüz
… ilin) yana birtimiz. (KTA, DY, 20)
İkin ara idi oḳsuz Kök Türk ança olurur ermiş. (KTA, DY, 3)
İkin ara idi oḳsuz Kök Türk iti ança olurur ermiş. (BKA, DY, 4)

Kül Tigin ögsüz aḳın binip toḳuz eren sançdı, orduġ birmedi. (KTA, KY, 9)

…Kök) Ösüg yoġuru sü yorıp tünli künli yiti ödüşke subsuz keçdim. (BKA, GdY, 1)

İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda üze olurtum. (KTA, DY, 26)
İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda (üze olurtum). (BKA, DY, 21)

Begleri budunı tüzsüz üçün Tabġaç budun tebligin kürlüg üçün armaḳçısın üçün inili eçili
kisşürtükin üçün begli budunlıġ yosşurtuḳın üçün Türk budun illedük ilin ıçġınu ıdmış,
ḳaġanladuḳ ḳaġanın yitürü ıdmış. (KTA, DY, 6)
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Begleri budunı tüzsüz üçün Tabġaç budun tebligin kürlügin (üçün armaḳçıs)ın üçün inili
(eçili kisşürtükin üçün begli budunluġ) yosşurtuḳın üçün Türk budun illedük ilin
ıçġınu ıdmış, ḳaġanladuḳ ḳaġanın yitürü ıdmış. (BKA, DY, 6)

Tört bulusdaḳı budunuġ ḳop baz ḳıldım, yaġısız ḳıldım. (KTA, DY, 30)

Tört bulusdaḳı budunuġ ḳop baz ḳıldım, yaġısız ḳıldım. (BKA, DY, 24)

1.1.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Köktürkçede kök üzerine gelen +sIz / +sUz eki, üzerine işletme eki de almıştır.
İşletme eklerinden vasıta haliyle kullanıldığını gördüğümüz ek, sadece 1 örnekte yer
almıştır.

Altun yışıġ yolsuzun aşdımız. (TA, 1. Taş, KY, 11)
1.1.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.1.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.1.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz ekinden önce kullanılan yapım ekleri, aşağıdaki tabloda kullanım
sıklıklarına göre sıralanarak verilmiştir:
Tablo 1

-g / -ġ

5

-I

3

-k / -ḳ

2

-n

1

1.1.1.2.1.1.1. –g / -ġ
İncelenen eserde ek, 5 kelimede –g / -ġ ekinden sonra kullanılmıştır. Bu 5 örneğin
1’inde ise +sIz / +sUz eki, üzerine vasıta halini almıştır.
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Buyruḳı yime biligsiz erinç, yablaḳ ermiş erinç. (KTA, DY, 5)

Buyruḳı yime biligsiz ermiş erinç, yablaḳ ermiş erinç. (BKA, DY, 6)
Biligsiz ḳaġan olurmış erinç, yablaḳ ḳaġan olurmış erinç. (KTA, DY, 5)
Biligsiz ḳaġan olurmış erinç, yablaḳ ḳaġan olurmış erinç. (BKA, DY, 6)

keçigsizin (TA, 1. Taş, KY, 11)

1.1.1.2.1.1.2. –I
Ebin barımın (ḳalı)sız ḳop kelürti. (KTA, KY, 1)
Ḳaġan sü taşıḳdı, On Oḳ süsi ḳalısız taşıḳdı tir. (TA, 1. Taş, KY, 9)
On Oḳ budunı ḳalısız taşıḳmış tir. (TA, 1.Taş, KY, 6)
1.1.1.2.1.1.3. –k / -ḳ
Bir tümen aġı altun kümüş kergeksiz kelürti. (KTA, KY, 12)
Ḳoḳuluḳ ö(…) altun kümüş kergeksiz kelürti. (BKA, GY, 11)
1.1.1.2.1.1.4. –n
Edgü özlük atın ḳara kişin kök teyesin sansız kelürüp ḳop ḳotı. (BKA, GY, 12)

1.1.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Gövde üzerine gelen ekten sonra, yalnızca 1 örnekte işletme eki (vasıta hali)
kullanılmıştır.
İrtiş ögüzüg keçigsizin keçdimiz. (TA, 1. Taş, KY, 11)
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1.1.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
Tür bakımından da incelenen +sIz / +sUz eki, 5 örnekte isim, 5 örnekte sıfat ve 24
örnekte zarf görevinde kulanılmıştır.
1.1.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
Buyruḳı yime biligsiz erinç, yablaḳ ermiş erinç. (KTA, DY, 5), (BKA, DY, 6

→ s.23)

“bilgisiz”

…Kök) Ösüg yoġuru sü yorıp tünli künli yiti ödüşke subsuz keçdim. (BKA, GdY, 1)
“çölü”

Begleri budunı tüzsüz üçün Tabġaç budun tebligin kürlüg üçün armaḳçısın üçün inili eçili
kisşürtükin üçün begli budunlıġ yosşurtuḳın üçün Türk budun illedük ilin ıçġınu ıdmış,
ḳaġanladuḳ ḳaġanın yitürü ıdmış. (KTA, DY, 6), (BKA, DY, 6 → s.22) “ahenksiz”
1.1.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
Biligsiz ḳaġan olurmış erinç, yablaḳ ḳaġan olurmış erinç. (KTA, DY, 5), (BKA, DY, 6
s.23)

→

“bilgisiz”

İkin ara idi oḳsuz Kök Türk ança olurur ermiş. (KTA, DY, 3), (BKA, DY, 4

→ s.21)

“teşkilatsız”

Kül Tigin ögsüz aḳın binip toḳuz eren sançdı, orduġ birmedi. (KTA, KY, 9) “Ögsüz adlı
ak at”
1.1.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda üze olurtum. (KTA, DY, 26), (BKA, DY, 21
→ s.20)

“yemeksiz, aç”
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Altun kümüş işgiti ḳutay bussuz ança birür. (KTA, GY, 5), (BKA, KY, 4
KY, 14

→ s.20),

(BKA, DY, 29

→ s.20),

(TA, 2. Taş, GY, 4

→ s.20),

→ s.20),

(BKA, KY, 12

(BKA,
→ s.21)

“sıkıntısız”

Eçümüz apamız tutmış yir sub idisiz bolmazun tiyin Az budunuġ itip yar(atıp…) (KTA,
DY, 19), (BKA, DY, 16 → s.21), (BKA, DY, 17 → s.21), (KTA, DY, 20 → s.21) “sahipsiz”
Ebin barımın (ḳalı)sız ḳop kelürti. (KTA, KY, 1), (TA, 1. Taş, KY, 9

→ s.23),

(TA, 1.Taş,

KY, 6 → s.23) “eksiksiz”
İrtiş ögüzüg keçigsizin keçdimiz. (TA, 1. Taş, KY, 11) “geçit olmaksızın”

Bir tümen aġı altun kümüş kergeksiz kelürti. (KTA, KY, 12), (BKA, GY, 11

→ s.23)

“bol

bol”

Edgü özlük atın ḳara kişin kök teyesin sansız kelürüp ḳop ḳotı. (BKA, GY, 12)
“sayısız”
İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaḳ budunda üze olurtum. (KTA, DY, 26), (BKA, DY, 21
→ s.21)

“elbisesiz”

Tört bulusdaḳı budunuġ ḳop baz ḳıldım, yaġısız ḳıldım. (KTA, DY, 30), (BKA, DY, 24
→ s.22)

“düşmansız”

Altun yışıġ yolsuzun aşdımız. (TA, 1. Taş, KY, 11) “yol almaksızın”
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1.2. Uygurca
1.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
1.2.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.2.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
Taranan 17 Uygurca metinde, +sIz / sUz ekinin 180 örnekte kök kelimeler üzerine
geldiği görülmüştür.

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 17)
İkinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 19)

Kim açsız suḳsuz köni kösülin burss kuvraġıġ tapın(-t)ı uduntılar. (M, 72, 40)

Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 192, 1)

Tegin qutı ülügi üçün adasız tudasız qaç kün içintӓ

ӓrdini-lig otruqqa tӓgdilӓr. (İKP,

XXXIII, 6)

Yüz yılḳa tegi uzun özin ḳalın ḳutın igsiz toġasız adasız tudasız ögrünçü mesin yirtinçü
mesisin ürke ögrünçülüg ermeki bolzun. (M, 1, 44)

(Bu) tıltaġın uluş balıḳ budunı buḳunı adasız tudasız uluġ ögrü(nç)ün mesin erürler.(M,
38, 48)
Bu buyan (k)üçinte közünür etüzleri adasız (tudasız) uzun ḳalın ḳutın silik ölürür atlıġ
boşġutsuz tınlıġ bar. (M, 1, 67)
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Edgü edgü tözün oġlum assız inç artuḳ edgü erdim. (M, 9, 4)

…-ta boşuyu yarlıḳas k-… anı körüp ol samantavrkaş (yazıda) yıġılmış ḳuvraġ assız
ḳorḳ(arlar) aymanurlar. (M, 112, 9)
Ol tamuluġlarıġ körüp samanta-vrkiş yazıdaḳı ḳuvramış ḳuvraġ assız ḳorḳup ayınıp
sansarlaġ mesi tosanas berksizin mesüsü-zin münin ḳadaġın saḳınıp inçe tip
tiyürler. (M, 108, 11)
Assız küseyü teginür bir tesrim. (M, 64, 11)

Ötrü ḥormuzta tesri inçe…üçün kök ḳalıḳdaḳı t(esri)-ler assız ögrünçülüg s(evinçlig).
(M, 19, 3)
Bu savaġ işidip assız ögrünçülüg sevinçlig bolup badari braman uluġ ḳarı bükülmüş
etüzin kirt kirt külçire inçe tip… (M, 12, 15)
Ol erüş (öküş) (bursos) ḳuvraġ assız ögrü(-nçülüg) sevinçlig bolup tesri (tes)risi
burḳan yarlıġın ögüp alḳap töpülerinte tuta teginti-ler. (M, 27, 22)
Süzük kösülin yaruḳ yüzin assız ögrünçü-lügin esite etüzin kül-çire yüzin tesri tapa
körü inçe tip tidi. (M, 13, 27)
Bu yirtinçüde assız öküş nomluġ telim taşım çoġ yalın belgülüg bolmış erür. (M, 7, 13)
Bu muntaġ savlaraġ işidip ötrü assız sözlep purnaki inçe tip tidi. (M, 8, 48)

Tükel bilge t(e)sri t(e)srisi burkan munçulayu y(a)rlıkadukda ötrü ol gr(a)tırakut tag
töpüsinteki yıgılmış üstün t(e)sri altın yalanguk ulatı tolp kamag tirin kuvrag anıng
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arasınta teg erser belingteg bir ertingü ulug bedük y(a)ruklug tilgen içinte bir angsız ulug
t(e)sri burkan nom nomlayu oluru y(a)rlıkamışın körti-ler. (AY, 188, 14)

Bu ymӓ angsïz uyatïp utsuqup özin bilindi. (HB, 1802)
Ol tüz arasız basuṭçı alḳu bilig-l(e)r turmaz üçün aṭı bolmış ol ḳorulmış örleṭmiş tip. (Üİ,
122b, 4)

Eksük bolmaḳ üz-e bo tüz arasız basuṭçı anın bululur bilmetin öçmek tip. (Üİ, 119b, 2)

Eksük bolmaḳ üz-e ol tüz arasız basuṭçı anın söz-lemiş ol aṭḳanu ürgürmetin tip. (Üİ,
119a , 1)
Neṭegin tiptiser bo tüz arasız basutçı iyin ḳılġalı uġu-ta aḷḳu bilig-l(e)rig yaḳın yaġuḳ bar
üçün iş-i ködügi . (Üİ, 122b, 6)

Birök köẓünür üdte bolsar eksük bolur tüz arasız basuṭçı-sı. (Üİ, 119b, 1)
Umuġsuz ınaġ-sız arıçısız … emgenü(r). (M, 85, 6)

Prit ajunta toġmış tınlıġ-lar aşsız suvsuz ḳurıp ḳatıp yorıyur-lar. (M, 112, 18)

Tamγasï bu iki ilig-nng atsïz ḳӓrngӓk kičig ӓrngӓk ičtirti sola(ı) iki ortun ӓrngӓk köni turqur() učï bilӓn tӓgür. (TT V, A, 54)

Kim ḳayu tınlıġlarnas uzun öd(te) berü azsız övkesiz biligsiz ḳ-… bu üç türlü(g)
(edgülüg) tözl(üg) kösüli ḳatılu ḳarılu turġalı u-mış erser. (M, 59, 31)

Ançolayu yme üzüt üçü(n) müns(üz) b(a)çasız arığ toruğ (orduta?) turmış k(e)rgek erür.
(Man. I, T. II. D. 171, ön yüz , sol sütun , 2)

Körü-sler bilgelerim başsız boyunsuz kö-güzte yüzlüg mesizlig etüz-ümüz erür. (M,78,
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58)

Munta toġup başsız kögüzlerinte yüzlüg mesizlig bolup örtde yalınta yörgenü ḳolların
ötrü kötürüp ulıyu sıḳtayu mini tapa …///… (M, 75, 27)

Kim yime ol başsız kögüzlerinte yüzlüg mesizlig ḳolların örü kötürüp örtenür yalarlar
erser olar ösre kişi ölürdeçi çantallar erdiler. (M, 75, 18)

İnçip yime aġı baramḳa azlanmaḳın başsız közsüz ezük yalġan savın sini sökti. (M, 13, 2)
İnçe k(a)ltı ‘eng’ilki bodun kara bısız bıçgu-suz bay mengilig bolgaylar. (AY, 196, 17)

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 19)

Körü-sler bilgelerim başsız boyunsuz7 kö-güzte yüzlüg mesizlig etüz-ümüz erür. (M,
78, 58)

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 18)

… anaba-rak atl(ı)g bulıtsız t(e)sri yirinte… (AY, 143, 12)

7

boyın~boyun “the neck=boyun” (EDPT, 386); boy<*boń “gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi”
(TDES I, 59); *boή~*moή “hals=boyun” (VEWT, 80); boyun<boyın “gövdenin başla göğüs arasındaki dar
yeri” (TETL, 376).
boḏun “clans=kabileler” (EDPT, 306); bodun “volk=halk, millet”(VEWT, 78); boy<boḏ “aşiretlerde
geniş akraba grubu, klan” (TETL, 375).
Yararlandığımız etimolojik sözlüklerden hareketle “baş ile omuz arasında kalan bölge” anlamı için
kullanılan boyın kelimesinin “kabileler” anlamına gelen bodun kelimesiyle kökensel bir bağlantısının
olmadığını tespit ettik.
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Nomnus atın işidgeli bu kişinis közünür aju(nta) … buyansız bolmaḳ adası artar t/…(M, 96, 3)

Basuṭçı-sı eksük nomnus töz-i çınsız töz-lüg erür yme ök yoḳ erür. (Üİ, 121b, 11)

Bir uçlug köngülin üç erdinig küyü küzetü tutsar tiring nomlarta ayıglamaksız çulvusuz
bolsar tükel bilge biliglig (tip) ayan-çang köngül turgursar edgü sakınç sakınsar arıyur
ayıg kılınç adartmak-ı. (AY, 148, 2)
İkinti tütrüm tering yörüglüg nom tözinte ayıg-lamaksız çulvusuz erser. (AY, 147, 12)

K(a)çnang neng atn(a)ng eşkekn(e)ng(?) müy’üzi örmez ançol-ayu k(a)ltı uzlar edsiz neng
iş işleyü umaz. (Man. I, T. II. D. 173d, ön yüz , 14)
O(tsuz emsi)z ürüntegsiz ayıġ (ḳılınç ḳı)lmaḳ neteg bolur. (M, 79, 28)
Bilip uḳup ḳılmış o(tsuz) emsiz ürüntegsiz kılmış erser a(yıġ) ḳılınçların tegriklemiş
erser.(M, 79, 11)
Tıtsı ḳuvraġ yıġdımız ödsüz erksiz boşguttumuz. (M, 69, 10)
Ärkim tükӓmӓdi ӓrksiz ıdur men. (İKP, XXVII, 4)
Äš-siz ïduq tilingiz özӓ ӓdgü tityük nomluγ rtnig ӓsirkӓnčsizin ülӓyü yrlïqatïngïz. (TT III,
108)
Ärtimlig mӓngikӓ ilinmiškӓ ӓšsiz könii nomuγ nomlatïngïz. (TT III, 51)
Ävsiz rand dintarqa. (Man III, 11, V-9)

Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 191, 23)
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Bu buyan tüşinte yidleg burḳan ḳutın bulzun közünür etüzi igsiz bolzun. (M, 19, 58)
İkinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 19)

Yüz yılḳa tegi uzun özin ḳalın ḳutın igsiz toġasız adasız tudasız ögrünçü mesin yirtinçü
mesisin ürke ögrünçülüg ermeki bolzun. (M, 1, 44)

… kim tükel bilge tesri tesrisi burḳan öglük ögsüz tesr(i) yirinteki tesriler üçün
irinçkenç-üçi yarlıḳançuçı kösül oġrınta inçsiz bolu yarlıḳar ert(i). (M, 106, 11)

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 19)
Öṭrü ḳıınmaḳ ḳatıġlanmaḳ tavranmaḳ iş-siz bolġu kergeḳ. (Üİ, 121a, 8)

Tanuḳ-lap bulu tüketser alḳu bilip öçmekig “chi ts’ung k’u jên” inçip emgeḳ-te nom
taplaġ-tın ulatı v(a)çira’upam kşan-ḳa ṭegi alḳu adın tarḳarġuluḳ-ça niz-vani-l(a)r-nıs
yöründeki barça iş-siz bolġu kergek. (Üİ, 111b, 8)

Birök anṭaġ erser lokik yol üz-e tarḳartuḳ-ta niz-vani-l(a)rıġ bululsar bilip öçmek aḳıġ-sız
yol üz-e niz-vani tarḳarġalı tavranmaḳ inçip iş-siz bolġu kergek tip. (Üİ, 108a, 5)

Birök anṭaġ erser bışrunmaḳındın yöründekin öṭrü iş-siz bolur tip. (Üİ, 111a, 12)

K(e)nt(ü) yme işs(i)z booş yorıyur. (Man I, T. M. 282, ön yüz, 2)

Bo alḳu yöründek iş-siz ermez tip yörügi yme anṭaġ ermez. (Üİ, 111b, 16)

Aḳıġ-sız nom-l(a)r mün-süz ḳadaḳ-sız erür. (Üİ, 123b, 4)
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Münsüz qaḍḍaγsuz ymraq quzïnïng aatïn yinglӓr söngügin sïmanglar tip titsilӓringӓ
čχšapt tamγa t(u)tuzdïï. (Man III, 22, R-1)
Ögsüz ögi qaŋsız qaŋı siz boltuŋuz. (İKP, LXXVII, 6)
İkinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 19)

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 17)
İkinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 19)

Bo aḳıġ-lıġ nom bölünüp bolur iki törlüg kaltı kkir-lig kirsiz. (Üİ, 123b, 6)

Adın-l(a)r-nıng keẓigindeki kirlig ulatı öz-li adın-lı-nıng keẓigindeki kirsiz.(Üİ, 123b,12)
Aw om swa χa tuimaq bilig bilӓn qatï-ltï kirsiz arïγ süz-ük bügülüg bir ӓt’üz büti tip
saqïnmïš krgӓk. (TT V, A, 52)
Balïq-ta uluš-ta kӓz-ik ig kigӓn qïlγučï ӓwdӓ barqta ada qïlγučï yӓk ičkӓk-lӓrig yir-dӓki
yam(wam, wat?)-tïn(?) yil toγup kötürü iltip kirsiz(??) tïnlγ-sïz(??) yir(?)-tӓ(??) sürӓ iltü
barïp kӓmiš-mišin tüšmišin saqïnmïš krgӓk. (TT V, A, 85)

Kkir-siz aḳıġ-lıġ nom-nung pirapṭi-sın aṭamış ol baġ tip. (Üİ, 106b, 17)

Ne üçün turu umaz tip tiser alku itiglig nomlar tözi yok kurug üçün kirtüdin kelmiş
mensiz kişisiz tınl(ı)gsız yaşaglısız üze y(a)rlıkançuçı b(e)lgü tözlüg nom-larta töz üze
tutsar. (AY, 145, 16)
Ödsüz ḳolu-suz (öv)kelemez bulganmazlar. (M, 59, 13)
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Yitinç ödsüz ḳolusuz sıġurmaḳ. (M, 32, 1)
Kim ḳayu tınlıġ kişi etüzinte erken yoḳ (ḳuruġ ir)t birt aşıp üstep ödsüz ḳolusuz tartıp isip
irt birt ḳolsarlar. (M, 82, 6)
İyin ögirmekdin turmış buyan edgü kılınç erser sansız sakışsız ülgüsüz kolusuz titir. (AY,
156, 20)
Anga yürüntӓg qïltïng///vqa nizvani üzӓ quturup ögsüz köngülsüz ӓrtilӓr. (Man III, 39,
Blatt 3, V-5)
Öwkӓ nïzwanï özӓ quturup ögsüz köngülsüz ӓrtilӓr. (TT III, 30)
İkinti köngül-süz dyan-taḳı öçmek-tin üçünç ürlüksüz üz-e öçmektin törtünç bilmetin
öçmek-tin. (Üİ, 105b, 14)

Yme kamag yekler ul(ug)lar totunçsuz ovutsuz sok yek (birle?) yüz artukı kır(k t)ümen
yek (yavlak?) biliginge-h katılıp ögsüz köngül-süz kelti. (H, XIV)

Qutsuz qoβılar üçün alqu yoqadtı alqu ölti-lӓr. (İKP, LIV, 1)

Siziste ösi ödrülüp yalasuḳlar yiri ḳut-suz ülgüsüz osuġluġ boltı. (M, 91, 28)

Kim ḳayu ayıġ ḳılınçlıġ tınlıġ-lar küçsüz küsünsüz tınlıġlar emget-güçiler ölürgüçiler…
(M, 81, 40)
Küčsüz toruq kišӓilӓr. (TT III, 87)

Kim yime tözün yumşaḳ köngüllüg (tevs)iz kürsüz ḳılınçlıġ burḳanıġ (nomın) (b)urss
ḳuvraġıġ nomçı (törüçi)lerig sevgüçi erserler. (M, 70, 41)

Ḳayuları yime yılı(ġ) yumşaḳ kösüllüg tevsiz kürsüz ḳılınçlıġ erserler. (M, 71, 26)
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Biz ///-… ösre … … ḳop tevsiz (kürsüz) … yumsaḳ körk …-sar /// ḳılmış yazu(ḳ)
… … (kşanti) ḳılu ö(kün-) …-// .. (M, 63, 3)
Öz yaş kentü ürlüksü(z) mesüsüz erür. (M, 1, 2)

Ne üçün turu umaz tip tiser alku itiglig nomlar tözi yok kurug üçün kirtüdin kelmiş
mensiz kişisiz tınl(ı)gsız yaşaglısız üze y(a)rlıkançuçı b(e)lgü tözlüg nom-larta töz üze
tutsar. (AY, 145, 16)
… maytrı saḳınçḳa … -ḳ ḳuruġ ḳovuḳ mensiz saḳı(-nç saḳın)sar. (M,79, 39)

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 19)

Ançolayu yme üzüt üçü(n) müns(üz) b(a)çasız arığ toruğ (orduta?) turmış k(e)rgek erür.
(Man. I, T. II. D. 171, ön yüz , sol sütun, 2)

Aḳıġ-sız nom-l(a)r mün-süz ḳadaḳ-sız erür. (Üİ, 123b, 4)

Münsüz qaḍḍaγsuz ymraq quzïnïng aatïn yinglӓr söngügin

sïmanglar tip titsilӓringӓ

čχšapt tamγa t(u)tuzdïï. (Man III, 22, R-1)

Y(a)rl-(a)kang ol m(e)ngigü tökel-‘ig münsüz öz’üngüzün körelim. (Man I, T. II. D. 173
a2, ön yüz, 16)

Ol y(a)rl-ağ-kançucı körtle münsüz y(a)ruk körk’üngüsüzün ol kül-‘üng irei(?) s(e)v’iglig
yaltrağlı is’ig yüz’üngüzen körökseyür biz. (Man I, T. II. D. 173 a2, ön yüz, 7)
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Kim yime tınlıġ(-lar adınlarıġ) baġda buḳaġuda kerikde …-//lir emgek tolġaḳ körkütser(ler kim y)ime yarlıḳançsız biligin .. –larıġ münsüz yaz(-uḳsuz) … -/ġ yapşurġuçılar … ürgüçiler. (M, 83, 14)
Bışrunmaḳ yol-ta niz-vani-sız bolsar tarḳarmaḳ ikileyü bar ḳayu tılṭaġ-ı kergek-lep
öriṭgülük yöründekin. (Üİ, 112a, 9)

Söz-leyü tüketser niz-vani-sız bolur tarḳarmaḳ öçmeksiz bolur tanuḳ-lamaḳ tip ikileyü iş-i
negül turġurup adın yöründek-ig körgeli alḳu kirtü-l(e)r-ning yörüg-in yoḳ üçün
tarḳarmaḳ tanuḳ-lamaḳ-lıġ iş ködüg. (Üİ, 112a, 2)

Nomsuz tö(rüsüz) …-r yirke borḳa //-… (M, 44, 9)
Kntüü barγaii tamuχa uḍuu iltkӓii birgüčig az ofutsuz suq yӓk arïχsïz yӓklӓr ӓrüš kišig
munturur baqr oγulqa köklӓyür. (Man III, 12, V-8)
Nӓng ašnu ovutsuz bilig anang köngülin ičrӓ ӓrksinmӓz. (Man III, 8, VII, V-5)

Üz boz bilig övkӓ bilig ovu(tsuz) bilig t(ӓ)rkïš bilig biligsiz bilig suq yӓk ovutsuz yӓk
birlӓ. (Man III, 8, III, V-1)

Yme muiğak sığınuğ ovu(tsuz bi)liğ üçün iderür ermiş. (Man I, T. II. D. 177, yaprak 3, 6)

Ymӓ ovuts(uz) biligdӓ arïγlïï uzuntonluγl(ïï) /// (Man III, 20, V-2)

/// adi /// g /// mγ /// unguznii ‘irkӓk /// körkg /// arlglïï ovuts(u)z b///g/n saqïnmang ‘iraitii
tarqa ӓring tipӓn yarlïqaḍïï törtünč anïï aidïï quruγ ganγ yimӓng tidii. (Man III, 21, R-3)
İnçip erli uzuntonluğlu neçeke tegi bis t(e)ngri küçin yimeser neng et-öz s(e)vig’in
ovutsuz isig sürü umaz. (Man I, T. II. D. 173d, ön yüz, 19)

… ovutsuz m(e)n. (DB, 143)

36
Yme kamag yekler ul(ug)lar totunçsuz ovutsuz sok yek (birle?) yüz artukı kır(k t)ümen
yek (yavlak?) biliginge-h katılıp ögsüz köngül-süz kelti. (H, XI)

Yme künke aşadukumuz biş tengri-i yarukı-ı kentü özümüz özütümüz todunçsuz ovutsuz
sok yek seviginçe yorıduk üçün yavlak yirgerü barır. (H, 302)

Todunçsuz ovutsuz sok yek üçün sakıncın sözin kılınçın yme közin körüp kulkakın eşidip
tilin sözlep elgin sunup adakın yorıp ürke üzüksüz emgetirbiz. (H, 310)

Yme todunçsuz ovutsuz sok yek üçün yme korkunçsuz köngülümüz üçün arınıp
ermegürüp erkligin erksizin baçak sıdımız erser. (H, 252)

Üz boz bilig övkӓ bilig ovu(tsuz) bilig t(ӓ)rkïš bilig biligsiz bilig suq yӓk ovutsuz yӓk
birlӓ. (Man III, 8, III, V-1)
Taḳı yime (kim) ḳayu tınlıġ amranmaḳ uvutsuz biligi küçlüg erser ḳuanşi im pusar atın
atasar ol uvutsuz biligde kiter amrılur. (KİP, 63)
Taḳı yime (kim) ḳayu tınlıġ amranmaḳ uvutsuz biligi küçlüg erser ḳuanşi im pusar atın
atasar ol uvutsuz biligde kiter amrılur. (KİP, 61)
… antran … tamularda … -p oḳsuz … (M, 67, 35)
Üstün örtüki altın yap(aġı) tört tamı alḳu temirlig (ört)-lüg ḳamaġ ödün iri(nç yarlıġ
tınlıġ)-larıġ oḳsuz te(ginçsiz) köyürür. (M, 83, 45)
Oḳsuz teginçsiz ot yalın içinte örtenür biz. (M, 78, 60)
Yir öze yiti bı bıçġun oḳsuz teginçsiz ölürürler. (M, 82, 1)
Oḳsuz teginçsiz örtlüg yalınlıġ bı bıçġu etüzleri öze (ya)ġar. (M, 84, 9)
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Munta toġup sıġun muyġaḳ başlıġ ımġa teke adġıraḳ suḳaḳ başlıġ tamuluġ tınlıġlar kelip
üç adrı süsün olarnı oḳsuz teginçsiz öz ḳonuḳra sançarlar tartarlar. (M, 75, 15)

Amarıları … etüzlügler vijir tumşu(ḳluġlar) ayıġ ḳılınçlıġ örtlüg (yalınlıi) ḳuzġunlar
oḳsuz teginçsiz … yumġaḳlarıġ buza butarlayu //-… …-ileri örtlüg temirli(g) … …
yörgenmiş. (M, 67, 8)
(Sekiz) türlüg teginçsiz oḳsuz yir orun-da ozmış ḳurtulmış erür biz. (M, 23, 2)

Neṭegin tiptiser oḳsuz yol tarḳarduḳ-ta niz-vani-l(a)r-nıng pirapṭi-sın timin ök tanuḳ-layur
üçün bilip öçmekig to tılṭag-ın aṭı bolmış ol bilmek-ning küçinde bululġuluḳ bolmış
öçmek tip. (Üİ, 108b, 7)
Bilge bilig-ning adırtı erser ol oḳ oḳsuz yol-taḳı bilge bilig erür. (Üİ, 108b, 5)
O(tsuz emsi)z ürüntegsiz ayıġ (ḳılınç ḳı)lmaḳ neteg bolur. (M, 79, 28)
Bilip uḳup ḳılmış o(tsuz) emsiz ürüntegsiz kılmış erser a(yıġ) ḳılınçların tegriklemiş erser.
(M, 79, 10)

Mӓngigü ögütmiş prištikӓ /// küčlüg t(ngr)ilӓrk(ӓ) ödsüz ///d/// ötünür biz. (Man III, 25, V7)
Tıtsı ḳuvraġ yıġdımız ödsüz erksiz boşguttumuz. (M, 69, 9)
Ödsüz ḳolu-suz (öv)kelemez bulganmazlar. (M, 59, 13)
Yitinç ödsüz ḳolusuz sıġurmaḳ. (M, 32, 1)
Kim ḳayu tınlıġ kişi etüzinte erken yoḳ (ḳuruġ ir)t birt aşıp üstep ödsüz ḳolusuz tartıp isip
irt birt ḳolsarlar. (M, 82, 5)
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Amtï ödsüz ölmӓ t(ӓ)rkin mu(ntadan) yanïp bar tidi. (Man III, 8, VIII, V-8)

Taqïï ‘inčb qltïï ötsüz qapaquγ ymӓ yügürüglii aqïγlïï suvqa k(ӓ)misip (ӓl)gin arïtïrča.
(Man III, 7, V-10)
Üdsüz ḳuṭrulmış-l(a)r-nıng niz-vani-ları ikileyü turmaz. (Üİ, 112a, 16)

Ögsüz ögi qaŋsız qaŋı siz boltuŋuz. (İKP, LXXVII, 6)

… kim tükel bilge tesri tesrisi burḳan öglük ögsüz tesr(i) yirinteki tesriler üçün
irinçkenç-üçi yarlıḳançuçı kösül oġrınta inçsiz bolu yarlıḳar ert(i). (M, 106, 8)

Kök ḳalıḳ öngsüz körgülük-süz tıdıġ-sız erür. (Üİ, 104a,10)

Evler içinte amtıḳı üç … çikin bodluġ össüz mesiz(siz) …-suz yalasuklarıġ belgürtir.
(M, 101, 42)
Ančola ymä yirḍä suvḍa ul(ušta) ba(lï)qta sizing t(özi)n(giz) yiltizingiz ol yirdä yoq ärsär
ol uluš bal(ïq) (yir s)uv öngsüz mängiz(siz) ///usuz kösünsüz. (Man III, 18, V-16)

Kim ḳayu tınlıġlarnas uzun öd(te) berü azsız övkesiz biligsiz ḳ-… bu üç türlü(g)
(edgülüg) tözl(üg) kösüli ḳatılu ḳarılu turġalı u-mış erser. (M, 59, 31)

Kim açsız suḳsuz köni kösülin burss kuvraġıġ tapın(-t)ı uduntılar. (M, 72, 40)

Ač suvsuz ḍintarqah aš qïlïp birmäsär. (Man III, 11, R-12)

Prit ajunta toġmış tınlıġ-lar aşsız suvsuz ḳurıp ḳatıp yorıyur-lar. (M, 112, 18)
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… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 20)
Bursos ḳuvraġ aşın içgüsin baġraġu ḳılınçın tapsız tassız ḳıltımız. (M, 73, 62)

Bursos ḳuvraġ aşın içgüsin baġraġu ḳılınçın tapsız tassız ḳıltımız. (M, 73, 62)

… kimbaġ yapşursar ig aġrıġlıġ kişig sat-aġsız tersiz içgü ot öntürüp emleser otasar. (M,
51, 6)

Kim yime tözün yumşaḳ köngüllüg (tevs)iz kürsüz ḳılınçlıġ burḳanıġ (nomın) (b)urss
ḳuvraġıġ nomçı (törüçi)lerig sevgüçi erserler. (M, 70, 41)

Ḳayuları yime yılı(ġ) yumşaḳ kösüllüg tevsiz kürsüz ḳılınçlıġ erserler. (M, 71, 26)

Biz ///-… ösre … … ḳop tevsiz (kürsüz) … yumsaḳ körk …-sar /// ḳılmış yazu(ḳ)
… … (kşanti) ḳılu ö(kün-) …-// .. (M, 63, 3)

… sime-kde tikisiz … ot yiyü suv içe yorıyur-biz. (DB, 113)

Ters nomluġ dıntarlaraġ kut-ġarḳalır üçün uvut avyat-(ı)nça sınayu yarlıḳap tonsuz çuba
…-/ng olarnı birle ḳatılu yor(-ıyu) … yarlıḳadı. (M, 60, 17)
Tömkesiz üçün arḥant ḳutın bulur. (M, 2, 2)

Nomsuz tö(rüsüz) …-r yirke borḳa //-… (M, 44, 9)
Birök tıdıġ-sız üçün atamış ol kök ḳalıḳ tiptiser ötrü kök ḳalıḳ töz-süz bolġu kergek. (Üİ,
102a, 9)
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Anın bu iki balşı-l(a)r-nıng ḳayu söz-lemiş abipiray-ı üz-e adırtlıġ otġuraḳ bili/meti bo
kök ḳalıḳ-nıng töz-lüg töz-süz bolmaḳ-lıġ yörügi. (Üİ, 102b, 9)

Tın(ı)ġ töz-i töz-süz tüpsüz erip “yu” erür yme tigü teg neṭegin ikileyü bolur balmaḳ
balmamaḳ tip. (Üİ, 106b, 11)

Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 192, 1)
Tegin qutı ülügi üçün adasız tudasız qaç kün içintӓ ӓrdini-lig otruqqa tӓgdilӓr. (İKP,
XXXIII, 6)

Yüz yılḳa tegi uzun özin ḳalın ḳutın igsiz toġasız adasız tudasız ögrünçü mesin yirtinçü
mesisin ürke ögrünçülüg ermeki bolzun. (M, 1, 44)

(Bu) tıltaġın uluş balıḳ budunı buḳunı adasız tudasız uluġ ögrü(nç)ün mesin erürler.(M,
38, 48)
Bu buyan (k)üçinte közünür etüzleri adasız (tudasız) uzun ḳalın ḳutın silik ölürür atlıġ
boşġutsuz tınlıġ bar. (M, 1, 68)

… burkanlarnıng ulsuz tüpsüz edgüleri üze ülgü teng tutup ayıgladım tantım erser. (AY,
136, 21)

Tın(ı)ġ töz-i töz-süz tüpsüz erip “yu” erür yme tigü teg neṭegin ikileyü bolur balmaḳ
balmamaḳ tip. (Üİ, 106b, 12)
Kirtgünč köngli yoq ӓrsӓr už-ik yörüg uqsar ymӓ tüšsüz quruγ qalïr. (TT V, B, 96)
Birök söz-leser alḳu bilig-l(e)r iyin keẓigçe uçsuz ḳıdıġ-sız bolur tip bolmaġu kergek
ünmek öngi üdrülmek bolmaġu kergek oẓmaḳ ḳuṭrulmaḳ. (Üİ, 121a, 13)
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Kök ḳalıḳ uuçsuz ḳıdıġ-sız erür. (Üİ, 102a, 16)
Kök ḳalıḳ parmanu uuçsuz ḳıdıġ-sız üçün anın kök ḳalıḳ yme ök uuçsuz ḳıdıġ-sız erür tip.
(Üİ, 102a, 18)
Kök ḳalıḳ parmanu uuçsuz ḳıdıġ-sız üçün anın kök ḳalıḳ yme ök uuçsuz ḳıdıġ-sız erür tip.
(Üİ, 102a, 17)

… burkanlarnıng ulsuz tüpsüz edgüleri üze ülgü teng tutup ayıgladım tantım erser. (AY,
136, 21)

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 19)
O(tsuz emsi)z ürüntegsiz ayıġ (ḳılınç ḳı)lmaḳ neteg bolur. (M, 79, 28)
Bilip uḳup ḳılmış o(tsuz) emsiz ürüntegsiz kılmış erser a(yıġ) ḳılınçların tegriklemiş erser.
(M, 79, 11)

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 18)

… üçünç süülüg küçi asılıp üstelip yagısız yavlaksız bolgay. (AY, 192, 4)

… ikinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 20)
1.2.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Kök halindeki kelimelerden sonra kullanılan +sIz / +sUz, 22 örnekte üzerine işletme
eki almıştır. Ekin üzerine gelen işletme ekleri kullanım sıklıklarına göre aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
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Tablo 2

Vasıta hali

+n

20

İyelik eki

+I, +lArI

2

1.2.1.1.2.1. Vasıta Hali
Tngr/// özin qalïn qu(vraγ) /// adasazan (tudasazan) /// bolzun ӓrti. (Man III, 29, 12)
Yašχa aḍasïzïn tuḍasz(n) ögrünçün mngin ӓrmӓkӓngzl(ӓr) bolzun. (Man III, 27, V-13)
İgsizi-n adasızı-n turalım.(Man I, T. II. D. 171, ard yüz, sol sütun, 27)

Adasuzïn turalım. (Man II, T. II. D. 169, II-7)

(Adda)s(ı)z(ı)n

tuddas(ı)z(ı)n

bosu(şsuzun)

kadğusuz(un)

kaddukın

büt(ünin)

y(a)rlıkamakıı bolzun. (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1)
(Ögr)ünčün ‘igü/// (aḍḍ)aszn tuḍḍaszn bosuš(szn) qaḍγusuzn qaḍḍïqïn büt(ünin)
yarlïqamaqïï bolzun. (Man III, 17, R-2)

Ol tamuluġlarıġ körüp samanta-vrkiş yazıdaḳı ḳuvramış ḳuvraġ assız ḳorḳup ayınıp
sansarlaġ mesi tosanas berksizin mesüsü-zin münin ḳadaġın saḳınıp inçe tip
tiyürler. (M, 68, 12)

Yme erkligin erksizin arınıp ermegürüp işke ködügke tıltanıp yazukda boşungalı-ı
barmadımız erser tengrim amtı-ı yazukda boşunu ötünür bir Manastar hirza. (H, 266)

Yme todunçsuz ovutsuz sok yek üçün yme korkunçsuz köngülümüz üçün arınıp
ermegürüp erkligin erksizin baçak sıdımız erser. (H, 255)
Anıŋ yrlıḳıŋa erksiz-in mn bu muntaġ yavlaḳ ada ḳılur-mn. (ÇB, 160)

Yime kün ay ölür tidimiz erser erksizin tugar batar erki-i bar erser. (H, 24)
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İgsizi-n adasızı-n turalım.(Man I, T. II. D. 171, ard yüz, sol sütun, 27)

Ol tamuluġlarıġ körüp samanta-vrkiş yazıdaḳı ḳuvramış ḳuvraġ assız ḳorḳup ayınıp
sansarlaġ mesi tosanas berksizin mesüsü-zin münin ḳadaġın saḳınıp inçe tip
tiyürler. (M, 68, 12)

Ol yirdӓ kingin (al)qıγïn mungsuzun yorïγai (sïzl)ar. (Man III, 13, V-6)

Kim ḳayu tınlıġlar adın kişinis birme-yük adın tavarın oġurlasarlar törüsüzin küçeyü
ḳunup alsar-lar. (M, 83, 55)

Biz iş ayġuçı …-mız .. kentü erkimiz .. küçümüzke küvenip törüsüzin sesik vrḥar sanlıġ
erin atın ḳızın ḳırḳının işke küçke irtke birtke ıdtımız yumşadımız tartdımız istimiz
toḳıdımız tosladımız. (M, 62, 30)

Tngr/// özin qalïn qu(vraγ) /// adasazan (tudasazan) /// bolzun ӓrti. (Man III, 29, 12)
Yašχa aḍasïzïn tuḍasz(n) ögrünçün mngin ӓrmӓkӓngzl(ӓr) bolzun. (Man III, 27, V-13)

(Adda)s(ı)z(ı)n

tuddas(ı)z(ı)n

bosu(şsuzun)

kadğusuz(un)

kaddukın

büt(ünin)

y(a)rlıkamakıı bolzun. (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1)
(Ögr)ünčün ‘igü /// (aḍḍ)aszn tuḍḍaszn bosuš(szn) qaḍγusuzn qaḍḍïqïn büt(ünin)
yarlïqamaqïï bolzun. (Man III, 17, R-2)
1.2.1.1.2.2. İyelik Eki
Tıdıġsız-nıng bar ḳayu yörügi tiptiser büṭün ed-siz-i üz-e tıḍdaçı ürtdeçi yoḳ-ındın aṭı
bolur ermez tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102a, 6)

… -/- … öglerin ḳasların … (silik)durlar uvutsuzları üçün -…/ ekeleri sisilleri ḳızları
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birle … /// inürler. (M, 109, 15)
1.2.1.1.3. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Kök halindeki yapılar üzerine gelen ekin sonrasında, sadece 1 örnekte yapım eki
kullanılmıştır.
Tngrim ///// ӓnsizlig. (Man III, 9, R-5)
1.2.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.2.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.2.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ek, tekrarlarla birlikte toplam 564 örnekte gövde yapısı üzerine gelmiştir. Ekin
öncesinde kullanılan yapım ekleri, kullanım sıklıklarına göre aşağıda sıralanmıştır.
Tablo 3

-g / -ġ

232

-t / -ṭ

19

-ç

138

-mAk

17

-n

44

-ş

13

-k / -ḳ

27

-m

3

-I

26

-A

1

-Uk

22

-yAk

1

-GU

21

1.2.1.2.1.1.1. –g / -ġ
Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 192, 1)
Ḳaltı aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız. (Üİ, 99a, 6)
Ḳaltı aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız. (Üİ, 97b, 8)

Üç iṭigsiz-l(e)r bolur aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 16)
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Öçmek yme ök erür edgü erür aḳıġsız. (Üİ, 116a, 14)
Bilip öçmek neçe edgü erser yme inçip erür aḳıġsız. (Üİ, 116b, 8)

İṭiglig nom-ta yindem yol kirtü ök erür aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 14)

Yindem bilip öçmek erür iṭigsiz aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 17)

Aḳıġ-lıġ nom-tın adırmaḳ üz-e bilip öçmek iṭigsiz-ig bililü tüketdi aḳıġ-sız. (Üİ, 99a, 2)

Birle yana üç itigsiz-l(e)r yme ök erür üçün aḳıġ-sız. (Üİ, 99b, 6)

Neṭegin tiptiser erür üçün aḳıġsız. (Üİ, 124a, 14)
Munda söz-leser iṭiglig ḳayu erser aḳıġ-lıġ yme ol oḳ ol tip inçip kim ol yangġarıġ-ça
bilmiş kergek iṭigsiz erser oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız adırtlıġ oṭġuraḳ bildürkelir üçün yana
sözlemiş ol ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r tir. (Üİ, 98b, 5)

Töz-ün yol erür edgü erür aḳıġ-sız bar erür oḳşaṭı tılṭaġ-ı tip. (Üİ, 116a, 13)

Aḳıġ-sız belgü erser inçip bo söz-legüçi-te olar-ta aḳıġ-lar iyin üklimez üçün aṭamış ol
aḳıġ-sız belgü tip. (Üİ, 99a, 12)

Aḳıġ-sız belgü erser inçip bo söz-legüçi-te olar-ta aḳıġ-lar iyin üklimez üçün aṭamış ol
aḳıġ-sız belgü tip. (Üİ, 99a, 13)
Ḳaltı söz-leser bilmek-ning küçinde bululġuluḳ bolmış öçmekning timin ök aṭı bolur bilip
öçmek tip munda bildeçi erser erür aḳıġ-sız bilge bilig. (Üİ, 109a, 14)
Neng alḳu aḳıġ-sız bilge bilig ermez. (Üİ, 108b, 6)
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Kentü bar aḳıġ-sız bilge bilig taroardaçı alḳu niz-vani-l(a)rıġ tanuḳ-ladaçı alḳu bilip
öçmekig. (Üİ, 109b, 7)
Ḳayu tılṭaġ-ın anṭaġ bolur tiptiser üç uġuş-taḳı aḳıġ-lıġ ed-l(e)r bo aḳıġ-lıġ ed-l(e)r-teki
öçmek barça aḳıġ-sız bilge bilig tılṭaġ-ında bululur. (Üİ, 109b, 4)
Bo aḳıġ-sız bilge bilig-te inçip bolur tuṭulup öçmek alḳınmamaḳ-lıġ mün ḳadaḳ. (Üİ,
109a, 14)
Erür üçün aḳıġ-sız bululmaz bilip öçmek. (Üİ, 125b, 9)

Ne üçün tip tiser a kavşıkıya inçe k(a)ltı gang ögüzdeki kum sanınça üç ming ulug ming
yirtinçüler bolsarlar ol ança yirtinçü-deki tınl(ı)glar barça arhant kutın bulup akıgsız edgü
törüke tegmiş bolsarlar. (AY, 155, 19)
İṭigsiz nom-nung yme ök yörügin tuṭa bililü tükeṭser yme aḳıġ-sız erdüki amtı küsemiş
üçün kingürü yörgeli anın kergek-lep uḳıṭmış körkiṭmiş erür. (Üİ, 99a, 19)

Öngdün aḳıġlıġ-ıġ yörgü-te adırı tükeṭmek üz-e yol kirṭüg neçe yörügin tuṭa bililser yme
aḳıġ-sız erdüki amtı küsemiş üçün yaḳın yaġuḳ uḳıtġalı aḳıġ-sız-nıng töz-in anın ḳaṭnayu
söz-lemek-ning aḳıġsız-ı erser ḳaltı yol kirṭü erür tip anın munda mün ḳadaḳ bolmaz. (Üİ,
99a, 15)

Loka-utar yol yol yme ök kirtü yme ök üçün anın munda söz-lemiş ol yol kirtü tip
küsemiş üçün adırtlıġ oṭġurao bildürgeli aḳıġ-sız erdükin. (Üİ, 98a, 13)

Neṭegin aḳıġ-sız yörügüg tiptiser yindem yol kirtü ök aḳıġ-sız ermez. (Üİ, 99b, 6)

Kaltı yol kirtü erür tip neçe aşnu aḳıġ-lıġ-ıġ yörgü-te öngi kiṭerü tüketser yme amtı aḳıġsız-ıġ yörgü-te tuṭuldurmasar siẓinmiş üçün siẓingülük bolġay sudurandiki ni’kay-lıġ-l(a)r
söz-legüçi öng birle birikip yomdaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sıẕ ermiş tip. (Üİ, 97b, 4)

47
Negülük ol ikileyü siẓinü söz-lep siẓingülük bolġay yomtaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız ermiş tip.
(Üİ, 97b, 9)
Aḳıġ-sız erser ḳaltı alḳu yol kirṭü ulatı üç iṭigsiz erür tip. (Üİ, 97a, 2)
Aḳıġ-sız erser oaltı yol töz-ün-l(e)r kirṭü-si ulatı üç iṭigsiz-l(e)r erür yme tir. (Üİ, 97a, 4)
Ḳaltı alḳu aḳıġ-sız ertmiş köẓünür üdki toġdaçı törü-lüg nom-l(a)r erür. (Üİ, 125b, 8)
Ol ḳayu ol tiptiser ḳaltı alḳu aḳıġ-sız ertmiş köẓünür üdki toġdaçı törü-lüg nom-l(a)r erür
tip ulatı “shih yueh” ḳavır-aẟınça söz-leser alḳu aḳıġ-lıġ nom-l(a)r tegşüṭinçe-si-ning aṭı
bolur bilip öçmek tip. (Üİ, 123a, 1)

Yol kirṭüg aḳıġlıġ-ıġ yörgü-te karik-ta öngi kiterip ertürü tüketmek üz-e bekiz belgülüg
bililü tüketdi erti aḳıġ-sız ertüki. (Üİ, 97a, 11)
Aḳıġlıġ-ıġ yörgü-te öngi kiṭerü tükeṭmek üz-e bekiz belgülüg bililür üçün oṭġuraḳ aḳıġ-sız
ertüki anın öngdün söz-legüçi-ning yörügi oṭġuraḳ anṭaġ ermez tip. (Üİ, 97b, 11)
İṭiglig-tin adırmaḳ üz-e neçe bililser yme yol kirtü tip anıng aḳıġ-sız ertüki munı aḳıġ-sızta ornaṭıp uḳıṭıp adın yörügin kim atırtlıġ oṭġuraḳ ḳılsar bolur negü mün ḳadaḳ. (Üİ, 98b,
1)
Amtı bildürkelir üçün adırtlıġ otġuraḳ aḳıġ-sız ertükin anın munda ḳaṭnayu sözleser yme
ök mün ḳadaḳ bolmaz tip. (Üİ, 97b, 5)
Sudur-andiki ni’kay-lıġ-l(a)r söz-l(e)r öng yomdaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız erür tip. (Üİ, 97a,
15)
Bilip öçmek edgü aḳıġ-sız erür. (Üİ, 116b, 13)
Bolar ikigü bir teg erür üçün aḳıġ-sız ider işdürü söz-lemiş ol. (Üİ, 100b, 8)
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Ḳaltı toimadaçı törü-lüg aḳıġ-sız iṭiglig nom-l(a)r erür. (Üİ, 124a, 12)

Toġmadaçı törü-lüg aḳıġ-sız iṭiglig tiptimişi erser kirtgünç iyin yorıdaçı er-en-l(e)r-ning
töz-ün yol-ı yügerü yorıduḳ-ta nom iyin yorıdaçı-l(a)r-nıng töz-ün yol-ında bululur
bilmetin öçmek. (Üİ, 124b, 2)
Bo kök ḳalıḳ-ta ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r-ning ulatı yol töz-ün-l(e)r kirṭüsi-ning aṭı bolur
aḳıġ-sız nom tip. (Üİ, 97a, 9)
Bo kök ḳalıḳ-ta ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r ulatı yol töz-ün-l(e)r kirṭü-si-ning aṭı bolur
aḳıġ-sız nom tip. (Üİ, 101b, 10)
Aḳıġ-sız nom yme ök bolur iki törlüg. (Üİ, 99a, 9)

Aḳıġ-sız nom-l(a)r mün-süz ḳadaḳ-sız erür. (Üİ, 123b, 4)

‘Eng başlayu yörer aḳıġ-sız nom-l(a)r-nıng keẓigin tiẓigin. (Üİ, 126a, 1)
Aḳıġ-sız nomta bululmaz bilip öçmek. (Üİ, 123b, 3)
Yme ök bar üçün tıltaġ-ı tuṭuldurup turġurġuluk aḳıġ-sız nom-ta kergek-lep söz-lemiş
erür öçmek kirtüg. (Üİ, 100b, 7)
İnçip aḳıġ-sız yol üz-e bululma-ġuluḳ anın bilmiş kergek aḳıġ-sız ol. (Üİ, 109b, 6)

Ḳayu tılṭaġ-ın adırtı aḳıġ-sız-ıġ tiptiser aḳıġ-sız tarḳarġuluḳ ermez üçün. (Üİ, 106a, 15)

Amtı siẓinmiş üçün yol kirtü yanduru ol öng-ke birikip yomdaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız tigey tip
ḳiterkelir üçün bo siẓikig anın karik-ta söz-lemiş ol aḳıġ-sız-ı erser. (Üİ, 97a, 16)

Yol kirṭüg erür aḳıġ-sız tip üç iṭigsiz-te ulatı-l(a)rıġ yme ök kim yörüg üz-e bolur bilgeli
erür ol aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98a, 2)
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Bilü tükeṭmiş uġuş-uġ aṭḳandaçı köngül köngül-teki nom-l(a)r erür aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98b,
8)
Ḳaltı amranmaḳ-ḳa bodulmaḳ-tın öngi üdrülmiş-l(e)r erser kin yana aṭḳansar amranmaḳ
uġuş-uġ bo aṭḳantaçı köngül-teki nom-ta ulatı-l(a)r-ı oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98b,
11)
Boşġuṭ-suz-l(a)r-nıng öng yükmeki ulatı tuṭyaḳ-sız öng oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98b,
13)

Erdüki uḳıṭḳalır bildürkelir üçün çın kirṭü töz-in anın söz-lemiş ol ulatı üç törlüg iṭigsiz
-l(e)r erür ol aḳıġ-sız tip. (Üİ, 99a, 4)
Ulatı kin toġdaçı nom-l(a)rıġ aḳıġ-sız tip timiş-i erser tıḍ ḳalır üçün erür aḳıġ-lıġ-ıġ. (Üİ,
124a, 16)
Yol kirṭüg erür aḳıġ-sız tip üç iṭigsiz-te ulatı-l(a)rıġ yme ök kim yörüg üz-e bolur bilgeli
erür ol aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98a, 1)
Aḳıġ-sız töz erser ḳaltı yol kirṭü ulatı üç törlüg iṭig-siz-l(e)r erür. (Üİ, 99a, 10)
Timek-ning munung aṭı bolur aḳıġ-sız töz tip. (Üİ, 99a, 11)
İṭiglig munda aḳıġ-lıġ bolu tüketser bekiz belgülüg bilmiş kergek iṭigsiz ḳayu erser aḳıġsız yme ol oḳ ol tip. (Üİ, 97b, 17)
İnçip aḳıġ-sız yol üz-e bululma-ġuluḳ anın bilmiş kergek aḳıġ-sız ol. (Üİ, 109b, 6)
Aḳıġ-sız yol üz-e niz-vani tarḳarmaḳ timin ök birdemlig bolur tip. (Üİ, 108a, 7)
Birök anṭaġ erser lokik yol üz-e tarḳartuḳ-ta niz-vani-l(a)rıġ bululsar bilip öçmek aḳıġ-sız
yol üz-e niz-vani tarḳarġalı tavranmaḳ inçip iş-siz bolġu kergek tip. (Üİ, 108a, 4)
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Kin birök kirip aḳıġ-sız yol-ḳa ḳaṭnayu taplasar timin ök aṭamış ol birdemlig tarḳarmaḳ
tip. (Üİ, 110a, 3)
Ne kergek ikileyü sözlep munda kim ol kim adırtlıġ oṭġurak söz-ledeçi aḳıġ-sız yörüg üze bolur bilgeli aḳıġ-lıġ-ıġ. (Üİ, 98a, 3)
‘Eng’ ilki tarṭar aḳıġ-sız yörügüg. (Üİ, 99b, 4)
Neṭegin aḳıġ-sız yörügüg tiptiser yindem yol kirtü ök aḳıġ-sız ermez. (Üİ, 99b, 5)
Kntüü barγaii tamuχa uḍuu iltkӓii birgüčig az ofutsuz suq yӓk arïχsïz yӓklӓr ӓrüš kišig
munturur baqr oγulqa köklӓyür. (Man III, 12, V-8)
… ayaġ çilteg-ke tegimlig tınlıġlarıġ ayaġsız8 tod tolı ḳılmasar. (M, 51, 9)

Biligsiz bilig … (TT III, 45)

Biligsiz bilig bolmasar tavranmaḳ bolmaz. (M, 44a, 23)

Biligsiz bilig öçser tavranmak öçer. (M, 44a, 24)

Üz boz bilig övkä bilig ovu(tsuz) bilig t(ä)rkïš bilig biligsiz bilig suq yӓk ovutsuz yӓk
birlӓ. (Man III, 8, III, V-2)

… üç engim sansar içinte bir elig orunlarta az övke biligsiz biligde ulatı utun
nızvanılarnıng küçetdükinte … (AY, 133, 18)

Biš ažun-taqïï tïnlγ-larïγ biligsiz biligdin öngii öṭür-tüngüz. (TT, III, 31)

Bişinç nom buşı erser ugrayu biligsiz biligig üçegü-ni tarkartaçı titir. (AY, 163, 8)
… erüş ḳar(arıġ biligsiz) biliginte kiter kögüzi bolur. (KİP, 66)

8

ayağ<aya-ğ “honour, respect=saygı, şeref” (EDPT, 270)
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… biligsiz bilig-ke örlütüp t(e)rs tetrü körüm üze köngülüm köküzüm tetrülüp edgü
törüler-te bışrunmadın öğretinmed-in amru ayıg kılınçlarıg ok asdım üklitdım erser. (AY,
136, 16)
… ay munmış biligsiz braman birükin altun yaratmak …-r sen …/// şungin ḳanta … (M,
11, 16)

Kim ḳayu tınlıġlarnas uzun öd(te) berü azsız övkesiz biligsiz ḳ-… bu üç türlü(g)
(edgülüg) tözl(üg) kösüli ḳatılu ḳarılu turġalı u-mış erser. (M, 59, 31)

Biš ažun-taχïï tïnlγ larïγ biligsiz k/// öngü öṭür tüngüz. (Man III, 39, III, R-1)
/// alp bilgӓ ӓr /// i tuγa biligsiz /// qïlïnč qïlïp. (Man III, 31, V-15)
Birü(k) kim ayıġ ḳılınçlıġ ḳararıġ biligsiz kögüzlüg erser. (KİP, 66)
Taḳı (yime) az ḳılınçlıġ övke k(üvenç) … biligsiz muyata /// küvenç (ters kö)rüm
kögüzlüg tınlıġ(lar) … erigin b(arıġın) … utġuraḳ uḳa yarlıḳar erdi. (M, 4, 27)

Biligsiz ögsüz boltukumuz (ü)çün kamag yaruk özütlerning t(özin)ge (yil)tizi(nge) arıg
yaruk ezrua tengriken(-ke?) yazıntımız yangıltımız erser (yaruklı-ı) karalı-ı ten(gr)ili-i
yekli-i-h… (H, XX)

Orḍuγaru biligsi(z) söngüškä kälir tip.(Man III, 19, V-1)
Tünlӓ küntüz ӓrinügsüz bӓltirdӓ tiz qučup olurdačï-lar özin toldï ӓrki üküš. (HB, 1939)
Umuġsuz ınaġ-sız arıçısız … emgenü(r). (M, 85, 6)

Ayıġ irinç yarlıġ umuġsuz ınaġsız emgeklig tınlıġlar öginte ḳasınta taḳı yegrek adasınta
tudasınta ara kirür ozġurur. (KİP, 185)
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Emgek üze yürekleri yançılmış korkınçda sıkışda turmış umug-suz ınagsız irinç y(a)rlıg
tınl(ı)glar-ıg boşumak kutgarmak buyan edgü kılınç kamag üç üdki burkanlar üs-kinte
tınl(ı)glar edgüsinge iyin ögirip ‘engeyü burkan kutın küzetdürmek buyan edgü kılınçka
yitmez. (AY, 180, 12)

Umuġsuz ınaġsız (k)özi körmedin yalasuḳ etüzin …-g osuġluġ emgeklig /-… …-/
yorıyur. (M, 85, 26)

Alku emgeklig tolgaklıg tınl(ı)glarıg ozgurguka kutgarguka ötlemiş buyan edgü kılınç
emgek üze yürek-leri yançılmış korkınçda sıkışda turmış irinç y(a)rlıg umug-suz ınagsız
tınl(ı)glarıg boşumak kutgarmak buyan edgü kılınçka yitmez. (AY, 180, 8)

Ançama (ö)gmiş alḳamış törü erür.. kim esirgençsiz kösülin ed tavar buşı birmek.. men
yime alḳu aġı barım iliksiz tutuḳsuz kö-sülin buşı birdim. (M, 10, 16)

(Am)tı bu kü///… -/rü bu tünte ki/ iliksiz tutuḳsuz kösülin …-üm künümin küdeyin. (M,
12, 24)
İṭiglig-ning tegşüṭinçe-si erser bo oḳ inçip erür itigsiz. (Üİ, 100a, 5)
Bilip öçmek yindem erür iṭigsiz. (Üİ, 115a, 14)
Neçe töz-ün yol birle oḳşaşsar yme inçip töz-i erür iṭigsiz. (Üİ, 116b, 14)

Yindem bilip öçmek erür iṭigsiz aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 17)

İnçip tikirtsiz tepirtsiz alku tiki çogı ırak öngi üdrülmiş örüg amıl itigsiz erksinmekke
tükellig inçkü mengilig üç üdlerte ertmiş erip yene üç üdlerig b(e)lgürtdeçi şravaklar
pratyıkabud-larnıng

bilgülüklerintin

ünmiş

ertmiş

öngi

seçilmiş

alku

ulug

bodis(a)t(a)vlarnıng bışrunu yorıgulukı kamag bügü biliglig burkanlarnıng adırtsız bir teg
tözi tüpi titir. (AY, 166, 8)
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Munda söz-leser iṭiglig ḳayu erser aḳıġ-lıġ yme ol oḳ ol tip inçip kim ol yangġarıġ-ça
bilmiş kergek iṭigsiz erser oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız adırtlıġ oṭġuraḳ bildürkelir üçün yana
sözlemiş ol ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r tir. (Üİ, 98b, 4)

Çın kirtü munda iṭigsiz erser vayseşiki-lıġ balşı-l(a)r söz-legüçi parmanu baġ bolur iṭiġsiz
tip. (Üİ, 99b, 15)
Aḳıġ-sız erser ḳaltı alḳu yol kirṭü ulatı üç iṭigsiz erür tip. (Üİ, 97a, 3)
İṭiglig munda aḳıġ-lıġ bolu tüketser bekiz belgülüg bilmiş kergek iṭigsiz ḳayu erser aḳıġsız yme ol oḳ ol tip. (Üİ, 97b, 16)
Yana iṭigsiz nom-l(a)r-ıg bolmaz üçün çınl(a)yu körkiṭgeli bo tılṭaġ-ın ḳavır-a sözlemiş ol.
(Üİ, 101a, 4)
Yana bo üç iṭigsiz nom-l(a)rıġ öngdün uḳıṭu yörmemiş-in amtı uġramış üçün uḳıṭu
sözlegeli anın munda uḳıṭmış erür. (Üİ, 99a, 20)
İṭigsiz nom-nung yme ök yörügin tuṭa bililü tükeṭser yme aḳıġ-sız erdüki amtı küsemiş
üçün kingürü yörgeli anın kergek-lep uḳıṭmış körkiṭmiş erür. (Üİ, 99a, 18)
İki y(i)g(i)rmi tılṭaġtın turuġm-a nom-l(a)r erür iṭigsiz tip. (Üİ, 99b, 14)

Çın kirtü munda iṭigsiz erser vayseşiki-lıġ balşı-l(a)r söz-legüçi parmanu baġ bolur iṭiġsiz
tip. (Üİ, 100a, 1)
İṭigsiz tiptimiş-i erser “wei tzu” iṭig tigüçi vi ujikig kin inçip uḳıṭu söz-legey biz. (Üİ,
100a, 2)
Neṭegin tiptiser erür üçün iṭiġsiz üç üd-l(e)r-te tuṭulmatuḳ tip. (Üİ, 116b, 2)
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… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 18)
Birök söz-leser alḳu bilig-l(e)r iyin keẓigçe uçsuz ḳıdıġ-sız bolur tip bolmaġu kergek
ünmek öngi üdrülmek bolmaġu kergek oẓmaḳ ḳuṭrulmaḳ. (Üİ, 121a, 13)
Kök ḳalıḳ uuçsuz ḳıdıġ-sız erür. (Üİ, 102a, 16)
Kök ḳalıḳ parmanu uuçsuz ḳıdıġ-sız üçün anın kök ḳalıḳ yme ök uuçsuz ḳıdıġ-sız erür tip.
(Üİ, 102a, 18)
Kök ḳalıḳ parmanu uuçsuz ḳıdıġ-sız üçün anın kök ḳalıḳ yme ök uuçsuz ḳıdıġ-sız erür tip.
(Üİ, 102a, 17)

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 17)
Ymӓ ornaγsz ikirčgü köngül tutmaqda özin tarqaru tutar. (Man III, 8, VI, R-3)

Biligsiz ögsüz boltukumuz (ü)çün kamag yaruk özütlerning t(özin)ge (yil)tizi(nge) arıg
yaruk ezrua tengriken(-ke?) yazıntımız yangıltımız erser (yaruklı-ı) karalı-ı ten(gr)ili-i
yekli-i-h… (H, XX)

D(a)ntipali ilig ört yalın arasınta turup umuġı üz-ülüp serü umatın tört yıŋaḳ-ıġ yaŋılıp
ög-süz bolup talıp et’öz-i süklünti. (DB, 171)
Ol biş yüz sıġun-lar isig öz ḳorḳıncıŋa ögsüz bolup yirke yapşınu sıġıntı-lar. (DB, 69)

Qararïγ tünӓrigg ögsü(z) … bolurlar. (Man III, 4, V-1)
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Yime biş türlüg ıda ığaçda utru (ötrü?) bu ögsüz et’özde tug-dılar. (Man I, T. II. D. 173 a1,
ard yüz, 2)
Anga yürüntӓg qïltïng///vqa nizvani üzӓ quturup ögsüz köngülsüz ӓrtilӓr. (Man III, 39,
Blatt 3, V-5)
Öwkӓ nïzwanï özӓ quturup ögsüz köngülsüz ӓrtilӓr. (TT III, 30)

Yme kamag yekler ul(ug)lar totunçsuz ovutsuz sok yek (birle?) yüz artukı kır(k t)ümen
yek (yavlak?) biliginge-h katılıp ögsüz köngül-süz kelti. (H, XIII)

Bu muntaġ ḳolı kesilmiş-in körüp beliŋleyü ögsüz osuġ-luġ bolup ḳatıġ ünin ḳıḳra inçe tip
tidi. (DB, 137)
Uz-atï bu dyan saqïnčïγ saqïnïp išläsär ölügsüz buyan ädgü qïlïnč ät’üz äz-ä asïlur. (TT
V, A, 40)
Ölügsüz buyan ädgü qïlïnč kut asïlur.(TT V, A, 74)
… kimbaġ yapşursar ig aġrıġlıġ kişig sat-aġsız tersiz içgü ot öntürüp emleser otasar. (M,
51, 6)

Taḳı yime mis tümen tınlıġlar altun kümüş erdni monçuḳ satıġsız erdniler tilegeli .. taluy
ögüzke kirser. (KİP, 19)

Ötrü kentünüs tükel türlüg satıġsız erdnilig küntegüsin alıp ḳuanşi im pusarḳa tutdı.
(KİP, 157)
Olar üçegü y(i)me tüz-ün yavaş erip ertiŋü sımtaġsız erdiler. (MT, 8)
Siz yrlïqamïš yrlïγïγ sïmtaγsïz köngülün küzӓtdii. (TT III, 131)
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… sïmtaqsïz köngül//// uq///ar. (TT III, 148)

Tüz-ün yaşomaitri-a bu çştani ilig beg siz-iksiz bu tün ök alḳu yeklerig barça buluŋ yıŋaḳ
saçġay. (ÇB, 250)

Üz-üksüz muntaγ saqïnč qïlïp tarni söz-lӓsӓr siz-iksiz siṭi tigmӓ iši ködügi bütӓr. (TT V,
A, 69)

Taqï tükӓmӓz bu-u yïl siziksiz tükӓmӓgӓi. (HB, 1997)
K(a)ltı bo bizing bakşımız kangımız umug-umuz ınagımız ulug y(a)rlıkançuçı köngüllüg
tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si burkan angmagad ilte narayançan ögüz kıdıgınta m(a)habodı sögüt tüpinte v(a)jırlıg v(a)çirasan örgün üzesinte b(e)k bagdaşınu oluru y(a)rlıkap
sakınguluk-suz sözlegülüksüz tıdıgsız arıg süzük alkınçsız tüketinçsiz nom agılıkda
ornanıp... (AY, 172, 12)
Ötürü küniŋӓ tıdıγsız berdi. (İKP, VIII, 6)

Bayumaklıg mengiler üze alkınçsız bilge biliglig edremler üze tüketinçsiz edgü nomta
tılangurmaklar üze tıdıgsız bolup... (AY, 170, 22)

… üç törlüg y(a)ruk bilge bilig altı törlüg bügülenmek edremke tıdıgsız erklig boltılar.
(AY, 186, 1)

Kök ḳalıḳ öngsüz körgülük-süz tıdıġ-sız erür. (Üİ, 104a, 11)

Amtı oḳ tıdıġsız köŋülin d(a)ntipali ilig-ke barıp siz-ler-ke isig öz bireyin amraḳ meniŋ
isig öz-ümin satayın. (DB, 98)

… alp bulguluk burkan kutın bulup imirigme kamag tınl(ı)g oglanı üçün üzeliksiz nom
tilgen evirip tıdıg-sız nom buşı birip nomlug küvrügüg tokıp nomlug labayıg ürüp …
(AY, 154, 2)
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Alḳu köngül köngül-teki nom-l(a)r ulatı köngül-te öngi kılınç-ta ulatı alḳu tıdıġ-sız noml(a)r barça bolġu kergek kök ḳalıḳ. (Üİ, 102b, 15)

Birök tıdıġ-lıġ tuṭuġ-lug-ta taş erür kök ḳalıḳ tiptiser inçip köngül köngül-teki nom-ta
ulatı alou tıdıġ-sız nom-l(a)r-nıng barça-nıng aṭı bolġu kergek kök ḳalıḳ tip. (Üİ, 102a, 11)

Tıdıġsız-nıng bar ḳayu yörügi tiptiser büṭün ed-siz-i üz-e tıḍdaçı ürtdeçi yoḳ-ındın aṭı
bolur ermez tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102a, 7)

Munda tıdıġ-sız-ı yme negü ol tip tiser kentü öz-i adın-ıġ tıdmatın adın-ta kentü öz-i
tıdılmaz üçün anın aṭamış ol tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102b, 12)
Yme alḳu nom-l(a)r-ta tek bolsar tıdıġ-sız töz-i barça aṭamış ol kök ḳalıḳ tip ikileyü yoḳ
erser. (Üİ, 103a, 12)
Kök ḳalıḳ tip timiş-i erser tıdıġ-sız tip yörüg ol. (Üİ, 102a, 5)
Ḳavır-asınça ḳayu söz-legüçi üç törlüg iṭigsiz-l(e)r-te kök ḳalıḳ tek tıdıġ-sız töz-lüg erür.
(Üİ, 101b, 12)
Neṭegin aṭatı kök ḳalıḳ tiptiser anın şasṭ(i)r-ta sözlemiş ol tek tıdıġ-sız töz-lüg erür tip.
(Üİ, 102a, 13)
Tıdıġ-sız töz-lüg ol tiptimiş-i erser erür tüz töz-i-ning yörügi. (Üİ, 105a, 12)
Anı üçün söz-lemiş ol inçe tip tıdıġ-sız töz-lüg tip. (Üİ, 104a, 18)
Oṭġuraḳ söz-leyür kök ḳalıḳ tek tıdıġ-sız töz-lüg erür tip munda bolur iki törlüg mün
ḳadaḳ-l(a)r. (Üİ, 103a, 15)

Munda kök ḳalıḳ tıdıġ-sız töz-lüg erür tip “tz’u chung chê” munda tiptimiş-i erser bo üç
itigsiz-l(e)r-te adırıp almış kergek kök ḳalıḳ iṭigsiz-ig. (Üİ, 102a, 3)
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Çambudvip (uluş) … ödün ossuz ḳavrılmaz ḳut küçinte tıdıġsız tut//-… yime alḳınmaz.
(M, 28, 13)

Yene mening kutrulmak bölüklüg edgü yıltızda tutulmış k(a)ltı tükel bilge t(e)ngri
t(e)ngrisi burkannıng bilgülüki körgülüki ıduk tayşıng nomlarka sanlıg ülgülençsiz
tenglençsiz tıdıgsız tutugsuz arıg süzük neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 169, 22)
Birök tıdıġ-sız üçün atamış ol kök ḳalıḳ tiptiser ötrü kök ḳalıḳ töz-süz bolġu kergek. (Üİ,
102a, 8)
Tıdıġ-sız üçün öng anda yorıyur tiptimiş-i erser erür iş işlemek-ning yörügi tip. (Üİ, 105a,
13)
Adın belgüsi bilip bilmetin öçmek-l(e)r-ning neçe bolsar yme tıdıġ-sız yörügi yme ök
ikileyü bar üçün adın belgüsi anın kök ḳalıḳ ermez tip. (Üİ, 103a, 13)
Tïtïγsïz burχan qutïn bul-tunguz. (TT III, 107)
‘Eng başlayu-ḳı iki padak-(a)r-ta söz-lemeki erser öçmekig kentü öz-i oḳşaṭı tılṭaġsız
bolmaḳ-lıg yörüg-inge tayaḳ-lıġın tip … (Üİ, 114a, 12)

Öçmekig kentü öz-i oḳşaṭı tılṭaġ-sız bolmaḳ-lıġ yörüginge tayaḳ-lıġın tiptimiş-i erser. (Üİ,
114b, 11)
Ḳayu yörüg-ke tayaḳ-lıġ-ın söz-leti öçmekig oḳşaṭısız tiptiser öçmek-ig kentü öz-i
oḳşaṭı-sız tılṭaġ-sız bolmaḳ-lıġ yörüg-inge yme ök adın-ḳa yme birmemek-inge “yu”
bolmamaḳınga yme tir tayaḳ-lıġın anın munṭaġ tip söz-lemiş ol. (Üİ, 113a, 1)
Öçmekig kentü öz-i oḳşaṭı tılṭaġ-sız bolmaḳ-lıġ yörüg-inge yme ök adın-ḳa yme
bilmemek-lig yörüginge tayaḳ-lıġ-ın anın munṭaġ tip söz-lemiş ol. (Üİ, 113b, 15)
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İnçip bililü tükeṭür erti oḳşaṭı tılṭaġ-sız ertüki. (Üİ, 115a, 15)

Ḳaltı puranı ulatı azaġ nomluġlar sözleyürler tılṭaġsız kentün belgürer tip olarnıs
sözlemişleri teg yime ermez. (M, 41, 15)
Sudur-ta y(a)rlıḳamaḳ-ı erser öçmekig oḳşaṭı tılṭaġ-sız tip alḳu bilip öçmek-l(e)rig tuṭa
söz-lemiş ol. (Üİ, 116a, 5)

Yene mening kutrulmak bölüklüg edgü yıltızda tutulmış k(a)ltı tükel bilge t(e)ngri
t(e)ngrisi burkannıng bilgülüki körgülüki ıduk tayşıng nomlarka sanlıg ülgülençsiz
tenglençsiz tıdıgsız tutugsuz arıg süzük neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 169, 22)

Ançama (ö)gmiş alḳamış törü erür.. kim esirgençsiz kösülin ed tavar buşı birmek.. men
yime alḳu aġı barım iliksiz tutuḳsuz kö-sülin buşı birdim. (M, 10, 16)

(Am)tı bu kü///… -/rü bu tünte ki/ iliksiz tutuḳsuz kösülin …-üm künümin küdeyin. (M,
12, 24)
Umuγsuz biznitӓg tïnlγlarqa. (TT III, 16)
Umuġsuz ınaġ-sız arıçısız … emgenü(r). (M, 85, 6)

Ayıġ irinç yarlıġ umuġsuz ınaġsız emgeklig tınlıġlar öginte ḳasınta taḳı yegrek adasınta
tudasınta ara kirür ozġurur. (KİP, 185)
Emgek üze yürekleri yançılmış korkınçda sıkışda turmış umug-suz ınagsız irinç y(a)rlıg
tınl(ı)glar-ıg boşumak kutgarmak buyan edgü kılınç kamag üç üdki burkanlar üs-kinte
tınl(ı)glar edgüsinge iyin ögirip ‘engeyü burkan kutın küzetdürmek buyan edgü kılınçka
yitmez. (AY, 180, 11)
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Umuġsuz ınaġsız (k)özi körmedin yalasuḳ etüzin …-g osuġluġ emgeklig /-… …-/
yorıyur. (M, 85, 26)

Alku emgeklig tolgaklıg tınl(ı)glarıg ozgurguka kutgarguka ötlemiş buyan edgü kılınç
emgek üze yürek-leri yançılmış korkınçda sıkışda turmış irinç y(a)rlıg umug-suz ınagsız
tınl(ı)glarıg boşumak kutgarmak buyan edgü kılınçka yitmez. (AY, 180, 7)
Umuγsuz irinz monqul qal aquluγ yïlqïta. (TT III, 25)

… ançu-layu ok yme biz umugsuz kangım idege(?) toyın ögim sundarı azgançeçek terim
imerigm(e) alku kamag tınl(ı)glar birle bo kamag biş ajun tınl(ı)g oglan-ların birle iiş
alınıp … (AY, 173, 4)

Sizisge umunçl(uġın) ayıġ ıraḳ yolt(a) emgenü kelmiş men umuġsuz ḳılmas. (M, 11, 3)

1.2.1.2.1.1.1.1. –gsIzlAr
-g / -ġ ekiyle kurulmuş olan gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra işletme
eklerinden çoğul eki, belirtme hali, tamlayan hali, bulunma hali ve iyelik eki
kullanılmıştır. Ancak bu örnekler “Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme” bölümünde yer
aldığı için burada sadece eki alan kelimeler ve künyeleri verilmiştir.

biligsizlerde (Man III, 8, V, R-12)
itigsizler (Üİ, 98b, 15), (Üİ, 99a, 11), (Üİ, 99a, 3), (Üİ, 97a, 5), (Üİ, 98b, 6), (Üİ, 101b,
10), (Üİ, 101a, 2), (Üİ, 99b, 9), (Üİ, 99b, 6)
iṭigsizlerig (Üİ, 97b, 18), (Üİ, 101a, 12), (Üİ, 98b, 19), (Üİ, 125b, 12)
iṭigsizlerning (Üİ, 126a, 2), (Üİ, 97a, 8), (Üİ, 101a, 7), (Üİ, 102a, 1)
itigsizlerte (Üİ, 102a, 4), (Üİ, 101b, 12), (Üİ, 101a, 14)
1.2.1.2.1.1.1.2. –gsIzI
aḳıġsızı (Üİ, 97a, 17), (Üİ, 97a, 12), (Üİ, 99a, 16), (Üİ, 98a, 9), (Üİ, 97a, 2)
tıdıġsızı (Üİ, 104a, 14), (Üİ, 102b, 10)
tıdıġ-sızınıng (Üİ, 101b, 13)
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1.2.1.2.1.1.1.3. –gsIzIg
aḳıġsızıġ (Üİ, 123b, 3), (Üİ, 106a, 15), (Üİ, 97a, 11), (Üİ, 97b, 2), (Üİ, 98a, 4)
itigsizig (Üİ, 102a, 4), (Üİ, 124b, 2), (Üİ, 99a, 1)
1.2.1.2.1.1.1.4. –gsIznIs / -gsUznUs
aḳıġsıznıng (Üİ, 101b, 14), (Üİ, 101b, 15), (Üİ, 99a, 16)
tıdıġsıznıng (Üİ, 102a, 5)
umugsuznung (AY, 170, 4), (AY, 170, 11)
1.2.1.2.1.1.1.5. –gsIzDA
akıgsızta (Üİ, 98b, 2), (Üİ, 106a, 14)
itigsizte (Üİ, 98a, 1)
1.2.1.2.1.1.1.6. –gsIzIn
biligsizin (H, 73), (Man III, 8, II, R-13)
siziksizin (AY, 157, 12)
1.2.1.2.1.1.2. –ç
Mundag bu adunçsuz yazuk yazıntımız erser. (H, XXXV)
Aγïnčsïz köngül … (TT III, 18)
Tuturqan suwsuš-uγ saiqadï-lar ӓrki-i alqïnčsïz. (HB, 1943)

Bu mu(n)taġ türlüg sarasvati brḥasvati ulatı tesridem bilgeler klp ödün söz-lep alḳınçsız
asaġ tusuluġ edgüsin öp saḳınıp. (M, 5, 56)

Bayumaklıg mengiler üze alkınçsız bilge biliglig edremler üze tüketinçsiz edgü nomta
tılangurmaklar üze tıdıgsız bolup ol kamag tınl(ı)g-lar birle üzeliksiz üstünki yig köni tüz
tuymak burkan kutınga tükel bilge biligke t(e)rk tegmekim bols-un. (AY, 170, 19)
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Kim uzun üdün inçkü mengig bulgay siz-ler alkınçsız buyan edgü kılınçıg yme algay
sizler tip y(a)rlıkadı. (AY, 198, 21)

