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Fuyu Kırgızcası ve Fuyu Kırgızcasında 

Geçmiş Zaman Biçimleri 1 

Mehmet Ölmez* 

(İstanbul) 

Absract: The Fuyu Kirgiz Language is a Turkic Language that has 
been spoken un til I 980 in a few villages near Fuyu County of 

Qiqihaer in Manchuria. The native speakers of this language now 
use either Ölöt Mongolian or Chinese. The Fuyu Kirgiz, which is 

in the same linguistic group of Khakas, possesses four different 
past tense forms. One of these past tense forms is -Cıh, a post 
elitic still in use Khakas and Tuvinian. 
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Past Tense 

I. Fuyu Kırgızları 

Fuyu Kırgızları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Mançurya bölgesinde (bu
günkü adıyla Heilongjiang Jlftyi!ğf), Harbin'e 160 km. uzaklıkta, 
Qiqihaer'e trenle 1 saat mesafede bulunan Fuyu ('inl-) nahiyesinde, bir 

kaç köye dağılmış halde yaşarlar. Sayıları, J. Janhunen 'in verisiyle 
900 kişidir. Yine Janhunen 'in l 988 tarihli verisiyle bu dili akıcı ola

rak konuşup anlayan 70 yaş üzeri olan dokuz kişidir. 50 yaş üstü ise 

Fuyu Kırgızcasını anlamakla birlikte tam olarak kullanamamaktadır. 

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, TOK, Ankara 2004, c salonu: 
20.09.2004, 14:00 - 14:20'te okunan bildiri. 
Yıldız Teknik Üniversitesi. Fen-Ed. Fak., TDE, 
molmez@yildiz.edu.tr 
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Orta yaş kuşağı ise çoğunlukla iki dilli olup yörede baskın olan Oyrat 
(Ölöt) Moğolcasını bilmektedirler (bak. Janhunen 1989). Benim 
çalışınam ise Korean Researc·h Foundation'nun KRF-2003-072-
AL2002 numaralı projesi ile desteklenen bir araştırma gezisine 
dayanmaktadır. Geziye Türkolog Yong-song Li ve dilbilimci Kim 
Juwon katılmış olup özellikle Wujiazi (li*-f-) ve Qijiazi (-t*-f-) 
köylerinden malzeme derlenmiştir (Eylül2003). 

Güney Sibirya Türk dilleri ile bir çok ortak yönü bulunan Fuyu 
Kırgızcası ET d sesini bugün z olarak yaşatan Hakasçaya yakındır. 
Fuyu Kırgızcası ve Fuyu Kırgızları için H u Zhenhua ı 983, ı 99 ı; 
Tenişev ı 966, ı 989; Ölmez 200ı, Salk ı 998'e bakılabilir. Bizim eki
birnizin yaptığı çalışma ise yakında yayımianacaktır (bk. Li, Ölmez, 
Juwon). Aşağıda Fuyu Kırgızcasını Sibirya Türk dilleri ile kimi 
yönlerden karşılaştıran bir tablo yer almaktadır: 

Fuyu Hak. S Uyg. Tuv. Yak. ET 

aal"köy" aal aR ıl aal ı al aR ıl 

aar "ağır" aar u ur aar ı ar aR ır 

aas "ağız" aa s u us aa s uos aR ız 

Ölmez2001: 139 

Fuyu Hak. S Uyg. Tuv. Yak. 

alısır at "tay" ah sır azRır = askır at r 

azıh "ayak" azah "ayak, pençe" aza k adak at ah 

bos "vücut" po s poz b ot 7:- *beye 

Ölmez 20pı: ı42 

Fuyu Hak. S Uyg. Tuv. Yak. 

naa "yeni, taze; az önce" n aa yal)u çaa, çava sava 

naah "çene" na ah ya,~- çaak sıvaah 

namır "yağmur" navmır yaRmır = ça's sam ı ır 

Ölmez 200 1 : ı 44 
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II. Fuyu Kırgızcasında "geçmiş"i ifade Eden Biçimler2 

Fuyu Kırgızcasında dört ayrı geçmiş zaman biçimi ile karşılaşırız. Bu 
biçimlerin bir kısmı Eski Türkçeden beri Türk dillerinde görülme k
tedir. 