Taḳı yime alḳınçsız kögüzlüg bodisvt inçe bilis. (KİP, 83)

Anı üçün siz alḳınçsız kögüzlüg bodisvt inçe bilis uḳus ḳuanşi im pusar ḳutadmaḳ
erdemi antaġ ḳasınçıġ uluġ titir. (KİP, 59)
Ol ödün alḳınçsız kögüzlüg bodisvt inçe tip ötüg ötünti. (KİP, 154)

Alḳınçsız kögüzlüg bodisvt ḳuanşi im pusarnıs ḳutadmaḳ küçi erdemi antaġ uluġ titir.
(KİP, 69)

Alḳınçsız kögüzlüg bodisvt ol edgü ḳılınç ertisü öküş titir tesrim tip ötünti. (KİP, 88)

Alḳınçsız kögüzlüg bodisvt siz inçe bilis. (KİP, 100)

Alḳınçsız kögüzlüg bodisvt siz inçe bilis uḳus. (KİP, 148)

Ol ödün alḳınçsız kögüzlüg bodisvt şlok taḳşutın tesri burḳanḳa inçe tip ayıtu teginti.
(KİP, 171)

Taḳı yime alḳınçsız kögüzlüg bodisvt tesri burḳanḳa inçe tip ötüg ötünti. (KİP, 96)

Tözünüm bu alḳınçsız kögüzlüg bodisvt ulatı tesrili kişili ḳalın ḳuvraġḳa yarlıḳançuçı
kösül turġurus. (KİP, 163)

Alḳınçsız kögüzlüg bodisvt yana ikileyü ötünti. (KİP, 159)
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K(a)ltı bo bizing bakşımız kangımız umug-umuz ınagımız ulug y(a)rlıkançuçı köngüllüg
tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si burkan angmagad ilte narayançan ögüz kıdıgınta m(a)habodı sögüt tüpinte v(a)jırlıg v(a)çirasan örgün üzesinte b(e)k bagdaşınu oluru y(a)rlıkap
sakınguluk-suz sözlegülüksüz tıdıgsız arıg süzük alkınçsız tüketinçsiz nom agılıkda
ornanıp... (AY, 172, 13)

Törtünç nom buşınıng töz-i neçeke tegi alkınçsız tüketinç-siz titir. (AY, 163, 4)
Toŋalar begiteg ḳorḳınçsız ayançsız (b!) köŋülin tebrençsiz turup ḳalın yekler-niŋ
yavlaḳın ömetin muna amtı barçanı utar yigedür. (ÇB, 284)
Anı körüp çştani il-ig beg yürekin ḳatrunup tonalar begiteg kşatrik begler meŋiz meŋlep
ḳorḳınçsız ayınçsız köŋülin ol yekler arasınta kirip bardı. (ÇB, 16)
Ḳatıġ köŋül öritip korḳunçsuz ayınçsız köŋülin siz-lerni birle söŋüşgeli kelyük-mn. (ÇB,
80)

Ötrü tükel bilge maytrı bur-ḳan ol antag ḳorḳınçsız ayınçsız sımtaġ kösüllüg yalasuḳ
… ürkit-kelir belisletkelir ü(çün) kitumati (kent) uluşka yaġuḳraḳ amtıḳı biş yavlaḳ
ödteki tınlıġlarıġ … amtıḳı … uluşuġ bügün belgürtir. (M, 101, 16)

… telim öküş yaz-uḳlarısa ḳorḳunçsuz aymançsız erser-ler. (M, 65, 19)

Amtı aymançsız ḳorḳınçsız kös(ülin) nom tıslalım. (M, 23, 21)

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 18)
İnčip //// qılsar bulu(nçsuz?) /// .(Man III, 5, V-16)
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Bulunçusuz çi(n?)tӓmӓni ӓrdini bulsar qamaγ yertünçüdӓki tınlıγ-larnıŋ küsüşin inçip
tegin alqunı taplamadı. (İKP, XIV, 7)

Ançama (ö)gmiş alḳamış törü erür.. kim esirgençsiz kösülin ed tavar buşı birmek.. men
yime alḳu aġı barım iliksiz tutuḳsuz kö-sülin buşı birdim. (M, 10, 14)

… amtı m(e)n alku kamag tınl(ı)glar birle alkunı barça esir-kençsiz ökünçsiz köngülin
kamag biş ajuntakı tınl(ı)glarka evire teginür biz. (AY, 169, 13)
Tört türlüg äwrilinčsiz süz-ük kirtgünč köngülüg tanuqlamïš üçün üč ӓrdӓni-kӓ cχšapt-qa
kirtgünür süz-ülür. (TT V, B, 36)
Tört türlüg ӓwrilinčsiz süz-ük kirtgünč köngülüg tanuqlayur. (TT V, B, 35)

… ol tözünler oglı töz-ünler kızı süzük kirtgünç köngül-lüg tınl(ı)glar bodis(a)t(a)vlar
yolınta evri-linçsiz törüke tegip burkan kut-ınga agmaksız bolurlar. (AY, 190, 16)

… evrilinçsiz törüke tegmek bir togumlug ikinti orunta olurmakda ulatı amtı m(e)n ol
kamag bodis(a)t(a)vlarnıng ol antag edgü-lüg işleringe barça yilikdin süngükdin berüki
kop süzük kirtgünç köngülüm üze agır ayamakın artukrak iyin ögirür m(e)n sevinür
m(e)n. (AY, 152, 21)

… ulatı biş yigirmi asası nayut sanınca yavaniki tınlıġlaraġ ḳutġaru yarlıḳap kaujnagar
kentke (ya)ḳın şalavan berkte kalı(nçsız) nırvanḳa kirü kirü yarlıḳamışısa tegi alku
nomlaraġ uḳıtdaçı maytrısmit yiti otuz ülüş uluġ nom bitigig bititü tegintimiz. (M, 1, 34)

Munč(a) bu bir b///p ymӓ kötürüng taplančsz qamšančsz (q?)uraγ. (Man III, 13, II, V-8)

… kaçan yene ol pratyıkabudlar nırvanka kirtük-lerinte şarırlıg süngüklerin yiti erdini üze
ikirer y(e)g(i)rmi yoçan idiz körkle körü kanınçsız astup-lar itip ol şarırların anta urup tüü
törlüg hua çeçekin yıdın yıparın erdini too pra kuşatriların uzatı ayasar. (AY, 176, 17)
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Alḳu o//… ezrua t//… /…-d utmış … -nıs yarlıġısa tamburı pnçaşikide ulatı gntarvlar
begleri işidü ḳanınçsız biş türlüg yinçge oyun etiz-(ü) … (M, 17, 9)

Erdnilig satular erdnilig … tar kimilerin itmiş yaratmış … sekiz türlüg noş tataġlaġ //-…
tolu altunluġ ḳumın tüp//-… -tamış körü ḳanınçsız çeçekler(in) yaratmış ol antaġ
musadınçıġ … (M, 31, 16)

Uz-un turḳaru yrlıḳançsız köŋülin sansız öküş tınlıġ-larıġ az-ıġları öz-e-e tançḳalayu
ölürüp todunçsuz ḳanınçsız-z erser. (ÇB, 72)

… ḳutluġ tınlıġ … kedip yigit (silik) ḳanınçsız k/-… birle kelmişlerin körüp ertiġs(ü)
(s)aḳınçlıġ busuşluġ bolup kösül(inte) inçe saḳınçu boltı. (M, 99, 17)

Köz qaraq … körü qanïnčsïz körglӓ körküngüznii kö/s/… körür-lӓr ӓrti. (TT III, 81)

Nanta atlıġ tesridem … -ligteki teg ḳuş ḳuzġu(n)-larnıs işidü ḳanınçsız seviglig ünleri
iştilür. (M, 55, 20)

Ne (üçün) tip tiser tün bir antaġ (kedi)m ton etüg yivig tiz-ig kedmiş tonamış körü

ḳanınçsız (tes)risi kök ḳalıḳda turup m/… (ince) tip tidi. (M, 9, 14)

Kirtgünčsüz töz öz-ӓ bulγanmïš čuγ bolmïš köngülüg süz-ӓr tip toquz-unč kirtgünč ӓrsӓr.
(TT V, B, 101)

Toŋalar begiteg ḳorḳınçsız ayançsız (b!) könülin tebrençsiz turup ḳalın yekler-niŋ
yavlaḳın ömetin muna amtı barçanı utar yigedür. (ÇB, 284)
Anı körüp çştani il-ig beg yürekin ḳatrunup tonalar begiteg kşatrik begler meŋiz meŋlep

ḳorḳınçsız ayınçsız köŋülin ol yekler arasınta kirip bardı. (ÇB, 17)
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Ötrü tükel bilge maytrı bur-ḳan ol antag ḳorḳınçsız ayınçsız sımtaġ kösüllüg yalasuḳ
… ürkit-kelir belisletkelir ü(çün) kitumati (kent) uluşka yaġuḳraḳ amtıḳı biş yavlaḳ
ödteki tınlıġlarıġ … amtıḳı … uluşuġ bügün belgürtir. (M, 101, 16)

Amtı aymançsız ḳorḳınçsız kös(ülin) nom tıslalım. (M, 23, 21)

Ötrü çştani ilig beg ḳorḳınçsız köŋülin rakşas-ḳa yaḳın kelip ///di. (ÇB, 304)
… keyiklerin tegriklep kisari arslan turmış teg ḳorḳınçsız köŋül-in t/… (ÇB, 216)
Ḳayu ḳorḳınçsız yınaġ erser ol yınaġta turḳaru biz-ni uduz-up iltdiŋ. (DB, 83)
Ḳatıġ köŋül öritip korḳunçsuz ayınçsız köŋülin siz-lerni birle söŋüşgeli kelyük-mn. (ÇB,
80)

… telim öküş yaz-uḳlarısa ḳorḳunçsuz aymançsız erser-ler. (M, 65, 19)

Ol bodisvt sizlerke ḳorḳunçsuz buşı birgey. (KİP, 52)
Anın ḳamaġ tınlıġlar ayayu aġırlayu tapınu udunu atayu tutmış kergek alḳuḳa ḳorḳunçsuz
buşı birgüçi titir üçün. (KİP, 153)

Yme todunçsuz ovutsuz sok yek üçün yme korkunçsuz köngülümüz üçün arınıp
ermegürüp erkligin erksizin baçak sıdımız erser. (H, 253)

… amtı m(e)n alku kamag tınl(ı)glar birle alkunı barça esir-kençsiz ökünçsiz köngülin
kamag biş ajuntakı tınl(ı)glarka evire teginür biz. (AY, 169, 14)
Saḳınçsız busuşsuz yam kuzalavaks ḳılurlar erdi. (M, 72, 28)
‘Eng’ ilki saḳınçsız dyan-taḳı içmek ikinti öçmek dyan-taḳı öçmek üçünç ürlüksüz üz-e
öçmek törtünç bilip öçmek bişinç bilmetin öçmek erür. (Üİ, 100a, 9)
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Ḳaltı saḳınçsız tuuş erür ḳaçan toġa tüketdükte anda köngül-teki nom-l(a)r öçer.(Üİ, 105b,
12)
Siz ӓrtiŋü seβinçsiz ӓr ermiş siz. (İKP, A kalıntısı, 9)
Ḳayu tınl(ı)ġ-lar-nıŋ utlısı sevincsiz ḳlımış-ları. (DB, 184)
Amtï qorqïnçïγ sïz tarqarang mini sizinčsiz qïlïng. (Man III, 9, R-11)
Munč(a) bu bir b///p ymӓ kötürüng taplančsz qamšančsz (q?)uraγ. (Man III, 13, II, V-8)

Anta ötrü ayaġḳa tegimlig bodisvt tebrençsiz etüzin tütrüm teris dyan saḳınç yügerü
ḳılur. (M, 39, 5)

Taḳı yime tebrençsiz turmış atlıġ boşġut-suz tınlıġ bar. (M, 2, 17)
Toŋalar begiteg ḳorḳınçsız ayançsız (b!) köŋülin tebrençsiz turup ḳalın yekler-niŋ
yavlaḳın ömetin muna amtı barçanı utar yigedür. (ÇB, 284)
(E)tüzke olurup … yime tebrençsiz …-z yavalmış yaruḳ yaltrıḳın tegriklep ḳayu ḳayu
tütrüm teris saḳınç saḳınur (e)rki siz. (M, 39, 12)

… ulatı üzlünçü orunka tegip tükel bilge biligke arıg süzük bilge biligke sakıngu-luksuz
sözlegülüksüz bilge biligke teprençsiz bilge biligke köni tüz tuymak bilge biligke tegeyin
tip küseserler. (AY, 144, 12)

Oḳsuz teginçsiz örtlüg yalınlıġ bı bıçġu etüzleri öze (ya)ġar. (M, 84, 9)
Üstün örtüki altın yap(aġı) tört tamı alḳu temirlig (ört)-lüg ḳamaġ ödün iri(nç yarlıġ
tınlıġ)-larıġ oḳsuz te(ginçsiz) köyürür. (M, 83, 45)
(Sekiz) türlüg teginçsiz oḳsuz yir orun-da ozmış ḳurtulmış erür biz. (M, 23, 2)

68

Kayu mening üç yavlak yollarta kemişdeçi tamu prit yılkı ajunınta asurı-lar yirinte ulatı
sekiz törlüg teginçsiz orunlarka iltdeçi agır ayıg kılınçlarım erser. (AY, 138, 10)

Oḳsuz teginçsiz ot yalın içinte örtenür biz. (M, 78, 60)

Yir öze yiti bı bıçġun oḳsuz teginçsiz ölürürler. (M, 82, 2)
Munta toġup sıġun muyġaḳ başlıġ ımġa teke adġıraḳ suḳaḳ başlıġ tamuluġ tınlıġlar kelip
üç adrı süsün olarnı oḳsuz teginçsiz öz ḳonuḳra sançarlar tartarlar. (M, 75, 15)

Amarıları … etüzlügler vijir tumşu(ḳluġlar) ayıġ ḳılınçlıġ örtlüg (yalınlıġ) ḳuzġunlar
oḳsuz teginçsiz … yumġaḳlarıġ buza butarlayu //-… …-ileri örtlüg temirli(g) … …
yörgenmiş. (M, 67, 8)

Yene yme kavşıkı-ya kayu mening nomlug et’özüm erser arıg süzük ogşatguluksuz adruk
adruk sogançıg öng körk b(e)lgülerin <ülgülençsiz tenglençsiz bilge biliglerin>
ülgülençsiz tenglençsiz edgü edremlerin sakınu sözleyü yitinçsiz titir. (AY, 164, 21)

… ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı ülgü-lençsiz tenglençsiz buyan edgü kılınçıg alırlar.
(AY, 151, 6)

Yene mening kutrulmak bölüklüg edgü yıltızda tutulmış k(a)ltı tükel bilge t(e)ngri
t(e)ngrisi burkannıng bilgülüki körgülüki ıduk tayşıng nomlarka sanlıg ülgülençsiz
tenglençsiz tıdıgsız tutugsuz arıg süzük neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 169, 21)

… ötrü ol antag

tözünler oglı tözünler kızı süzük kirt-günç köngüllüg tınl(ı)glar

ülgülençsiz tenglençsiz ulug buyanlıg tir-ginig yıggalı tirgeli ugaylar. (AY, 175, 21)

… anı üçün kim kayu tınl(ı)glar ülgülençsiz teng-lençsiz üstünki yig buyan edgü kılınçıg
alayın tip küseserler. (AY, 157, 2)
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Anı üçün yme kavşıkıya ötüg{‘}çi bolmakdın turmış buyan edgü kılınç ülgülençsiz
tenglençsiz yöleştürgülüksüz titir. (AY, 163, 13)

Uz-un turḳaru yrlıḳançsız köŋülin sansız öküş tınlıġ-larıġ az-ıġları öz-e-e tançḳalayu
ölürüp todunçsuz ḳanınçsız-z erser. (ÇB, 72)

Yme künke aşadukumuz biş tengri-i yarukı-ı kentü özümüz özütümüz todunçsuz ovutsuz
sok yek seviginçe yorıduk üçün yavlak yirgerü barır. (H, 302)

Todunçsuz ovutsuz sok yek üçün sakıncın sözin kılınçın yme közin körüp kulkakın eşidip
tilin sözlep elgin sunup adakın yorıp ürke üzüksüz emgetirbiz. (H, 310)

Yme todunçsuz ovutsuz sok yek üçün yme korkunçsuz köngülümüz üçün arınıp
ermegürüp erkligin erksizin baçak sıdımız erser. (H, 252)
Todunčsuz yaq-larïγ tuḍultur-tunguz. (TT III, 78)

Yme kamag yekler ul(ug)lar totunçsuz ovutsuz sok yek (birle?) yüz artukı kır(k t)ümen
yek (yavlak?) biliginge-h katılıp ögsüz köngül-süz kelti. (H, XI)
Tuimaq bilig tutunčsuz yaruq yula tӓg qaltï tip saqïnïp bayaqï biš už-ak urmïš krgӓk. (TT
V, A, 49)

Taḳı yime yüz klp üç asası ödte berü paramantal yolta ḳataġlanu tükel türlüg burḳan
ḳutısa yivikin yivitip tözkerinçsiz burḳan ḳutılıġ çkrvrt ilig ḳan ornısa olurġuluġ tigin
öge atısa abişik ḳılmış … (M, 3, 4)

(Maytrısimi)t bitigde tözkerinçsiz (burḳan) (ḳutın) bulmak atlıġ biş yigirmi(-nç) (ülüş)
(nom) (tü)kedi. (M, 46, 25)
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… vçrazan örgün öze olurup tört türlüg şmnu süsin utup tözkerinçsiz burḳan ḳutın
bulmışın nomluġ tilgen tevirip biş pançaki toyınlaraġ sekiz tümen tesrilerig ḳutġarmışın
… (M, 1, 27)

Anıs tüşinte töz-kerinçsiz burḳan ḳutın bultusuz. (M, 51, 66)

Tesri tesrisi burḳan ḳuanşi im pusarnıs alḳudın sısar ḳutadmaḳ erdemin nomlayu
vidyaġ ḳılmışın eşidigli ḳuvraġda sekiz tümen tört mis tınlıġlar alḳuġun tözkerinçsiz
burḳan ḳutısa kösül turġurdılar. (KİP, 220)

… ançulayu ok m(e)n yme kutrulmak küsüşlüg t(e)ngrim kamag tınl(ı)g oglanları birle ol
antag yöleştürgülüksüz üstünki yig tözkerinçsiz edgülerig egsük-süz tükel bütürgeli udaçı
bolayın tip munçulayu yangın kılmış buyan edgü kılnçların evire kut kolmış k(e)rgek.
(AY, 174, 22)

Aġlak tözkerinçsiz erdemi ol erür. (KİP, 210)

Ayaġḳa tegimlig maytrı bodisvtnas yirtinçüke inip tözkerinçsiz tüzü köni tuymaḳ burḳan
ḳutın bulġusın utġurak uḳarmu siz. (M, 103, 15)
Tüz kӓrinčsiz burχan qutïn bultunguz. (TT, III, 66)
Közüntüngüz …larïnga yrašï tüzkӓrinčsiz …lïγ tïnlγ-larïγ. (TT III, 153)
Tüz kӓrinčsiz yig … (TT III, 178)
Alqu türlüg nïz-wӓnï-larïγ yïdï yoqıngadӓgi qalïsïz-z öčürüp tüz kӓrinčsiz yig üẓ-tünki
burχan qutïn bulup alqu türlüg tsui-nung töz-in yïltïz-ïn birdӓm üz-mӓlӓp qamaγ biš ažun
tïnlγ-larïγ inčgülüg mӓngülüg ürük amïl qalïsïz nïrwan mӓngisingӓ tӓgmӓki-miz bolz-un.
(TT IV, B, 57)
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Anï üčün tüz kӓrinčsiz yig töz-ü köni tuimaq atlγ ı-duq burχan qutïnga köngül öritmiš
bodastw-larqa burχan qutïn kösӓmӓklig köngül-lӓrin bütürdӓči on türlüg ӓdgü-lӓr üč
türlüg titrü čınγaru saqïnmaq qolulamaq tükӓl krgӓk. (TT V, B, 10)

Bayumaklıg mengiler üze alkınçsız bilge biliglig edremler üze tüketinçsiz edgü nomta
tılangurmaklar üze tıdıgsız bolup... (AY, 170, 20)
K(a)ltı bo bizing bakşımız kangımız umug-umuz ınagımız ulug y(a)rlıkançuçı köngüllüg
tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si burkan angmagad ilte narayançan ögüz kıdıgınta m(a)habodı sögüt tüpinte v(a)jırlıg v(a)çirasan örgün üzesinte b(e)k bagdaşınu oluru y(a)rlıkap
sakınguluk-suz sözlegülüksüz tıdıgsız arıg süzük alkınçsız tüketinçsiz nom agılıkda
ornanıp... (AY, 172, 13)

Törtünç nom buşınıng töz-i neçeke tegi alkınçsız tüketinç-siz titir. (AY, 163, 4)

Kamag biş ajun tınl(ı)glar oglanı ol nomlug et’ öz-üm ugrınta edgüke mengike
tegmeklerin yüz ming tümen kalp üdlerke tegi nomlap sözlep tüketinçsiz titir. (AY, 165,
5)

Yene yme kavşıkı-ya kayu mening nomlug et’özüm erser arıg süzük ogşatguluksuz adruk
adruk sogançıg öng körk b(e)lgülerin <ülgülençsiz tenglençsiz bilge biliglerin>
ülgülençsiz tenglençsiz edgü edremlerin sakınu sözleyü yitinçsiz titir. (AY, 164, 21)

… ötrü ol tözünler oglı tözünler kızı ülgü-lençsiz tenglençsiz buyan edgü kılınçıg alırlar.
(AY, 151, 6)

Yene mening kutrulmak bölüklüg edgü yıltızda tutulmış k(a)ltı tükel bilge t(e)ngri
t(e)ngrisi burkannıng bilgülüki körgülüki ıduk tayşıng nomlarka sanlıg ülgülençsiz
tenglençsiz tıdıgsız tutugsuz arıg süzük neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 169, 21)

… ötrü ol antag

tözünler oglı tözünler kızı süzük kirt-günç köngüllüg tınl(ı)glar

ülgülençsiz tenglençsiz ulug buyanlıg tir-ginig yıggalı tirgeli ugaylar. (AY, 175, 20)
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… anı üçün kim kayu tınl(ı)glar ülgülençsiz teng-lençsiz üstünki yig buyan edgü kılınçıg
alayın tip küseserler. (AY, 157, 1)

Anı üçün yme kavşıkıya ötüg{‘}çi bolmakdın turmış buyan edgü kılınç ülgülençsiz
tenglençsiz yöleştürgülüksüz titir. (AY, 163, 13)
Saw söz ötmӓyükingӓ ülgülӓnčsiz üküš osmaqïmz suwsamaqïmz turdï. (HB, 2041)

Anı alḳu tözün maytrı birle soḳuşup ezrua tesri yirinte toġmaḳ küsüşin buşı birgeli
saḳınçın iki yigirmi yıl tüni küni üz(lünçüsüz) paşantak atlıġ yaġış yaġadım(ız) … (M,
10, 33)
Qaš ičintӓ törümiš küzӓdip yanïnčsïz ažun-qa tӓkdilӓr. (TT III, 116)
Kü /// közӓdip yanïnčsïz // un tӓkdilӓr. (Man III, 39, V, V-1)

Kim yime tınlıġ(-lar adınlarıġ) baġda buḳaġuda kerikde …-//lir emgek tolġaḳ körkütser(ler kim y)ime yarlıḳançsız biligin .. –larıġ münsüz yaz(-uḳsuz) … -/ġ yapşurġuçılar … ürgüçiler. (M, 83, 13)

Yarlıḳançsız kösülin erüş öküş ḳoyun ḳuzıġ isig özlerinte adırdı-lar. (M, 74, 56)

Bu iki ygrmi türlüg asanwarukikilar išin išlӓgüči bolup yrlïqančsïz köngülin isig özlӓrintӓ adïrdï-mz ӓmgӓtdimz ölürdümz ӓrsӓr. (TT IV, A, 63)
Uz-un turḳaru yrlıḳançsız köŋülin sansız öküş tınlıġ-larıġ az-ıġları öz-e-e tançḳalayu
ölürüp todunçsuz ḳanınçsız-z erser. (ÇB, 70)
Üç ınag almak buyan edgü kılınç yazınçsız arıg ç(a)hşap(u)d küzetmek buyan edgü
kılınçka yitmez. (AY, 178, 18)

Yazınçsız arıg ç(a)hşap(u)d küzetmiş buyan edgü kılınç kamag tınl(ı)gl<a>rıg üç törlüg
kutlarka öritdürgeli ötlemek buyan edgü kılınçka yitmez. (AY, 178, 20)
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Ötrü tükel bilge maytrı burḳan lu ordusıntın önüp kitumati kent uluştaḳı tınlıġlarḳa yiti
ḳat ınal kentler içinteki tınlıġlarḳa saḳınu sözleyü yitinçsiz asaġ tusu ḳılu yarlıḳap
samantapuşp sesremke keli (y)arlıḳar. (M, 54, 12)

Yitinčsz bilgӓ ïγač γadïzï uduγum ӓrmӓk ög bilig biš tngri. (Man III, 13, II, V-1)

Anta ötrü purnabtri tükel bilge tesri tesrisi burḳan-nıs saḳınu yitinçsiz edgüsin öp
saḳınıp inçe tip tidi. (M, 13, 12)
… üč yvlaq yolqa qayu tïnlγ tüšär ärki (tngr)i burχan ol kim sui anïγ qïlïnč qïlïp yit(inčs)iz
qorqmasar. (Man III, 31, R-7)

… ol antaġ türlüg … -/zlayu yitinçsiz orunl// … -/ belgülüg bolur-lar. (M, 30, 5)

Yene yme kavşıkı-ya kayu mening nomlug et’özüm erser arıg süzük ogşatguluksuz adruk
adruk sogançıg öng körk b(e)lgülerin <ülgülençsiz tenglençsiz bilge biliglerin>
ülgülençsiz tenglençsiz edgü edremlerin sakınu sözleyü yitinçsiz titir. (AY, 164, 23)

Ötrü çştani ilig beg öz köŋüliŋe inçe … yitinçsiz yitiz yaġız … (ÇB, 116)

Ança sav yarlıḳaduḳ-(ta) yitinçsiz yitiz yaġız yir tebreyür. (M, 48, 23)
… ançulayu y(i)me bu yitinçsiz yitiz yaġız yir titreyü altı türlüg oġrın tebredi ḳamşadı.
(MT, 91)
1.2.1.2.1.1.2.1. –çsIzIn
esirgençsizin (M, 10, 35), (TT III, 109)

ḳorḳınçsızın (ÇB, 208)
yazïnčsïzïn (TT III, 134)
1.2.1.2.1.1.2.2. –çsUzUm
bulunčsuzum (Man II, T. M. 419, 18)
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1.2.1.2.1.1.3. -n
Ančola ymä yirḍä suvḍa ul(ušta) ba(lï)qta sizing t(özi)n(giz) yiltizingiz ol yirdä yoq ärsär
ol uluš bal(ïq) (yir s)uv öngsüz mängiz(siz) ///usuz kösünsüz. (Man III, 18, V-17)
Kim ḳayu ayıġ ḳılınçlıġ tınlıġ-lar küçsüz küsünsüz tınlıġlar emget-güçiler ölürgüçiler…
(M, 81, 40)

Emti y(a)rl-ağğançuçı kangamaz edgü kıl-ınçlıg il-‘ig(e)mez sans(a)z tümen yıl boltı
siz’inte ad(a, ı)-(a, ı)ltukda baru. (Man I, 173 a2, ön yüz, 4)

Ülgüsüz sansız keyiklerig avlap ölürdi. (DB, 56)
K/… sansız öküş ayıġ ḳılınç … oġlum-ım ḳız-ımın ḳamın ḳadaşımın tört türlüg süümin
balıḳımın uluş-ımın kent saz-aḳ küntki yinçke ḳırḳın-ları-mın barça pek meŋü saḳındım
erdi. (DB, 146)

Anta ötrü ayaġḳa tegimlig maytrı burḳan üstün edgü ḳılınçların aşġalı toyın ḳuvraġnıs
edgülüg iş ködüg-lerin bütürgeli ü(çün) sansız öküş musadınçıġ kü (kelig) (er)demler
öntürü tesri yalasuḳuġ ögirtürü sevintürü sup-uşpit sesrem-ke keli yarlıḳar. (M, 52,
31)

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 21)

Kim birök sansız öküş oġrın seniŋ isig öz-üŋte u… adaşıŋ işiŋ m(e)n tip tilin söz-lep
söz-lemişçe ḳılmadın utru sevinç utlı bilmegüçi bolsar anı adaş böşüg atın ataġalı tegimsiz
bolur. (MT, 60)

Uz-un turḳaru yrlıḳançsız köŋülin sansız öküş tınlıġ-larıġ az-ıġları öz-e-e tançḳalayu
ölürüp todunçsuz ḳanınçsız-z erser. (ÇB, 71)
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(Boġ)zın(-tın) önmiş tını öze alarıp kör-mişke sansız öküş tınlıġlarıġ ölür-di. (M, 58, 50)

Öt-rü ilig beg tört beltir yolta yoriyu anıŋ arasınta sansız öküş yeklerig kördi. (ÇB, 4)
Yine ök sansız … örtlük yalın-(lıġ) … -/ sekler başlarınta (ḳızartmış ör)tlüg temirlig ḥua
(çeçek) itinmiş … ḳayusı örtlüg (temirli)g orunluklar öze olur-(urlar). (M, 112, 32)

Yana kelmedük üdki altı bilig-l(e)r yme ök bolur sansız saḳış-sız. (Üİ, 120b, 14)

… akıgsız edgü törüke tegmiş bolsarlar anta yene kim erser bir tözünler oglı tözünler kızı
ol ança tenglig sansız saḳış-sız arıg turug arhantlar kuvragınga bir ajunta kedgülük tonın
kedimin yigülük içgülük aşın suvsuşın töşegülük töl(e)tin töşekin iglemişdeki otın emin
bo tört törlüg tapıgın udugın tapınsar udunsar… (AY, 155, 22)

Burkan monça y(a)rlıkadukda ötrü ol gr(a)tırakut tag töpüsinte yıgılmış tirilmiş sansız
sakışsız azrua hormuzta tört m(a)haranç t(e)ngriler başın kamag t(e)ngriler ulug küçlüg
yekler kuvragı kamagun barça yumgı bir ünin antag teginür. (AY, 193, 1)

Ol üdün sansız sakışsız azrua t(e)ngriler t(e)ngri kanı hormuzta t(e)ngri gang ögüz katunı
tört m(a)har(a)nç t(e)ngriler kuvragı kamagun barça olurmış orunlarıntın örü turup…
(AY, 182, 3)

Ol ok buyan küçinte on <törlüg> küç tört törlüg ürüg uzatı ornanmış ög turuglar ulug
edgü ögli köngül ulug y(a)rlıkançuçı köngül-te ulatı sansız sakışsız kamag-lık nomlarıg
tanuklagalı boltum. (AY, 164, 11)

… yene sansız sakış-sız üdler kolular ertginçe nırvanka kirmedin yirtinçüde mengün
turguka tütrüm tering nom tözin aça yada okıtguka ötügçi bolsar ol buyan edgü kılınç
yöleştürgülüksüz ok ogşat-guluksuz erür tip y(a)rlıkadı. (AY, 181, 17)
İyin ögirmekdin turmış buyan edgü kılınç erser sansız sakışsız ülgüsüz kolusuz titir. (AY,
156, 19)
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Mχa čïnatiš atlγ qutluγ twkač uluš-daqï ülgüsüz sansïz sudur-larïğ šastr-larïγ nïzwanï-larïγ
yinčkӓ tözin ötkürmiš mokšadiwi ačari-qa. (HB, 1821)
… d(a)r(a)nı tigme edremler şurunggasamabadı atl(ı)g tering samadı dyanka tayaklıgın
korkınçıg kasınçıg (ş)amnu kanın ülgüsüz sansız süülüg kuvragı birle barçanı utup
yigedip kayu neçe tuyguluk bilgülük nom erser. (AY, 172, 18)

…-ig ülgüsüz sansız taġ teg … telim öküş yekler rakşaz (b!) … tegirmileyü avlap iltiler.
(ÇB, 190)

… burkan kutın bulu y(a)rlıkamışların körkitü y(a)rlıkap nomlug tilgen evirip ülgü-süz
sansız tınl(ı)glarıg ozguru kut-garu y(a)rlıkadılar y(a)rlıkayur-lar y(a)rlıkagaylar erser.
(AY, 174, 16)

Öz öḍüngüz birtingiz ülküsüz san-sïz tïnlγ-larqa. (TT III, 102)

Ne üçün tip tiser kösül …/ça ödte asası sanınça … uluş balıḳlarḳa tegip sansız …
tınlıġlarḳa asaġ tusu (kılmış) (er)sek suḳıġınça ödte.(M, 16, 16)

Sansız tümen keyiklerig balıḳ başlıġ ḳıltımız. (M, 78, 31)

Sansız tümen keyik-lerig ölürdi-ler ertiler. (M, 75, 5)

… yavaş misülerke minip sansız tümen kitumati kent ul(uşluġ)-lardın ayaġ çilteg alı
balıḳ(tın) önüp supuşpit yimişlik ḳapaġıs(a) tegirler. (M, 51, 51)

Ant(a) (ötrü) adan yük//-… ödteki otın yalının (yörgen)-miş uluġ bedük bulıt (osu)-ġluġ
sansız tümen kolti nayut san(ı)n-ça kiçig tamuluġlar kelirler. (M, 70, 8)
… ayaġḳa tegimlig … … sansız tümen ḳuvr(aġ) … (M, 49, 12)
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Quruγ yerig suβayu öl yerig tarıyu quş quzγun suqar yorıyur sansız tümän özlüg ölürür.
(İKP, I, 5)

Takı yime bir bere uluġ sansız tümen sögütler … kelir. (M, 113, 19)
Ḳaltı bir ödün mḥamotgalyin arḥant anasın ḳutġarġalı sansız tümen sumır taġ-lar töpüsi
öze irkleyü motgalayin arḥantnıs kü kelig erdemi öze meriçi kançanapati uluşḳa barı
yarlıḳap … (M, 4, 41)

Tözünüm birük bu yirtinçüde sansız tümen t(ınlıġlar) … emgenser. (KİP, 9)

Muntada ulatı öküş türlüg uluġ yarlıḳa(nçu)-çı bilig küçinte sansız tümen tınlıġlarḳa asaġ
tusu ḳılu yarlıġ-ḳadı. (M, 4, 8)

Ḳok ḳamaġ san(sız tümen) tınlıġlarḳa … ḳamaġ bursos ḳu(vraġḳa) uvutluġ teginür biz.
(M, 112, 3)

Antran ḳopup tesri burḳan-nıs köligesise sıḳıntı anta timin ök ḳorḳınçı ayınçı sönti
muntada ulatı sansız tümen tınlıġlarḳa köligesi öze asaġ tusu ḳılu yarlıḳadı. (M, 5, 33)

Sansız tümen … -/u maytrı burḳan … -tçı bolmışları …m(ı)ş burḳanlarḳa …-r bolup …
(M, 97, 22)

Taḳı yime bu üç mis uluġ mis yir suvda sansız tümen yaġı yavlaḳ ḳuvrap ol ḳalın yaġı
yavlaḳ ara ḳalın satıġçılar yolayu ertgeli saḳınsar. (KİP, 42)

Sansız tümen yalasuḳlarıġ ölürdiler. (M, 75, 22)

(Bu) (ya)rlıġ yarlıḳaduḳta ol sansız (tümen) (y)ıġılmış ḳuvraġ yadılıp bardılar. (M, 19, 45)

Sansız tümen yıl anta (emgek) emgentiler. (M, 76, 4)
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Men özüm ıtta sansız yer körü yorımış kärgäk. (İKP, LVII, 4)
Öngre ertmiş ür ırak ülgü-süz sansız yüz ming asankı kalp üdlerte aşnu bo yirtinçü yir
suvda raçaratnaprabası atl(ı)g t(e)ngri burkan öng b(e)lgüre y(a)rlıka-mış erti. (AY, 185,
9)
1.2.1.2.1.1.4. –k / -ḳ
Ägsügsüz amraγlï tükӓl bilgӓ bilig siz. (Man III, 9, R-4)
Ol ḳayda tört eren işilerke kedgü tonaġu itig yarataġ yivig tizig ed tavar üzüksüz
e(gs)üksüz kergeksiz bolur-lar. (M, 31, 3)

… ançulayu ok m(e)n yme kutrulmak küsüşlüg t(e)ngrim kamag tınl(ı)g oglanları birle ol
antag yöleştürgülüksüz üstünki yig tözkerinçsiz edgülerig egsük-süz tükel bütürgeli udaçı
bolayın tip munçulayu yangın kılmış buyan edgü kılnçların evire kut kolmış k(e)rgek.
(AY, 174, 22)

Kayular ol tört törlüg tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki tört törlüg tapıg-ka udugka egsüksüz
tükel tegde-çi bolgaylar. (AY, 196, 6)
Vidng ӓgsüksüz uquγlï bilgӓ bilig siz siz. (Man III, 9, V-5)

İkileyü arṭuḳ-suz eksüksüz. (Üİ, 100a, 2)

Ol süt-lernis (küç)inte ḳop ḳamaġ tınlıġ-larıġ emgeksiz mesilig ḳılayın erdi. (M, 33, 8)

Ötrü ayaġḳa tegim-lig bodisvt sansarnıs berü (e)vril-mekin uḳup naru tevrilmekin
emgek-siz uçuz uḳar. (M, 44a, 11)
Ol ḳayda tört eren işilerke kedgü tonaġu itig yarataġ yivig tizig ed tavar üzüksüz
e(gs)üksüz kergeksiz bolur-lar. (M, 31, 3)

79
Yok yudun bul-ungur is’iz kergeksiz y(a)nçalanglar ootka örtenke töb’ün tüsüngür atang
kal-anga t(e)gl-‘üg teg tip sögüsür-ler yöntüşürler. (Man I, 173 a1, ard yüz, 12)
Ög ḳarnınta toġa teglük toġar irinç çıġay körgeli körksüz .. alḳuḳa aḳ bolur. (M, 85, 25)
… kentü körksüz ḳılınç … ö- … -u/nürler neçe /… (M, 109, 18)

Bu yıġılmış ḳalın ḳuvr-(aġ) bizis körksüz ḳılınçımız-nı uḳmazunlar. (M, 111, 39)

Biz ösre ḳız ḳısġa ödte şakimun burḳan şazanınta ayıġ yavlaḳ körksüz ḳılınçlar ḳıltımız.
(M, 74, 35)

Adan adan ol ödteki tınlıġlar-nıs körksüz ḳılınçların yime (ö)k açataştru atlıġ ilig ḳan
erdi. (M, 58, 43)
Ol an-taġ biş çöbik yavlaḳ ödteki evdin barḳtın önmiş toyınlar antaġ körksüz ḳılınçlıġ
erserler taḳı ne ayıtmış kergek igil kertilerıġ. (M, 58, 11)
Sӓṭrӓksiz yigii qïlïnčlarïn… (TT III, 40)

… üçünç süülüg küçi asılıp üstelip yagısız yavlaksız bolgay. (AY, 192, 4)

… ikinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 20)
Yoḳsuz b(ı)datı bolur oılmış-ıngız-l(a)r ḳatıġlanmaḳ emgenmekig. (Üİ, 121a, 10)

Muna ertimlig etüzümüz ertip barsar al(ḳu) ed tavar barça tolp ḳarılsar alp bulġu-luġ kişi
etüzin bulmışım yoḳsuz bolġay. (M, 1, 15)
Birök bularḳa edgü ögli törü-since tapaġ uduġ ḳılmasar-m(e)n işlerim adaşlarım tip
adamışım söz-lemişim yoḳ-suz bolġay. (MT, 70)
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Kim ḳayu kişi ḳuanşi im pusarḳa tapıġ uduġ ayamaḳ çiltemek atamaḳ (kirt)günmekde
ulatı tegürgeli emgek emgenser ol emgeki nes yoḳsuz bolmaz. (KİP, 81)

Atın eşidser etüzin körser saḳınmışı teginmişi yoḳsuz bolmaz. (KİP, 181)
Bu tŋri-ler yoḳsuz emgenür-ler. (ÇB, 252)

Neçe bu altı ḳat tesri yirinte erigme tesriler … tesri ḳatunları tünin künin tesri
mesi-sise esürüp yoḳsuz öd ertürür-ler erser. (M, 103, 29)

Yoḳsuz savlar sözlep ertürdümüz. (M, 65, 10)
1.2.1.2.1.1.5. –I
Alqu türlüg nïz-wӓnï-larïγ yïdï yoqıngadӓgi qalïsïz-z öčürüp tüz kӓrinčsiz yig üẓ-tünki
burχan qutïn bulup alqu türlüg tsui-nung töz-in yïltïz-ïn birdӓm üz-mӓlӓp qamaγ biš ažun
tïnlγ-larïγ inčgülüg mӓngülüg ürük amïl qalïsïz nïrwan mӓngisingӓ tӓgmӓki-miz bolz-un.
(TT IV, B, 60)

Alqu türlüg nïz-wӓnï-larïγ yïdï yoqıngadӓgi qalïsïz-z öčürüp tüz kӓrinčsiz yig üẓ-tünki
burχan qutïn bulup alqu türlüg tsui-nung töz-in yïltïz-ïn birdӓm üz-mӓlӓp qamaγ biš ažun
tïnlγ-larïγ inčgülüg mӓngülüg ürük amïl qӓlïsïz nïrwan mӓngisingӓ tӓgmӓki-miz bolz-un.
(TT IV, B, 56)

… ol kamag burkanlar üzkinte bo kamag agır ayıg kılınçlarımın anı barça kalısız ökünür
m(e)n. (AY, 137, 22)

Ol ok nom-lug et’özümde yene alku nom-lar barça kalısız tutulurlar. (AY, 165, 7)
… balıḳdaḳı yavız irü blgü-ler barça ḳalısız yitlinip barıp yekler-niŋ ḳorḳġu teg yvlaḳ
ün-leri yme eşidilmedi. (ÇB, 314)

… olar barça kalısız yumgı arısun alkınsun dışıt kşantı bulsunlar. (AY, 138, 12)
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Neng oḳşaṭı-sız ermez. (Üİ, 114b, 10)
Neng oḳşaṭı-sız ermez tip. (Üİ, 113a, 3)
Neng oḳşaṭı-sız ermez tip. (Üİ, 114a, 2)
Neng oḳşaṭı-sız ermez tip. (Üİ, 114b, 7)
Öçmek oḳşaṭı-lıġ mu oḳşaṭı-sız mu ol tip. (Üİ, 113a, 10)
Darmaḍini şmnanç söz-ledi öçmek oḳşaṭı-sız ol. (Üİ, 113a, 11)
Ḳayu yörüg-ke tayaḳ-lıġ-ın söz-leti öçmekig oḳşaṭısız tiptiser öçmek-ig kentü öz-i
oḳşaṭı-sız tılṭaġ-sız bolmaḳ-lıġ yörüg-inge yme ök adın-ḳa yme birmemek-inge “yu”
bolmamaḳınga yme tir tayaḳ-lıġın anın munṭaġ tip söz-lemiş ol. (Üİ, 113a, 1)

Birök baġ boldaçı edi-ning adrılmış-ı iyin bolsar üküş telim bilip öçmek ne üçün sudur-ta
söz-ledi öçmekig oḳşatı-sız tip. (Üİ, 113a, 8)
Neṭegin ol şmnanç kiginç birü ol bayaġut-ḳa sözledi öçmek-ig oḳşaṭı-sız tip. (Üİ, 113a,
13)
Munung uġrında sudur-ta söz-lemiş ol öçmekig oḳşaṭısız tip. (Üİ, 113b, 2)
Siz-l(e)r ḳayu abipiray-lıġ yörüg-ke tayaḳlıġ-ın uḳıṭu bo sudur-nung abipiray-ın söz-leyür
siz-l(e)r öçmekig oḳşaṭı-sız tip. (Üİ, 114a, 10)
Bo yörüg uġrında anın sudur-ta söz-lemiş ol inçe tip öçmekig oḳşaṭı-sız tip. (Üİ, 115a, 11)
Anın bilmiş kergek öçmekig oḳşaṭı-sız tip. (Üİ, 116a, 7)
Ne üçün seçe tıdar siz-l(e)r oḳşaṭı-sız tip. (Üİ, 116a, 11)
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Neṭegin tiptiser ol sudur-ta sözlemeki erser öçmekig oḳşaṭı-sız tip eksük erür anda tılṭaġ
tigüçi ujik. (Üİ, 113b, 7)
Amtı bo sudur-ta (sud) söz-lemeki erser öçmekig oḳşaṭı-sız tip yörüg üz-e bilmiş kergek
erür oḳşaṭı tılṭaġ-nıng yörügi tip. (Üİ, 113b, 12)
Oḳşaṭı-sız tiptimiş-i erser munda yoḳ iki öçmek bulmaḳ-lıġ yörüg. (Üİ, 115a, 11)
Oḳşaṭı-sız tiptimiş-i erser oḳşaşmamaḳ tip yörüg’ ol. (Üİ, 113a, 15)
Ḳayu yörügke tayaḳ-lıġın söz-leti öçmekig oḳşaṭı-sız tiptiser. (Üİ, 113b, 15)
Ḳayu yörüg-ke tayaḳ-lıġ-ın söz-leti öçmekig oḳşaṭısız tiptiser öçmek-ig kentü öz-i
oḳşaṭı-sız tılṭaġ-sız bolmaḳ-lıġ yörüg-inge yme ök adın-ḳa yme birmemek-inge “yu”
bolmamaḳınga yme tir tayaḳ-lıġın anın munṭaġ tip söz-lemiş ol. (Üİ, 113a, 1)
1.2.1.2.1.1.6. –Uk9
Bu iki kişinis edgü ḳılınçı bir teg tüz adruḳsuz titir. (KİP, 93)

İkileyü arṭuḳ-suz eksüksüz. (Üİ, 100a, 2)

Burlan ḳutılıġ küsüşinte ançaḳı-a yme tınmadın ḳılġuluġ işiŋe aruḳsuz köŋülin arıtı
armadı. (ÇB, 32, 273)

Tutčïï üsüksüz munï tӓg tuqum/γ s///uγ unïtmaqlïγ tooz topraqqa satïlïp turqaru m//qïl
ӓrtilӓr. (Man III, 39, III, V-1)

Ymӓ üzüksüz arïγïn ӓrmӓkig sӓvӓr amrayur. (Man III, 8, V, R-7)

9

A. von Gabain (2000: 54), Talat Tekin (2000: 92), Şinasi Tekin (1992: 156) ve Semih Tezcan (144)
fiilden isim yapan bu ekin ünlü ile biten kelimelere –k ,-ḳ, ünsüz ile biten kelimelere -Uk şeklinde geldiği
konusunda hemfikirdirler. Ancak çalışmamızda, ekin yuvarlak ünlülü halinin bir başka ek olduğunu
düşündüğümüz için –k / -ḳ ile –Uk eklerini ayırmayı uygun bulduk.
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Taḳı yime kim ḳayu tişi tınlıġ urı oġul tileser ḳuanşi im pusarḳa tapınu udunu teginip atın
üzüksüz atasar ötrü kösülteki teg körkle ḳutluġ ülüglüg urı oġul kelürür. (KİP, 75)

Bu s//uġ tıltaġınta üzüksüz buşılıġ yaġış yaġayın. (M, 95, 4)
(Taḳı) yime purnaki-(y)a bu (ayaġḳa) tegimlig may(trıbodi)-svt tükel ḳırḳ mḥa-klp ödte
üzüks(üz) … edgü ögli dyan saḳınçı … ançaḳıya yime … öritmedi. (M, 8, 8)
Ol ḳayda tört eren işilerke kedgü tonaġu itig yarataġ yivig tizig ed tavar üzüksüz
e(gs)üksüz kergeksiz bolur-lar. (M, 31, 3)

Todunçsuz ovutsuz sok yek üçün sakıncın sözin kılınçın yme közin körüp kulkakın eşidip
tilin sözlep elgin sunup adakın yorıp ürke üzüksüz emgetirbiz. (H, 315)

Ymb üzüksüz ӓrklig χan anang közingӓ közünü yüzün utru tururča saqïnur. (Man III, 8,
VII, R-7)
İnčip üzüksüz köntӓmӓk anang köng(üli) süzükün yaruqun yašuqan ӓrür. (Man III, 8, VII,
R-13)

Qïzïγ orun-taqïlar barča öntilbr uzatïï üzüksüz munïtӓk uluγ asïγ tuzu qıltïngïz. (TT III,
104)

Üz-üksüz muntaγ saqïnč qïlïp tarni söz-lӓsӓr siz-iksiz siṭi tigmb iši ködügi bütӓr. (TT V,
A, 68)

Ü6’üksü6 niẓvani-lar birl-ӓ söngüšmӓk öčӓsmӓk ol. (Man III, 6, II, V-12)

Siz-ing qutunguz qaru y(a)rlïqaγma yrlïqayu biring tngrim ürkӓ üzüksüz öglӓntürüng.
(Man III, 9, II, V-11)
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… ötrü ol tınl(ı)glar bo iyin ögirmek-lig yig ögretigde üzüksiz tut-çı ürüg uzatı
ögr(e)tinmiş k(e)rgek. (AY, 157, 5)

(Y)azuqsuz arıγ nomuγ songušurlar. (Man III, 1, II, R-2)

Kim yime tınlıġ(-lar adınlarıġ) baġda buḳaġuda kerikde …-//lir emgek tolġaḳ körkütser(ler kim y)ime yarlıḳançsız biligin .. –larıġ münsüz yaz(-uḳsuz) … -/ġ yapşurġuçılar … ürgüçiler. (M, 83, 15)

Yime yazuksuz kişig neçe kovladımız erser. (H, 103)

-Uk ekiyle kurulmuş olan gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz eki, 2 örnekte üzerine
vasıta halini alarak kullanılmıştır.
yazuḳsuzun (TT IV, B, 14), (KİP, 37)
1.2.1.2.1.1.7. –GU
İnçe k(a)ltı ‘eng’ilki bodun kara bısız bıçgu-suz bay mengilig bolgaylar. (AY, 196, 17)
Bilӓgüsüz yitii v(a)ž(irti)yür. (Man II, T. M. 419, 8)
Bilӓgüsüz yitii v(a)žı(r tiyür). (Man II, T. M. 419, 9)
Biirli makali sözlӓgüsüz ol. (HB, 1880)

… apramanaşub atl(ı)g ülgüsüz arıg t(e)ngri yirinte … (AY, 143, 10)
İyin ögirmekdin turmış buyan edgü kılınç erser sansız sakışsız ülgüsüz kolusuz titir. (AY,
156, 20)

Siziste ösi ödrülüp yalasuḳlar yiri ḳut-suz ülgüsüz osuġluġ boltı. (M, 91, 29)

Munta-da ulatı yılḳı az-unıŋa bar-mış keyik-ler-niŋ ülgüsüz öküş ḳorḳınç-ları ol. (DB, 15)
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Ülgüsüz öküš tsui ayaγ qïlïnč qïltï-lar kin yana ökünti-lӓr. (TT IV, A, 4)

Ülgüsüz sansız keyiklerig avlap ölürdi. (DB, 56)
Mχa čïnatiš atlγ qutluγ twkač uluš-daqï ülgüsüz sansïz sudur-larïğ šastr-larïγ nïzwanï-larïγ
yinčkӓ tözin ötkürmiš mokšadiwi ačari-qa. (HB, 1821)
… d(a)r(a)nı tigme edremler şurunggasamabadı atl(ı)g tering samadı dyanka tayaklıgın
korkınçıg kasınçıg (ş)amnu kanın ülgüsüz sansız süülüg kuvragı birle barçanı utup
yigedip kayu neçe tuyguluk bilgülük nom erser. (AY, 172, 18)

…-ig ülgüsüz sansız taġ teg … telim öküş yekler rakşaz (b!) … tegirmileyü avlap iltiler.
(ÇB, 190)

… burkan kutın bulu y(a)rlıkamışların körkitü y(a)rlıkap nomlug tilgen evirip ülgü-süz
sansız tınl(ı)glarıg ozguru kut-garu y(a)rlıkadılar y(a)rlıkayur-lar y(a)rlıkagaylar erser.
(AY, 174, 15)
Öngre ertmiş ür ırak ülgü-süz sansız yüz ming asankı kalp üdlerte aşnu bo yirtinçü yir
suvda raçaratnaprabası atl(ı)g t(e)ngri burkan öng b(e)lgüre y(a)rlıka-mış erti. (AY, 185,
8)

Kavşıkıya s(e)n amtı ülgüsüz üküş tınl(ı)glarıg ayıg kılınçlıg kkir tapçaların arıtıp çın
kirtü arınmak-ka tegürüp … (AY, 132, 20)

… apramanab atl(ı)g ülgüsüz y(a)ruklug t(e)ngri yirinte … (AY, 143, 5)

Öz öḍüngüz birtingiz ülküsüz san-sïz tïnlγ-larqa. (TT III, 102)

-GU ekiyle kurulmuş olan gövde üzerine gelen ek sonrasında, 3 örnekte vasıta hali
kullanılmıştır.
qaḍγusuzn (Man III, 17, R-3), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 2), (Man I, T. II. D. 171, ard
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yüz, sol sütun, 29)
1.2.1.2.1.1.8. –t / -ṭ
İnçip tikirtsiz tepirtsiz alku tiki çogı ırak öngi üdrülmiş örüg amıl itigsiz erksinmekke
tükellig inçkü mengilig üç üdlerte ertmiş erip yene üç üdlerig b(e)lgürtdeçi şravaklar
pratyıkabud-larnıng

bilgülüklerintin

ünmiş

ertmiş

öngi

seçilmiş

alku

ulug

bodis(a)t(a)vlarnıng bışrunu yorıgulukı kamag bügü biliglig burkanlarnıng adırtsız bir teg
tözi tüpi titir. (AY, 166, 16)
Bu erür altınç boşġutsuz arḥant dıntar. (M, 2, 28)
Bu erür sekizinç boşġutsuz arhnt dıntar. (M, 2, 42)
Toḳuzunç boş-ġutsuz arḥant dıntar. (M, 2, 48)
(Bu) bişinç boşġutsuz arḥant dı(ntar) erür. (M, 2, 23)
Bu yitinç boşġutsuz arḥant dıntar erür. (M, 2, 34)
Bu üçünç boşġutsuz arḥant dıntar titir. (M, 2, 10)
Bu törtünç boşġutsuz arḥant dıntar titir. (M, 2, 16)
İki kşan-l(a)r-ta alḳu niz-vani-l(a)r bir üdte tarıḳsar alḳınsar öṭrü birgerü boşġuṭsuz bolġu
kergek. (Üİ, 112b, 11)
Bu buyan (k)üçinte közünür etüzleri adasız (tudasız) uzun ḳalın ḳutın silik ölürür atlıġ
boşġutsuz tınlıġ bar. (M, 2, 1)
Yime ök etöz-in küzedür atlıġ boşġutsuz tınlıġ bar. (M, 2, 12)
Taḳı yime tebrençsiz turmış atlıġ boşġut-suz tınlıġ bar. (M, 2, 17)
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Taḳı yime bir bilge biligin ḳutrulmış atlıġ boşġut-suz tınl(ı)ġ (bar) kim bilge bilig küçinte nız-vanılaġ yaġı-laraġ utmış inçip öçmek dyan samarda ulatı dyan saḳı-nçlar öze erk
tarta umaz. (M, 2, 36)

Taḳı yime topulur tözlüg atlıġ boşġutsuz tınlıġ bar kim ḳam(ag)-da üstünki arḥantlarnıs
edgüsin erdemin bulġalı tegimlig bolur. (M, 2, 25)

Taḳı yime bar ikidin sısar ülüşin ḳutrulmış atlıġ boşġutsuz tözün tınlıġ kim alku
nızvanılaraġ arıtı alḳmış alḳu dyan samarlar öze erk türk (bo)lmış bu erür. (M, 2, 45)

Burχan nomïn (tur)γurduqïn üčün ///(s)uz sïgït sz boltumuz. (Man III, 16, R-6)
İnçip tikirtsiz tepirtsiz alku tiki çogı ırak öngi üdrülmiş örüg amıl itigsiz erksinmekke
tükellig inçkü mengilig üç üdlerte ertmiş erip yene üç üdlerig b(e)lgürtdeçi şravaklar
pratyıkabud-larnıng

bilgülüklerintin

ünmiş

ertmiş

öngi

seçilmiş

alku

ulug

bodis(a)t(a)vlarnıng bışrunu yorıgulukı kamag bügü biliglig burkanlarnıng adırtsız bir teg
tözi tüpi titir. (AY, 166, 6)
İnçip tikirtsiz tepirtsiz alku tiki çogı ırak öngi üdrülmiş örüg amıl itigsiz erksinmekke
tükellig inçkü mengilig üç üdlerte ertmiş erip yene üç üdlerig b(e)lgürtdeçi şravaklar
pratyıkabud-larnıng

bilgülüklerintin

ünmiş

ertmiş

öngi

seçilmiş

alku

ulug

bodis(a)t(a)vlarnıng bışrunu yorıgulukı kamag bügü biliglig burkanlarnıng adırtsız bir teg
tözi tüpi titir. (AY, 166, 5)

-t / -ṭ yapım eki sonrasında kullanılan +sIz / +sUz eki, 1 örnekte üzerine çoğul eki
almıştır.
boşġuṭsuzlarnıng (Üİ, 98b, 12)
1.2.1.2.1.1.9. –mAk
… ol tözünler oglı töz-ünler kızı süzük kirtgünç köngül-lüg tınl(ı)glar bodis(a)t(a)vlar
yolınta evri-linçsiz törüke tegip burkan kut-ınga agmaksız bolurlar. (AY, 190, 18)
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Neng inçip nırvanka kirü yarlıka-matın yirtinçüde ür keç uzun üdün mengün turu
y(a)rlıkap alku tınl(ı)g oglanların kop emgek-lerintin ozguru kutgaru y(a)rlıkap
alkınmaksız tükemeksiz inçkü mengi üze kamagunı bir teg inçkülüg mengilig kılu
y(a)rlıkas-unlar. (AY, 160, 9)

… biş ajun tınl(ı)g oglanların süzük kirtgünç köngül öritip nom bulunçınga tegürüp
alkınmaksız tükemeksiz inçkü mengi üze todu-rup… (AY, 154, 8)

… alkunı barça bir kşan üdte kedin tuyunup üzeliksiz üstünki yig burkan kutın bulu
y(a)rlıkap artamaksız mengülüg nomug artamaksız mengülük asıgıg birtemleti tanuklayu
y(a)rlıkadı erser. (AY, 173, 2)

… alkunı barça bir kşan üdte kedin tuyunup üzeliksiz üstünki yig burkan kutın bulu
y(a)rlıkap artamaksız mengülüg nomug artamaksız mengülük asıgıg birtemleti tanuklayu
y(a)rlıkadı erser. (AY, 173, 1)

Bir uçlug köngülin üç erdinig küyü küzetü tutsar tiring nomlarta ayıglamaksız çulvusuz
bolsar tükel bilge biliglig (tip) ayan-çang köngül turgursar edgü sakınç sakınsar arıyur
ayıg kılınç adartmak-ı. (AY, 148, 2)

kinti tütrüm tering yörüglüg nom tözinte ayıg-lamaksız çulvusuz erser. (AY, 147, 12)

… abarh atl(ı)g buzulmaksız t(e)ngri yirinte … (AY, 143, 16)

… atap atl(ı)g çolmaksız t(e)ngri yirinte … (AY, 143, 17)

Ḳop ḳamaġ tınlıġlarıġ emgetmeksiz saḳınç saḳ(-ın)ġuçı bolurlar. (M, 59, 15)

Taḳı yime bar bu ḳanmaḳsız telgenmeksiz tö(zlüg) … titik utġuratı otraḳ(a) … arḥant
ḳutın bulup taymaḳ tüş-mekke arıtı ḳorḳmaz. (M, 2, 30)
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Söz-leyü tüketser niz-vani-sız bolur tarḳarmaḳ öçmeksiz bolur tanuḳ-lamaḳ tip ikileyü iş-i
negül turġurup adın yöründek-ig körgeli alḳu kirtü-l(e)r-ning yörüg-in yoḳ üçün
tarḳarmaḳ tanuḳ-lamaḳ-lıġ iş ködüg. (Üİ, 112a, 3)
Taḳı yime bar bu ḳanmaḳsız telgenmeksiz tö(zlüg) … titik utġuratı otraḳ(a) … arḥant
ḳutın bulup taymaḳ tüş-mekke arıtı ḳorḳmaz. (M, 2, 30)

… inçe k(a)ltı ‘eng’ilki burkan kut-ınga yangırtı köngül öritmek yüz kalplarıg ertürüp
anıng içinte kılguluk ulug buyanlarıg bütürmek togmaksız nom taplagın bulmak
evrilinçsiz törüke tegmek bir tugumlug ikinti orunta olurmakda ulatı …(AY, 152, 20)

Neng inçip nırvanka kirü yarlıka-matın yirtinçüde ür keç uzun üdün mengün turu
y(a)rlıkap alku tınl(ı)g oglanların kop emgek-lerintin ozguru kutgaru y(a)rlıkap
alkınmaksız tükemeksiz inçkü mengi üze kamagunı bir teg inçkülüg mengilig kılu
y(a)rlıkas-unlar. (AY, 160, 9)

… biş ajun tınl(ı)g oglanların süzük kirtgünç köngül öritip nom bulunçınga tegürüp
alkınmaksız tükemeksiz inçkü mengi üze todu-rup… (AY, 154, 9)

Birök bulu tükeṭmiş-in yana bulur tiptiser munı munçulayı öṭlüm ötlüm bolur
tüpükmeksiz bolmaḳ-lıġ mün ḳadaḳ. (Üİ, 115b, 16)

1.2.1.2.1.1.10. -ş
Amtı-ḳı bo bilip öçmek ol adın öçmek-l(e)r birle bir ikinti-ke alış-sız biriş-siz erür. (Üİ,
106a, 3)

Amtı-ḳı bo bilip öçmek ol adın öçmek-l(e)r birle bir ikinti-ke alış-sız biriş-siz erür. (Üİ,
106a, 3)
Saḳınçsız busuşsuz yam kuzalavaks ḳılurlar erdi. (M, 72, 28)
Yana kelmedük üdki altı bilig-l(e)r yme ök bolur sansız saḳış-sız. (Üİ, 120b, 15)
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… akıgsız edgü törüke tegmiş bolsarlar anta yene kim erser bir tözünler oglı tözünler kızı
ol ança tenglig sansız saḳış-sız arıg turug arhantlar kuvragınga bir ajunta kedgülük tonın
kedimin yigülük içgülük aşın suvsuşın töşegülük töl(e)tin töşekin iglemişdeki otın emin
bo tört törlüg tapıgın udugın tapınsar udunsar… (AY, 155, 22)

Burkan monça y(a)rlıkadukda ötrü ol gr(a)tırakut tag töpüsinte yıgılmış tirilmiş sansız
sakışsız azrua hormuzta tört m(a)haranç t(e)ngriler başın kamag t(e)ngriler ulug küçlüg
yekler kuvragı kamagun barça yumgı bir ünin antag teginür. (AY, 193, 1)

Ol üdün sansız sakışsız azrua t(e)ngriler t(e)ngri kanı hormuzta t(e)ngri gang ögüz katunı
tört m(a)har(a)nç t(e)ngriler kuvragı kamagun barça olurmış orunlarıntın örü turup…
(AY, 182, 3)

Ol ok buyan küçinte on <törlüg> küç tört törlüg ürüg uzatı ornanmış ög turuglar ulug
edgü ögli köngül ulug y(a)rlıkançuçı köngül-te ulatı sansız sakışsız kamag-lık nomlarıg
tanuklagalı boltum. (AY, 164, 11)

… yene sansız sakış-sız üdler kolular ertginçe nırvanka kirmedin yirtinçüde mengün
turguka tütrüm tering nom tözin aça yada okıtguka ötügçi bolsar ol buyan edgü kılınç
yöleştürgülüksüz ok ogşat-guluksuz erür tip y(a)rlıkadı. (AY, 181, 17)
İyin ögirmekdin turmış buyan edgü kılınç erser sansız sakışsız ülgüsüz kolusuz titir. (AY,
156, 19)

-ş eki üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra vasıta hali kullanılmıştır.

bosuşsuzun (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1), (Man III, 17, R-2), (Man I, T. II. D. 171, ard
yüz, sol sütun, 29)

1.2.1.2.1.1.11. –m
Kim birök sansız öküş oġrın seniŋ isig öz-üŋte u… adaşıŋ işiŋ m(e)n tip tilin söz-lep
söz-lemişçe ḳılmadın utru sevinç utlı bilmegüçi bolsar anı adaş böşüg atın ataġalı tegimsiz
bolur. (MT, 60)
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Yana tegimsiz kişilerig aşatdımız. (M, 73, 63)

-m ekiyle kurulmuş olan gövdeler üzerine gelen ekin, vasıta haliyle kullanılmış olan 1
örneği tespit edilmiştir.

tuyumsuzun (Man III, 5, R-8)
1.2.1.2.1.1.12. –A
Yüz yılḳa tegi uzun özin ḳalın ḳutın igsiz toġasız adasız tudasız ögrünçü mesin yirtinçü
mesisin ürke ögrünçülüg ermeki bolzun. (M, 1, 44)

1.2.1.2.1.1.13. –yAk
Boşġuṭ-suz-l(a)r-nıng öng yükmeki ulatı tuṭyaḳ-sız öng oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98b,
12)
1.2.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Ekin sonrasında tespit edilen işletme ekleri, aşağıdaki tabloda kullanım sıklığına göre
sıralanmıştır.
Tablo 4

Çoğul eki

+lAr

22

Vasıta hali

+n

16

İyelik eki

+I, +m

9

Belirtme hali

+g / +ġ

8

Tamlayan hali

+Is / +Us, +nIs / +nUs

6

Bulunma hali

+DA

3

Eşitlik hali

+çA

1

1.2.1.2.1.2.1. Çoğul Eki
Üç iṭigsiz-l(e)r bolur aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 15)
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Aḳıġ-sız töz erser ḳaltı yol kirṭü ulatı üç törlüg iṭig-siz-l(e)r erür. (Üİ, 99a, 11)

Erdüki uḳıṭḳalır

bildürkelir üçün çın

kirṭü töz-in anın söz-lemiş ol ulatı üç törlüg

iṭigsiz-l(e)r erür ol aḳıġ-sız tip. (Üİ, 99a, 3)
Aḳıġ-sız erser ḳaltı yol töz-ün-l(e)r kirṭü-si ulatı üç iṭigsiz-l(e)r erür yme tir. (Üİ, 97a, 5)
Munda söz-leser iṭiglig ḳayu erser aḳıġ-lıġ yme ol oḳ ol tip inçip kim ol yangġarıġ-ça
bilmiş kergek iṭigsiz erser oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız adırtlıġ oṭġuraḳ bildürkelir üçün yana
sözlemiş ol ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r tir. (Üİ, 98b, 6)
Bo kök ḳalıḳ-ta ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r ulatı yol töz-ün-l(e)r kirṭü-si-ning aṭı bolur
aḳıġ-sız nom tip. (Üİ, 101b, 10)
İṭigsiz-l(e)r üz-e yörügi az üçün söz-lep yörgülüki ym ök az erür. (Üİ, 101a, 2)
Netegin çınkirtü töz yörügüg tiptiser ḳaltı yol kirtü bar bolmış teg ol çınkirtü töz üz-e
birle yana üç iṭigsiz-l(e)r yme ök bar üçün çınkirtü töz üz-e anın sözlemiş ol ulatı tip. (Üİ,
99b, 9)

Birle yana üç itigsiz-l(e)r yme ök erür üçün aḳıġ-sız. (Üİ, 99b, 6)

1.2.1.2.1.2.1.1. Çoğul Eki + Tamlayan Hali
Boşġuṭ-suz-l(a)r-nıng öng yükmeki ulatı tuṭyaḳ-sız öng oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız tip. (Üİ,
98b, 12)
Basa yörer üç iṭigsiz-l(e)r-ning öz töz-in. (Üİ, 126a, 2)
Bo kök ḳalıḳ-ta ulatı üç törlüg iṭigsiz-l(e)r-ning ulatı yol töz-ün-l(e)r kirṭüsi-ning aṭı bolur
aḳıġ-sız nom tip. (Üİ, 97a, 8)
İṭigsiz-l(e)r-ning yörügi az-ı üz-e ḳavır-a-sınça körkiṭü inçip tükeṭür üçün anın amtı aşnu
söz-lemiş ol. (Üİ, 101a, 7)
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Üç iṭigsiz-l(e)r-ning yörügin birer birer böle adırtlayu karikda söz-leti erti. (Üİ, 102a, 1)
1.2.1.2.1.2.1.2. Çoğul Eki + Bulunma Hali
Ymӓ (bi)l(ig)siz-lӓrdӓ özin ta(r)qaru tutmaz. (Man III, 8, V, R-12)

Munda kök ḳalıḳ tıdıġ-sız töz-lüg erür tip “tz’u chung chê” munda tiptimiş-i erser bo üç
itigsiz-l(e)r-te adırıp almış kergek kök ḳalıḳ iṭigsiz-ig. (Üİ, 102a, 4)
Ḳavır-asınça ḳayu söz-legüçi üç törlüg iṭigsiz-l(e)r-te kök ḳalıḳ tek tıdıġ-sız töz-lüg erür.
(Üİ, 101b, 12)
Üç iṭigsiz-l(e)r-te ne üçün aşnu-ça söz-lep kök ḳalıḳ-ıġ kin söz-leti iki törlüg öçmek-l(e)r
-ig tip. (Üİ, 101a, 14)

1.2.1.2.1.2.1.3. Çoğul Eki + Belirtme Hali
Ne kergek ikileyü söz-lep üç törlüg iṭigsiz-l(e)r-ig. (Üİ, 97b, 18)
Amtı uġramış üçün yörgeli ol üç törlüg iṭigsiz-l(e)rig anın aşnu-ça siẓik turġurup ‘wen’
siẓik ayıṭu söz-ledükte kök ḳalıḳ iki törlüg öçmek-l(e)r tip tidi erti. (Üİ, 101a, 12)

Yana adın balşı-l(a)r üç iṭigsiz-l(e)rig tek yileyü-sinçe uḳıṭmış ol yoḳ ol çınkirtü töz üz-e
tip. (Üİ, 98b, 19)
Munı munçulayı söz-leyü tüketmiş boldı üç törlüg iṭigsiz-l(e)rig tip. (Üİ, 125b, 12)
1.2.1.2.1.2.2. Vasıta Hali
Tengri nomın sözle-ser biligsizin ötrü(?) üzedimiz erser. (H, 73)
Biligsizin yorïyur bu ӓt’özdӓ ӓrtigli biš tngri küčin bal(ï)γ sini kigӓ///u ol. (Man III, 8, II,
R-13)
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(Adda)s(ı)z(ı)n

tuddas(ı)z(ı)n

bosu(şsuzun)

kadğusuz(un)

kaddukın

büt(ünin)

y(a)rlıkamakıı bolzun. (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1)

(Ögr)ünčün ‘igü/// (aḍḍ)aszn tuḍḍaszn bosuš(szn) qaḍγusuzn qaḍḍïqïn büt(ünin)
yarlïqamaqïï bolzun. (Man III, 17, R-2)

Yme köngülümüz köküzümüz turkaru bosuşsuzun kadğusuzun turzun. (Man I, T. II. D.
171, ard yüz, sol sütun, 29)

… ed tavar esirgençsizin alḳ(u) buşıçılarḳa buşı birdim. (M, 10, 35)
Äš-siz ïduq tilingiz özӓ ӓdgü tityük nomluγ rtnig ӓsirkӓnčsizin ülӓyü yrlïqatïngïz. (TT III,
109)
(Ögr)ünčün ‘igü/// (aḍḍ)aszn tuḍḍaszn bosuš(szn) qaḍγusuzn qaḍḍïqïn büt(ünin)
yarlïqamaqïï bolzun. (Man III, 17, R-3)

(Adda)s(ı)z(ı)n

tuddas(ı)z(ı)n

bosu(şsuzun)

kadğusuz(un)

kaddukın

büt(ünin)

y(a)rlıkamakıı bolzun. (Man I, T. M. 159, ön yüz, 2)

Yme köngülümüz köküzümüz turkaru bosuşsuzun kadğusuzun turzun. (Man I, T. II. D.
171, ard yüz, sol sütun, 29)
… tutup toŋalar begi teg ḳorḳınçsız-ın kolti sanınça rakşaz-lar utru turur. (ÇB, 208)

Siziksizin ol küsüş-i kangay tükellig irkek et’öz-üg bulgay tip y(a)rlıkadı. (AY, 157, 12)

Qltïï oγrïh kišičb tuyumsuzun kӓlir. (Man III, 5, R-8)

Yrlïqančučï köngül-lӓrii ökliyü yazïnčsïzïn ӓrmӓk čχšaptγ küzӓtdi. (TT III, 134)
İrinč yrlγ tïnlγ-larïγ yaz-uqsuz-ïn bulqatïmz ӓrsӓr. (TT IV, B, 14)
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Takı yime kim kayu tınlıġ beglerde aġır yazuḳluġun yazuḳsuzun yana yoḳıla kelip ḳınlıḳta
kirip ba…mış baġda buḳaġuda yatıp emgek emgenser. (KİP, 37)
1.2.1.2.1.2.3. İyelik Eki
Amtı siẓinmiş üçün yol kirtü yanduru ol öng-ke birikip yomdaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız tigey tip
ḳiterkelir üçün bo siẓikig anın karik-ta söz-lemiş ol aḳıġ-sız-ı erser. (Üİ, 97a, 17)
Amtı aḳıġsız-ıġ yörgü-te ne kergek yana söz-lep aḳıġ-sız-ı erser ḳaltı yol kirtü erür tip.
(Üİ, 97a, 12)

Öngdün aḳıġlıġ-ıġ yörgü-te adırı tükeṭmek üz-e yol kirṭüg neçe yörügin tuṭa bililser yme
aḳıġ-sız erdüki amtı küsemiş üçün yaḳın yaġuḳ uḳıtġalı aḳıġ-sız-nıng töz-in anın ḳaṭnayu
söz-lemek-ning aḳıġsız-ı erser ḳaltı yol kirṭü erür tip anın munda mün ḳadaḳ bolmaz. (Üİ,
99a, 16)
Uḳıṭḳalır üçün lokik yol-uġ anın söz-lep aḳıġ-sız-ı erser ḳaltı yol kirtü erür tip üsṭemiş
erür yol kirtü tigüçi ujikig. (Üİ, 98a, 9)
Aḳıġ-sız-ı ḳayu ol tip karik söz-l(e)r “wu lou wei tao ti”. (Üİ, 97a, 2)
Körtlӓ tüzün t(ӓ)ngrim burχan(ï)m bulunčsuzum. (Man II, T. M. 419, 18)
Tıdıġ-sız-ı yme negü ol. (Üİ, 104a, 14)
Munda tıdıġ-sız-ı yme negü ol tip tiser kentü öz-i adın-ıġ tıdmatın adın-ta kentü öz-i
tıdılmaz üçün anın aṭamış ol tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102b, 10)
Tıdıġ-sız-ı-nıng uġrında anda öng aṭ yorıyur tip. (Üİ, 101b, 13)
1.2.1.2.1.2.4. Belirtme Hali
Aḳıġ-lıġ tiptimiş-i erser adırḳalır üçün erür aḳıġ-sız-ıġ. (Üİ, 123b, 3)

Ḳayu tılṭaġ-ın adırtı aḳıġ-sız-ıġ tiptiser aḳıġ-sız tarḳarġuluḳ ermez üçün. (Üİ, 106a, 15)
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Amtı aḳıġsız-ıġ yörgü-te ne kergek yana söz-lep aḳıġ-sız-ı erser ḳaltı yol kirtü erür tip.
(Üİ, 97a, 11)

Kaltı yol kirtü erür tip neçe aşnu aḳıġ-lıġ-ıġ yörgü-te öngi kiṭerü tüketser yme amtı aḳıġ sız-ıġ yörgü-te tuṭuldurmasar siẓinmiş üçün siẓingülük bolġay sudurandiki ni’kay-lıġl(a)r söz-legüçi öng birle birikip yomdaru aḳıġ-lıġ aḳıġ-sıẕ ermiş tip. (Üİ, 97b, 2)
Aḳıġ -sız-ıġ yörüg üz-e bolmaz bilgeli tip sudurandiki ni’kay-lıġ-l(a)r söz-lememiş erip
munda küçeyü kim söz-lemek üz-e munung uġrındaḳı ḳayu kiginç yörüg yol-ınga yaraşı
bolmaz tip. (Üİ, 98a, 4)

Munda kök ḳalıḳ tıdıġ-sız töz-lüg erür tip “tz’u chung chê” munda tiptimiş-i erser bo üç
itigsiz-l(e)r-te adırıp almış kergek kök ḳalıḳ iṭigsiz-ig. (Üİ, 102a, 4)
İṭiglig tiptimiş-i erser tıdar ol iṭigsiz-ig. (Üİ, 124b, 2)

Aḳıġ-lıġ nom-tın adırmaḳ üz-e bilip öçmek iṭigsiz-ig bililü tüketdi aḳıġ-sız. (Üİ, 99a, 1)

1.2.1.2.1.2.5. Tamlayan Hali
Bo üsdünki şasṭ(i)r-taḳı girant-ta yomdaru uḳıṭmaḳ üz-e aḳıġsız-nıng aṭın körkitmiş erür
aḳıġ-sız-nıng birikmemekin ol tört törlüg bolurın. (Üİ, 101b, 14)

Bo üsdünki şasṭ(i)r-taḳı girant-ta yomdaru uḳıṭmaḳ üz-e aḳıġsız-nıng aṭın körkitmiş erür
aḳıġ-sız-nıng birikmemekin ol tört törlüg bolurın. (Üİ, 101b, 15)

Öngdün aḳıġlıġ-ıġ yörgü-te adırı tükeṭmek üz-e yol kirṭüg neçe yörügin tuṭa bililser yme
aḳıġ-sız erdüki amtı küsemiş üçün yaḳın yaġuḳ uḳıtġalı aḳıġ-sız-nıng töz-in anın ḳaṭnayu
söz-lemek-ning aḳıġsız-ı erser ḳaltı yol kirṭü erür tip anın munda mün ḳadaḳ bolmaz. (Üİ,
99a, 16)
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Tıdıġsız-nıng bar ḳayu yörügi tiptiser büṭün ed-siz-i üz-e tıḍdaçı ürtdeçi yoḳ-ındın aṭı
bolur ermez tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102a, 5)

Takı yeme mening anaz umugsuz-nung b(e)lgüke ilinmemek köngültin b(e)lgüdin yme
öngi bolmamak köngültin togmış neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 170, 4)

Bo mening irinç umugsuznung buyan edgü kılınç-larım küçinte kamag biş ajun tınl(ı)g-lar
barça çıntamanı erdinilig iligke tükellig bolsunlar. (AY, 170, 11)

1.2.1.2.1.2.6. Bulunma Hali
İṭiglig-tin adırmaḳ üz-e neçe bililser yme yol kirtü tip anıng aḳıġ-sız ertüki munı aḳıġsız-ta ornaṭıp uḳıṭıp adın yörügin kim atırtlıġ oṭġuraḳ ḳılsar bolur negü mün ḳadaḳ. (Üİ,
98b, 2)

Uḳıṭḳalır üçün erür aḳıġ-sız-ta öngi-sin. (Üİ, 106a, 14)

Yol kirṭüg erür aḳıġ-sız tip üç iṭigsiz-te ulatı-l(a)rıġ yme ök kim yörüg üz-e bolur bilgeli
erür ol aḳıġ-sız tip. (Üİ, 98a, 1)

1.2.1.2.1.2.7. Eşitlik Hali
(Bi)zingӓ basut qut /// üčün biliröksüzčä ötünür. (Man III, 25, V-5)
1.2.1.2.2. İsimden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
1.2.1.2.2.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ekin öncesinde tespit edilen isimden isim yapım ekleri şunlardır:
Tablo 5

+lIk / +lUk

38

+lIg / +lUg

13

+kI

7

+z

6

+çI

3
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+gU

1

+tI

1

1.2.1.2.2.1.1. +lIk / +lUk
Kök ḳalıḳ öngsüz körgülük-süz tıdıġ-sız erür. (Üİ, 104a, 10)

Yene yme kavşıkı-ya kayu mening nomlug et’özüm erser arıg süzük ogşatguluksuz adruk
adruk sogançıg öng körk b(e)lgülerin <ülgülençsiz tenglençsiz bilge biliglerin>
ülgülençsiz tenglençsiz edgü edremlerin sakınu sözleyü yitinçsiz titir. (AY, 164, 19)

… ol buyan edgü kılınç yöleştürgülüksüz ok ogşat-guluksuz erür tip y(a)rlıkadı. (AY,
182, 2)

… ulatı üzlünçü orunka tegip tükel bilge biligke arıg süzük bilge biligke sakıngu-luksuz
sözlegülüksüz bilge biligke teprençsiz bilge biligke köni tüz tuymak bilge biligke tegeyin
tip küseserler. (AY, 144, 10)
K(a)ltı bo bizing bakşımız kangımız umug-umuz ınagımız ulug y(a)rlıkançuçı köngüllüg
tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si burkan angmagad ilte narayançan ögüz kıdıgınta m(a)habodı sögüt tüpinte v(a)jırlıg v(a)çirasan örgün üzesinte b(e)k bagdaşınu oluru y(a)rlıkap
sakınguluk-suz sözlegülüksüz tıdıgsız arıg süzük alkınçsız tüketinçsiz nom agılıkda
ornanıp...(AY, 172, 11)

… ulatı üzlünçü orunka tegip tükel bilge biligke arıg süzük bilge biligke sakıngu-luksuz
sözlegülüksüz bilge biligke teprençsiz bilge biligke köni tüz tuymak bilge biligke tegeyin
tip küseserler. (AY, 144, 11)
K(a)ltı bo bizing bakşımız kangımız umug-umuz ınagımız ulug y(a)rlıkançuçı köngüllüg
tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si burkan angmagad ilte narayançan ögüz kıdıgınta m(a)ha
-bodı sögüt tüpinte v(a)jırlıg v(a)çirasan örgün üzesinte b(e)k bagdaşınu oluru y(a)rlıkap
sakınguluk-suz sözlegülüksüz tıdıgsız arıg süzük alkınçsız tüketinçsiz nom agılıkda
ornanıp... (AY, 172, 12)
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Ol tınl(ı)g tayak boltaçı töz nom yene sözlegülük-süz titir. (AY, 146, 5)

Ne üçün sözlegü-lüksüz titir tip tiser alku b(e)lgü-lertin ertmiş keçmiş ketmiş üçün anın
antag titir. (AY, 146, 6)

Bo ratnaprabı atl(ı)g kız kin keligme üdlerte bo sablokadatu atl(ı)g yirtinçü yir suvda
arıgın kelmiş ayagka tegimlig köni tüz tuyuglı bilge bilig ç(a)hşapudka tükellig edgün
barmış yirtinçüg ukmış üzeliksiz er tosın eren-lerig turulturtaçı t(e)ngrilerning
yalanguklarnıng bahşısı k(e)ntün tuymış burkan atı kötrülmiş tip … (AY, 187, 7)

Kim kayu bo tözünler oglı tözünler kızı süzük kirtgünç köngüllüg tınl(ı)glar üz-eliksiz
ıduk tayşing nomlug yorıgda yorıp ontın sıngarkı alku burkanlarıg üzeliksiz nom tilgenin
evire y(a)rlıkagularınga ötügçi bolmakları üze burkanlarka ög-gülük alkaguluk burkanlar
ögirgülük sevingülük bolurlar. (AY, 177, 23)

… alp bulguluk burkan kutın bulup imirigme kamag tınl(ı)g oglanı üçün üzeliksiz nom
tilgen evirip tıdıg-sız nom buşı birip nomlug küvrügüg tokıp nomlug labayıg ürüp …
(AY, 154, 2)

Kim kayu bo tözünler oglı tözünler kızı süzük kirtgünç köngüllüg tınl(ı)glar üz-eliksiz
ıduk tayşing nomlug yorıgda yorıp ontın sıngarkı alku burkanlarıg üzeliksiz nom tilgenin
evire y(a)rlıkagularınga ötügçi bolmakları üze burkanlarka ög-gülük alkaguluk burkanlar
ögirgülük sevingülük bolurlar. (AY, 178, 2)

… monçulayu yig başdınkı köni tüz tuymakıg tuyup üzeliksiz üstünki yig burkan kutın
bulayın. (AY, 173, 10)

… alkunı barça bir kşan üdte kedin tuyunup üzeliksiz üstünki yig burkan kutın bulu
y(a)rlıkap artamaksız mengülüg nomug artamaksız mengülük asıgıg birtemleti tanuklayu
y(a)rlıkadı erser. (AY, 172, 22)

Bo mening iyin ögirmekdin turmış buyan edgü kılınçlarım küçinte üzeliksiz üstünki yig
köni tüz tuymak atl(ı)g burkan kutılıg ulug tüşke utlıka tegdeçi bolayın. (AY, 151, 21)
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Atı kötrülmiş ayagka tegimlig t(e)ngrim yme bo üzeliksiz üs-tünki yig köni tüz tuymak
atl(ı)g burkan kutın küsedeçi tözün-ler oglı tözünler kızı tayşing yorıgda yorıdukda kamag
t(e)rs tetrü tınl(ı)glar birle katılıp … (AY, 132, III 2b, 6)

… ötrü üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymak burkan kutı küsüşin boşguntum tutdum
okıdum sözledim. (AY, 186, 18)

Ne üçün tip tiser atı kötrülmişe biz kamag t(e)ngriler kuvragı üzeliksiz üstünki yig köni
tüz tuymak burkan kutı küsüşlüg teginür biz. (AY, 183, 3)

Atı kötrülmiş ayagka tegimlig t(e)ngrim antag erser kim kayu burkan kutı küsüşlüg
tözünler oglı tözünler kızı üzeliksiz üs-tünki yig köni tüz tuymak burkan kutı üçün üç
törlüg kölüngülük nomlarta edgü kılınçka katıglan-sarlar. (AY, 167, 22)

Kavşıkıya birök kim kayu töz-ünler oglı tözünler kızı üzeliksiz üstünki yig köni tüz
tuymak burkan kutın bulayın tip küseserler. (AY, 158, 19)
Amtı m(e)n isig özümüzdin berü ınanur biz antın sıngarkı kamag burkanlarka kayu neçe
üzeliksiz üztünki yig köni tüz tuymak burkan kutın bulu y(a)rlıkap … (AY, 159, 7)

Ol ok tıltagdın ötgürü amtı yere üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymak burkan kutın bulup
atım küüm ontın sıngar yirtin-çüde kingürü yadılmış erür tip y(a)rlıkadı. (AY, 188, 3)

Anın kim kayu tınl(ı)glar üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymak burkan kutın küseserler.
(AY, 166, 23)

… törtünç k(e)ntü ök kılmış buyan edgü kılınçalrın barçanı üzeliksiz üstünki yig köni tüz
tuymak burkan kutınga evirmek. (AY, 149, 14)

K(a)ltı öngre ertmiş kin keligme amtı közünür bo üç üdki bodis(a)t(a)vlar ötügçi bolmak
buyan edgü kılınçların neteg üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymak burkan kutınga evirtiler evirerler evirgeyler erser. (AY, 160, 22)
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… ançulayu ok yme m(e)n evrinçkençig kog parmanular sanınça tınl(ı)g uguşları birle
kop kamag kılmış buyan edgü kılınçlarımın üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymak burkan
kutınga tükel bilge biligke evire teginür m(e)n. (AY, 171, 20)

Bayumaklıg mengiler üze alkınçsız bilge biliglig edremler üze tüketinçsiz edgü nomta
tılangurmaklar üze tıdıgsız bolup ol kamag tınl(ı)g-lar birle üzeliksiz üstünki yig köni tüz
tuymak burkan kutınga tükel bilge biligke t(e)rk tegmekim bols-un. (AY, 170, 23)

Közünür üdki ontın sıngarkı alku kamag burkan-larka üzeliksiz üstünki yig köni tüz
tuymakıg tuymışlarka … (AY, 132b, III 3b, 2)

Yene yme üçünç ugur-ın m(e)n bo ok közünür üdteki on-tın sıngarkı yirtinçüde erigme
kayu neçe köni tüz tuyug-lı ıduk burkanlar erserler kim ol kamag burkanlar üzeliksiz üstünki yig köni tüz tuymakıg tuyup alp bulguluk burkan kutın bulup … (AY, 153, 20)

… ol buyan edgü kılınç-larımıznı barça üzeliksiz yig köni tüz tuymak burkan kutınga
evire teginür biz. (AY, 160, 16)

… burkanlar k(a)ltı neteg öngre ertmiş kin kelteçi amtı közünür bo üç üdlerte adın-lar
tegingülük tüş et’özli b(e)lgü-rtme et’özli üzeliksiz yig üstünki köni tüz tuymak burkan
kutın bulu y(a)rlıkamışların körkitü y(a)rlıkap nomlug tilgen evirip ülgü-süz sansız
tınl(ı)glarıg ozguru kut-garu y(a)rlıkadılar y(a)rlıkayur-lar y(a)rlıkagaylar erser. (AY, 174,
12)

… ançulayu ok biz yme ötügçi bolmış buyan edgü kılınçımıznı üzeliksiz yig üstünki köni
tüz tuymak burkan kutınga evire teginür biz tip timiş k(e)rgek. (AY, 161, 4)

… ol buyan edgü kılınç yöleştürgülüksüz ok ogşat-guluksuz erür tip y(a)rlıkadı. (AY,
182, 1)

Anı üçün yme kavşıkıya ötüg{‘}çi bolmakdın turmış buyan edgü kılınç ülgülençsiz
tenglençsiz yöleştürgülüksüz titir. (AY, 163, 14)
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… ançulayu ok m(e)n yme kutrulmak küsüşlüg t(e)ngrim kamag tınl(ı)g oglanları birle ol
antag yöleştürgülüksüz üstünki yig tözkerinçsiz edgülerig egsük-süz tükel bütürgeli udaçı
bolayın tip munçulayu yangın kılmış buyan edgü kılnçların evire kut kolmış k(e)rgek.
(AY, 174, 21)

1.2.1.2.2.1.1.1. +lUksUzDA
ürlüksüzte (Üİ, 108b, 2)
1.2.1.2.2.1.1.2. +lUksUzIn
ürlüksüzin (M, 103, 25)
1.2.1.2.2.1.2. +lIg / +lUg
Ne üçün turu umaz tip tiser alku itiglig nomlar tözi yok kurug üçün kirtüdin kelmiş
mensiz kişisiz tınl(ı)gsız yaşaglısız üze y(a)rlıkançuçı b(e)lgü tözlüg nom-larta töz üze
tutsar. (AY, 145, 16)
Balïq-ta uluš-ta kӓz-ik ig kigӓn qïlγučï ӓwdӓ barqta ada qïlγučï yӓk ičkӓk-lӓrig yir-dӓki
yam(wam, wat?)-tïn(?) yil toγup kötürü iltip kirsiz(??) tïnlγ-sïz(??) yir(?)-tӓ(??) sürӓ iltü
barïp kbmiš-mišin tüšmišin saqïnmïš krgӓk. (TT V, A, 85)

Tözünüm ne tıl-taġ erki ayaġḳa tegimlig maytrı bodisvt tesriler ḳuvraġısa basa basa …
ürlüksüz … arzı … (M, 103, 42)
İkinti bo ürlük-süz bolġu kergek. (Üİ, 103a, 17)
İnçip munı üz-e kök ḳalıḳ munda ürlüksüz bolġu kergek aşnu yoḳ erip amtı bolmış üçün
tip. (Üİ, 103b, 5)
Kök ḳalıḳ anın uyur ermez tıdġalı neṭegin tiptiser anda turmış öng-l(e)r uyur üçün tıdġalı
adın öng-l(e)rig anı üçün kök ḳalıḳ ürlüksüz ermez. (Üİ, 103b, 13)

Öz yaş kentü ürlüksü(z) mesüsüz erür. (M, 1, 1)
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Ürlüksüz nomlarïγ pük-ünüp üč yawlaq yolqa qorqïnčïn üstüngi yig orun-ta toγqalï üč
tmqa-larïγ pütürti. (TT III, 144)

Karik-ta söz-lemek üz-e kin toġdaçı tip adırur ürlüksüz öçmektin. (Üİ, 117b, 8)

‘Eng’ ilki saḳınçsız dyan-taḳı içmek ikinti öçmek dyan-taḳı öçmek üçünç ürlüksüz üz-e
öçmek törtünç bilip öçmek bişinç bilmetin öçmek erür. (Üİ, 100a, 10)

Bo ürlüksüz üz-e öçmek “yü ssu hsiang chung” tört törlüg belgü-l(e)r-te tegşürür-l(e)r.
(Üİ, 117b, 8)
İkinti köngül-süz dyan-taḳı öçmek-tin üçünç ürlüksüz üz-e öçmektin törtünç bilmetin
öçmek-tin. (Üİ, 105b, 14)

+lIg / +lUg ekiyle kurulmuş gövdeler üzerine, işletme eklerinden eşitlik halinin
geldiğini gösteren 1 örnek tespit edilmiştir:

ӓdligsizčӓ (Man III, 8, VII, V-9)
1.2.1.2.2.1.3. +kI
Nӓ ymӓ mn il tüz-miš birlӓ ilkisiz sansardabӓrü biš až-un ičintb aγa tӓngilӓ üč aγu
köngülin nïz-wanïlar küčinte midik oγrïnta ywlaq iš tuš tïltaγïnta bilmӓdin uqmadïn öküš
türlüg tsui irinčü qïltïmz qaz-γantïmz ӓrinč. (TT IV, A, 19)

… künte ilkis(iz) …-// tınlıġlarnıs ajunluġ til(-) … silik … silik (e)mgek körmiş …
öyü(r) saḳınur. (M, 46, 12)

K(a)ltı m(e)n ilkisiz uzun sansartın berü ötgürü bökünki künke tegi tört togum biş ajun altı
yoltakı tınl(ı)g-lar birle katılu karılu ayıg yavlak törü iyin evrilip <üstün bavagirtin altın
tüp avış> tamuka tegi üç ergim sansar içinte bir elig orunlarta … (AY, 133, 12)
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1.2.1.2.2.1.3.1. +kIsIzDA
ilkisizdӓ-bӓrü (TT IV, A, 53), (TT IV, A, 23)
1.2.1.2.2.1.3.2. +kIsIzDIn
ilkisizdin (AY, 168, 19), (TT IV, B, 62)
1.2.1.2.2.1.4. +z
İnçip yime aġı baramḳa azlanmaḳın başsız közsüz ezük yalġan savın sini sökti. (M, 13, 2)
Ol borluqçı ӓr közsüz kişi… (İKP, LXXIV, 7)

Ol közsüz kişi ayıγ bilgӓ tetir aŋa ayıtıŋ. (İKP, LXXIV,5)

… köküzü k(a)ra közsüz teglüg … (Man I, T. M. 282, ön yüz, 6)
Evler içinte amtıḳı üç … çikin bodluġ össüz mesiz(siz) …-suz yalasuklarıġ belgürtir.
(M, 101, 42)
Ančola ymä yirḍä suvḍa ul(ušta) ba(lï)qta sizing t(özi)n(giz) yiltizingiz ol yirdä yoq ärsär
ol uluš bal(ïq) (yir s)uv öngsüz mängiz(siz) ///usuz kösünsüz. (Man III, 18, V-16)

1.2.1.2.2.1.5. +çI
Birök söz-leser basuṭçı-sız bar tip iş-i ködügi yoḳ üçün atamış ol basuṭçı-sı eksük tip. (Üİ,
121b, 15)

Neṭegin aṭı bolur basuṭçı-sı eksük tiptiser bu(l)ṭuḳmaz munṭag osuġ-luġ iṭiglig nom
basuṭçı-sız boldaçı. (Üİ, 121b, 14)
Basuṭçı-sız toġmaz ermez mü. (Üİ, 121b, 3)
1.2.1.2.2.1.6. +gU
Taş ḳapaġın-ta uy ḳazıp tolu ört yalın ḳoz ḳodup belgüsüz aġzın örtdi. (M, 58, 17)
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1.2.1.2.2.1.7. +tI
Ḳop edgülernis turuġı ornı bolmış ḳop ḳamaġ nomlar öze ikintisiz erklig türklüg. (M,
48, 20)
1.2.1.2.2.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
İsimden isim yapım ekiyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinin
işletme ekleri ile kullanıldığı gösteren örnekler sınırlıdır.

Tablo 6

Bulunma hali

+DA

3

Çıkma hali

+Dın

2

Vasıta hali

+n

1

Eşitlik hali

+çA

1

1.2.1.2.2.2.1. Bulunma Hali
Taqï ymӓ mn il tüz-miš birlӓ ilkisizdӓ-bӓrü iki ygrmi türlüg asanwir atlγ tsui ayaγ qïlïnč
qïltïmz ӓrsӓr inčb qaltï qoin ölürgüči tuž-i boltumuz ӓrsӓr. (TT IV, A, 53)

İlkisiz-dӓbӓrü ol ayaγ qïlïnč yoq kim biz qïlmadïmz ӓrsӓr. (TT IV, A, 23)

Öngin öngin adırıp böldeçi adırtladaçı tört törlüg töz-ün-l(e)r kirtü-sin to ürlüksüzte ulatı
‘shih liu hsing hsiang’ altı y(i)g(i)rmi uġur-l(a)r-ta bir bir kirtü-ke irdeçi öngin öngin öz
uġur-l(a)r-ı üz-e adırıp bilir üçün. (Üİ, 108b, 2)

1.2.1.2.2.2.2. Çıkma Hali
Kayu mening ilkisizdin berüki öt-gürü bökünki künke tegi üç erdini-lig tarıglag içinte
saçmış tarımış neçe buyan edgü kılınçlarım erser. (AY, 168, 19)
Taqï ymӓ mn toz-nïng artuqač-nïng ilkisiz-dinbӓrüki qïlmïš nӓčӓ tsui ayïγ qïlïnčïmz bar
bar ӓrsӓr. (TT IV, B, 62)
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1.2.1.2.2.2.3. Vasıta Hali
… yirtinçü ertimligin etüz ürlüksüzin uḳıtu inçe tip yarlıḳar. (M, 103, 25)
1.2.1.2.2.2.4. Eşitlik Hali
Ymӓ tiši kišilӓr(i)ng(!) körkin mӓngizin nӓng yoqča ӓdligsizčӓ saqïnur. (Man III, 8, VII,
V-9)
1.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
+sIz / sUz ekli kelimeler 197 örnekte isim, 379 örnekte sıfat ve 221 örnekte zarf
görevinde kullanılmıştır.
1.2.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
İnçip tikirtsiz tepirtsiz alku tiki çogı ırak öngi üdrülmiş örüg amıl itigsiz erksinmekke
tükellig inçkü mengilig üç üdlerte ertmiş erip yene üç üdlerig b(e)lgürtdeçi şravaklar
pratyıkabud-larnıng

bilgülüklerintin

ünmiş

ertmiş

öngi

seçilmiş

alku

ulug

bodis(a)t(a)vlarnıng bışrunu yorıgulukı kamag bügü biliglig burkanlarnıng adırtsız bir teg
tözi tüpi titir. (AY, 166, 16) “ayrımsız, aynı”

Bu iki kişinis edgü ḳılınçı bir teg tüz adruḳsuz titir. (KİP, 93) “farksız”

Ḳaltı aḳıġ-lıġ aḳıġ-sız10. (Üİ, 97b, 8), (Üİ, 98b, 14 → s. 45), (Üİ, 98b, 17 → s. 45), (Üİ, 99a, 2
→ s. 45),

(Üİ, 99a, 6 → s. 44), (Üİ, 99b, 6 → s. 45), (Üİ, 116a, 14 → s. 45), (Üİ, 116b, 8 → s. 45), (Üİ,

124a, 14 → s. 45), (Üİ, 98b, 5 → s. 45), (Üİ, 116a, 13 → s. 45), (Üİ, 99b, 6 → s. 45), (Üİ, 97b, 4 → s.
46),

(Üİ, 97b, 9 → s. 47), (Üİ, 97a, 2 → s. 47), (Üİ, 97a, 4 → s. 47), (Üİ, 125b, 8 → s. 47), (Üİ, 123a,

1 → s. 47), (Üİ, 116b, 13 → s. 47), (Üİ, 97a, 15 → s. 47), (Üİ, 100b, 8 → s. 47), (Üİ, 109b, 6 → s. 48),
(Üİ, 106a, 15 → s. 48), (Üİ, 98a, 2 → s. 48), (Üİ, 98b, 8 → s. 49), (Üİ, 98b, 11 → s. 49), (Üİ, 98b,
13 → s. 49), (Üİ, 99a, 4 → s. 49), (Üİ, 97b, 17 → s. 49), (Üİ, 98a, 3 → s. 50), (Üİ, 99b, 4 → s. 50), (Üİ,
99b, 5 → s. 50) “āsrava’sız, akıcı olmayan”
aḳıġ-sız-ı (Üİ, 97a, 17 → s. 95), (Üİ, 97a, 12 → s. 95), (Üİ, 99a, 16 → s. 95), (Üİ, 98a, 9 → s. 95),
(Üİ, 97a, 2 → s. 95) “āsrava’sızı, akıcı olmayanı”
10

Türkiye Türkçesi karşılığı “akıntısız, akmayan, akımsız, eğilimsiz” olarak verilen kelimenin Sanskritçe
aslı, a(nâ)srava’dır (Ölmez, 1991: 82).
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aḳıġ-sız-ıġ. (Üİ, 123b, 3 → s. 95), (Üİ, 106a, 15 → s. 96), (Üİ, 97a, 11 → s. 96), (Üİ, 97b, 2 → s.
96),

(Üİ, 98a, 4 → s. 96) “āsrava’sızı, akıcı olmayanı”

aḳıġsız-nıng (Üİ, 101b, 14 → s. 96), (Üİ, 101b, 15 → s. 96), (Üİ, 99a, 16 → s. 96) “āsrava’sızın,
akıcı olmayanın”

aḳıġ-sız-ta (Üİ, 98b, 2

→ s. 97)

“āsrava’sızda, akıcı olmayanda”; (Üİ, 106a, 14

→ s. 97)

“āsrava’sızdan, akıcı olmayandan”

Amtı-ḳı bo bilip öçmek ol adın öçmek-l(e)r birle bir ikinti-ke alış-sız biriş-siz erür. (Üİ,
106a, 3) “alışsız, almasız”
Tuturqan suwsuš-uγ saiqadï-lar ӓrki-i alqïnčsïz. (HB, 1943) “tükenmeyen(dir)”; (AY,
163, 4 → s. 63) “ yok olmaz”

İkileyü arṭuḳ-suz eksüksüz. (Üİ, 100a, 2) “ fazlası yok ”

İkinti tütrüm tering yörüglüg nom tözinte ayıg-lamaksız çulvusuz erser. (AY, 147, 12)
“kötülemesiz”

… telim öküş yaz-uḳlarısa ḳorḳunçsuz aymançsız erser-ler. (M, 65, 19) “çekinmez”

Birök söz-leser basuṭçı-sız bar tip iş-i ködügi yoḳ üçün atamış ol basuṭçı-sı eksük tip. (Üİ,
121b, 15) “yardımcı-sebebsiz”

Ol tamuluġlarıġ körüp samanta-vrkiş yazıdaḳı ḳuvramış ḳuvraġ assız ḳorḳup ayınıp
sansarlaġ mesi tosanas berksizin mesüsü-zin münin ḳadaġın saḳınıp inçe tip
tiyürler. (M, 68, 12) “çürüklüğünü”
Taḳı (yime) az ḳılınçlıġ övke k(üvenç) … biligsiz muyata /// küvenç (ters kö)rüm
kögüzlüg tınlıġ(lar) … erigin b(arıġın) … utġuraḳ uḳa yarlıḳar erdi. (M, 4, 27) “cehalet”
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(bi)l(ig)siz-lӓrdӓ (Man III, 8, V, R-12 → s. 93). “bilgisizlerden”

Amtı-ḳı bo bilip öçmek ol adın öçmek-l(e)r birle bir ikinti-ke alış-sız biriş-siz erür. (Üİ,
106a, 3) “verişsiz”
Boşġuṭ-suz-l(a)r-nıng11 öng yükmeki ulatı tuṭyaḳ-sız öng oṭġuraḳ erür aḳıġ-sız tip. (Üİ,
98b, 12) “(artık) öğrenmeyenlerin, aśaikṣa’ların”
Körtlӓ tüzün t(ӓ)ngrim burχan(ï)m bulunčsuzum. (Man II, T. M. 419, 18) “bulunmazım”

Nomnus atın işidgeli bu kişinis közünür aju(nta) … buyansız bolmaḳ adası artar t/-…
(M, 96, 3) “nasipsiz; sevapsız”
İkinti tütrüm tering yörüglüg nom tözinte ayıg-lamaksız çulvusuz erser. (AY, 147, 12)
“küfürsüz”
Tıdıġsız-nıng bar ḳayu yörügi tiptiser büṭün ed-siz-i üz-e tıḍdaçı ürtdeçi yoḳ-ındın aṭı
bolur ermez tıdıġ-sız tip. (Üİ, 102a, 6) “cisimsizliği”

İkileyü arṭuḳ-suz eksüksüz. (Üİ, 100a, 2) “eksizsiz, eksiği yok”

Tngrim ///// ӓnsizlig. (Man III, 9, R-5) “darlık”
Taqï ymӓ mn il tüz-miš birlӓ ilkisizdӓ-bӓrü iki ygrmi türlüg asanwir atlγ tsui ayaγ qïlïnč
qïltïmz ӓrsӓr inčb qaltï qoin ölürgüči tuž-i boltumuz ӓrsӓr. (TT IV, A, 53), (TT IV, A, 23
→ s. 105)

“ezelden beri”

ilkisizdin (AY, 168, 19 → s. 105) “ezelden”

iş-siz (Üİ, 111b, 16 → s. 31) “işsiz, faaliyetsiz”
11

Kelimenin Türkiye Türkçesi karşılığı “(artık) öğrenmeyen, arhatlık durumu”dur. Budist terminoloji
içerisinde yer alan kelimenin Sanskritçe karşılığı aśaikṣa’dır (Özönder, 1998: 140).
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itigsiz12 (Üİ, 100a, 5 → s. 52), (Üİ, 115a, 14 → s. 52), (Üİ, 116b, 14 → s. 52), (Üİ, 98b, 17 → s. 52),
(Üİ, 98b, 4 → s. 53), (Üİ, 99b, 15 → s. 53), (Üİ, 97a, 3 → s. 53), (Üİ, 97b, 16 → s. 53), (Üİ, 99a, 20
→ s. 53),

(Üİ, 99b, 14 → s. 53), (Üİ, 100a, 1 → s. 53), (Üİ, 100a, 2 → s.53), (Üİ, 116b, 2 → s. 53)

“şartsız durum, asaṃskṛta”
iṭigsiz-ig (Üİ, 102a, 4

→ s. 96),

(Üİ, 124b, 2

→ s. 96),

(Üİ, 99a, 1

→ s. 96)

“şartsız durumu,

asaṃskṛtayı”
iṭigsiz-l(e)r (Üİ, 98b, 15 → s. 91), (Üİ, 99a, 11 → s. 92), (Üİ, 99a, 3 → s. 92), (Üİ, 97a, 5 → s. 92),
(Üİ, 98b, 6 → s. 92), (Üİ, 101b, 10 → s. 92), (Üİ, 101a, 2 → s. 92), (Üİ, 99b, 9 → s. 92), (Üİ, 99b, 6
→ s. 92)

“şartsız durumlar, asaṃskṛta”

iṭigsiz-l(e)r-ig (Üİ, 97b, 18 → s. 93), (Üİ, 101a, 12 → s. 93), (Üİ, 98b, 19 → s. 93), (Üİ, 125b, 12
→ s. 93)

“şartsız durumları, asaṃskṛtayı”

iṭigsiz-l(e)r-ning (Üİ, 126a, 2 → s. 92), (Üİ, 97a, 8 → s. 92), (Üİ, 101a, 7 → s. 93), (Üİ, 102a, 1 →
s. 93)

“şartsız durumların, asaṃskṛtanın”

itigsiz-l(e)r-te (Üİ, 102a, 4

→ s. 93),

(Üİ, 101b, 12

→ s. 93),

(Üİ, 101a, 14

→ s. 93)

“şartsız

durumlardan, asaṃskṛtadan”
iṭigsiz-te (Üİ, 98a, 1 → s. 97) “şartsız durumda, asaṃskṛtada”

ḳadaḳ-sız (Üİ, 123b, 4 → s. 31) “kusursuz”
ḳanınçsız-z (ÇB, 72 → s. 65) “kanmaz”
qaŋsız (İKP, LXXVII, 6 → s. 32) “yetim(in)”

ḳıdıġ-sız (Üİ, 102a, 16 → s. 54), (Üİ, 102a, 18 → s. 54) “kıyısız”

12

“Şartsız durum, şarta bağlı olmayan durum” olarak anlamlandırılan kelimenin Sanskritçe aslı,
asaṃskṛta’dır (Özönder, 1998: 150).
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kirsiz (Üİ, 123b, 6 → s. 32), (Üİ, 123b,12 → s. 32) “temiz”

kolusuz (AY, 156, 20 → s. 33) “ölçüsüz, sayısız, çok”

ḳorḳınçsız (DB, 83 → s. 66) “tehlikesiz”; (M, 65, 19 → s. 66) “korkmaz”

köngülsüz (TT III, 30 → s. 33), (Man III, 39, Blatt 3, V-5 → s. 33) “akılsız, düşüncesiz”

körgülük-süz (Üİ, 104a, 10 → s. 98) “görülmez”

kösünsüz (Man III, 18, V-17 → s. 74) “güçsüz”
qutsuz (İKP, LIV, 1 → s. 33) “talihsiz, şanssız”; (M, 91, 28 → s. 33) “nasipsiz”

mängizsiz (Man III, 18, V-16 → s. 104) “çirkin, renksiz”
mesüsüz (M, 1, 2 → s. 34) “geçici”

mesüsü-zin (M, 68, 12 → s. 43) “geçiciliğini”

mensiz (M, 79, 39 → s. 34) “bensizlik”

mün-süz (Üİ, 123b, 4 → s. 34) “hatasız”

ogşat-guluksuz (AY, 182, 2 → s. 98) “benzersiz”
oḳşaṭı-sız (Üİ, 114b, 10 → s. 81), (Üİ, 113a, 3 → s. 81), (Üİ, 114a, 2 → s. 81), (Üİ, 114b, 7 → s. 81),
(Üİ, 113a, 10 → s. 81), (Üİ, 113a, 11 → s. 81), (Üİ, 113a, 1 → s. 81), (Üİ, 113a, 8 → s. 81), (Üİ,
113a, 13 → s. 81), (Üİ, 113b, 2 → s. 81), (Üİ, 114a, 10 → s. 81), (Üİ, 115a, 11 → s. 81), (Üİ, 116a,
7 → s. 81), (Üİ, 116a, 11 → s. 81), (Üİ, 113b, 7 → s. 82), (Üİ, 113b, 12 → s. 82), (Üİ, 115a, 11 → s.
82),

(Üİ, 113a, 15 → s. 82), (Üİ, 113b, 15 → s. 82), (Üİ, 113a, 1 → s. 82) “benzersiz”

ovutsuz (DB, 143 → s. 35) “utanmaz”
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uvutsuzları (M, 109, 15 → s. 44) “edepsizlikleri(nden dolayı)”

ögsüz (TT III, 30 → s. 55), (Man III, 39, Blatt 3, V-5 → s. 55) “akılsız, düşüncesiz”; (İKP,
LXXVII, 6 → s. 38) “öksüz(ün)”

öngsüz (Üİ, 104a, 10 → s. 38), (Man III, 18, V-16 → s. 38) “renksiz”

sakışsız (AY, 156, 19 → s. 90) “sayısız, çok”

sansız (AY, 156, 19 → s. 75) “sayısız”
sımtaġsız (MT, 8 → s. 55) “gayretli”

sözlegülük-süz (AY, 146, 5 → s. 99), (AY, 146, 6 → s. 99) “söylenemez”
sözlӓgüsüz (HB, 1880 → s. 84) “söylenemez”

tenglençsiz (AY, 163, 13 → s. 69) “hadsiz, hesapsız”

tıdıġ-sız (Üİ, 104a, 11 → s. 56), (Üİ, 102a, 7 → s. 57), (Üİ, 102b, 12 → s. 57), (Üİ, 102a, 5 → s. 57)
“engelsiz”; (Üİ, 103a, 12 → s. 57) “engelsiz(in)”
tıdıġ-sız-ı (Üİ, 104a, 14 → s. 95), (Üİ, 102b, 10 → s. 95 ) “engelsizi”
tıdıġ-sız-ı-nıng (Üİ, 101b, 13 → s. 95) “engelsiz olmasından dolayı”
tıdıġsız-nıng (Üİ, 102a, 5 → s. 97) “engelsizin”
tılṭaġ-sız (Üİ, 116a, 5 → s. 59) “sebepsiz”

todunçsuz (ÇB, 72 → s. 69) “doyumsuz”
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tömkesiz (M, 2, 2 → s. 39) “cahil (olmadığından)”

töz-süz (Üİ, 102b, 9 → s. 40) “köksüz”

tüketinç-siz (AY, 163, 4 → s. 71), (AY, 165, 5 → s. 71) “tükenmez”

tüpükmeksiz (Üİ, 115b, 16 → s. 89) “sonuca varamama”
tüz kӓrinčsiz (TT V, B, 10 → s. 71) “benzersiz derecede”

umugsuz (AY, 173, 4 → s. 60) “umutsuz(lar)”

umugsuz-nung (AY, 170, 4 → s. 97), (AY, 170, 11 → s. 97) “umutsuzun”

uuçsuz (Üİ, 102a, 16 → s. 41), (Üİ, 102a, 18 → s. 41) “uçsuz”

ülgülençsiz (AY, 163, 13 → s. 72) “hadsiz, hesapsız”

ülgüsüz (AY, 156, 20 → s. 84) “ölçüsüz, sayısız”; (M, 91, 29 → s. 84) “nasipsiz, kısmetsiz”

ürlüksüz (Üİ, 103b, 13 → s. 102), (M, 1, 1 → s. 103), (Üİ, 117b, 8 → s. 103), (Üİ, 105b, 14 → s. 103)
“geçici”

ürlüksüzin (M, 103, 25 → s. 106) “geçiciliğini”

ürlüksüzte (Üİ, 108b, 2 → s. 105) “geçiciden”

yitinçsiz (AY, 164, 23 → s. 73) “ulaşılmaz, erişilmez”

yöleştürgülüksüz (AY, 163, 14 → s. 102) “benzersiz”
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1.2.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 17) “tok”, (M, 72, 40 → s. 26) “tok
gözlülük”

Mundag bu adunçsuz yazuk yazıntımız erser. (H, XXXV) “affolunmaz”
Aγïnčsïz köngül … (TT III, 18) “sarsılmaz, sağlam”

Aḳıġ-sız belgü erser inçip bo söz-legüçi-te olar-ta aḳıġ-lar iyin üklimez üçün aṭamış ol
aḳıġ-sız belgü tip. (Üİ, 99a, 12), (Üİ, 99a, 13 → s. 45), (Üİ, 109a, 14 → s. 45), (Üİ, 108b, 6 → s.
45),

(Üİ, 109b, 7 → s. 46), (Üİ, 109b, 4 → s. 46), (Üİ, 109a, 14 → s. 46), (AY, 155, 19 → s. 46), (Üİ,

124a, 12 → s. 48), (Üİ, 124b, 2 → s. 48), (Üİ, 97a, 9 → s. 48), (Üİ, 101b, 10 → s. 48), (Üİ, 99a, 9 →
s. 48),

(Üİ, 123b, 4 → s. 48), (Üİ, 126a, 1 → s. 48), (Üİ, 123b, 3 → s. 48), (Üİ, 100b, 7 → s. 48), (Üİ,

99a, 10 → s. 49), (Üİ, 99a, 11 → s. 49), (Üİ, 109b, 6 → s. 49), (Üİ, 108a, 4 → s. 49), (Üİ, 108a, 7 → s.
49),

(Üİ, 110a, 3 → s. 50) “āsrava’sız, akıcı olmayan”

Bu mu(n)taġ türlüg sarasvati brḥasvati ulatı tesridem bilgeler klp ödün söz-lep alḳınçsız
asaġ tusuluġ edgüsin öp saḳınıp. (M, 5, 56), (AY, 170, 19 → s. 61), (AY, 198, 21 → s. 62),
(KİP, 83 → s. 62), (KİP, 59 → s. 62), (KİP, 154 → s. 62), (KİP, 69 → s. 62), (KİP, 88 → s. 62), (KİP,
100 → s. 62), (KİP, 148 → s. 62), (KİP, 171 → s. 62), (KİP, 96 → s. 62), (KİP, 163 → s. 62), (KİP,
159 → s. 62), (AY, 172, 13 → s. 63) “tükenmez, yok olmayan, eksilmeyen”

Neng inçip nırvanka kirü yarlıka-matın yirtinçüde ür keç uzun üdün mengün turu
y(a)rlıkap alku tınl(ı)g oglanların kop emgek-lerintin ozguru kutgaru y(a)rlıkap
alkınmaksız tükemeksiz inçkü mengi üze kamagunı bir teg inçkülüg mengilig kılu
y(a)rlıkas-unlar. (AY, 160, 9), (AY, 154, 8 → s. 88) “yok olmayan, tükenmez”
Süzük kösülin yaruḳ yüzin assız ögrünçü-lügin esite etüzin kül-çire yüzin tesri tapa
körü inçe tip tidi. (M, 13, 27), (M, 7, 13 → s. 27) “fevkalade, fazlasıyla”
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Ol tüz arasız basuṭçı alḳu bilig-l(e)r turmaz üçün aṭı bolmış ol ḳorulmış örleṭmiş tip. (Üİ,
122b, 4), (Üİ, 119b, 2 → s. 28), (Üİ, 119a , 1 → s. 28), (Üİ, 122b, 6 → s. 28), (Üİ, 119b, 1 → s. 28)
“arasız, doğrudan”
Kntüü barγaii tamuχa uḍuu iltkӓii birgüčig az ofutsuz suq yӓk arïχsïz yӓklӓr ӓrüš kišig
munturur baqr oγulqa köklӓyür. (Man III, 12, V-8) “kirli, kötü”

… alkunı barça bir kşan üdte kedin tuyunup üzeliksiz üstünki yig burkan kutın bulu
y(a)rlıkap artamaksız mengülüg nomug artamaksız mengülük asıgıg birtemleti tanuklayu
y(a)rlıkadı erser. (AY, 173, 2), (AY, 173, 1 → s. 88) “bozulmayan”

Burlan ḳutılıġ küsüşinte ançaḳı-a yme tınmadın ḳılġuluġ işiŋe aruḳsuz köŋülin arıtı
armadı. (ÇB, 32, 273) “zaafı olmayan, yorulmayan”
Tamγasï bu iki ilig-nng atsïz ӓrngӓk kičig ӓrngӓk ičtirti sola(ı) iki ortun ӓrngӓk köni turqur() učï bilӓn tӓgür. (TT V, A, 54) “yüzük (parmağı)”
Toŋalar begiteg ḳorḳınçsız ayançsız (b!) köŋülin tebrençsiz turup ḳalın yekler-niŋ
yavlaḳın ömetin muna amtı barçanı utar yigedür. (ÇB, 284), (ÇB, 16 → s. 63), (ÇB, 80 → s.
63),

(M, 101, 16 → s. 63) “korkusuz”

Amtı aymançsız ḳorḳınçsız kös(ülin) nom tıslalım. (M, 23, 21) “korkusuz”

… sekiz tümen tört mis

kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız

yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları… (M, 3, 18) “baskısız”

Neṭegin aṭı bolur basuṭçı-sı eksük tiptiser bu(l)ṭuḳmaz munṭag osuġ-luġ iṭiglig nom
basuṭçı-sız boldaçı. (Üİ, 121b, 14) “yardımcı-sebepsiz”
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Körü-sler bilgelerim başsız boyunsuz kö-güzte yüzlüg mesizlig etüz-ümüz erür. (M,
78, 58), (M, 75, 27 → s. 29), (M, 13, 2 → s. 29) “başsız, başı olmayan”

Biligsiz bilig … (TT III, 45), (M, 44a, 23 → s. 50), (M, 44a, 24 → s. 50), (Man III, 8, III, V-2 →
s. 50),

(AY, 133, 18 → s. 50), (TT, III, 31 → s. 50), (AY, 163, 8 → s. 50), (KİP, 66 → s. 50), (AY,

136, 16 → s. 51), (M, 11, 16 → s. 51), (KİP, 66 → s. 51) “bilgisiz”

… sekiz tümen tört mis kent uluşlarda barça-da baştın açsız ḳızsız ḳısıġ-sız ḳavrıġsız
yaġısız börisiz basınç-sız unçsuz irtsiz birtsiz mussuz taḳsız telim taşım bay barımlıġ
sansız öküş kötşvr bayaġut-lar evleri barkları…(M, 3, 19) “vergisiz”
Bu erür altınç boşġutsuz arḥant dıntar. (M, 2, 28), (M, 2, 42 → s. 86), (M, 2, 48 → s. 86), (M,
2, 23 → s. 86), (M, 2, 34 → s. 86), (M, 2, 10 → s. 86), (M, 2, 16 → s. 86), (Üİ, 112b, 11 → s. 86), (M,
2, 1 → s. 86), (M, 2, 12 → s. 86), (M, 2, 17 → s. 86), (M, 2, 36 → s. 87), (M, 2, 25 → s. 87), (M, 2, 45
→ s. 87)

“öğrenmeyen”

boyunsuz (M, 78, 58 → s. 29) “boyunsuz”

börisiz (M, 3, 18 → s. 29) “düşmansız”

bulıtsız (AY, 143, 12 → s. 29) “bulutsuz”

bulunçusuz (İKP, XIV, 7 → s. 64) “bulunmaz”

buzulmaksız (AY, 143, 16 → s. 88) “sağlam”

çınsız (Üİ, 121b, 11 → s. 30) “gerçek olmayan”

çolmaksız (AY, 143, 17 → s. 88) “sıkıntısız”

edsiz (Man. I, T. II. D. 173d, ön yüz , 14 → s. 30) “nafile, değersiz”
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ägsügsüz (Man III, 9, R-4 → s. 78), (Man III, 9, V-5 → s. 78) “eksiksiz, tam”

emgetmeksiz (M, 59, 15 → s. 88) “acı vermeyen”

esirgençsiz (M, 10, 14 → s. 64), (AY, 169, 13 → s. 64) “cömert”
äš-siz (TT III, 108 → s. 30), (TT III, 51 → s. 30) “benzersiz”
äwrilinčsiz (TT V, B, 36 → s. 64), (TT V, B, 35 → s. 64), (AY, 190, 16 → s. 64), (AY, 152, 21 →
s. 64)

“sarsılmaz”

ävsiz (Man III, 11, V-9 → s. 30) “evsiz”
ınaġsız (KİP, 185 → s. 51) “umutsuz”; (AY, 180, 12 → s. 52), (AY, 180, 8 → s. 52) “dayanak
yeri ya da kimsesi olmayan, sığınaksız”

ikintisiz (M, 48, 20 → s. 105) “emsalsiz”

iliksiz (M, 10, 16 → s. 52), (M, 12, 24 → s. 52) “cömert”

ilkisiz (TT IV, A, 19 → s. 103), (AY, 133, 12 → s. 104) “başlangıcı olmayan”
iṭigsiz (Üİ, 101 a, 4 → s. 53), (Üİ, 99a, 18 → s. 53) “şartsız durum”
qaḍḍaγsuz (Man III, 22, R-1 → s. 32) “günahsız, suçsuz”

kalınçsız (M, 1, 34 → s. 64) “kalıntısız”

qalïsïz (TT IV, B, 60 → s. 80) “eksiksiz”

kanınçsız (AY, 176, 17 → s. 64), (M, 17, 9 → s. 65), (M, 31, 16 → s. 65), (TT III, 81 → s. 65), (M,
55, 20 → s. 65), (M, 9, 14 → s. 65) “doyulamayan, çok güzel”

ḳanmaḳsız (M, 2, 30 → s. 88) “kanmayan”
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ḳavrıġsız (M, 3, 18 → s. 54) “bağımsız”
ḳısıġ-sız (M, 3, 17 → s. 54) “dertsiz, hür”

ḳızsız (M, 3, 17 → s. 32) “tok”
kirsiz (TT V, A, 52 →

s. 32),

(TT V, A, 85 → s. 32), (Üİ, 106b, 17 → s. 32) “temiz, lekesiz,

kusursuz”
kirtgünčsüz (TT V, B, 101 → s. 65) “inançsız”

kişisiz (AY, 145, 16 → s. 32) “insansız”

ḳorḳınçsız (ÇB, 284 → s. 65), (ÇB, 17 → s. 65), (M, 101, 16 → s. 66), (M, 23, 21 → s. 66), (ÇB,
304 → s. 66), (ÇB, 216 → s. 66), (ÇB, 80 → s. 66), (KİP, 52 → s. 66), (KİP, 153 → s. 66), (H, 253 → s.
66)

“korkusuz”

köngül-süz (Üİ, 105b, 14 → s. 33) “düşüncesiz”

körksüz (M, 109, 18 → s. 79), (M, 74, 35 → s. 79), (M, 58, 43 → s. 79), (M, 111, 39 → s. 79), (M,
58, 11 → s. 79) “çirkin”

közsüz (M, 13, 2

→ s. 104)

“gözsüz”; (İKP, LXXIV, 7

→ s. 104),

(İKP, LXXIV,5

“kör”; (Man I, T. M. 282, ön yüz, 6 → s. 104) “kara gözlü olmayan”

küçsüz (M, 81, 40 → s. 33), (TT III, 87 → s. 33) “güçsüz”

kürsüz (M, 70, 41 → s. 33), (M, 71, 26 → s. 33) “hilesiz”

küsünsüz (M, 81, 40 → s. 74) “kuvvetsiz”

mensiz (AY, 145, 16 → s. 34) “insansız”

→ s. 104)
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mussuz (M, 3, 19 → s. 34) “sıkıntısız”
münsüz (Man III, 22, R-1 → s. 34), (Man I, T. II. D. 173 a2, ön yüz, 16 → s. 34), (Man I, T. II.
D. 173 a2, ön yüz, 7 → s. 34) “günahsız, suçsuz, masum”

ovutsuz (Man III, 12, V-8 → s. 35), (Man III, 21, R-3 → s. 35), (Man III, 8, VII, V-5 → s. 35),
(Man III, 8, III, V-1 → s. 35), (Man I, T. II. D. 177, yaprak 3, 6 → s. 35), (Man III, 20, V-2 → s.
35),

(Man I, T. II. D. 173d, ön yüz, 19 → s. 35), (H, XI → s. 36), (H, 302 → s. 36), (H, 310 → s. 36),

(H, 252 → s. 36), (Man III, 8, III, V-1 → s. 36) “utanmaz”; (KİP, 61 → s. 36), (KİP, 63 → s. 36)
“utanmaz bilgisi (utanmazlığı)”

ogşatguluksuz (AY, 164, 19 → s. 98) “benzersiz”
oḳsuz (M, 23, 2 → s. 37) “nasipsiz, gelişi güzel”; (Üİ, 108b, 7 → s. 37), (Üİ, 108b, 5 → s. 37)
“kesintisiz”
ornaγsz (Man III, 8, VI, R-3 → s. 54) “kararsız”
ögsüz (Man I, T. II. D. 173 a1, ard yüz, 2 → s. 55) “akılsız, anlayışsız, iz‘ansız”

ögsüz (M, 106, 8 → s. 38) “öksüz”

ökünçsiz (AY, 169, 14 → s. 66) “acısız, kedersiz”

ölügsüz (TT V, A, 40 → s. 55), (TT V, A, 74 → s. 55) “ölümsüz”
ötsüz13 (Man III, 7, V-10 → s. 38) “ebedî, bitmeyen”
saḳınçsız (M, 72, 28 → s. 66), (Üİ, 100a, 9 → s. 66), (Üİ, 105b, 12 → s. 67) “düşüncesiz”

Kelime, EDPT’de öḏ “time=zaman” olarak geçer (EDPT, 35). Çalışmamızda ise taranan metinlerin
imlası korunmuştur.
13
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sakıngu-luksuz (AY, 144, 10 → s. 98), (AY, 172, 11 → s. 98) “düşünülmeyecek (kadar)”

sakışsız (AY, 193, 1 → s. 90), (AY, 182, 3 → s. 90), (AY, 155, 22 → s. 90), (AY, 164, 11 → s. 90),
(AY, 181, 17 → s. 90) “sayısız, hesapsız, çok”
sansız (Man I, 173 a2, ön yüz, 4 → s. 74), (AY, 155, 22 → s. 75), (AY, 193, 1 → s. 75), (AY, 182,
3 → s. 75), (AY, 164, 11 → s. 75), (AY, 181, 17 → s. 75), (HB, 1821 → s. 76), (AY, 172, 18 → s. 76),
(DB, 146 → s. 74), (M, 52, 31 → s. 74), (M, 58, 50 → s. 75), (M, 3, 21 → s. 74), (ÇB, 71 → s. 74),
(ÇB, 4 → s. 75), (AY, 174, 16 → s. 76), (TT III, 102 → s. 76), (M, 78, 31 → s. 76), (M, 75, 5 → s. 76),
(M, 51, 51 → s. 76), (M, 70, 8 → s. 76), (M, 49, 12 → s. 76), (İKP, I, 5 → s. 77), (M, 113, 19 → s. 77),
(M, 4, 41 → s. 77), (KİP, 9 → s. 77), (M, 4, 8 → s. 77), (M, 112, 3 → s. 77), (M, 5, 33 → s. 77), (KİP,
42 → s. 77), (M, 75, 22 → s. 77), (M, 19, 45 → s. 77), (M, 76, 4 → s. 77), (İKP, LVII, 4 → s. 78), (AY,
185, 9 → s. 78) “sayısız”
satıġsız (KİP, 19 → s. 55), (KİP, 157 → s. 55) “paha biçilmez”
seβinçsiz (İKP, A kalıntısı, 9 → s. 67) “nankör”
sӓṭrӓksiz (TT III, 40 → s. 79) “sıkı, sağlam”
sïmtaγsïz (TT III, 131 → s. 55), (TT III, 148 → s. 56) “kusursuz, ihmalkârlıktan uzak”
siz-iksiz (TT V, A, 69 → s. 56) “şüphesiz, şüpheden uzak”

sözlegülüksüz (AY, 144, 11 → s. 98) “temiz, pak”; (AY, 172, 12 → s. 99) “söylenilmeyecek
(kadar)”
suḳsuz (M, 72, 40 → s. 38) “tok gözlü”

suvsuz (Man III, 11, R-12 → s. 38) “susuz”
taḳsız (M, 3, 20 → s. 39) “sıkıntısız”

tebrençsiz (M, 39, 5 → s. 67), (AY, 144, 12 → s. 67) “sarsılmaz”
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tepirtsiz (AY, 166, 6 → s. 87) “sessiz, hareketsiz”

tegimsiz (M, 73, 63 → s. 91) “layık olmayan, değersiz”

teginçsiz (M, 23, 2 → s. 67), (AY, 138, 10 → s. 68) “ulaşılmaz”

telgenmeksiz (M, 2, 30 → s. 89) “kızmayan”

tenglençsiz (AY, 164, 21 → s. 68), (AY, 151, 6 → s. 68) “hadsiz, hesapsız”; (AY, 169, 21 → s.
68),

(AY, 175, 21 → s. 68), (AY, 157, 2 → s. 68) “karşılaştırılamaz”

tevsiz (M, 70, 41 → s. 39), (M, 71, 26 → s. 39) “hilesiz”

tıdıgsız (AY, 172, 12 → s. 56), (AY, 154, 2 → s. 56), (Üİ, 102b, 15 → s. 57), (Üİ, 102a, 11 → s. 57),
(Üİ, 101b, 12 → s. 57), (Üİ, 102a, 13 → s. 57), (Üİ, 103a, 15 → s. 57), (Üİ, 102a, 3 → s. 57), (Üİ,
105a, 12 → s. 57), (Üİ, 104a, 18 → s. 57), (AY, 169, 22 → s. 58) (Üİ, 103a, 13 → s. 58), (TT III,
107 → s. 58) “engelsiz”
tılṭaġsız (Üİ, 114a, 12 → s. 58), (Üİ, 114b, 11 → s. 58) “sebepsiz”

tınlıgsız (AY, 145, 16 → s. 102), (TT V, A, 85 → s. 102) “canlısız”

tikirtsiz (AY, 166, 5 → s. 87) “sessiz”

todunçsuz (H, 302 → s.69), (H, 310 → s.69), (H, 252 → s.69), (TT III, 78 → s.69), (H, XI → s.69),
(TT V, A, 49 → s.69) “doymaz”

togmaksız (AY, 152, 20 → s.89) “yeniden doğmayacak olan, ölümsüz”

tözkerinçsiz (M, 3, 4 → s.69), (M, 46, 25 → s.69), (M, 1, 27 → s.70), (M, 51, 66 → s.70), (KİP, 220
→ s.70),

(KİP, 210 → s.70) “anlaşılması güç”; (AY, 174, 22 → s.70), (TT, III, 66 → s.70), (TT

IV, B, 57 → s.70); “benzersiz”; (M, 103, 15 → s.70) “ulaşılması mümkün olmayan”
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tutugsuz (AY, 169, 22 → s.59), (M, 10, 16 → s.59) “engelsiz”; (M, 12, 24 → s.59) “cömert”
tuṭyaḳ-sız (Üİ, 98b, 12 → s.91) “varlığa bağlanmayan, açgözlü olmayan”

tüketinçsiz (AY, 170, 20 → s.71), (AY, 172, 13 → s.71) “tükenmez”

tükemeksiz (AY, 160, 9 → s.89), (AY, 154, 9 → s.89) “tükenmez”

tüpsüz (AY, 136, 21 → s.40) “dipsiz, temelsiz”

ulsuz (AY, 136, 21 → s.41) “temelsiz”
umuγsuz (TT III, 16 → s.59), (KİP, 185 → s.59), (AY, 180, 11 → s.59), (AY, 180, 7 → s.60), (TT
III, 25 → s.60) “umutsuz”

unçsuz (M, 3, 19 → s.41) “minnetsiz”

üdsüz (Üİ, 112a, 16 → s.38) “zamana bağlı”

ülgülençsiz (AY, 164, 21 → s.71), (AY, 151, 6 → s.71) “hadsiz, hesapsız”; (AY, 169, 21 →
s.71),

(AY, 175, 20 → s.71), (AY, 157, 1 → s.72), (HB, 2041 → s.72) “ölçülemez”

ülgüsüz (AY, 143, 10 → s.84), (DB, 15 → s.84), (AY, 143, 5 → s.85) “sonsuz”; (TT IV, A, 4 →
s.85),

(HB, 1821 → s.85), (AY, 132, 20 → s.85), (TT III, 102 → s.85) “sayısız, ölçüsüz”; (AY,

172, 18 → s.85), (AY, 174, 15 → s.85), (AY, 185, 8 → s.85) “hadsiz, hesapsız”

ürlüksüz (TT III, 144 → s.103), (Üİ, 117b, 8 → s.103) “geçici”

üzeliksiz (AY, 187, 7 → s.99), (AY, 177, 23 → s.99), (AY, 154, 2 → s.99), (AY, 178, 2 → s.99),
(AY, 173, 10 → s.99), (AY, 172, 22 → s.99), (AY, 151, 21 → s.100), (AY, 132, III 2b, 6 → s.100),
(AY, 186, 18 → s.100), (AY, 183, 3 → s.100), (AY, 167, 22 → s.100), (AY, 158, 19 → s.100), (AY,
159, 7 → s.100), (AY, 188, 3 → s.100), (AY, 166, 23 → s.100), (AY, 149, 14 → s.100), (AY, 160, 22
→ s.101),

(AY, 171, 20 → s.101), (AY, 170, 23 → s.101), (AY, 132b, III 3b, 2 → s.101), (AY, 153,
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→ s.101),

(AY, 160, 16 →

s.101),

(AY, 174, 12

→ s.101),

(AY, 161, 4

→ s.101)

“daha üstü

bulunmayan, ulaşılmaz”

ü6üksü6 (Man III, 6, II, V-12 → s.83) “daima, devamlı”

yaġısız (M, 3, 18 → s.41) “düşmansız”
yanïnčsïz (TT III, 116 → s.72) “dönülmez”
yarlıḳançsız (M, 83, 13 → s.72), (M, 74, 56 → s.72), (TT IV, A, 63 → s.72), (ÇB, 70 → s.72)
“merhametsiz”

yazınçsız (AY, 178, 18 → s.72), (AY, 178, 20 → s.72) “günahsız, saf”

yazuqsuz (Man III, 1, II, R-2 → s.84), (H, 103 → s.84) “günahsız, suçsuz”

yitinçsiz (M, 54, 12 → s.73), (Man III, 13, II, V-1 → s.73), (M, 13, 12 → s.73), (M, 30, 5 → s.73),
(ÇB, 116 → s.73), (M, 48, 23 → s.73), (MT, 91 → s.73) “erişilemeyen”
yoḳsuz (M, 65, 10 → s.80) “boş”

yöleştürgülüksüz (AY, 174, 21 → s.102) “karşılaştırılmaz, benzersiz”
1.2.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
İkinti igsiz kegensiz açsız kız-sız yagısız yavlaksız bolgaylar. (AY, 196, 19) “tok”

Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 192, 1), (İKP, XXXIII, 6 → s.26), (M, 1, 44 → s.26), (M, 38, 48 → s.26),
(M, 1, 67 → s.26) “tehlikesiz”

adasızın (Man III, 29, 12 → s.42), (Man III, 27, V-13 → s.42), (Man I, T. II. D. 171, ard yüz,
sol sütun, 27 → s.42), (Man II, T. II. D. 169, II-7 → s.42), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1 → s.42),
(Man III, 17, R-2 → s.42) “tehlikesizce”

123

… ol tözünler oglı töz-ünler kızı süzük kirtgünç köngül-lüg tınl(ı)glar bodis(a)t(a)vlar
yolınta evri-linçsiz törüke tegip burkan kut-ınga agmaksız bolurlar. (AY, 190, 18)
“değişmez, kalıcı”

Kayular ol tört tip tiser inçe k(a)ltı ‘eng’ilki ol yir oruntakı ili kanı igsiz agrıgsız adasız
tudasız bolgay. (AY, 192, 1) “hastalıksız, ağrısız, dertsiz”

Üç iṭigsiz-l(e)r bolur aḳıġ-sız. (Üİ, 98b, 16), (Üİ, 125b, 9 → s.46), (Üİ, 99a, 19 → s.46), (Üİ,
99a, 15 → s.46), (Üİ, 98a, 13 → s.46), (Üİ, 97a, 11 → s.47), (Üİ, 97b, 11 → s.47), (Üİ, 98b, 1 →
s.47),

(Üİ, 97b, 5

→ s.47),

(Üİ, 97a, 16

→ s.48),

(Üİ, 124a, 16

→ s.49),

(Üİ, 98a, 1

→ s.49)

“āsrava’sız, akıntısız”
Edgü edgü tözün oġlum assız inç artuḳ edgü erdim. (M, 9, 4), (M, 112, 9 → s.27), (M,
108, 11 → s.27), (M, 64, 11 → s.27), (M, 19, 3 → s.27), (M, 12, 15 → s.27), (M, 27, 22 → s.27), (HB,
1802 → s.28) “çok, pek”; (M, 8, 48 → s.27) “kesin olarak”; (AY, 188, 14 → s.28) “son derece”

Prit ajunta toġmış tınlıġ-lar aşsız suvsuz ḳurıp ḳatıp yorıyur-lar. (M, 112, 18) “yiyeceksiz”

… ayaġ çilteg-ke tegimlig tınlıġlarıġ ayaġsız tod tolı ḳılmasar. (M, 51, 9) “şerefsiz”

Bir uçlug köngülin üç erdinig küyü küzetü tutsar tiring nomlarta ayıglamaksız çulvusuz
bolsar tükel bilge biliglig (tip) ayan-çang köngül turgursar edgü sakınç sakınsar arıyur
ayıg kılınç adartmak-ı. (AY, 148, 2) “kötülemesiz”

Ançolayu yme üzüt üçü(n) müns(üz) b(a)çasız arığ toruğ (orduta?) turmış k(e)rgek erür.
(Man. I, T. II. D. 171, ön yüz , sol sütun , 2) “kusursuz”
Basuṭçı-sız toġmaz ermez mü. (Üİ, 121b, 3) “yardımcı-sebepsiz”

Kim yime ol başsız kögüzlerinte yüzlüg mesizlig ḳolların örü kötürüp örtenür yalarlar
erser olar ösre kişi ölürdeçi çantallar erdiler. (M, 75, 18) “başsız”
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Taş ḳapaġın-ta uy ḳazıp tolu ört yalın ḳoz ḳodup belgüsüz aġzın örtdi. (M, 58, 17)
“belirsiz bir biçimde”
İnçe k(a)ltı ‘eng’ilki bodun kara bısız bıçgu-suz bay mengilig bolgaylar. (AY, 196, 17)
“bıçaksız, kesicisiz”
Bilӓgüsüz yitii v(a)ž(irti)yür. (Man II, T. M. 419, 8), (Man II, T. M. 419, 9

→ s.84)

“bilenmeden”

Biligsiz ögsüz boltukumuz (ü)çün kamag yaruk özütlerning t(özin)ge (yil)tizi(nge) arıg
yaruk ezrua tengriken(-ke?) yazıntımız yangıltımız erser (yaruklı-ı) karalı-ı ten(gr)ili-i
yekli-i-h… (H, XX), (Man III, 19, V-1 → s.51) “bilgisiz”

biligsizin (H, 73 → s.93) “cehaletten ötürü”; (Man III, 8, II, R-13 → s.93) “bilgisizce”
(Bi)zingӓ basut qut /// üčün biliröksüzčä ötünür. (Man III, 25, V-5) “körü körüne,
bilinçsizce”
İnçe k(a)ltı ‘eng’ilki bodun kara bısız bıçgu-suz bay mengilig bolgaylar. (AY, 196, 17)
“bıçaksız”
Saḳınçsız busuşsuz yam kuzalavaks ḳılurlar erdi. (M, 72, 28) “kedersiz”

bosuşsuzun (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1 → s.94), (Man I, T. II. D. 171, ard yüz, sol sütun,
29 → s.94), (Man III, 17, R-2 → s.94) “kedersiz”

Bir uçlug köngülin üç erdinig küyü küzetü tutsar tiring nomlarta ayıglamaksız çulvusuz
bolsar tükel bilge biliglig (tip) ayan-çang köngül turgursar edgü sakınç sakınsar arıyur
ayıg kılınç adartmak-ı. (AY, 148, 2) “küfürsüz”

ӓdligsizčӓ (Man III, 8, VII, V-9 → s.106) “değersizce, değersiz gibi”
egsüksüz (M, 31, 3 → s.78) “lüzumsuz”; (AY, 174, 22 → s.78), (AY, 196, 6 → s.78) “eksiksiz”
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emgeksiz (M, 33, 8 → s.78), (M, 44a, 11 → s.78) “ızdırapsız”

emsiz (M, 79, 28 → s.30) “çaresizlik yüzünden”; (M, 79, 11 → s.30) “ilaçsız”

ӓrinügsüz (HB, 1939 → s.51) “bıkmadan, usanmadan”
erksiz (M, 69, 10

→ s.30)

“layık olmadığımız halde”; (İKP, XXVII, 4

→ s.30)

“istemeye

istemeye”

erksizin (H, 266 → s.42), (H, 255 → s.42), (H, 24 → s.42) “iradesiz olarak”; (ÇB, 160 → s.42)
“aciz olduğumdan”

esirgençsizin (M, 10, 35 → s.94), (TT III, 109 → s.94) “esirgemeksizin, cömertçe”
ınaġsız (M, 85, 26 → s.52) “dayanacak kimsesi ya da yeri olmadan”
igsiz (AY, 191, 23 →

s.30),

(M, 19, 58 →

s.31),

(AY, 196, 19 →

s.31),

(M, 1, 44 →

s.31)

“hastalıksız, sağlıklı”
igsizin (Man I, T. II. D. 171, ard yüz, sol sütun, 27 → s.43) “hastalıksız, sağlıklı”
ilkisiz-dinbӓrüki (TT IV, B, 62 → s.106) “ezelden beri”

inçsiz (M, 106, 11 → s.31) “huzursuz”

irtsiz (M, 3, 19 → s.31) “vergisiz”

iş-siz (Üİ, 111b, 8 → s.31), (Üİ, 121a, 8 → s.31), (Üİ, 108a, 5 → s.31), (Üİ, 111a, 12 → s.31), (Man
I, T. M. 282, ön yüz, 2 → s.31) “işsiz”

itigsiz (AY, 166, 8 → s.52) “eylemsiz, hareketsiz”
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qaḍγusuzn (Man III, 17, R-3 → s.94), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 2 → s.94), (Man I, T. II. D.
171, ard yüz, sol sütun, 29 → s.94) “kaygısız”

qalïsïz (TT IV, B, 56 → s.80), (AY, 137, 22 → s.80), (AY, 165, 7 → s.80), (ÇB, 314 → s.80), (AY,
138, 12 → s.80) “bütünüyle”

kegensiz (AY, 196, 19 → s.32) “hastalıksız, sağlıklı”
kergeksiz (M, 31, 3 → s.78) “gereksiz”; (Man I, 173 a1, ard yüz, 12 → s.79) “sonsuz”

ḳıdıġ-sız (Üİ, 121a, 13 → s.54), (Üİ, 102a, 17 → s.54) “kıyısız”
kız-sız (AY, 196, 19 → s.32) “tok, gözü tok”

ḳolu-suz (M, 59, 13 → s.32), (M, 32, 1 → s.33) “vakitsiz”; (M, 82, 6 → s.33) “sırasız”
ḳorḳınçsız-ın (ÇB, 208 → s.94) “korkusuzca”

köngül-süz (H, XIV → s.33) “duygusuzca”

mungsuzun (Man III, 13, V-6 → s.43) “sıkıntısız”

münsüz (Man. I, T. II. D. 171, ön yüz , sol sütun , 2 → s.34) “günahsız”
niz-vani-sız14 (Üİ, 112a, 9 → s.35), (Üİ, 112a, 2 → s.35) “kleśa’sız, bulaşmasız”
oḳsuz (M, 83, 45 → s.36), (M, 78, 60 → s.36), (M, 82, 1 → s.36), (M, 84, 9 → s.36), (M, 75, 15 →
s.37)

“gelişigüzel”

otsuz (M, 79, 28 → s.37) “çaresizlik yüzünden”; (M, 79, 10 → s.37) “ilaçsız”

öçmeksiz (Üİ, 112a, 3 → s.89) “sönmesiz”
Soğdca nyzβ’n’(k) kelimesi, Türkiye Türkçesinde “bulaşma, ihtiras” olarak karşılık bulur. Sanskritçe
karşılığı ise kleśa’dır (Özönder, 1998: 163).

14
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ödsüz (M, 69, 9 → s.37) “layık olmadığımız halde”; (M, 59, 13 → s.37), (M, 32, 1 → s.37), (M,
82, 5 → s.37), (Man III, 8, VIII, V-8 → s.38) “vakitsiz”

ögsüz (H, XX → s.54), (DB, 171 → s.54), (H, XIII → s.55) “akılsız”; (DB, 69 → s.54), (DB, 137
→ s.55)

“şaşkına dönüp”

saḳış-sız. (Üİ, 120b, 15 → s.89) “hesapsız”

sansız (DB, 56 → s.74), (Üİ, 120b, 14 → s.75), (ÇB, 190 → s.76) “sayısız”
sat-aġsız (M, 51, 6 → s.55) “ücretsiz”

sevincsiz (DB, 184 → s.67) “nankörce”

sïgït sz (Man III, 16, R-6 → s.87) “yas tutmadık, yanmadık”

siz-iksiz (ÇB, 250 → s.56), (HB, 1997 → s.56) “şüphesiz”

siziksizin (AY, 157, 12 → s.94) “şüphesiz olarak”
sizinčsiz (Man III, 9, R-11 → s.67) “şüphesiz”

suvsuz (M, 112, 18 → s.38) “susuz”
tassız (M, 73, 62 → s.39) “pis”

tapsız (M, 73, 62 → s.39) “uygunsuz”

tebrençsiz (M, 2, 17 → s.67) “sarsılmayarak”; (ÇB, 284 → s.67) “sarsılmadan”

tegimsiz (MT, 60 → s.90) “yanlış”
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teginçsiz (M, 83, 45 → s.67), (M, 78, 60 → s.68), (M, 82, 2 → s.68), (M, 84, 9 → s.67), (M, 75, 15
→ s.68)

“gelişigüzel”

tersiz (M, 51, 6 → s.39) “bedava”
tıdıγsız (İKP, VIII, 6 → s.56), (AY, 170, 22 → s.56), (AY, 186, 1 → s.56), (Üİ, 102a, 8 → s.58),
(Üİ, 105a, 13 → s.58) “engelsiz”; (DB, 98 → s.56) “çekinmeksizin”
tılṭaġ-sız (Üİ, 113a, 1 → s.58), (Üİ, 113b, 15 → s.58), (Üİ, 115a, 15 → s.59), (M, 41, 15 → s.59)
“sebepsiz”
toġasız (M, 1, 44 → s.91) “hastalıksız”
törüsüzin (M, 83, 55 → s.43) “kanunsuz bir şekilde”; (M, 62, 30 → s.43) “haksız olarak”

töz-süz (Üİ, 102a, 9 → s.39), (Üİ, 106b, 11 → s.40) “köksüz”

tudasız (AY, 192, 1 →

s.40),

(İKP, XXXIII, 6 →

s.40),

(M, 1, 44

→ s.40),

(M, 38, 48 →

s.40)

“tehlikesiz”

tudasazan (Man III, 29, 12 → s.43), (Man III, 27, V-13 → s.43), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1
→ s.43),

(Man III, 17, R-2 → s.43) “tehlikesiz”

tuyumsuzun (Man III, 5, R-8 → s.94) “fark edilmeksizin”

tüpsüz (Üİ, 106b, 12 → s.40) “esassız, dipsiz”

tüšsüz (TT V, B, 96 → s.40) “karşılıksız, ödülsüz”

uçsuz (Üİ, 121a, 13 → s.40), (Üİ, 102a, 17 → s.41) “uçsuz”
umuġsuz (M, 85, 26 →
“umutsuz”

s.60)

“dayanacak kimsesi ya da yeri olmadan”; (M, 11, 3

→ s.60)
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ülgüsüz (DB, 56 → s.85), (ÇB, 190 → s.85) “hadsiz, ölçüsüz”

ürlük-süz (Üİ, 103a, 17 → s.102), (Üİ, 103b, 5 → s.102), (Üİ, 100a, 10 → s.103) “geçici olarak”

ürüntegsiz (M, 79, 28 → s.41) “çaresizlik yüzünden”; (M, 79, 11 → s.41) “ilaçsız”
üṣüksüz (Man III, 39, III, V-1 → s.82), (Man III, 8, V, R-7 → s.82), (KİP, 75 → s.83), (M, 95, 4
→ s.83),

(M, 31, 3 → s.83), (H, 315 → s.83), (Man III, 8, VII, R-7 → s.83), (Man III, 8, VII, R-13

→ s.83),

(TT III, 104 → s.83), (TT V, A, 68 → s.83), (Man III, 9, II, V-11 → s.83), (AY, 157, 5 →

s.84)

“devamlı, daima”

üzlünçüsüz (M, 10, 33 → s.72) “aralıksız, devamlı”

yagısız (AY, 192, 4 → s.41), (AY, 196, 20 → s.41) “düşmansız”

yavlaksız (AY, 192, 4 → s.79), (AY, 196, 20 → s.79) “düşmansız”
yazïnčsïzïn (TT III, 134 → s.94), (TT IV, B, 14 → s.94), (KİP, 37 → s.95) “günahsız, suçsuz
olarak”
yitinčsiz (Man III, 31, R-7 → s.73) “erişilmeyerek”
yoḳsuz (Üİ, 121a, 10 → s.79), (M, 1, 15 → s.79), (MT, 70 → s.79), (KİP, 81 → s.80), (KİP, 181 →
s.80),

(ÇB, 252 → s.80), (M, 103, 29 → s.80) “boşuna”

yöleştürgülüksüz (AY, 182, 1 → s.101) “karşılaştırılamayacağı gibi”
1.2.2.4. Türü Belirlenemeyenler15
arıçısız (M, 85, 6 → s.28) “yardımcısız(?)”

azsız (M, 59, 31 → s.28) “hırssız”

15

Taranan Uygurca metinlerin bazı bölümleri eksik olduğu için 39 +sIz / +sUz ekli kelimenin türü
belirlenememiştir.
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biligsiz (M, 59, 31 → s.51), (Man III, 39, III, R-1 → s.51), (Man III, 31, V-15 → s.51) “bilgisiz”

bulunçsuz (Man III, 5, V-16 → s.63) “bulunmaz”
ınaġ-sız (M, 85, 6 → s.51) “dayanacak kimsesi ya da yeri olmadan”

ilkis(iz) (M, 46, 12 → s.103) “başlangıçsız”
qamšančsz (Man III, 13, II, V-8 → s.64) “hareketsiz”

ḳanınçsız (M, 99, 17 → s.65) “doyulamayan”
körksüz (M, 85, 25 → s.79) “çirkin”

(kürsüz) (M, 63, 3 → s.34) “hilesiz”
mesiz(siz) (M, 101, 42 → s.104) “renksiz, soluk”

münsüz (M, 83, 14 → s.35) “günahsız”

nomsuz (M, 44, 9 → s.35) “kaidesiz”
oḳsuz (M, 67, 35 → s.36), (M, 67, 8 → s.36) “gelişigüzel”

ödsüz (Man III, 25, V-7 → s.37) “vakitsiz”

ögsü(z) (Man III, 4, V-1 → s.54) “akılsız, anlayışsız”
össüz (M, 101, 42 → s.38) “renksiz”

övkesiz (M, 59, 31 → s.38) “öfkesiz”

sansız (M, 112, 32 → s.75), (M, 16, 16 → s.76), (M, 97, 22 → s.77) “sayısız”
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taplančsz (Man III, 13, II, V-8 → s.67) “istenmeyen, hoşnutsuz”

tebrençsiz (M, 39, 12 → s.67) “sarsılmaz”

teginçsiz (M, 67, 8 → s.68) “gelişigüzel”

tevsiz (M, 63, 3 → s.39) “hilesiz”
tıdıġsız (M, 28, 13 → s.58) “engelsiz”

tikisiz (DB, 113 → s.39) “sessiz”

tonsuz (M, 60, 17 → s.39) “elbisesiz”

tö(rüsüz) (M, 44, 9 → s.39) “usulsüz, kanunsuz”
tüzkӓrinčsiz (TT III, 153 → s.70), (TT III, 178 → s.70) “benzersiz derecede”
umuġsuz (M, 85, 6 → s.59) “dayanacak kimsesi ya da yeri olmayarak”

ürlüksüz (M, 103, 42 → s.102) “geçicilik”

üzüks(üz) (M, 8, 8 → s.83) “daima, durmadan”
yanïnčsïz (Man III, 39, V, V-1 → s.72) “dönülmez”
yaz(-uḳsuz) (M, 83, 15 → s.84) “günahsız”
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İKİNCİ BÖLÜM

ORTA TÜRKÇE DÖNEMİNDE +sIz / +sUz EKİ
2.1. Karahanlı Türkçesi
2.1.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
2.1.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
+sIz / +sUz eki, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış 3 eserde, toplamda 162 kez kök
halindeki yapılardan sonra kullanılmıştır.
2.1.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
atalıġ atasız ḳalır yalsuzun
analıġ anasız bolur ögsüzün (KB, D, 5380)

katıġlan anı keldür emdi masa
ḳuruġ kelme ansız masa ay tosa (KB, D, 3277)

Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas. (DLT I, 123, 21)

Arkasız er çeriğ sıyumas. (DLT I, 128, 13)

Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas. (DLT I, 123, 20)
biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 110)

negü bolġa mindin iligke asıġ
asıġsız işig ḳılsa bolmaz tatıġ (KB, D, 3808)
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asıġlıġ ḳayu ol asıġsız ḳayu
sen aḍra seçe tut ay bilge bügü (KB, D, 5529)
asıġsız kişiler kişide turı
asıġlıġ kişi asġı ilke tolur (KB, D, 5731)

küöezlik asıġsız kösül tumlıtur
kösül koḍḳı bolsa kişig yoḳlatur (KB, D, 2120)

küḍezgil aya dost uluġlar ḥạḳın
asıġsız mizaḥ hẹm cẹdẹldin saḳın
uluġlarnı buşrup sasa bu mizaḥ
kiçiglerni kstal ḳılur bil yạḳin (AH, 346)

asıġlıġ ḳul erse oġulda yaḳın
asıġsız oġulnı yaġı bil saḳın (KB, D, 3003)
asıġsız tusulmaz ḳadaş erse ḳoḍ
tusulur adaş tut asıġ birle toḍ (KB, D, 2575)

tüpi yil keçer teg tiriglik keçip
asıġsız ulır men özümke açıp (KB, D, 1175)

atalıġ atasız ḳalır yalsuzun
analıġ anasız bolur ögsüzün (KB, D, 5380)

ol atçı turur kör atalıġlarıġ
atasız ḳılıġlı ay ḳılḳı arıġ (KB, D, 6055)

er atsız bolumaz buḍun başlasa
ya beglik işin barça beg işlese (KB, D, 5459)
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kimis erdemi bolsa atı yorır
ḳalı bolmasa erdem atsız ḳarır (KB, D, 2645)

namaz ruza barça öz asġıs turur
öz asġın tilegli baġırsız bolur (KB, D, 3243)
baġırsız tusulmaz oġulda körü
baġırsaḳ tapuġçı tususı örü (KB, D, 2574)

bạhalıġ dinar ol biliglig kişi
bu cahịl biligsiz bạhasız bişi
biliglig biligsiz ḳaçan tes bolur
biliglig tişi er cahịl er tişi (AH, 86)

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur (KB,D, 2333)

ḳayu sü bolur bolsa başsız boşas
uş ol sü buzuldı ilig kiç yaşas (KB, D, 2302)

Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas. (DLT I, 349, 22)
Tatsız Türk bolmas, başsız börk bolmas. (DLT II, 281, 5)

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur (KB,D, 2333)
ḳara ḳılḳı başsız ḳılınçı saşı
işi köḍgi barça ḳılınçı tuşı (KB, D, 4324)
bẹḳasız erür bu ajun lẹẕẕẹti
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keçer yil keçer teg mẹze mddẹti
yigit ḳoca bolur yası eskirür
ḳạvi erse ḳamlur ḳaçar ḳụvvẹti (AH, 193)
c*fasız vẹfalıġ tilese ḳutun
yüzi kör ḳılıncı vẹfa ol bütün (KB, D, 105)

negü bar ajunda asar hilesiz
negü ḥile bar kim asar çaresiz (KB, D, 1182)

Kalın kolan çufgasız bolmas. (DLT I, 424, 27)

nịḳap kötrür ajun birer yüz açar
yazar ḳol ḳuçar teg yana terk ḳaçar
yayınḳı bulıt teg ya tüş teg lali
dịrẹngsiz keçer bạlt ya ḳuş teg uçar (AH, 224)

yaġıḳa yalıs teg eren teg uruş
ecelsiz ölüm bolmaz özke bolup (KB, D, 2289)

yayılmaz yorıġa keöeldin tüşüp
eḍersiz yıġaç mingü musluġ bolup (KB, D, 1428)

özelü barır men öz erksiz bolup
ḳutulġu yirim yoḳ tiriglik bulup (KB, D, 1096)

közi suḳ kişi özke erksiz bolur
bu suḳlar yalaöaçḳa tessiz bolur (KB, D, 2611)

yarasa tapuġ özke erksiz bolur
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yaramasa tapġı künise ilür (KB, D, 4754)

yarasa tapuġ beg kötürse anı
bolur özke erksiz bu bulmış küni (KB, D, 4748)

körü barsa yaḳşı ayur er başı
kösül bulnasa boldı erksiz kişi (KB, D, 3855)

uöutsuz yüzi körse etsiz süsük
uöutsuz özi körse bütmez irük (KB, D, 2206)

ḳamuġ neske ḥile itig çare bar
mẹgẹr bu ölümke ölüm hilesiz (KB, D, 1183)

negü bar ajunda asar hilesiz
negü ḥile bar kim asar çaresiz (KB, D, 1182)

boġuzuġ küḍez tutçı igsiz yorı
ḳılur ig kişinis yüzini yişin (KB, D, 4675)

yorı yalsuz işsiz ay yalsuḳ uzı
ṭuṭı ḳıldı yalsuz tili kör sözi (KB, D, 3361)

er at boldı begler ḳanatı yügi

ḳanatsız ḳuş uçmaz ay begler begi (KB, D, 3005)
bütün ḳılḳı fị‘lin öte irtegil
kẹrẹm kimde erse anı er tigil
yimişsiz yıġaç teg k*r*msiz kişi
yimişsiz yıġaçnı kesip ötregil (AH, 323)
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Kalın kaz kılavuzsuz bolmas. (DLT I, 487, 9)

saö altun bile bertse begler elig

ḳılıçsız tili birle eörer ilig (KB, D, 3042)

kılıç birle begler uzatur elig
kılıçsız usal beg basumaz ilig (KB, D, 2139)

neçe tetik erdin birer sẹhv kelür
neçe pr hnẹrlıġda bir ‘ạyb bolur
bu bir ‘ạybdın ötrü başın kesgüçi
ajunda tirilgü kişisiz ḳalur (AH, 364)

kişisiz tirilme kişiler ara
kişi ‘aybı körme özüsni köre (KB, D, 3505)

kösülsüz ḳayu yirke massa aḍaḳ
neçe yir yaḳın erse boldı yıraḳ (KB, D, 5046)

tükel sır beḍiz ol kösülsüz kişi
kösülsüz kişi bilge atın yoḍar (KB, D, 2798)
tükel sır beḍiz ol kösülsüz kişi
kösülsüz kişi bilge atın yoḍar (KB, D, 2798)

kösülsüz kişiler ḳuruġ kep bolur
kösül birle yalsuḳ ḳamuġ iş ḳılur (KB, D, 2472)

kösüllüg kişi söz unıtmaz bolur
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kösülsüz sözüg keḍ tutumaz bolur (KB, D, 2470)

ne yazdı ajunḳa bu ṣaḥịb hnẹr
negüke bu anı ulaşu ḳınar
lạsislerni kötrüp nẹfisni çalıp
azu ḳutsuz ajun ḳarıpmu munar (AH, 448)
ḳalı kutsuz erse kişig tumlıtur
ḳarılıḳ öḍinde ḳılınç artatur (KB, D, 4706)