1. -p + tır /col: Bu yapı olumlu ve olumsuz olmak üzere iki biçimde 
görülür: 

min sini gurtaptır "ben seni gördüm" (33 b)3 

sen mini gurtapcol "sen beni görmedin" (33 b) 
sin mini gurtapcol "sen beni görmedin" (34 a) 
bıs sirdi gurtaptır "biz sizi gördük" (34 a) 
sirer bisti gurtapcol "siz bizi görmediniz" (34 a) 
olor bisti gurtapcol "onlar bizi görmedi" (34 a) 

2. -gın ortacı ile: Eski Türkçeden beri hemen hemen çoğu Türk dilinde 
karşımıza çıkan -GJn ortacı burada doğrudan geçmiş .zaman biçimi 
olarak, bilinen geçmiş zaman eki olarak kullanılmaktadır: 

sin işdip dapgın ba? "sen işittin mi?'' (32 b) 
min burgun curgulgınım "ben bugün yaya geldim" ( 41 b) 
b ıs ujele mında gılgın "biz üçümüz buraya geldik" ( 42 b) 

3. -DJ: Orhon Türkçesinden beri iki geçmiş zaman ekinden birisi olan 
-DJ, Fuyu Kırgızcasında seyrek de olsa görülmektedir: 

min suggandim "ben suyu kaynattım" (34 b) 
sin suggandin "sen su kaynattın" (34 b) 
min dogtim "ben kalktım" (41 a) 

4. -Cıh: Fuyu Kırgızcasında yukarıda anılan, yaygın biçimlerin yanı 

Eski Türkçeden başlayarak Orta Türkçe ile Çağataycada yaygnn olan 
1, 2 ve 3 numaralı biçimler üzerinde burada ayrıntılı durulmamıştır. 
Buradaki numaralar alan çalışması sırasında tuttuğum notların sayfa 
numarasını göstermektedir. 
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sıra, Türk dillerinde seyrek rastlanan, özellikle Güney Sibirya Türk dil
lerinden Tuvaca ve Hakasçada görülen -Cth ekiyle karşılaşırız. Bu ek, 
Fuyu Kırgızcasında öteki geçmiş zaman eklerine göre daha yaygındır. 

bıs igele doğışcih "biz ikimiz karşılaştık" (42 b) 
b ıs suggancıh (34 b) "biz kaynattık" 
bu ihua kılc·ıh "bu odaya girdi" (39 b) 
colğo min iyimi doğırcıh!doğılcık "yolda ben annemle 

karşıtaştım" 

gığıra ulcılı "tavuk öldü" 
min aş ticılı min "ben acıktı m" ( 42 a) 
min burgun ece barva(s) nagılc·ılı "Ben bugün babama gidip 

döndüm" (40 a) 
min der en nangıleılı "ben tarladan döndüm" ( 40 b) 
min e ce nagılcıh "ben babamdan döndüm" ( 40 a) 
min işti dapçik min "ben işittim" (32 b) 
min iyimi doğışçılı "ben annemle karşılaştım" (33 a) 
min kılcı/ı "ben girdim" (40 a) 
min saçılı min "ben sattı m" (32 b) 
min sadıg alçı/ı min ,..., min sadıg aZgın/m "ben satın aldım" (32 a) 
mininun at mınbas!mınbıs gılçık min "ben ata binip geldim" ( 40 

a) 

sin cürculı "sen gittin" (38 a) 
so/ı,..., su/ı gtinıcıh "su kaynadı" (34 b) 
yilğa calcıh/carılcılı!cırılcıh "çiçek açtı" (36 a) 