Kutsuz kudhuğka kirse kum yagar. (DLT I, 457, 28)

bir ança bekitip yaḳın tutġunı
bu ḳutsuz yaöuz tip yıraḳ salġunı (KB, B, 49)

buḍun mallıġ erke urup yüzlerin
tözi ḳul ḳılurlar azad özlerin
kim ol malsız erse ol erni körüp
yüz eörüp keçerler yumup közlerin (AH, 423)

sen ök sen saḳınçım barır men musun
kiçiglikte minsiz ḳalır sen bu kün (KB, D, 1216)
ay erklig uġan mesü mussuz bayat
yaramaz senisdin aḍınḳa bu at (KB, D, 6)

neteg tapnuġay men bu ol çın sözüm
aya mesü mussuz bu musluġ özüm (KB, D, 3055)

ay mussuz dim sen bu musluġ ḳuluġ
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suyurḳap keçürgil yazuḳın ḳamuġ (KB, D, 28)
ay mussuz iḍim mesü tutçı tirig
ölümke törüttüs bu sansız tirig (KB, D, 378)

aya mesü mussuz iḍim sen uluġ
sen ök yarlıḳaġıl bu musluġ ḳuluġ (KB, D, 6508)

Yalnğuk oglı munsuz bolmas. (DLT III, 141, 2)
oġulsuz kişi ölse kesti uruġ
ajunda atı yitti ornı ḳuruġ (KB, D, 3375)
oġulsuz ölürde ökündi tilin
aya kin keligli oġul ḳız ḳılın (KB, D, 3373)
kişi alġu toġsa oġul ḳız öküş
oġulsuz tise erke körksüz söküş (KB, D, 3371)
kişi öḍsüz ölmez anadın toġup
nelük ḳorḳar özüs yaġını körüp (KB, D, 2288)

bu kösli beḍük er usallıḳ ḳılur
usal er ya buzlur ya ödsüz ölür (KB, D, 2297)

öksüz (DLT I, 96, 19)

munısda basaḳı bu boşġutları
saḳalsız kerek barça körki yarı (KB, D, 2913)
saḳalsız kerek bu idişçi arıġ
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küḍezilse içgüde ḳıl tü yamıġ (KB, D, 2917)

munın aydı bolġay bilig birgüçi
saḳalsız kerek tip iḍiş tutġuçı (KB, D, 2919)

köğler kamuğ tüzüldi
ıwrık idhiş tizildi
sensiz özüm özeldi
kelgil amul oynalım (DLT III, 131, 22)

aya birke bütmiş tilis birle ög
kösül bütti şeksiz amul tutġıl ög (KB, D, 25)

er at birle şeksiz ḳatılġu kerek
olarḳa yaraşı tirilgü kerek (KB, D, 4163)

er at tutsa ş*ksiz kerek nes taöar
bu nes bolmasa er yıġılmaz asar (KB, D, 5460)

biligsizni artuḳ yaḳın tutmaġu
yaḳın tutsa şeksiz ḳılur ḳılmaġu (KB, D, 4450)
özi ḳorḳar erse bayatḳa ḳalı
bu er tutġa şeksiz könilik yolı (KB, D, 2755)
esürtmesü dẹvlẹt sini ay ḳadaş
aḍılḍukta şeksiz közüs tolġa yaş (KB, D, 6137)

barı boldı ş*ksiz masa belgülüg
kösül bütti yırlar tilim ülgülüg (KB, D, 4779)
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sözüm tutsa tutġıl ḳalı tutmasa
özüs körge ş*ksiz masa bütmese (KB, D, 5933)

ḳamuġ işke tẹvfiḳ bayattın tile
bayat birge ş*ksiz sasa küç bile (KB, D, 1430)

kötürme bayutma isiz öktemig
aġu ḳılġa ş*ksiz sasa ot emig (KB, D, 5522)

ikide biri boldı şeksiz ülüg
tirildi ölümsüz uzun mesülüg (KB, D, 1527)

ḳalı ḳılsa begler tapısız tapuġ
yaöa ḳıldı tapmış tiriglik ḳamuġ (KB, D, 1611)

kara tessizin barça begler iter
begi ḳılsa tessiz anı kim yeter (KB, D, 2107)
beḍük işte tessiz baş aġrıġ bolur
baş aġrıġ kötürmese beglik ḳalur (KB, D, 2934)
tatıġ sürme tatıġ ḳını keḍ ḳatıġ
tatıġḳa yanut ornı tessiz batıġ (KB, D, 4771)

buḍun ḳılḳı tessiz bolup artasa
körü ıḍma itgil ḳısa tut basa (KB, D, 5198)

közi suḳ kişi özke erksiz bolur
bu suḳlar yalaöaçḳa tessiz bolur (KB, D, 2611)
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ḳayu yaöġu yuġruş bolur il begi
ḳayu atı tessiz bolur er ögi (KB, D, 4069)

ḳalı yaöġu tessiz bolur erse sen
vẹfa ḳıl neçe küç bulur erse sen (KB, D, 4137)
ne tessiz bolur kör ḳarımış kişi
yaöa bolsa ḳılsa yigitler işi (KB, D, 4696)

ḳalı tessiz erse tüşi keḍ yaöuz
çıġayḳa birip nes küḍezgü et öz (KB, D, 4369)

uöut ol tıḍıġlı ḳamuġ tessizig
uöutsuzluḳ erke idi tessiz ig (KB, D, 1662)

közi suḳ kişinis ḳılınçı yig ol
ḳılınç yigliki erse tessiz ig ol (KB, D, 2848)

kimisde uöut bolsa ḳılḳı silig
ḳamuġ tessiz işke tegürmez elig (KB, D, 2006)

neçe tessiz işler bor içse bolur
neçe eḍgü işler esürse ḳalur (KB, D, 2102)
ḳamuġ tessiz iştin yıġıġlı uöut
ḳamuġ eḍgü işke ulaġlı uöut (KB, D, 2008)
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ḳutaḍmış kişi kör saḳınmış kerek
ḳamuġ tessiz iştin yıramış kerek (KB, D, 726)
tişig boşlaġ ıḍma yapa tut ḳamuġ
tişidin tegir erke tessiz ḳamuġ (KB, D, 1303)

telim tüş bolur yim içimke barır
yaraġsız yimiş bolsa tessiz kelir (KB, D, 6005)

sini seöge sindin aḍın bilmegey
yaraġsız ya tessiz ḳılıḳ kelmegey (KB, D, 4478)

bu yalġan kişiler vẹfasız bolur
vẹfasız kişi lạlḳḳa tessiz ḳılur (KB, D, 2039)
közüm sen ḳulaḳım sen körgil eşit
ne tessiz körünse körü ıḍma it (KB, D, 5849)

biri söz eşitse ḳatıġ tutsa berk
biri körse tessiz közin yumsa terk (KB, D, 2511)

bularıġ iḍi keḍ talula birin
ḳalı tuşsa tessiz ökünme yarın (KB, D, 2929)

ne tessiz ölüm sen ay yaölaḳ ölüm
tusulmaz sasa itse tük mis tolum (KB, D, 1537)

öz asġın tilegli öz ülgi üçün
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yaraġlıġnı tessiz turur tir küçün (KB, D, 3494)

öküş bolsa emdi bu erdem kimis
öküş boldı tessiz yaġısı anıs (KB, D, 3415)

üçünç ḳarşı içre köni tutsa öz
yıraḳ tutsa tessiz yaraġsızda köz (KB, D, 4122)

ḳara ḳılḳı tessiz yaöa sözlegen
yaöa söz turur bu ḳara baş yigen (KB, D, 986)

için irtemegil ya ḳılḳın tözin
mẹgẹr tilde tessiz yorıtsa sözin (KB, D, 4340)

nelük özke tessiz yörer sen yörüg
yörügke barır tüş ay kösli örüg (KB, D, 6038)

bularḳa ḳatılsa özüsni tutun
törüsüz toḳusuz bolurlar otun (KB, D, 4447)

törüsüzlük ol bu törüçe yorı
törüsüz kişiler kişike ḳorı (KB, D, 4603)
törü yoḳ toḳu yoḳ yime ḳılḳ ḳılınç
törüsüz tapuġçı yaramaz erinç (KB, D, 3739)

bularḳa ḳatılsa özüsni tutun
törüsüz toḳusuz bolurlar otun (KB, D, 4447)
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oġul ḳız saḳınçı bu tüpsüz tesiz
oġul ḳız sarıġ ḳıldı ḳızġu mesiz (KB, D, 1164)

kişi kösli tüpsüz tesiz teg turur
bilig yinçü sanı tüpinte yatur (KB, D, 211)
uruġsuz16 kişiler arıġsız bolur
arıġsız vẹzirḳa yaraġsız bolur (KB, D, 2194)
uluġ tutsa ḥamyẹt kör arslanlayu
ügi teg usuz bolsa tünle sayu (KB, D, 2314)

barısa mụḳr men tiler men usuz
ḳayuda tilegü özüm belgüsüz (KB, D, 4780)

Usuz kişi (DLT I, 122, 5)

usuz yattı saḳnu bir ança oḍuġ
ḳalıḳ ḳırtışı tuttı kafur boḍuġ (KB, D, 4891)

uöutsuz kişide yıraḳ tur yıraḳ
uöutsuz bolur üsterigli ḳaraḳ (KB, D, 2205)

uöut birle yalsuḳ yaġısın saçar
yaġıda es aşnu uöutsuz ḳaçar (KB, D, 2291)

uöutsuz kişi ol kişide ili
köni sözlemez söz uöutsuz tili (KB, D, 2203)
16

Kelimenin “a beating=dövme, vuruş” anlamına gelen uruğ<ur-u-ğ ile anlamsal bir bağı yoktur (EDPT,
214). Örnekte yer alan kelime kök halindedir: uruğ<uruğ “seed; kernel=köken, kaynak; öz, esas” (EDPT,
214).
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uöutluġ kerek hẹm közi toḳ bütün
uöutsuz kişi ol kişide otun (KB, D, 2199)

uöutluġ kerek hẹm yime ög kösül
uöutsuz kişide yıraḳ tur tösül (KB, D, 2762)

uöutsuz kişide yıraḳ tur yıraḳ
uöutsuz bolur üsterigli ḳaraḳ (KB, D, 2205)

uöutsuz kişidin yıraḳ tur teze
menisdin mis alḳış uöutluġ öze (KB, D, 1309)

suḳ erse ḳılınçı yig erse özi
iöek erse ḳılḳı uöutsuz közi (KB, D, 849)

uöutsuz ḳulus men yazuḳum telim
tüzünlük senisdin kelür belgüre (KB, E, 6638)

uöutsuz yüzi körse etsiz süsük
uöutsuz özi körse bütmez irük (KB, D, 2206)

uöutsuz kişi ol kişide ili
köni sözlemez söz uöutsuz tili (KB, D, 2203)

uöutsuz yüzi körse etsiz süsük
uöutsuz özi körse bütmez irük (KB, D, 2206)
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vẹfasız ajunḳa kösül bamaġıl
cẹfa ḳılġa alr bolu birmegil (KB, D, 5297)

bu yalġan kişiler vẹfasız bolur
vẹfasız kişi lạlḳḳa tessiz ḳılur (KB, D, 2039)
arıġsız ḳılınçı vẹfasız cẹfa
neçe me yitürse şẹkẹr hẹm yilig (KB, D, 2198)

bu yalġan kişiler vẹfasız bolur
vẹfasız kişi lalḳḳa tessiz ḳılur (KB, D, 2039)

kişi suḳısa birmegil sen işis
vẹfasız kişike yitürme aşıs (KB, D, 1379)

ay beg men tigüçi beḍütme kösül
vẹfasız turur dnya dẹvlẹt tösül (KB, D, 5174)

ınançsız turur ḳut vẹfasız yayıġ
yorırda uçar terk aḍaḳı tayıġ (KB, D, 670)

yaġı birle tegşip er atı beḍür
yaġısız kişi atı ḳopmaz yatur (KB, D, 3419)
oġul ḳız yaġı ol yaġı ne kerek
yaġısız tiriglik taḳı eḍgürek (KB, D, 3380)

süsekke yilig teg erenke bilig
eren körki ‘ạḳl ol süseknis yilig
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biligsiz yiligsiz süsek teg lali
yiligsiz süsekke sunulmaz elig (AH, 91)

süsekke yilig teg erenke bilig
eren körki ‘ạḳl ol süseknis yilig
biligsiz yiligsiz süsek teg lali
yiligsiz süsekke sunulmaz elig (AH, 92)

Oglak yiliksiz oglan biligsiz. (DLT I, 119, 23)

yolsuz (DLT III, 40, 19)

kim ol yüzçi erse kişi yigi ol
kerek erse yiglik yorı yüzçi bol
kim ol yolluġ erse anıs yolı yoḳ
kim ol yolsuz erse asar kisrü yol (AH, 412)

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur (KB,D, 2333)

sü başlar eren kür yüreklig kerek
yüreksiz er at alsa andın yürek (KB, D, 2044)

yaġıda kereksiz yüreksiz kişi
yüreksiz kişi ol tişiler işi (KB, D, 2283)

yaġıda kereksiz yüreksiz kişi
yüreksiz kişi ol tişiler işi (KB, D, 2283)

yüreksiz kişiler çerig artatur
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çerig artasa er erig artatur (KB, D, 2284)

üçünçi yüreklig kerek kögsi kür
yüreksiz yaġı körse iglep yatur (KB, D, 2326)
2.1.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Ekten sonra şu işletme ekleri kullanılmıştır:
Tablo 7

Vasıta hali

+n

17

Yönelme hali

+GA

7

İyelik eki

+I

4

Belirtme hali

+g/+ġ, +nI

3

Bulunma hali

+DA

1

Edat benzeri ek

+rAk

1

2.1.1.1.2.1. Vasıta Hali
ḳızıġ tutma eöde uzun begsizin
ökünç birle ölgey özüs igsizin (KB, D, 4510)

musar eḍgü ḳılsa isiz kılur
isiz ḳılsa boynın eger erksizin (KB, D, 4564)

bu kün men barır men munu erksizin
yarın sek kelir sen uḍu şeksizin (KB, D, 1365)

ḳızıġ tutma eöde uzun begsizin
ökünç birle ölgey özüng igsizin (KB, D, 4510)

esen tut mini sen tuçı igsizin
bayutġıl çıġay ḳılmaġıl nessizin (KB, D, 3757)
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tiriglik kerek bir tuçı igsizin
tapınsa ḳıyıḳsız yarutsa yüzin (KB, D, 482)

biligsizke uçmaḳ turur bu ajun
erej birle aönur yorır mussuzun (KB, D, 6382)
mẹgẹr bir bayat ol tükel mussuzun
musuġ bildeçi ol baġırsaḳ tüzün (KB, D, 4777)

esen tut mini sen tuçı igsizin
bayutġıl çıġay ḳılmaġıl nessizin (KB, D, 3757)
çıġayın tirilse kişi nessizin
bayusa ḳoḍur ol ḳılınç eḍgüsin (KB, D, 5755)

usanma ölümke saḳınma uzun
busuġdın çıḳar teg çıḳar ödsüzün (KB, D, 4826)

munu men atası ölür men bu kün
kiçig kaldı oġlum yettim ögsüzün (KB, D, 1487)

atalıġ atasız ḳalır yalsuzun
analıġ anasız bolur ögsüzün (KB, D, 5380)

bu kün men barır men munu erksizin
yarın sen kelir sen uḍu şeksizin (KB, D, 1365)

tawar kiminğ ökilse Beglik anğar kergeyür
tawarsızın kalıp Beg erensizin emgeyür (DLT I, 362, 25)
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ḳara tessizin barça begler iter
begi ḳılsa tessiz anı kim yeter (KB, D, 2107)

asıġ ḳolsa barça özüs yassızın
berü kel tapuġ ḳıl kösül bir ısın (KB, D, 106)

2.1.1.1.2.2. Yönelme Hali
musaḍmış özümke birür sen tilek
yaöuz arḳasızḳa sen arḳa yülek (KB, D, 3772)

baġırsaḳ kişi yoḳ ajunda tiledim
baġırsızḳa köslüm negü teg ulayı (KB, E, 6576)

hnẹrlıġḳa ajun vẹfasızraḳ ol
hnẹrsızḳa mundın cẹfa azraḳ ol
hnẹr birle dẹvlẹt birikmekliki
bulunmaz ḳamuġ ḳızda ol ḳızraḳ ol (AH, 442)
biliglig sözi pẹnd nạṣiḥạt ẹdẹb
biligligni ögdi ‘ạcẹm hẹm ‘ạrạb
taöarsızḳa bilgi tükenmez taöar
nẹsẹbsızḳa bilgi yirilmez nẹsẹb (AH, 128)
biliglig sözi pẹnd nạṣiḥạt ẹdẹb
biligligni ögdi ‘ạcẹm hẹm ‘ạrạb
taöarsızḳa bilgi tükenmez taöar
nẹsẹbsızḳa bilgi yirilmez nẹsẹb (AH, 127)

iḍim musḳa tegdim vẹfasızḳa tuştum
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vẹfalıġ kim erki seöüg can bireyi (KB, E, 6574)

yüreklig yüreksizke bolsa başı
yüreklig bolur ötrü tegme kişi (KB, D, 2045)
2.1.1.1.2.3. İyelik Eki
ṭạbi‘ạtta yigi ‘adẹt ‘ạybsuzı
aḳılıḳ erür bil bụlụl körksüzi
eliglerde ḳutluġ birigli elig
alıp birmegen ol elig ḳutsuzı (AH, 249)
ṭạbi‘ạtta yigi ‘adẹt ‘aybsuzı
aḳılıḳ erür bil bụlụl körksüzi
eliglerde ḳutluġ birigli elig
alıp birmegen ol elig ḳutsuzı (AH, 252)
kön ay ḳutluġı bar yime ḳutsuzı
ayıt ḳutluġın tut ay yalsuḳ tüzi (KB, D, 4386)

tükel belgülüg bil kişi kutsuzı
ḳarıp yügrür erse havası uḍu (KB, D, 4709)
2.1.1.1.2.4. Belirtme Hali
telim ögsüzüg kör ya tul tulsaḳıġ
ya közsüz ya oldrum yime aḳsaḳıġ (KB, D, 3238)
uöut ol tıḍıġlı ḳamuġ tessizig
uöutsuzluḳ erke iḍi tessiz ig (KB, D, 1662)

baġırsaḳ kişig tut özüske yaḳın
uöutsuznı özdin yıraḳ tut saḳın (KB, D, 5528)
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2.1.1.1.2.5. Bulunma Hali
Tenğsizde tegirmen turgursa yarağsızda yar barır (DLT III, 355, 10)
2.1.1.1.2.6. Edat Benzeri Ek17
hnẹrlıġḳa ajun vẹfasızraḳ ol
hnẹrsızḳa mundın cẹfa azraḳ ol
hnẹr birle dẹvlẹt birikmekliki
bulunmaz ḳamuġ ḳızda ol ḳızraḳ ol (AH, 441)
2.1.1.1.3. Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
Ekten önce şu işletme ekleri kullanılır:
Tablo 8

Tamlayan hali

+nIs, +nUs

7

Eşitlik hali

+çA

1

Çoğul eki

+lAr

1

2.1.1.1.3.1. Tamlayan Hali
yime ök kereklig sasa bu kişi
anıssız osulmaz tiriglik işi (KB, D, 4357)

orun ol törütti orun yoḳ asar
anıssız orun yoḳ bütün bol musar (KB, D, 19)

masa tegmedi bir senisdin ülüg
senissiz kişi kösli boldı ölüg (KB, D, 1860)

ajun ḳalmasunı senissiz ḳuruġ
17

Gabain, kuvvetlendirme bildiren +rAk ekini “Edat Benzeri Ek” olarak tanımlamıştır (Gabain, 2000: 105).
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bayat kesmesüni senisdin uruġ (KB, D, 6411)

ukuşsuz ökündi ayur ay uḳuş
senissiz musaḍur men artuḳ öküş (KB, D, 1859)

ay köslüm talusı seöüg canḳa can
senissiz negü teg tirilsü rẹvan (KB, D, 6302)

ay eḍgü ḳılınç ạṣlı eḍgü uruġ
ajun ḳalmasunı sizissiz ḳuruġ (KB, D, 108)

2.1.1.1.3.2. Eşitlik Hali
ḳalı ḳançaḳa kime tutġıl özüs
ḳalı ḳançasız bil uzatma sözüs (KB, D, 27)

2.1.1.1.3.3. Çoğul Eki
vẹlịkịn bularsız yime bolmaz iş
tilin eḍgü sözle asar bolma iş (KB, D, 4322)

2.1.1.1.4. Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
+sIz / +sUz ekinin öncesinde ve sonrasında işletme ekinin kullanıldığını gösteren 1
örneğe rastlanmıştır. Bu örnekte ekten önce +An çoğul eki ile ekten sonra vasıta hali
kullanılmıştır.

tawar kiminğ ökilse Beglik anğar kergeyür
tawarsızın kalıp Beg erensizin emgeyür (DLT I, 362, 25)
2.1.1.1.5. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Kök üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra +lUk yapım eki kullanılmıştır.
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törüsüzlük ol bu törüçe yorı
törüsüz kişiler kişike ḳorı (KB, D, 4603)

uöut ol tıḍıġlı ḳamuġ tessizig
uöutsuzluḳ erke idi tessiz ig (KB, D, 1662)

2.1.1.1.6. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Kök üzerine gelen +sIz / +sUz eki sonrasında kullanılan +lUk yapım eki, üzerine
nadir olarak işletme eki almıştır.
Tablo 9

(+lIk / +lUk) + Belirtme hali

2

(+lIk / +lUk) + İyelik eki

1

(+lIk / +lUk) + Vasıta hali

1

2.1.1.1.6.1. (+lIk / +lUk) + Belirtme Hali
körü barsa yalsuk bu erksizlikin
nelük munça yaölaḳ kötürdi egin (KB, D, 1534)

iḍi saḳ küḍezgü bu yirde begin
yoḍuġ tegmese anda tessizlikin (KB, D, 2582)
2.1.1.1.6.2. (+lIk / +lUk) + İyelik Eki
bu ḳaşım tügüki bu körksüzlüküm
küçemki kelirke bu yüzsüzlüküm (KB, D, 816)
2.1.1.1.6.3. (+lIk / +lUk) + Vasıta Hali
esenlik tilese kör igzizlikin
az atlıġ otuġ yi tiril ay tigin (KB, D, 4642)
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2.1.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.1.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
Ekin öncesinde tespit edilen yapım ekleri kullanım sıklıklarıyla birlikte aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 10

-g / -ġ

230

-ç

14

-k / -ḳ

44

-Uk

11

-gU

22

-m

8

-ş

20

-mIş

4

-n

15

-dU

2

2.1.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
2.1.1.2.1.1.1. –g / -ġ
biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 111)
uruġsuz kişiler arıġsız bolur
arıġsız vẹzirḳa yaraġsız bolur (KB, D, 2194)
ḳalı bolmasa beg saḳınuḳ süzük
arıġsız bolur barça ḳılḳı üzük (KB, D, 1987)

isizim uöut ya uḳuş ög bilig
arıġsız bu borḳa birür ay silig (KB, D, 2654)
yana bir arıġsız bu ḳılḳı otun
kişiler eöinde bu ḳoprur tütün (KB, D, 341)

arıġsız cẹfalıġ kılınçı otun
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ḳalı aydı erser ḳıyar sözini (KB, D, 2876)
biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 112)

vẹfalıġ bolur bu uruġluġ kişi
cẹfaçı bolur ol arıġsız işi (KB, D, 2195)

yıraḳ tutġu aşta arıġsız kişi
arıġsız kişinis arıġsız işi (KB, D, 2858)

arıġsız ḳılınçı vẹfasız cẹfa
neçe me yitürse şẹkẹr hẹm yilig (KB, D, 2198)
yıraḳ tutġu aşta arıġsız kişi
arıġsız kişinis arıġsız işi (KB, D, 2858)

yıraḳ tutġu aşta arıġsız kişi
arıġsız kişinis arıġsız işi (KB, D, 2858)

toġar kün arıġ ya arıġsız timez
ḳamuġḳa yaruḳluḳ birür eksümez (KB, D, 831)

uruġsuz kişiler arıġsız bolur
arıġsız vẹzirḳa yaraġsız bolur (KB, D, 2194)
yıpardın yıpar oḳ yıḍır ol ıḍı
pẹliddin kelir ol arıġsız yıḍı (KB, D, 6514)

Oglak yiliksiz oglan biligsiz (DLT I, 119, 24)
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Oglan biligsiz (DLT I, 386, 1)

bạhalıġ dinar ol biliglig kişi
bu cahịl biligsiz bạhasız bişi
biliglig biligsiz ḳaçan tes bolur
biliglig tişi er cahịl er tişi (AH, 86)

yeter ol biligsiz barır bu otun
işi barça buzlur ḳopar kök tütün (KB, D, 1763)

biligsiz beḍük bolsa dẹvlẹt bile
biliglig bedüḳrek kü çaö at bile (KB, D, 1711)

körü barsa yaḳşı ayur bu sözüg
uḳuşsuz biligsiz beḍütmez özüg (KB, D, 298)

biligsiz bile hiç sözüm yoḳ menis
ay bilge özüm uş tapuġçı senis (KB, D, 203)

biligsiz bile tursa dẹvlẹt ḳalı
biliglig bile turġa tüplüg erip (KB, D, 1710)
biligsiz ḳaraġu turur belgülüg
yorı ay biligsiz bilig al ülüg (KB, D, 179)

biligsiz biligligke boldı yaġı
biligsiz biligligke ḳıldı çogı (KB, D, 200)

biligsiz biligligke boldı yaġı
biligsiz biligligke ḳıldı çogı (KB, D, 200)
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neteg kim biligsiz bilümez munı
uḳuşluġ uḳupan küzetür anı (KB, B, 22)

mẹgẹr iki türlüg kişi ol bilin
birisi biligsiz birisi aġın (KB, D, 969)

biliglig bar içse biligsiz bolur
biligsiz bor içse bolur kenç kiçig (KB, D, 2659)

biliglig bor içse biligsiz bolur
biligsiz esürse aḍın ne ḳalur (KB, D, 2650)

buşı bolsa yalsuk biligsiz bolur
ḳalı ööke kelse uḳuşsuz ḳılur (KB, D, 334)

bilig ordusı ol bu begler özi
biligsiz bolur ḳul nerek ḳul sözi (KB, D, 1906)

biliglig bor içse biligsiz bolur
biligsiz bor içse bolur kenç kiçig (KB, D, 2659)

aġır nes ḳamuġı aġır ḳılġuḳa
kılumaz bu işni biligsiz buşı (KB, D, 906)

tilin eḍgü sözle işimsinmegil
basınġan bolurlar biligsiz çigil (KB, D, 4448)

biliglig biligsiz çıġay bar ya bay
ukuşluġ uḳuşsuz otun bar keḍ ay (KB, D, 1923)

biliglig bor içse biligsiz bolur
biligsiz esürse aḍın ne ḳalur (KB, D, 2650)
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negü tir eşitgil biliglig çigil
biligsiz eşitgil boyun bir egil (KB, D, 3491)

yorı ay biligsiz igisni ota
biligsiz otın sen ay bilge ḳuta (KB, D, 158)

buḍındın yıraḳ tutsu küçkey elig
biligsiz isiz ölsü ḳalsu bilig (KB, D, 5852)

bügü bilge begler buḍunḳa başı
ḳılıç birle itmiş biligsiz işi (KB, D, 223)

uḳuşluġ işi barça ülgülüg ol
biligsiz işi barça telgülüg ol (KB, D, 1777)

bạhalıġ dinar ol biliglig kişi
bu cahịl biligsiz bạhasız bişi
biliglig biligsiz ḳaçan tes bolur
biliglig tişi er cahịl er tişi (AH, 87)
biligsiz ḳaraġu turur belgülüg
ay közsüz ḳaraġu bilig al ülüg (KB, D, 271)
biligsiz ḳaraġu turur belgülüg
yorı ay biligsiz bilig al ülüg (KB, D, 179)

biligligke bilgi tükel ton aş ol
biligsiz ḳılınçı yaöuz ḳoldaş ol (KB, D, 321)

ay bilge kişeldis biligsiz yorır
biligsiz kişelse kişenin bura (KB, E, 6615)
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biliglig kerek ḳılsa begler işi
ḳamuġka yaramaz biligsiz kişi (KB, D, 2449)

biligsiz kişi barça iglig bolur
igig emlemese kişi terk ölür (KB, D, 157)
bu barça biligsiz kişi ḳılḳı ol
biligsiz kişiler tükel yılḳı ol (KB, D,1739)

biligsiz kişi kösli ḳum teg turur
ögüz kirse tolmaz ap ot yem önür (KB, D, 975)

yana ok buşup aydı ilig sözi
ayur ay biligsiz kişi munduzı (KB, D, 643)

biligsiz kişi ol bolur belgülüg
et özke birür bolsa tutçı ülüg (KB,D, 3643)
biligsiz kişi ol ḳuruġ sır beḍiz
biliglig kişi ornı kökte eḍiz (KB, D, 2452)

biligsiz kişidin yıraḳ tur teze
biligsiz sözi ḳılḳı barça otun (KB, D, 4453)

yaöa söz biligsiz tilindin çıḳar
biligsiz kişig bilge yılḳı atar (KB, D, 985)

uḳuşluġ kişike işi tap uḳuş
biligsiz kişike atı tap söküş (KB,D, 320)

uḳuşsuz kişiler bilig artatur
biligsiz kişiler buḍun yaörıtur (KB, D, 4076)
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bu barça biligsiz kişi ḳılḳı ol
biligsiz kişiler tükel yılḳı ol (KB, D,1739)

musar meszetür keldi şa’ịr sözi
bu şa’ịr sözi ol biligsiz közi (KB, D, 739)

iḍi yaḳşı aymış biliglig sözi
bu bilge sözi ol biligsiz közi (KB, D, 1048)

musar meszer emdi bu şa’ịr sözi
bu şa’ịr sözi ol biligsiz közi (KB, D, 2486)

biliglig birise biligsiz misin
tesegli tesedi bilignis tesin
baḳa körgil emdi uḳa ṣınayu
ne nes bar bilig teg asıġlıġ ösin (AH, 97)

biliglig kereklig sözüg sözleyür
kereksiz sözini kömüp kizleyür
biligsiz ne aysa ayur uḳmadın
anın öz tili öz başını yiyür (AH, 119)

biliglig kişi kör bilür iş öḍin
bilip iter işni ökünmez kiḍin
ḳamuġ türlüg işte biligsiz osı
ökünç ol asar yoḳ os anda aḍın (AH, 115)

yorı ay biligsiz igisni ota
biligsiz otın sen ay bilge ḳuta (KB, D, 158)
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kerek erdi bilge tirilse ḳutun
ḳamuġ ölsün erdi biligsiz otun (KB, D, 1539)

biliglig biligni eḍergen bolur
bilig tatġın ay dost biliglig bilür
bilig bildürür bil bilig ḳạdrini
biligni biligsiz otun ne ḳılur (AH, 108)

kiçig erdis oġlan biligsiz otun
sini ol yöledi ḳopurdı ḳutun (KB, D, 5792)

biliglig idi az biligsiz öküş
ukuşsuz öküş bil uḳuşluġ küsüş (KB, D, 199)

biliglig yazılmaz saḳınçın tügük
biligsiz seöinçin küler ḳatġura (KB, E, 6612)

bilig bilse ḳaḍġun ḳalı ḳatġurar
biligsiz sıġun sen aġınap yora (KB, E, 6613)

biligsiz kişidin yıraḳ tur teze
biligsiz sözi ḳılḳı barça otun (KB, D, 4453)

bilig sözlese söz biligke sanur
biligsiz sözi öz başını yiyür (KB, D, 170)

bilig ögren aşnu tapuġḳa öküş
biligsiz tapuġ asġı bolmaz ülüş (KB, D, 3216)
biligsiz tapuġ ḳılmışında körü
biliglig uḍımış muyanı örü (KB, D, 3225)
bilig birle ṭa’ạt muyanı tümen
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biligsiz tapuġ ḳılsa bulmaz muyan (KB, D, 3224)

taḳı bir saran ol kişide ili
bu üç nes üçegü biligsiz tili (KB, D, 1669)

aġın kendü berklig tili sözlemez
biligsiz tili ol sözin kizlemez (KB, D, 970)

biligsiz tili tutçı berklig kerek
biliglig kişi tilke erklig kerek (KB,D, 971)

yaöa söz biligsiz tilindin çıḳar
biligsiz kişig bilge yılḳı atar (KB, D, 985)

biligligke sözledim uş bu sözüm
biligsiz tilini bilümez özüm (KB, D, 202)

bilig bildi boldı eren belgülüg
biligsiz tirigle yitük körgülüg
biliglig er öldi atı ölmedi
biligsiz tirig erken atı ölüg (AH, 96)

bilig bildi boldı eren belgülüg
biligsiz tirigle yitük körgülüg
biliglig er öldi atı ölmedi
biligsiz tirig erken atı ölüg (AH, 94)

negü bar ajunda biligde küsüş
biligsiz tise erke körksüz söküş (KB, D, 260)

anadın toġuġlı biligsiz yoġar
bilig ögrenür ötrü törke aġar (KB, D, 1681)
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biligsiz toġar ol turu ögrenür
bilig bilse ötrü ḳamuġ iş önür (KB, D, 1680)

negü tir eşit emdi bilge öge
biligsiz uḳup emdi boynus ege (KB, D, 1754)

süsekke yilig teg erenke bilig
eren körki ‘ạḳl ol süseknis yilig
biligsiz yiligsiz süsek teg lali
yiligsiz süsekke sunulmaz elig (AH, 91)

ay bilge kişeldis biligsiz yorır
biligsiz kişelse kişenin bura (KB, E, 6615)

biliglig kişeldi turup yügrümez
biligsiz yorır kör tilekin süre (KB, E, 6614)

biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suö teg ḳamuġḳa yara (KB, E, 6606)

bitigsiz işig bek tutumaz kösül
kösülke ışanma biti ay oġul (KB, D, 2778)

Kaynar öküz keçiksiz bolmas. (DLT I, 390, 18)

Kaynar öküz keçiksiz bolmas. (DLT III, 191, 6)

unıtġan bolur körse ögsüz kişi
bu ögsüz aġıçı buzar öz işi (KB, D, 2771)
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bügü bilgi kitti ölümüg körüp
uḳuşluġ ögi yitti ögsüz bolup (KB, D, 1178)

törü bilmez ögsüz kılıksız kişi
törülüg kişi körse taslur başı (KB, D, 4595)

unıtġan bolur körse ögsüz kişi
bu ögsüz aġıçı buzar öz işi (KB, D, 2771)

bu öglüg kişiler osarur işig
yıraḳ tutġu işte bu ögsüz kişig (KB, D, 1990)

musar meszeyür körse öglüg sözi
bu öglüg sözi ol kör ögsüz közi (KB, D, 1246)

buḍunda seöüg boldı ḳodḳı kişi
seöügsüz bolur küsli ḳatḳı kişi (KB, D, 2232)

seöerig seöügsüz ḳılayın tise
tilin ayġu nesni tıḍıp birmese (KB, D, 2810)

bakmas budun sewüksüz
yudkı yüdhi saranka
kazgan ulıç tüzünlük
kalsun çawıs yarınka (DLT II, 250, 2)

bilir sen siziksiz ajun begleri
yalaöaç ıḍur ildin ilke eri (KB, D, 2593)

siziksiz bir ök sen ay mesü açu
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ḳatılmaz ḳarılmaz saḳışḳa saçu (KB, D, 10)
ot ıḍtı buḍunḳa buzuldı ili
yıḳıldı siziksiz bu beglik ulı (KB, D, 2137)

üçünçi taḳı bir bor işçe seöe
siziksiz bu er boldı birtem yaöa (KB, D, 339)

sasa ma siziksiz bu öḍ kelgü ol
usal bolma alıṛ özüs ölgü ol (KB, D, 1502)

ḳalı biz kişi ersemiz ay bügü
olarıġ siziksiz fịrịşte tigü (KB, D, 6428)
bir ol bar siziksiz ḳalı kançasız
kösülde yıraḳ tutġu oḳşaġ mesiz (KB, D, 3720)

uḳuşluġ uḳar biliglig bilir
ölür öz bu dnya siziksiz ḳalur (KB, D, 6430)

siziksiz kelir utru mesü ajun
erej erse emgek uzalmaz uzun (KB, D, 4906)

siziksiz kerek begke sü başçısı
yaraşmaz yaġıdın kötürse usı (KB, D, 2270)

siziksiz kerek boldı begke vẹzir
vẹzir eḍgü bolsa beg inçin uḍır (KB, D, 2182)

siziksiz kerek bolġa altun kümüş
özüm işleteyin tise men öküş (KB, D, 479)
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sasa ma siziksiz kerek bu kişi
itilse anın ötrü boġzus işi (KB, D, 4404)

bütün buldı ilig kör ödgülmişi
siziksiz köni tip negü ḳılmışı (KB, D, 1753)

siziksiz küḍezür anı bir bayat
tilekin birür hẹm bulur eḍgü at (KB, D, 6248)

siziksiz mini aşḳa ündegeler
men ündep olar ma masa kelgeler (KB, D, 4570)

siziksiz ölüm bir kün alr kelir
tirilmiş bu canlıġ canın alġalır (KB, D, 1472)

siziksiz ölümke anunġu öḍi
bu künde naru ol ay yalsuḳ keḍi (KB, D, 4849)

siziksiz ölür kör tirig boldaçı
ḳayu kün ölürüg yoḳ ol bildeçi (KB, D, 3621)

yana umduçı birle bolma yaġuḳ
siziksiz sasa bu yaġı bolġay oḳ (KB, D, 4214)

hạva nẹfs yaġı ol ḳalı bulsa küç
yetürgey siziksiz sasa eski öç (KB, D, 4911)

yalaöaç yaöuz bolsa kıöçaḳ ḳoöı
siziksiz tüker anda begler suöı (KB, D, 2639)
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uluġsıġ beḍük tutsa begler kösül
siziksiz uçuzluḳ körür ay oġul (KB, D, 2118)

uluġ toy baḳıp kör yaturlar küḍü
oḳır bizni barġu siziksiz uḍu (KB, D, 5340)

beḍük tutsa köslin bu sü başlar er
siziksiz yaġıdın bu er berge yir (KB, D, 2296)
ḳayusı saḳ erse yaġıda oḍuġ
siziksiz yaġıḳa bu tegrür yoḍuġ (KB, D, 2358)

tirigle firaḳḳa vịṣal bar umınç
ölügli vịṣaldın siziksiz yıraḳ (KB, D, 6209)

kirip ötrü tirki ayaḳ başlasa
anısdın begi aş siziksiz yise (KB, D, 2878)

siziksiz yise beg anısdın aşıġ
ınansa asar beg küḍezse başıġ (KB, D, 2825)

tapuġsuz aġırlap açındım sini
orun birdim erse basındıs mini (KB, D, 646)

kimis atı ḳul bolsa ḳılḳı tapuġ
tapuġsuz ḳul atı mẹcaz ol ḳamuġ (KB, D, 3252)
bu barça iḍim fạżlı erdi ḳamuġ
aiırladı minteg tapuġsuz ḳuluġ (KB, D, 389)
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tilese aġırlar tapuġsuz ḳuluġ
tilese uçuzlar tusulmaz tapuġ (KB, D, 3728)

ḳamuġ eḍgülük tegdi sindin masa
tapuġsuz ḳulus men yazuḳluġ sasa (KB, D, 1031)

tapuġsuz ḳulus men yazuḳum öküş
özüs fạżlı birle keçür ay küsüş (KB, D, 396)

aġırladıs erdi tapuġsuz mini
tapuġ yetrümedim ay ilig ḳanı (KB, D, 1094)

törüttüs mini sen kötürdüs ḳutun
yazuḳluġ ḳulus men tapuġsuz otun (KB, D, 1258)

tapuġsuz özüm bulsa eḍgü açıġ
ḳalı taplamaz men bu dẹvlẹt yaşıġ (KB, D, 3736)

neçe mis tapuġsuz yazuḳluġ ḳılu
alr tın keserde osardı yolı (KB, D, 3988)

tatıġ ḳayda erse tatıġsız bile
süçig ḳayda erse sosında açıġ (KB, D, 3585)

idişte tü bolsa yaraġsız bolur
tü aş suöḳa tüşse tatıġsız bolur (KB, D, 2918)

yaġıdın tiriglik tatıġsız bolur
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yaġı ḳayda erse yaraġsız bolur (KB, D, 3397)
biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 109)

süçig bu tatıġlıġ tiriglik künüm
tatıġsız ḳılur alr açıġ ölüm (KB, D, 3587)

ölür men ökünçün aḳar köz yulum
tatıġlar tatıġsız ḳılur bu ölüm (KB, D, 6178)
tatıġka tatıġsız süçigke açıġ
aġışḳa iniş ol eḍizke batıġ (KB, D, 6121)

tiriglik tatıġı bu erse ḳalı
tatıġsız turur dnya mịḥnẹt yolı (KB, D, 3586)

negülük tise sen uḳuşsuz turur
uḳuşsuz kişiler ülügsüz turur (KB, D, 296)
ḳamuġda yaraġsız ay ilig ḳutı
bu begler öze ḳopsa yalġan atı (KB, D, 2037)
er at kirse lilçe körünse tözü
bu körse yaraġlıġ yaraġsız azu (KB, D, 2539)
eminig lyanẹt bile ḳatmaġıl
yaraġlıġ yaraġsız bile tutmaġıl (KB, D, 5532)

uruġsuz kişiler arıġsız bolur
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arıġsız vẹzirḳa yaraġsız bolur (KB, D, 2194)

yaġıdın tiriglik tatıġsız bolur
yaġı ḳayda erse yaraġsız bolur (KB, D, 3397)

bu üç işte bolsa yaraġsız kişi
yaraġsız bolur barça il kün işi (KB, D, 5334)

menis öz ilimde tilekim bolup
yaraġsız bolur bulmasa men ḳolup (KB, D, 3861)
içip ḳarşıḳa kirme özni tutun
yaraġsız bolur ol içigli otun (KB, D, 4118)
bu ḳul ḳulḳa ḳulluḳ yaraġsız bolur
tapuġçıḳa tapsa uçuzluḳ bulur (KB, D, 3750)
idişte tü bolsa yaraġsız bolur
tü aş suöḳa tüşse tatıġsız bolur (KB, D, 2918)

bu törtünç yaöuz begke arḳuḳ ḳılınç
bişinçi yaraġsız bu yalġan erinç (KB, D, 2062)

uöut ol tıḍıġlı yaraġsız işig
uöut ol iter ḳılḳı artaḳ kişig (KB, D, 2763)

buḍundın kötürdi ḳamuġ küç basınç
özindin kiterdi yaraġsız ḳılınç (KB, D, 1771)
bor içmez kerek bolsa ḳılḳı arıġ
yaraġsız ḳılınçıġ yıratsa arıġ (KB, D, 2729)
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bu üç işte bolsa yaraġsız kişi
yaraġsız bolur barça il kün işi (KB, D, 5334)

közi toḳ oḍuġ saḳ biligli işig
aḍırġan yaraġlıġ yaraġsız kişig (KB, D, 2236)
yaraġsız kişike yorıma yaḳa
yaraġsız sasa kelge tutġa yaḳa (KB, D, 4243)

ḳamuġ türlüg erdem bu bilse tükel
yıraḳ erse andın yaraġsız mụḥal (KB, D, 2074)

buḍunuġ törü birle tüzgil tükel
süzülsü kör ilde yaraġsız mụḥal (KB, D, 5498)
kiterdi özindin yaraġsız mụḥal
tusuldı ḳamuġ türlüg işke tükel (KB, D, 1653)

könilik öze işlese iş bütün
yaḳurmasa özke yaraġsız otun (KB, D, 2901)

kayu beg yaraġsızḳa birse işi
yaraġsız özi ḳıldı ḳılmaz kişi (KB, D, 1760)

yaraġsız kişike yorıma yaḳa
yaraġsız sasa kelge tutġa yaḳa (KB, D, 4243)

esenlik tilese senis bu özüs
tilisde çıkarma yaraġsız sözüs (KB, D, 169)

yaraġlıġ tise men ḳılayın bu iş
yaraġsız tise ḳalsunı bu kiseş (KB, D, 5655)
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ḳalın sü yayılsa için bulġaşur
anı itse bolmaz yaraġsız tuşur (KB, D, 2336)

biri boġzı tıḍsa bir az sözlese
yıraḳ tutsa özdin yaraġsız usa (KB, D, 6353)

sini seöge sindin aḍın bilmegey
yaraġsız ya tessiz ḳılıḳ kelmegey (KB, D, 4478)

tegimsiz tapuġ birle törke tegir
yaraġsız yaransa kör ilke tegir (KB, D, 614)

il içre negü bar yaraġsız yaöuz
buḍun ḥali açġıl masa örtme söz (KB, D, 3099)

süçig içme başlaġ yorıma yaöa
yaraġsız yaöuz işte ḳaçġıl iöe (KB, D, 4061)

yaraġsız yaöuz nes özüs ḳolmasa
yaraġsıznı ḳılma söz aydım kese (KB, D, 5207)

veẓir bolsa ilke yaraġsız yaöuz
ol il buḍnı buzlur çıġay bayı tüz (KB, D, 2241)

telim tüş bolur yim içimke barır
yaraġsız yimiş bolsa tessiz kelir (KB, D, 6005)

yaraġsız yorıtma tilisde yaöuz
bayat taplamaġay ay bilgi ögüz (KB, D, 5468)
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2.1.1.2.1.1.1.1. –gsIzGA
açıġsızḳa (KB, D, 2496)
biligsizke (KB, D, 5995), (KB, D, 1012), (KB, D, 1997), (KB, D, 318), (KB, D, 4075),
(KB, D, 4077), (KB, D, 1712), (KB, D, 1780), (KB, D, 1709), (AH, 109), (KB, D, 1974),
(KB, D, 3670), (KB, E, 6608), (KB, D, 262), (KB, D, 6382), (KB, 4452)
yaraġsızḳa (KB, D, 314), (KB, D, 1760), (KB, D, 5205), (KB, D, 847), (KB, D, 2445),
(KB, D, 2192), (KB, D, 6357)
2.1.1.2.1.1.1.2. –gsIznI
arıġsıznı (KB, D, 2108)
biligsizni (KB, D, 4450), (KB, D, 2095)
yaraġsıznı (KB, D, 2752), (KB, D, 437), (KB, D, 5207), (KB, D, 2549), (KB, D, 381),
(KB, D, 5649), (KB, D, 328)
2.1.1.2.1.1.1.3. –gsIzlAr
biligsizler (KB, D, 5554)
yaraġsızlarıġ (KB, D, 2500), (KB, D, 5646), (KB, D, 847)
2.1.1.2.1.1.1.4. –gsIzlIk
biligsizlik (DLT I, 440, 20), (AH, 102), (AH, 122)
2.1.1.2.1.1.1.5. –gsIzDA
yaraġsızda (KB, D, 4122), (DLT III, 355, 11)
2.1.1.2.1.1.2. –k / -ḳ
Karaksız tek körür. (DLT I, 497, 9)
bir ol bir ḳatıḳsız ḳarıḳsız arıġ
yoḳuġ bar ḳılur ol ḳılur yoḳ barıġ (KB, D, 3899)

süçüg tattıs erse açıġḳa anun
birin kelse raḥạt kelür rẹnc onun
aya ġạm ḳatıġsız srur umġuçı
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bu ajun ḳaçan ol umınçḳa orun (AH, 211)
bir ol bir ḳatıḳsız ḳarıḳsız arıġ
yoḳuġ bar ḳılur ol ḳılur yoḳ barıġ (KB, D, 3899)

barı tap kereksiz aḍın artuḳum
bu dnya tüpi keḍ üyük ol suḳum (KB, D, 3795)

kerek elgi berk saḳ kereksiz aḳı
saçılmasa ötrü aġı ḳaznaḳı (KB, D, 2799)

oḍuġ saḳ kerek keḍ kereksiz azaḳ
azaḳ bolsa işçi bolur iş uzaḳ (KB, D, 2813)
lạzine nerek köp er at çoḳ kerek
begi bay kereksiz buḍun toḳ kerek (KB, D, 3031)

öküş er kereksiz er öḍrüm kerek
er öḍrüm bolunsa tolum tüm kerek (KB, D, 2332)

ötügçi kereksiz musaḍsa özüm
tilim tepremedin eşitür sözüm (KB, D, 3767)

küöez kör kereksiz ne kösli uluġ
küöezlik azıtur könilik yoluġ (KB, D, 2115)

biliglig kereklig sözüġ sözleyür
kereksiz sözini kömüp kizleyür
biligsiz ne aysa ayur uḳmadın
anın öz tili öz başını yiyür (AH, 118)

iki nes birikse bir erde ḳalı
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bükendi ol erke mrvvẹt yolı
bir ol yasşar erse kereksiz sözüg
ikinç yalġan erse ol ernis tili (AH, 151)

ay yusụf kerek sözni sözle köni
kereksiz sözüg kizle ḳılġa ḳora (KB, E, 6627)

sözüg barça tısla kerekini al
kereksiz sözüg sen yana eöre sal (KB, D, 5876)

küyer ot teg ol bu kereksiz sözüs
aġızdın çıḳarmaġu küygey özüs (KB, D, 2687)

ḳara ḳılḳı begke kereksiz yaġuḳ
yaguḳ bolsa begke uçuzluḳ anuḳ (KB, D, 2079)

yaġıda kereksiz yüreksiz kişi
yüreksiz kişi ol tişiler işi (KB, D, 2283)

ḳılıḳsız bolurlar ḳara ‘am buḍun
törü yoḳ toḳu yoḳ ḳatılmış ödün (KB, D, 4321)

törü bilmez ögsüz kılıksız kişi
törülüg kişi körse taslur başı (KB, D, 4595)

ḳılıḳsız törü ösdi bilmez kişi
kişike ḳatılsa itilmez işi (KB, D, 4606)

künün turdı turġaḳ tünün yatġaḳın
tapındı ḳıyıḳsız baġırsaḳlıḳın (KB, D, 608)
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ḳıyıḳsız kiçe tasda ḳıldı tapuġ
yaradı tapuġ açtı dẹvlẹt ḳapuġ (KB, D, 3069)
sözi çın kerek beg ḳıyıḳsız köni
sözinde yanıġlıġ time er anı (KB, D, 5079)

ḳıyıḳsız tapuġ ḳıldı anda naru
tüni yattı yatġaḳta kündüz örü (KB, D, 952)
ḳurın badı ögdülmiş anda naru

ḳıyıḳsız tapuġ ḳıldı ilde turu (KB, D, 1605)
tapınġu ḳıyıḳsız tapuġ ḳılġuçı
tapuġ sisse ötrü tilekke tegir (KB, D, 615)

tiriglik kerek bir tuçı igsizin
tapınsa ḳıyıḳsız yarutsa yüzin (KB, D, 482)

bu otuġ negü teg öçürse öçer
kerek erse körklüg ya körksüz ḳuçar (KB, D, 3609)

negü bar ajunda biligde küsüş
biligsiz tise erke körksüz söküş (KB, D, 260)
kişi alġu toġsa oġul ḳız öküş
oġulsuz tise erke körksüz söküş (KB, D, 3371)

esenlik bulup er yaöa ḳılsa yaş
bu körksüz tiriglik bolur ay ḳadaş (KB, D, 4822)

nelük tilde körksüz yorır bu sözüs
nelük köslüsi artatur sen özüs (KB, D, 1082)
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nelük tilde körksüz yorıtur sen söz
ölürüs ne bildis aya kösli tüz (KB, D, 5985)

2.1.1.2.1.1.2.1. –ksIznI
kereksizni (KB, D, 1174), (KB, D, 328), (KB, D, 1445), (KB, D, 6357)
2.1.1.2.1.1.2.2. –ksIzIn / -ksUzUn
eksüksüzün (KB, D, 4978)
emgeksizin (DLT I, 420, 5)
2.1.1.2.1.1.2.3. –ksIzmU
kereksizmü (AH, 368), (KB, D, 5785)
2.1.1.2.1.1.2.4. –ksUzI
körksüzi (AH, 250)
2.1.1.2.1.1.2.5. –ksUzlUkUm
körksüzlüküm (KB, D, 816)
2.1.1.2.1.1.3. –gU
bilig baylık ol bir çıġay bolġusuz
tegip oġrı teölig anı alġusuz (KB, D, 313)

barıġlı turur bu ajun kalġusuz
özüs eḍgülük ḳıl yitip barġusuz (KB, D, 5254)

tiriglik ḳolur men özüm ölgüsüz
yigitlik tiler men ḳarı bolġusuz (KB, D, 3756)
bilig baylık ol bir çıġay bolġusuz
tegip oġrı teölig anı alġusuz (KB, D, 313)
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adaş ḳoldaş erdeş tutun umdusuz
ınanġıl asar sen tiril ḳaḍġusuz (KB, D, 4217)

aya artaḳ işlig seöinçin salın
senis ruzgarıs bu kösülçe ḳılın
tilekçe tiril inç farịġ ḳaḍġusuz
ne yirke yıġar baz sini ne tilin (AH, 415)
keçigli turur bu ajun ḳalġusuz
bu ḳalmış tiriglik yime belgüsüz (KB, D, 4905)
keçigli turur bu ajun ḳalġusuz
ölügli turur öz küni belgüsüz (KB, D, 6115)
barıġlı turur bu ajun ḳalġusuz
özüs eḍgülük ḳıl yitip barġusuz (KB, D, 5254)

ḳarın açmış erke yüzi körse aş
usup suösamışḳa körüp ḳanġusuz (KB, D, 2924)

türlüg çeçek yarıldı
barçın yadhım kerildi
uçmak yeri körüldi
tumluğ yana kelgüsüz (DLT I, 119, 7)

bu tüş teg tiriglik keçer belgüsüz
kerek beg kerek ḳul barır kelgüsüz (KB, D, 1396)

keçürmiş tiriglik barır kelgüsüz
neçe ol bu ḳalmış yime belgüsüz (KB, D, 3630)
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kuş kurt kamuğ tirildi
erkek tışı tėrildi
ögür alıp tarıldı
yınka yana kirgüsüz (DLT III, 6, 4)

közi toḳ kerek hẹm özi umdusuz
baġırsaḳ kerek çın özi ḳoltġusuz (KB, D, 2721)

yay baruban erküzi
aktı akın munduzı
toğdı yaruk yulduzı
tinğle sözüm külgüsüz (DLT I, 96, 11)
toġuġlı ölür kör ḳalır belgü söz
sözüs eḍgü sözle özüs ölgüsüz (KB, D, 180)

tiriglik ḳolur men özüm ölgüsüz
yigitlik tiler men ḳarı bolġusuz (KB, D, 3756)

yazıldı ajunḳa anı tirgüsüz
eşitti tözi lạlḳ anı örtgüsüz (KB, D, 2685)

yazıldı ajunḳa anı tirgüsüz
eşitti tözü lạlḳ anı örtgüsüz (KB, D, 2685)

usanma tiriglik barır belgüsüz
keçer uş bu öḍ kün yana yanġusuz (KB, D, 4831)
ili toldı eḍgü ḍu‘a birle söz
atı ḳaldı mesü bolup yitgüsüz (KB, D, 5943)
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2.1.1.2.1.1.4. –ş
Kenğeşliğ biliğ üdhreşür, kenğeşsiz biliğ obraşur. (DLT I, 232, 4)
saḳışsız birigli ḳamuġḳa ruzi
yitürür ḳamuġnı ma yimez özi (KB, B, 4)

körü barsa yaḳşı ayur bu sözüg
uḳuşsuz biligsiz beḍütmez özüg (KB, D, 298)
ḳalı ögmegü ol uḳuşluġ kişig
neteg yirmegü bu uḳuşsuz işig (KB, D, 1776)

buşı bolsa yalsuḳ biligsiz bolur
ḳalı ööke belse uḳuşsuz klur (KB, D, 334)

uḳuşḳa turur bu aġırlıḳ itig
uḳuşsuz kişi bir avuçça tetig (KB, D, 297)
uluġluḳḳa tegse uḳuşsuz kişi
iḍisi başın yir ay ilçi başı (KB, D, 4078)
uḳuşsuz kişi ol yimişsiz yıġaç
yimişsiz yıġaçıġ negü ḳılsun aç (KB, D, 2455)
kiṭab ḳạdrini me biliglig bilir
uḳuşsuz kişidin aḍın ne kelir (KB, B, 20)
uḳuşsuz kişiler bilig artatur
biligsiz kişiler buḍun yaörıtur (KB, D, 4076)

amulluk siliglik uḳuş ḳılḳı ol
uḳuşsuz kişiler ḳamuġ yılḳı ol (KB, D, 585)
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uḳuşsuz kişiler ol ol ay ḳadaş
hạva arzularḳa özin ḳılsa baş (KB, D, 3644)

negülük tise sen uḳuşsuz turur
uḳuşsuz kişiler ülügsüz turur (KB, D, 296)
uḳuşsuz kişini kişi timegü
neçe sözlese söz yime bütmegü (KB, D, 1831)

biliglig biligsiz çıġay bar ya bay
ukuşluġ uḳuşsuz otun bar keḍ ay (KB, D, 1923)
uḳuşsuz ökündi ayur ay uḳuş
senissiz musaḍur men artuḳ öküş (KB, D, 1859)

biliglig idi az biligsiz öküş
uḳuşsuz öküş bil uḳuşluġ küsüş (KB, D, 199)
uḳuşsuz ölüg ol uḳuşuġ tirig
uḳuş munça teslig aḍırtlar erig (KB, D, 1839)

negülük tise sen uḳuşsuz turur
uḳuşsuz kişiler ülügsüz turur (KB, D, 296)

-ş ekiyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen ekten sonra, 1 örnekte +lAr çoğul eki
kullanılmıştır:

ukuşsuzlar (AH, 458)
2.1.1.2.1.1.5. –n
bütünsüz bar erse yıratġu anı
siziklig bar erse saḳınġu anı (KB, D, 2584)

184

bütünsüz bolur tegme yirde kösül
kösül bütmese erke artuḳ mus ol (KB, D, 2151)

kişensiz külündi masumaz aḍaḳ
tünerdi yarumaz körügli ḳaraḳ (KB, D, 374)
ḳamuġ teprenigli bu sansız ḳalın
tanuḳluḳ birür bir bayatıġ tilin (KB, D, 1021)
ölümke törütti bu sansız ḳonum
tirig barça ölgü asar yoḳ ölüm (KB, D, 1347)

yarattı ḳalın barça sansız ḳuluġ
tilemişke birdi aġırlıḳ ḳamuġ (KB, D, 3722)

ayur ay iḍim sen törüttüs tözüg
yimi birle igḍür sen sansız özüg (KB, D, 1257)
… takı sansız selam-ü dürud lạlḳlarda yigi yalaöaçlarda öḍrüntüsi uluġ saöçısı
mụḥạmmẹd-ị mustafa öze bolsun. (KB, A, 5)
öküş ögdi sansız ẟẹna bu tilin
ḳılur men bayatḳa ayın hẹm yılın (KB, D, 3716)

ay mussuz iḍim mesü tutçı tirig
ölümke törüttüs bu sansız tirig (KB, D, 378)

törütti tümen mis bu sansız tirig
tirilgü birür ḳoḍmaz açın birig (KB, D, 1344)
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törütti ḳalın boḍ bu sansız tirig
tirilgü birür ḳoḍmaz açın birig (KB, D, 3718)

törüttüs tümen mis bu sansız tirig
yazı taġ tesiz kötki oprı yirig (KB, D, 21)

Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas (DLT I, 400, 19)

Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas (DLT III, 16, 18)
2.1.1.2.1.1.6. –ç
ayur ay ınançsız ajun bi-vẹfa
nelük ḳıldıs emdi masa sen cẹfa (KB, D, 1511)

ınançsız ajun ḳılḳı irsel yayıġ
uḳuşluġ özindin yıraḳ tur yıra (KB, E, 6629)
ınançsız time emdi sökme mini
inanç ḳılmaġa dnya ḳoḍġa sini (KB, D, 1091)
ınançsız turur bu cẹfaçı ajun
yayıġ ḳılḳı irsel ḳılınçı otun (KB, D, 4839)

bu dnya kutısa ınanma ayıġ
ınançsız turur kör ḳılınçı yayıġ (KB, D, 5175)

tüpi yil turur bu tiriglik küni
ınançsız turur ḳut keçürgey sini (KB, D, 5091)

yayıġ ḳutḳa ilnip yasılma yorıḳ
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ınançsız turur ḳut kör eörer ḳılıḳ (KB, D, 6133)

ınançsız turur ḳut vẹfasız yayıġ
yorırda uçar terk aḍaḳı tayıġ (KB, D, 670)
ḥạḳiḳạt munı bil ay ay toldı sen
ökünçsüz men eḍgü atın ölse men (KB, D, 920)
yaşı ḳısġa isiz ökünçün ḳarır
uzun yaşlıġ edgü ökünçsüz yorır (KB, D, 348)

bularnıs bile sen ḳatıl hẹm ḳarıl
boġuzdın sısar sen saḳınçsız tiril (KB, D, 4401)

oġulka kisi al ḳızıġ erke bir
saḳınçsız tirilgil aya ḳutluġ er (KB, D, 4507)

Toyın tapuğsak,Tenğri sefinçsiz (DLT III, 377, 2)

bu ay toldınıs kör igi aġrudı
umınçsız bolup candın elgin yudı (KB, D, 1115)
2.1.1.2.1.1.7. –Uk
kişi ödrümi bu buḍunda talu
talu öḍrüm ol bu irüksüz talu (KB, D, 2075)

menisdin bularḳa öküş mis sẹlam
tegürgil iḍim sen kesüksüz ulam (KB, D, 61)

tözü tört işise tümen mis sẹlam
tegürgil kesüksüz tutaşı ulam (KB, D, 31)
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seöüg saöçıḳa mis menisdin sẹlam
tegürsün bayatım kesüksüz ulam (KB, D, 1348)

tözü işlerise yime ök sẹlam
tegürsün bayatım kesüksüz ulam (KB, D, 3906)

Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas (DLT I, 400, 20)

Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas (DLT I, 16, 18)
kişi barça yazuḳ ḳılur az öküş
yazuḳsuz kişi bu ajunda küsüş (KB, D, 5983)

yazuḳḳa kẹfarẹt ig ol kör sasa
yazuḳsuz kişi kim ayu bir masa (KB, D, 5981)

nelük ḳoḍtum erki bu eḍgü işig
nelük söktüm erki yazuḳsuz kişig (KB, D, 1130)

-Uk yapım eki sonrasında kullanılan ek, 1 örnekte üzerine, işletme eklerinden
yönelme halini almıştır.
yazuḳsuzḳa (KB, E, 6538)
2.1.1.2.1.1.8. –m
ikide biri boldı şeksiz ülüg
tirildi ölümsüz uzun mesülüg (KB, D, 1527)

közi suḳ serimsiz usayuḳ özüs
mesin tattıs erse aḍaḳ berkitür (KB, D, 3568)
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telim körmişim bar tegimsiz kişi
turup ilke yazdı kesildi başı (KB, D, 2516)

idi yaḳşı aymış uḳuşluġ bügü
tegimsiz kişike bu ḳur birmegü (KB, D, 4074)

tegimsiz tapuġ birle törke tegir
yaraġsız yaransa kör ilke tegir (KB, D, 614)
toḍumsuz bolur ol közi suḳ kişi
közi suḳḳa yetmez bu dnya aşı (KB, D, 2001)

aḳı er biligni yete bildi kör
anın sattı malın ẟẹna’ aldı kör
tirildi ulamsız ulamı bolup
ajunda at eḍgü ḳoḍup bardı kör (AH, 239)

-m ekiyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra, yönelme
halinin kullanıldığı 1 örnek tespit edilmiştir.

bolumsuzka (KB, D, 1715)
2.1.1.2.1.1.9. –mIş
bütün ḳılḳı fị‘lin öte irtegil
kẹrẹm kimde erse anı er tigil
yimişsiz18 yıġaç teg kẹrẹmsiz kişi
yimişsiz yıġaçnı kesip ötregil (AH, 323)

uḳuşsuz kişi ol yimişsiz yıġaç
yimişsiz yıġaçıġ negü ḳılsun aç (KB, D, 2455)

18

“Kelimenin kökeni ye- fiili ile ilgilidir, kelime -miş eki ile kurulmuştur” (Abik, 2005: 70).
yemiş<ye-miş “fruit=meyve” (EDPT, 938); jämiš<*jē “frucht=meyve” (VEWT, 197); yemiş<ye-miş
“bitkilerde, çiçeğin döllenmesiyle oluşan ve tohumu taşıyan organ; meyve” (TDES II, 451).
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uḳuşsuz kişi ol yimişsiz yıġaç
yimişsiz yıġaçıġ negü ḳılsun aç (KB, D, 2455)
bütün ḳılḳı fị‘lin öte irtegil
kẹrẹm kimde erse anı er tigil
yimişsiz yıġaç teg kẹrẹmsiz kişi
yimişsiz yıġaçnı kesip ötregil (AH, 324)
2.1.1.2.1.1.10. -dU
közi toḳ kerek hẹm özi umdusuz
baġırsaḳ kerek çın özi ḳoltġusuz (KB, D, 2721)
adaş ḳoldaş erdeş tutun umdusuz
ınanġıl asar sen tiril ḳaḍġusuz (KB, D, 4217)

2.1.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Ekten sonra şu işletme ekleri kullanılmıştır:

Tablo 11

Yönelme hali

+GA

26

Belirtme hali

+nI

14

Çoğul eki

+lAr

5

Bulunma hali

+DA

2

Vasıta hali

+n

2

Soru eki

+mU

2

İyelik eki

+I

1

2.1.1.2.1.2.1. Yönelme Eki
ḳonuḳları körgü ya boġzı yimi
açıġlıġ açıġsızḳa ḳılsa emi (KB, D, 2496)
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biligsizke ayma tüşüsni aça
bilirke ayıt tüş ayıtma kiçe (KB, D, 5995)

bu ay toldı aydı sözüg bilgedin
eşitgü biligsizke aysa kiḍin (KB, D, 1012)

iöek ḳurġu ḳılḳı ḳılınçı buşı
biligsizke belgü bolur bu işi (KB, D, 1997)
biligsizke bilgi ḳılınçı yaġı
aḍın bolmasa tap bu iki çoġı (KB, D, 318)

taḳı munda yigrek ayur bu bilig
biligsizke birme aya beg elig (KB, D, 4075)

biligsizke birse begi ḳur orun
begise yazıġlı munı bil burun (KB, D, 4077)

biligsizke dẹvlẹt kelir erse ḳut
turumaz bu dẹvlẹt anıs birle büt (KB, D, 1712)

biligsizke dẹvlẹt kelür erse ḳut
buḍun barça buzlur bolur ilke yut (KB, D, 1780)

biligsizke dẹvlẹt yaraşsa kelip
biligligke artuḳ yaraşur bilip (KB, D, 1709)
biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 109)
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musar meszetü aydı şa‘ịr bu söz
körü barsa mạ‘ni biligsizke köz (KB, D, 1974)

iḍi yaḳşı aymış bilig birgüçi
biligsizke öt saö erig birgüçi (KB, D, 3670)

bilir men tise sen biligdin yıraḳ
biligsizke sandıs biligli ara (KB, E, 6608)

biligsizke törde orun bolsa kör
bu tör ilke sandı ilig buldı tör (KB, D, 262)

biligsizke uçmaḳ turur bu ajun
erej birle aönur yorır mussuzun (KB, D, 6382)

biligsizke yaḳma özüsni tutun
özin tutġuçı er tirildi ḳutun (KB, 4452)
bolumsuzḳa dẹvlẹt kelü birse ḳut
iter dẹvlẹtin ol keçürmez küni (KB, D, 1715)

kişen ol kişike bilig hẹm uḳuş
kişenlig yaraġsızḳa barmaz öküş (KB, D, 314)
ḳayu beg yaraġsızḳa birse işi
yaraġsız özi ḳıldı ḳılmaz kişi (KB, D, 1760)

yaraġlıġnı itmek tilese özüs
yaraġsızḳa yaḳma kesildi sözün (KB, D, 5205)

sasa men ayayın yaraġsızlarıġ
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yaraġsızḳa yaḳma yorıġıl arıġ (KB, D, 847)

uöutluġ kişi ḳılmaz isiz işig
yaraġsızḳa yaḳmaz bu sermez kişig (KB, D, 2445)
saḳınuḳ kişi işte saḳlıḳ ḳılur
yaraġsızḳa yaḳmaz işi oġrın bilür (KB, D, 2192)
yaraġsızḳa yaḳmaz yıratur özin
kereksizni körmez yumıtur közin (KB, D, 6357)

sene söktüm emdi neçe yalsuḳuġ men
yazuḳsuzḳa yarlıġ elig til uzattım (KB, E, 6538)
2.1.1.2.1.2.2. Belirtme Hali
arıġsıznı yalsuḳ suöun yup arır
ḳalı artasa suö negün yup arır (KB, D, 2108)

biligsizni artuḳ yaḳın tutmaġu
yaḳın tutsa şeksiz ḳılur ḳılmaġu (KB, D, 4450)

negü tir eşitgil bilig birgüçi
biligsizni bordın söküp tıḍġuçı (KB, D, 2095)
kereklig işim barça yirde ḳoḍup
kereksizni ḳıldım ḥavaḳa uḍup (KB, D, 1174)

yaraġlıġ yaraġsıznı titrü körüp
kereklig kereksizni kirtü sorup (KB, D, 328)

özüs köçgü mundın köçüs aşnu ıḍ
kerekligni alġıl kereksizni tıd (KB, D, 1445)
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yaraġsızḳa yaḳmaz yıratur özin
kereksizni körmez yumıtur közin (KB, D, 6357)
ḥạlal hẹm ḥạram aḍrar erse aça
yaraġlıġ yaraġsıznı bilse seçe (KB, D, 2752)
yaraġsıznı boġdı eligde urup
isizig yırattı ilindin sürüp (KB, D, 437)

yaraġsız yaöuz nes özüs ḳolmasa
yaraġsıznı ḳılma söz aydım kese (KB, D, 5207)

liö aş tirki kirse körü ıḍsa köz
yaraġsıznı körse anı tıḍsa öz (KB, D, 2549)

tilim tınma öggil yaratıġlını
yaraġsıznı mindin yıratıġlını (KB, D, 381)

es aşnu bu işke kiseşnü kerek
yaraġsıznı özdin kemişgü kerek (KB, D, 5649)
yaraġlıġ yaraġsıznı titrü körüp
kereklig kereksizni kirtü sorup (KB, D, 328)
2.1.1.2.1.2.3. Çoğul Eki
kösül inçliki birle ögretsüler
biligsizler andın ma ögrensüler (KB, D, 5554)

ḳamuġ tegdeçi nes ḳạżadın erür
uḳuşsuzlar anı sẹbẹbdin körür
ḳạżạ birle uçġan ḳalıḳ ḳuşları
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ḳarıḳa ḳonar ḥem ḳạfẹsḳa kirür (AH, 458)

+sIz / +sUz ekinden sonra, birden fazla işletme ekinin kullanıldığını gösteren 3 örnek
tespit edilmiştir. Ekten sonra +lAr çoğul eki ile belirtme hali kullanılmıştır.
yana körse iç taş yaraġsızlarıġ
ayu birse tıḍsa kötürse arıġ (KB, D, 2500)
özüm ḳoḍsa emdi yaraġsızlarıġ
kösül bulġanuḳtın süzülse arıġ (KB, D, 5646)

sasa men ayayın yaraġsızlarıġ
yaraġsızḳa yaḳma yorıġıl arıġ (KB, D, 847)
2.1.1.2.1.2.4. Bulunma Hali
üçünç ḳarşı içre köni tutsa öz
yıraḳ tutsa tessiz yaraġsızda köz (KB, D, 4122)

Tenğsizde tegirmen turgursa yarağsızda yar barır (DLT III, 355, 11)
2.1.1.2.1.2.5. Vasıta Hali
sen aymış sözüs barça eksüksüzün
iligke tegürdüm ötündüm özün (KB, D, 4978)

emgeksizin turgu yok munda tamu
edhgülügüğ körmedhip ajun çıkar (DLT I, 420, 5)
2.1.1.2.1.2.6. Soru Eki
tiril eḍgü fị‘lin kösüller alıp
isizliktin özni sısaru salıp
iter bolsas işni sanıp saḳnıp it
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kerekmü kereksizmü kirtü bilip (AH, 368)

sasa ḳıldı ilig ḳamuġ eḍgülük
yanutı kereksizmü yandru külüg (KB, D, 5785)
2.1.1.2.1.2.7. İyelik Eki
ṭạbi‘ạtta yigi ‘adẹt ‘ạybsuzı
aḳılıḳ erür bil bụlụl körksüzi
eliglerde ḳutluġ birigli elig
alıp birmegen ol elig ḳutsuzı (AH, 250)
2.1.1.2.1.3. Gövde + (+sIz / +sUz ) + Yapım Eki
Yapım ekleriyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz eki sonrasında, 3
örnekte +lIk yapım eki kullanılmıştır.

oglum ögüt algıl biligsizliğ kiter
talkan kiminğ bolsa anğar pekmes katar (DLT I, 440, 20)

bilig birle ‘alịm yoḳar yoḳladı
biligsizlik erni çökerdi ḳoḍı
bilig yind usanma bil ol ḥạḳ rẹsul
bilig çinde erse siz arḳas tidi (AH, 102)

bilig birle bilnür törütgen iḍi
biligsizlik içre ḳanı lạyr yidi
bilig bilmegendin bir ança buḍun
öz elgin bụt itip iḍim bu tidi (AH, 122)
2.1.1.2.1.4. Gövde + (+sIz / +sUz ) + Yapım Eki + İşletme Eki
Gövdeden sonra kullanılan ek, 1 örnekte üzerine sırasıyla +lUk yapım eki ile işletme
eklerinden iyelik 1. tekil kişi ekini almıştır.
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bu ḳaşım tügüki bu körksüzlüküm
küçemki kelirke bu yüzsüzlüküm (KB, D, 816)
2.1.1.2.2. İsimden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.1.1.2.2.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ekin öncesinde şu isimden türeyen isim yapım ekleri kullanılmıştır:
Tablo 12

+gU

10

+dAm

3

+z

3

+un

2

2.1.1.2.2.1.1. +gU
ara bir ıçar kör yorır belgüsüz
ara köz körürde bolur belgüsüz (KB, D, 1532)

keçürmiş tiriglik barır kelgüsüz
neçe ol bu ḳalmış yime belgüsüz (KB, D, 3630)

barısa mụḳr men tiler men usuz
ḳayuda tilegü özüm belgüsüz (KB, D, 4780)
keçigli turur bu ajun ḳalġusuz
bu ḳalmış tiriglik yime belgüsüz (KB, D, 4905)
keçigli turur bu ajun ḳalġusuz
ölügli turur öz küni belgüsüz (KB, D, 6115)

aglı bulıt kökreyü
yagmur tolı sekriyü
kalık anı ügriyü
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kança barır belgüsüz (DLT I, 354, 26)
ara bir ıçar kör yorır belgüsüz
ara köz körürde bolur belgüsüz (KB, D, 1532)

anısda basa kökke uçtum tesip
özüm belgüsüz boldı örlep sisip (KB, D, 6036)

usanma tiriglik barır belgüsüz
keçer uş bu öḍ kün yana yanġusuz (KB, D, 4831)

bu tüş teg tiriglik keçer belgüsüz
kerek beg kerek ḳul barır kelgüsüz (KB, D, 1396)
2.1.1.2.2.1.2. +dAm
Erdemsiz19 şa. (DLT III, 211, 3)
2.1.1.2.2.1.2.1. +dAmsIzdAn
erdemsizden (DTL II, 229, 22)
2.1.1.2.2.1.2.2. +dAmsIzIn
erdemsizin (DLT I, 252, 19)
2.1.1.2.2.1.3. +z
biligsiz ḳaraġu turur belgülüg
ay közsüz20 ḳaraġu bilig al ülüg (KB, D, 271)

kalı mundaġ erse bilip sözle söz
sözüs bolsu közsüz ḳaraġuḳa köz (KB, D, 178)
erdem<er “manly qualities” (EDPT, 206); ärdäm<är “tugend=erdem” (VEWT, 47); erdem<er “er’e
yaraşan” (TDES II, 110). Sözlüklerde de açıkça yer aldığı gibi kelimenin kökü, “er”dir. “er”in üzerine
gelen +dem eki ise Moğolcadır.
20
İsimden isim yapım eki +z, “kögüz, köz, biz, siz, müyüz, tiz” örneklerinde olduğu gibi ikilik anlamı
içeren bir ektir (Gabain, 2000, 46).
19
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telim ögsüzüg kör ya tul tulsaḳıġ
ya közsüz ya oldrum yime aḳsaḳıġ (KB, D, 3238)
2.1.1.2.2.1.4. +un
bu ay ornı boldı eöi mnḳạlịb
orunsuz21 bolur mnḳạlịb nes ḳılup (KB, D, 743)

neteg kim orunsuz topıḳ yuölunur
anı teg me dẹvlẹt özüm yolunur (KB, D, 662)
2.1.1.2.2.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
İsimden türeyen isim yapım ekleriyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen ekin
sonrasında, 2 işletme ekinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 13

+DAn

1

+n

1

2.1.1.2.2.2.1. Çıkma Hali
Erdemsizden kut çertilür (DTL II, 229, 22)
2.1.1.2.2.2.2. Vasıta Hali
erdem tile ögrenüben bolma küwez
erdemsizin ögünse enğmegüdhe anğar (DLT I, 252, 19)
2.1.1.2.2.3. Gövde + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz ekinin +çA işletme ekiyle kurulmuş isim üzerine geldiğini gösteren 1
örnek tespit edilmiştir.