Fuyu Kırgızcası -Cı/ı, Eski Uygurcada karşımıza çıkan -yUk ekinden 
başka bir şey değildir. Eski Uygurca geçmiş zaman sıfatfiil eki -yUk 
için bak. Nasilov 95 ve ötesi. Eski Türkçede geçmiş zaman sıfatfiil 
eki -gmA yerine, bazen de -ml ş geçmiş zaman eki yerine kullanılır: 
inçip bo nom ardini arsar adgü tetyük ol "dieses Sütra ist 'heilvoll' 
genaannt worden" UigWb 345 b; adgü tetyük nomlug şazin "iyi denen 
öğreti, iyi öğreti, iyi din öğretisi" Suv 1 64.14; sakınyuk san 
"düşünmüşsün 1 du hast gedacht", külyük ol "gelmiş 1 er ist ge-
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kommen" AtG § 218, PafiFrag Anmerkung 47; Erdal'ın da belirttiği 
gibi-yUk'lu (Erdal: -yOk) biçimler Eski Türk Yazıtları'nda görülmez 
(GOT s. 22); söz konusu ek için bak. Erdal GOT s. 74 ögrii[n]yök 
"adet, alışkanlık", bulga[n]yok "karışık, karışmış", osa[n]yok, 
sarkı[n]yok. Erdal bir başka vesile ile bu ekin başındaki y'nin zarf 
yapan -(y)Xn ekindeki y gibi düşmeyeceğini özellikle vurgular (GOT 
s. 316, dipnot 513). Erdal' a göre ekin ünlüsü gen iştir, dar değildir 
(GOT s. 240). Kullanıldığı yere göre kimi zaman Türkçe -DUk, kimi 
zaman da -(I )k ekinin yerine kullanılır: körtüm körmayük yerig, 
aşiddim iişidnıiiyük nonıug "görmediğim yerleri gördüm, duymadığım 
öğretileri duydum"; kenıi sıyukın tuta üntiinı "gemi kırıkiarına (kırık 
tahta parçalarına) tutunarak çıktım"; Erdal bu örneklerin yanı sıra 
soyut kavramlar türeten biçimlere de yer verir, bak. GOT s. 300-301. 
Yine Erdal'a göre Sibirya Türk dillerindeki -çlk'lı biçimler Samoyed 
dillerine de, Kamas diline de geçmiştir (489. dipnot). Budist Uygur 
metilerindeki biçimler için bak. GOT s. 266-267; Eski Uygurca 
metinlerde geçen örnekler bir araya toplandığında iişidmiiyük, aşid
miiyük, avrilnıiiyük, bışmayuk, bışurmayuk, bolnıayuk, bolyuk, 
bulganyuk, bulyuk, bütiirmeyük, avayük, kılnıayuk, körmiiyiik, körü 
umayuk, ölyiik, örnıayük, tagnıayiik, tetyiik, tugyuk, tükanıayiik, 

tükiityük, ünyük, yarlıkayuk, yıgyuk, yortyuk örneklerini buluruz. 
Değişik metinleredayanan bu örneklerin Nasilov ve Erdal'ın çalışmları 
çerçevesinde geçtikleri bağlama göre dikkatle inceelenmesi gerekir. 

Bugün Hakasçada görülen biçimler için aşağıdaki örnekleri 

verebiliriz: 

tastaeıhpın "attım, fırlattım" 

tastaeıhsıv "attın, fırlattın" 

tastaeıh "attı, fırlattı" 

tastaeıhpıs "attık, fırlattık" 

tastaeıhsar "attınız, fırlattınız" 

tastaeıhtar "attılar, fırlattılar" 

sateıhpın "sattım" 

sateıhsıv "sattın" 

sateıh "sattı" 

sateıhpıs "sattık" 

sateıhsar "sattınız" 

safeıhtar "sattılar" 
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Eski Uygurca -mAyUk Hakasçada -pacıh 1-pecik olarak yaşar. 
Hakasçada -gan ve -dı eklerinin yanı sıra üçüncü bir geçmiş zaman 
sıfatffiil eki olarak kullanılan -CIK, söz konusu ekieri almış 

sözcüklere de eklenebilirler: Haydı sarnadıcıhsar, pu suulaahta 
undup saltırbın "Nasıl şarkı söylediğini bu gürültüde unutup 
kalmışım"; adı paza pozı pray hırolap pargancıh "hem atı hem de 
kendi çiğ (kırağı) olmuş" (Grammatika Hakasskogo yazıka, § 21 8). 

Hakasçadaki geçmiş zaman biçimleri için ayrıca bak. Hak.Rus. 
Slov. Baskakov/İnkijekova 1953, s. 432-432: ol aalga parbacıh 
"köye gitmemiş", olar kilcikter "gelmişler", tagnıl) üstine sıhçıh 
"dağın üstüne çıktık". Hem Hakasça dilbilgisinde hem de sözlüğün 
dilbilgisi kısmında Hakasça biçim daima Kırgızca -çul-çü ile 
karşılaştırılır, ama asla Eski Türkçe ve Tuvaca biçimlerle 
karşılaştınlmaz. 

Hakasça biçimin yanı sıra, ET -yUk Tuvacada -çıkl-çik, -çukl

çük"' -jıkl-jik biçimleriyle yaygın olarak kullanılır (İshakov/Pal 'mbah 
§ 438-441): alçık [çap] "almış", alçıkbe "aldın mı?", kajan kelçik 
"ne zaman gelmiş", namçujuk "okumuş", barjık be? "gitmiş mi?" 

Aşağıda Tuvaca al- "almak", bar- "gitmek", keZ- "gelmek" ve kör
"görmek" eylemlerinin çekimleri yer alır (İshakov/Pal'mbah s. 377'ye 
göre): 

al çık men [ çop 1 
al çık sen [ çop] 
alçık [çop] 
al çık b is [ çop 1 
al çık siler [ çop] 
al çık[ tar] [ çop 1 

baıjık men [ çop] 

baıjık sen [ çop] 

barjık [çap] 

.barjık b is [ çop 1 
barjık siler [ çop] 
barjık[ tar] [ çop 1 

albajık men [ çop 1 
albajık sen [ çop 1 
albajık [ çop] 
albajık b is [ çop] 
albajık siler [ çop] 
albajık[ tar] [ çop 1 

barbajık men [ çop] 

barbajık sen [ çop] 

barbajık [ çop] 
barbajık b is [ çop] 

barbajık siler [ çop] 
barbajık[ tar] [ çop] 



FUYU KIRGIZCASINDA GEÇMiŞ ZAMAN BiÇiMLERİ 1 2 3 

kelçik men [ çop 1 

kelçik sen [ çop 1 

kelçik [ çop 1 

kelçik his [ çop 1 
kelçik siler [ çop 1 

kelçik[ter 1 [ çop 1 

körjük men [ çop 1 

körjük sen [ çop 1 

körjük [ çop 1 

körjük his [ çop 1 

körjük siler [ çop 1 
körjük[ ter 1 [ çop 1 

kelhejik men [ çop 1 

kelhejik sen [ çop 1 

kelhejik [çop1 

kelhejik his [ çop 1 
kelhejik siler [ çop 1 

kelhejik[ter1 [çop1 

körhejik men [ çop 1 

körhejik sen [ çop 1 
körhejik [ çop] 

körhejik his [ çop 1 
körhejik siler [ çop 1 
körhejik[ter 1 [ çop 1 

Tenişev'in editörlüğünde ı 988 yılında yayımlanan Türk Dillerinin 
Karşılaştırmalı Dilbilgisi 'nde -Cik ekinin işlevi, kökeni ve 
kullanıldığı dillere (esas olarak Hakasca, Tuvaca ve Tofalarca) yer 
verilir. En başta da Kırgızca -çul-çii eklerine yer verilir. Ancak ekin 
Eski Türkçe -yUk ile olan ilgisi asla dile getirilmez (bak. Tenişev 
ı 988, 362-367. sayfalar). 
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hangi sesi karşıladığı açık değildir. 
Sibiryadaki Türk dillerinde, diğer Türk dillerine oranla Rusçanın etkisi 

az da olsa bu azımsanacak derecede değil. Metinde sık kullanılan Rusça 
sözcükler şunlardır: nu, no, toçno, togda, uşe (Rusça eşçe), sklad, pokoynik, 
otmeçat', obyazatel'no, ve diğerleri. 