21

Kelimenin or kökünden geldiğini gösteren kaynaklar vardır: orun<or “ort, platz, sitz=yer” (VEWT,
365); orun<or “görev yeri, çalışma yeri” (TDES II, 242). Clauson’un sözlüğünde ise kelime kök olarak
verilmiştir: orun “place=yer” (EDPT, 233).
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bir ol bar siziksiz ḳalı ḳançasız
kösülde yıraḳ tutġu oḳşaġ mesiz (KB, D, 3720)

2.1.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
+sIz / +sUz ekini alan kelimeler 244 örnekte isim, 161 örnekte sıfat ve 196 örnekte
zarf görevinde kullanılmıştır.
2.1.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
ḳonuḳları körgü ya boġzı yimi
açıġlıġ açıġsızḳa ḳılsa emi (KB, D, 2496) “hediyesizlerin”

bilig baylık ol bir çıġay bolġusuz
tegip oġrı teölig anı alġusuz (KB, D, 313) “alamaz”

biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 111) “kirli(ler)”; (KB, D, 341 → s.156) “yakışıksız(lık)”;
(KB, D, 2876 → s.157), (AH, 112 → s.157) “kir, temiz olmayan”; (KB, D, 2195 → s.157), (KB,
D, 2198 → s.157) “temiz olmayan(ın)”; (KB, D, 2858 → s.157) “temiz değildir”
arıġsıznı (KB, D, 2108 → s.192) “temiz olmayanı”

musaḍmış özümke birür sen tilek
yaöuz arḳasızḳa sen arḳa yülek (KB, D, 3772) “arkasıza, desteği olmayana”

biligsizke ḥạḳ söz tatıġsız erür
asar pẹnd nạṣiḥạt asıġsız erür
ne türlüg arıġsız arır yumaḳın
cahịl yup arımaz arıġsız erür (AH, 110), (KB, D, 5529 → s.133), (KB, D, 2120 → s.133), (KB,
D, 2575 → s.133) “faydasız”
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ṭạbi‘ạtta yigi ‘adẹt ‘ạybsuzı
aḳılıḳ erür bil bụlụl körksüzi
eliglerde ḳutluġ birigli elig
alıp birmegen ol elig ḳutsuzı (AH, 249) “ayıplanmayanı”

baġırsaḳ kişi yoḳ ajunda tiledim
baġırsızḳa köslüm negü teg ulayı (KB, E, 6576) “vefasıza”

ḳara ḳılḳı başsız ḳılınçı saşı
işi köḍgi barça ḳılınçı tuşı (KB, D, 4324) “başıboş”
bẹḳasız erür bu ajun lẹẕẕẹti
keçer yil keçer teg mẹze mddẹti
yigit ḳoca bolur yası eskirür
ḳạvi erse ḳamlur ḳaçar ḳvvẹti (AH, 193) “sürekli değil(dir)”

keçürmiş tiriglik barır kelgüsüz
neçe ol bu ḳalmış yime belgüsüz (KB, D, 3630), (KB, D, 4780 → s.196), (KB, D, 4905 →
s.196),

(KB, D, 6115 → s.196) “belirsiz(dir)”

oglak yiliksiz oglan biligsiz (DLT I, 119, 24), (DLT I, 386, 1 → s.158) “bilgisiz(dir), akıl
yoktur”; (KB, D, 1923 → s.159), (KB, D, 2650 → s.159), (KB, D, 3491 → s.160), (KB, D, 158 →
s.160),

(AH, 86 → s.158), (KB, D, 1763 → s.158), (KB, D, 1711 → s.158), (KB, D, 298 → s.158),

(KB, D, 203 → s.158), (KB, D, 1710 → s.158), (KB, D, 179 → s.158), (KB, D, 200 → s.158), (KB,
D, 200 → s.158), (KB, B, 22 → s.159), (KB, D, 969 → s.159), (KB, D, 2659 → s.159), (AH, 87 →
s.160),

(KB, D, 271 → s.160), (KB, D, 179 → s.160), (KB, E, 6615 → s.160), (KB, D, 739 → s.162),

(KB, D, 1048 → s.162), (AH, 119 → s.162), (KB, D, 199 → s.162), (KB, E, 6612 → s.163), (KB, E,
6613 → s.163), (KB, D, 3224 → s.163), (AH, 96 → s.164), (AH, 94 → s.164), (KB, D, 1754 → s.165),
(AH, 91 → s.165), (KB, E, 6615 → s.165), (KB, E, 6614 → s.165) “bilgisiz”; (KB, D, 5852 →
s.160)

“bilgisiz(ler)”; (KB, D, 223 → s.160), (KB, D, 1777 → s.160), (KB, D, 321 → s.160), (AH,

115 → s.162), (KB, D, 4453 → s.163), (KB, D, 170 → s.163), (KB, D, 3225 → s.163), (KB, D, 970 →
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s.164),

(KB,D, 971 → s.164), (KB, D, 985 → s.164), (KB, D, 202 → s.164) “bilgisiz(in)”; (KB, D,

2486

→ s.162),

(AH, 97

→ s.162)

“bilgisiz(e)”; (KB, D, 158

→ s.162),

(KB, D, 1669

→ s.164)

“bilgisiz(liğin)”

biligsizke (KB, D, 5995 → s.190), (KB, D, 1012 → s.190), (KB, D, 318 → s.190), (KB, D, 4075 →
s.190),

(KB, D, 4077 → s.190), (KB, D, 1712 → s.190), (KB, D, 1780 → s.190), (KB, D, 1709 →

s.190),

(AH, 109 → s.190), (KB, D, 1974 → s.191), (KB, D, 3670 → s.191), (KB, D, 262 → s.191),

(KB, D, 6382 → s.191), (KB, 4452 → s.191) “bilgisize”; (KB, D, 1997 → s.190) “bilgisiz(lik)e”;
(KB, E, 6608 → s.191) “bilgisiz(lerden)”

biligsizler (KB, D, 5554 → s.193) “bilgisizler”

biligsizliğ (DLT I, 440, 20 →

s.195)

“bilgisizliğ(i)”; (AH, 102

→ s.195)

“bilgisizlik”; (AH,

122 → s.195) “bilgisizlik(ten)”

biligsizni (KB, D, 4450 → s.192), (KB, D, 2095 → s.192) “bilgisizi”
bolumsuzḳa dẹvlẹt kelü birse ḳut
iter dẹvlẹtin ol keçürmez küni (KB, D, 1715) “olmayacak (olan)a”

bütünsüz bar erse yıratġu anı
siziklig bar erse saḳınġu anı (KB, D, 2584) “güvenilmeyen”
c*fasız vẹfalıġ tilese ḳutun
yüzi kör ḳılıncı vẹfa ol bütün (KB, D, 105) “cefasız(ı), kimseyi incitmeyen(i)”

negü bar ajunda asar hilesiz
negü ḥile bar kim asar çaresiz (KB, D, 1182) “çare bulunmasın”

Erdemsizden kut çertilür (DTL II, 229, 22) “faziletsizden”

körü barsa yalsuk bu erksizlikin
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nelük munça yaölaḳ kötürdi egin (KB, D, 1534) “güçsüzlüğünü, aczini”

ḳamuġ neske ḥile itig çare bar
mẹgẹr bu ölümke ölüm hilesiz (KB, D, 1183) “çaresiz(dir)”; (KB, D, 1182 → s.136) “tedbir
bulunmasın”

hnẹrlıġḳa ajun vẹfasızraḳ ol
hnẹrsızḳa mundın cẹfa azraḳ ol
hnẹr birle dẹvlẹt birikmekliki
bulunmaz ḳamuġ ḳızda ol ḳızraḳ ol (AH, 442) “hünersize”
ınançsız ajun ḳılḳı irsel yayıġ
uḳuşluġ özindin yıraḳ tur yıra (KB, E, 6629), (KB, D, 1091 → s.185), (KB, D, 5175 → s.185),
(KB, D, 5091 → s.185), (KB, D, 6133 → s.186), (KB, D, 670 → s.186) “güvenilmez, inanılmaz”

ḳalġusuz (KB, D, 4905

→ s.180),

(KB, D, 6115

→ s.180)

“kalmaz”; (KB, D, 5254

→ s.180)

“kalmayacak”

ḳançasız (KB, D, 3720 → s.199) “nasılsız ve nicesiz(dir)”
ḳanġusuz (KB, D, 2924 → s.180) “kanılmaz”
karaksız (DLT I, 497, 9 → s.175) “gözsüz”

ḳarıḳsız (KB, D, 3899 → s.175) “katıksız”
ḳatıḳsız (KB, D, 3899 → s.176) “katıksız, temiz”

kelgüsüz (DLT I, 119, 7 → s.180) “gelmeyecek”

kereksiz (KB, D, 3795 → s.176), (KB, D, 2799 → s.176), (KB, D, 2813 → s.176), (KB, D, 3031→
s.176),

(KB, D, 2332 → s.176), (KB, D, 3767 → s.176), (KB, D, 2115 → s.176), (KB, D, 2079 →

s.177),

(KB, D, 2283 → s.177) “gereksiz(dir)”
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kereksizmü (AH, 368 → s.195) “lüzumsuz olduğunu”; (KB, D, 5785 → s.195) “gerekmez mi”

kereksizni (KB, D, 1174 → s.192), (KB, D, 328 → s.192), (KB, D, 6357 → s.193), (KB, D, 1445 →
s.192)

“gereksizi”

ḳıyıḳsız (KB, D, 5079 → s.178) “caymamalıdır”
kirgüsüz (DLT III, 6, 4 → s.181) “girmeyecek”

ḳoltġusuz (KB, D, 2721 → s.181) “zengin”
kösülsüz (KB, D, 2470 → s.138) “gönülsüz, gönül sahibi olmayan”

körksüzi (AH, 250 → s.195) “(bunların en) çirkini(dir)”

körksüzlüküm (KB, D, 816 → s.196) “sertliğim”

közsüz (KB, D, 178 → s.197) “kör(e)”; (KB, D, 3238 → s.198) “kör”

kutsuz (KB, D, 4706 → s.138) “talihsiz”; (DLT I, 457, 28 → s.138) “uğursuz”

ḳutsuzı (AH, 252 → s.152) “talihsizi(dir), uğursuzu(dur)”; (KB, D, 4386 → s.152) “talihsizi,
uğursuzu”; (KB, D, 4709 → s.152) “(insanların) talihsizi(dir)”

malsız (AH, 423 → s.138) “malı olmayan(ı)”
mussuz (KB, D, 3055 → s.138) “gani (Tanrım)”

munsuz (DLT III, 141, 2 → s.139) “ayıpsız, hastalıksız”
nẹsẹbsızḳa (AH, 128 → s.151) “nesepsize, nesepsiz için”
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oġulsuz (KB, D, 3373 → s.139) “evlatsız(ın)”; (KB, D, 3371 → s.139) “evlatsız(dır)”

ögsüz (KB, D, 1246 → s.166) “akılsız”

ögsüzüg (KB, D, 3238 → s.152) “öksüz”
öksüz (DLT I, 96, 19 → s.139) “öksüz; şaşkın”

ökünçsüz (KB, D, 920 → s.186) “pişman olmam”

örtgüsüz (KB, D, 2685 → s.181) “örtülemez”

sefinçsiz (DLT III, 377, 2 → s.186) “memnun değildir”

serimsiz (KB, D, 3568 → s.187) “sabırsız”

sewüksüz (DLT II, 250, 2 → s.166) “sevgisiz”

tatıġsız (KB, D, 3585 →

s.170)

“mihnet, sıkıntı, acı”; (AH, 109 →

s.171),

( KB, D, 6121 →

s.171)“tatsız”

taöarsızḳa (AH, 127 → s.151) “malsıza, malı olmayan için”

tessiz (KB, D, 2107 → s.141), (KB, D, 1303 → s.143) “uygunsuzluk”; (KB, D, 4369 → s.142)
“münasebetsiz”; (KB, D, 2039 → s.143), (KB, D, 2511 → s.143) “uygun olmayan(ı)”; (KB, D,
5849 → s.143), (KB, D, 2929 → s.143) “uygunsuz”; (KB, D, 3494 → s.144) “uygun olmadığını”;
(KB, D, 4122 → s.144) “uygunsuz(dan)”

tenğsizde (DLT III, 355, 10 → s.153) “denk olmayan (yer)de”
tessizig (KB, D, 1662 → s.152) “densizliğ(e)”
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tessizin (KB, D, 2107 → s.151) “uygunsuzluğunu”

tessizlikin (KB, D, 2582 → s.155) “kötülüğü”

tirgüsüz (KB, D, 2685 → s.181) “toplanmaz”

törüsüzlük (KB, D, 4603 → s.155) “usul bilmezlik”
uḳuşsuz (KB, D, 298 → s.182), (KB, D, 1923 → s.183), (KB, D, 1859 → s.183), (KB, D, 199 →
s.183),

(KB, D, 1839

→ s.183),

(KB, D, 296

→ s.183)“akılsız”;

(KB, D, 1776

→ s.182)

“akılsız(ın)”
uḳuşsuzlar (AH, 458 → s.194) “anlayışsızlar”

ulamsız (AH, 239 → s.188) “muhtaç(ların)”

umdusuz (KB, D, 2721 → s.189) “açgözlü olmamalıdır”

uöutsuz (KB, D, 2205 → s.145), (KB, D, 2291 → s.145), (KB, D, 849 → s.146) “utanmaz”; (KB,
D, 2206 → s.146), (KB, D, 2203 → s.146), (KB, D, 2206 → s.146) “utanmaz(ın)”

uöutsuzluḳ (KB, D, 1662 → s.155) “utanmazlık”

uöutsuznı (KB, D, 5528 → s.152) “utanmazı”

ülügsüz (KB, D, 296 → s.171) “mükâfatsız”
vẹfasız (KB, D, 2198 → s.147), (KB, D, 5174 → s.147), (KB, D, 670 → s.147) “vefasız”
vẹfasızḳa (KB, E, 6574 → s.151) “vefasıza”
vẹfasızraḳ (AH, 441 → s.153) “daha vefasız”
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yaraġsız (KB, D, 2037 → s.171) “en kötüsü”; (KB, D, 2539 → s.171) “layık olmayan(ı)”; (KB,
D, 5532 → s.171) “yaramayan(ı)”; (KB, D, 2074 → s.173) “uygunsuzlar(dan)”; (KB, D, 5498
→ s.173)

“yaramaz, kötü”; (KB, D, 2901

“ehliyetsizlik(i)”; (KB, D, 4243
“yakışmayan(dan)”; (KB, D, 614

→

→ s.173)

s.173)

→ s.174)

“uygunsuz(ları)”; (KB, D, 1760

→ s.173)

“münasebetsiz”; (KB, D, 6353

→

s.174)

“layık olmayan”; (KB, D, 3099

→ s.174)

“uygunsuz”; (KB, D, 2241 → s.174), (KB, D, 5468 → s.174) “yakışıksız”; (KB, D, 2062 → s.172)
“yakışmayan, yakışıksız”
yaraġsızda (KB, D, 4122 → s.194) “yakışıksızdan”; (DLT III, 355, 11 → s.194) “yaraşmayan
(yer)de”
yaraġsızḳa (KB, D, 314 → s.191), (KB, D, 1760 → s.191), (KB, D, 5205 → s.191), (KB, D, 847 →
s.192),

(KB, D, 2445

→ s.192),

(KB, D, 2192

→ s.192),

(KB, D, 6357

→ s.192)

“yakışmayana,

yakışıksıza”
yaraġsızlarıġ (KB, D, 2500 → s.194) “uygunsuzları”; (KB, D, 5646 → s.194) “faydasızları”;
(KB, D, 847 → s.194) “hoşlanmadığım şeyleri”
yaraġsıznı (KB, D, 2752 → s.193), (KB, D, 437 → s.193), (KB, D, 5207 → s.193), (KB, D, 2549
→ s.193),

(KB, D, 381

→ s.193),

(KB, D, 5649

→ s.193),

(KB, D, 328

→ s.193)

“yaramayanı,

uygun olmayanı, faydasızı”
yazuḳsuzḳa (KB, E, 6538 → s.192) “günahsıza”

yiliksiz (DLT I, 119, 23 → s.148) “iliksiz”

yolsuz (AH, 412 → s.148) “yol hakkı olmayan(a)”, (DLT III, 40, 19 → s.148) “yolunu azıtan
kimse”

yüreksiz (KB, D, 2326 → s.149) “korkak”

yüreksizke (KB, D, 2045 → s.152) “korkağa”
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yüzsüzlüküm (KB, D, 816 → s.155) “asık suratlılığım”
2.1.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
isizim uöut ya uḳuş ög bilig
arıġsız bu borḳa birür ay silig (KB, D, 2654), (KB, D, 6514 → s.157) “pis”; (KB, D, 2858 →
s.163),

(KB, D, 2858 → s.157), (KB, D, 2194 → s.157) “temiz olmayan”

Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas. (DLT I, 123, 21), (DLT I, 128, 13 → s.132)
“desteği olmayan”

Arpasız at aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas. (DLT I, 123, 20) “arpasız”

negü bolġa mindin iligke asıġ
asıġsız işig ḳılsa bolmaz tatıġ (KB, D, 3808), (KB, D, 5731 → s.133), (KB, D, 3003 → s.133)
“faydasız”; (AH, 346 → s.133) “gereksiz”
baġırsız tusulmaz oġulda körü
baġırsaḳ tapuġçı tususı örü (KB, D, 2574) “merhametsiz”

bạhalıġ dinar ol biliglig kişi
bu cahịl biligsiz bạhasız bişi
biliglig biligsiz ḳaçan tes bolur
biliglig tişi er cahịl er tişi (AH, 86) “değersiz”

barıġlı turur bu ajun kalġusuz
özüs eḍgülük ḳıl yitip barġusuz (KB, D, 5254) “gitmeyen, gitmeyecek”

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur (KB,D, 2333) “başsız”

aġır nes ḳamuġı aġır ḳılġuḳa
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kılumaz bu işni biligsiz buşı (KB, D, 906), (KB, D, 4448 → s.159), (KB, D, 2449 → s.161),
(KB, D, 157 → s.161), (KB, D,1739 → s.161), (KB, D, 975 → s.161), (KB, D, 643 → s.161), (KB,D,
3643 → s.161), (KB, D, 2452 → s.161), (KB, D, 4453 → s.161), (KB, D, 985 → s.161), (KB,D, 320
→ s.161),

(KB, D, 4076 → s.161), (KB, D,1739 → s.162), (KB, D, 1539 → s.163), (AH, 108 → s.163),

(KB, D, 5792 → s.163), (KB, D, 3216 → s.163), (KB, E, 6606 → s.165) “bilgisiz”

bitigsiz işig bek tutumaz kösül
kösülke ışanma biti ay oġul (KB, D, 2778) “kayda geçmeyen”

tiriglik ḳolur men özüm ölgüsüz
yigitlik tiler men ḳarı bolġusuz (KB, D, 3756), (KB, D, 313 → s.179) “olmayan”

yayılmaz yorıġa keöeldin tüşüp
eḍersiz yıġaç mingü musluġ bolup (KB, D, 1428) “eyersiz”

Erdemsiz şa (DLT III, 211, 3) “faydasız”

uöutsuz yüzi körse etsiz süsük
uöutsuz özi körse bütmez irük (KB, D, 2206) “etsiz”

ayur ay ınançsız ajun bi-vẹfa
nelük ḳıldıs emdi masa sen cẹfa (KB, D, 1511) “güvenilmez”

kişi ödrümi bu buḍunda talu
talu öḍrüm ol bu irüksüz talu (KB, D, 2075) “eksilmeyen”
er at boldı begler ḳanatı yügi

ḳanatsız ḳuş uçmaz ay begler begi (KB, D, 3005) “kanatsız”

süçüg tattıs erse açıġḳa anun
birin kelse raḥạt kelür rẹnc onun
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aya ġạm ḳatıġsız srur umġuçı
bu ajun ḳaçan ol umınçḳa orun (AH, 211) “karışmamış, katılmayan”

Kenğeşliğ biliğ üdhreşür, kenğeşsiz biliğ obraşur. (DLT I, 232, 4) “danışıksız”

biliglig kereklig sözüġ sözleyür
kereksiz sözini kömüp kizleyür
biligsiz ne aysa ayur uḳmadın
anın öz tili öz başını yiyür (AH, 118), (KB, E, 6627 → s.177), (KB, D, 5876 → s.177), (KB, D,
2687 → s.177) “gereksiz”

k*r*msiz (AH, 323 → s.136) “cömert olmayan”

kılıksız (KB, D, 4595 → s.177) “nasıl hareket edileceğini bilmeyen”; (KB, D, 4606 → s.177)
“usul bilmeyen”
kösülsüz (KB, D, 2798 → s.137), (KB, D, 2798 → s.137), (KB, D, 2472 → s.137) “gönülsüz”

körksüz (KB, D, 260 → s.178), (KB, D, 3371 → s.178), (KB, D, 4822 → s.178), (KB, D, 5985 →
s.179)

“çirkin”

közsüz (KB, D, 271 → s.197) “kör”

ḳutsuz (AH, 448 → s.138) “bahtsız, uğursuz”
mussuz (KB, D, 6 → s.138), (KB, D, 28 → s.139), (KB, D, 378 → s.139), (KB, D, 6508 → s.139)
“gani (Tanrım)”
oġulsuz (KB, D, 3375 → s.139) “evlatsız”

ögsüz (KB, D, 2771 → s.165), (KB, D, 4595 → s.166), (KB, D, 2771 → s.166), (KB, D, 1990 →
s.166)

“akılsız”
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ölgüsüz (KB, D, 3756 → s.181) “ölümsüz”

sansız (KB, D, 1021 → s.184), (KB, D, 1347 → s.184), (KB, D, 3722 → s.184), (KB, D, 1257 →
s.184),

(KB, A, 5 → s.184), (KB, D, 3716 → s.184), (KB, D, 378 → s.184), (KB, D, 1344 → s.184),

(KB, D, 3718 → s.185), (KB, D, 21 → s.185) “sayısız”
tapuġsuz (KB, D, 3252 → s.169) “ibadetsiz”; (KB, D, 389 → s.169), (KB, D, 396 → s.170), (KB,
D, 1258

→ s.170),

(KB, D, 3988

→ s.170)

“asi”; (KB, D, 3728

→ s.170)

“tapmayan, kulluk

etmeyen”; (KB, D, 1031 → s.170) “kusurlu, günahkâr”
tatıġsız (KB, D, 3586 → s.171) “tatsız”

tegimsiz (KB, D, 2516 → s.188), (KB, D, 4074 → s.188) “layık olmayan”; (KB, D, 614 → s.188)
“erişilemeyen”
tessiz (KB, D, 2934

→ s.141),

(KB, D, 2102

→ s.142),

(KB, D, 2008

→ s.142)

“uygunsuz”;

(KB, D, 4771 → s.141) “berbat”; (KB, D, 4069 → s.142) “eşi olmayan”; (KB, D, 4137 → s.142)
“eşsiz”; (KB, D, 1662 → s.142) “fena”; (KB, D, 2848 → s.142), (KB, D, 2006 → s.142), (KB, D,
726

→ s.143)

“yakışıksız”; (KB, D, 4478

→ s.143)

“münasebetsiz”; (KB, D, 1537

→ s.143)

“kötü”; (KB, D, 3415 → s.144) “dengi olmayan”

törüsüz (KB, D, 4603

→ s.144)

“usul bilmeyen”; (KB, D, 3739

→ s.144)

“adap erkân

bilmeyen”

tüpsüz (KB, D, 1164 → s.145), (KB, D, 211 → s.145) “dipsiz”
uḳuşsuz (KB, D, 297 → s.182), (KB, D, 4078 → s.182), (KB, D, 2455 → s.182), (KB, B, 20 →
s.182),

(KB, D, 4076 → s.182), (KB, D, 585 → s.182), (KB, D, 3644 → s.183), (KB, D, 296 → s.183),

(KB, D, 1831 → s.183) “akılsız”

umdusuz (KB, D, 4217 → s.189) “menfaat gözetmeyen”
uruġsuz (KB, D, 2194 → s.145) “soysuz, köksüz”
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usuz (DLT I, 122, 5 → s.145) “uykusuz”

uöutsuz (KB, D, 2203 → s.145), (KB, D, 2199 → s.146), (KB, D, 2762 → s.146), (KB, D, 2205 →
s.146),

(KB, D, 1309 → s.146), (KB, E, 6638 → s.146) “utanmaz”

vẹfasız (KB, D, 5297

→ s.147),

(KB, D, 2039

→ s.147)

“vefasız”; (KB, D, 1379

→ s.147)

“nankör”
yaġısız (KB, D, 3419 → s.147), (KB, D, 3380 → s.147) “düşmansız”
yaraġsız (KB, D, 2763 → s.172), (KB, D, 1771 → s.172), (KB, D, 2729 → s.172), (KB, D, 5334 →
s.173),

(KB, D, 2236 → s.173), (KB, D, 4243 → s.173), (KB, D, 1653 → s.173), (KB, D, 169 →

s.173),

(KB, D, 4478 → s.174), (KB, D, 4061 → s.174), (KB, D, 5207 → s.174), (KB, D, 6005 →

s.174)

“yakışıksız, uygunsuz”

yazuḳsuz (KB, D, 5983 → s.187), (KB, D, 5981 → s.187), (KB, D, 1130 → s.187) “günahsız”

yiligsiz (AH, 91 → s.148), (AH, 92 → s.148) “iliksiz”

yimişsiz (AH, 323 → s.188), (KB, D, 2455 → s.188), (KB, D, 2455 → s.189), (AH, 324 → s.189)
“meyvesiz”

yüreksiz (KB, D, 2044 → s.148), (KB, D, 2283 → s.148), (KB, D, 2283 → s.148), (KB, D, 2284 →
s.149)

“korkak”

2.1.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
atalıġ atasız ḳalır yalsuzun
analıġ anasız bolur ögsüzün (KB, D, 5380) “annesiz, öksüz”

katıġlan anı keldür emdi masa
ḳuruġ kelme ansız masa ay tosa (KB, D, 3277) “onsuz”
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anıssız (KB, D, 4357 → s.153) “onlar olmadan”; (KB, D, 19 → s.153) “onsuz”
uruġsuz kişiler arıġsız bolur
arıġsız vẹzirḳa yaraġsız bolur (KB, D, 2194), (KB, D, 1987 → s.156), (KB, D, 831 → s.157)
“kirli”

tüpi yil keçer teg tiriglik keçip
asıġsız ulır men özümke açıp (KB, D, 1175) “boş yere”

atalıġ atasız ḳalır yalsuzun
analıġ anasız bolur ögsüzün (KB, D, 5380), (KB, D, 6055 → s.133) “babasız”

er atsız bolumaz buḍun başlasa
ya beglik işin barça beg işlese (KB, D, 5459) “hizmetkârsız”

kimis erdemi bolsa atı yorır
ḳalı bolmasa erdem atsız ḳarır (KB, D, 2645) “adı anılmadan”

namaz ruza barça öz asġıs turur
öz asġın tilegli baġırsız bolur (KB, D, 3243) “bencil”

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur (KB,D, 2333), (KB, D, 2302 → s.134), (DLT I, 349, 22 →
s.134),

(DLT II, 281, 5 → s.134) “başsız”

ḳızıġ tutma eöde uzun begsizin
ökünç birle ölgey özüs igsizin (KB, D, 4510) “bey olmaksızın”

ara bir ıçar kör yorır belgüsüz
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ara köz körürde bolur belgüsüz (KB, D, 1532) “izsiz, silinerek”; (DLT I, 354, 26 → s.197)
“belli olmayarak”; (KB, D, 1532 → s.197) “izsiz, kendini göstermeden”; (KB, D, 6036 →
s.197)

“belirsiz”; (KB, D, 4831

→ s.197)

“belli etmeden”; (KB, D, 1396

→ s.197)

“farkına

varılmadan, izsiz”

biliglig bar içse biligsiz bolur
biligsiz bor içse bolur kenç kiçig (KB, D, 2659), (KB, D, 2650 → s.159), (KB, D, 334 →
s.159),

(KB, D, 1906 → s.159), (KB, D, 260 → s.164), (KB, D, 1681 → s.164), (KB, D, 1680 → s.165)

“bilgisiz”

vẹlịkịn bularsız yime bolmaz iş
tilin eḍgü sözle asar bolma iş (KB, D, 4322) “bunlar olmadan”

bütünsüz bolur tegme yirde kösül
kösül bütmese erke artuḳ mus ol (KB, D, 2151) “emin olmaz”

Kalın kolan çufgasız bolmas. (DLT I, 424, 27) “kılavuzsuz”

nịḳap kötrür ajun birer yüz açar
yazar ḳol ḳuçar teg yana terk ḳaçar
yayınḳı bulıt teg ya tüş teg lali
dịrẹngsiz keçer bạlt ya ḳuş teg uçar (AH, 224) “durmadan”

yaġıḳa yalıs teg eren teg uruş
ecelsiz ölüm bolmaz özke bolup (KB, D, 2289) “eceli gelmeyince”

sen aymış sözüs barça eksüksüzün
iligke tegürdüm ötündüm özün (KB, D, 4978) “eksiksiz olarak”

emgeksizin turgu yok munda tamu
edhgülügüğ körmedhip ajun çıkar (DLT I, 420, 5) “zahmet çekmeden”
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erdem tile ögrenüben bolma küwez
erdemsizin ögünse enğmegüdhe anğar (DLT I, 252, 19) “kendini bilmeyerek, cahillikle”

erensizin (DLT I, 362, 25 → s.154) “adamsızlıktan”

erksiz (KB, D, 1096 → s.135) “elde olmayarak”; (KB, D, 2611 → s.135), (KB, D, 4754 → s.136),
(KB, D, 4748 → s.136), (KB, D, 3855 → s.136) “ hakim olamaz”

erksizin (KB, D, 4564 → s.149) “çaresiz”; (KB, D, 1365 → s.149) “elde olmadan”

igsiz (KB, D, 4675 → s.136) “hastalıksız”

igsizin (KB, D, 4510 → s.149) “hastalığa gerek kalmadan”; (KB, D, 3757 → s.149), (KB, D,
482 → s.150) “hastalıksız olarak, sağlıklı”

igzizlikin (KB, D, 4642 → s.155) “hasta olmaksızın”

işsiz (KB, D, 3361 → s.136) “arkadaşsız”

ḳaḍġusuz (KB, D, 4217 → s.186), (AH, 415 → s.180) “kaygısız”
ḳançasız (KB, D, 27 → s.154) “nicesiz ve nasılsız”
keçiksiz (DLT I, 390, 18 → s.165), (DLT III, 191, 6 → s.165) “geçitsiz”

kelgüsüz (KB, D, 1396

→ s.180)

“gelmemek üzere”; (KB, D, 3630

→ s.180)

“dönmemek

üzere”

kereksiz (AH, 151 → s.177) “boş yere”

kesüksüz (KB, D, 61 → s.186), (KB, D, 31 → s.186), (KB, D, 1348 → s.187), (KB, D, 3906 →
s.187)

“devamlı olarak”
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kılavuzsuz (DLT I, 487, 9 → s.137) “kılavuzsuz”

ḳılıçsız (KB, D, 3042 → s.137), (KB, D, 2139 → s.137) “kılıçsız”
ḳılıḳsız (KB, D, 4321 → s.177) “görgüsüz”
ḳıyıḳsız (KB, D, 608 →

s.177),

(KB, D, 615

→ s.178)

“dürüstlükle”; (KB, D, 3069

→ s.178),

(KB, D, 952 → s.178), (KB, D, 1605 → s.178) “saadetle”; (KB, D, 482 → s.178) “doğrulukla”

kişensiz (KB, D, 374 → s.184) “kösteksiz”

kişisiz (AH, 364 → s.137) “adam bulamadan”; (KB, D, 3505 → s.137) “yalnız”
kösülsüz (KB, D, 5046 → s.137) “istemeyerek, gönülsüz”

körksüz (KB, D, 3609 → s.178), (KB, D, 1082 → s.178) “çirkin”

ḳutsuz (KB, B, 49 → s.138) “uğursuz”
külgüsüz (DLT I, 96, 11 → s.181) “gülmeden”

minsiz (KB, D, 1216 → s.138) “bensiz”
mussuzun (KB, D, 6382

→ s.150)

“huzur içinde, sıkıntısızca”; (KB, D, 4777

→ s.150)

“müstagni”
nessizin (KB, D, 3757 → s.150), (KB, D, 5755 → s.150) “malsız, fakir”

orunsuz (KB, D, 743 → s.198) “bir yere sığmaz”; (KB, D, 662 → s.198) “dümdüz yerde”
öḍsüz (KB, D, 2288 → s.139) “ecelsiz”; (KB, D, 2297 → s.139) “vakitsiz”
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ödsüzün (KB, D, 4826 → s.150) “aniden, vakitsiz”

ögsüz (KB, D, 1178 → s.166) “akılsız”

ögsüzün (KB, D, 1487 → s.150), (KB, D, 5380 → s.150) “öksüz”

ökünçsüz (KB, D, 348 → s.186) “pişman olmadan”

ölgüsüz (KB, D, 180 → s.181) “ölümsüz”

ölümsüz (KB, D, 1527 → s.187) “ölümsüz”
saḳalsız (KB, D, 2913

→ s.139)

“genç”; (KB, D, 2917

→ s.140),

(KB, D, 2919

→ s.140)

“sakalsız”
saḳınçsız (KB, D, 4401 → s.186), (KB, D, 4507 → s.186) “endişesiz, dertsiz”
saḳışsız (KB, B, 4 → s.182) “saymadan”

sensiz (DLT III, 131, 22 → s.140) “sensiz”
senissiz (KB, D, 1860 → s.153), (KB, D, 6411 → s.154), (KB, D, 1859 → s.154), (KB, D, 6302
→ s.154)

“sensiz”

seöügsüz (KB, D, 2232 → s.166), (KB, D, 2810 → s.166) “sevimsiz”

siziksiz (KB, D, 2593 → s.166), (KB, D, 10 → s.167), (KB, D, 2137 →

s.167),

(KB, D, 339 →

s.167),

(KB, D, 1502 → s.167), (KB, D, 6428 → s.167), (KB, D, 3720 → s.167), (KB, D, 6430 →

s.167),

(KB, D, 4906 → s.167), (KB, D, 2270 → s.167), (KB, D, 2182 → s.167), (KB, D, 479 →

s.167),

(KB, D, 4404 → s.168), (KB, D, 1753 → s.168), (KB, D, 6248 → s.168), (KB, D, 4570 →

s.168),

(KB, D, 1472 → s.168), (KB, D, 4849 → s.168), (KB, D, 3621 → s.168), (KB, D, 4214 →

s.168),

(KB, D, 4911 → s.168), (KB, D, 2639 → s.168), (KB, D, 2118 → s.169), (KB, D, 5340 →
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s.169),

(KB, D, 2296 → s.169), (KB, D, 2358 → s.169), (KB, D, 6209 → s.169), (KB, D, 2878 →

s.169),

(KB, D, 2825 → s.169) “şüphesiz”

sizissiz (KB, D, 108 → s.154) “sensiz”

şeksiz (KB, D, 25 → s.140) “tereddütsüz”; (KB, D, 4163 → s.140), (KB, D, 5460 → s.140), (KB,
D, 4450 → s.140), (KB, D, 2755 → s.140), (KB, D, 6137 → s.140), (KB, D, 4779 → s.140), (KB, D,
5933 → s.141), (KB, D, 1430 → s.141), (KB, D, 5522 → s.141), (KB, D, 1527 → s.141) “şüphesiz”
şeksizin (KB, D, 1365 → s.150) “şüphesiz”
tapısız (KB, D, 1611 → s.141) “beğenilmeyecek şekilde”
tapuġsuz (KB, D, 646

→ s.169)

“hizmetsiz”; (KB, D, 1094

→ s.170),

(KB, D, 3736

→ s.170)

“hizmet etmeden”
tatıġsız (KB, D, 2918 → s.170), (KB, D, 3397 → s.171), (KB, D, 3587 → s.171), (KB, D, 6178 →
s.171)

“tatsız”

tawarsızın (DLT I, 362, 25 → s.150) “malsız”
tessiz (KB, D, 5198 → s.141) “değişir”; (KB, D, 2611 → s.141) “layık değildir”; (KB, D,
4696 → s.142), (KB, D, 4340 → s.144) “yakışıksız”; (KB, D, 6005 → s.143) “uygunsuz”; (KB,
D, 986 → s.144) “densiz”; (KB, D, 6038 → s.144) “kötü, fena”
toḍumsuz (KB, D, 2001 → s.188) “doyumsuz”
toḳusuz (KB, D, 4447 → s.144) “usulsüz”

törüsüz (KB, D, 4447 → s.144) “görgüsüz”

tütünsüz (DLT I, 400, 19 → s.185), (DLT III, 16, 18 → s.185) “dumansız”
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uḳuşsuz (KB, D, 334 → s.182) “akılsız”

umınçsız (KB, D, 1115 → s.186) “ümidini keserek”

usuz (KB, D, 2314

→ s.145)

“uykusuz”; (KB, D, 4780

→ s.145),

(KB, D, 4891

→ s.145)

“uyumadan”
vẹfasız (KB, D, 2039 → s.147) “vefasız”
yanġusuz (KB, D, 4831 → s.181) “gelmemek üzere”
yaraġsız (KB, D, 2194 → s.172), (KB, D, 3861 → s.172), (KB, D, 4118 → s.172), (KB, D, 3750 →
s.172),

(KB, D, 2918

→ s.172),

(KB, D, 5655

→ s.173),

(KB, D, 2336

→ s.174)

yakışmaz”; (KB, D, 3397 → s.172) “zararlı”; (KB, D, 5334 → s.172) “kötü”

yassızın (KB, D, 106 → s.151) “zarar görmeden”

yazuksuz (DLT I, 400, 20 → s.187), (DLT I, 16, 18 → s.187) “günahsız”

yitgüsüz (KB, D, 5943 → s.181) “unutulmaz”

yüreksiz (KB,D, 2333 → s.148) “korkak, cesaretsiz”
2.2. Harezm Türkçesi
2.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
2.2.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.2.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz eki, 260 örnekte kök halindeki kelimeler üzerine eklenmiştir.
aḏaḳsız bir zamān olturmadılar
ne ‘işret ḳoydılar kim sormadılar (HŞ, 1606)

atasız hem anasız bir yetim men

“yakışıksız,
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kişi bilmez mini bu yirde kim men (HŞ, 3503)
‘Abdu’l-Muṭṭalib ḥayrān ḳaldı Eymene ol ḳayġudın aġrıp öldi, Resūl atasız ẹrdi anasız
ḳaldı. (KE I, 184v, 4)
Yaruḳ cihān ‘Abdu’l-Muṭṭalib üze ḳarardı, oġlum öldi kelinim hem öldi, atasız anasız
oġlannı neteg asrayın, tėp yıġladı. (KE I, 184v, 5)

Ey Ḥalmme va‘dege vefā ḳılġıl meniŋ oġlumġa süt bėrgil, atasız anasız tėmegil, men ata
hem ana men. (KE I, 184v, 18)

Yūsuf, taḳı İbn Yāmin Rāḥmldin ẹrdiler, Yūsuf kiçig erken Rāḥml vefāt ḳıldı, Yūsuf, İbn
Yāmmn kiçig ḳaldılar tėp Ya‘ḳūb bularnı şefḳat ḳılur erdi anasız tėp. (KE I, 67r, 12)

Muḥammedni atasız anasız tėp kimerse ḳabūl ḳılmadı. (KE I, 184v, 9)

Yana tanuqluq bėrür-men kim Meryem oġlı ‘Msānı öz qudratı birle atasız taqı anasız
yarattı. (NF, 78/16)

geh aytur baġlaġay tün ralt assız
yana uçġunġamen bu balt assız (HŞ, 1573)

yazıdın ḳatı yil isti bir assız
havānı ḳıldı topraḳ tig bir assız (HŞ, 4568)

iöek irmez men assız aġḳa kirsem
ni laçın men ulaşu baġda tursām (HŞ, 2282)
köp oyunlar bilür bu assız ajun
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birer assızda oynar ṭurfa oyun (HŞ, 3953)

semūm isti hem assız bir isig tiz
ni gülgūn ḳoydı ālırda ni şebdiz (HŞ, 4650)

yazıdın ḳatı yil isti bir assız
havānı ḳıldı topraḳ tig bir assız (HŞ, 4568)

sen assız ınçḳap urma saöuḳ dem
edeb ḳıl sözise ya‛ni tur ebsem (HŞ, 3609)

niteg kim nevbet ol şmrinke kildi
bu ‛ışḳ assız kösülke ot saldı (HŞ, 1554)

ḳamışlaġ yaslıġ assız ot tüşti
yana başladı barçası tutuştı (HŞ, 1771)

kerekmez oyġanıp mini munus tig
körüp assız özin emgense bu big (HŞ, 4487)

ḳılur irdi ṣadef öz dürrini bās
kim assız tapmasa tip nāgeh elmas (HŞ, 4054)
geh aytur baġlaġay tün ralt assız
yana uçġunġamen bu balt assız (HŞ, 1573)

tamām deryā mesiz ḳaynap assız
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yaöuḳ kildi ol eḏgüge bu tessiz (HŞ, 4478)

tökülmiş al çiçekim uş butaḳdın
nelük bolmasun ansız baġ masa ḳın (HŞ, 2725)

künüm yitmiş ḳarasġuluḳda men uş
niteg tirlür men ansız bir zaman loş (HŞ, 2727)

geh aydı ḳanı ḳanda bardı yārım
kim ansız boldı köslüm imdi yarım (HŞ, 1867)

ni ṣabr ārām iter ansız bu cānı
ni ıṣfāhandın ündep bulur anı (HŞ, 2980)

eger tüzmese ansız bu kösül hem
çıḳarıp bu kösülni itke salġam (HŞ, 2207)

kösül ansız tilemez davlat u tāc
irür dāim anıs vaṣlısa muhtāc (HŞ, 1847)

Men aŋa uzun boyluġ kimerse asıġsız bolur tėdim (KE I, 174r, 12)
ayıttı meryem iy şāh şāh bolġıl
asıġsız ḳaḏġudın āzād bolġıl (HŞ, 2135)
Bular sözlemes ẹrmiş, ne tėyü tapnursiz asıġsız nersege? (KE I, 40r, 10)
Yaruḳ cihān ‘Abdu’l-Muṭṭalib üze ḳarardı, oġlum öldi kelinim hem öldi, atasız anasız
oġlannı neteg asrayın, tėp yıġladı. (KE I, 184v, 5)
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Ey Ḥalmme va‘dege vefā ḳılġıl meniŋ oġlumġa süt bėrgil, atasız anasız tėmegil, men ata
hem ana men. (KE I, 184v, 18)
Muḥammedni atasız anasız tėp kimerse ḳabūl ḳılmadı. (KE I, 184v, 9)
‘Abdu’l-Muṭṭalib ḥayrān ḳaldı Eymene ol ḳayġudın aġrıp öldi, Resūl atasız ẹrdi anasız
ḳaldı. (KE I, 184v, 4)

atasız hem anasız bir yetim men
kişi bilmez mini bu yirde kim men (HŞ, 3503)

… ‘alā ḥubbihi Tasrı te‘ālānıs sewüglüki üze kimke aşaturlar?miskmnan; miskmnke,
‘āciz dermāndaqa; wa yatmman; taqı atasız nāresmde yetmmke wa asmran; taqı esmrke. (NF,
143/2)

‘Msmni Meryem köterip kẹlürde cühūdlardın kizleyür ẹrdi, atasız oġulnı ḳandın kẹltürdiŋ
tėmesünler tėp. (KE I, 169v, 5)
Kimerse bu atasız oġulnı ḳaydın ketürdiŋ tėse ayġıl (KE I, 169v, 1)

Oġul ḳız erdin bolur tėseŋ Meryemge ‘Msm teg oġul atasız rūzm ḳıldı (KE I, 167r, 7)

Yana tanuqluq bėrür-men kim Meryem oġlı ‘Msānı öz qudratı birle atasız taqı anasız
yarattı. (NF, 78/16)
bahasız barçalarḳa birgüçi ḳut
ḥmlesiz taşnı ḳılġan la‘l ü yāḳūt (HŞ, 2841)

meẟel urdı alurda ġarḳa-i zār
ölüg hem baltsız ölmesü zinhār (HŞ, 3856)
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Belgülüg belā tutur, belāsız kimersege belā yoḳ. (KE I, 83v, 19)

‘Amelleri yulġun üçün bereketsiz turur. (KE I, 18r, 8)
ni şum sā‘atta çıkmış-biz tiyü tiz
ḳayıttılar bolup nevmmd bigsiz (HŞ, 776)

atıp oḳ zalmı birle tigme bir ḳız
uçar ḳuş tig keḏiḳni ḳıldı cansız (HŞ, 1384)

körer aṭ özre bir serv-i revān ol
serv cānsız bolur bu kirtü cān ol (HŞ, 3219)

Munus tėg cānsız neerselerke ‘ibādat qılur-siz taqı ‘ālamnı yaratġan törütgen bir u bar
Tasrıġa ‘ibādat qılmaz-siz tėdi erse, Nemrūd ‘al aydı. (NF, 217/2)

Bu butlar cemād ve cānsız tururlar, sizke menfa‘atları tegmes hem taqı mażarratları
tegmes. (NF, 217/1)

Hābmlnis qarındaşı Labūẕā isen zişt bēmeze cemālsız turur taqı menim qarındaşım
Aqlmmānı asar bėrmez men, tėdi erse, Ādam peyġāmbar ‘aleyhi’s-salām aydı. (NF,
337/11)
kişi bolmasu men tig lānumansız
ni dünya ni dmn iki cihānsız (HŞ, 2640)

Rebbü’l-‘izzeni tüşümde kördüm; cihetsiz taqı mekānsız taqı keyfetsiz masa aytur kim.
(NF, 318/5)
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sen ol simūrġ sen kim yoḳ tisis bir
yana simūrġ cuftsuz bolur ālır (HŞ, 2878)

seöügsüz irdi köslüm ten me cuftsuz
tenim köslüm bile uş boldı tüp-tüz (HŞ, 1555)

taöuḳ çaḳsız çaḳırsa lod bilür sen
başın yilge birip ḳalur ḳuruġ ten (HŞ, 3522)

yana şah yalnıp aytur kim i şmrin
içim köydi sinis çaḳsız nāzısdın (HŞ, 1686)

bu işni saḳşap ḥasretde ḳaldı
ni ḳılsun çāresiz sos ṣabr ḳıldı (HŞ, 2818)

çün körk bar ḳaḏġu yoḳ iksilse bir lāl
çibinsiz bolsa ṣāfiraḳ bolur bal (HŞ, 2809)
kim davlatsız irse ḳaçġıl oḳ tig
iöüs ḳıl ḳonşı davlatlıġġa bol yig (HŞ, 2951)

bu davlatsız uluġluġ ḳılsa bolmaz
biter iş bolsa davlat kiç ḳalmaz (HŞ, 1855)

Yā Muḥammed, bu ol ża‘mfa turur kim tili birle cüftini āzār qılur erdi taqı cüftidin
destūrsız ėwindin çıqar erdi, yawuz işler qılur erdi. (NF, 68/9)
Kimerse ol lorūsdın destūrsız kẹçer bolsa ol arslan tepünür, ḳılıç birle çapıp öltürürler.
(KE I, 141v, 8)
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Özi men yoqumda ewümge kirip mėndin destūrsız mālımnı alur taqı larc qılur, tėdi erse,
Peyġāmbar ‘as atasını ündetti. (NF, 285/15)

Anamdın destursız mindürmes-men. (KE I, 128v, 8)
Men anamdın destūrsız minmes-men. (KE I, 128v, 5)
Bu kim turur, bizdin destūrsız munda kirür. (KE I, 219v, 7)

Bu sıġırnı mendin destūrsız satmaġıl. (KE I, 128v, 14)
Anamdın destūrsız satmas-men. (KE I, 128v, 15)
ḳılınsa lāce bu yaslıġ permşān
tapuġçı hem edebsiz bolur andan (HŞ, 1709)
Mekkedin Şām vilāyetiġa arḳış bardı satıġ ḳılıp yandılar, yanmışdın soŋ bir niçe edebsiz
oġlanlar olarnıŋ Sercān atlıġ butların otġa köydürdiler. (KE I, 179v, 13)
Bu işke endmşesiz kirgen kişi üküş nedāmat yėgey, hem taqı tegme kişi munı qılu
bilmegey tėdi erse. (NF, 145/8)

Ẹw ileyinde açuḳ yėrim bar ẹrdi (atam)dın mmrāẟ tẹggen, anı mendin erksiz aldı. (KE I,
88r, 1)

Ey Zelmlā ẹrksiz bolup köŋül aldurdıŋ ẹrse tevbe ḳılġıl Teŋri keçürsün. (KE I, 85r, 4)

bolur erksiz bu köslüm bir dem ildin
sen ilge kildis uş men bardım ildin (HŞ, 1689)
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yavumaġay va‘llāh saŋa bu ‘Arab
kirür ẹrdim erksiz iḍi dmniġa (KE I, 205v, 21)

uş erksiz kildim işim yitti cānḳa
zebūn taptum tiyü sen kirme ḳanḳa (HŞ, 3911)

ġarmblıḳda ẹrksiz tüşüp ilenip
isiz on ḳarındaş öler-miz bu kün (KE I, 103r, 18)
Yılḳı ḳaraları boş eyesiz ḳalıp turur, tėdi. (KE I, 228r, 1)
Meni yaratġan teŋri mundaġ ẹyesiz tapuġsuz tėp yaratmadı bolġay. (KE I, 38v, 1)
irür ġayretsiz irmen tigli māmūn
ol irdin yigrek ol ġayretli lātun (HŞ, 2134)

ḳanı ḳaynadı başdın ‘aḳlı kitti

labarsız bir zamān bilūş yattı (HŞ, 3224)

ni kim belgürse eḏgü yā yaman ol

labarsız irdi saġdın aslamaz sol (HŞ, 2466)
labarsız şmrmn anda fārig otrur
köyüp lusrav yādınġa ‘ömr kiçrür (HŞ, 2591)

labar keltürdiler kim bilgil iy şāh

labarsız turma bu işdin bol āgāh (HŞ, 2695)
Fāyide Ḥācetüm yoḳ tėse hācetsiz-men tėmek bolur ẹrdi ḳul ḥācetsiz bolmas. (KE I, 42r,
3)
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Ẹgeşmekni özüŋdin kitergil, ḥācetsiz yėrge barmaġıl. (KE I, 131r, 14)

işittim atı andın boldı şmrmn
kim ol sözleri ḥadsiz irdi şmrmn (HŞ, 2372)

Ḥalvāsız ḥalvālıġġa aytur. (NF, 302/3)

Ol ḥalvāsız oġlan öz etmekinge qanā‘at qılmış bolsa erdi taqı ol yārınıs ḥalvāsınġa ṭama‘
qılmamış bolsa erdi. (NF, 302/6)
kişi bolmasu men tig lānumansız
ni dünya ni dmn iki cihānsız (HŞ, 2640)

Tasrı te‘ālānıs ḥükmi taqı fermānı ol turur kim latunsuz kişi zinā qılsa. (NF, 347/11)

ḳamuġdın öḏrüp ol lıdmat cihānın
ḳiçürmez irdi lıdmatsız zamānın (HŞ, 313)

İbrāhmmniŋ ‘ādeti ol ẹrdi; ḳonuḳ ḥicābsız ṭa‘ām yėsün tėp çıḳar erdi. (KE I, 59v, 10)

Erte kėçe ḥicābsuz lalmfa hażratınġa kirür ermiş. (NF, 302/15)

tapuġçı ḳız şah lıḏmatınġa
hicābsuz kiçti küstālmn ḳatınġa (HŞ, 3009)

Andaġ erse, zekātnı ḥmlesiz edā qılmaq kerek. (NF, 251/4)
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… taqı zekātnı ḥmlesiz edā qılsa, asar cem‘ qılmaq ziyān qılmaġay. (HŞ, 396, 12)

bahasız barçalarḳa birgüçi ḳut

ḥmlesiz taşnı ḳılġan la‘l ü yāḳūt (HŞ, 2841)

tururlar irdi biş ṣaf lalḳ ösinde

ḥisābsız irdi hem ḳullar sosında (HŞ, 2906)

Qıyāmat kün bolsa, avṣ ṣabur qılġuçılarġa ẟavāblar ḥisābsız tamām bėrilgey. (NF, 324/1)

Ḥaqmqatta ṣabur qılġanlarġa tamām cezā bėrilür ḥisābsuz. (NF, 260/8)

Bu rūza içinde taqı ṣabur boldı erse, munus taqı cezāsı ḥisābsuz boldı. (NF, 260/9)

ḥisābsuz köp çerig ḳıldı müheyyā
ayıttı tur oturma tidi hayyā (HŞ, 1758)
Men bu qulumġa qıyāmat kün ḥisābsuz ẟavāblar taqı cezālar bėrgeymen, tėp aytur. (NF,
264/4)

Men taqı asa ḥisābsuz ẟavāb ve cezā bėrmegey-men, tėp aytur. (NF, 260/5)

Ol kün üç yüz altmış yolı hūşsuz boldı öŋiŋe keldi erse yana yıġladı. (KE I, 72r, 15)
Yolsuz ḥüccetsiz Resūlniŋ lalmfesin neteg öldürür erdiler. (KE I, 241r, 19)

Mekke lalḳı işitseler ḳamuġ aŋa mmān kẹltürgeyler biz ‘izzetsiz ve hürmetsiz bolġay-miz.
(KE I, 196r, 8)
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Kim kim sasa ebter tėp aydı erse, ol ebter turur, dünyāda ḥürmetsiz, lōr turur, āliratta
taqı lōr turur. (NF, 63/2)
bu ‘ışḳsız urmaġıl zinhār bir dem
yaḳın bil sanġıl ol bizge bu dem hem (HŞ, 2756)
Ol icāzatsız kirgen kim turur? tėp. (NF, 302/11)

tirig boy tutşu igsiz bolmaz ālır
ḳamuġ ig iglegen hem ölmez ālır (HŞ, 4430)

Ol sebebdin Ādem oġlanları biri biriŋe meŋzemezler, kimi arıġ, kimi arıġsız, kimi iglig,
kimi igsiz … (KE I, 6r, 3)

Men anda yalıs bardım erdi, tonluġ bolup keldim; imāmasız bardım erdi. (NF, 164/3)

… oġlan öldi özi yime ġarḳ boldı, mmānsız bardı. (KE I, 24v, 13)
Andaġ erse, hemmşe lavf ve recā içinde turmaq kerek, iḥtimāl bar kim āliratqa mmānsız
barsa, tėp aydı. (NF, 427/10)
Qaçan kim İblms fermştelerdin mundaġ labar eşitti kim bu Barṣmṣā ālir vaqtında dünyādın

mmānsız çıqar, tėp qaṣd qıldı Barṣmṣānı azdurmaqġa. (NF, 368/17)
Abū Leheb aytur: Mmānsız çıqqanım şūmluqı taqı Peyġāmbar ‘as(nı) āzārlaġanım şūmluqı
tutur. (NF, 18/9)
Āliratqa mmānsız çıqmaqdın qorqarmen. (NF, 237/4)
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… eger mmānsız dünyādın çıqsas tėdi erse. (NF, 16/6)
Ḳaçan Süleymān Kūneni islāmsız aldı ẹrse. (KE I, 142v, 11)
Kūne islām ḳabūl ḳıldı, Süleymān söwmişdin islāmsız almış ẹrdi. (KE I, 142v, 8)

seöinç birle aö aölar irdi her kün
kiçürmez irdi ‘işretsiz me bir tün (HŞ, 1222)
şehinşāh lusrav-ı şāh-ı cuvan balt
kiçürmez irdi ‘işretsiz yarım vaḳt (HŞ, 1120)
Evvel yolı ‘ām lalḳı kẹldi, ‘ām i‘tiḳādsız bolur imdi biz lāṣlar kẹldük bu ‘aẕābnı bizdin
kiterür bolsaŋ biz me mmān kẹltüreliŋ. (KE I, 114r, 19)

Mekke lalḳı işitseler ḳamuġ aŋa mmān kẹltürgeyler biz ‘izzetsiz ve hürmetsiz bolġay-miz.
(KE I, 196r, 8)
‘Ālimlar ėkki türlüg turur, biri pāḍşāh turur taqı biri qadersiz turur. (NF, 231/6)
… ol ‘ālim kim Ḥaq ḥażratında qadersiz turur. (NF, 231/8)

iki süçüglük ol birge tapulmaz
süsüksüz lurma ḳapsız ġoz bolmaz (HŞ, 3615)

şükr kim birdi furṣat uşbu eyyām

ḳararsız canḳa hem sen bir bir ārām (HŞ, 1626)
bulıt kim kitti ol ay yüzindin

ḳararsız boldı ol sa‘āt şāh-ı çin (HŞ, 4182)
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Qırq kün qarārsız bolup feryād qılu çaqırur erdi. (NF, 345/16)
ṣabır ‘ışḳı ilindin ḳıldı feryād
lıramladı ḳararsız serv-ü āzād (HŞ, 648)

kebābsuz işke kilmez hmç tütün bil
yıġınıs asġı yoḳ boldı ṣabır ḳıl (HŞ, 2801)

Rebbü’l-‘izzeni tüşümde kördüm; cihetsiz taqı mekānsız taqı keyfetsiz masa aytur kim.
(NF, 318/5)
… anlar taqı bir rek‘at namāz qırā’atsız qılsunlar, taqı selām bėrsünler. (NF, 40/12)

ḳıyassız luṭf u in‘ām köp ḳıldı
kim anıs köslini ārāmı ḳıldı (HŞ, 1246)

Oġul ḳızsız kişi yana biregüniŋ oġul kızınıŋ ḳadrin bilmes. (KE I, 186r, 1)
Eger Peyġāmbar ‘as’nus mezārınıs quflı kilmdsiz özi açılsa. (NF, 103/15)
Ẕü’l-Ḳarneyn ol yėrdin yandı, maşrık tapa oġradı bir aḍaġġa tėgdi, kimisiz kirse bolmas.
(KE I, 173v, 16)

kirişsiz bolmadın bu çerl yası
ulaş iksilmegey bu lalḳ u yası (HŞ, 1957)

Mevlm ‘azze ve celle yėrniŋ temürin tartdurdı bir künde yẹtdiler, kişisiz ot suwsız yėrde
ḳoḍdı. (KE I, 48v, 3)
On ėki sıbṭ ẹrdiler , toḳuz sıbṭ köŋülsiz astılar üç sıbṭ asmadılar. (KE I, 125r, 9)
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‘Ömer butlar öŋidin köŋülsiz çıḳtı. (KE I, 195v, 19)
kösülsiz irdi zülfüsüz ilim hem
kösül uş baġladım zülfüsge muḥkem (HŞ, 3879)

kösül kim bolsa andın renc ḥāṣıl
kösülsüz bolmaḳ andın yaḥşıraḳ bil (HŞ, 2249)

kösülsüz bolmayın tip uşbu işdin
ḳılıs bir ḳarşı tidi ilde taşdın (HŞ, 974)

‘Azrā’ml cān almaḳġa oġradı Resūl ‘aleyhi’s-selām saġdın solġa, soldın saġġa tolġanu
başladı mübārek a‘żāsı (kü)çsüz boldı. (KE I, 237r, 16)
ḳaçan bāġ yapraḳı kim bolsa küçsüz
lazan andın urup açlur asa köz (HŞ, 4264)

uş altun rengin uşbu aldı yüzüm
kümüşsiz rūr öḏükde iki közüm (HŞ, 2629)
Uluġ ḳarındaşlarım ḥaḳḳın saḳladım burun sözlemedim, taḳı mālsız çıġay-men. (KE I,
186r, 7)

Rebbü’l-‘izzeni tüşümde kördüm; cihetsiz taqı mekānsız taqı keyfetsiz masa aytur kim.
(NF, 318/5)

Benm İsrā’ml hergiz meliksiz yalavaçsız ḳalmas ẹrdiler. (KE I, 131v, 10)
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bu oyun birle ḥayran boldı şmrin
niteg mensiz sarar tip ol büt-i çin (HŞ, 2143)
… anda bir ṣavma‘a binā qılġıl taqı lalāyıqdın kesilip teşvmşsiz meşġalesiz Ḥaq te‘ālāġa
ṭā‘at ve ‘ibādat qılġıl. (NF, 262/7)
… men dervmş boldum taqı bu oġlum mussuz boldı, men musluġ boldum, bu oġlumqa
muḥtāc boldum. (NF, 286/6)
Taqı men mussuz erdim taqı bu oġlum masa muḥtāc erdi. (NF, 286/2)
Ėmdi Ḥaq te‘ālā İslāmnı ‘azmż qıldı taqı qavm qıldı, ösinlernis yārm bėrmekidin mussuz
qıldı. (NF, 110/16)
Men ortaqlarnıs ortaqlıqındın mussuz pādşāh turur-men. (NF, 401/3)

Kimler üçün qılmış bolsa, anlardın ṭama‘ qılsun kim Ḥaq tut ortaqlarnıs ortaqlıqındın
mussuz pādşāh turur, tėp nidā qılġaylar. (NF, 401/11)

bu şarṭ öze kim anıs lıḏmatında
nökersiz turmaġaysen hem ḳatında (HŞ, 1352)
Ėki ḳadeḥ kẹltürdiler bülūrdın ėki yinçü kẹltürdiler bir otluġ biri otsız. (KE I, 148r, 16)

kerekmez irdi işik baġlamaḳıs
minim baġrımnı otsuz daġlamaḳıs (HŞ, 3281)

Benm İsrā’mlde bir ḳurtḳanıŋ ögsüz oġlı bar ẹrdi, yawlaḳ yoḳsız çıġay ammā anasıġa
yawlaḳ tapuġsaḳ ẹrdi. (KE, 128r, 17)
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Birinçisi sulṭānlar ileginde bu kişi mundaġ yolluġ turur tėgenni, ėkinçi öksüz bolur mālın
erklig bolup yėgenni. (KE I, 41v, 13)
Ey közüm yaruqı, ol Azrā’il turur, latunlarnı tul qılġan, oġlanlarnı öksüz qılġan,
ābadānlarnı larāb qılġan, cemā‘atlarnı permşān qılġan, mezelerni yıqġan melekü’l-mevt
turur. (NF, 88/5)

Yā Ḥāriẟ, zmnhār ve zmnhār dünyāke raġbatsız bolġıl. (NF, 201/3)

… taqı kim kim dünyāke raġbatsız bolsa, āliratta Ḥaq te‘ālānıs ẟavābını körüp közi
yarudı, tėdi taqı aydı. (NF, 200/14)
… qayu mu‘min ve muvaḥḥid dünyādın yüz çewürse taqı dünyāke raġbatsız bolsa. (NF,
236/9)
Ol kim pāḍşāh turur, ‘ilmni Ḥaq riżāsı üçün oqıdı, taqı Ḥaq riżāsı üçün ögretti, taqı
dünyāke raġbetsiz boldı. (NF, 231/7)

Ey Furqud, faqmh ol bolur kim dünyāke raġbetsiz bolsa, taqı āliratqa raġbatlıġ bolsa. (NF,
232/15)
niçe bu lorluḳ ḳılġay sen ālır
ya niçe raḥmsız bolġay sen ālır (HŞ, 3341)

Ey Ebū Leheb, sẹn ḳamuġdın uluġ-sẹn ḥürmetiŋ bar velmkin ḳatıġ köŋüllüg-sẹn, raḥmsız
kişi-sen, yetmm asramaḳġa yaramas-sen. (KE I, 185v, 20)

közi kök yüzi sarıġ zişt müdbir
raḥmsız kösli baġrı taş ḳāfir (HŞ, 4369)
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Ya‘nm yarın uluġ künde küç tegürgen, māl alġan, dād bėrmegen ẓālimler ḳarınçḳa
meŋizlig aḍaḳlar astında yençilgüleri, raḥmsuz beglerge zalm tẹggüsi. (KE I, 249r, 7)

Qur’ān oqımaq riyāsız Ḥaq riżāsı üçün, taqı tünle namāz qılmaq, tėdi erse, men aydım.
(NF, 232/8)

öküş kin ḳatlanıp ança bu tedbmr
ḳılıp rüstāyisiz ‘ıyd tapmadım bir (HŞ, 2498)

… ḥarmr tonlar keyip altun tāc başında saġ yanında miŋ saḳalsız ḳul altun topuzlar alıp
turur ẹrdiler, solında hem miŋ saḳalsız kümüş topuzlar alıp tururlar ẹrdi. (KE, I, 94r, 1)

… ḥarmr tonlar keyip altun tāc başında saġ yanında miŋ saḳalsız ḳul altun topuzlar alıp
turur ẹrdiler, solında hem miŋ saḳalsız kümüş topuzlar alıp tururlar ẹrdi. (KE, I, 94r, 2)

Bay kimerselernis saqalsız oġlanları birle olturuşmas kim anlarġa nefsnus ārzūsı
bolur, neteg kim hatunlarġa ārzūsı bolmış mesizlig, tėdi. (NF, 351/12)

yiti iklmm içre sensiz bolmasun nūr
ulaş saġ bol tinis bolmasun rencūr (HŞ, 3459)

Ey lalḳnıŋ şefm‘i men sensiz miḥrāb ve minberni neteg köre(r-men). (KE I, 237v, 14)

Men uluġ boldum sensiz neteg ḳarār ḳılayın, seni yawlaḳ sewer-men tėdi. (KE I, 69r, 11)
Ey Yūsuf, telim yıllar boldı bizge ėş ẹrdin eḍgülik ḳıldıŋ, imdi bizler zindānda sensiz
neteg turalıŋ? (KE I, 91v, 15)
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uşol tesri ḥaḳḳı kim ḳıldı bu dehr
kim uş sensiz süçüg ‘ömrüm irür zehr (HŞ, 3897)

Ey ata menim selāmumnı Resūlḳa tẹgürgil, ayġıl yā Resūla’llāh sensiz yawlaḳ irilip turur
-men. (KE I, 238v, 21)

Ey Yehūdā, bu kün tört kün boldı sizlerdin aḍrılġalı, sizlersiz umadım, ġarmblıḳda sizsiz
neteg ḳılġay-men. (KE I, 73v, 21)
bu sossuz dostluḳusdın tandım imdi
ni bolsa bolsun ot tig yandım imdi (HŞ, 1744)
… ḥaqmqatta sėni yigrengen sossuz ol turur, sen ermes sen. (NF, 62/12)

bu yaslıġ mini sergerdān ḳıldıs
i sossuz sos yürekim ḳan ḳıldıs (HŞ, 1746)
Ebter ma‘nmsi sossuz tėmek bolur. (NF, 62/16)

öküş saösaġlı saġımnı suö salnıp
öler susuz yügürmekdin usanıp (HŞ, 1634)

kişi ayġay mu hmç mundaġ söz ālır
zihm susuz yüz uötanmaz kör ālır (HŞ, 2718)

Ey oġlanlarım siz bilür-siz, men Yūsufsız suwsız balıḳ tẹg çalıḳ-men. (KE I, 68v, 12)

Men sizlerni Filisṭmn arıḳınıŋ suwı birle mübtelā ḳılġay-men üç kün suwsız ḳalġay-siz.
(KE I, 132v, 9)
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Ey ata bu naṣmḥatlarnı yat kişige ḳılġu, biz ḳarındaşlar-biz, nelük açarur-biz, nelük suwsız
ḳoyar-miz tėdiler. (KE I, 69r, 20)

Yıġaçnı yėyürde suwsız tura bilmen. (KE I, 151r, 18)

Mevlm ‘azze ve celle yerniŋ temürin tartdurdı bir künde yẹtdiler, kişisız ot suwsız yėrde
ḳoddı. (KE I, 48v, 3)

Yūsuf açın suwsız yıġlayu yöriyü başl[adı]. (KE I, 69v, 12)
Ol kün olar suwsuz ḳaldılar Ṣāliḥġa aydılar. (KE I, 35r, 3)
Ol yana bir būstānda çẹçekler suwsuz ḳalmış, solmış aŋa suw bėrgil. (KE I, 80r, 15)
Ol sebebdin Ādem oġlanları yıġaçları tikgende yigde yıġaçını suwdın ıraḳ tikdiler suwsuz
ḳalsun tėp. (KE I, 12r, 18)

bulutda izder irdim sini ay tig
suösuz ḳurġaḳ bulut tig taptum iy big (HŞ, 3565)

Mėni suwsuz öltürür-siz, tėp üküş yıġladı erse, ol taqı yıġladı taqı qarındaşlarınġa aydı
kim. (NF, 355/7)
ḳatıġ sözledi tip ḳaḏġuda turma
süseksiz bolmaz āḫır hmç lurmā (HŞ, 3666)

iki süçüglük ol birge tapulmaz
süsüksüz lurma ḳapsız ġoz bolmaz (HŞ, 3615)

uş imdi vaḳt irür zinhār kilsün
süsüksüz ḳaldı lurma dādın alsun (HŞ, 2891)
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Sütlüg ḳoylar sütin bėrmediler, sütsiz ḳoy sütin bėrdiler. (KE I, 152r, 13)

Ḳabmle bu tẹveni kördi ẹrse taŋladı, ol ḳutur, sütsiz tẹve ẹrmes mü? tediler. (KE I, 185r,
10)

Eger sen anı körmeses, ol bārm seni şeksiz köre turur, tėp bilses, tėdi. (NF, 428/4)

Ḥalqlarda uluġraqı yazuqdın yan ol kişi turur kim ‘Arafātta vuqūf keltürse, taqı Ḥaq
te’ālāqa sėziki ol bolsa kim mėni yarlıqamadı, tėp ya’nm kim kim ‘Arafātda vuqūf keltürse,
şeksiz mu‘ayyen bilsün kim, Ḥaq te‘ālā mėni yarlıqadı tėp. (NF, 275/13)
yiti iḳlim içre ḥāli bu zamānda
tisis yoḳ şeksiz ol barça cihānda (HŞ, 174)

eger ḳoḏsas şeker irnis sorur men
ölügni hiç şeksiz tirgürür men (HŞ, 3932)
tiriglikim şmrmnsiz boldı açıġ
şekerdin tapmadım tip hmç tatıġ (HŞ, 3073)

şmrmnsiz kösli ārām ḳılmaz irdi
velm hem mülk ḳoysa bolmaz irdi (HŞ, 1220)

Atamdın mmrāẟ qalġan masa ḥalāl turur, hēç şübhetsiz, bir bāġiça bar, ol bāgiça içinde
bėş qulum bar, bāġdār qullar tutur. (NF, 246/16)

İblms ‘aleyhi’l-la‘ne vesvese ḳıldı, sizler ḳamuġ cünübler-siz, tahāretsiz mü namāz ḳılur
-siz. (KE I, 221v, 5)
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ṭama‘sız bolsa tutsa dünyānı yād
kişi ḳulluḳıdın hem bolsa āzād (HŞ, 2302)

ṭarabsız içmedi bir cür‘a süsün
nedmmlersiz ma olturmadı bir kün (HŞ, 1118)

bolur muhmn bānū yaz künlerde lurrem
temāşasız kiçürmez yılda bir dem (HŞ, 417)

tamām deryā mesiz ḳaynap assız
yaöuḳ kildi ol eḏgüge bu tessiz (HŞ, 4478)

niteg kim cānsızın ten işke kilmez
yana tensiz bu cānnı bilse bolmaz (HŞ, 4310)
Teşdmdsiz [a]ḳısaŋ ẹliglerin kẹstiler tėmek bolur ammā teşdmd-i mübālaġat ma bolur. (KE
I, 86r, 16)
Anda bir ṣavma‘a binā qılġıl taqı lalāyıqdın kesilip teşvmşsiz meşġalesiz Ḥaq te‘ālāġa ṭā‘at
ve ‘ibādat qılġıl. (NF, 262/7)
ḥaḳ yaratdı taŋsuḳ Ādemni tewsiz yėr körkidin
özge ṣūret tüzdi andaġ ajun içre elgidin (KE I, 5v, 5)
Ol kündin berü siŋek tilsiz ḳaldı. (KE I, 25v, 21)

Munluġ tilsiz teweniŋ ḥāli Yūsuf birle mundaġ bolsa yarlıġ Zelmlā neteg ṣabr ḳılsun. (KE
I, 78v, 17)

Eger Mūsm ḳavmini ẹtekleri ölimeyin tilsiz teŋizdin kẹçürdüm erse. (KE I, 207r, 2)
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niteg kim bilse ḥaḳ sizis tilisiz
bilür tilsiz tilin antig bilisiz (HŞ, 3150)

Tişisiz tiriglik yoḳ tişi birle tınçlıḳ hem yoḳ. (KE I, 83v, 18)

bolur esrükde niçe bilge ussuz
angar aş anda ni tuzluġ ni tuzsuz (HŞ, 4119)
oġulḳa lasımlıḳ ḳılmaḳ laṭa ol
uruġsuz ḳoḏmaḳ özni ni revā ol (HŞ, 4388)

bolur esrükde niçe bilge ussuz
angar aş anda ni tuzluġ ni tuzsuz (HŞ, 4119)

cefāçı dünyānıs hmç yoḳ uyatı
yıraḳ tur kim uyatsız bolsa aḳı (HŞ, 4435)
Sāre kördi ol nūr İbrāhmmdin kitmiş, öwkesi keldi ol nūrdın ümmdsiz ḳalmışıŋa ḳatıġ
künilep İbrāhmmniŋ yaḳasın tutdı. (KE I, 48r, 1)

Ḳamuġları kėŋeştiler Ṣāliḥni özümüzdin ümmdsiz ḳılalıŋ tėdiler. (KE I, 34v, 3)
bolur üstādsız iş barça düşvār
burun üstād andın sos iş yār (HŞ, 2349)

büter iş tüz ḳaçan kim vaḳtı kilse
vaḳıtsız bitmez iş yüz cehd ḳılsa (HŞ, 3761)
nidin vaḳtsız kilür bu tip saḳındı
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arıġ kösli yaman atdın saḳındı (HŞ, 3212)

Ançası bar vaḳtsız nerseni ḳoldı bėrmedi. (KE I, 122r, 19)
Evvel vaḳtsız tiledi anıŋ üçün dīdār ḳamuġlardın üstünrek turur. (KE I, 122v, 8)
Lüdāyā Mūsm birle vasıṭasız sözleştiŋ Süleymānġa uluġ mülk berdiŋ. (KE I, 190v, 3)

ni arsıḳmaḳ vefāsız dünyāge bu
kim avval şerbet bile yük içrür aġu (HŞ, 1953)

ayıt şmrin ayur kim iy vefāsız
ḳanı ol aşnuḳı ṣoḥbetlerimiz (HŞ, 2319)
uşaḳ taş içre men hem izdesem ḳan
tamām yaġsız çıraġ tig tartġa men cān (HŞ, 3680)

Benm İsrā’ml hergiz meliksiz yalavaçsız ḳalmas ẹrdiler. (KE I, 131v, 10)

ni baltm kim ḳatında bolsa yārı
ni yārsız turġuḳa bolsa ḳarārı (HŞ, 3855)
Bu ḳamuġ olarnıŋ ḥaḳḳı turur, yolsuz alıp turur-men. (KE I, 244r, 12)
Yana Beytü’l-Maḳdisdin Ḳābe Ḳavseynġa aşarıġa münkir bolsa mübtedi yolsuz hevādār
bolur. (KE I, 216v, 21)
Yolsuz ḥüccetsiz Resūlniŋ lalmfesin neteg öldürür erdiler. (KE I, 241r, 19)

… bir teŋiz ḳıraġında lalāyıḳ bar ẹrdi yawlaḳ yolsuz kāfir, Mevlm ta‘ālā ḳamuġını ġarḳ
ḳıldı. (KE I, 36v, 16)
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Resūl ṣaḥabesin yolsuz öldürmek revā mu? (KE I, 240r, 18)
Olar öz yolsuz şūmluḳıdın yābānda ḳaldılar. (KE I, 119r, 11)

gehm yolsuz yilip geh ol tutup yol
yana iranḳa yitti imgenip ol (HŞ, 1278)

Ey oġlanlarım siz bilür-siz, men Yūsufsız suwsız balıḳ tẹg çalıḳ-men. (KE I, 68v, 11)
Ammā Yūsufnı ḳatıġ sewer erdi, Yūsufsız yörümez erdi. (KE I, 67r, 13)
Ey oġlanlarım meni Yūsufsuz ḳoḍmaŋ. (KE I, 69r, 17)
Bizge ol mu‘cize kẹrek kim balıḳdın b[ir] ḳuş ḳılsaŋ yüŋsiz ẹt ḳanatlıġ, aġzıŋ birle dem
ḳılġıl, közümizde uçsun biz köreliŋ. (KE I, 170v, 13)

Yā ‘Aqaba, barġıl, tilis saqlaġıl taqı ewüsde olturġıl taqı żarūratsız çıqmaġıl. (NF,
384/3)
mu‘ayyen bildi kim larec bozuḳ ‘ahd
zehirsiz birmez irmiş ẕerre-i şehd (HŞ, 1195)
2.2.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Ekin sonrasında kullanılan işletme ekleri, aşağıdaki tabloda kullanım sıklıkları göz
önünde bulundurularak verilmiştir.
Tablo 14

Çoğul eki

++lAr

20

Vasıta hali

+n

13

Bulunma hali

+DA

11

Belirtme hali

+n, +nI

4
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Yönelme hali

+GA

3

Ek Fiil

men, sen

2

Tamlayan hali

+Is / +Us, +nIs / +nUs

1

Çıkma hali

+Dın

1

2.2.1.1.2.1. Çoğul Eki
Ögsüzler mālın yėgen ḳarınlarnıŋ köz ḳulaḳlarındın, aġız burunlarındın ot yalınlar
çıḳġusı. (KE I, 249r, 9)
Eger tam yıḳılsa ol māl körünüp özgeler almasun tėp ol tamnı rāst ḳıldım, ögsüzler
ulġarmışda ol māllarını alġaylar. (KE I, 131r, 2)
Yā ‘Ömer, sen lalmfa erdis taqı Medmne içinde nāresmde öksüzler nėçe kündin berü açlıq
zaḥmatıdın tarttılar. (NF, 107/11)
tili bar lod tilekin sözler anda
ni ḳılġay timegil tilsizler anda (HŞ, 3149)
2.2.1.1.2.1.1. (+lAr) + Yönelme Hali
Ümetḳa sünnet ve farż ögrettiŋ, ögsüzlerge atalıḳ ḳıldıŋ. (KE I, 236v, 17)

Dervmşlerge raḥm ḳılsunlar, ögsüzlerge şefḳat ḳılsunlar. (KE I, 236v, 13)

… senis riżas üçün mescid binā qıldım, köprüg binā qıldım miskmnlerke tullarġa,
ögsüzlerke in‘ām ve iḥsān qıldım. (NF, 407/10)

Yana mis altun çıqardı taqı tullarqa taqı ögsüzlerke taqı muḥtāçlarqa taṣadduq qıldı.
(NF, 424/14)
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… uluġlarqa ḥürmet qılur erdi, tullarqa, öksüzlerke beytül-māldın hēç taqṣmr qılmadın
bėrür erdi. (NF, 94/16)

‘Ömer rażhu minberdin tüşti taqı ol ni‘metlerni māllarnı cümle Medmne dervmşleringe,
miskmnleringe, tullarqa, öksüzlerke üleştürdi. (NF, 109/9)

Tonsuzlarqa ton bėrür erdi. (NF, 328/14)

salmurap meclis esrük kiçi ulu
ḳatıştı irse yolsuzlarġa yollu (HŞ, 3817)

İlāhm sen tanuḳ-sen bu yolsuzlarḳa sançışḳalı çıḳḳan körk içinde, ḳılıḳ içinde uz sözlüg
Resūlḳa olşayur hmç kimẹrse yoḳ. (KE I, 247v, 5)

Ādemm ve permni ḥażretḳa ündediŋ, yolsuzlarḳa yol körgüzdüŋ. (KE I, 236v, 18)

2.2.1.1.2.1.2. (+lAr) + Çıkma Hali
… eger teŋrim meni köni yolġa köndürmese yolsuzlardın bolġay ẹrdim tėdi. (KE I, 38v,
9)
İḍiyā yüksek kök ḳaṭarātın yaġız yėr berekātın bu yolsuzlardın tınġıl bėrmegil, tėp yıġladı.
(KE I, 247v, 6)
2.2.1.1.2.1.3. (+lAr) + Ek Fiil
Bu butlar bāṭıl tururlar asıġları yoḳ, İbrāhmm köni sözleyür biz yolsuzlar-biz tėp. (KE I,
40v, 9)
Maŋa sevāb bėrigli teŋri turur, eren birle ḳawuşur-siz ḳamuġ yolsuzlar-siz. (KE I, 58v, 18)
2.2.1.1.2.1.4. (+lAr) + Belirtme Hali
Ḥasannıŋ ögsüzleri başlarıŋa topraḳ saçıp İḍiyā ceddimiz Muṣṭafā ḥaḳḳı ḥürmeti bizge
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raḥmet ḳılġıl, tėyür erdiler. (KE I, 243r, 2)
2.2.1.1.2.1.5. (+lAr) + İyelik Eki + Belirtme Hali
Ey ḳarındaş menim ḥālim yawuştı, mende kėḍin ögsüzlerimni eḍgü tutġıl. (KE I, 242v, 6)
2.2.1.1.2.2. Vasıta Hali
ol körüp miŋ mu‘cizeni yüz çewürgen düşmenin
aŋsızın al ḳanı birle tofraḳını ḳarġuçı (KE I, 182r, 1)
ḳolumġa ḳonmış irdi al laçın
diriġa assızın ıçḳındım ildin (HŞ, 1830)

munça oġlan arasında aŋsızın ol onıḳa
on birinç oġlın üḍürüp ulyu turġan Ya‘ḳub ol (KE I, 61v, 7)
ayıttı bu ṭama‘nı tutma lām ol
ayıttı ansızın tınçlıḳ ḥarām ol (HŞ, 2534)

ni hergiz tensizin cān sürse bolur
ni cānsızın ni tirig körse bolur (HŞ, 4309)
niteg kim cānsızın ten işke kilmez
yana tensiz bu cānnı bilse bolmaz (HŞ, 4310)
içip ant aydı antig ḳılmaġay men
ṣini kābinsizin hem almaġay men (HŞ, 4029)
ikinçi ḥācetim sindin irür ol
masa kābinsizin şāh sunmasın ḳol (HŞ, 3766)

bil ol ḳābmnsizin yüz şāh ises sen
sasa hergiz muradıs birmegey men (HŞ, 3641)
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ayıttı sensizin sırmaz bu cānım
sini mindin aḏırmasun uġanım (HŞ, 1324)
baḳıp ḳarşı tapa aytur kim iy yār
cihān boldı özümge sensizin tār (HŞ, 2586)

ni hergiz tensizin cān sürse bolur
ni cānsızın ni tirig körse bolur (HŞ, 4309)
munça sanlıġ lalḳ içinde biri yolġa könmedi
ḥaḳġa yazıp yoldın azıp yörüdiler yolsuz(un) (KE I, 151v, 11)
2.2.1.1.2.3. Bulunma Hali
kesek atġanġa ḳayra taş ḳaḏġu
tiger assızda bil andın saḳınġu (HŞ, 2885)

hevādın indi assızda bu laçın
uşol süglünni aldı ḳarpap uş çın (HŞ, 1531)
raḥm ḳıl tökmegil assızda ḳanım
garmb men āḥir iy cān u cihānım (HŞ, 2618)

ḳopup assızda kökdin bir tarāḳm
sarāyındın yıḳıldı bir ṭāḳı (HŞ, 4648)

köp oyunlar bilür bu assız ajun
birer assızda oynar ṭurfa oyun (HŞ, 3953)

kilümüsge köre kösül ayaḳnı
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yoḳ irse yirsen assızda tabaḳnı (HŞ, 2044)

özüm suḳ yalġuz uşbu musda tüştüm
bu ḳaḏġu ḳaḏġınġa assızda tüştüm (HŞ, 2635)

hemān san kim tili assızda yitti
baġısdın bir yapurġaḳ aldı kitti (HŞ, 3593)

ajun bir tolṣun aṭḳa olşar iy yār
saḳın kim tipmesün assızda zinhār (HŞ, 1801)

kezer biri temaşa birle baġlar
birnis boynını assızdı baġlar (HŞ, 1798)

anıs tig tar ḳılur bu kis cihannı
asar kim terk iter erksizde cānnı (HŞ, 2735)

2.2.1.1.2.4. Belirtme Hali
‘Arab ve ‘Acem uluġların unamadıŋ Ebū Ṭālib ögsüzin unadıŋ. (KE I, 192v, 5)
‘Arab ve ‘Acem melikleri ḳoldı unamadıŋ imdi Ebū Ṭālib ögsüzin unar-sen. (KE I, 192r,
4)

Ol ögsüzni alayın, ḳabmle tesebbu‘ı bolmaġay, bārm Ḥāriẟ alġıl tėdi. (KE I, 184v, 15)

… teŋ tuşımıznı alurġa küçümiz yẹtmez, teŋsizni biz ala bilmes-miz. (KE I, 186v, 6)
2.2.1.1.2.5. Yönelme Hali
Munus teg cemād cānsızqa neteg secde qılur-siz? tėp aytur. (NF, 216/14)
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kösül baġlap vefāsızġa ni lāṣıl
eger ‘aḳlıs bar irse terkini ḳıl (HŞ, 2132)

bu yol ur kim unutsun yolını şāh
meger yolsuzḳa yol ḳısla nāgāh (HŞ, 3944)