Kitabın sonunda kısaltına yapılan ekierin Rusça açıklamaları; Tubalar 
ve Çalkandulann kişisel bilgileri yer almaktadır. 

Türkologlara, üzerinde fazla çalışılmamış olan bir malzemeyi, derli 
toplu bir şekilde sunan araştırmacıları yaptıkları bu titiz ve değerli çalış
madan dolayı kutluyor, yeni çalışmalarını bekliyoruz. 

Hayat Aras 

Sibirisc/ıe Studien 1.1, 2006: 126-128 
Sibirya İncelemeleri 

L. T. Ryumina-Sırkaşeva, N. A. Kuçigaşeva, Teleüt Ağzı Sözlüğü, 

Çevirenler: Şükrü HalO.k Akalın - Caştegin Turgunbayev, TOK, 
Ankara 2000, I-X, 134 s. 

Çeviri, 1997'de yayımlanan Teleütçe-Rusça Sözlük' e dayanmaktadır. 

Sözlük çevirenterin önsözü ile başlar. Önsözde Teleütlerin nüfusu, 
kökenieri konusu, kısa tarihleri ele alınır. Çevirmenler 4000 maddebaşı 
bulunan sözlüğün adını, hazırlayanların da onayıyla Teleüt Ağzı Sözlüğü 
olarak değiştirmişlerdir. Çevirmenlerin bu tasarrufu, Türk dillerinin tasnifi 
konusuyla ilgili olup bu tanıtmanın dışında bir konudur. Çevirmenler, 
sözlüğün aslında bulunan çekimli biçimlerin (örneğin KJOKMHMH, sözü, 
Te.Aeym - Opyc Cö3.AUK, 41. sayfa vb.) yerinde olarak maddebaşı olmaması 
gerektiğini vurgular (Teleüt Ağzı Sözlüğü, s. VII-VIII). Çevirmenlerin 
burada Teleütçe için verdikleri ayırt edici ses özelliklerinden d' sesini 
doğrudan Ana Türkçe *d sesine değil de Eski Türkçe y- sesine bağlamak 
gerekir düşüncesindeyim, örneğin Çinceden gelen ve Eski Uygurca 
üzerinden bir yolla Teleütçeye ulaşan yav sözü de burada d'- il edir: d' av 
"kanun, yasa; örf, adet, töre" ( < ~* yang AtG 382 b). Teleütçenin ve öte
ki Güney Sibirya Türk dillerinin eski verileri elimizde bulunmadığı için bu 
konu şimdilik kuramsal düzeyde kalacaktır. Çevirmenlerin önsözünü 
hazırlayanların önsözli (IX-X) ve sözlük (l-134) izler. Bu kısa tanıtınada 
çevirinin kimi yönlerini Teleütçenin sözvarlığına kısaca değineceğim. 