2.2.1.1.2.6. Ek Fiil
Fāyide Ḥācetüm yoḳ tėse ḥācetsiz-men tėmek bolur ẹrdi ḳul ḥācetsiz bolmas. (KE I, 42r,
3)
Ey latun sen yolsuz-sen. (KE I, 21v, 5)

2.2.1.1.2.7. Tamlayan Hali
murādsıznıs murādın bir revā ḳıl
umınçsıznıs umınçınġa vefā ḳıl (HŞ, 2588)

2.2.1.1.2.8. Çıkma Hali
ni teg tüzdi erki köslüs ‘aceb kim
kösül iksittis kösülsizdin iy cānım (HŞ, 3898)
2.2.1.1.3. Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz eki öncesinde, kök halindeki kelimeler üzerine gelen işletme ekleri
şunlardır:
Tablo 15

Tamlayan Eki

+Is / +Us, +nIs / +nUs

2

Çoğul Eki

+lAr

2

Vasıta Hali

+n

1
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2.2.1.1.3.1. Tamlayan Hali
cihānda sindin özge yoḳ tilerim
sinissiz bir zamān yoḳ hiç ḳararım (HŞ, 1698)

cemālis birle lurrem köslüm iy cān
sinissiz kis cihan üstümge zindān (HŞ, 1402)

2.2.1.1.3.2. Çoğul Eki
ṭarabsız içmedi bir cür‘a süsün
nedmmlersiz ma olturmadı bir kün (HŞ, 1118)

Ey Yehūdā, bu kün tört kün boldı sizlerdin aḍrılġalı, sizlersiz umadım, ġarmblıḳda sizsiz
neteg ḳılġay-men. (KE I, 73v, 21)
2.2.1.1.3.3. Vasıta Hali
suöı köp bolsa loş meyve birür bāġ
eöünsüz ḳursa bolmaz ḳuşḳa hiç aġ (HŞ, 1858)

2.2.1.1.4. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Kök kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra, yapım eklerinden sadece +lIk
/ +lUk kullanılmıştır.
kim ol lusrav edebsüzlük ḳılınmış
atasından niteg ḳorḳmaz ni bolmış (HŞ, 339)

Bizim kişiler birle sizis yārānlar edebsüzlük qılmışlar. (NF, 47/17)

ayıttı ṣabrsuzluḳ cehl irür bil
ayıttı ṣabr ḳılmaḳḳa kerek dil (HŞ, 2538)
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niçe ündeksizin yil tig yileyin
niçe muntig ṣabursuzluḳ ḳılayın (HŞ, 2199)
Mundın burun Yūsuf üçün yolsızlıḳ ḳılduḳ. (KE I, 98r, 20)
2.2.1.1.5. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Ekten sonra kullanılan yapım eki, üzerine şu işletme eklerini almıştır:

Tablo 16

Bulunma Hali

+DA

3

Çıkma Hali

+DIn

3

İyelik Eki + Çıkma Hali

+m (+) +DIn

2

Yöneltme Hali

+GA

1

Belirtme Hali

+n

1

İyelik Eki + Yönelme Hali

+Us (+) +GA

1

2.2.1.1.5.1. Bulunma Hali
körer kim bir yolı kitmiş ḳararı

ḳararsızlıḳda bolmış meszi sarı (HŞ, 1707)

ḳararsızlıḳda işikisde raltım
ḳatıġ közlüg ḳılıp mundaġ bıraḳtım (HŞ, 3909)
vefāsızlıḳda bilgülüg ajun bu
munı terk it itmezdin aşnu (HŞ, 4437)
2.2.1.1.5.2. Çıkma Hali
eger alsas kösül endmşe yoḳ hmç
kösülsüzlikdin eḏgü pmşe yoḳ hmç (HŞ, 3921)
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Yā Rebbenā, sasa sıġınur-biz uyatsızlıqdın; ėşittük kim falān kimerse falān lōcadın
dünyāvm neerse tilemiş, tėp. (NF, 387/13)

vefāsızlıḳdın irmez tiyü bildi
umınç birle oturdı ṣabr ḳıldı (HŞ, 2146)
2.2.1.1.5.3. İyelik Eki + Çıkma Hali
minim tig bolmasun hmç ādemm zād
bu davlatsızlıḳımdın vāy feryād (HŞ, 2608)
kitip laşmum niçe kim gencim arttı
veli yarsızlıḳımdın rencim arttı (HŞ, 1838)
2.2.1.1.5.4. Yönelme Hali
bu susuzluḳḳa niçe tiş bilersen
yüzümdin bu suöum tökmek tilersen (HŞ, 1669)

2.2.1.1.5.5. Belirtme Hali
uyatsızlıḳnı aşurdı çaḳındın
tişilerde uyat bolmaz imiş çın (HŞ, 3670)
2.2.1.1.5.6. İyelik Eki + Yönelme Hali
bar ol tip saḳnur irdim sinde inṣāf
bu inṣāfsızlukusḳa birdim inṣām (HŞ, 2165)

2.2.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.2.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.2.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
+sIz / sUz eki, bu dönemde 156 fiilden isim yapım eki üzerine gelmiştir. Ekin
öncesinde tespit edilen yapım ekleri şunlardır:
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Tablo 17

-g / -ġ

77

-gU

7

-k / -ḳ

30

-An

4

-Uk

14

-mIş

2

-n

10

-ç

2

-ş

9

-m

1

2.2.1.2.1.1.1. –g / -ġ
Yūsuf alarnı kördi ḳamuġları tofraḳġa bulġanmış, tonları arıġsız. (KE I, 93v,13)

‘Msm her kün yoldın kẹç(er)de biregü aydı: arıġsız analıġ cādū kẹldi. (KE I, 172v, 16)

Üçünçi yarasaġ kişi teg küler, törtünçi ‘avratlar teg ay sayı arıġsız bolur. (KE I, 170v, 19)

Kögsiŋe tẹgi kömüldi, kirip çıḳarġınça arıġsız cānı siccmnḳa ulandı. (KE I, 248v, 12)

Olar arıġsız ẹrse sẹn arıġ-sẹn. (KE I, 212v, 3)

Törtinçi atalar analarınġa yaman tilin sözlegenlerni, beşinçi mulabbeẟler kim arıġsız iş
ḳılurlar. (KE I, 41v, 16)
tap ḳılıŋ butġa tapunmaŋ baṭ keliŋ mmānġa tėp
ḳırḳ yıl ẹmgep toŋ arıġsız kāfir ara tur(dı Lūṭ). (KE I, 56v, 15)
Ol sebebdin Ādem oġlanları biri biriŋe meŋzemezler, kimi arıġ, kimi arıġsız, kimi iglig,
kimi igsiz, kimi ürüŋ, kimi ḳara, kimi sarıġ, kimi ḳızıl, kimi eḍgü, kimi isiz, kimi süçüg
sözlüg, kimi açıġ sözlüg, kimi katıġ köŋüllüg, kimi yumşaḳ könüllig. (KE I, 6r, 3)
Yā fāsıḳ siz tegler arıġ bolup Ḥüseyn arıġsız mu bolur. (KE I, 246v, 9)
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Bu nāv-dāndın aḳa turġan suw arıġ mu ya arıġsız mu ẹrken? (KE I, 100r, 20)
Hāzer lalḳnı yıġıp ol ot yaḳġan yėrde çuḳur ḳazdı tẹrin tüpi, tar aġzı, kėŋ ẹni saman birle,
arıġsız nerse birle tolturdı. (KE I, 43r, 11)
eŋ soŋı itler öler ḳalur arıġsız sasıġ et
mundın artuḳ ermes ẹrmiş uş bu dünyā tatıġı (KE I, 238v, 7)
Ba‘żılar aymışlar: taŋ atġunça mücahede körer ol yėrde alarnı kördüm ḳuḍuġ içinde teben
asılmışlar, yėr yüzindeki ḳamuġ arıġsız sasıġ yıḍlıġlar tütün bolup burunlarıŋa kirür. (KE
I, 22r, 14)
Tamām işlerin oŋay ḳıldım, seferde arıġsız su yoluḳtı arıġın arıġsızın bilmesler,
ṭahāretlerin revā tėdim. (KE I, 213r, 9)
‘Öẕr aydım, ‘afv ḳıldım, arıġsız sunı arıġḳa tutup, yazuḳların kẹçürdüm. (KE I, 213r, 11)
Ol topraḳda suvı tebiz, ürüŋ ḳara, süçüg açıġ, sarıġ, yaşıl, ḳızıl, kök, ḳatıġ yumşaḳ ve arıġ
arıġsız, tatlıġsız ḳamuġ bar ẹrdi. (KE I, 6r, 2)

Bizniŋ yėr yurtımız yaraġsız, kişilerimiz arıġsız tutur köçüp bu yerge keleliŋ tėyiştiler.
(KE I, 49r, 2)

Ördek permlerge meŋzer, arıġsız turur taḳı sawuḳ turur bir ördek bir erde körünmes. (KE I,
55v, 1)
Bir kün Ḳārūn bir Şam(…) atlıġ arıġsız uraġutġa miŋ altun bėrdi taḳı aydı. (KE I, 124v,
15)
İḍi ‘azze ve celle üküş yarlıḳaġan turur, tėdim mmān keltürmediler illā azdurġaylar arıġsız,
yaraġsızdın özge tuġurmaġaylar. (KE I, 210r, 5)
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Calūt kẹldi Benm İsrā’ml boḍunıdın ol tābūtnı aldı sındurayın tėdi sınmadı, otġa saldı
köymedi, arıġsız yėrge saldılar. (KE I, 132r, 3)

Ya‘nm Muḥammed Resūlu‘llāh tilekinçe söz sözlemedi bāṭınını nefsdin yıraḳ tutduḳ, nefs
tilekinçe söz sözlemedi ẓāhirini kölegedin yıraḳ tutduḳ kölegesi arıġsız yėrge tüşmesün.
(KE I, 206v, 2)
bolur lod körklüler barça ḳılıḳsız
bular ‘aybın yapar körki biligsiz (HŞ, 3699)

Mūsm aydı: biligsiz ẹrmiş-siz. (KE I, 116v, 21)

ayıttı iy biligsiz ni bilür sen
‘aziz ‘ömrüsni tik żāyi‘ ḳılur sen (HŞ, 2709)

Loḳmān ḳarż bėrür ẹrdi tanuḳsız, bitigsiz, biregü kẹlip miŋ altun aldı. (KE I, 163v, 21)
niçe kim körklüler bolur ḳılıḳsız
velm siz asru bir yolu çalıḳsız (HŞ, 3436)

Ya‘ḳūb böriniŋ aġzın ḳanlıġ kördi erse āh ḳıldı ögsüz boldı. (KE I, 72v, 4)
Yūsuf anı işitip āh ḳıldı ögsüz boldı, ögiŋe keldi erse aydı. (KE I, 79r, 20)

A‘rābm Yūsuf selāmın tẹgürdi, Yūsuf atın işitdi ẹrse bir çaḳırdı ögsüz boldı, ögiŋe keldi
erse aydı. (KE I, 79v, 12)

Mūsmni urġalı tẹgdiler Mūsm tayaḳ kötürdi sarāy ḳapuġın urdı, ḳapuġ açıldı, bu ḳırḳ ẹşikçi
ögsüz boldılar. (KE I, 111r, 4)
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Ögsüz bolsa bolsun ḳuvveti ve cemāli bar, feṣāḥatı, ḥasebi ve nesebi bar, mālı yoḳ ẹrse
māl bėrgey-men tėp lazmne açtı altun, kümüş çıḳardı larman meŋizlig yıġdurdı. (KE I,
192v, 5)

Yol kẹçerde tolun ay kördi bulun boldı, ögsüz bolup aṭdın tüşdi. (KE I, 77r, 12)
Ya‘ḳūb yalawaç bu sözni işitdi erse feryād ḳıldı erse ögsüz bolup tüşdi. (KE I, 72r, 1)
Fāṭıma rażiya’llāhu ‘anhā sewünmişte ögsüz bolup tüşti. (KE I, 224v, 10)

seöügsüz irdi köslüm ten me cuftsuz
tenim köslüm bile uş boldı tüp-tüz (HŞ, 1555)

meni yaratġan teŋri mundaġ ẹyesiz
tapuġsuz tėp yaratmadı bolġay (KE I, 38v, 1)

‘Msm bir küpdin suw içti tatıġsız nerse bar bolġay mu? tėp suwnı tökti. (KE I, 171r, 18)

şekerdin bar asar ilgimde uş cām
tatıġsız tig kiçer mindin bu eyyām (HŞ, 3071)

biliglig ya biligsizge emānet
tutuġsuz ḳoḏma tut bu eḏgü ‘ādet (HŞ, 3106)
Bu kimẹrse tört kimẹrsedin lālm ẹrmes ya ḳaba saḳal, ya bözçi, ya mu‘allim, ya bir
yaraġsız. (KE I, 19r, 3)
Yūsuf kördi kim anı muḥsin tėyü ögerler, biriniŋ tüşi eḍgü biriniŋ tüşi yaraġsız. (KE I,
88r, 19)

velmkin az yaraġsız bir munus bar
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kim aġzıs hem bir az yilenür iy yār (HŞ, 3024)

Ḳayu taş irig bolup yaraġsız bolsa İbrāhmm elgi yetgeç rulām tẹg bolur ẹrdi. (KE I, 52v,
18)
Ė(l) pād-şāhını ḳarġamaḳ yaraġsız bolur. (KE I, 87v, 21)
söz iştip aydı lusrav-ı zamāne
yaraġsız çaḳda taptus bu bahāne (HŞ, 844)

Bir ança birle çıḳtılar, bir ança yaraġsız erdi ḳaldılar. (KE I, 244v, 16)
Olarda on yaraġsız iş bar ẹrdi. (KE I, 57v, 8)
Bu yazuḳsız oġlannı öltürdiŋ yaraġsız iş ḳıldıŋ. (KE I, 130v, 1)
Ey Meryem yawlaḳ yaraġsız iş ḳıl(dıŋ) sendin burunḳı bu işni ḳılmadı. (KE I, 169v, 10)
Tėmişler, ḳoŋşılar sorsa özindin yaraġsız iş körmişimiz yoḳ, tėdiler. (KE I, 234v, 17)

Körmes mü-sẹn kim Zelmlā öldi ve yıllar kẹçdi anıŋ yaraġsız işini ḳamuġ imāmlar
miḥrābda, ḳamuġ ‘ālimler minberde, ḳamuġ muḳrmler maḥfilde, ḳamuġ oġlanlar mektebde
munı oḳıyurlar. (KE I, 82v, 15)
özümni bu yaraġsız işke saldım
öz öz işimdin imdi ‘ibret aldım (HŞ, 2643)
yaraġsız işledim uşbu işimni
kişidin mü köreyin ḳılmışımnı (HŞ, 3356)
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Bizniŋ yėr yurtımız yaraġsız, kişilerimiz arıġsız tutur köçüp bu yerge keleliŋ tėyiştiler.
(KE I, 49r, 2)
… sözleşür ḥālde seniŋ sıŋardın yaraġsız söz sözlemekge muḥtāc bolsam neteg ḳılġaymen. (KE, 227v, 6)
‘Abdull’allāh ibn Ubeyy ulaş çerig ḳırıġında tüşer erdi, artuḳ yaraġsız sözlese yārānlar
işitmesün üçün meni yıġlayur kördi. (KE I, 234v, 3)
Barıp atamġa aytıŋ bu ḥükm yaraġsız turur. (KE I, 136r, 19)
Bu kėŋeş yaraġsız turur. (KE I, 219v, 11)
Saŋa selām aydı tėgil, taḳı ḳapuguŋ ẹşigi yaraġsız turur aḍın ẹşik ursun tėdi. (KE I, 49r,
15)
Ėkegü Nūḥ peyġam(barġa) keldiler, siŋekke niçe sorsalar sözleyümes yaraġsız ün ḳılur.
(KE I, 26r, 1)
2.2.1.2.1.1.1.1. –gsIzlIk
arıġsızlıḳ (NF, 68/4), (KE I, 59r, 14), (KE I, 121v, 14)
biligsizlik (HŞ, 2283)
biligsizlikdin (HŞ, 3549)
2.2.1.2.1.1.1.2. –gsIzlAr
arıġsızlardın (KE I, 60v, 16)
arıġsızları (KE I, 117r, 14)
arıġsızlarnı (KE I, 60r, 6)
biligsizlerke (HŞ, 2330)
2.2.1.2.1.1.1.3. –gsIzIn / -gsIznI
arıġsızın (KE I, 213r, 9)
arıġsıznı (KE I, 232r, 13)

258
2.2.1.2.1.1.1.4. –gsIzDA
biligsizde (HŞ, 3755)
2.2.1.2.1.1.1.5. –gsIzDIn
yaraġsızdın (KE I, 210r, 5)
2.2.1.2.1.1.1.6. –gsIzGA
biligsizge (HŞ, 3106)
2.2.1.2.1.1.1.7. –gsIzrAk
arıġsızraḳ (KE I, 36v, 12)
2.2.1.2.1.1.1.8. –gsIzsen
arıġsız-sen (KE I, 196v, 9)
2.2.1.2.1.1.2. –k / -ḳ
yana ḥüsnige lāyıḳ luṭf u aḥlāḳ
hmç egsüksüz yaratmış anı lallāḳ (HŞ, 213)

tileyür irdi şmrin ḳılsa tedbmr
kim emgeksiz bir yirge kilse tip şmr (HŞ, 2339)

Ol oḳ ẹmgeksiz dmdār köreyin tėdi aydı: oŋay bolġay. (KE I, 122v, 15)

… bir ḳul ṣabr ḳılur ẹmgeksiz ṭa‘ām bėrür, bir ḳul ṣabr ḳılmaz aŋa ẹmgek birle ṭa‘ām
bėrür. (KE I, 130r, 11)

Mevlm ta‘ālā Meryemge savma‘a içinde ẹmgeksiz, tileksiz rūzm tẹgürdi. (KE I, 167r, 5)

… taqı kereksiz kişilerni ma‘zūl qılsasız. (NF, 196/4)
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taḳı tört işinge selām durūd
kesiksiz ulaşu bolsun vurūd (HŞ, 4681)

ḳılıḳsız boldus uş bilmen sebebni
sasa ni boldı bilmen iy ‘āceb ni (HŞ, 3556)

bolur lod körklüler barça ḳılıḳsız
bular ‘aybın yapar körki biligsiz (HŞ, 3699)
niçe kim körklüler bolur ḳılıḳsız
velm siz asru bir yolu çalıḳsız (HŞ, 3436)

Dāvūd ḳamuġıdın kiçig ẹrdi, ol kün ḳoy saḳlar ẹrdi körmekke körksiz ẹrdi. (KE I, 133r, 1)
Ey ḥācib ne körksiz kişi kẹltürdiŋ, ne kişi-sẹn? (KE I, 159r, 5)

… yüzi körksüz bolġay, isen heybetlig, bēmeze sūratlıġ bolġay. (NF, 399/6)

Anıŋ üçün latun ḳarısa körksüz bolur. (KE I, 8r, 14)

… anıŋ birle tuġġan ḳız ġāyet körksüz ẹrdi Ebūdā atlıġ. (KE I, 15v, 5)

Zelmlānıŋ yüzige baḳtı ẹrse közige körksüz köründi. (KE I, 83r, 10)

Loḳmān ḳarż bėrür ẹrdi tanuḳsız, bitigsiz, biregü kẹlip miŋ altun aldı. (KE I, 163v, 21)
Ol kişini barça lalq emmn tėdiler erse, men taqı emmn saqındım taqı tanuqsuz qoydum.
(NF, 195/4)

Mevlm ta‘ālā Meryemge savma‘a içinde ẹmgeksiz, tileksiz rūzm tẹgürdi. (KE I, 167r, 6)
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Benm İsrā’mlde bir ḳurtḳanıŋ ögsüz oġlı bar ẹrdi, yawlaḳ yoḳsız çıġay ammā anasıġa
yawlaḳ tapuġsaḳ ẹrdi. (KE, 128r, 17)
Yoḳsız çıġay ẹrdiŋ Lādmce mālı birle men bayıtmadım mu? (KE I, 190v, 7)

Ey ḳarındaş, biziŋ ḳabmlemizde kimerse terge kirgen ẹrmes, niçe hem yoḳsuz bolsaḳ
Muḥammedni terge bėrürge revā körmegey-miz. (KE I, 186v, 10)
İslām çerigi yoḳsuz çıġay ẹrdiler. (KE I, 200r, 21)
Andın soŋ Resūl mmān da‘vetin ẓāhir ḳıldı, ḳayu yoḳsuz çıġay ẹrse mmān kẹltürdi. (KE I,
195r, 3)
Eflūn atlıġ butġa tapnur kāfir ẹrmiş söwmedin bėrmedi mālın aŋa yoḳsuz çıġayġa bėrdi ol.
(KE I, 161r, 9)
Mālım kāfirġa bolmasun tėp yoḳsuz müsülmān çıġaylarġa bėrdim. (KE I, 161v, 5)
2.2.1.2.1.1.2.1. –ksIzlIk

ḳılıḳsızlıḳnı (HŞ, 3350)
yazuḳsızlıḳım (KE I, 90v, 5)
2.2.1.2.1.1.2.2. –ksIzGA
ündeksizge (HŞ, 2172)
2.2.1.2.1.1.2.3. –ksIzIn
ündeksizin (HŞ, 2199)
2.2.1.2.1.1.3. –Uk
İbrāhimḳa ḳonuḳ istemek farmża erdi, ḳonuḳsuz rūze açmas erdi. (KE I, 59r, 18)
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… taḳı töşüksiz yinçüge ādemm perm ḳolı tegmeyin töşülsün. (KE I, 148v, 1)

… taḳı töşüksiz yinçüge ādemmler, permler ḳolı tegm[yin] tẹşgil. (KE I, 148v, 21)

Yazuḳsız Benm İsrā’ml oġlanların öltürdüŋ. (KE I, 116r, 17)

Ne-erse maŋa ayġıl ādemm yazuḳsız bolmas. (KE I, 235r, 4)

Bu yazuḳsız oġlannı öltürdiŋ yaraġsız iş ḳıldıŋ. (KE I, 130r, 21)

Qaçan kim musulmān boldı erse, cümle yazuqları qalmadı anadın tuġmış tėg yazuqsuz
boldı, tėp aydı. (NF, 335/12)

… ve eger ḥasanātı bolmasa, bu maẓlūmnus yazuqlarını ol ẓālimqa yüklegeyler taḳı bu
maẓlūm yazuqsuz bolup uçtmaḥqa kirgey. (NF, 390/3)

Ḥaq tut ol qulnus cümle yazuqlarını yarlıqar, anadın tuġmış tėg yazuqsuz bolur, tėp aydı.
(NF, 244/4)
… sen menim ḥażratımda bu yazuqsuz fermştelerim mesizlig tėg turur-sen, tėp liṭāb
qılur. (NF, 263/17)

bu kün yazuḳsuz irnis ḳanı töklür
ḥmle tezvmr kim köp bilse ḳutlur (HŞ, 352)

ḳoyabirsem bolur işim permşān
yana bolmaz yazuḳsuz töksemen ḳan (HŞ, 2497)

Revā bolmas, yazuq qılġan men turur-men, sizlerni yazuqsuz urmaq neteg bolur? tėdi
erse, olturdılar. (NF, 86/11)
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-Uk fiilden isim yapım eki ile kurulmuş gövde üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden
sonra, 1 örnekte +lAr çoğul eki kullanılmıştır.
yazuḳsuzlar (KE I, 55r, 18)
2.2.1.2.1.1.4. –n
siöünçi tiyü açtı gencin ol kün
lalāyıḳḳa üleşti sansız altun (HŞ, 1988)

özesise saçısız sansız altun
aḏaḳısa töşesiz aṭlas öksün (HŞ, 3215)

Ṭālūtnı melikge muḳarrer ḳıldılar, aŋa sansız çerig yıġıldı. (KE I, 132v, 7)
Sansız ḥamd u ẟenālar ve saḳışsız köp şükrler ol Teŋriġa. (KE I, 1v, 2)

Kimge tilese Mevlm sansız rūzm bėrür. (KE I, 167r, 12)

Munça sansız saqışsız ėrke bardım tėyür-sen. (NF, 399/1)
Ol zamān havāda sansız saḳışsız ḳuşlar köründi. (KE I, 180r, 18)
ḳılıp sansız sıġır ḳoy yılḳı ḳurbān
ḳuḳu ḳaz ve taöuḳ ördekke ni san (HŞ, 2935)

Ey ḳul sansız ṭā‘at ḳıldıŋ ammā bizge kerekmes. (KE I, 213r, 18)

bulıtlar hem havada yüzin açmış
zümürrüd özre sansız yünçi saçmış (HŞ, 1428)
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2.2.1.2.1.1.5. –ş
Mana kėneşsiz mmān kẹltürdiŋiz. (KE I, 113r, 8)

Ey melik seniŋ oġluŋ sendin kėŋeşsiz ḳızıŋnı kimersege bėrgey mü? (KE I, 63r, 12)
bişinçi ṣafdaḳı ḥācatlıġ kişiler
saḳışsız anda sos irkek tişiler (HŞ, 2909)

çāvūşlar ṭarıḳu aytu ösinde
saḳışsız bigler aṭlandı sosında (HŞ, 3191)

Munça sansız saqışsız ėrke bardım tėyür-sen. (NF, 399/1)

saḳışsız ḥmle vü mekr alları bar
sehl al birle ol ir köslin aldar (HŞ, 2123)

Sansız ḥamd u ẟenālar ve saḳışsız köp şükrler ol Teŋriġa. (KE I, 1v, 2)
Ol zamān havāda sansız saḳışsız ḳuşlar köründi. (KE I, 180r, 19)

Yarındası kün (Resūl) ‘aleyhi’s-selāmnıŋ ṣaḥābeleri sançışsız ġanmmet aldılar. (KE I,
229v, 10)
2.2.1.2.1.1.6. –gU
ayıttılar şāh andın ḳaḏġusuz bol
niçe kün boldı kim yük baġladı ol (HŞ, 1124)

özüm arslan mesiz yürirde kükrep
cihāndın ḳaḏġusuz loş aö aölap (HŞ, 1561)
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sen öz şāhlıḳısda ırġayu uş
turur sen ḳaḏġusuz ‘işret ḳılu loş (HŞ, 3290)

… tonları körklüg, yıḍıġı tatlıġ, ādemm körüp qanġusuz ṣūratnı kördi erse. (NF, 439/11)

Ey müsülmānlar, Resūl ‘aleyhi’s-selām uruġı üze bu ẓulmler yöridi, sorġusuz ḳalġay
tėmek ermes, munda te’lmr bolġay taḳṣmr bolmaġay. (KE I, 249r, 1)

Rivāyet ḳılur Ebū Sa’md El-Fārnāni ḳaçan tevelerge yüklep taŋġısız ıḍtılar ėrse. (KE I,
228r, 8)

Ekin üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra, 1 örnekte sırasıyla +lUk yapım eki ile
belirtme hali kullanılmıştır.
qaḍġusuzluqnı (NF, 61/1)
2.2.1.2.1.1.7. –An
anıs ḥaḳḳı kim eksük ḳulları biz
masa lurmasnı al timez tikensiz22 (HŞ, 3327)

tikensiz ança lurma ẕevḳı bolmaz
yana kündüz bu aynıs nūrı ḳalmaz (HŞ, 3328)

tikensiz hiç çiçeknis asġı bolmaz
körersen hiç kim irse ilge almaz (HŞ, 943)
süseklig tiyü lurmā salma zinhār
çiçekni kim tikensiz körmişi bar (HŞ, 3693)
22

tiken<tik-gen “thorn” (EDPT, 483); tikän<tik- “stechen=batırmak, saplamak, sokmak” (VEWT, 480).
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2.2.1.2.1.1.8. –mIş
Yẹmişsiz yıġaçnı du‘ā birle ni‘metlıġ ḳıldıŋ. (KE, 237r, 1)
tiken kim loş çiçekler önse andın
yimişsiz servdin ol yig masa çın (HŞ, 3586)

2.2.1.2.1.1.9. –ç
+sIz / +sUz eki, 2 örnekte -ç yapım ekinden sonra kullanılmıştır. Örneklerden birinde
+sIz / +sUz eki üzerine tamlayan hali gelmiştir.
Sāre yüz yaşap oġuldın umançsız köŋül kẹsmiş ẹrdi. (KE I, 53v, 21)

umınçsıznıs (HŞ, 2588)

2.2.1.2.1.1.10. -m
ölümsüz bolsa şāhlıḳ bir saḳış ḳıl
telimler tesri men tigey irdi bilgil (HŞ, 4614)
2.2.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
+sIz / +sUz ekinden sonra şu işletme ekleri kullanılmıştır:

Tablo 18

Çoğul eki

+lAr

5

Yönelme hali

+GA

2

Belirtme hali

+nI, +n

2

Bulunma hali

+DA

1

Çıkma hali

+Dın

1

Vasıta hali

+n

1

Tamlayan hali

+nIs / +nUs

1

Edat benzeri ek

+rAk

1

Ek fiil

Sen

1
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2.2.1.2.1.2.1. Çoğul Eki
Bu tört yazuḳ(luġ) ḳuşlarnı öltürüŋ, yazuḳsuzlar ölmesün. (KE I, 55r, 18)
2.2.1.2.1.2.1.1. (+lAr) + İyelik Eki
Yigitleri arıġsızları ol işge füsūs ḳıldılar tillerin öwürdiler. (KE I, 117r, 14)
Lūṭ ḳavmi arıġsızlarnı helāk ḳılġalu keldimiz. (KE I, 60r, 6)
2.2.1.2.1.2.1.2. (+lAr) + Yönelme Hali
meḥek ol bilgeler söz altun iy yār
biligsizlerke söz sözleme zinhār (HŞ, 2330)
2.2.1.2.1.2.1.3. (+lAr) + Çıkma Hali
… seni bu arıġsızlardın ḳutġarġalı keldimiz. (KE I, 60v, 16)
2.2.1.2.1.2.2. Yönelme Hali
biliglig ya biligsizge emānet
tutuġsuz ḳoḏma tut bu eḏgü ‘ādet (HŞ, 3106)
bu larlıḳ yitmez artuḳ mu köreyin
ya yil mü men kim ündeksizge barayın (HŞ, 2172)
2.2.1.2.1.2.3. Belirtme Hali
Tamām işlerin oŋay ḳıldım, seferde arıġsız su yoluḳtı arıġın arıġsızın bilmesler,
ṭahāretlerin revā tėdim. (KE I, 213r, 9)
Lüġat içinde eşek arıġsıznı yıḍlap hoşlanmışta burnını yoḳaru kötürmek bolur. (KE I,
232r, 13)
2.2.1.2.1.2.4. Bulunma Hali
biligsizde şūlluḳ ḳılmışını
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lacil ḳalıp peşmmān bolmışını (HŞ, 3755)

2.2.1.2.1.2.5. Çıkma Hali
İḍi ‘azze ve celle üküş yarlıḳaġan turur, tėdim mmān keltürmediler illā azdurġaylar arıġsız,
yaraġsızdın özge tuġurmaġaylar. (KE I, 210r, 5)
2.2.1.2.1.2.6. Vasıta Hali
niçe ündeksizin yil tig yileyin
niçe muntig ṣabursuzluḳ ḳılayın (HŞ, 2199)
2.2.1.2.1.2.7. Tamlayan Hali
murādsıznıs murādın bir revā ḳıl
umınçsıznıs umınçınġa vefā ḳıl (HŞ, 2588)

2.2.1.2.1.2.8. Edat Benzeri Ek
… anıŋ lalḳı ḳamuġ lalḳdın arıġsızraḳ, ḳatıġ köŋülüg ẹrdi. (KE I, 36v, 12)

2.2.1.2.1.2.9. Ek Fiil
Ḳız ḳarındaşı arıġsız-sen almaġıl tėdi. (KE I, 196v, 9)
2.2.1.2.1.3. Gövde + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Gövde üzerine gelen ekten sonra, yapım eklerinden sadece +lIk kullanılmıştır.

… hem taqı sormaz erdi, dmn qaḍġusını yėmes erdi, hemmşe pelmdlik arıġsızlıq birle ‘ömrini
keçürgen ża‘mfa erdi. (NF, 68/4)

Lūṭnı ẹvi barḳı birle ėldin çıḳarıŋ, bular arıġsızlıḳ ḳılur üçün bizni melāmet ḳılurlar bizge
sözlegüçi ḳalmasun tėp. (KE I, 59r, 14)
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Ya‘nm arıġsızlıḳ körgen uraġut oġlı, İḍi ‘azze ve celledin vaḳti yoḳ ẹrken uluġ tilek tilediŋ.
(KE I, 121v, 14)

biligsizlik canımġa boldı uş dem
bilig birle ḳutulġaymen serencām (HŞ, 2283)
2.2.1.2.1.4. Gövde + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Ekin sonrasında kullanılan yapım eki, 4 örnekte üzerine işletme eki almıştır.

urur başḳa ata bilmez sapan taş
biligsizlikdin aġrıġda ḳalur baş (HŞ, 3549)
Taqı tamuġ qapsandı nefs tilekleri birle: nefs yemek, içmek, tena‘‘um qaḍġusuzluqnı
tiler; bu nefsinge uysa, songı tamuġ turur. (NF, 61/1)
yaraşmaz bu ḳılıḳsızlıḳnı ḳoḏġıl
sitmze ḳılma ḳoy imdi kerem ḳıl (HŞ, 3350)

Uluġraḳı Zelmla ẹrdi meniŋ yazuḳluġlıḳım yazuḳsızlıḳım bẹlgülüg bolmaġunça çıḳmasmen. (KE I, 90v, 5)
2.2.1.2.2. İsimden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.2.1.2.2.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ekin öncesinde şu isimden isim yapım ekleri kullanılmıştır:

Tablo 19

+z

19

+gU

3

+çI

1

+k / +ḳ

1

+lIg / +lUg

1
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2.2.1.2.2.1.1. +z
Ey Mūsm tecellm nūrın körmeyin közlüg yörügünçe körüp közsiz ḳalsam yaḥşıraḳ. (KE I,
124r, 1)

Bizde oġrılıḳ ḳılur kişi yoḳ, men bir ża‘mf muŋluġ ḳaḍġuluġ, közsiz ḳarṭ-men. (KE I, 99r,
14)

Ol közsiz kişi aydı. (KE I, 180v, 1)

Bir oġlı boldı közsüz, anıŋ yime bir oġlı boldı. (KE I, 17r, 14)

Ḳābml ḳatınġa keldiler ol oġlan közsüz atasıŋa aydı. (KE I, 17r, 15)

Seniŋ karındaşıŋ<nı> bu öltürdi tėp közsüz bir taş alıp Ḳābmlni urup öltürdi. (KE I, 17r,
15)

Qıyāmatda közsüz bolmaqdın qorqarmen, tėdi. (NF, 361/5)

Yılan közsüz bolmasa Yūsuf cemālin körüp yėgelü oġramaġay erdi. (KE I, 71r, 10)
Ol oġulnuŋ bir yaş oġlı bar ẹrdi ol yime közsüz ẹrdi. (KE I, 21r, 7)

niteg kim körmez ol közsüz kişini
ınanmaz hem aḏınlar körmişini (HŞ, 3530)

Ḳābmlniŋ bir közsüz oġlı bar ẹrdi. (KE I, 21r, 6)

Közsüz taş keltürdi Ḳābmlni urdı. (KE I, 21r, 9)

Taqı közi nāmaḥrāmqa tüşmesün tėp özini saqlap yörigeni üçün lalāyıq közsüz tėp
saqınur erdiler. (NF, 237/13)
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2.2.1.2.2.1.1.1. +znI
közsizni (KE I, 171r, 3), (KE I, 170v, 6), (KE I, 180v, 3)
2.2.1.2.2.1.1.2. +zdIn
közsizdin (KE I, 180r, 16)
2.2.1.2.2.1.1.3. +zgA
közsizge (KE I, 180v, 16)
2.2.1.2.2.1.1.4. +znIŋ
közsizniŋ (KE I, 180r, 17)
2.2.1.2.2.1.2. +gU
Ze‘ūm çıḳdı, ol üŋür bẹlgüsiz boldı. (KE I, 33r, 8)
Du‘ā ḳılġıl bu söz bizge belgüsiz boldı açuḳraḳ aysun, inşā’a‘llāh kim bulunġay. (KE I,
128r, 12)
Dāvūd yalavaç tünle özin belgüsiz ḳılıp ra‘iyyetlerdin sorar ẹrdi kim pād-şā(hıŋız) siziŋ
birle neteg mu‘āmele ḳılur? (KE I, 134v, 7)
2.2.1.2.2.1.3. +çI
niteg kim oġrılar izdese gevher
yana tapsa közetçisiz açuḳ der (HŞ, 1480)
2.2.1.2.2.1.4. +k / +ḳ
Bu eḍiz kökni tirgüksiz23 kim tutar, yaġız yėrni suw üze kim saḳlayur. (KE I, 46v, 1)
2.2.1.2.2.1.5. +lIg / +lUg
Ol topraḳda suvı tebiz, ürüŋ ḳara, süçüg açıġ, sarıġ, yaşıl, ḳızıl, kök, ḳatıġ yumşaḳ ve arıġ
arıġsız, tatlıġsız ḳamuġ bar ẹrdi. (KE I, 6r, 2)

23

tirgük<tire-gü+k “pillar, support=destek” (EDPT, 544; 546).
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2.2.1.2.2.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
İsimden türeyen isim üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra kullanılan işletme ekleri
şunlardır:
Tablo 20

Belirtme hali

+I, +n, +nI

3

Çıkma hali

+DIn

1

Yönelme hali

+GA

1

Tamlayan hali

+Iŋ, +nIŋ; +Uŋ, +nUŋ

1

2.2.1.2.2.2.1. Belirtme Hali
Māder-zād közsizni ‘Msm du‘ā birle oŋaltur erdi. (KE I, 171r, 3)

Mu‘cize ol turur kim ölügni tirgüzür-men, lastanı yalşı ẹter-men, pisni toġa, közsizni
körer ḳılur-men. (KE I, 170v, 6)
Çerig kẹç ḳaldı, helāk boldılar mu ẹrken? tėp közsizni yėtip Mekkege kirdi. (KE I, 180v,
3)
2.2.1.2.2.2.2. Çıkma Hali
Taŋlası Mekkede ‘Abdu’l-Muṭṭalibdin taḳı bir közsizdin özge kişi ḳalmadı. (KE I, 180r,
16)
2.2.1.2.2.2.3. Yönelme Hali
Bir ülüşni közsizge bėrdi bir ülüşni özi aldı, çukur ḳazıp kömdiler. (KE I, 180v, 16)
2.2.1.2.2.2.4. Tamlayan Hali
‘Abdu’l-Muṭṭalib ol közsizniŋ ḳolın tutup Ḥmrā taġınġa çıḳtı. (KE I, 180r, 17)

2.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
+sIz / +sUz ekli kelimeler 135 örnekte isim, 111 örnekte sıfat, 271 örnekte zarf
görevinde kullanılmıştır.
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2.2.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
Ey Ḥalmme va‘dege vefā ḳılġıl meniŋ oġlumġa süt bėrgil, atasız anasız tėmegil, men ata
hem ana men. (KE I, 184v, 18) “annesiz, öksüz”
Yūsuf alarnı kördi ḳamuġları tofraḳġa bulġanmış, tonları arıġsız. (KE I, 93v,13), (KE I,
100r, 20 → s.253), (KE I, 6r, 2 → s.253), (KE I, 55v, 1 → s.253) “pis, kirli”; (KE I, 170v, 19 →
s.252)

“ay hali”; (KE I, 212v, 3 → s.252), (KE I, 6r, 3 → s.252), (KE I, 246v, 9 → s.252), (KE I,

49r, 2 → s.253), (KE I, 210r, 5 → s.253) “kötü huylu”
arıġsızın (KE I, 213r, 9 → s.266) “pisini”
arıġsızlardın (KE I, 60v, 16 → s.266) “kötü huylulardan”
arıġsızları (KE I, 117r, 14 → s.266) “kötü huyluları”
arıġsızlarnı (KE I, 60r, 6 → s.266) “kötü huylularını”
arıġsızlıq (NF, 68/4 → s.267) “pislik, murdarlık”; (KE I, 59r, 14 → s.267), (KE I, 121v, 14 →
s.268)

“kötülük”

arıġsıznı (KE I, 232r, 13 → s.266) “pis (olan)ı”
arıġsızraḳ (KE I, 36v, 12 → s.267) “daha kötü huylu”
arıġsız-sen (KE I, 196v, 9 → s.267) “kötü huylusun”
Men aŋa uzun boyluġ kimerse asıġsız bolur tėdim (KE I, 174r, 12) “yararsız”

Ey Ḥalmme va‘dege vefā ḳılġıl meniŋ oġlumġa süt bėrgil, atasız anasız tėmegil, men ata
hem ana men. (KE I, 184v, 18), (KE I, 184v, 4 → s.222) “babasız”

‘Amelleri yulġun üçün bereketsiz turur. (KE I, 18r, 8) “bereketsiz”
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ayıttı iy biligsiz ni bilür sen
‘aziz ‘ömrüsni tik żāyi‘ ḳılur sen (HŞ, 2709) “bilgisiz”

biligsizde (HŞ, 3755 → s.267) “bilgisizde”

biligsizge (HŞ, 3106 → s.266) “bilgisize”

biligsizlerke (HŞ, 2330 → s.266) “bilgisizlere”

biligsizlik (HŞ, 2283 → s.268) “bilgisizlik”
Bu butlar cemād ve cānsız tururlar, sizke menfa‘atları tegmes hem taqı mażarratları
tegmes. (NF, 217/1) “cansız”

cānsızqa (NF, 216/14 → s.247) “cansıza”

Hābmlnis qarındaşı Labūẕā isen zişt bēmeze cemālsız turur taqı menim qarındaşım
Aqlmmānı asar bėrmez men, tėdi erse, Ādam peyġāmbar ‘aleyhi’s-salām aydı. (NF,
337/11) “çirkin”

seöügsüz irdi köslüm ten me cuftsuz
tenim köslüm bile uş boldı tüp-tüz (HŞ, 1555) “eşi olmayan, tek”

niçe kim körklüler bolur ḳılıḳsız
velm siz asru bir yolu çalıḳsız (HŞ, 3436) “delişmen”

kim davlatsız irse ḳaçġıl oḳ tig
iöüs ḳıl ḳonşı davlatlıġġa bol yig (HŞ, 2951), (HŞ, 1855 → s.224) “mutsuz, bahtsız”

kim ol lusrav edebsüzlük ḳılınmış
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atasından niteg ḳorḳmaz ni bolmış (HŞ, 339), (NF, 47/17

→

s.249)

“edepsizlik,

terbiyesizlik”
irür ġayretsiz irmen tigli māmūn
ol irdin yigrek ol ġayretli lātun (HŞ, 2134) “gayretsiz, çabasız”

ni kim belgürse eḏgü yā yaman ol

labarsız irdi saġdın aslamaz sol (HŞ, 2466) “habersiz”
Fāyide Ḥācetüm yoḳ tėse hācetsiz-men tėmek bolur ẹrdi ḳul ḥācetsiz bolmas. (KE I, 42r,
3) “ihtiyacı olmayan”

ḥācetsiz-men (KE I, 42r, 3 → s.248) “ihtiyacım yok”

işittim atı andın boldı şmrmn
kim ol sözleri ḥadsiz irdi şmrmn (HŞ, 2372) “sınırsız”

Ḥalvāsız ḥalvālıġġa aytur. (NF, 302/3) “helvası olmayan”
tururlar irdi biş ṣaf lalḳ ösinde

ḥisābsız irdi hem ḳullar sosında (HŞ, 2906) “hesapsız, sayısız”

Kim kim sasa ebter tėp aydı erse, ol ebter turur, dünyāda ḥürmetsiz, lōr turur, āliratta
taqı lōr turur. (NF, 63/2) “adi, bayağı”

Ol sebebdin Ādem oġlanları biri biriŋe meŋzemezler, kimi arıġ, kimi arıġsız, kimi iglig,
kimi igsiz, kimi ürüŋ … (KE I, 6r, 3) “sağlıklı”
inṣāfsızlukusḳa (HŞ, 2165 → s.251) “insafsızlığına, vicdansızlığına”
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qadersiz (NF, 231/6 → s.230), (NF, 231/8 → s.230) “kadersiz, bedbaht”
qaḍġusuzluqnı (NF, 61/1 → s.268) “kaygısız olmayı, huzuru”

ḳararsızlıḳda (HŞ, 3909 → s.250) “karasızlıkta”
ḳılıḳsızlıḳnı (HŞ, 3350 → s.268) “karaktersizi, nasıl davranacağını bilmeyeni”
kösülsiz (HŞ, 3879 → s.232) “gönülsüz”

kösülsizdin (HŞ, 3898 → s.248) “gönülsüzden”

kösülsüzlikdin (HŞ, 3921 → s.250) “gönülsüzlükten”

körksiz (KE I, 133r, 1 → s.259), (KE I, 15v, 5 → s.259) “çirkin”

közsizdin (KE I, 180r, 16 → s.271) “körden”

közsizge (KE I, 180v, 16 → s.271) “köre”

közsizni (KE I, 171r, 3 → s.271), (KE I, 170v, 6 → s.271), (KE I, 180v, 3 → s.271) “körü”
közsizniŋ (KE I, 180r, 17 → s.271) “körün”

közsüz (KE I, 17r, 14 → s.269), (KE I, 17r, 15 → s.269), (KE I, 21r, 7 → s.269), (KE I, 21r, 9 →
s.269)

“kör”

mālsız (KE I, 186r, 7 → s.232) “yoksul”
mussuz (NF, 286/2 → s.233) “dertsiz, tasasız”
murādsıznıs (HŞ, 2588 → s.248) “isteksizin”
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otsız (KE I, 148r, 16 → s.233) “parlak olmayan, mat, donuk”

ögsüzin (KE I, 192v, 5 → s.247), (KE I, 192r, 4 → s.247) “öksüzü”

ögsüzler (KE I, 249r, 9 → s.243) “öksüzler(in)”; (KE I, 131r, 2 → s.243), (NF, 107/11 → s.243)
“öksüzler”

ögsüzlerge (KE I, 236v, 17

→ s.243),

(KE I, 236v, 13

→ s.243),

(NF, 407/10

424/14 → s.243), (NF, 94/16 → s.244), (NF, 109/9 → s.244) “öksüzlere”

ögsüzleri (KE I, 243r, 2 → s.245) “öksüzleri”

ögsüzlerimni (KE I, 242v, 6 → s.245) “öksüzlerimi”

ögsüzni (KE I, 184v, 15 → s.247) “öksüzü”

ṣabrsuzluḳ (HŞ, 2538 → s.249), (HŞ, 2199 → s.250) “sabırsızlık”
saḳışsız (HŞ, 2909 → s.263) “sayısız”

seöügsüz (HŞ, 1555 → s.255) “sevgisiz”

sossuz (NF, 62/12 → s.236)“soysuz, nesilsiz”; (HŞ, 1746 → s.236) “sonsuz”
susuzluḳḳa (HŞ, 1669 → s.251) “susuzluğa”
tatıġsız (HŞ, 3071 → s.255) “tatsız”
tatlıġsız (KE I, 6r, 2 → s.270) “tatsız”
tessiz (HŞ, 4478 → s.239) “densiz, usülsüz”

→ s.243),

(NF,
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teŋsizni (KE I, 186v, 6 → s.247) “benzersizi”

tilsiz (HŞ, 3150 → s.240) “dilsiz”

tilsizler (HŞ, 3149 → s.243) “dilsizler”

tonsuzlarqa (NF, 328/14 → s.244) “elbisesi olmayanlara”

tuzsuz (HŞ, 4119 → s.240) “tuzsuz”
umınçsıznıs (HŞ, 2588 → s.267) “umutsuzun”
uyatsızlıḳnı (HŞ, 3670 → s.251) “utanmazlığı”

ündeksizge (HŞ, 2172 → s.266) “çağırmayana”
vefāsız (HŞ, 2319 → s.241) “vefasız”
vefāsızġa (HŞ, 2132 → s.248) “vefasıza”
vefāsızlıḳda (HŞ, 4437 → s.250) “vefasızlıkta”
vefāsızlıḳdın (HŞ, 2146 → s.251) “vefasızlıktan”
yaraġsız (KE I, 19r, 3 → s.255), (KE I, 88r, 19 → s.255), (KE I, 244v, 16 → s.256), (KE I, 49r, 2
→ s.257),

(KE I, 136r, 19 → s.257), (KE I, 219v, 11 → s.257), (KE I, 49r, 15 → s.257) “yararsız,

kötü”
yaraġsızdın (KE I, 210r, 5 → s.267) “yararsızdan”
yazuḳsızlıḳım (KE I, 90v, 5 → s.268) “masumluğum”
yazuḳsuzlar (KE I, 55r, 18 → s.266) “günahsızlar”

278

yoḳsız (KE, 128r, 17 → s.260), (KE I, 190v, 7 → s.260), (KE I, 200r, 21 → s.260), (KE I, 195r, 3
→ s.260),

(KE I, 161r, 9 → s.260) “yoksul”

yolsızlıḳ (KE I, 98r, 20 → s.250) “doğru yoldan çıkmışlık, kötülük”

yolsuz (KE I, 216v, 21 → s.241) “doğru yoldan çıkmış”
yolsuzḳa (HŞ, 3944 → s.248) “doğru yoldan çıkmışlara”

yolsuzlar-biz (KE I, 40v, 9 → s.244) “doğru yoldan çıkmışlarız”

yolsuzlardın (KE I, 38v, 9 → s.244), (KE I, 247v, 6 → s.244) “doğru yoldan çıkanlardan”
yolsuzlarġa (HŞ, 3817

→ s.244),

(KE I, 247v, 5

→ s.244),

(KE I, 236v, 18

→ s.244)

“doğru

yoldan çıkanlara”

yolsuzlar-siz (KE I, 58v, 18 → s.244) “doğru yoldan çıkanlarsınız”

yolsuz-sen (KE I, 21v, 5 → s.248) “doğru yoldan çıkmış olansın”
2.2.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
atasız hem anasız bir yetim men
kişi bilmez mini bu yirde kim men (HŞ, 3503), (KE I, 184v, 5 → s.219) “öksüz, annesiz”
köp oyunlar bilür bu assız ajun
birer assızda oynar ṭurfa oyun (HŞ, 3953) “vakitsiz, ani”

‘Msm her kün yoldın kẹç(er)de biregü aydı: arıġsız analıġ cādū kẹldi. (KE I, 172v, 16), (KE
I, 56v, 15 → s.252), (KE I, 124v, 15 → s.253), “kötü huylu”; (KE I, 248v, 12 → s.252), (KE I,
41v, 16 → s.252), (KE I, 43r, 11 → s.253), (KE I, 238v, 7 → s.253), (KE I, 22r, 14 → s.253), (KE I,
213r, 9 → s.253), (KE I, 213r, 11 → s.253), (KE I, 132r, 3 → s.254), (KE I, 206v, 2 → s.254) “pis”
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ayıttı meryem iy şāh şāh bolġıl
asıġsız ḳaḏġudın āzād bolġıl (HŞ, 2135), (KE I, 40r, 10 → s.221) “faydasız”
Yaruḳ cihān ‘Abdu’l-Muṭṭalib üze ḳarardı, oġlum öldi kelinim hem öldi, atasız anasız
oġlannı neteg asrayın, tėp yıġladı. (KE I, 184v, 5), (HŞ, 3503 → s.222), (NF, 143/2 → s.222),
(KE I, 169v, 5 → s.222), (KE I, 169v, 1 → s.222) “babasız”
Belgülüg belā tutur, belāsız kimersege belā yoḳ. (KE I, 83v, 19) “belasız”

Mūsm aydı: biligsiz ẹrmiş-siz. (KE I, 116v, 21) “bilgisiz”

Munus tėg cānsız neerselerke ‘ibādat qılur-siz taqı ‘ālamnı yaratġan törütgen bir u bar
Tasrıġa ‘ibādat qılmaz-siz tėdi erse, Nemrūd ‘al aydı. (NF, 217/2) “cansız”

yana şah yalnıp aytur kim i şmrin
içim köydi sinis çaḳsız nāzısdın (HŞ, 1686) “eksik, tamam olmayan”

Mekkedin Şām vilāyetiġa arḳış bardı satıġ ḳılıp yandılar, yanmışdın soŋ bir niçe edebsiz
oġlanlar olarnıŋ Sercān atlıġ butların otġa köydürdiler. (KE I, 179v, 13) “edepsiz,
terbiyesiz”

Ol ḥalvāsız oġlan öz etmekinge qanā‘at qılmış bolsa erdi taqı ol yārınıs ḥalvāsınġa ṭama‘
qılmamış bolsa erdi. (NF, 302/6) “helvası olmayan”
Tasrı te‘ālānıs ḥükmi taqı fermānı ol turur kim latunsuz kişi zinā qılsa. (NF, 347/11)
“karısı olmayan”

ḥisābsuz köp çerig ḳıldı müheyyā
ayıttı tur oturma tidi hayyā (HŞ, 1758), (NF, 264/4 → s.228), (NF, 260/5 → s.228) “sayısız,
çok”
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… eger mmānsız dünyādın çıqsas tėdi erse. (NF, 16/6) “inançsız”

… tonları körklüg, yıḍıġı tatlıġ, ādemm körüp qanġusuz ṣūratnı kördi erse. (NF, 439/11)
“doyulamayan”

iki süçüglük ol birge tapulmaz
süsüksüz lurma ḳapsız ġoz bolmaz (HŞ, 3615) “kabuksuz”

şükr kim birdi furṣat uşbu eyyām

ḳararsız canḳa hem sen bir bir ārām (HŞ, 1626), (HŞ, 648 → s.231) “kararsız”

kebābsuz işke kilmez hmç tütün bil
yıġınıs asġı yoḳ boldı ṣabır ḳıl (HŞ, 2801) “kebabsız”

… taqı kereksiz kişilerni ma‘zūl qılsasız. (NF, 196/4) “gereksiz”

ḳıyassız luṭf u in‘ām köp ḳıldı
kim anıs köslini ārāmı ḳıldı (HŞ, 1246) “kıyaslanamayan, eşsiz”

ḳızsız (KE I, 186r, 1 → s.231) “kız çocuğu olmayan”
kilmdsiz (NF, 103/15 → s.231) “kilitsiz”

kişisiz (KE I, 48v, 3 → s.231) “kimsesiz”

körksiz (KE I, 159r, 5 → s.259) “çirkin”

közetçisiz (HŞ, 1480 → s.270) “korunmasız, nöbetçisiz”
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közsiz (KE I, 99r, 14 → s.269), (KE I, 180v, 1 → s.269), (KE I, 17r, 15 → s.269), (HŞ, 3530 →
s.269),

(KE I, 21r, 6 → s.269) “kör”

kümüşsiz (HŞ, 2629 → s.232) “gümüşsüz”
mussuz (NF, 401/3 → s.233), (NF, 401/11 → s.233) “dertsiz, tasasız”

ögsüz (KE I, 128r, 17 → s.233) “öksüz”
raḥmsız (KE I, 185v, 20 → s.234), (HŞ, 4369 → s.234), (KE I, 249r, 7 → s.235) “merhametsiz”
saḳalsız (KE I, 94r, 1 → s.235), (KE, I, 94r, 2 → s.235), (NF, 351/12 → s.235) “sakalsız”
saḳışsız (HŞ, 3191 → s.263), (NF, 399/1 → s.263), (HŞ, 2123 → s.263), (KE I, 1v, 2 → s.263), (KE
I, 180r, 19 → s.263) “sayısız”

sansız (HŞ, 1988 → s.262), (HŞ, 3215 → s.262), (KE I, 132v, 7 → s.262), (KE I, 1v, 2 → s.262), (KE
I, 167r, 12 → s.262), (NF, 399/1 → s.262), (KE I, 180r, 18 → s.262), (HŞ, 2935 → s.262), (KE I,
213r, 18 → s.262), (HŞ, 1428 → s.262) “sayısız”
sossuz (HŞ, 1744 → s.236) “soysuz”

susuz (HŞ, 2718 → s.236), (KE I, 68v, 12 → s.236), (KE I, 48v, 3 → s.237), (HŞ, 3565 → s.237)
“susuz”
süsüksüz (HŞ, 3615 → s.237) “dikensiz”

sütsiz (KE I, 152r, 13 → s.238), (KE I, 185r, 10 → s.238) “sütsüz”
tatıġsız (KE I, 171r, 18 → s.255) “tatsız”

tikensiz (HŞ, 943 → s.264) “dikensiz”
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tilsiz (KE I, 207r, 2 → s.239) “kenarsız, kıyısız”; (KE I, 78v, 17 → s.239) “dilsiz”

töşüksiz (KE I, 148v, 1 → s.261), (KE I, 148v, 21 → s.261) “delik olmayan”
üstādsız (HŞ, 2349 → s.240) “ustası-öğretmeni olmayan”
vefāsız (HŞ, 1953 → s.241) “vefasız”

yaġsız (HŞ, 3680 → s.241) “yağsız”
yaraġsız (HŞ, 3024 → s.256), (HŞ, 844 → s.256), (KE I, 57v, 8 → s.256), (KE I, 130v, 1 → s.256),
(KE I, 169v, 10 → s.256), (KE I, 234v, 17 → s.256), (KE I, 82v, 15 → s.256), (HŞ, 2643 → s.256),
(KE I, 227v, 6 → s.257) “faydasız, kötü”
yazuḳsız (KE I, 116r, 17 → s.261), (KE I, 130r, 21 → s.261), (NF, 263/17 → s.261), (HŞ, 352 →
s.261)

“günahsız”

yẹmişsiz (KE I, 237r, 1 → s.265), (HŞ, 3586 → s.265) “meyvesiz”
yoḳsuz (KE I, 161v, 5 → s.260) “yoksul”

yolsuz (KE I, 36v, 16 → s.241), (KE I, 119r, 11 → s.242) “doğru yoldan çıkmış”
yüŋsiz (KE I, 170v, 13 → s.242) “tüysüz”
2.2.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
aḏaḳsız24 bir zamān olturmadılar
ne ‘işret ḳoydılar kim sormadılar (HŞ, 1606) “kadehsiz”

24

“Kadeh” anlamına gelen kelime, Orta Türkçede ayak şeklinde yazılır. Ancak burada bir hata yapılmış ve
“kadeh” anlamına gelen ayak kelimesi yerine, “ayak” anlamına gelen aḏak kelimesi yazılmıştır: ayak
“goblet=kadeh” (EDPT, 270); aḏak “foot=ayak” (EDPT, 45).

283
‘Abdu’l-Muṭṭalib ḥayrān ḳaldı Eymene ol ḳayġudın aġrıp öldi, Resūl atasız ẹrdi anasız
ḳaldı. (KE I, 184v, 4), (KE I, 67r, 12 → s.219), (KE I, 184v, 9 → s.219), (NF, 78/16 → s.219)
“annesiz, öksüz”

geh aytur baġlaġay tün ralt assız
yana uçġunġamen bu balt assız (HŞ, 1573), (HŞ, 4568 → s.219), (HŞ, 2282 → s.219), (HŞ,
4650 → s.220), (HŞ, 4568 → s.220), (HŞ, 3609 → s.220), (HŞ, 1554 → s.220), (HŞ, 1771 → s.220),
(HŞ, 4487

→ s.220),

(HŞ, 4054

→ s.220),

(HŞ, 1573

→ s.220),

(HŞ, 4478

→ s.221)

“aniden,

birdenbire”
assızda (HŞ, 2885 → s.246), (HŞ, 1531 → s.246), (HŞ, 2618 → s.246), (HŞ, 4648 → s.246), (HŞ,
3953 → s.246), (HŞ, 2044 → s.247), (HŞ, 2635 → s.247), (HŞ, 3593 → s.247), (HŞ, 1801 → s.247)
“aniden, birdenbire”
assızdı (HŞ, 1798 → s.247) “aniden, birdenbire”
aŋsızın (KE I, 182r, 1 → s.245), (HŞ, 1830 → s.245), (KE I, 61v, 7 → s.245) “aniden, birdenbire”

tökülmiş al çiçekim uş butaḳdın
nelük bolmasun ansız baġ masa ḳın (HŞ, 2725), (HŞ, 2727 → s.221), (HŞ, 1867 → s.221),
(HŞ, 2980 → s.221), (HŞ, 2207 → s.221), (HŞ, 1847 → s.221) “onsuz”

ansızın (HŞ, 2534 → s.245) “onsuz, o olmadan”
Muḥammedni atasız anasız tėp kimerse ḳabūl ḳılmadı. (KE I, 184v, 9), (KE I, 167r, 7 →
s.222),

(NF, 78/16 → s.222) “babasız”

bahasız barçalarḳa birgüçi ḳut
ḥmlesiz taşnı ḳılġan la‘l ü yāḳūt (HŞ, 2841) “karşılıksız”

meẟel urdı alurda ġarḳa-i zār
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ölüg hem baltsız ölmesü zinhār (HŞ, 3856) “bahtsız, kadersiz”
Ze‘ūm çıḳdı, ol üŋür bẹlgüsiz boldı. (KE I, 33r, 8), (KE I, 128r, 12 → s.270), (KE I, 134v, 7
→ s.270)

“belirsiz”

ni şum sā‘atta çıkmış-biz tiyü tiz
ḳayıttılar bolup nevmmd bigsiz (HŞ, 776) “beysiz”

bolur lod körklüler barça ḳılıḳsız
bular ‘aybın yapar körki biligsiz (HŞ, 3699) “bilgisiz”

biligsizlikdin (HŞ, 3549 → s.268) “bilgisizlikten”
Loḳmān ḳarż bėrür ẹrdi tanuḳsız, bitigsiz, biregü kẹlip miŋ altun aldı. (KE I, 163v, 21)
“senetsiz”

atıp oḳ zalmı birle tigme bir ḳız
uçar ḳuş tig keḏiḳni ḳıldı cansız (HŞ, 1384), (HŞ, 3219 → s.223) “cansız”
cānsızın (HŞ, 4309 → s.245), (HŞ, 4310 → s.245) “cansız bir halde”
kişi bolmasu men tig lānumansız
ni dünya ni dmn iki cihānsız (HŞ, 2640) “bağlanacak bir yeri kalmamış”

Rebbü’l-‘izzeni tüşümde kördüm; cihetsiz taqı mekānsız taqı keyfetsiz masa aytur kim.
(NF, 318/5) “sebepsiz”

sen ol simūrġ sen kim yoḳ tisis bir
yana simūrġ cuftsuz bolur ālır (HŞ, 2878) “tek”
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taöuḳ çaḳsız çaḳırsa lod bilür sen
başın yilge birip ḳalur ḳuruġ ten (HŞ, 3522) “tamam olmayarak, eksik”
bu işni saḳşap ḥasretde ḳaldı
ni ḳılsun çāresiz sos ṣabr ḳıldı (HŞ, 2818) “çaresiz”

çün körk bar ḳaḏġu yoḳ iksilse bir lāl
çibinsiz bolsa ṣāfiraḳ bolur bal (HŞ, 2809) “sineksiz”

minim tig bolmasun hmç ādemm zād
bu davlatsızlıḳımdın vāy feryād (HŞ, 2608) “mutsuzluğumdan, bahtsızlığımdan”

Yā Muḥammed, bu ol ża‘mfa turur kim tili birle cüftini āzār qılur erdi taqı cüftidin
destūrsız ėwindin çıqar erdi, yawuz işler qılur erdi. (NF, 68/9), (KE I, 141v, 8

→ s.224),

(NF, 285/15 → s.225), (KE I, 128v, 8 → s.225), (KE I, 128v, 5 → s.225), (KE I, 219v, 7 → s.225),
(KE I, 128v, 14 → s.225), (KE I, 128v, 15 → s.225) “izinsiz”

edebsiz (HŞ, 1709 → s.225) “edepsiz”

egsüksüz (HŞ, 213 → s.258) “eksiksiz, tam”

emgeksiz (HŞ, 2339 → s.258), (KE I, 122v, 15 → s.258), (KE I, 130r, 11 → s.258), (KE I, 167r, 5
→ s.258)

“emeksiz, zahmet çekmeden”

endmşesiz (NF, 145/8 → s.225) “endişesiz, düşünmeden”

erksiz (KE I, 88r, 1 → s.225) “yetkisi olmadan”; (KE I, 85r, 4 → s.225), (HŞ, 1689 → s.225), (KE
I, 205v, 21 → s.226), (HŞ, 3911 → s.226), (KE I, 103r, 18 → s.226) “güçsüz”

erksizde (HŞ, 2735 → s.247) “güçsüz olduğunda, güçsüzken”
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eöünsüz (HŞ, 1858 → s.249) “evsiz”

eyesiz (KE I, 228r, 1 → s.226), (KE I, 38v, 1 → s.226) “sahipsiz”

labarsız (HŞ, 3224 → s.226), (HŞ, 2591 → s.226), (HŞ, 2695 → s.226) “habersiz”
ḥācetsiz (KE I, 131r, 14 → s.227) “gereksiz, boşuna”
lānumansız (HŞ, 2640 → s.227) “evsiz barksız”
lıdmatsız (HŞ, 313 → s.227) “hizmetsiz”
ḥicābsız (KE I, 59v, 10 → s.227), (NF, 302/15 → s.227), (HŞ, 3009 → s.227) “utanmadan”

ḥmlesiz (NF, 251/4 → s.227), (HŞ, 396, 12 → s.228), (HŞ, 2841 → s.228) “hilesiz, aldatmacasız”

ḥisābsız (NF, 324/1 → s.228), (NF, 260/8 → s.228), (NF, 260/9 → s.228) “hesapsız, sayısız”
hūşsuz (KE I, 72r, 15 → s.228) “aklı başından gitmiş, kendinden geçmiş”

ḥüccetsiz (KE I, 241r, 19 → s.228) “izinsiz”

hürmetsiz (KE I, 196r, 8 → s.228) “saygı duyulmayacak”
‘ışḳsız (HŞ, 2756 → s.229) “aşksız”
icāzatsız (NF, 302/11 → s.229) “izinsiz”

igsiz (HŞ, 4430 → s.229) “hastalıksız, sağlıklı”
imāmasız (NF, 164/3 → s.229) “sarıksız”
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mmānsız (KE I, 24v, 13 → s.229), (NF, 427/10 → s.229), (NF, 368/17 → s.229), (NF, 18/9 → s.229),
(NF, 237/4 → s.229) “inançsız”
islāmsız (KE I, 142v, 11 → s.230), (KE I, 142v, 8 → s.230) “kafir”
‘işretsiz (HŞ, 1222 → s.230), (HŞ, 1120 → s.230) “içkisiz, eğlencesiz”
i‘tiḳādsız (KE I, 114r, 19 → s.230) “inançsız”
‘izzetsiz (KE I, 196r, 8 → s.230) “değersiz”
kābinsizin (HŞ, 4029 → s.245), (HŞ, 3766 → s.245), (HŞ, 3641 → s.245) “çeyizsiz”

ḳaḏġusuz (HŞ, 1124 → s.263), (HŞ, 1561 → s.263), (HŞ, 3290 → s.264) “kaygısız”
ḳararsız (HŞ, 4182 → s.230) “kararsız”; (NF, 345/16 → s.231) “kendinde olmayarak”
ḳararsızlıḳda (HŞ, 1707 → s.250) “kendinde olmayarak”
kėneşsiz (KE I, 113r, 8 → s.263), (KE I, 63r, 12 → s.263) “danışmadan”

kesiksiz (HŞ, 4681 → s.259) “aralıksız”

keyfetsiz (NF, 318/5 → s.231) “nedensiz, sebepsiz yere”

ḳılıḳsız (HŞ, 3556

→ s.259),

(HŞ, 3699

→ s.259),

(HŞ, 3436

→ s.259)

“nasıl davranacağını

bilmeden, karaktersiz”
qırā’atsız (NF, 40/12 → s.231) “Kur’an‘dan belli parçalar okumayarak”
kimisiz (KE I, 173v, 16 → s.231) “gemisiz”

kirişsiz (HŞ, 1957 → s.231) “kirişsiz, yay kirişi olmadan”
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ḳonuḳsuz (KE I, 59r, 18 → s.260) “konuksuz”
köŋülsiz (KE I, 125r, 9 → s.231), (KE I, 195v, 19 → s.232), (HŞ, 2249 → s.232), (HŞ, 974 → s.232)
“gönülsüz, isteksiz”

körksüz (NF, 399/6 → s.259), (KE I, 8r, 14 → s.259), (KE I, 83r, 10 → s.259) “çirkin”

közsiz (KE I, 124r, 1 → s.269), (NF, 361/5 → s.269), (KE I, 71r 10 → s.269), (NF, 237/13 → s.269)
“kör”

küçsüz (KE I, 237r, 16 → s.232), (HŞ, 4264 → s.232) “güçsüz”
mekānsız (NF, 318/5 → s.232) “yersiz, sebepsiz”

meliksiz (KE I, 131v, 10 → s.232) “hükümdarsız”

mensiz (HŞ, 2143 → s.233) “bensiz”
meşġalesiz (NF, 262/7 → s.233) “uğraşısız”
mussuz (NF, 286/6 → s.233), (NF, 110/16 → s.233) “dertsiz, tasasız”

nedmmlersiz (HŞ, 1118 → s.249) “dostları olmadan”

nökersiz (HŞ, 1352 → s.233) “hizmetçisiz”

otsuz (HŞ, 3281 → s.233) “ateşsiz”

ögsüz (KE I, 72v, 4 → s.254), (KE I, 79r, 20 → s.254), (KE I, 79v, 12 → s.254), (KE I, 111r, 4 →
s.254),
s.255)

(KE I, 192v, 5 → s.255), (KE I, 77r, 12 → s.255), (KE I, 72r, 1 → s.255), (KE I, 224v, 10 →
“aklı başından gitti”

öksüz (KE I, 41v, 13 → s.234), (NF, 88/5 → s.234) “öksüz”
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ölümsüz (HŞ, 4614 → s.265) “ölümsüz”
raġbatsız (NF, 201/3 → s.234), (NF, 200/14 → s.234), (NF, 236/9 → s.234), (NF, 231/7 → s.234),
(NF, 232/15 → s.234) “isteksiz”
raḥmsız (HŞ, 3341 → s.234) “acımasız”
riyāsız (NF, 232/8 → s.235) “samimi, dürüst”
rüstāyisiz (HŞ, 2498 → s.235) “köylü olmadan”

sançışsız (KE I, 229v, 10 → s.263) “savaşsız, dövüşsüz”

sensiz (HŞ, 3459 → s.235), (KE I, 237v, 14 → s.235), (KE I, 69r, 11 → s.235), (KE I, 91v, 15 →
s.235),

(HŞ, 3897 → s.236), (KE I, 238v, 21 → s.236) “sensiz”

sensizin (HŞ, 1324 → s.246), (HŞ, 2586 → s.246) “sensiz”
sinissiz (HŞ, 1698 → s.249), (HŞ, 1402 → s.249) “sensiz”

sizlersiz (KE I, 73v, 21 → s.249) “sizsiz”

sizsiz (KE I, 73v, 21 → s.236) “sizsiz”
sossuz (NF, 62/16 → s.236) “zürriyetsiz, soysuz”
sorġusuz (KE I, 249r, 1 → s.264) “karşılıksız”

susuz (HŞ, 1634 → s.236), (KE I, 132v, 9 → s.236), (KE I, 69r, 20 → s.237), (KE I, 151r, 18 →
s.237),

(KE I, 69v, 12 → s.237), (KE I, 35r, 3 → s.237), (KE I, 80r, 15 → s.237), (KE I, 12r, 18 →

s.237),

(NF, 355/7 → s.237) “susuz”
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süseksiz (HŞ, 3666 → s.237), (HŞ, 2891 → s.237) “dikensiz”

şeksiz (NF, 428/4

→ s.238),

(NF, 275/13

→ s.238),

(HŞ, 174

“şüphesiz”
şmrmnsiz (HŞ, 3073 → s.238), (HŞ, 1220 → s.238) “Şirin’siz, tatsız”

şübhetsiz (NF, 246/16 → s.238) “şüphesiz”
tahāretsiz (KE I, 221v, 5 → s.238) “pis, kirli”

ṭama‘sız (HŞ, 2302 → s.239) “açgözlü olmasa, doymayı bilse”
taŋġısız (KE I, 228r, 8 → s.264) “üzengisiz”
tanuḳsız (KE I, 163v, 21 → s.259), (NF, 195/4 → s.259) “tanıksız”
tapuġsuz (KE I, 38v, 1 → s.255) “ibadetsiz”

ṭarabsız (HŞ, 1118 → s.239) “üzüntülü”
temāşasız (HŞ, 417 → s.239) “oyunsuz, temaşasız”

tensiz (HŞ, 4310 → s.239) “bedensiz”

tensizin (HŞ, 4309 → s.246) “vücut olmadan”
teşdmdsiz (KE I, 86r, 16 → s.239) “şeddesiz”

teşvmşsiz (NF, 262/7 → s.239) “dingin, rahat”

tewsiz (KE I, 5v, 5 → s.239) “hilesiz, aldatmadan”

→ s.238),

(HŞ, 3932

→ s.238)
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tikensiz (HŞ, 3327 → s.264), (HŞ, 3328 → s.264), (HŞ, 3693 → s.264) “dikensiz”

tileksiz (KE I, 167r, 6 → s.259) “isteksiz”

tilsiz (KE I, 25v, 21 → s.239) “dilsiz”

tirgüksiz (KE I, 46v, 1 → s.270) “dayanaksız”

tişisiz (KE I, 83v, 18 → s.240) “kadınsız”
tutuġsuz (HŞ, 3106 → s.255) “tutmadan”

umançsız (KE I, 53v, 21 → s.265) “umutsuz”
uruġsuz (HŞ, 4388 → s.240) “soysuz, zürriyetsiz”

ussuz (HŞ, 4119 → s.240) “akılsız”

uyatsız (HŞ, 4435 → s.240) “utanmaz”

uyatsızlıqdın (NF, 387/13 → s.251) “utanmazlıktan”
ümmdsiz (KE I, 48r, 1 → s.240), (KE I, 34v, 3 → s.240) “ümitsiz”

ündeksizin (HŞ, 2199 → s.267) “çağırmadan”
vaḳıtsız (HŞ, 3761 → s.240), (HŞ, 3212 → s.241), (KE I, 122r, 19 → s.241), (KE I, 122v, 8 → s.241)
“vakitsiz”
vasıṭasız (KE I, 190v, 3 → s.241) “aracısız”

yalavaçsız (KE I, 131v, 10 → s.241) “peygambersiz”
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yaraġsız (KE I, 52v, 18 → s.256), (KE I, 87v, 21 → s.256), (HŞ, 3356 → s.256), (KE I, 234v, 3 →
s.257)

“faydasız, boşuna”; (KE I, 26r, 1 → s.257) “faydasız, uygun düşmeyen şekilde”

yārsız (HŞ, 3855 → s.241) “sevgilisiz”
yarsızlıḳımdın (HŞ, 1838 → s.251) “sevgilisizliğimden”
yazuḳsız (KE I, 235r, 4 → s.261), (NF, 335/12 → s.261), (NF, 390/3 → s.261), (NF, 244/4 → s.261),
(HŞ, 2497 → s.261), (NF, 86/11 → s.261) “günahsız”
yoḳsuz (KE I, 186v, 10 → s.260) “yoksul”

yolsuz (KE I, 244r, 12 → s.241), (KE I, 241r, 19 → s.241), (KE I, 240r, 18 → s.242), (HŞ, 1278 →
s.242)

“doğru yoldan çıkarak”

yolsuz(un) (KE I, 151v, 11 → s.246) “doğru yoldan çıkarak”

Yūsufsız (KE I, 68v, 11 → s.242), (KE I, 67r, 13 → s.242), (KE I, 69r, 17 → s.242) “Yusuf’suz”

żarūratsız (NF, 384/3 → s.242) “zorunlu olmadan, gerekmedikçe”

zehirsiz (HŞ, 1195 → s.242) “zehirsiz”
2.3. Kıpçak Türkçesi
2.3.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
2.3.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.3.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
Taranan 3 Kıpçak metninde +sIz / +sUz eki, 84 örnekte kök halindeki kelimeler
üzerine gelmiştir.

‘Amelsiz ‘ālim bal-sız zenbūr-ġa olşar. (GT, 346, 9)
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‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 345, 13)

müferriḥ şmveli nāzük dilārām
ḳıla bilmes idi ansız dil ārām (GT, 139, 11)

aue kiz kțdȃ atasis
kurtley turip beymis ihc
burulipturgȃ ilȃni
basip jančti dag oltdi (CC, 138, 33)
… andan ṣoñra atsız barmaq birlä biraz qıyıq dutġay çılaq barmaq üzärä. (KF, 37r, 6)

… ya‘nī orta barmaqnı atsız barmaq üzärä qıyıq dutġay. (KF, 37v, 3)

Biri çılaq barmaq va biri atsız barmaq va biri orta barmaq turur. (KF, 34v, 7)

Biri çılaq barmaq va biri atsız barmaq va biri orta barmaq turur. (KF, 35r, 3)

Va dalı atsız barmaqnı çılaq barmaq üzärä qıyıq ṭutġay. (KF, 37v, 4)

Anı kedärmäklik ol turur çılaq barmaqnı dalı atsız barmaqnı dalı orta barmaqnı bärk
dutġay sän. (KF, 57v, 2)

… ya‘nī oñ qolnıñ çılaq barmaqnı dalı atsız barmaqnı dalı orta barmaqnı bärk yummaq
turur iṭlāqdan ṣoñra. (KF, 27r, 4)

… ya‘nī çılaq barmaqnı dalı atsız barmaqnı dalı orta barmaqnı eki älindän qatı bärk
yumġay oq atar vaqtda. (KF, 21v, 8)
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Va dalı çılaq barmaqnı dalı atsız barmaqnı oñ qoldan açmaġay, bärk tutġay. (KF, 39v, 1)

Birisi çılaq barmaqnı va dalı atsız barmaqnı va dalı orta barmaqnı açmaqdan bolur. (KF,
59v, 5)
Va dalı çılaq barmaqnı dalı atsız barmaqnı va dalı orta barmaqnı bärk muḥkam dutġay
sän. (KF, 47v, 7)
Avval çılaq barmaq birlä tutġay, andan ṣoñra atsız barmaq birlä, andan ṣoñra orta barmaq
birlä tutġay. (KF, 18v, 1)

… äli qadarınça qılġay va dalı çılaq barmaġı birlä dalı yanındaġı atsuz barmaq birlä ve
orta barmaq birlä muḥkam tutġay. (KF, 18r, 5)

Orta barmaqnı atsuz barmaq üzärä biraz arqun dutġay. (KF, 37v, 9)
Andan ṣoñra atsuz barmaqnı andan biraz arqun dutġay. (KF, 37v, 8)
Fuḳarā-nı başsız ayaḳsız ma‘yūb-lerge ol sebeb bilen kim māl-ları daġı ġurūr cāhları bar
meclisde oturmaslar. (GT, 309, 11)

Män karakči sen kök hani ägäč, män yamanli sän ayipsiz ägäč ältirsen hatimni. (CC, 149,
6)

ave kiñinig termäsțda
jalgiz konuptur misiha
aypsiz anda kimni kildi
mengi tavga angțd’di (CC, 138, 7)

Saginsamen bahasiz kanini, kim hristoz töktu soup kuluni, (? ti)ciyalman yasimni. (CC,
149, 1)
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Üç nime dāyim ḳalmas biri tmcaretsiz māl ikinçi-si baḥiẟ-ẟiz ‘ilm üçünçi ṣiyāset-siz mülk.
(GT, 322, 5)

‘Amelsiz ‘ālim bal-sız zenbūr-ġa olşar. (GT, 346, 9)

Özgeler daġı anıs bilen ġavġā ḳıldılar ayttım subhāna’l-lāh yıraḳdaġılar böyle ḥużūrda
daġı yaḳın-daġı-lar baṣmretsiz yıraḳda. (GT, 110, 6)

Fuḳarā-nı başsız ayaḳsız ma‘yūb-lerge ol sebeb bilen kim māl-ları daġı ġurūr cāhları bar
meclisde oturmaslar. (GT, 309, 11)
Dünye-ni böyle vefāsız körüp daġı ‘ömrni eyle beḳāsız bilip ayttım. (GT, 249, 7)

‘Ömr māl cem‘ itmek üçün degül bir ‘aḳıl-dan sordılar devlet-li kim durur daġı devlet-siz
ni durur. (GT, 318, 11)

Devlet-li ol kim yidi daġı yidürdi ammā devlet-siz ol kim müteferriḳ māl cem‘ itti
yimeyin ḳoydı kitti. (GT, 318, 12)
Munça türli ‘ilm fażlı bilen bir dmnsiz mel‘ūn bilen sözleşe bilmedis ol. (GT, 214, 11)

bir tünle köp yimekden ḳarnı kerile tolġay
yā bir kiçe direm-siz bengm ve aç bolġay (GT, 337, 4)

ecel-siz ādemm ölmes diyip-sen
yılan-nı ḳuyruḳından tutma zinhār ol (GT, 197, 13)
Ecel-siz balıḳ ḳurı yirde ölmes. (GT, 188, 11)
Ecel-siz balıḳ ḳurı yirde ölmes. (GT, 345, 5)
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ave kiz hani tuurgȃ
saytani erksis etkä
asroving bizga teyirgil
mengulik ongga jetkirgil (CC, 141, 4)

Erkli erksis tamucka bargaysiz. (CC, 125, 5)
‘ömrini kim fāyide-siz iş-lere ḳıldı telef
ḥācet almadı tüşürdi aḳça-sın ol nā-lalef (GT, 321, 7)

İkki kişi fāyide-siz renc çikti. (GT, 320, 8)

Ḳavmı-nı isen fehm siz ölü kösülli ṭāyife kördüm. (GT, 109, 2)

anıs vaṣfın sorarlar bolsa menden
nişānsızdan labersiz ni digey rāz
bu ‘āşık-larnı ma‘şūḳ öltürüp-tür
ölülerden kilür mi hergiz āvāz (GT, 10, 1)

Ḥad-siz cevr ve ḥisāb-sız cefā ḳılıp bir kün bu oġlan atası lıdmatına kilip şikāyet ili bilen
nāmūs yaḳasın yırttı. (GT, 279, 8)
Düşmen çerisi ḥadsiz köp idi daġı bular az. (GT, 22, 2)
Ḥad-siz cevr ve ḥisāb-sız cefā ḳılıp bir kün bu oġlan atası lıdmatına kilip şikāyet ili bilen
nāmūs yaḳasın yırttı. (GT, 279, 8)

Ḥakmm özre hüner-siz ir derāhim birle falr itse. (GT, 310, 5)

Munuñ kibi atmaqlıġa idman käräk turur, idmansuz bolmaz. (KF, 23r, 1)
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‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 345, 13)

Subḥāne’l-lāhi anıs kim ḳırḳ ayaḳı bar idi eceli irişti ise il-siz ayaḳsızdan ḳaçıp ḳulula
bilmedi. (GT, 189, 4)

İrādet-siz mürmd müflis āşıḳ-ḳa olşar. (GT, 345, 12)

‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 346, 1)

Lalḳ-nıs kizli ‘aybın açmaġıl anlarnı fażmḥat kılursen daġı sen i‘tiḳādsız ḳalur sen. (GT,
334, 9)

‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 346, 1)

aġaç körki yimiş irnis keremdür
kerem-siz ir vücūdı ke’l-‘adem-dür (GT, 187, 12)

mübārek hünerdür cehānda kerem
kerem-siz vücūdı irür ke’l-‘adem (GT, 59, 10)

Va biri dalı kuştuvānsız atmaqdan bolur. (KF, 55v, 4)

Anı kedär[mäk] ol durur kim kuştuvānsuz atmaġay sän. (KF, 55v, 5)
Māl-sız kişi ‘uryān-nı örte bilmes. (GT, 305, 3)
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Ma‘rifet-siz faḳmr ḳarār tutmas ḥattā faḳrı küfrge yitmeyinçe bu ma‘lūm durur. (GT, 305,
2)

‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 346, 1)

Va biri dalı yaynıñ kirişniñ eki başı maydānsız bolmaqdan bolur. (KF, 64r, 2)

Melāmet kılıp ayıttım isen mürüvvet-siz dūn-himmet kim-irse bolġay. (GT, 44, 8)

mürüvvet-siz eyā zenbūr-i ḥikme
‘asel birmes-sen ilge bārm tikme (GT, 346, 10)

Ol mürüvvet-siz kime-çi musa raḥm itmeyin ayttı. (GT, 199, 7)

igilür yaş aġaç niçük tileses
ḳurı igri aġaç otsuz tüzelmes (GT, 281, 2)
kim riyāsız tün ü kün ṭā‘at ḳılıp
vaḳf u idrār almadı ‘ābid bolur (GT, 142, 6)
niçe kim ol sa‘ādet-siz işitmes
asa sen ayta-dur pend u naṣmḥat (GT, 285, 8)

sa‘ādet-siz kişi ança (içse?) isrüse (isürse?)
bolur barın içip lusrān-ı meclis (GT, 286, 6)

Tā közüm sen-siz cehān-nı körmegey idi bu kün. (GT, 249, 6)

kilip öltür meni imdi fedā ḳıldım sasa cān oş
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masa sen-siz tirilginçe senis alnısda ölsem hoş (GT, 235, 9)

Üç nime dāyim ḳalmas biri ticāretsiz māl ikinçi-si baḥiẟ-siz ‘ilm üçünçi ṣiyāset-siz mülk.
(GT, 322, 5)

ave kiz olbekligingdȃ
kț tilesa alir raygan
susȗ ǵanni kț esirtir
hȃ as tini kț toydrir (CC, 140, 11)
niçe şek-siz kişi-ge rızḳ tigse
anı barça ḳatında izdemek bar (GT, 197, 11)
Açıp susap ṭāḳat-sız bolup yürür idi. (GT, 202, 8)

Taḳvā-sız ‘ālim közsüz meş‘ale-dār-ġa olşar. (GT, 321, 6)

Ṭāli‘-siz ṣayyād tesizde balıḳ tuta bilmes. (GT, 188, 10)

Ṭāli‘-siz ṣayyād tesizde balıḳ tuta bilmes. (GT, 345, 5)

Terbiyet-siz isti‘dād ḥayf turur. (GT, 339, 7)
Üç nime dāyim ḳalmas biri tmcaretsiz māl ikinçi-si baḥiẟ-ẟiz ‘ilm üçünçi ṣiyāset-siz mülk.
(GT, 322, 5)
turup vaḳtsız çaġırma ay mü’eẕẕin
kiçeden ni kiçip-tür bilmeyin sen (GT, 120, 3)
Vaḳt-sız luṭf körgüzmek heybet kiterür. (GT, 327, 10)
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Nml yaḳasında mamuḳ iktik vaḳtsız yaġmur kilip telef ḳıldı. (GT, 93, 4)

neni köslüs tilese bar anı ḳıl
vefāsız dilrübā-sen iy bili ḳıl (GT, 234, 12)
Dünye-ni böyle vefāsız körüp daġı ‘ömrni eyle beḳāsız bilip ayttım. (GT, 249, 7)

Nečik kyzi iolsuz barabilmes kayda tiler. (CC, 123, 26)
2.3.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Kök halindeki kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz eki sonrasında, 7 örnekte işletme
eki kullanılmıştır.
Tablo 21

Çoğul eki

+lAr

2

Bulunma hali

+dA

2

Çıkma hali

+dAn

2

İyelik eki + Belirtme hali

+mIz (+) +nI

1

2.3.1.1.2.1. Çoğul Eki
Senis anı sivmeginde ‘illet yoḳ turur ve-lmkin ‘ulemā ḳadrine lāyıḳ degül kim özin
töhmet yüki altında tutmak daġı edeb-sizler cevrin çikmek. (GT, 233, 6)

Kök halindeki kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinin üzerine birden fazla işletme
ekini aldığını gösteren bir örnek tespit edilmiştir. Örnekte +sIz /+sUz eki üzerine sırasıyla
çoğul eki ile çıkma hali gelmiştir.

Luḳmān ḥakim-ge sordılar edebni kimden ögrendis ayttı edeb-sizlerden baḳtım. (GT,
122, 9)
2.3.1.1.2.2. Bulunma Hali
Ol kim-irse anı tutabilmedi assızda çıḳtı ol ir ayttı. (GT, 134, 1)
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Anuñ-içün kim duşman anı añsuzda urur, öltürür, oq atmaqnıñ fāyida qalmaz. (KF, 13r,
6)
2.3.1.1.2.3. Çıkma Hali
Subḥāne’l-lāhi anıs kim ḳırḳ ayaḳı bar idi eceli irişti ise il-siz ayaḳsızdan ḳaçıp ḳulula
bilmedi. (GT, 189, 4)

anıs vaṣfın sorarlar bolsa menden
nişānsızdan labersiz ni digey rāz
bu ‘āşık-larnı ma‘şūḳ öltürüp-tür
ölülerden kilür mi hergiz āvāz (GT, 10, 1)
2.3.1.1.2.4. İyelik Eki + Belirtme Hali
ave iessening čibugi
tayjak bizga sȇdǟ bitti
egrimisni ol kỻdurir
kučsismisni kötrir (CC, 139, 4)
2.3.1.1.3. Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz eki, 1 örnekte kök halindeki kelimenin üzerine gelmiş olan işletme
ekinden sonra kullanılmıştır.

aue Maria usingni
tengri tamȃ tugel kildi
kačȃ sȇdǟ(sendän) ațng(=aning) sözi
ten isi sis tenli boldi (CC, 139, 40)
2.3.1.1.4. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
+sIz / +sUz ekinden sonra, yapım eklerinden sadece +lIk kullanılmıştır.

Bir ebleh-ni kördüm bir faḳmh-nıs yaḳasından tutup ḥurmet-sizlik ḳılur idi. (GT, 215, 5)
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Bir ‘arab meliki inṣāfsızlık bilen mevṣūf daġı ẓulm ve ta‘addm bilen ma‘rūf idi. (GT, 37,
13)

Anıs kibi melik munus kibi uluġ-nıs ḳadrin bilmedi ‘izzet-sizlik itti. (GT, 70, 10)

Bu iv ni‘meti bilen beslenip turur-men daġı az cevr körüp köp yılġı ni‘met ḥaḳḳın unutup
vefāsızlıḳ itmek mürüvvet degül. (GT, 72, 1)
2.3.1.1.5. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Kök kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra kullanılan yapım eki, 2
örnekte işletme ekleriyle kullanılmıştır.

Tablo 22

Çıkma hali

+dAn

1

Yönelme hali

+GA

1

2.3.1.1.5.1. Çıkma Hali

Ḥurmet-sizlik-den hmç nime ḳoymadı ḳāżm yārānlarına ayttı. (GT, 253, 10)

2.3.1.1.5.2. Yönelme Hali
Sosra ġaybetimde düşmen-ler külüp ṭa‘ne-ler urup menim bu sa‘yimni mürüvvetsizlikke ḥaml itip aytḳaylar. (GT, 49, 3)
2.3.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.3.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.3.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ekin öncesinde kullanılan fiilden isim yapım ekleri şunlardır:
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Tablo 23

-g / -ġ

10

-n

2

-Uk

9

-GU

1

-k / -ḳ

3

-ş

1

-mIş

2

2.3.1.2.1.1.1. –g / -ġ
Kim iazuchbile dage ariksus congulbile tengiring iecesin alsa, ol saginir, emdimȇ aremȇ,
ol bilmes. (CC, 125, 29)

Eger bu maṣlaḥat-nı bilse idi bilig-siz bolmaġay idi. (GT, 333, 7)

Bir biligsiz cāhil oġlan nāgehān ülküge oynap atıp oḳnı tiker. (GT, 210, 10)
Bir ḳara ḳulı bar idi isen bilig-siz lasmb atlı mıṣr mülkin asa teslmm ḳıldı. (GT, 92, 13)

kilür bolsa bilig birle sa‘ādet
biligsiz heykeli bolġay şaḳāvet (GT, 93, 8)

müdebbir ‘āḳil ir birmes yaḳmn bil
bilig-siz ir iline müşkil işler (GT, 294, 3)
Biligsiz kişi ṭabl-ı bāz bigin taşından loş āvāzı üni beyük turur ve-lmkin içi boş. (GT, 340,
6)

Bilig-siz kişi-ge sükūt-dan yalşırak yoḳ. (GT, 333, 6)

Ol bilig-siz kündüzün kim şem‘-i kātūri yaḳar. (GT, 42, 11)

Bir vezmrnis bir bilig-siz oġlı bar idi. (GT, 277, 4)
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2.3.1.2.1.1.2. –Uk
Yezus tattli äč jemȃsiz ägäč, nä kiynarsen eč jazik siz ägäč öz näzik boyungni. (CC, 149,
5)
Laṭā ḳıldım seni yazuḳsuz inçittim. (GT, 72, 6)

Menim helākligim yalşı-raḳ andan kim yazuḳsuz ḳan tökülgünçe başından közünden
öpüp ḳuçup köp māl ve ni‘met birip āzād ḳıldı. (GT, 66, 13)

Kim iazuchsus kerti congulbile tengiring iecesin alsa, angay bolgay köcdage tugȇmes
tirilik. (CC, 125, 27)

Algizlitur alar, kim iasuksuz kertilik učȗ töser, egi cȏgulble saburluch eter. (CC, 123, 29)
Bir sulṭān bir yazuḳsuz kişi-ni öltürmege buyurdu. (GT, 81, 11)

Ṣabāḥ māl iyesi kilip bu yazuḳsuz yatḳan faḳmrlarnı tuttı. (GT, 102, 13)

2.3.1.2.1.1.2.1. –UksUz
iazuksus bis (CC, 124, 30)
2.3.1.2.1.1.2.2. –IksIz
jaziksislikingni (CC, 140, 29)
2.3.1.2.1.1.3. –k / -ḳ
körksüz ipçi-nis iri közsüz kirek
ger körer bolsa yüzin birür ṭalāḳ (GT, 158, 8)

özdes kişi yapunsa iski ‘abā yaraşur
körksüz kelinge körkli ton keydirip yaraşmas (GT, 158, 1)
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Bir faḳmh irnis isen körksüz ḳızı bar idi. (GT, 157, 9)

2.3.1.2.1.1.4. –mIş
Yezus tattli äč jemȃsiz ägäč, nä kiynarsen eč jazik siz ägäč öz näzik boyungni. (CC, 149,
4)

‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 345, 13)

2.3.1.2.1.1.5. –n
kirek ḳul dāyimā taḳṣmri ‘öẕrin
ketürgey lôcasınıs ḥażretine
cehānda kim-dür ol şarṭınça ḥaḳ-nıs
şükür ḳılġan bu sansız ni‘metine (GT, 5, 3)
Yana anı s sansız saġışsız raḥmeti-ni s yaġmurı barçaġa yitip daġı tükenmes ni‘metinis lônı barça yirge yit(i)şip durur ḳulları-nıs köp türlü laṭāsın körüp kündegi vaẓmfe
‘aṭāsın kesmeyip bire turur. (GT, 5, 4)
2.3.1.2.1.1.6. –GU
uyḳusuzluḳ-dan (GT, 110, 12)
2.3.1.2.1.1.7. –ş
Yana anı s sansız saġışsız raḥmeti-ni s yaġmurı barçaġa yitip daġı tükenmes ni‘metinis lônı barça yirge yit(i)şip durur ḳulları-nıs köp türlü laṭāsın körüp kündegi vaẓmfe
‘aṭāsın kesmeyip bire turur. (GT, 5, 4)
2.3.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Gövde üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra, 1 örnekte ek fiil kullanılmıştır.
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Egirbis aytsak iazuksus bis, kensimisni aldarb dage kertelik bizda ioctur. (CC, 124, 30)
2.3.1.2.1.3. Gövde + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Gövde halindeki yapılar üzerine eklenen +sIz / +sUz eki sonrasında, yapım eki ve
işletme ekinin kullanıldığını gösteren 2 örnek tespit edilmiştir.

ave jaziksislikingni
arczulap tengri köčurdi
haziz boying mengulukga
oltti özöz onginda (CC, 140, 29)
Bir kiçe mekke yazısında ġāyet uyḳusuzluḳ-dan yörümege ṭāḳatım ḳalmayın tüşüp
yattım. (GT, 110, 12)
2.3.1.2.2. İsimden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.3.1.2.2.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
Ekin öncesinde kullanılan isimden isim yapım ekleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 24

+z

10

+dAm

5

2.3.1.2.2.1.1. +z
bir ḳuyu aġzınġa közsüz ir körüp
tip-tik olturmaḳ belm anda vebāl (GT, 92, 6)

Fm’l-cümle żarūret ḥukmi bilen bir közsüz irge ‘aḳd-i nikāḥ ḳıldılar. (GT, 158, 2)

Ni bilür közsüz kim-irse ḳadrini naḳḳāş-nıs. (GT, 339, 2)
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körksüz ipçi-nis iri közsüz kirek
ger körer bolsa yüzin birür ṭalāḳ (GT, 158, 8)

Yā kermm yā raḥmm bu ḳulus-nı baġışlaġıl eger ‘uḳūbat-ḳa lāyıḳ isem ḳıyāmat kün meni
közsüz ḳoparġıl. (GT, 99, 9)

Taḳvā-sız ‘ālim közsüz meş‘ale-dār-ġa olşar. (GT, 321, 6)

2.3.1.2.2.1.1.1. +zlAr
közsüzler (GT, 340, 10), (GT, 158, 4), (GT, 109, 4)
2.3.1.2.2.1.1.2. +zGA
közsüzge (GT, 150, 2)
2.3.1.2.2.1.2. +dAm
taptı irdem-li kişi anda şeref
ay niçe irdem-siz ir boldı telef (GT, 279, 4)

boldı irdem-li faḳmr oġlı vezmr
ḳaldı irdem-siz vezmr oġlı faḳmr (GT, 279, 5)

+sIz / sUz eki, oldukça nadir kullanılan bir ek olan +dAm yapım ekinden sonra 3
örnekte kullanılmıştır.

irdemsizler (GT, 23, 5), (GT, 336, 3), (GT, 278, 13)
2.3.1.2.2.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
İsimden türeyen isim yapım ekleriyle kurulmuş gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz
eki, şu işletme ekleriyle kullanılmıştır:
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Tablo 25

Çoğul eki

+lAr

6

Yönelme hali

+GA

1

2.3.1.2.2.2.1. Çoğul Eki
cāhil-ler ara ‘ālim oltursa asa olşar
bir şem‘i münevver-dür közsüzler arasında (GT, 340, 10)

Ol eyyāmda hind iḳlmminden bir ḥāẕıḳ ḥakmm kilip ‘ilāc ḳılıp közsüzler közün açar idi.
(GT, 158, 4)

Ḥayvān-larġa terbiyet ḳılmaḳ daġı közsüzler maḥallesinde közgüçilik itmek velmkin ma‘nm
işiki açuḳ daġı söz silsilesi uzun idi. (GT, 109, 4)

bu muḥāl irür kim irdem iri ölgey
daġı irdemsizler anıs yirin tutḳay. (GT, 23, 5)

İrdem-sizler irdem iyesin köre bilmes. (GT, 336, 3)
İrdem-sizler luḳma luḳma tilenip minnet yükin köterip yürürler. (GT, 278, 13)
2.3.1.2.2.2.2. Yönelme Hali
ma‘ṣūm fāżıl-lar ṣuḥbeti-ni terk itip ‘ilm fāyidelerinden maḥrūm ḳalmaḳ ol
közsüzge olşar kim ḳarasġu kiçe balçıḳ-ḳa tüşüp aytur idi. (GT, 150, 2)

2.3.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
2.3.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
Eki alan kelimeler, 31 kez isim, 75 kez sıfat ve 35 kez zarf görevinde kullanılmıştır.
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Subḥāne’l-lāhi anıs kim ḳırḳ ayaḳı bar idi eceli irişti ise il-siz ayaḳsızdan ḳaçıp ḳulula
bilmedi. (GT, 189, 4) “ayaksızdan”

ave kiñinig termäsțda
jalgiz konuptur misiha
aypsiz anda kimni kildi
mengi tavga angțd’di (CC, 138, 7) “ayıpsız, kusursuz”

Özgeler daġı anıs bilen ġavġā ḳıldılar ayttım subhāna’l-lāh yıraḳdaġılar böyle ḥużūrda
daġı yaḳın-daġı-lar baṣmretsiz yıraḳda. (GT, 110, 6) “kör”

kilür bolsa bilig birle sa‘ādet
biligsiz heykeli bolġay şaḳāvet (GT, 93, 8), (GT, 42, 11 → s.303) “bilgisiz”

‘Ömr māl cem‘ itmek üçün degül bir ‘aḳıl-dan sordılar devlet-li kim durur daġı devlet-siz
ni durur. (GT, 318, 11), (GT, 318, 12 → s.295) “bahtsız”

Senis anı sivmeginde ‘illet yoḳ turur ve-lmkin ‘ulemā ḳadrine lāyıḳ degül kim özin
töhmet yüki altında tutmak daġı edeb-sizler cevrin çikmek. (GT, 233, 6) “edepsizler(in)”

edeb-sizlerden (GT, 122, 9 → s.300) “edepsizlerden”

Bir ebleh-ni kördüm bir faḳmh-nıs yaḳasından tutup ḥurmet-sizlik ḳılur idi. (GT, 215, 5)
“saygısızlık”
hurmet-sizlik-den (GT, 253, 10 → s.302) “hürmetsizlikten”

Subḥāne’l-lāhi anıs kim ḳırḳ ayaḳı bar idi eceli irişti ise il-siz ayaḳsızdan ḳaçıp ḳulula
bilmedi. (GT, 189, 4) “elsiz”
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Bir ‘arab meliki inṣāfsızlık bilen mevṣūf daġı ẓulm ve ta‘addm bilen ma‘rūf idi. (GT, 37,
13) “insafsızlık”

bu muḥāl irür kim irdem iri ölgey
daġı irdemsizler anıs yirin tutḳay. (GT, 23, 5), (GT, 336, 3 → s.308), (GT, 278, 13 → s.308)
“erdem sahibi olmayanlar”

Anıs kibi melik munus kibi uluġ-nıs ḳadrin bilmedi ‘izzet-sizlik itti. (GT, 70, 10)
“hürmetsizlik”

mübārek hünerdür cehānda kerem
kerem-siz vücūdı irür ke’l-‘adem (GT, 59, 10) “cömert olmayan(ın)”

körksüz ipçi-nis iri közsüz kirek
ger körer bolsa yüzin birür ṭalāḳ (GT, 158, 8) “kör”

közsüzge (GT, 150, 2 → s.308) “köre”

közsüzler (GT, 340, 10

→ s.308),

(GT, 109, 4

→ s.308)

“körler(in)”
ave iessening čibugi
tayjak bizga sȇdǟ bitti
egrimisni ol kỻdurir
kučsismisni kötrir (CC, 139, 4) “güçsüzümüzü”
mürüvvet-siz eyā zenbūr-i ḥikme
‘asel birmes-sen ilge bārm tikme (GT, 346, 10) “namert”

mürüvvetsizlik-ke (GT, 49, 3 → s.302) “namertliğe”

“körler”; (GT, 158, 4

→ s.308)
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anıs vaṣfın sorarlar bolsa menden
nişānsızdan labersiz ni digey rāz
bu ‘āşık-larnı ma‘şūḳ öltürüp-tür
ölülerden kilür mi hergiz āvāz (GT, 10, 1) “iz bırakmayandan, yaşamayandan”
niçe kim ol sa‘ādet-siz işitmes
asa sen ayta-dur pend u naṣmḥat (GT, 285, 8) “mutsuz”

Bu iv ni‘meti bilen beslenip turur-men daġı az cevr körüp köp yılġı ni‘met ḥaḳḳın unutup
vefāsızlıḳ itmek mürüvvet degül. (GT, 72, 1) “vefasızlık”

ave jaziksislikingni
arczulap tengri köčurdi
haziz boying mengulukga
oltti özöz onginda (CC, 140, 29) “günahsızlığını”

iazuksus bis (CC, 124, 30 → s.306) “günahsızız”
2.3.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
‘Amelsiz ‘ālim bal-sız zenbūr-ġa olşar. (GT, 346, 9), (GT, 345, 13 → s.293) “işsiz”

Kim iazuchbile dage ariksus congulbile tengiring iecesin alsa, ol saginir, emdimȇ aremȇ,
ol bilmes. (CC, 125, 29) “kötü huylu”

aue kiz kțdȃ atasis
kurtley turip beymis ihc
burulipturgȃ ilȃni
basip jančti dag oltdi (CC, 138, 33) “babasız”
… andan ṣoñra atsız barmaq birlä biraz qıyıq dutġay çılaq barmaq üzärä. (KF, 37r, 6),
(KF, 37v, 3 → s.293), (KF, 34v, 7 → s.293), (KF, 35r, 3 → s.293), (KF, 37v, 4 → s.293), (KF, 57v, 2
→ s.293),

(KF, 27r, 4 → s.293), (KF, 21v, 8 → s.293), (KF, 39v, 1 → s.294), (KF, 59v, 5 → s.294),
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(KF, 47v, 7 → s.294), (KF, 18v, 1 → s.294), (KF, 18r, 5 → s.294), (KF, 37v, 9 → s.294), (KF, 37v, 8
→ s.294)

“yüzük (parmağı)”

Män karakči sen kök hani ägäč, män yamanli sän ayipsiz ägäč ältirsen hatimni. (CC, 149,
6) “ayıpsız, kusursuz”

Saginsamen bahasiz kanini, kim hristoz töktu soup kuluni, (? ti)ciyalman yasimni. (CC,
149, 1) “paha biçilmez”

‘Amelsiz ‘ālim bal-sız zenbūr-ġa olşar. (GT, 346, 9) “balsız”

Bir biligsiz cāhil oġlan nāgehān ülküge oynap atıp oḳnı tiker. (GT, 210, 10), (GT, 92, 13
→ s.303),

(GT, 294, 3 → s.303), (GT, 340, 6 → s.303), (GT, 333, 6 → s.303), (GT, 277, 4 → s.303)

“bilgisiz”
Munça türli ‘ilm fażlı bilen bir dmnsiz mel‘ūn bilen sözleşe bilmedis ol. (GT, 214, 11)
“dinsiz, kafir”
bir tünle köp yimekden ḳarnı kerile tolġay
yā bir kiçe direm-siz bengm ve aç bolġay (GT, 337, 4) “parasız, fakir, zavallı”

Ecel-siz balıḳ ḳurı yirde ölmes. (GT, 188, 11), (GT, 345, 5 → s.295) “ölümsüz”

ave kiz hani tuurgȃ
saytani erksis etkä
asroving bizga teyirgil
mengulik ongga jetkirgil (CC, 141, 4) “güçsüz”
‘ömrini kim fāyide-siz iş-lere ḳıldı telef
ḥācet almadı tüşürdi aḳça-sın ol nā-lalef (GT, 321, 7) “faydasız”

Ḳavmı-nı isen fehm siz ölü kösülli ṭāyife kördüm. (GT, 109, 2) “anlayışsız”
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Ḥad-siz cevr ve ḥisāb-sız cefā ḳılıp bir kün bu oġlan atası lıdmatına kilip şikāyet ili bilen
nāmūs yaḳasın yırttı. (GT, 279, 8), (GT, 22, 2 → s.296) “sayısız, sınırsız”
Ḥad-siz cevr ve ḥisāb-sız cefā ḳılıp bir kün bu oġlan atası lıdmatına kilip şikāyet ili bilen
nāmūs yaḳasın yırttı. (GT, 279, 8) “hesapsız, sayısız, sınırsız”

Ḥakmm özre hüner-siz ir derāhim birle falr itse. (GT, 310, 5) “yeteneksiz”

‘Amel-siz ‘ālim yimiş-siz aġaç-ḳa ‘ilm-siz zāhid işiksiz iöge ma‘rifet-siz seyyāḥ ḳanat-sız
kuşḳa murād nüzūl-i ḳur’ān-dan taḥṣml-i arı smret-turur. (GT, 345, 13) “bilimsiz”

İrādet-siz mürmd müflis āşıḳ-ḳa olşar. (GT, 345, 12) “iradesiz”

taptı irdem-li kişi anda şeref
ay niçe irdem-siz ir boldı telef (GT, 279, 4), (GT, 279, 5 → s.307) “erdemsiz”

işiksiz (GT, 346, 1 → s.297) “eşiksiz”

ḳanat-sız (GT, 346, 1 → s.297) “kanatsız”
kerem-siz (GT, 187, 12 → s.297) “cömert olmayan”

körksüz (GT, 158, 8 → s.304), (GT, 158, 1 → s.304), (GT, 157, 9 → s.305) “çirkin”

közsüz (GT, 92, 6 →

s.306),

(GT, 158, 2

→ s.306),

(GT, 339, 2

→ s.306),

“kör”
māl-sız (GT, 305, 3 → s.297) “yoksul”

ma‘rifet-siz (GT, 305, 2 → s.298), (GT, 346, 1 → s.298) “yeteneksiz”

(GT, 321, 6 →

s.307)
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mürüvvet-siz (GT, 44, 8 → s.298), (GT, 199, 7 → s.298) “namert, insanlığı olmayan”
sa‘ādet-siz (GT, 286, 6 → s.298) “mutsuz”
saġışsız (GT, 5, 4 → s.305) “sayısız, çok”
sansız (GT, 5, 3 → s.305), (GT, 5, 4 → s.305) “sayısız, çok”
susȗ (CC, 140, 11 → s.299) “susuz”
şek-siz (GT, 197, 11 → s.299) “şüphesiz”
taḳvā-sız (GT, 321, 6 → s.299) “inançsız, ibadetsiz”
tāli‘-siz (GT, 188, 10 → s.299), (GT, 345, 5 → s.299) “bahtsız, şanssız”

terbiyet-siz (GT, 339, 7 → s.299) “terbiyesiz”
vefāsız (GT, 234, 12 → s.300) “vefasız”

jazik siz (CC, 149, 5 → s.304), (CC, 125, 27 → s.304), (CC, 123, 29 → s.304), (GT, 81, 11 → s.304)
“günahsız”
jemȃsiz (CC, 149, 4 → s.305), (GT, 345, 13 → s.305) “meyvesiz”
2.3.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
müferriḥ şmveli nāzük dilārām
ḳıla bilmes idi ansız dil ārām (GT, 139, 11) “onsuz”
Ol kim-irse anı tutabilmedi assızda çıḳtı ol ir ayttı. (GT, 134, 1) “vakitsiz, birdenbire”;
(KF, 13r, 6 → s.301) “hemen”
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Fuḳarā-nı başsız ayaḳsız ma‘yūb-lerge ol sebeb bilen kim māl-ları daġı ġurūr cāhları bar
meclisde oturmaslar. (GT, 309, 11) “ayaksız”

Üç nime dāyim ḳalmas biri tmcaretsiz māl ikinçi-si baḥiẟ-ẟiz ‘ilm üçünçi ṣiyāset-siz mülk.
(GT, 322, 5) “araştırmadan”
Fuḳarā-nı başsız ayaḳsız ma‘yūb-lerge ol sebeb bilen kim māl-ları daġı ġurūr cāhları bar
meclisde oturmaslar. (GT, 309, 11) “başsız”
Dünye-ni böyle vefāsız körüp daġı ‘ömrni eyle beḳāsız bilip ayttım. (GT, 249, 7)
“sonsuz”

Eger bu maṣlaḥat-nı bilse idi bilig-siz bolmaġay idi. (GT, 333, 7) “bilgisiz”

ecel-siz ādemm ölmes diyip-sen
yılan-nı ḳuyruḳından tutma zinhār ol (GT, 197, 13) “ölümsüz”

Erkli erksis tamucka bargaysiz. (CC, 125, 5) “güçsüz”
İkki kişi fāyide-siz renc çikti. (GT, 320, 8) “faydasız, boş yere”

anıs vaṣfın sorarlar bolsa menden
nişānsızdan labersiz ni digey rāz
bu ‘āşık-larnı ma‘şūḳ öltürüp-tür
ölülerden kilür mi hergiz āvāz (GT, 10, 1) “habersiz”

Munuñ kibi atmaqlıġa idman käräk turur, idmansuz bolmaz. (KF, 23r, 1) “idmansız,
alıştırma yapmadan”

aue Maria usingni
tengri tamȃ tugel kildi
kačȃ sȇdǟ(sendän) ațng(=aning) sözi
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ten isi sis tenli boldi (CC, 139, 40) “vücutla karışmadan”
Lalḳ-nıs kizli ‘aybın açmaġıl anlarnı fażmḥat kılursen daġı sen i‘tiḳādsız ḳalur sen. (GT,
334, 9) “inançsız”

Yā kermm yā raḥmm bu ḳulus-nı baġışlaġıl eger ‘uḳūbat-ḳa lāyıḳ isem ḳıyāmat kün meni
közsüz ḳoparġıl. (GT, 99, 9) “kör”

Va biri dalı kuştuvānsız atmaqdan bolur. (KF, 55v, 4), (KF, 55v, 5 → s.297) “parmaklıksız,
parmaklık kullanmadan”

Va biri dalı yaynıñ kirişniñ eki başı maydānsız bolmaqdan bolur. (KF, 64r, 2) “sargısız”

igilür yaş aġaç niçük tileses
ḳurı igri aġaç otsuz tüzelmes (GT, 281, 2) “ateşsiz”
kim riyāsız tün ü kün ṭā‘at ḳılıp
vaḳf u idrār almadı ‘ābid bolur (GT, 142, 6) “iki yüzlü olmadan”

Tā közüm sen-siz cehān-nı körmegey idi bu kün. (GT, 249, 6), (GT, 235, 9

→ s.299)

“sensiz”
Üç nime dāyim ḳalmas biri ticāretsiz māl ikinçi-si baḥiẟ-siz ‘ilm üçünçi ṣiyāset-siz mülk.
(GT, 322, 5) “idaresiz”

ṭāḳat-sız (GT, 202, 8 → s.299) “takatsiz, halsiz”
tmcaretsiz (GT, 322, 4 → s.299) “ticaretsiz”
uyḳusuzluḳ-dan (GT, 110, 12 → s.306) “uykusuzluktan”
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vaḳtsız (GT, 120, 3 → s.299), (GT, 327, 10 → s.299), (GT, 93, 4 → s.300) “vakitsiz, zamansız”
vefāsız (GT, 249, 7 → s.300) “vefasız”
yazuḳsuz (GT, 72, 6 → s.304) “günahsız olduğun halde”; (GT, 66, 13 → s.304), (GT, 102, 13
→ s.304)

“günahsız”

iolsuz (CC, 123, 26 → s.300) “yolsuz”
2.4. Eski Anadolu Türkçesi
2.4.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
2.4.1.1. Basit Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.4.1.1.1. Kök + (+sIz / +sUz)
+sIz / sUz eki, 214 kelimede kök halindeki yapılar üzerine gelmiştir.

ol daya döymedi ansız olmağa
daya diler imdi hiyle kılmağa (YZ, 1157)
ṭudaġum ḳurur ansuz aḳar yaşum
diri olduġumca hemmndür işüm (SN, 4983)

dost gözümün nûrı-durur bu gönlümün seyri-duru
bir dem ansuz alımazam cânum anunladur diri (YE, 321, 2)

Yûnus’un cümle bakımı gark oldı dost dîdârına
hiç kalmadı ansuz ara tolu görindi cümle yir (YE, 53, 6)

olmasun ansuz baŋa cān u cihān
olmasun ansuz baŋa xurşmd u māh (VG, 959)

olmasun ansuz baŋa cān u cihān
olmasun ansuz baŋa xurşmd u māh (VG, 959)
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ḳanı şāhumuzuñ ḳızı Nev-bahār
ki ansuz cihāndur gözümüze ṭar (SN, 2641)
henūz uş layāli gözümüzde uçar
ne ‘ömr olısar ol ki ansuz geçer (SN, 4979)

baña dirlik ansuz gerekmez bilüñ
beni ḳoñ varuñ işüñüze gidüñ (SN, 4034)
şol aru ṭa‘ām ile ṭuruca su
ki ansuz görür cümle cānlar ḳısu (SN, 4600)
kadîmdur hiç ırılmaz ansuz kimse dirilmez
adım adım yir ölçer hükmi revân içinde (YE, 234, 2)

baña dirlik ansuz ḳo hmç olmasun
adumdan cihānda nişān ḳalmasun (SN, 2780)
şeh eydür ben ansuz nite oluram
eger ol gider ise lo ölürem (SN, 731)

anuñ bigi bir dalı ḳanda bulam
ya bir gün nite ansuz olıbilem (SN, 4517)

didüm iy baba sen bu sözüñi kes
ben ansuz olımazvanın bir nefes (SN, 2310)

ansuz olmasun baŋa iki gözüm
ansuz olmasun baŋa leyl u nehār (VG, 1447)

ansuz olmasun baŋa iki gözüm
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ansuz olmasun baŋa leyl u nehār (VG, 1447)

dinüm imânum oldurur ansuz olursam dünyede
ne puta haça taparam ne dîn ü îman dutaram (YE, 138, 7)

ansuz olursam ölürem anunla diri oluram
siz sanmanuz ki dirliği hemîşe candan dutaram (YE, 138, 6)

ansuz sözün gör nedür çok söz hayvan yükidür
ârife bir söz yeter tende gevher varısa (YE, 255, 5)

Biz atamuza ansuz varmayalum. (KE II, 88b, 11)

gerek yārumuzdan viresin nişân
ki ansuz yaraşmaz baña bu cihân (SN, 665)

hak yaratdı yiri göği ol Ahmed‘ün dostlığına
“levlâk” ana delîl oldı ansuz yir gök var olmadı (YE, 300, 7)

ger meyhâneye vardum ansuz yir göremedüm
yine ana sataşdum girdüm ise külhanda (YE, 256, 3)

bu benüm gönlüm alan toludur cümle âlem
kancaru bakarısam ansuz yir görimezem (YE, 147, 5)
didi ḳanı döymege ansuz yürek
anı bulmaġa key dürişmek gerek (SN, 3654)

apañsuz duru gel odasına var
bulınur mı yirinde gör Nev-bahār (SN, 2171)

dikensüz gül arusuz olmaya bal
ılan bekcidür ḳanda olursa māl (SN, 5547)
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Çün tersālar gördiker bir oġlan doġdı atasız, bunuñ gibi kerāmetlü, bilmediler kim ol Ḥaḳ
Ta‘ālā’nuñ kudretindendür. (KE II, 163a, 3)
Atasuz oġlan yaratmaḳ Tañrı’ya āsāndur. (KE II, 161b, 8)
buñaldı Çalap Tañrı’ya ṭutdı yüz
niyāz ile söyledi āvāzsuz (SN, 2254)
İlanı getürdiler çeke çeke, yüzi üstine süriyü ayaḳsuz dilsüz. (KE II, 18b, 7)

Yā Meryem ben Tañrı’dan muştıcıvan, saña ‘aybsuz oġul muştılayu geldüm. (KE II,
161b, 7)
ne bilsün bu ışkı usanlar uyalalar
ne varsun bu yola azıksuz yayalar (YE, 60, 1)
şegird eylüge olur üstādlar
bahāsuz yazılur ḳūl āzādlar (SN, 228)

baş gidicek pāyidar olmaz ayaq
başsuz elde ne işe gelür dayaq (VG, 506)

ki bensüz günüñ dün nite geçdidi
hele cān tenümden benüm uçdıdı (SN, 1877)

oldur bana Yûnus diyen oldur benüm bağrum delen
oldur beni bensüz koyan hem ben olam bu ben neyem (YE, 172, 6)

beni yalvarup girü ala gide
anam ḳatlanımaya bensüz nide (SN, 3697)
kara yüzlü Ṣa‘lūk ol beynisüz
didi saña ḳurbān benüm bigi yüz (SN, 2442)

321
dönüp ḳavmine didi ol beynisüz
ki bilmezsüz işüm olupdur yavuz (SN, 4033)
bu yigitdür Varqa i şāh-i cihān
bunsuz25 olmasun benüm tenümde cān (VG, 1270)
ben nice ṣabr ideyim sensiz cănum
tā ki yalŋuz qalmaya cānsız tenüm (VG, 318)

ol vaktin bir olasın ayrulıkdan kalasın
cansuz gel bu kapuya bâki dirlik bulasın (YE, 215, 1)

âşıka izzet ü âr vallah bedî’ bu haber
âşıkısan cansuz gel ne ser ü destar gerek (YE, 106, 6)

tuymayanlar hâlümi dinin kodı dir bana
neyile din beslesün cansuz gönülsüz kalan (YE, 213, 2)

Zmre ol vaḳtin ādem bir cānsuz idi. (KE II, 10a, 11)

aceb değül senüniçün bin can fidî kılurısam
senün varlığun can yiter hoşdur cansuz kalurısam (YE, 149, 1)

ne ṣormal gerek ḥālüm andan girü
ki cānsuz olan gövde ḳalur ḳuru (SN, 1879)

kim senün lezzetünden canı dad almazısa
yürür bir cansuz sûret âlem hâlinden bî-gam (YE, 158, 2)

hakdur seni sevmezlere cansuz suretdür dirisem
anınıçün canlulara senün gibi ma‘şuk gerek (YE, 110, 2)
25

Burada söz konusu ek, bu işaret zamirinden sonra kullanılan yardımcı ses üzerine gelmiştir. Zamir n’si
olarak da adlandırılan yardımcı ses, önceleri iyelik 3. kişi ekleri üzerine gelmiş, ancak daha sonra ünlü ile
biten kelimeler üzerine gelen eklerin öncesinde de kullanılmaya başlanmıştır.
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ben nice gezdüreyim cānsuz teni
lüṭf idüb benden qabūl eyle canı (VG, 1452)
şart u farz olmaz anda canı ışkda kalanda
cevabsuz dil söylenür nice bilsün düş sanan (YE, 213, 5)

çāresüz elbette lāzımdur sefer
girü gẹlem ger qorısa Dādger (VG, 1363)
baḳup gördi ḥayrān olup ḳaldıdı
çoḳ aġladı vü çāresüz oldıdı (SN, 3950)

yâ niçe bir ben diyem sensin diyem ûtanmadın
yâ niçe deksüz olam dilsiz olam hayrân olam (YE, 156, 25)
uşbu sözden maḳsudumuz ḳaz degül
ma‘nisi var bu sözün deñsüz degül (G, 487)

dertli kişi giyerse derdi gider
dertsiz kişi giyse gör kim nider (YZ, 1333)

cümle hazneler senündür kime dilersen viresin
kimün ne zehresi vardur destursuz adım atmağa (YE, 251, 3)
Yūnus anı işitdi, ḳavmı arasından çıḳdı, destūrsuz gitdi. (KE II, 116a, 12)

yâ niçe bir ben diyem sensin diyem ûtanmadın
yâ niçe deksüz olam dilsiz olam hayrân olam (YE, 156, 25)

karavaşlar eydürler budur beğin
dilsiz olgıl başına dergil öğün (YZ, 360)
İlanı getürdiler çeke çeke, yüzi üstine süriyü ayaḳsuz dilsüz. (KE II, 18b, 7)
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gözsüze fısıldadum sağır sözüm işitmiş
dilsüz çağırup söyler dilümdeki sözümi (YE, 320, 9)

derviş gönülsüz gerekdür söğene dilsüz gerekdür
döğene elsüz gerekdür halka berâber gerekmez (YE, 90, 2)

dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi
dilsüz kulaksuz sözin can gerek anlayası (YE, 295, 1)

Pes ilan ol uçdan dilsüz oldı, ammā aġusı oldı. (KE II, 16b, 11)

Ol zamānda oruç dutan üç gün söylemezdi, diñsüz dururdı. (KE II, 162a, 13)

dostdan haber sorarısan güzâf değüldür dost işi
bellü bilün hiç nesnedür bu cihanda dostsuz kişi (YE, 278, 1)
Dünyede kimse düşmānsuz olmaz. (KE II, 138a, 5)

melekler tağında sâdıklar bağında
ecelsüz ne gün var ömürler sayalar (YE, 60, 4)

benüm yoldaşlığum edebe sığmaz
edebsüz kişiye niçün refikvem (YE, 159, 2)

didi yüzüm açmal degir mi saña
edebsüz sözi söylemegil baña (SN, 3103)

bir küt ile güreşdüm elsüz ayağum aldı
güreşip basamadum köyündürdi özümi (YE, 320, 6)

derviş gönülsüz gerekdür söğene dilsüz gerekdür
döğene elsüz gerekdür halka berâber gerekmez (YE, 90, 2)
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ol fenāsuz mülk içinde şāh olur
merkezi vü menzili dergāh olur (G, 736)

kim iresiz ol haḳmḳm devlete
ḥükm idesiz ol fenāsuz mülkete (G, 753)
Yûnus erdür nihâyetsüz ışk andan dahı gâyetsüz
Ne gâyet var ne nihâyet tamusı bir hayret olur (YE, 51, 9)

geñlü geñsüz kāf u nūndan ün irer
lalḳı ḳomaz bir ḳarārda hm sürer (G, 50)

öldür nefsün dileğini ilet teneşir üstine
yohsa gensüz öliceğez sana fermân olur gassâl (YE, 123, 5)
Yûnus’un havsalası ışkıla tolmuşdurur
derdin saklıyamadı gensüz söyler ışk dilin (YE, 202, 7)

kişi neyi severise dilinde sözi ol olur
gensüz söyleyesim gelür dâima anun sözini (YE, 276, 4)

Gerçeksiz , baña sabr gerek. (KE II, 90b, 2)

Girçeksiz, senüñ kelecüñ rāstdur. (KE II, 16a, 10)

naḳāş ol çeriyi alup küyerek
eşürdi göñülsüz çekerdi emek (SN, 2538)

derviş gönülsüz gerekdür söğene dilsüz gerekdür
döğene elsüz gerekdür halka berâber gerekmez (YE, 90, 2)

gönülsüz girdim yola hâlümden gelmez dile
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bir dem derdüm dimeğe bir dertlü bulımazam (YE, 147, 2)

tuymayanlar hâlümi dinin kodı dir bana
neyile din beslesün cansuz gönülsüz kalan (YE, 213, 2)

gönül nite dolana ma‘şûkın bulmayınca
kimse âşık mı olur gönülsüz kalmayınca (YE, 231, 1)

yiyesi öñine gelicek Süheyl
göñülsüz ṣunar idi itmezdi meyl (SN, 4217)

oturmış idüm bir gün iñen melūl
çü bir dem nite ġuṣṣasuz ola ḳul (SN, 297)

pes bilüñ yalñuz kişi güçsüz olur
birikenler devleti uçsuz olur (G, 591)
şah dîdârın gördüm ayân hiç gümânsuz bellü beyan
kâfir ola inanmayan ol dîdâra bakan benem (YE, 146, 5)
ulular ilte seni ol Ḥażret’e
hmç gümānsuz deginesin devlete (G, 468)

dost elinden ölürisem hiç gümansuz giri gelem
ganîmet görün bu demi can şükrâne virigelem (YE, 144, 1)

yir yüzine çıḳsalar ölür bular
hmç gümānsuz hep fenā olur bular (G, 770)

atam düşdi apañsuzın ögüme
gümānsuz inanġıl bu didügüme (SN, 2036)

pes bilüñ ‘İsā ke-nefsin vāḥidüñ
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göksi-durur hmç gümānsuz işidüñ (G, 2532)

kim seni ‘ışḳ kavşura ma‘būduña
hmç gümānsuz iresin maḳṣūduña (G, 800)

yol varasın seyr idüp cevlān-ıla
hmç gümānsuz iresin ol menzile (G, 486)

toğrulık bekleyen dost kapusında
gümansuz ol bulur ilâhi devlet (YE, 16, 10)

Tañrı anuñ yanudın uçmaḳ vire
hmç gümānsuz ol kişi Ḥaḳḳ’a ire (G, 855)

ṭamu odına bular lāyıḳ-durur
hiç gümānsuz uşbu söz bayıḳ-durur (G, 1598)
çünki irer ḳarışur ırmaġ-ıla
hmç gümānsuz yolın iltür menzile (G, 451)

Ben kendü nefsüm günāhsuz itdüm ki nefs kişiyi yavuz yire yilter. (KE II, 80a, 12)
Mūsā dmẕārı Ḥabmbsiz diledi. (KE II, 109b, 6)

ol nâzı dergâhda geçer ma‘nî şarâbından içer
hicabsuz can gözin açar kendü siler dost gözümi (YE, 268, 3)
kimsede kim ‘ilm ola ḥilm olmaya
ol ḥilimsüz ‘ilmi kimse almaya (G, 2333)

dalı oġluña ögredügör hüner
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hünerlü yig ‘avret ki hünersüz er (SN, 5449)
bu vücudum şehrinde buçuk pullık assum yok
amelüm mahalleleri ser-be-ser kalmış ıssuz (YE, 85, 2)
bu dünye hep ıssuz kala altunı malı dökile
sebil olubanı yata hergiz issi bulunmaya (YE, 244, 5)

her sarāyda bu ṣurat bir talt-durur
taltı issüz görme sulṭān oturur (G, 2416)

ḳanḳısı gider-ise bu cism ölür
bāṭıl olur iş ü ev issüz ḳalur (G, 2259)
ışksuz âdem dünyede bellü bilün ki yokdur
herbirsi bir nesneye sevgüsü var âşıkdur (YE, 39, 1)
ışksuzlara virme öğüt öğüdünden alur değül
ışksuz âdem hayvan olur hayvan öğüt bilür değül (YE, 121, 1)
ışk erinün gönli tolı pâdişahdan nevâledür
ışksuz âdem nice anlasun çün şeriat havâledür (YE, 57, 1)
dost ışkından âlem toldı her bir âşık andan oldı
ışksuz biten çiçek soldı ışkıladur dostlık hoşı (YE, 278, 5)

‘ışḳ sözidür ‘Āşıḳa ma‘nm viren
ma‘niden vāḳıf degül ‘ışḳsuz eren (G, 1849)
bu cümle âlem sevdüği şu din ile imandurur
vallahi ışksuz gerekmez şol dîniyile îmanı (YE, 317, 6)
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miskin Yunus zehr-i katil ışk elinde tiryâk olur
ilm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya (YE, 5, 7)
ışkdur(ur) âşıkun canı ışka fidi hânumânı
ışk erinün armağânı ışksuz kişiye belâdur (YE, 57, 2)
ışkdurur derdün dermanı ışk yolında kodum canı
Yûnus Emre eydür bunı bir dem ışksuz olmayayın (YE, 219, 7)
ya ‘ilimsüz ḥilm olursa yalñuzın
o kişide tmz larāb ola bu dmn (G, 2335)
ol kişiler kim imāmsuz ḳaldılar
bellü bilüñ kim imānsuzdur bular (G, 496)
Ol ḳavm helāk olup mmānsuz gitdiler. (KE II, 116a, 3)

yüzine anuñ key ‘aceb güldi loş
hmç ipsüz ayaġın ḳatı geldi loş (SN, 2421)

kanadsuz kuşlayın kaldun yabanda
kanadlu kuşlara kanda iresin (YE, 212, 5)

dost sureti gözgüdurur bakan kendü yüzin görür
gelsün o kendüsüz gelen ben râzumı ana direm (YE, 164, 7)

işit işit key işit dost katına sensüz git
dosta gidene öndin kendüsüz sefer gerek (YE, 106, 12)

satarız bunu neye kim ola
altun akça kıymetsiz yarmak pula (YZ, 215)
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ettiler biz nideriz kumaş kâlâ
satarız ol kıymetsiz yarmak pula (YZ, 217)

çü başladı aġarmaġa tañ yiri
balar ḳız görür ol ḳolaysız eri (SN, 2408)

bu kim sāfm ol Türk dili ola

ḳolaysuz bigidür getürmek dile (SN, 5591)

irişdüre tmzcek seni yāra ol
ḳıla bu ḳolaysuz işe çāre ol (SN, 642)

dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi
dilsüz kulaksuz sözin can gerek anlayası (YE, 295, 1)

dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi
dilsüz kulaksuz sözin can gerek anlayası (YE, 295, 1)

yalñuzın hmç kimsene yol varmadı

ḳulavuzsuz Ḥaḳ yolın başarmadı (G, 473)

kul pâdişahsuz olmaz pâdişah kulsuz değül
pâdşâhı kim bileydi kul itmese yort savul (YE, 117, 1)
ādemi bu naḳş u ṣūret bilme sen
ma‘nisüz ādem degüldür lōd bu ten (G, 2477)

mumsuz baldur şeriat tortsuz yağdur tarikat
dost-ıçun balı yağa neyiçün katmayalar (YE, 55, 3)
senüñ ara yirde ne durur ṣuçuñ
ki nalsuz döger ṭaş önüñ ya ḳıçuñ (SN, 3568)
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ger biri eksük olursa iş degül
hmç naṣmbsüz kişi yol varmış degül (G, 1763)

hmç sebebsüz dünyada iş olmadı
hmç nesebsüz dünyaya lalḳ gelmedi (G, 1788)

Yûnus erdür nihâyetsüz ışk andan dahı gâyetsüz
Ne gâyet var ne nihâyet tamusı bir hayret olur (YE, 51, 9)

gel mevc-i acâib gör deryâ-yı nihan gözle
zî bahr nihâyetsüz katrede olur pinhân (YE, 206, 2)

görenün hâli döner nişansuz bî-nişâne
esritdün cümle halkı sırf içildi peymâne (YE, 250, 1)

yazuldur iñen yaluñuz ḳalmasun
ḳızı yol oġulsuz dalı olmasun (SN, 3897)

lorūs ötse oltsuz ne olur işi
revādur şolol dem kesilmek başı (SN, 1838)

ne var renc yidüm ise buldum güvenç
oransuz dirişdürmişem māl u genc (SN, 4314)

Yûnus kulun ögürsüz kimsesi yok yalunuz
fidi olsun canunuz eve dervişler geldi (YE, 288, 6)

Yusuf emsin südünü bunun dedin
beni sattın anamdan öğsüz kodun (YZ, 1383)
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döndü eder ben ol’am anla beni
öğsüz kodun anamdan satın beni (YZ, 1382)

hemān laḥẓa gitdi Süheyl’üñ ögi
yirinürdi yirinde öksüz bigi (SN, 1662)
Ṭoḳuz yaşında atasından öksüz ḳaldı. (KE II, 94b, 4)
İlāhi eger bu kez oġlum olup ölmezse kitābum oḳursa yüz öksüz oġlan besleyem. (KE II,
28b, 2)

Bir öksüz oġlanvan. (KE II, 168b, 6)

kul pâdişahsuz olmaz pâdişah kulsuz değül
pâdşâhı kim bileydi kul itmese yort savul (YE, 117, 1)

pâyanlu devr-i zamân nice eğlesün Yûnus’ı
pâyansuz devre irdük devranı yağmâya virdük (YE, 108, 6)

ol dem ki birlik idi nitesi dirlik idi
ol payansuz kudretde ne Mûsî ne Tûr idüm (YE, 175, 2)

söyledün cümle âleme henüz nikâb içindesin
bir dem perdesüz yürisen iki cihan olur helâk (YE, 110, 3)
rūzı ḳılġıl dōstlara bu dirligi
dirlik içre şol riyāsuz birligi (G, 1497)

hmç sebebsüz dünyada iş olmadı
hmç nesebsüz dünyaya lalḳ gelmedi (G, 1788)

ben nice ṣabr ideyim sensiz cănum
tā ki yalŋuz qalmaya cānsız tenüm (VG, 318)

332

ger şehd ü şekker yirisem sensüz ağudur cânuma
çün cânumun sensin dadı kanda bulam senden yiğrek (YE, 110, 6)

sen seni elden bırak dost yüzine sensüz bak
Mansur‘layın “ene’l-Hak” dahı sebükbar gerek (YE, 106, 7)
Senlügüŋdür ki ḥicāb olmış saŋa
Sen anuŋ yüzine sensüz baqsaŋa (VG, 1602)

iki cihan varlığı ger benüm olurısa
sensüz bana gerekmez iş senünledür tamâm (YE, 158, 5)

hem evvelsin hem âhır kamu yerlerde hâzır
hiç makam yokdur sensüz ben niçün göremezin (YE, 201, 3)

ki sensüz bize nice dirlik ola
ya sözüñ ṣımal nice erlik ola (SN, 5423)

senden ayru ben seni kanda bulam
sensüz bu hak nefes ömrüm sürilmez (YE, 87, 4)

âlem dermân olırısa sensüz dermân olmayısar
sensüz dermân nice ola çün gönülde dost sevile (YE, 246, 3)

âlem dermân olırısa sensüz dermân olmayısar
sensüz dermân nice ola çün gönülde dost sevile (YE, 246, 3)

benüm değül bu keleci devlet senün yûnus neci
çün dilüme kadir sensin sensüz dilüm uzatmayam (YE, 139, 9)
senünle dirliğüm senden ırılmaz
hayat senünledür sensüz dirilmez (YE, 87, 1)
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ben seni sevdüğümi söyleşür(ler) hâs ü âm
söyleşenler söyleşsün sensüz dirliğüm harâm (YE, 158, 1)

sefer kılsam bana yoldaş olursın
karâr itsem yine sensüz durılmaz (YE, 87, 5)

benüm ḥalümi dalı itgil ḳıyās
ki sensüz dügünüm baña oldı yas (SN, 1886)

bilürven ki hmç sensüz eglenmez ol
olupdur saña yār beglenmez ol (SN, 4870)

işit işit key işit dost katına sensüz git
dosta gidene öndin kendüsüz sefer gerek (YE, 106, 12)

zühre yere inübeni sâzın nuhavt eylerise
âşıkun işreti sensüz gözi ol yana gitmeye (YE, 3, 8)
sinüñ ile loşdur u sensüz ḥarām
ṣunuban ayaġı içürdi tamām (SN, 1218)

sensüz iki cihan benüm zindan görinür gözüme
senün ışkunla bilişen gerek hâs-ul-hâsdan ola (YE, 4, 5)

ne iderler hânumânı ya sensüz iki cihânı
iki cihan fidâ sana kimsene gümân dutmaya (YE, 3, 9)
baña sensüz işbu ḳamu ‘ālemi
virürlerse göñlüm ‘aceb ala mı (SN, 5306)
eger diler isem ki sensüz ḳalam
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çalınmaya şāllāh baña ol ḳalem (SN, 2034)

birgün ola sensüz kalam kurda kuşa öğün olam
çüriyüben toprak olam ah n‘ideyin ömrüm seni (YE, 299, 7)

sensin benüm canum canı sensüz kararum yokdurur
uçmakda sen olmazısan vallah nazarım yokdurur (YE, 50, 1)

senün ki derdün olmaya sözüm aceb kelecidür
ne canum var ne eydürem bir dem sensüz olurısam (YE, 149, 2)
benüm her ne kim var senüñdür ḳamu
baña sensüz uçmaḳ nite kim ṭamu (SN, 442)

benüm münâcâtum senden yanadur
sana varan yolum sensüz varılmaz (YE, 87, 2)

sensüz yola girürisem çârem yok adım atmağa
gevdemde kuvvetüm sensin başum götürüp gitmeğe (YE, 1, 1)

ki ṣuçsuz ġarmb ādemmler ṭutar
alur bulduġın nola bundan biter (SN, 4782)

Yā Azmz-i Mıṣr eger dilerseñ suçlu kimdür, suçsuz kimdür bilesin. (KE II, 74b, 2)

Tā bileler kim suçsuz yirde ḳan idseñüz gizlenmez. (KE II, 24b, 9)
Beni pādişāh ḳatında añġıl, beni suçsuz zindāna ḳoydılar digil. (KE II, 77b, 10)

yolda meğer var idi bir gey ağaç
Yakup anda oturmuştu susuz aç (YZ, 132)
İlāhi ‘Ād ḳavmi susuz buñaldılar. (KE II, 37b, 4)
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İlāhi biz ṣuṣuz buñalduk. (KE II, 61a, 13)
yatur idi [ol] anda aç u ṣusuz
geçer idi güni anuñ yiyesüz (SN, 3768)

azışduġını dünle yārından ol
yüridügini lasta aç ṣusuz ol (SN, 4988)

oturur iken anda hāli yavuz
aç u arnuġ u susuz u yaluñuz (SN, 4205)
Ḳaçan ḳıyāmet güni olsa ḳorḳudan lalāyıḳ ṣusuz ve ża‘mf ḳalalar. (KE II, 83b, 7)

kimüñ başı üzerine urdı tāc
ki öldürmemişdür ya ṣusuz ya aç (SN, 2684)
ḳamu ‘ālem ḥükmine fermān ola
şeksüz ol derdlülere dermān ola (G, 1752)

kimsene kim alrete ḳıldı naẓar
Ḥaḳ didārın göriser şeksüz ol er (G, 678)

cennet ehli cennete çün gireler
ol makamı şüphesiz hem göreler (YZ, 845)

kişi işlese işi tedbmrsüz
perākende düş göre ta‘bmrsüz (SN, 3391)

pes ebleh kişi çünki tedbmrsüz
işe ṣuna kendüzin eyler ucuz (SN, 5126)
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kişi işlese işi tedbmrsüz
perākende düş göre ta‘bmrsüz (SN, 3391)

mumsuz baldur şeriat tortsuz yağdur tarikat
dost-ıçun balı yağa neyiçün katmayalar (YE, 55, 3)

pes bilüñ yalñuz kişi güçsüz olur
birikenler devleti uçsuz olur (G, 591)

Evvel buyıdı kim Mūsā dmẕārı vaḳtsız diledi. (KE II, 109b, 2)

çünki bildi qızınuŋ ḥālin Hilāl
Varqasuz Gülşāha irişür zevāl (VG, 43)

eyleridi satu bazar bir pul için gine bozar
olmış bu dünye(den) buzar yensüz gönlek geydi gider (YE, 40, 5)
2.4.1.1.2. Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Ek, toplamda 119 örnekte üzerine işletme eki almıştır. Aşağıdaki tabloda işletme eki
almış +sIz / +sUz ekli kelimelerin kullanım sıklıklarına göre sıralaması yapılmıştır.
Tablo 26

Vasıta hali

+n

67

Bulunma hali

+dA

18

Ek fiil

+Am, +dUr

15

Çoğul eki

+lAr

11

Belirtme hali

+I, +nI

4

Yönelme hali

+A

3

Çıkma hali

+dAn

1
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2.4.1.1.2.1. Vasıta Hali
hemān dem ki naḳḳāş didi sözin
ṣanur idi destūr ola añsuzın (SN, 2079)
ṭanışmış iken yārı bile sözin
aña muntaẓır oluban añsuzın (SN, 2348)
bir ay oldı artuġ ki ādem yüzin
görimemişem ṭurayım añsuzın (SN, 3064)

ne güneş ki perde içinde yüzin
güneş bacadan baluban añsuzın (SN, 3547)

işidicegez ḳardaşınuñ sözin
eyitdi aña nolduġın añsuzın (SN, 3868)

bunuñ bigi bir ‘ışk-nāme sözin
ki meşġūl olup düzmişem añsuzın (SN, 5607)
ḳāfileden girü ḳaldı añsuzın
arḳun arḳun gider-idi yalñuzın (G, 509)
çünki benden aŋsuzın ayrıldı yār
göstere bir gün yine perverdegār (VG, 353)

çü bāġ içine añsuzın baldı ol
Süheyl’i görüp ‘ışḳına aldı ol (SN, 1440)

başın ḳaldurup añsuzın baltı ol
yire nāmūsın küllm bıraltı ol (SN, 1562)
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bola kim bulıbilevüz añsuzın
begümüzi vü pādişāhuñ ḳızın (SN, 2847)

dilerdi ki urayidi añsuzın
bıçaġile ya kendüzin yā ḳızın (SN, 2274)
ne loş añsuzın bir güher buldum
çü uṣañlıḳ itdüm yavu ḳıldum (SN, 4079)

Yûnus canun yinile kim dostlığun anıla
ansuzın bir ün gele bilesin kudretümüz (YE, 94, 8)

çeküp üzdi örkini vü añsuzın
çapındı idi aña ol kendüzin (SN, 3834)
Süheyl oġlan ādem eger añsuzın
çevürür ise ṭāli‘ andan yüzin (SN, 2540)

dalı didi bu ṣūreti añsuzın
çü gördüm [ü] añdum anı geñsüzin (SN, 3796)

añsuzın çün bile yoldaş oldılar
dördi bir yirde bir aḳça buldılar (G, 613)

girüp vardı ol dem cühūd añsuzın
dalı dürlü eylemiş idi sözin (SN, 3188)

çıḳalar beni yiyeler añsuzın
dalı görmeyeven Süheyl’üñ yüzin (SN, 2938)

iş idindi kendüzine añsuzın
dilegince vardı vü dutdı sözin (SN, 3212)
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cümle âlem terkin urup ben dost terkin urımazam
andan ayru buçuk saat ben ansuzın durımazam (YE, 168, 1)

Yûnus imdi namâzun komagıl sen kıla gör
ansuzın ecel irer ömür yetişür başa (YE, 263, 7)

didi añsuzın eyle beñzer ki ben
düşeven ṭaġa vü ṭutavan yaban (SN, 1945)
ki oġlan loş olmış iken añsuzın
girü ṣayru oldı açamaz gözin (SN, 717)

vezmr irdi Faġfūr’a çün şād-mān
didi añsuzın ġuṣṣa yidük hemān (SN, 999)

ṣaḳā-lāneye girdi ol añsuzın
hemān ṣūrete eyledi ṭuş gözin (SN, 4804)

gözüñden eger añsuzın ine yaş
ḳanumuz ḳurur ḳorlaram gide baş (SN, 1194)

hay gel amel idelüm elümüz irer iken
ecel irer ansuzın irmezüz sanumuza (YE, 242, 3)

kişi kendü kendüzine añsuzın
iş ider anuñ bigi bilüsüzin (SN, 4065)

didi şāhā vaṣl yoqdur bm-firāq
kim yaqın çerx aŋsuzın qılur ıraq (VG, 1419)
ol iki-yüz kişi çıqdı aŋsuzın
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kim buları ala gide geŋsüzin (VG, 584)

ümmzüm çü oldur ki hem añsuzın
ne ḥālde olursa göreydüm yüzin (SN, 1458)

eger añsuzın nesne çaldıraya
ya bir ḳul gelüben ḳapu araya (SN, 1933)
örü ṭurdı pes añsuzın Nev-bahār
ṣanasın yavu ḳıldı nesne arar (SN, 1786)

varın bilür idi ki ger añsuzın
niḳābın götürüben aça yüzin (SN, 1775)

benüm dilegümce degül işbu iş
bu iş añsuzın olsa key ṣarp imiş (SN, 3198)
Ḥaḳ Ta‘ālā kendü luṭfından beni esirgeyüp
añsuzın rūzm ḳıla ol bm-vefā yārı meger (SN, 1370)

ne deñlü belā var ise añsuzın
ṣanasın ki bize ṭutupdur yüzin (SN, 4762)

çü ben baltum ol ṣūrete añsuzın
ṣanasın ki görmişem anuñ yüzin (SN, 4123)

oturur iken bir gice añsuzın
Süheyl āh itdi vü kesdi sözin (SN, 2006)
yüregüme ol añsuzın urdı ṭaġ
ḳuram anı ṭutmaġa ben dalı aġ (SN, 3822)
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degirmidük aña ki şāh añsuzın
üşendüre ḳulları çün kendüzin (SN, 1043)
ki ṭutdı şaruñ ḥākimi añsuzın
varın aldı vü diñlemedi sözin (SN, 4991)

didi gice gelen çeri añsuzın
yaġı olmaġın gelmedi gündüzin (SN, 926)

ikisi bile añsuzın yitdiler
bilenmez ki ḳanḳı yaña gitdiler (SN, 2806)

tam üstinde bir gice ol añsuzın
yürir idi nāz ile gördüm yüzin (SN, 669)

beni aldadı bir kız apañsuzın
ḳażā ṭutdı gözüm ki dutdum sözin (SN, 4085)

atam düşdi apañsuzın ögüme
gümānsuz inanġıl bu didügüme (SN, 2036)

dirmġā niçün sen ḳoduñ taltı boş
ilüñ terkin apañsuzın urduñ uş (SN, 5519)

oturmış idi fāriġ ü dıñsuzın
diyeydüñ güneş görmemişdür yüzin (SN, 2183)

anı ol kişi görür ol ecelsüzin ölür
bu nasibi ol alur anlar ki cana kalmaz (YE, 91, 5)

ol iki-yüz kişi çıqdı aŋsuzın
kim buları ala gide geŋsüzin (VG, 584)
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begendi iñen şāh vezmrüñ sözin
degül dilek ile vü ger geñsüzin (SN, 2708)

oġul kim götürmeye ata sözin
gerek çol belā götüre geñsüzin (SN, 3002)

dalı didi bu ṣūreti añsuzın
çü gördüm [ü] añdum anı geñsüzin (SN, 3796)
yidi iḳlmm lalḳını da‘vet ḳıluñ
gelmeyeni geñsüzin alup gelüñ (G, 1533)

iy Yûnus kanı aklun gensüzin söyler dilün
pâyânı yok bu yolun yazıda tolanasın (YE, 215, 7)
ışka döyemedi özüm gensüzin söylerin sözüm
Yûnus senün işbu sözün âlemlere destân ola (YE, 4, 6)

göñül aña virdidi göñülsüzin
girü vardı Ḳayṭās’a didi sözin (SN, 3124)

birinin alur kardaşın revan döker gözi yaşın
hiç onarmaz bağrı başın habersüzin gelir ölüm (YE, 155, 3)

delim köşk baġladılar yir yüzin
niçe ta‘ẓmm eylediler ḥadsüzin (SN, 3596)

ki minnetsüzin biz bilişdük şükür
ḳo gitsün yadı çün bilişdük şükür (SN, 2437)

cāhil oldur dünyada hmç şeksüzin
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Ḥaḳ bize göstermesün anuñ yüzin (G, 1358)
ya‘ni ol mülk-i melekdür şeksüzin
her kim andan baḳdı gördi dōst yüzin (G, 2503)

pes bu söz cān oġlıdur hmç şeksüzin
ma‘niye baḳ kim göresin cān yüzin (G, 2373)

çün göñül hmç şeksüzin uçmaḳ-durur
pes bular her biri bir ırmaḳ-durur (G, 2309)
2.4.1.1.2.2. Bulunma Hali
bilimedüm perm midi añsuzda baḳıcal
bellüsi bu ki beñzedimezven hmç ādeme (SN, 1624)

komazvan ki kimse ḳatuña gele
ki añsuzda bu işimüzi bile (SN, 1359)

Süheyl içün aġladı eydür hele
dirmgā ki añsuzda düşdi ele (SN, 4513)

niçeme ki añsuzda ġarmblıġa gönildüm
terk eyledüm ilümi vü şārumı vü yurdı (SN, 1805)

sūreti naḳşı ki añsuzda göründi gözüme
tāc u talt u ralt u baltı eyledüm zmr ü zeber (SN, 1367)

ömrüm ekinliginden ben ḥāṣılum götürdüm
od bıraġısaduñ sen añsuzda lırmānuma (SN, 1826)
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çü ḥavż üzre añsuzda ḳıldı naẓar
su içinde ṣūret görür ol meger (SN, 514)

canum ḳorlar añsuzda kim kendüzüñ
helāk olasın görür iken gözüñ (SN, 769)
canuma dirligi añsuzda nite ḳıldı ḥarām
şu yār kim ṭama aġdı vü ṭutmadı ārām (SN, 1475)

nideyin imdi ne miskmn olmışam
şāhumı aŋsuzda yavı qılmışam (VG, 1487)
göründi apañsuzda bir loş gemi
didiler görelüm gelen uş gemi (SN, 4617)
apañsuzda bir ṭañ ḳapu açdıdı
ḳızı bir gice aldı vü ḳaçdıdı (SN, 4379)

bu düzen ile yazıya çıḳdılar
apañsuzda çepçevre kim baḳdılar (SN, 2529)
gönüldi gemi ṣuya ol ḳurıya
apañsuzda uġradıdı boraya (SN, 4055)

apañsuzda ün geldi vü meşġale
deñiz yüzi oldı ṭolu meş‘ale (SN, 3431)

didi iy dirmġā benüm key adum
apañsuzda yañlış işe uġradum (SN, 2799)
kişi ni‘metüñ ḳadrin ol dem bilür
ki anı apañsuzda yavu ḳılur (SN, 3116)
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apañsuzda yavu ḳulalı anı
ṣınamış olalar görenler beni (SN, 4981)
2.4.1.1.2.3. Ek Fiil
eydür iy kav bāri sen maḥrūm ḳoma
çāresüzem baḳġıl ālir ḥālüme (G, 530)

müşâhede kapar anı hem bî-karâr olur canı
her dem da‘visüzdür ma‘ni bu derd ile râhat olur (YE, 51, 4)

yüzgeçlik öğrenmeyen kul ko girmesün bu denize
ışk deryası dipsüzdurur aceblemen batduğını (YE, 312, 4)

gönül bana yoldaşıken zühd ü tâat kılurıdum
yıkıldı bu tertiblerüm gönülsüzem elüm irmez (YE, 84, 4)
Yūsuf günāḥsuzdı. (KE II, 84b, 1)
Pes ben günāhsuzken ol baña şöyle dedi. (KE II, 74b, 13)
Ben günāhsuzvan. (KE II, 80a, 11)
ol kişiler kim imāmsuz ḳaldılar
bellü bilüñ kim imānsuzdur bular (G, 496)
Bu inṣāfsuzımış. (KE II, 128a, 9)
Tā ‘ālem lalḳı bileler ki kendüzin gören benüm ḳatumda kıymetsüzdür. (KE II, 70b, 5)

Yūsuf suçsızıdı, ammā Zelmlā’nuñ ışḳı ḥaḳmḳate döndi. (KE II, 80b, 1)
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her ki suçsuzam diyü da‘vm ḳıla
lācerem ol la‘nete lāyıḳ ola (G, 899)

Ṣuṣuzıken ṣuṣalıgı ḳana ẕa‘mfleriken kuvvetlene. (KE II, 83b, 8)

Ḳarınları acıken toydı, ṣusuziken ṣulandı. (KE II, 83b, 4)

Acıken ṭoydılar, ṣusuz iken ṣulandılar, ża‘mfken ḳuvvetlendiler. (KE II, 83b, 6)

2.4.1.1.2.4. Çoğul Eki
ḳamu çāresüzler ṣıġınur saña
buña uġradum merḥamet ḳıl baña (SN, 2270)
Ol oġlanuñ adı Nemrūd idi şundan devletsüzler ḳatına dirilmişleridi. (KE II, 43b, 10)

dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi
dilsüz kulaksuz sözin can gerek anlayası (YE, 295, 1)
ışklular bizden alalar ışksuzlar hod ne bileler
kimler ala kimler vire ben bir ulu dükkân oldum (YE, 136, 5)

tul ‘avret ü öksüzler ü küllanm
şu virmekden oldı tamāmet ġanm (SN, 663)

Kök halindeki kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra sırasıyla çoğul eki
ile yönelme halinin geldiği gösteren 6 örnek tespit edilmiştir:

dost işi aceb işdurur can denize talmışdurur
cansuzlara bir düşdurur gel yorasın sen bu düşi (YE, 278, 4)

derdsüzlere benüm sözüm benzer kaya yankusına
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haldaşı bilür kişinün gönlinde gizlü râzını (YE, 276, 6)
ışksuzlara benüm sözüm benzer kaya yankusına
bir zerre ışkı olmayan bellü bilün yabandadur (YE, 71, 2)
ışksuzlara köynür özüm anunçün fâş olur râzum
göriceğiz âşıkları kaynar içüm taşum benüm (YE, 181, 2)
ışksuzlara virme öğüt öğüdünden alur değül
ışksuz âdem hayvan olur hayvan öğüt bilür değül (YE, 121, 1)

tağ ne kadar yüksek ise yol anun üstinden aşar
Yûnus Emre’m yolsuzlara yol gösterir vü hoş ider (YE, 67, 6)
2.4.1.1.2.5. Belirtme Hali
Revā mıdur ki suçlıyı ḳoyalar, suçsuzı ḳul ideler. (KE II, 89a, 10)

suçluyu tutan gerek kim kınaya
suçsuzu kınayan âdil olmaya (YZ, 1174)

Yusuf eder suçsuzunu tutmazam
suçsuzu tutup zalimden olmazam (YZ, 1173)

Yusuf eder suçsuzunu tutmazam
suçsuzu tutup zalimden olmazam (YZ, 1173)
2.4.1.1.2.6. Yönelme Hali
bu dünyede dostdan artuk Yûnus nesneyi sevmedi
bilmez misin gayretsüze dost u düşman gülesini (YE, 267, 8)

turmış ma‘rifet söyler erene Yûnus Emre’m
yol eriyle yoldadur yolsuza yoldaş değül (YE, 126, 4)

niçe kim söyler Hilāl ol yüzsüze
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rāżĭ olmaz ‘avratı uş-bu söze (VG, 296)
2.4.1.1.2.7. Çıkma Hali
bu gez ansızdan güler Yusuf Nebı
gülmedi ömründe hiç anın gibi (YZ, 76)
2.4.1.1.3. Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz eki öncesinde, kök kelimelerden sonra iyelik ekleri kullanılmıştır. Burada
+sIz / +sUz, 2 örnekte kök kelimelerin sonrasında kullanılan 3. tekil kişi iyelik eki ile
zamir n’si üzerine, 3 örnekte doğrudan kök kelimelere eklenmiş 2. ve 3. tekil kişi iyelik
ekleri üzerine gelmiştir.
Yūnus Ḥaḳ Ta‘ālā destirinsiz26 gitdigiyiçün, ḳaḳıyup eytdi. (KE II, 116a, 13)

Resūl destūrınsız ben kimseye emān virmezin. (KE II, 176a, 9)
Ol benüm destūrumsuz ḳavmı arasından çıḳdı, gitdi. (KE II, 116b, 3)
Allahu Ta‘ālā lıtāb itdi balıḳ ḳarnında Yūnus’a ki, benüm destūrumsuz nireye giderdiñ.
(KE II, 117b, 2)
senüñ soḥbetüñsüz düşemez oñat
yaraşmaz içer isem āb-ı ḥayāt (SN, 4450)
2.4.1.1.4. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Kök halindeki kelimeler üzerine gelen ekten sonra, 3 örnekte +lIk isimden isim yapım
eki kullanılmıştır.

ki yad yirde süci içüp yatmaġıl
edebsüzlik olur anı itmegil (SN, 2099)

26

Talat Tekin, 3. kişi iyelik eki i’den sonra, beliren zamir /n/’sinin Ana Türkçeye ait bir özellik olduğunu
ileri sürmüştür. Ona göre 3. kişi iyelik eki, aslında Ana Altayca 3. kişi zamiri *in’den başka bir şey değildir
(Choi, 1991: 193).
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kimseyi düşman tutmazuz agyâr dahı yârdur bize
kanda ıssızlık varısa mahalle vü şârdur bize (YE, 260, 1)

Çünki İbrāhmm’e ṣuṣuzlık ġālib oldı. (KE II, 61a, 10)
2.4.1.1.5. Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Kök halindeki kelimeler üzerine gelen +sIz / +sUz ekinden sonra kullanılan yapım
eki, 7 örnekte işletme ekiyle birlikte kullanılmıştır.