Te1eütçede bugün Türkiye Türkçesinde bulunmayan, ancak bazı 

Ortaasya Türk dillerinde ya da Sibirya Türk dillerinde bulunan, Eski 
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Türkçenin söz hazinesine ait epeyi sözcük yer alır: aç (ll) aç gözlü, cimri; 
aça ağabey; akırnak sessiz, yavaş yavaş (krş. ET akuru, akrun); altu altı 
kişi ( < *altagu, krş. ET ike gü, üçegü vb.); amıraak iyi niyetli, şefkatli (ET 
amrak); anaarı oraya (krş. ET ayaru, ınaru); ança-mınca birkaç, biraz, 
kısa bir zaman (ET ança munça); arba-(!) büyü yapmak (ET arva-); arbış 
(!) büyü (ET arvış); arga yöntem, metot, araç (ET arka); argalu varlıklı, 
müreffeh, sırtı pek (ET arkalıg); arı-peri oraya buraya, ileri geri (krş. ET 
ınaru berü); çayka- çalkalamak (ET yayka-); çın hakikat, gerçek (ET çın < 
Çin.); d'arık ışık (ET yaruk); d'ış orman, tayga ormanı (ET yış); ençü 
sükunet (ET enç, ençü); ıçkın- bırakmak, salıvermek (ET ıçgın- ); ıyık 
kurbanlık hayvan (ET ıduk); iy- göndermek (ET ıd-); keriş kavga, dal aş, 
sövüş (ET keriş); kijen- kösteklenmek (ET kişen-); koy ıs böcek; köjögö 
perde(< köşi-ge < köşi-, krş. ET köşi-, köşige); arın yer, mahal (ET orun); 
os- kurtulmak (ET az-); ÖIJ (ll) renk (öTJ I de buraya ait! ET öy "renk"); 
putun kenar köşe (ET buluv); puursak yardımsever (ET bagırsa~); tap 
irade, iktidar (ET tap); ttt melez ağacı (ET tıt); tıyıv sincap (ET tey ey); 
torko ipek (ET torku); toş buz (ET toş); tuja- kösteklemek (ET tuşa-); uk
dinlemek, itaat etmek (ET uk-); üç- sönmek (ET öç-); üs hayvan yağı (ET 
üz); üiir sürü (ET ögür). 

Moğolca öğeler: aarçt özel olarak hazırlanmış lor peyniri; abızın 
yengeler; akay ecdat ata; alakan el ayası, el içi (L alaga(n) 26 b); çeçen 
derli toplu, belagat sahibi; arnıın ekonomik (L arbi 50 a); aymak mıntıka, 
bölge semt); azıra- beslemek, yetiştirmek; çıda- sabretmek, dayanmak; 
çıray yüz, sima; d'aza- yapmak; d'epsi- donatmak, teçhiz etmek; d'öp (Il) 
tıpa tıp, tam, uygun; d'uruk resim, tablo; elbek geniş, enli; ılga- seçmek 
(L ilga- 406 a-b); kaalga kapı; kaat kadın; kebis halı (L 439 b kebis <ET 
keviz ED 692 b); kündiilü saygıdeğer, sayın (ve kündüle- ); mak övgü; 
şöhret, ün; nıakta- övmek; meke hile kurnazlık; nokta yular; piçi- yazmak 
(ve türevleri < Eski Uygurca); puru suç, cinayet; sayırka- kibirlenmek 
(Mo. sayin ve Genel Türkce +rka- ); sünıe hile (L sübe 741 a); şiden
dayanmak; şovkor şahin; tenuiek işaret, nişan; tepşi ağaçtan yapılan 

tabak, tepsi; tokto- durmak; top çı düğme; tuza yarar, fayda ( < Eski 
Uygurca); uçura- karşılaşmak. 

Çeşitli. ara dilleri e Teleütçeye giren Arapça, Farsça ve Çince öğeler de 
vardır. Arapça öğeler: abıs papaz; anınat borç; aragı votka; kalık halk 
millet; kat (Il) mektup, yazı, belge; kıynıat pahalı; mal hayvanlar, at. 
Farsça öğeler: kuday Tanrı, Huda, Allah; paa fiyat, değer; Çince öğeler: 
d'on halk, toplum; kavza küçük boru (kao ile başlayan ve metallerle ilgili 
sözcükler de Çin. ijrij gang "çelik" ile ilgili olabilir); küü ezgi, melodi. 

Türkçe ile benzeyen ve benzemeyen birleşik sözcükler: agaş d'iilegi 
"ağaç çileği, ahududu" hem sesçe hem de anlarnca Türkçe il.e tarp örtüşür. 
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Ar-pütken doğa, tabiat; aş-kursak yemek, yiyecek, gıda (krş. Yeni Uygurca 
vb. aş-~azcm "mide"); cl'anbaş kalça (Genel TUrkce yan ve baş); D'aş
Tura Bi ysk şehrinin adı (d' aş genç, taze; tura ev = Yeni Şehir ? ); d' er 
silkineri deprem; eki d'iistii iki yüzlü, riyakar; kar d'olu samanyolu; kiji 
kiyik maymun (ET kişi kişi, insan ve kiyik "yabani hayvan"); kök puur 
dalak (<ET bağ1r): öskön d'er vatan (Mo. ös- ve Genel Türkçe yer). 

Teleütçede görülen ikili biçimler: çayka- çalkalamak - d'ayka- baş 

sallamak; amraak yanında aynı Eski Türkçe amra- sözünden ön ünlüyle 
enıre- hoşlanmak, sempati duymak; ıy1k "kurbanlık hayvan" ve aynı 
kökten iy- "göndermek" (ET 1duk ve 1d- ); çufa- sabretmek, dayanmak -
ş iden- dayanmak ( < Mo. çida~ ). 

Sözlüğün Rusça aslı ve cevirisiyle ilgili kimi kısa notlarım da 
şöyledir: açın- acımak; korumak (Ti.irkçede acımak eşyazımlı iki ayrı 
sözcüğü gösterdiği için çeviride yer alan acımak sözü "birisine acımak, 
merhamet etmek" mi yoksa dönüşili bir eylem olan "acımak, sızlamak"mı 
dır açık değildir, bu konularda bak. A. Tietze, Tarihi ve Etimalajik Türkiye 
Türkçesi Lugatı, İstanbul 2002, 88 b). 

adı d' ok I ve II herhalde aynı söz ve bu nedenle de tek madde yapılmalı; 
mıar- "dikkat etmek, izlemek" ile WJ "yırtıcı hayvan"; argamd'ı ile ar
gamd'ila- maddelerinin sırası değişmeli; kadar ve kada-; d'as- (I) hedefi 
vuramamak, ıskalamak ile d'as- (lll) yanılmak, hata etmek; ezen (I) "selam, 
merhaba" ve ezen (ll) "diri, esen" sözleri tek maddeye alınmalı. 

kemd'iiiiş arşın (sözcüğün ikinci öğesi d'iiilş sözlükte yer almaz); 
poydoo bekar, benzer söz için krş. Yeni Uygurca boyda~. 

Sözlüğün Rusçasında yer alan "3pm1K M11cponon1-ı.ıecKoe 6o)J(ecTso" 
maddesi "erlik Türk mitolojisinde yer altı aleminin hi.iki.imdarı" olarak 
çevrilir (Te.wym - Opyc Cö3AıtK, 107. sayfa). 19. yy. Ortodoks 
misyonerlerinin İncil'den Sibirya Türk dillerine yaptıkları çevirilere 
dayanan Türk mitolojisi üzerinde bir başka vesileyle durmak isterim. 

Sibirya Türk dilleri üzerine TDK'nun arka arkaya yayınıladığı yararlı 
sözilikler ve buradaki özenli çeviri, redaksiyon için yayımcıları kutlarız. 
Burada yer verilen Eski Türkçe biçimLer için bak. AtG = Gabain, Annemarie 
von, Alttilrkische Grammatik, Leipzig 31974; DTS = Nadelyayev, V.M. ve 
diğerleri, Drevnetyurkskiy S lo var'. Leningrad I 969; ED = Clauson, Sir 
Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, 
Oxford I 972; Röhrborn, Klaus, Uigurisches Wörterbuch, Sprachnıaterial 

der vorislamischen türkisehen Texte aus Zentralasien. I-6, 1977-1998. 
Moğolcalar için bak. Lessing, F. D., Mangolian English Dictionary, 
Losangeles l 960. 

Mehmet Ölmez 