Tablo 27

İyelik Eki

+Um, +I, +mUz 4

Bulunma Hali

+dA

1

Çıkma Hali

+dAn

1

Zarf Fiil Eki

-U

1

2.4.1.1.5.1. İyelik Eki
ansuzlığum bana haram andandur nakdüm tamam
buncılayın lutf u kerem kanda bulup dinleyeyim (YE, 172, 5)
bizüm ṣuçumuz ‘afv itmiş iseñ
edebsüzligümüz unıtmış iseñ (SN, 5134)

Varuñ melik’e eydüñ, ben zindāndan çıḳmazam, tā benüm suçsuzluġum bilmeyince, dalı,
‘azmzüñ benden gümānı gidmeyince. (KE II, 79b, 9)

Ne vaḳt ki ḳarın açsa ya ṣuṣasa, bir kez yā Yūsuf dirdi, ḳarnı doyarıdı, ṣusuzlıġı ḳanarıdı.
(KE II, 90b, 12)
2.4.1.1.5.2. Bulunma Hali
Şöyle ṣuṣuzlıḳda ve ısızlıḳda ḳodı gitdi. (KE II, 61a, 11)
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2.4.1.1.5.3. Çıkma Hali
bu resm ile çün gitdi üç dün ü gün
susuzlıḳdan açlıḳdan oldı zebūn (SN, 3537)
2.4.1.1.5.4. Zarf Fiil
delim zaman anda duru gizlenü
oğlanları Yusuf’tan öğsüzlenü (YZ, 1512)
2.4.1.2. Türemiş Kelimeler Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.4.1.2.1. Fiilden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.4.1.2.1.1. Gövde + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz eki öncesinde kullanılan fiilden isim yapım ekleri şunlardır:

Tablo 28

-U

14

-An

2

-mA

8

-m

2

-gU

7

-A

1

-k / -ḳ

5

-mIş

1

-g / -ġ

3

-n

1

-Uk

3

2.4.1.2.1.1.1. -U
bilüyile işi başarur kişi
bilisüz27 kişi yile virür işi (SN, 753)

vezmre şāh eydür ki iy bilisüz
be düzen ola kim diyem anı düz (SN, 948)
27

-U eki, Eski Türkçedeki –g / -ġ ekinden gelmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde ekten önce gelen
bağlayıcı ünlü, -g / -ġ ekinin düşmesi sonucu yuvarlaklaşmış ve –U şeklini almıştır. Bugün, ekin düz ünlülü
şekilleri de bulunmaktadır (Timurtaş, 1994: 80). Eski Anadolu Türkçesinde ekin düz ünlülü şekillerine
nadir olarak rastlansa da çalışmamızda bu eki alan kelimeler, yuvarlak ünlülü fiilden isim yapım eki
sınıfına dahil edilmiştir.
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xār u xāşāk ötrübẹni döndiler
qıldılar anı belürsüz28 gitdiler (VG, 623)
soğulmış şol kara gözler belürsüz olmış ay yüzler
kara toprağun altında gül diren elleri gördüm (YE, 162, 6)
meger dimiş ola ḳızum gel beri
belürsüz yola gidelüm kim çeri (SN, 2807)
eger eyle itsem olur idi luşk
ne ḥāṣıl ḳolusuz ḳalur idi müşk (SN, 5617)

pes ol yigrek ola ḳalup yaluñuz
gügemgündüz oturavuz ḳorlusuz (SN, 1935)

varmadın irer-idük her menzile

ḳorḳusuz girür-idük her maḥfile (G, 1099)
ne olursa ḳayġusuz söyler-idi
ne gerekse ḳorḳusuz ṣorar-ıdı (G, 290)
2.4.1.2.1.1.1.1. –UsUzIn
bilüsüzin (SN, 4065), (SN, 4078)
2.4.1.2.1.1.1.2. –UsUzA
bilüsüze (SN, 2477)
2.4.1.2.1.1.1.3. –UsUzlIk
bilüsüzlik (SN, 5200)
bilisüzligüñ (SN, 2805)
28

Bel isim kökünden +gU fiilden isim yapım ekiyle türeyen kelime, sırasıyla +r- isimden fiil yapım eki
ile üzerine geldiğini düşündüğümüz –U fiilden isim yapım ekini almıştır: belürsüz<bel+gü+r-ü+süz.
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2.4.1.2.1.1.2. –mA
dördini düzdi saña ayrılmasuz
şöyle berkitdi ki hmç ırılmasuz (G, 2133)

dördini düzdi saña ayrılmasuz
şöyle berkitdi ki hmç ırılmasuz (G, 2133)

benümdurur bu cümle iş hikmetümile yaz u kış
ben bilürem yad u biliş ırılmasuz duran benem (YE, 146, 6)
yarın anda cānumuz āzād ola
dirligümüz ölmesüz ābād ola (G, 1138)

ne ki devlet var-ısa birlikdedür
birlik ehli ölmesüz dirlikdedür (G, 344)

ne ki devlet var-ısa birlikdedür
birlik ehli ölmesüz dirlikdedür (G, 544)

kim ebed dirlik bulasın ölmesüz
hem gül olup açılasın ṣolmasız (G, 1069)

kim ebed dirlik bulasın ölmesüz
hem gül olup açılasın ṣolmasız (G, 1069)
2.4.1.2.1.1.3. –-gU
asl-ı ma‘dendeyidük kaygusuz ganiyidük
şol bî-nişan cihandan şöyle nişan eyledi (YE, 277, 5)
varqa ṭayusın aldı begler-ile
şāẕ u xurrem qayġusuz girdi yola (VG, 588)

ne eylük kim itmek gerek itgil
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gider olıcaḳ ḳayġusuz gitgil (SN, 225)
bu yir üzre ḳayġuyı her kimse yir
nite bulısar ḳayġusuz kimse yir (SN, 4235)
şāhı yine taxtına geçürdiler
şāẕ oluban qayġusuz oturdılar (VG, 597)
ne olursa ḳayġusuz söyler-idi
ne gerekse ḳorḳusuz ṣorar-ıdı (G, 290)
Süzülmişdi nergisleyin uylusuz29
ḥumār ile ṭolu ṣanayduñ henūz (SN, 1609)
2.4.1.2.1.1.4. –k / -ḳ
turutdı direksüz yüce gökleri
dürütdi niçe cinn ü ins ü perm (SN, 19)

cümle ‘ālem yoġ-iken ol var-ıdı
şöyle eksüksüz ġanm cebbār-ıdı (G, 3)

Varqaya cerrāḥlar tmmār ider
her gün eksüksüz gelüben gitdiler (VG, 1176)
2.4.1.2.1.1.4.1. –ksUzIn
emeksüzin (G, 1104)
2.4.1.2.1.1.4.2. –ksUzlAr
ayıksuzlar (YE, 147, 6)

29

u ismi, +dI- isimden fiil yapım ekiyle türeyerek, üzerine, –gU fiilden isim yapım ekini almıştır:
uylu<u+dı-gu “uyku” (EDPT, 42).
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2.4.1.2.1.1.5. –g / -ġ
Bu zindān arısız30 yirdür, nice ideyin? (KE II, 78a, 5)

arusuz yire düşdügiçün bayıḳ
aña hem-nişmni olımaz lāyıḳ (SN, 4601)

yaralsuzınuñ(SN, 2831)

2.3.1.2.1.1.6. –Uk
yazuḳsuzdur (KE II, 118b, 9)
buyruġınsuz (SN, 2), (SN, 1423)
2.4.1.2.1.1.7. -An
bilürem ki işbu iş az iş degül
dikensüz bulınmaz gül-istānda gül (SN, 1851)

dikensüz gül arusuz olmaya bal
ılan bekcidür ḳanda olursa māl (SN, 5547)
2.4.1.2.1.1.8. –m
irmeyeler ikiliksüz birlige
girmeyeler ol ölümsüz dirlige (G, 429)

ölmeklik dirlik ola ölümsüz dirlik bula
ölmiş gönül dirile şunda ki sen olasın (YE, 207, 2)
2.4.1.2.1.1.9. –A
yatur idi [ol] anda aç u ṣusuz
geçer idi güni anuñ yiyesüz (SN, 3768)

30

arıġ<arı-ġ “clean, pure=temiz” (EDPT, 213); arın-<arı-n-“temizlenmek, katıksız hale gelmek” (TETL,
195). Kelime, arı- fiil kökünden gelir. Ancak Eski Anadolu Türkçesinde kelime, sonda bulunan –g sesinin
düşmesiyle arı ya da aru şeklini almıştır.
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2.4.1.2.1.1.10. –mIş
ol aġaç başında ḳurumışdı çal
nite kim ḳurıya yimişsüz budal (SN, 4076)

2.3.2.3.1.1.11. –n
dilerseñ ki içkü uzınsuz31 ola
ḥarmfüñ ṣaḳalı gerek düz ola (SN, 4244)

2.4.1.2.1.2. Gövde + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki
Fiilden isim yapım ekiyle kurulmuş olan gövdeler üzerine gelen +sIz / +sUz eki
sonrasında şu işletme ekleri kullanılmıştır.

Tablo 29

Vasıta hali

+n

3

Yönelme hali

+A

1

Ek fiil

+dUr

1

Çoğul eki

+lAr

1

Tamlayan eki

+nUñ

1

2.4.1.2.1.2.1. Vasıta Hali
kişi kendü kendüzine añsuzın
iş ider anuñ bigi bilüsüzin (SN, 4065)
ki iy ḥayf bilüsüzin itdüm iş
kişi ṣanduġı ṭoġru gelmez imiş (SN, 4078)

cümle dürlü işümüz oldı emek
yoḳ-durur emeksüzin loḳma yimek (G, 1104)

31

uzun<uza- “long=uzun” (EDPT, 288); uzun<uzu-n “lang=uzun” (VEWT, 518).
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2.4.1.2.1.2.2. Yönelme Hali
ḳażā ol bilüsüze eyler ṣalā
ki ṭutduġı ḳuşın yabāna ṣala (SN, 2477)
2.4.1.2.1.2.3. Ek Fiil
Eger biz günāha mübtelā olduġısa işbu ḥayvān canavarlar yazuḳsuzdur, bunlara raḥmet it.
(KE II, 118b, 9)
2.4.1.2.1.2.4. Çoğul Eki
ayık olup oturman ayıksuzlar getürmen
severüm ışk esrüğin ben ayık olımazam (YE, 147, 6)
2.4.1.2.1.2.5. Tamlayan Hali
yaralsuzınuñ eksügin ḳamu ben
düzem il ü gündür degüldür yaban (SN, 2831)
2.4.1.2.1.3. Gövde + İşletme Eki + (+sIz / +sUz)
+sIz / +sUz ekinden önce iki örnekte iyelik 3. tekil kişi eki kullanılmıştır.
anuñ buyruġınsuz adılmaz adım
boġazdan aşaġa yudılmaz yudım (SN, 2)

ben ü yā benüm bigi yüz biñ kişi
çalap buyruġınsuz başarmaz işi (SN, 1423)
2.4.1.2.1.4. Gövde + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki
Gövde halindeki yapılar üzerine eklenen +sIz / +sUz, 1 örnekte üzerine +lIk yapım
ekini almıştır.

du‘ādan beni bi’llāh unutmañuz
bilüsüzlik itdümse siz itmeñüz (SN, 5200)
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2.4.1.2.1.5. Gövde + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki
Ekten sonra kullanılan yapım eki, bir örnekte üzerine iyelik 2. tekil kişi ekini almıştır.

senüñ bilisüzligüñ ucından uş
ḳızum gitdi ḳaldı sarāy içi boş (SN, 2805)
2.4.1.2.2. İsimden Türeyen İsim Üzerine Gelen +sIz / +sUz Eki
2.4.1.2.2.1. Gövde + (+sIz /+sUz)
Ekin öncesinde kullanılan isimden isim yapım ekleri şunlardır:
Tablo 30

+z

24

+lIk

7

2.4.1.2.2.1.1. +z
İy ‘Azmz anuñ bir gözsüz atası vardur. (KE II, 89a, 6)

bu karâra dutdum karâr sırrumı benüm kim tuyar
gözsüz beni kaçan görür gönülde gizlenen benem (YE, 148, 2)

canum bir gözsüz canıdı içi dolu sen ben idi
dutdum miskinlik eteğin ben menzile yitdüm ahi (YE, 313, 2)
Yā Yūsuf senüñ derdüñden bir gözsüz ḳarı oldum. (KE II, 95a, 11)
Ḳādiridi, beni ṣatdurmayayıdı, atamı aġlamaḳdan gözsüz ḳılmayayıdı. (KE II, 78a, 9)
Ḳorḳarın Tañrı’dan ki ḳıyāmet güninde gözsüz ḳoparuz. (KE II, 72b, 13)

canında gözi yok kişi görmeyiser dost yüzini
gözsüz nice fehm eylesün ne rengedür işbu cihan (YE, 205, 4)
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Bir gün bir gözsüz oġlanı Yūsuf ḳatına getürdiler. (KE II, 83b, 9)

incidesin âh ideler ömrün kökin kurıdalar
gözsüz olasın yideler tâ bilesin dervişleri (YE, 289, 5)
Şol ḳadar aġladı kim gözsüz oldı. (KE II, 69b, 5)

Aġlamaḳdan gözsüz oldı. (KE II, 78a, 8)
Yūsuf ṣordı ki ne sebepden gözsüz oldı? (KE II, 84b, 13)

Ol vaḳtdan berü aġlamaḳdan gözsüz oldı. (KE II, 85a, 2)

Atam ne sebepden gözsüz oldı? (KE II, 92a, 11)
Tā ki gözsüz oldı, beli büküldi, ḳamu dōstları andan yüz dönderdiler, anı lorladılar. (KE
II, 94b, 12)
Ben ḳorḳdum söylemedüm, gözsüz oldum. (KE II, 45b, 10)

Seni anup aġlamaḳdan gözsüz oldum. (KE II, 95a, 11)
Senüñ ġuṣṣandan gözsüz olmışdur. (KE II, 88a, 5)

tospağaya sataşdum gözsüz sepek yoldaşı
sordum sefer kancaru Kayseri’ye azimi (YE, 320, 12)
Bir kişi kim anasından gözsüz ṭoġmış ola, gözin açam, ölüyü diri ḳılam dedi. (KE II,
163b, 13)
2.4.1.2.2.1.1.1. +zA
gözsüze (YE, 320, 9), (KE II, 166a, 4)
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2.4.1.2.2.1.1.2. +zdUr
gözsüzdür (KE II, 84b, 12)
2.4.1.2.2.1.1.3. +zlAr
gözsüzlerin (YE, 157, 4)
2.4.1.2.2.1.2. +lIk
didüm işbu nefesi âşıklar hükmiyile
bahıllıksuz er gerek bir karâra turası (YE, 293, 6)

irmeyeler ikiliksüz birlige
girmeyeler ol ölümsüz dirlige (G, 429)
iy Ludāyā ‘Āşıḳ’a sen rūzı ḳıl
ikiliksüz birligi ḳılsun ḥaṣıl (G, 259)

ikiliksüz birlik eyle yār-ıla
yārlıġı başarmayasın ‘ār-ıla (G, 386)
pes bilüñ kim ḳanda birlik var-ısa
kim kimüñle ikiliksüz yār-ısa (G, 251)

elden iş bırakdurdı niteliksüz bakdurdı
dostlık ticâretinde unutduk assı ziyan (YE, 213, 6)

Allah’uñ niteliksiz dmẕārın göreler, Uçmaġa gireler. (KE II, 84a, 1)

2.4.1.2.2.2. Gövde + (+sIz / sUz) + İşletme Eki
İsimden türeyen isim yapım ekiyle kurulmuş olan gövdeler üzerine gelen ekten sonra,
şu işletme ekleri kullanılmıştır:
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Tablo 31

Yönelme hali

+A

2

Ek fiil

+dUr

1

Çoğul eki

+lAr

1

2.4.1.2.2.2.1. Yönelme Hali
gözsüze fısıldadum sağır sözüm işitmiş
dilsüz çağırup söyler dilümdeki sözümi (YE, 320, 9)
Ol ölüyi diri ḳıldı, gözsüze göz virdi. (KE II, 166a, 4)
2.4.1.2.2.2.2. Ek Fiil
Ken‘ān’da bir ulu varıdı, hem dalı ulu ḳocadur, dalı gözsüzdür. (KE II, 84b, 12)

2.4.1.2.2.2.3. Çoğul Eki
Hamza’yı Kaf’dan aşuran elin ayağın şeşüren
gözsüzlerin gözündeki bozpusaruk duman benem (YE, 157, 4)
2.4.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
Eki alan kelimeler 72 örnekte isim, 59 örnekte sıfat ve 296 örnekte zarf görevinde
kullanılmıştır.
2.4.2.1. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin İsim Görevinde Kullanılması
ansuzlığum bana haram andandur nakdüm tamam
buncılayın lutf u kerem kanda bulup dinleyeyim (YE, 172, 5) “onsuzluğum”

ayık olup oturman ayıksuzlar getürmen
severüm ışk esrüğin ben ayık olımazam (YE, 147, 6) “aklı başında olmayanlar,
sarhoşlar”
kara yüzlü Ṣa‘lūk ol beynisüz
didi saña ḳurbān benüm bigi yüz (SN, 2442), (SN, 4033 → s.321) “beyinsiz, ahmak”
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vezmre şāh eydür ki iy bilisüz
be düzen ola kim diyem anı düz (SN, 948) “bilgisiz, cahil”

bilisüzligüñ (SN, 2805 → s.357) “bilgisizliğin”

bilüsüze (SN, 2477 → s.356) “bilgisize, cahile”

bilüsüzlik (SN, 5200 → s.356) “bilgisizlik, cahillik”

Zmre ol vaḳtin ādem bir cānsuz idi. (KE II, 10a, 11) “cansız”

cansuzlara (YE, 278, 4 → s.346) “cansızlara”
eydür iy kav bāri sen maḥrūm ḳoma
çāresüzem baḳġıl ālir ḥālüme (G, 530) “çaresizim”

çāresüzler (SN, 2270 → s.346) “çaresizler”

müşâhede kapar anı hem bî-karâr olur canı
her dem da‘visüzdür ma‘ni bu derd ile râhat olur (YE, 51, 4) “iddiasızdır”
uşbu sözden maḳsudumuz ḳaz degül
ma‘nisi var bu sözün deñsüz degül (G, 487) “boş, densiz”

derdsüzlere benüm sözüm benzer kaya yankusına
haldaşı bilür kişinün gönlinde gizlü râzını (YE, 276, 6) “dertsizlere”
Ol oġlanuñ adı Nemrūd idi şundan devletsüzler ḳatına dirilmişleridi. (KE II, 43b, 10)
“talihsizler, bahtsızlar”

gözsüze fısıldadum sağır sözüm işitmiş
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dilsüz çağırup söyler dilümdeki sözümi (YE, 320, 9), (YE, 295, 1 → s.323) “dilsiz”

dilsüzler (YE, 295, 1 → s.346) “dilsizler(in)”

yüzgeçlik öğrenmeyen kul ko girmesün bu denize
ışk deryası dipsüzdurur aceblemen batduğını (YE, 312, 4) “dipsizdir, sonsuzdur”
bizüm ṣuçumuz ‘afv itmiş iseñ
edebsüzligümüz unıtmış iseñ (SN, 5134) “saygısızlığımız(ı)”

edebsüzlik (SN, 2099 → s.348) “edepsizlik, saygısızlık”
cümle ‘ālem yoġ-iken ol var-ıdı
şöyle eksüksüz ġanm cebbār-ıdı (G, 3) “eksiksiz, noksanlardan uzak”

Yûnus erdür nihâyetsüz ışk andan dahı gâyetsüz
Ne gâyet var ne nihâyet tamusı bir hayret olur (YE, 51, 9) “sonsuz”

bu dünyede dostdan artuk Yûnus nesneyi sevmedi
bilmez misin gayretsüze dost u düşman gülesini (YE, 267, 8) “gayretsize, çabasıza”

gönül bana yoldaşıken zühd ü tâat kılurıdum
yıkıldı bu tertiblerüm gönülsüzem elüm irmez (YE, 84, 4) “gönülsüzüm, isteksizim”

bu karâra dutdum karâr sırrumı benüm kim tuyar
gözsüz beni kaçan görür gönülde gizlenen benem (YE, 148, 2), (YE, 205, 4 → s.357) “kör”

gözsüzdür (KE II, 84b, 12 → s.360) “kördür”

gözsüze (YE, 320, 9 → s.360), (KE II, 166a, 4 → s.360) “köre”

gözsüzlerin (YE, 157, 4 → s.360) “körlerin”
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Yūsuf günāḥsuzdı. (KE II, 84b, 1) “günahsızdı”
günāhsuzvan (KE II, 80a, 11 → s.345) “günahsızım”

kimseyi düşman tutmazuz agyâr dahı yârdur bize
kanda ıssızlık varısa mahalle vü şârdur bize (YE, 260, 1) “sahipsizlik”
ışksuzlar (YE, 136, 5 → s.346) “aşksızlar, Tanrı aşkını tatmamışlar”
ışksuzlara (YE, 71, 2 → s.347), (YE, 181, 2 → s.347), (YE, 121, 1 → s.347) “aşksızlara, Tanrı
aşkını tatmamışlara”

‘ilimsüz (G, 2335 → s.328) “ilim, bilgi”
imānsuzdur (G, 496 → s.345) “inançsızlardır”
inṣāfsuzımış (KE II, 128a, 9 → s.345) “insafsızmış”

kaygusuz (YE, 277, 5 → s.352) “kaygısız, dertsiz”

kıymetsüzdür (KE II, 70b, 5 → s.345) “değersizdir”

ḳolaysuz (SN, 5591 → s.329) “güç, zor”
kulaksuz (YE, 295, 1 → s.329), (YE, 295, 1 → s.329) “sağır”

kulsuz (YE, 117, 1 → s.329) “kulsuz”

ögürsüz (YE, 288, 6 → s.330) “kardeşsiz, eşsiz”

öksüz (SN, 1662 → s.331) “öksüz, annesiz”

öksüzler (SN, 663 → s.346) “öksüzler, annesi olmayanlar”
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ölümsüz (YE, 207, 2 → s.354) “ölümsüz”

suçsuz (KE II, 74b, 2 → s.334) “suçsuz”

suçsızıdı (KE II, 80b, 1 → s.345) “suçsuzdu”

suçsuzam (G, 899 → s.346) “suçsuzum”

suçsuzı (KE II, 89a, 10 → s.347), (YZ, 1174 → s.347), (YZ, 1173 → s.347) “suçsuzu”
suçsuzluġum (KE II, 79b, 9 → s.349) “suçsuzluğum(u)”

suçsuzunu (YZ, 1173 → s.347) “suçsuzu”

ṣusuz (SN, 4988 → s.335), (SN, 4205 → s.335), (SN, 2684 → s.335) “susuz”
ṣusuzlıġı (KE II, 90b, 12 → s.349) “susuzluğu”
ṣuṣuzlık (KE II, 61a, 10 → s.349) “susuzluk”
ṣuṣuzlıḳda (KE II, 61a, 11 → s.349) “susuzluk içinde, susuz halde”
tedbmrsüz (SN, 5126 → s.335) “tedbirsiz”
yaralsuzınuñ (SN, 2831 → s.356) “faydasızın”
yazuḳsuzdur (KE II, 118b, 9 → s.356) “günahsızdır”

yolsuza (YE, 126, 4 → s.347) “yolsuza, yoldan çıkmışa”

yolsuzlara (YE, 67, 6 → s.347) “yolsuzlara, yoldan çıkmışlara”

yüzsüze (VG, 296 → s.348) “yüzsüze, utanmaza”
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2.4.2.2. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Sıfat Görevinde Kullanılması
bu benüm gönlüm alan toludur cümle âlem
kancaru bakarısam ansuz yir görimezem (YE, 147, 5) “onsuz, onun olmadığı”

Bu zindān arısız yirdür, nice ideyin? (KE II, 78a, 5), (SN, 4601 → s.354) “pis, kirli”
Çün tersālar gördiker bir oġlan doġdı atasız, bunuñ gibi kerāmetlü, bilmediler kim ol Ḥaḳ
Ta‘ālā’nuñ kudretindendür. (KE II, 163a, 3), (KE II, 161b, 8 → s.320) “babasız”

Yā Meryem ben Tañrı’dan muştıcıvan, saña ‘aybsuz oġul muştılayu geldüm. (KE II,
161b, 7) “günahsız”

didüm işbu nefesi âşıklar hükmiyile
bahıllıksuz er gerek bir karâra turası (YE, 293, 6) “cimri olmayan, cömert”

baş gidicek pāyidar olmaz ayaq
başsuz elde ne işe gelür dayaq (VG, 506) “başsız, başı olmayan”
meger dimiş ola ḳızum gel beri
belürsüz yola gidelüm kim çeri (SN, 2807) “belirsiz, meçhul”

bilüyile işi başarur kişi
bilisüz kişi yile virür işi (SN, 753) “bilgisiz, cahil”
ben nice ṣabr ideyim sensiz cănum
tā ki yalŋuz qalmaya cānsız tenüm (VG, 318), (YE, 158, 2 → s.321), (YE, 110, 2 → s.321),
(VG, 1452 → s.322) “cansız, ruhsuz”

dertli kişi giyerse derdi gider
dertsiz kişi giyse gör kim nider (YZ, 1333) “dertsiz”

bilürem ki işbu iş az iş degül
dikensüz bulınmaz gül-istānda gül (SN, 1851) “dikensiz”
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dostdan haber sorarısan güzâf değüldür dost işi
bellü bilün hiç nesnedür bu cihanda dostsuz kişi (YE, 278, 1) “dostsuz”

benüm yoldaşlığum edebe sığmaz
edebsüz kişiye niçün refikvem (YE, 159, 2) “edepsiz”
ol fenāsuz mülk içinde şāh olur
merkezi vü menzili dergāh olur (G, 736) “ölümsüzlük”; (G, 753 → s.324) “sonsuzluk”

İy ‘Azmz anuñ bir gözsüz atası vardur. (KE II, 89a, 6), (YE, 313, 2 → s.357), (KE II, 95a, 11
→ s.357),

(KE II, 83b, 9 → s.357), (YE, 320, 12 → s.358) “kör”

dalı oġluña ögredügör hüner
hünerlü yig ‘avret ki hünersüz er (SN, 5449) “marifetsiz”
ışksuz âdem dünyede bellü bilün ki yokdur
herbirsi bir nesneye sevgüsü var âşıkdur (YE, 39, 1), (YE, 121, 1 → s.327), (YE, 57, 1 →
s.327),

(G, 1849 → s.327), (YE, 57, 2 → s.328) “aşksız, Tanrı aşkını tatmamış”

kanadsuz kuşlayın kaldun yabanda
kanadlu kuşlara kanda iresin (YE, 212, 5) “kanatsız”

satarız bunu neye kim ola
altun akça kıymetsiz yarmak pula (YZ, 215), (YZ, 217 → s.329) “değersiz”

çü başladı aġarmaġa tañ yiri
balar ḳız görür ol ḳolaysız eri (SN, 2408), (SN, 642 → s.329) “güç, zor”

kulaksuz (YE, 295, 1 → s.329) “sağır”

mumsuz (YE, 55, 3 → s.329) “mumsuz”
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naṣmbsüz (G, 1763 → s.330) “nasipsiz, kısmetsiz”

nesebsüz (G, 1788 → s.330) “nesepsiz, soysuz”

nihâyetsüz (YE, 51, 9 → s.330), (YE, 206, 2 → s.330) “sonsuz”

nişansuz (YE, 250, 1 → s.330) “belirtisiz, izsiz”

niteliksiz (KE II, 84a, 1 → s.359) “nasıl olduğu bilinmeyen”

öksüz (KE II, 28b, 2 → s.331), (KE II, 168b, 6 → s.331) “öksüz, annesiz”

ölmesüz (G, 344 → s.352), (G, 544 → s.352), (G, 1069 → s.352) “ölümsüz”

ölümsüz (G, 429 → s.354) “ölümsüz”

pâyansuz (YE, 108, 6 → s.331), (YE, 175, 2 → s.331) “sonsuz, bitimsiz”
riyāsuz (G, 1497 → s.331) “riyasız, ikiyüzlü olmayan”

sebebsüz (G, 1788 → s.331) “sebepsiz”

ṣolmasız (G, 1069 → s.352) “solmayan”
ṣuçsuz (SN, 4782 → s.334), (KE II, 24b, 9 → s.334) “suçsuz”
tortsuz (YE, 55, 3 → s.336) “tortusuz, birikintisiz, çöküntüsüz”

yensüz (YE, 40, 5 → s.336) “kolsuz”
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2.4.2.3. +sIz / +sUz Ekli Kelimelerin Zarf Görevinde Kullanılması
ol daya döymedi ansız olmağa
daya diler imdi hiyle kılmağa (YZ, 1157), (SN, 4983 → s.317), (YE, 321, 2 → s.317), (YE, 53,
6 → s.317), (VG, 959 → s.317), (VG, 959 → s.317), (SN, 2641 → s.318), (SN, 4979 → s.318), (SN,
4034 → s.318), (SN, 4600 → s.318), (YE, 234, 2 → s.318), (SN, 2780 → s.318), (SN, 731 → s.318),
(SN, 4517 → s.318), (SN, 2310 → s.318), (VG, 1447 → s.318), (VG, 1447 → s.319), (YE, 138, 7 →
s.319),

(YE, 138, 6 → s.319), (YE, 255, 5 → s.319), (KE II, 88b, 11 → s.319), (SN, 665 → s.319),

(YE, 300, 7 → s.319), (YE, 256, 3 → s.319), (SN, 3654 → s.319) “onsuz, o olmadan”

bilimedüm perm midi añsuzda baḳıcal
bellüsi bu ki beñzedimezven hmç ādeme (SN, 1624), (SN, 1359 → s.343), (SN, 4513 → s.343),
(SN, 1805 → s.343), (SN, 1367 → s.343), (SN, 1826 → s.343), (SN, 514 → s.344), (SN, 769 → s.344),
(SN, 1475 → s.344), (VG, 1487 → s.344) “ansızın, birdenbire”

ansızdan (YZ, 76 → s.348) “ansızın, birdenbire”

añsuzın (SN, 2079 → s.337), (SN, 2348 → s.337), (SN, 3064 → s.337), (SN, 3547 → s.337), (SN,
3868 → s.337), (SN, 5607 → s.337), (G, 509 → s.337), (VG, 353 → s.337), (SN, 1440 → s.337), (SN,
1562 → s.337), (SN, 2847 → s.338), (SN, 2274 → s.338), (SN, 4079 → s.338), (YE, 94, 8 → s.338),
(SN, 3834 → s.338), (SN, 2540 → s.338), (SN, 3796 → s.338), (G, 613 → s.338), (SN, 3188 → s.338),
(SN, 2938 → s.338), (SN, 3212 → s.338), (YE, 168, 1 → s.339), (YE, 263, 7 → s.339), (SN, 1945 →
s.339),

(SN, 717 → s.339), (SN, 999 → s.339), (SN, 4804 → s.339), (SN, 1194 → s.349), (YE, 242, 3

→ s.339),

(SN, 4065 → s.339), (VG, 1419 → s.339), (VG, 584 → s.340), (SN, 1458 → s.340), (SN,

1933 → s.340), (SN, 1786 → s.340), (SN, 1775 → s.340), (SN, 3198 → s.340), (SN, 1370 → s.340),
(SN, 4762 → s.340), (SN, 4123 → s.340), (SN, 2006 → s.340), (SN, 3822 → s.340), (SN, 1043 →
s.341),

(SN, 4991 → s.341), (SN, 926 → s.341), (SN, 2806 →

s.341),

(SN, 669 → s.341) “ansızın,

birdenbire”

apañsuz duru gel odasına var
bulınur mı yirinde gör Nev-bahār (SN, 2171) “ansızın, birdenbire”

apañsuzda (SN, 4617→ s.344), (SN, 4379 → s.344), (SN, 2529 → s.344), (SN, 4055 → s344), (SN,
3431 → s.344), (SN, 2799 → s.344), (SN, 3116 → s.344) (SN, 4981 → s.345) “ansızın, birdenbire”
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apañsuzın (SN, 4085 → s.341), (SN, 2036 → s.341), (SN, 5519 → s.341) “ansızın, birdenbire”

dikensüz gül arusuz olmaya bal
ılan bekcidür ḳanda olursa māl (SN, 5547) “arısız”
buñaldı Çalap Tañrı’ya ṭutdı yüz
niyāz ile söyledi āvāzsuz (SN, 2254) “bağırmadan”
İlanı getürdiler çeke çeke, yüzi üstine süriyü ayaḳsuz dilsüz. (KE II, 18b, 7) “ayaksız”

dördini düzdi saña ayrılmasuz
şöyle berkitdi ki hmç ırılmasuz (G, 2133) “ayrılmadan, birbirinden ayırmadan”

ne bilsün bu ışkı usanlar uyalalar
ne varsun bu yola azıksuz yayalar (YE, 60, 1) “ azık olmadan, yiyeceksiz”
şegird eylüge olur üstādlar
bahāsuz yazılur ḳūl āzādlar (SN, 228) “bedelsiz, karşılıksız”

xār u xāşāk ötrübẹni döndiler
qıldılar anı belürsüz gitdiler (VG, 623), (YE, 162, 6 → s.351) “belirsiz”

ki bensüz günüñ dün nite geçdidi
hele cān tenümden benüm uçdıdı (SN, 1877), (YE, 172, 6

→ s.320),

“bensiz, ben olmadan”

kişi kendü kendüzine añsuzın
iş ider anuñ bigi bilüsüzin (SN, 4065), (SN, 4078 → s.355) “bilmeyerek”
bu yigitdür Varqa i şāh-i cihān
bunsuz olmasun benüm tenümde cān (VG, 1270) “bu olmadan”

(SN, 3697

→ s.320)
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anuñ buyruġınsuz adılmaz adım
boġazdan aşaġa yudılmaz yudım (SN, 2), (SN, 1423 → s.356) “emri olmadan”

ol vaktin bir olasın ayrulıkdan kalasın
cansuz gel bu kapuya bâki dirlik bulasın (YE, 215, 1), (YE, 106, 6 → s.321), (YE, 213, 2 →
s.321),

(YE, 149, 1 → s.321), (SN, 1879 → s.321) “cansız, ruhsuz”

şart u farz olmaz anda canı ışkda kalanda
cevabsuz dil söylenür nice bilsün düş sanan (YE, 213, 5) “cevap vermeden”

çāresüz elbette lāzımdur sefer
girü gẹlem ger qorısa Dādger (VG, 1363), (SN, 3950 → s.322) “çaresiz”

yâ niçe bir ben diyem sensin diyem ûtanmadın
yâ niçe deksüz olam dilsiz olam hayrân olam (YE, 156, 25) “eşsiz, benzersiz”
Yūnus Ḥaḳ Ta‘ālā destirinsiz gitdigiyiçün, ḳaḳıyup eytdi. (KE II, 116a, 13) “izinsiz”

destūrınsız (KE II, 176a, 9 → s.348) “izni olmadan”

destursuz (YE, 251, 3 → s.322), (KE II, 116a, 12 → s.322) “izinsiz”

destūrumsuz (KE II, 116b, 3 → s.348), (KE II, 117b, 2 → s.348) “iznim olmadan”

oturmış idi fāriġ ü dıñsuzın
diyeydüñ güneş görmemişdür yüzin (SN, 2183) “sessizce”

dikensüz (SN, 5547 → s.354) “dikensiz”

dilsiz (YE, 156, 25 → s.322), (YZ, 360 → s.322), (KE II, 18b, 7 → s.322), (YE, 90, 2 → s.323), (KE
II, 16b, 11 → s.323) “dilsiz”

diñsüz (KE II, 162a, 13 → s.323) “dinsiz”
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direksüz (SN, 19 → s.353) “destek olmadan”
düşmānsuz (KE II, 138a, 5 → s.323) “düşmansız”

ecelsüz (YE, 60, 4 → s.323) “ecel olmadan”

ecelsüzin (YE, 91, 5 → s.341) “eceli gelmeden”

edebsüz (SN, 3103 → s.323) “saygısızca”

eksüksüz (VG, 1176 → s.353) “eksiksiz, tam”

elsüz (YE, 320, 6 → s.323), (YE, 90, 2 → s.323) “elsiz”

emeksüzin (G, 1104 → s.355) “güçlük çekmeden”

geñsüz (G, 50 →

s.324)

“yakın”; (YE, 123, 5 →

s.324)

“istemeyerek”; (YE, 202, 7

→ s.324),

(YE, 276, 4 → s.324)“ister istemez”
geŋsüzin (VG, 584

→ s.341),

“istemeyerek”; (G, 1533

(SN, 2708

→ s.342)

→ s.342),

(SN, 3002

“zorla”; (SN, 3796

→ s.342),

→ s.342),

(YE, 4, 6

(YE, 215, 7

→ s.342)

→ s.342)

“ister

istemez”

gerçeksiz (KE II, 90b, 2 → s.324), (KE II, 16a, 10 → s.324) “şüphesiz”

göñülsüz (SN, 2538 → s.324) “istemeyerek”; (YE, 90, 2 → s.324), (YE, 147, 2 → s.325), (YE,
213, 2 → s.325), (YE, 231, 1 → s.325), (SN, 4217 → s.325) “gönülsüz, isteksiz”

göñülsüzin (SN, 3124 → s.342) “istemeyerek”

gözsüz (KE II, 78a, 9 → s.357), (KE II, 72b, 13 → s.357), (YE, 289, 5 → s.358), (KE II, 69b, 5 →
s.358),

(KE II, 78a, 8 → s.358), (KE II, 84b, 13 → s.358), (KE II, 85a, 2 → s.358), (KE II, 92a, 11 →

s.358),

(KE II, 94b, 12 → s.358), (KE II, 45b, 10 → s.358), (KE II, 95a, 11 → s.358), (KE II, 88a, 5

→ s.358),

(KE II, 163b, 13 → s.358) “kör”
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ġuṣṣasuz (SN, 297 → s.325) “kedersiz, tasasız”
güçsüz (G, 591 → s.325) “güçsüz”

gümânsuz (YE, 146, 5 → s.325), (G, 468 → s.325), (YE, 144, 1 → s.325), (G, 770 → s.325), (SN,
2036 → s.325), (G, 2532 → s.326), (G, 800 → s.326), (G, 486 → s.326), (YE, 16, 10 → s.326), (G, 855
→ s.326),

(G, 1598 → s.326), (G, 451 → s.326) “şüphesiz”

günāhsuz (KE II, 80a, 12 → s.326) “günahsız”
günāhsuzken (KE II, 74b, 13 → s.345) “günahsız iken”

habersüzin (YE, 155, 3 → s.342) “haber vermeden”

Ḥabmbsiz (KE II, 109b, 6 → s.326) “Habib olmadan”
ḥadsüzin (SN, 3596 → s.342) “hadsizce”
hicabsuz (YE, 268, 3 → s.326) “utanmadan, sıkılmadan”

ḥilimsüz (G, 2333 → s.326) “yumuşaklığı olmadığı için”
ırılmasuz (G, 2133

→

s.352)

“ayrılmaksızın”; (YE, 146, 6

→

s.352)

“ayrılmadan,

uzaklaşmadan”
ıssuz (YE, 85, 2 → s.327), (YE, 244, 5 → s.327) “sahipsiz”

issüz (G, 2416 → s.327), (G, 2259 → s.327) “sahipsiz”
ışksuz (YE, 278, 5
“aşksız”

→ s.327),

(YE, 317, 6

→ s.327),

(YE, 5, 7

→ s.328),

(YE, 219, 7

→ s.328)
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ikiliksüz (G, 429

→ s.359),

(G, 259

→ s.359),

(G, 386

→ s.359),

(G, 251

→ s.359)

“ikiliğe

düşmeden”
imāmsuz (G, 496 → s.328) “öndersiz, imamsız”

mmānsuz (KE II, 116a, 3 → s.328) “imansız”

ipsüz (SN, 2421 → s.328) “ipi olmadan”
qayġusuz (VG, 588 → s.352) “kaygısız, kaygı duymadan”; (SN, 225 → s.353), (SN, 4235 →
s.353),

(VG, 597 → s.353) “tasasız, endişesiz”; (G, 290 → s.353) “kaygı duymadan, sıkılmadan”

kendüsüz (YE, 164, 7 → s.328), (YE, 106, 12 → s.328) “kendi olmadan”

ḳolusuz (SN, 5617 → s.351) “kokusuz”
ḳorlusuz (SN, 1935 → s.351), (G, 1099 → s.351), (G, 290 → s.351) “korkmadan”
ḳulavuzsuz (G, 473 → s.329) “kılavuzsuz, rehbersiz”

ma‘nisüz (G, 2477 → s.329) “boşu boşuna”

minnetsüzin (SN, 2437 → s.342) “minnet beklemeden, minnetsizce”

nalsuz (SN, 3568 → s.329) “nal olmadan”

niteliksüz (YE, 213, 6 → s.359) “ne olduğu belli olmayarak”

oġulsuz (SN, 3897 → s.330) “oğulsuz”
oltsuz (SN, 1838 → s.330) “vakitsiz”
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oransuz (SN, 4314 → s.330) “ölçüsüz, sayısız, hesapsız”

öğsüz (YZ, 1383 → s.330), (YZ, 1382 → s.331), (KE II, 94b, 4 → s.331) “öksüz, annesiz”

öğsüzlenü (YZ, 1512 → s.350) “öksüz kalarak”

ölmesüz (G, 1138 → s.352) “ölümsüzlük içinde”

pâdişahsuz (YE, 117, 1 → s.331) “padişahsız”

perdesüz (YE, 110, 3 → s.331) “örtünmeden”

sensiz (VG, 318 → s.332), (YE, 110, 6 → s.333), (YE, 106, 7 → s.333), (VG, 1602 → s.333), (YE,
158, 5 → s.334), (YE, 201, 3 → s.334), (SN, 5423 → s.334), (YE, 87, 4 → s.334), (YE, 246, 3 → s.334),
(YE, 246, 3 → s.334), (YE, 139, 9 → s.334), (YE, 87, 1 → s.334), (YE, 158, 1 → s.334), (YE, 87, 5
→ s.334),

(SN, 1886 → s.334), (SN, 4870 → s.334), (YE, 106, 12 → s.334), (YE, 3, 8 → s.334), (SN,

1218 → s.334), (YE, 4, 5 → s.334), (YE, 3, 9 → s.334), (SN, 5306 → s.334), (SN, 2034 → s.335), (YE,
299, 7 → s.335), (YE, 50, 1 → s.335), (YE, 149, 2 → s.335), (SN, 442 → s.335), (YE, 87, 2 → s.335),
(YE, 1, 1 → s.335) “sensiz, sen olmadan”
soḥbetüñsüz (SN, 4450 → s.348) “sohbetin olmadan”

suçsuz (KE II, 77b, 10 → s334) “suçsuz olarak”

susuz (YZ, 132 → s.334), (KE II, 37b, 4 → s.334), (KE II, 61a, 13 → s.335), (SN, 3768 → s.335),
(KE II, 83b, 7 → s.335) “susuz”
suṣuzıken (KE II, 83b, 8 → s.346) “susuz iken”; (KE II, 83b, 4 → s.346), (KE II, 83b, 6 → s.346)
“susuz”
susuzlıḳdan (SN, 3537 → s.350) “susuzluktan”
şeksüz (G, 1752 → s.335), (G, 678 → s.335) “şüphesiz”
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şeksüzin (G, 1358 → s.343), (G, 2503 → s.343), (G, 2373 → s.343), (G, 2309 → s.243) “şüphesiz”
şüphesiz (YZ, 845 → s.335) “şüphesiz”
ta‘bmrsüz (SN, 3391 → s.335) “yorumlanmadan”

tedbmrsüz (SN, 3391 → s.336) “tedbirsizce”

uçsuz (G, 591 → s.336) “uçsuz, sınırsız”
uylusuz (SN, 1609 → s.353) “uykusuz”

uzınsuz (SN, 4244 → s.355) “sözün kısası”
vaḳtsız (KE II, 109b, 2 → s.336) “vakitsiz”

Varqasuz (VG, 43 → s.336) “Varka’sız, Varka olmadan”

yimişsüz (SN, 4076 → s.355) “meyvesiz”

yiyesüz (SN, 3768 → s.354) “yiyeceksiz”
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yaptığımız çalışmanın sonucunda, on beşinci yüzyıla kadar tarihi Türk lehçelerinde
taranan 34 metinde, +sIz / +sUz ekini alan kelime sayısının toplamda birbirinden farklı
479 kelimeden oluştuğu ve tekrarlarla birlikte bu sayının 2560’a çıktığı tespit edilmiştir.
Bu sayının çalışma kapsamındaki dönemlerde ve dönemler içerisinde taranan eserlerde,
satır sayılarına göre hangi sıklıkta kullanıldıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 32

Eser Adı

Satır

OA

917

M

Sayfa

Kelime

Oran (%)

——

40

34

3.7

4142

——

144

211

5.09

Üİ

943

——

35

228

24.1

TT III

461

——

11

27

5.8

TT IV

146

——

6

10

6.8

TT V

262

——

10

14

5.3

Man I

484

——

21

20

4.1

Man II

158

——

9

4

2.5

Man III

1740

——

45

57

3.2

HB

393

——

16

8

2

H

377

——

35

20

5.3

KİP

224

——

10

30

13.3

İKP

709

——

46

13

1.8

AY

8800

——

282

153

1.73

ÇB

318

——

12

24

7.5

DB

197

——

15

12

6.09

MT

144

——

12

4

2.7

MB

60

——

5

KB
DLT
AH

——
7500 madde başı
——

Beyit

6645

654

——
256

——

——
40

0

519

7.8

38

0.6

43

16.7
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Eser Adı

Satır

NF

12090

HŞ

——

Beyit
——
4728

Sayfa

Kelime

Oran (%)

309

80

0.6

278

196

4.1

KE I

7582

——

361

239

3.1

CC

636

——

60

19

2.9

GT

4584

——

177

105

2.2

KF

779

——

20

20

2.5

KE II

5158

——

122

65

1.2

SN

——

5703

386

151

2.6

YZ

——

1529

141

14

0.9

Ç

——

83

6

VG

——

1614

94

22

1.3

YE

——

2493

263

125

5.01

G

——

2563

264

55

2.1

——

0

Bu tabloya göre;
Köktürkçede 917 satırda 34,
Uygurcada 19.558 satırda 835,
Karahanlı Türkçesinde 6901 beyitte ve 7500 madde başında 600,
Harezm Türkçesinde 19.682 satırda ve 4728 beyitte 515,
Kıpçak Türkçesinde 5999 satırda 144,
Eski Anadolu Türkçesinde 13.985 beyitte ve 5158 satırda 432 +sIz / +sUz ekli
kelime tespit edilmiştir. Bu verilere göre ekin en çok kullanıldığı dönem % 4.2’lik
oranla Uygurcadır. Bu dönemde gerek ekin kullanım sıklığı, gerek kullanıldığı görev
itibariyle gösterdiği çeşitlilik (ikileme oluşturma, Budist terminolojisinde kullanılma),
gerekse üzerine geldiği kelimelerin birbirinden farklı olması, eki diğer dönemlerdeki
kullanımlarından ayırmıştır. Söz konusu eki alan kelimelerin diğer dönemlerde kullanım
sıklığına göre sıralanışı ise şu şekildedir: Karahanlı Türkçesi - % 4.1, Köktürkçe - %
3.7, Kıpçak Türkçesi - % 2.4, Eski Anadolu Türkçesi - % 2.2, Harezm Türkçesi - % 2.1.
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Uygurcada “Üç İtigsizler”, taranan 17 metinde 228 kelimeyle +sIz / +sUz ekini en
çok barındıran eser olmuştur. Burada “Üç İtigsizler” gerek sayı gerekse oran olarak en
yüksek değere sahip eser olarak görülmektedir. Aslında Budist terminolojinin
Uygurcaya çevrilişinde bazı terimlerin çevirisinin +sIz / +sUz ekiyle yapılmış olması,
bu sayının yüksek olmasında bir etkendir. Şöyle ki Sanskritçe “asaṃskṛta” kelimesi,
Uygurcaya “itigsiz” olarak çevrilmiştir ve dinî bir terim olarak sayabileceğimiz
“itigsiz”, adı geçen eserde 40 kez kullanılmıştır.

Karahanlı Türkçesinde Atabetü’l Hakayık, 256 beyitte 43 +sIz / +sUz ekli kelimenin
geçmesiyle, bu dönemde taranan metinlerde, % 16.7 ile en yüksek orana sahip eser
olmuştur. Kutadgu Bilig’de 519 +sIz / +sUz ekli kelime olmasına rağmen, oransal
değerler dikkate alındığı için, kullanım sıklığı en yoğun olan eserin Atabetü’l Hakayık
olduğu söylenebilir.
Harezm Türkçesinde Hüsrev ü Şirin, Kıpçak Türkçesinde Codex Cumanicus, Eski
Anadolu Türkçesinde de Yunus Emre Divanı +sIz / +sUz ekinin en yoğun kullanıldığı
metinler olmuştur32.

Yukarıda her dönemde kullanım sıklığını görebildiğimiz söz konusu eki alan
kelimeler, taranan metinlerde tekrarlarla birlikte, toplamda 2560 kez kullanılmıştır.
Birden çok kez kullanılan her +sIz / +sUz ekli kelime, tek bir kelime olarak
sayıldığında, -tekrarlı kelimeler sayılmadığında- geriye, dönemlere göre şu rakamlar
kalmaktadır: +sIz / +sUz eki, Köktürkçede 34 +sIz / +sUz ekli kelimenin 15’inde,
Uygurcada 835 kelimenin 189’unda, Karahanlı Türkçesinde 600 kelimenin 127’sinde,
Harezm Türkçesinde 515 kelimenin 161’inde, Kıpçak Türkçesinde 144 kelimenin
70’inde ve Eski Anadolu Türkçesinde 432 kelimenin 121’inde farklı kelimeler üzerine
gelmiştir. Bütün dönemleri değerlendirdiğimizde, bu ekle, birbirinden farklı 479
kelimenin kullanıldığı görülmüştür.

32

Köktürkçede, sadece 1 metin tarandığı için, eki alan kelimelerin en fazla hangi eserde geçtiği
konusunda, kullanım sıklığına göre bir değerlendirme yapılmamıştır.
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3.1. On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sIz / +sUz Ekli
Kelimelerin Yapı Bakımından İncelenmesi
Taranan metinlerde +sIz / +sUz ekinin pek çok yapıda kullanıldığı görülmüştür.
Kullanılan yapıların yoğunluğu dönemlere göre farklılık göstermiş olsa bile ekin genel
olarak ne tür yapılar içinde yer aldığı şu şekilde özetlenebilir: Ek, her dönemde basit
kelimeler üzerine gelmiştir. Fiilden ve isimden türeyen isimlerin üzerine eklenerek
türemiş yapılar da oluşturmuştur. Ekin öncesinde ya da sonrasında işletme ekleri
kullanılmıştır, daha seyrek olarak ekten önce ya da sonra yapım eklerinin de kullanıldığı
görülmüştür. Bu genel saptamanın ışığında, ekin her dönemde ayrıntılı olarak ne tür
yapılarla kullanıldığı aşağıda verilmiştir:

Köktürkçede daha çok basit kelimelerle birlikte kullanılan +sIz / +sUz ekinin
üzerine nadir olarak işletme eki gelmiştir. 22 örnekte basit kelimeler üzerine gelen ek,
yalnızca bir örnekte üzerine işletme eki almıştır. Türemiş kelimelerde ise ekin yalnızca
fiilden türeyen isim üzerine eklendiğini görüyoruz. Bu gövde yapısı bir örnekte üzerine
işletme eki almıştır.
Kök + (+sIz / +sUz) → 22
Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 1
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 11
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 1

Uygurcada gerek malzemenin bolluğu, gerekse ekin kullanım zenginliği bu dönem
üzerinde incelememizi derinleştirmeye olanak sağlamıştır. Basit kelimeler üzerine 180
kez gelen ek, 22 örnekte üzerine işletme eki almıştır. Basit kelimeler üzerine gelen +sIz
/ +sUz eki, kendisinden sonra sadece 1 örnekte yapım eki almıştır. Ek, gövde
yapılarında daha çok fiilden türeyen isim üzerine gelmiştir. 564 örnekte fiilden türeyen
isim üzerine gelen ek, 69 örnekte isimden türeyen ismin üzerine eklenmiştir. 65 örnekte
fiilden türeyen isim gövdesinden sonra, 7 örnekte ise isimden türeyen isim gövdesinden
sonra

üzerine işletme eki almıştır. Görüldüğü üzere bu sayısal veriler, ekin basit

kelimelerle ve fiilden türeyen isimlerle daha sık kullanıldığını kanıtlar niteliktedir.
Kök + (+sIz / +sUz) → 180
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Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 22
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 1
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 564
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 65
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 69
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 7

Karahanlı Türkçesinde Uygurcada olduğu gibi eki daha çok basit kelimeler ve fiilden
türeyen isimler üzerinde görmekteyiz. Ek, 162 örnekte basit kelimeler üzerine gelirken,
370 örnekte de fiilden türeyen isim gövdesi üzerine eklenmiştir. Bu dönemde önceki
dönemlerden farklı olarak ek, yapım ekleriyle daha sık kullanılmıştır.
Kök + (+sIz / +sUz) → 162
Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 33
Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 9
Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 1
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 2
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 4
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 370
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 52
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 3
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 1
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 18
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 2
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 1

Harezm Türkçesinde diğer dönemlerde olduğu gibi ek basit kelimeler ile fiilden
türeyen isimler üzerine eklenmiştir. Basit kelimelerle 260, fiilden türeyen isimlerle 156
kez kullanılmıştır.
Kök + (+sIz / +sUz) → 260
Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 55
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Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 5
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 5
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 11
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 156
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 15
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 4
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 4
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 25
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 6

Kıpçak Türkçesinde ek yine daha çok basit kelimeler ile fiilden türeyen isimler
üzerine gelmiştir. Basit kelimelerle 84, fiilden türeyen isimlerle 28 kez kullanılmıştır.
Kök + (+sIz / +sUz) → 84
Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 7
Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 1
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 4
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 2
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 28
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 1
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 2
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 15
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 7

Eski Anadolu Türkçesinde ek yoğunluklu olarak basit kelimeler üzerine gelmiştir.
214 örnekte basit kelimelerle kullanılan ek, 119 örnekte üzerine işletme eki almıştır.
Diğer dönemlerdeki eğilimin aksine bu dönemde eki basit kelimelerle birlikte daha sık
görür iken fiilden türeyen isimlerle çok daha az sayıda görmekteyiz.
Kök + (+sIz / +sUz) → 214
Kök + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 119
Kök + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 5
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Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 3
Kök + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 7
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 47
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 7
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + İşletme Eki + (+sIz / +sUz) → 2
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki → 1
Fiilden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + Yapım Eki + İşletme Eki → 1
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) → 31
İsimden Türeyen İsim Gövdesi + (+sIz / +sUz) + İşletme Eki → 4

Ekin dönemlere göre hangi sıklıkta ve ne tür yapılarda kullanıldığını yukarıdaki
sayısal verilerle de açık olarak görmekteyiz. Ek, incelemeye alınan bütün dönemlerde
kullanılmış olup Uygurcada daha işlek halde yer almıştır. Bununla birlikte, daha Eski
Türkçe döneminden başlayarak ekin öncesinde ve sonrasında ne gibi ekler kullanıldığını
tespit etmiş bulunuyoruz. Köktürkçede eki herhangi bir yapım ekiyle göremezken, bu
dönemden sonra ek, yapım ekleriyle de kullanılmaya başlanmıştır. Uygurcada sadece 1
örnekte gördüğümüz yapım ekinin kullanımı, Eski Türkçe döneminden sonra sıklaşmış
ve Orta Türkçenin ilk evresi olan Karahanlı Türkçesinde iyice artmış ve Eski Anadolu
Türkçesi de dahil olmak üzere devam etmiştir. +sIz / +sUz ekli kelimeler, işletme ekiyle
ise -yapım ekine göre- her dönemde daha sık kullanılmıştır.

+sIz / +sUz eki üzerine yaptığımız yapısal çalışma, ekin bir başka kullanımını daha
görmemizi sağlamıştır. İkileme ya da diğer adıyla hendiadyoin33 Türkçenin her
döneminde kullanılmış bir yapıdır. İkileme Türkçe Sözlük’te “anlamı güçlendirmek için
aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini
andıran kelimelerin yan yana kullanılması” olarak tanımlanır (2005, 948). Bu yapının
bir türünü de Uygurcadan hareketle fark ettiğimiz +sIz / +sUz ekiyle kurulmuş olan
ikilemeler oluşturur. Uygurcada bu tür ikilemeler çok sık olarak kullanılmıştır. Bu
kullanımların diğer dönemlerde de yer alabileceğini düşünerek ikilemeler üzerinde
33

Batı dillerinde kullanılan Yunanca hendiadyoin terimi, birleşik bir kelimedir. Hen bir, dia yolu ile,
dyoin iki anlamına gelir. Yani “iki kavram kullanarak tek bir kavram anlatma” olarak da açıklanabilir
(Ağakay, 1988: 97).
“Aynı manada yahut yakın manadaki iki kelimenin bir tek kelime gibi bir anlam ifade etmesine
hendiadyoin denir” (Çağatay, 1978: 29).
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durulmuş, ancak Uygurcada karşılaşılan +sIz / +sUz ekli ikilemelerin zenginliği diğer
dönemlerde görülmemiştir. Burada Uygurcadan itibaren dilin Budizm, Maniheizm ve
daha sonra İslamiyet gibi dinlerin etkisine girmesinin büyük payı vardır. Böylece
Türkçe ikilemeler, yerini Arapça, Farsça ikilemelere bırakmış (Çağatay, 1978: 32) ve
Eski Anadolu Türkçesine doğru bu ekle kurulan ikilemelerin azalıp Arapça, Farsça
kelimelerden oluşan ikilemelerin artmasının sebebi açıklığa kavuşmuştur. Aşağıda her
döneme ait +sIz / +sUz ekiyle kurulmuş olan ikilemelerin bir dökümü yapılmıştır:

Köktürkçede taranan metinde +sIz / +sUz ekli ikilemelere rastlanmamıştır.

Uygurca, +sIz / +sUz ekli kelimelerin ikilemeli kullanımları konusunda çok sayıda
örneğe sahiptir. Bu ikilemelerdeki her bir kelime kimi örneklerde +sIz / +sUz ekini
alırken, kimilerinde yalnızca bir kelime bu eki alır. Yine bazı örneklerde ikilemeyi
oluşturan kelimelerin her biri başka cümlelerde tek başına kullanılabilirken bazılarında
ikilemeden bağımsız olarak kullanılmazlar. Bu saptamamızı aşağıdaki listede daha
ayrıntılı görmek mümkün:

1. +sIz / +sUz eki, aşağıdaki örneklerde ikilemenin her bir kelimesinde kullanılmıştır.
Bu yapıda kurulmuş olan ikilemeler Uygurcada daha çok kullanılmıştır34.

açsız kızsız (M, 3, 17), (AY, 196, 19)
açsız suksuz (M, 72, 40)
adasız tudasız (AY, 192, 1), (İKP, XXXIII, 6), (M, 1, 44), (M, 38, 48), (M, 1, 67), (Man
III, 29, 12), (Man III, 27, V-13), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 1), (Man III, 17, R-2)
alışsız berişsiz (Üİ, 106a, 3)
alkınçsız tüketinçsiz (AY, 172, 13), (AY, 163, 4)
alkınmaksız tükemeksiz (AY, 160, 9), (AY, 154, 8)
artuksuz eksüksüz (Üİ, 100a, 2)
aşsız suvsuz (M, 112, 18)
ayıglamaksız çulvusuz (AY, 148, 2), (AY, 147, 12)
basınçsız unçsuz (M, 3, 19)
başsız boyunsuz (M, 78, 58)

34

Burada verilmiş olan ikilemeler, taranan kaynakların sözlük bölümlerinden hareketle oluşturulmuştur.
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başsız közsüz (M, 13, 2)
bısız bıçgusuz (AY, 196, 17)
biligsiz ögsüz (H, XX)
berksiz mengüsüz (M, 68, 12)
bosuşsuz kadgusuz (Man III, 17, R-3), (Man I, T. M. 159, ön yüz, 2), (Man I, T. II. D.
171, ard yüz, sol sütun, 29)
esirkençsiz ökünçsiz (AY, 169, 13)
igsiz agrıgsız (AY, 191, 23)
igsiz kegensiz (AY, 196, 19)
igsiz togasız (M, 1, 44)
iliksiz tutuksuz (M, 10, 16), (M, 12, 24)
irtsiz birtsiz (M, 3, 19)
kanmaksız telgenmeksiz (M, 2, 30)
kısıgsız kavrıgsız (M, 3, 18)
korkınçsız ayınçsız (ÇB, 284), (ÇB, 16), (ÇB, 80), (M, 101, 16)
korkınçsız aymançsız (M, 65, 19), (M, 23, 21)
kutsuz ülgüsüz (M, 91, 28)
küçsüz küsünsüz (M, 81, 40)
mensiz kişisiz (AY, 145, 16)
mungsuz taksız (M, 3, 19)
münsüz baçasız (Man. I, T. II. D. 171, ön yüz , sol sütun , 2)
münsüz kadaksız (Üİ, 123b, 4), (Man III, 22, R-1)
münsüz yazuksuz (M, 83, 14)
nomsuz törüsüz (M, 44, 9)
okşatguluksuz yöleştürgülüksüz (AY, 182, 2)
oksuz teginçsiz (M, 83, 45), (M, 78, 60), (M, 82, 1), (M, 84, 9), (M, 75, 15), (M, 67, 8)
okşatısız tıltagsız (Üİ, 113a, 1)
ödsüz erksiz (M, 69, 10)
ödsüz kolusuz (M, 59, 13), (M, 32, 1), (M, 82, 5)
ögsüz köngülsüz (Man III, 39, Blatt 3, V-5), (TT III, 30), (H, XIII)
öngsüz mengizsiz (M, 101, 42), (Man III, 18, V-16)
sakınçsız busuşsuz (M, 72, 28)
sakınguluksuz sözlegülüksüz (AY, 144, 11), (AY, 172, 12)
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sansız sakışsız (Üİ, 120b, 14), (AY, 155, 22), (AY, 193, 1), (AY, 182, 3), (AY, 164, 11),
(AY, 181, 17), (AY, 156, 19)
satıgsız tersiz (M, 51, 6)
taplançsız kamşançsız (Man III, 13, II, V-8)
tapsız tangsız (M, 73, 62)
teginçsiz oksuz (M, 83, 45), (M, 78, 60), (M, 82, 1), (M, 84, 9), (M, 75, 15), (M, 67, 8)
tevsiz kürsüz (M, 70, 41), (M, 71, 26), (M, 63, 3)
tıdıgsız tutugsuz (AY, 169, 22)
tınlıgsız yaşaglısız (AY, 145, 16)
tigirtsiz tapırtsız (AY, 166, 6)
todunçsuz kanınçsız (ÇB, 72)
totunçsuz ovutsuz (H, XI), (H, 302), (H, 310), (H, 252)
tözsüz tüpsüz (Üİ, 106b, 11)
uçsuz kıdıgsız (Üİ, 121a, 13), (Üİ, 102a, 16), (Üİ, 102a, 18), (Üİ, 102a, 17)
ulsuz tüpsüz (AY, 136, 21)
umugsuz ınagsız (M, 85, 6), (KİP, 185), (AY, 180, 11), (M, 85, 26), (AY, 180, 7)
ülgüsüz kolusuz (AY, 156, 20)
ülgüsüz sansız (DB, 56), (HB, 1821), (AY, 172, 18), (ÇB, 190), (AY, 174, 15), (AY,
185, 8), (TT III, 102)
ürlüksüz mengüsüz (M, 1, 1)
yagısız börisiz (M, 3, 18)
yagısız yavlaksız (AY, 192, 4), (AY, 196, 20)

2. +sIz / +sUz, ikilemenin yalnızca bir kelimesinde kullanılmıştır. Ancak bu türde
kurulmuş olan ikilemelerin sayısı daha azdır:

adırtsız bir (AY, 166, 16)
angsız öküş (M, 7, 13)
barça kalısız (AY, 137, 22), (AY, 165, 7), (ÇB, 314), (AY, 138, 12)
biligsiz bilig (TT III, 45), (M, 44a, 23), (M, 44a, 24), (Man III, 8, III, V-2), (AY, 133,
18), (TT, III, 31), (AY, 163, 8), (KİP, 66), (AY, 136, 16)
egsüksüz tükel (AY, 174, 22), (AY, 196, 6)
emgeksiz uçuz (M, 44a, 11)
işsiz boş (Man I, T. M. 282, ön yüz, 2)
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kirsiz arıg (TT V, A, 52)
kkirsiz akıglı (Üİ, 106b, 17)
öglüg ögsüz (M, 106, 8)
sansız öküş (DB, 146), (M, 52, 31), (M, 3, 21), (MT, 60), (ÇB, 71), (M, 58, 50), (ÇB, 4)
sansız tümen (M, 78, 31), (M, 75, 5), (M, 51, 51), (M, 70, 8), (M, 49, 12), (İKP, I, 5),
(M, 113, 19), (M, 4, 41), (KİP, 9), (M, 4, 8), (M, 112, 3), (M, 5, 33), (M, 97, 22), (KİP,
42), (M, 75, 22), (M, 19, 45), (M, 76, 4)
tonsuz çuba (M, 60, 17)
umugsuz ınagsız (M, 85, 6), (KİP, 185), (AY, 180, 12), (M, 85, 26), (AY, 180, 8)
ülgülençsiz tenglençsiz (AY, 164, 21), (AY, 151, 6), (AY, 169, 21), (AY, 175, 20), (AY,
157, 1), (AY, 163, 13)
ülgülençsiz üküş (HB, 2041)
ülgüsüz üküş (DB, 15), (TT IV, A, 4), (AY, 132, 20)
üzeliksiz üsdünki (AY, 173, 10), (AY, 172, 22), (AY, 151, 21), (AY, 132, III 2b, 6),
(AY, 186, 18), (AY, 183, 3), (AY, 167, 22), (AY, 158, 19), (AY, 159, 7), (AY, 188, 3),
(AY, 166, 23), (AY, 149, 14), (AY, 160, 22), (AY, 171, 20), (AY, 170, 23), (AY, 132b,
III 3b, 2), (AY, 153, 20)
üzüksüz tutçı (AY, 157, 5)
yazınçsız arıg (AY, 178, 18), (AY, 178, 20)
yitinçsiz yitiz (ÇB, 116), (M, 48, 23), (MT, 91)

3. Her bir kelimesi +sIz / +sUz ekini alan üçlemeler de vardır:

azsız övkesiz biligsiz (M, 59, 31)
otsuz emsiz ürüntegsiz (M, 79, 28), (M, 79, 11)
üzüksüz egsüksüz kergeksiz (M, 31, 3)

4. Üçlemelerdeki sadece bir kelime üzerine de gelebilen ekin az sayıda örneği vardır:

ayıg yavlak körksüz (M, 74, 35)
ayagsız tod tolı (M, 51, 9)
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Karahanlı Türkçesi -taranan metinlerin en hacimlilerinin burada olmasına rağmen+sIz / +sUz ekli kelimelerin ikilemeli yapı içinde en az kullanıldığı dönemlerden biri
olarak da sayılabilir.

biligsiz bilig (KB, D, 179), (KB, D, 200), (KB, D, 200)
katıksız karıksız (KB, D, 3899)
ögsüz kılıksız (KB, D, 4595)
törüsüz tokusuz (KB, D, 4447)
ukuşsuz biligsiz (KB, D, 298)

Harezm Türkçesinde +sIz / +sUz ekli kelimeler az sayıda ikilemeli yapı içerisinde
yer alır.

atasız anasız (KE I, 184v, 5), (KE I, 184v, 18), (KE I, 184v, 9)
eyesiz tapugsuz (KE I, 38v, 1)
meliksiz yalavaçsız (KE I, 131v, 10)
sansız sakışsız (NF, 399/1), (KE I, 180r, 18)
tanuksuz bitigsiz (KE I, 163v, 21)
teşvişsiz meşgalesiz (NF, 262/7)
yoksız çıgay (KE, 128r, 17), (KE I, 190v, 7), (KE I, 200r, 21), (KE I, 195r, 3), (KE I,
161r, 9)
yolsız hüccetsiz (KE I, 241r, 19)
Kıpçak Türkçesinde de +sIz / +sUz ekli kelimeler şu örneklerde ikileme oluşturur.

başsız ayaksız (GT, 309, 11)
ilsiz ayaksız (GT, 189, 4)
sansız sagışsız (GT, 5, 4)

Eski Anadolu Türkçesinde de ikilemeli kullanımlara çok nadir rastlanır.
aç susuz (YZ, 132), (SN, 3768), (SN, 4988), (SN, 4205), (SN, 2684)
cansuz gönülsüz (YE, 213, 2)
dilsüz kulaksuz (YE, 295, 1)
genlü gensüz (G, 50)
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3.2. On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sIz / +sUz Ekli
Kelimelerin Tür Bakımından İncelenmesi
İncelenen dönemlerde, her kelime türünde ne kadar kullanıldığını tespit ettiğimiz
+sIz / +sUz ekli kelimeler, aşağıdaki tabloda sayısal veriler halinde verilmiştir. Bu
sonuçlar, söz konusu eki alan kelimelerin tekrarlı kullanımlarını da içermektedir.

Tablo 33

İsim

Sıfat

Zarf

Köktürkçe

5

5

24

Uygurca

197

379

221

Karahanlı Türkçesi

244

161

196

Harezm Türkçesi

135

111

271

Kıpçak Türkçesi

31

75

35

Eski Anadolu Türkçesi

72

59

296

Bu sayısal veriler ışığında her dönemde, kelimelerin hangi türde ne kadar
kullanıldığını oransal olarak da belirlemek mümkün:

Tablo 34

İsim (%)

Sıfat (%)

Zarf (%)

Köktürkçe

14.7

14.7

70.5

Uygurca

23.5

45.3

26.4

Karahanlı Türkçesi

40.6

26.8

32.6

Harezm Türkçesi

26.1

21.4

52.4

Kıpçak Türkçesi

21.5

52

24.3

Eski Anadolu Türkçesi

16.8

13.8

69.3

Bu verilere göre +sIz / +sUz eki, Köktürkçede daha çok zarf, Uygurcada sıfat,
Karahanlı Türkçesinde isim, Harezm Türkçesinde zarf, Kıpçak Türkçesinde sıfat ve
Eski Anadolu Türkçesinde zarf olarak kullanılmıştır.
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3.3. On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sIz / +sUz Ekli
Kelimelerin Köken Bakımından İncelenmesi
+sIz / +sUz eki, Türkçenin her döneminde sık kullanılan bir ek olmuştur. Ek,
incelemeye alınan eserlerde kimi zaman Türkçe, kimi zaman da yabancı kelimeler
üzerine gelmiştir. İncelenen eserlerde, +sIz / +sUz ekini alan kelimelere köken
bakımından da yaklaşılmış ve dönemlere göre bir oran çıkarılmıştır. Buna göre +sIz /
+sUz ekini alan yabancı kelimeler Köktürkçede hiç kullanılmamışken Uygurcada %
0.8; Karahanlı Türkçesinde % 2.5; Harezm Türkçesinde % 14.5; Kıpçak Türkçesinde %
29.8 ve Eski Anadolu Türkçesinde % 12.9 oranında kullanılmıştır. Alıntı kelimelerin
sayıca en yüksek olduğu dönem 75 kelimeyle Harezm Türkçesidir, ancak % 29.8 ile en
yüksek oransal değere sahip olan dönem Kıpçak Türkçesidir. Aşağıda bu bulguların
dönemlere göre dağılımı kelimelerle birlikte verilmiştir:

I. Köktürkçe: Taranan Köktürkçe metinlerde +sIz / +sUz eki, alıntı kelimeler üzerine
gelmemiştir.

II. Uygurca: Uygurcada taranan metinlerde 8 alıntı kelime olduğu tespit edilmiştir. Bu
7 kelimeden 3’ü Çince, 1’si Farsça, 1’i Soğdca, 1’i Sanskritçe ve 1’i de Yunancadan
alınmıştır.
Çince
bı<p’i “bıçak” (EDPT, 291)
çın<chên “doğru” (EDPT, 424)
kür<kiwet “hile” (Choi, 1988, 387)

Farsça - az<âz “hırs, açgözlülük” (OTAL, 56)
Soğdca - nızvanı<nyzβ’ny “kleśa, bulaşma” (Kaya, 1994: 600), (VEWT, 353)

Sanskritçe - buyan<punya “temiz, dindar, erdem” (Kaya, 1994: 450), (VEWT, 86)
Yunanca - nom35<nomos “kanun, kural” (EDPT, 777); (Kaya, 1994: 601)

35

Kelimenin aslı Yunanca nomos’tur; Yunancadan Soğdcaya geçen kelime, nom şeklini almıştır: uyg.
nom<sgd. nom<gr. nomos (VEWT, 354)
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III. Karahanlı Türkçesi : Taranan eserlerde 15 alıntı kelime olduğu tespit edilmiştir.
11 Arapça ve 4 Farsça kelime vardır.

Arapça
‘ayb<‘ayb “kusur, ayıp” (OTAL, 55)
beka<beka “devam, bâkilik” (OTAL, 81)
cefa<cefâ “eziyet, incitme” (OTAL, 129)
ecel<ecel “ömrün sonu” (OTAL, 201)
hile<hîle “aldatma” (OTAL, 370)
kerem<kerem “cömertlik” (OTAL, 509)
mal<mâl “varlık, servet” (OTAL, 577)
neseb<neseb “nesil, soy” (OTAL, 823)
şek<şekk “şüphe” (OTAL, 987)
vefa<vefâ “sözünde durma” (OTAL, 1143)
yas<ya’s “zarar” (EDPT, 973)

Farsça
baha<bahâ’ “kıymet, değer” (OTAL, 64)
çare<çâre “yol, yardım, ilaç” (OTAL, 152)
direng<direng “gecikme” (OTAL, 188)
hüner<hüner “yetenek” (OTAL, 391)

IV. Harezm Türkçesi: 75 alıntı kelime tespit edilmiştir. Bu sayı diğer tarihi Türk
lehçelerine göre daha fazladır. 56 Arapça ve 19 Farsça kelime yer alır.

Arapça
añ<ân “zaman” (OTAL, 33)
bela<belâ “gam, zor iş” (OTAL, 81)
bereket<bereket “bolluk” (OTAL, 87)
cemâl<cemâl “yüz güzelliği”(132)
cihet<cihet “yan, yön” (OTAL, 142)
devlet<devlet “siyasi topluluk” (OTAL, 180)
edeb<edeb “terbiye” (OTAL, 203)
gayret<gayret “çabalama” (OTAL, 283)
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haber<haber “havadis” (OTAL, 303)
hâcet<hâcet “ihtiyaç” (OTAL, 305)
had<hadd “sınır” (OTAL, 307)
halvâ<helvâ “tatlı” (OTAL, 354)
hatun<hâtûn “kadın” (OTAL, 343)
hıdmat<hizmet “iş” (OTAL, 35)
hicâb<hicâb “utanma” (OTAL, 366)
hile<hîle “aldatma” (OTAL, 370)
hisâb<hisâb “hesap” (OTAL, 372)
hüccet<hüccet “delil” (OTAL, 388)
hürmet<hürmet “saygı” (OTAL, 391)
‘ışk<‘ışk “aşk” (OTAL, 47)
icâzat<icâzet “izin” (OTAL, 407)
imâma<imâme “sarık” (OTAL, 432)
îmân<îmân “inanç” (OTAL, 433)
insâf<insâf “vicdan” (OTAL, 440)
islâm<islâm “din” (OTAL, 451)
‘işret<‘işret “içki” (OTAL, 466)
i‘tikâd< i‘tikad “inanma” (OTAL, 468)
‘izzet<‘izzet “değer” (OTAL, 473)
kader<kader “kader” (OTAL, 478)
karar<karâr “durma” (OTAL, 489)
kebâb<kebâb “pişmiş et” (OTAL, 500)
keyfet<keyfiyyet “nitelik” (OTAL, 513)
kırâ’at<kıra’ât “okuma” (OTAL, 515)
kıyâs<kıyâs “karşılaştırma” (OTAL, 518)
mal<mâl “varlık, servet” (OTAL, 577)
mekân<mekân “yer” (OTAL, 604)
melik<melîk “hükümdar” (OTAL, 609)
meşgale<meşgale “iş” (OTAL, 630)
murad<murâd “istek” (OTAL, 684)
nedim<nedîm “arkadaş” (OTAL, 816)
ragbat<rağbet “istek” (OTAL, 872)
rahm<rahmet “acıma” (OTAL, 874)
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riyâ<riyâ “ikiyüzlülük” (OTAL, 895)
sabr<sabr “dayanma” (OTAL, 905)
şek<şekk “şüphe” (OTAL, 987)
şübhet<şübhe “kuşku” (OTAL, 1004)
tahâret< tahâret “temizlik” (OTAL, 1017)
tama‘<tama‘ “doymazlık” (OTAL, 1030)
tarab<tarâb “sevinç” (OTAL, 1032)
teşdîd< teşdîd “şiddetlendirme” (OTAL, 1094)
teşvîş< teşvîş “karıştırma” (OTAL, 1097)
vakıt<vakt “zaman” (OTAL, 1135)
vasıta<vâsıta “aracı”(OTAL, 1138)
vefâ< vefâ “sözünde durma” (OTAL, 1143)
Yûsuf<Yûsuf “Hz. Ya’kub’un oğlu” (OTAL, 1162)
zarûrat<zarûret “zorunluluk” (OTAL, 1169)

Farsça
baha<bahâ’ “kıymet, değer” (OTAL, 64)
baht<baht “talih” (OTAL, 67)
can<cân “ruh” (OTAL, 124)
cihân<cihân “dünya” (OTAL, 141)
cuft<cüft “çift” (OTAL, 146)
çâre<çâre “yol, ilaç” (OTAL, 152)
destûr<destûr “izin” (OTAL, 180)
endîşe< endîşe “kaygı” (OTAL, 223)
hânuman<hânmân “ocak” (OTAL, 326)
hûş<hûş “akıl” (OTAL, 386)
kabin<kâbin “çeyiz” (VEWT, 216), (OTAL, 476)
rüstâyi<rüstâyî “köylü” (OTAL, 901)
şîrîn< şîrîn “tatlı” (OTAL, 1000)
temâşa<temâşâ “seyretme” (OTAL, 1072)
ten<ten “beden” (OTAL, 1075)
ümîd<ümîd “umut” (OTAL, 1127)
üstâd<üstâd “usta” (OTAL, 1129)
yâr<yâr “sevgili” (OTAL, 1156)
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zehir<zehr “ağu” (OTAL, 1175)

V. Kıpçak Türkçesi: Taranan eserlerde 43 alıntı kelime tespit edilmiştir. 38 Arapça, 4
Farsça ve 1 de Latinceden alıntı kelime vardır.

Arapça
‘amel<‘amel “iş” (OTAL, 31)
an<ân “zaman” (OTAL, 33)
ayip<‘ayb “kusur” (OTAL, 55)
bahis<bahis “konuşulan şey” (OTAL, 65)
basiret<basiret “öngörü” (OTAL, 72)
bekâ<beka “devam” (OTAL, 81)
devlet<devlet “siyasi topluluk” (OTAL, 170)
dîn<dîn “Allah’a inanma” (OTAL, 188)
ecel<ecel “ömrün sonu” (OTAL, 201)
edeb<edeb “terbiye” (OTAL, 203)
fâyide<fâ‘ide “fayda” (OTAL, 249)
fehm<fehm “anlayış” (OTAL, 254)
haber<haber “havadis” (OTAL, 303)
had<hadd “sınır” (OTAL, 307)
hisâb<hisâb “hesap” (OTAL, 372)
hürmet<hürmet “saygı” (OTAL, 391)
idman<idmân “alıştırma” (OTAL, 410)
‘ilm<‘ilm “bilme” (OTAL, 428)
insâf<insâf “vicdan” (OTAL, 440)
irâdet<irâdet “gönül isteği” (OTAL, 445)
i‘tikâd< i‘tikad “inanma” (OTAL, 468)
‘izzet<‘izzet “değer” (OTAL, 473)
kerem<kerem “cömertlik” (OTAL, 509)
mal<mâl “varlık, servet” (OTAL, 577)
ma‘rifet<ma‘rifet “ustalık” (OTAL, 581)
maydân<meydân “alan” (OTAL, 638)
mürüvvet<mürüvvet “insaniyet” (OTAL, 736)
riyâ<riyâ “ikiyüzlülük” (OTAL, 895)
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sa‘âdet<sa‘âdet “mutluluk” (OTAL, 903)
siyâset<siyâset “politika” (OTAL, 959)
şek<şekk “şüphe” (OTAL, 987)
tâkat<tâkat “kuvvet” (OTAL, 1025)
takvâ< takvâ “Allah’tan korkma” (OTAL, 1028)
tâli‘<tâli‘ “talih” (OTAL, 1029)
terbiyet<terbiyet “görgü” (OTAL, 1083)
ticâret<ticâret “alım-satım” (OTAL, 1109)
vakt<vakt “zaman” (OTAL, 1135)
vefâ< vefâ “sözünde durma” (OTAL, 1143)

Farsça
baha<bahâ’ “kıymet, değer” (OTAL, 64)
direm<direm “para” (OTAL, 188)
hüner<hüner “yetenek” (OTAL, OTAL, 391)
nişân<nişân “belirti” (OTAL, 841)
Latince– bal36 “tatlı bir yiyecek” (EDPT, 330)

VI. Eski Anadolu Türkçesi: 56 alıntı kelimenin 40’ı Arapça, 16’sı Farsçadır.

Arapça
an<ân “zaman” (OTAL, 33)
ışk<‘ışk “aşk” (OTAL, 47)
ayip<‘ayb “kusur” (OTAL, 55)
bahıl<bahl “cimrilik” (OTAL, 65)
cevab<cevâb “yanıt” (OTAL, 136)
da‘vi<dâ‘vi “hak arama” (OTAL, 170)
devlet<devlet “siyasi topluluk” (OTAL, 170)
dîn<dîn “Allah’a inanma” (OTAL, 188)
36

Räsänen, kelimenin Sanskritçe madhu’dan geldiğini ileri sürmüştür: bal<(skr.) madhu (VEWT, 59)
Hasan Eren de kelimenin kökeni hakkında belirtilmiş olan görüşleri şu şekilde vermiştir: bal<(lat.) mel;
bal<(skr.) madhu; bal<(Korece) pal<(Çince) *pat. Bu görüşlerin en yaygın olanı, kelimenin bir Hint
Avrupa dili olan Latince mel kelimesinden geldiğidir (TDES I, 34).
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ecel<ecel “ömrün sonu” (OTAL, 201)
edeb<edeb “terbiye” (OTAL, 203)
fenâ<fenâ “yokluk” (OTAL, 256)
gâyet<gâyet “son” (OTAL, 280)
gayret<gayret “çabalama” (OTAL, 283)
gussa<gussa “keder” (OTAL, 295)
haber<haber “havadis” (OTAL, 303)
habîb<habîb “sevgili” (OTAL, 304)
had<hadd “sınır” (OTAL, 307)
hicâb<hicâb “utanma” (OTAL, 366)
hilim<hilm “yumuşaklık” (OTAL, 370)
hükm<hükm “emir” (OTAL, 389)
‘ilim<‘ilm “bilme” (OTAL, 428)
imâm<imâm “önde bulunan” (OTAL, 432)
îmân<îmân “inanç” (OTAL, 433)
insâf<insâf “vicdan” (OTAL, 440)
kıymet<kıymet “değer” (OTAL, 518)
ma ‘ni<ma‘nâ “anlam” (OTAL, 579)
minnet<minnet “teşekkür etme” (OTAL, 650)
nal<na‘l “nal” (OTAL, 803)
nasîb<nasîb “kısmet” (OTAL, 808)
neseb<neseb “nesil, soy” (OTAL, 823)
nihâyet<nihâyet “son” (OTAL, 835)
riyâ<riyâ “ikiyüzlülük” (OTAL, 895)
sebeb<sebeb “neden” (OTAL, 925)
sohbet<sohbet “konuşma” (OTAL, 960)
şek<şekk “şüphe” (OTAL, OTAL, 987)
şübhe<şübhe “kuşku” (OTAL, 1004)
ta‘bîr<ta‘bîr “anlatma” (OTAL, 1011)
tedbîr<tedbîr “önleyecek yol” (OTAL, 1053)
vakt<vakt “zaman” (OTAL, 1135)
Varka<Varka “erkek adı” (OTAL, 1137)
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Farsça
âvâz<âvâz “ses” (OTAL, 53)
baha<bahâ’ “kıymet, değer” (OTAL, 64)
can<cân “ruh” (OTAL, 124)
çâre<çâre “yol, ilaç” (OTAL, 152)
dert<derd “gam” (OTAL, 175)
destur<destûr “izin” (OTAL, 180)
dost<dost “arkadaş” (OTAL, 190)
düşmân<düşmân “yağı” (OTAL, 195)
günâh<günâh “dini suç” (OTAL, 299)
gümân<gümân “şüphe” (OTAL, 299)
hüner<hüner “yetenek” (OTAL, 391)
mum<mûm “mum” (OTAL, 682)
nişan<nişân “belirti” (OTAL, 841)
pâdişah<pâdşâh “hükümdar” (OTAL, 852)
pâyan<pâyân “son” (OTAL, 854)
perde<perde “örtü” (OTAL, 858)

Kelime dökümlerinden de anlaşılacağı üzere +sIz / +sUz eki, 196 alıntı kelimenin
tamamında basit kelimeler üzerine gelmiştir. Farklı dönemlerde bulunan aynı kelimeler
de bu sayıya dahildir.
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