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ESK‹ AHLAT TÜRKÇES‹

Christane BULUT





EVLİYA ÇELEBİ'YE GÖRE ESKİ AHLAT TÜRKÇESİ 

Christiane BULUT 

1655 senesinde meşhur Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi Bitlis'ten Van'a 
geçer. O sırada, Van Gölü’nün kuzey sahilinde bulunan eski Ahlat harabeleri 
gayet ilgisini çekmiş olmalı ki bu şehrin tarifine Seyahatname’de geniş bir 
yer verir (ana nüsha olarak kabul edilen 305 numaralı Bağdat Köşkü el 
yazmasında, 4 varak 238b-241b). 

Bilindiği gibi,  Evliya Çelebi, ziyaret ettiği yerleri Seyahatname'sinde 
oldukça şematik bir şekilde tarif eder: Önce söz konusu olan şehrin iç ve dış 
kalesini, sonra mitolojisini ve tarihini, zamanın hükümdarlarını, idari 
yapısını, yerli halkın özelliklerini ve folklorunu tasvir eder ve birçok yerde 
yörenin dil veya lehçesinden örnekler verir. Kendi ifadesine göre, 241bl3f  

Heman (14) bu ‘abd-i 2aqir Evliya-yi pür- taq4ir° qırq bir yıl seya2atdè 

yüz qırq yedi lisan 4a2ibleri beni Adem ilè on sekiz padşahlıq y'êrdè i0tıla+ 

êdüp 0 her bir lisandan fe4a2et-ü belaġetleri üzerè luġatlerin ve ebyat-u 

eş‘arların ta2rir  etmişim. 01  
Bir Türkçe tercümesini veriyorum: 
‘Ben, bu zavallı ve kusurlu Evliya bile 41 yıl seyahat ederek 147 ayrı 

lisan konuşan halklar ile 18 devlet dolaştım; ve her bir lisanın lügati ve 
edebiyatını kendi gramer ve retoriğine göre tarif ettim.’ 

Seyahatname'den bazı dil örnekleri çağdaş bilim adamları tarafından 
incelendi ve o zamanın şartlarına göre oldukça doğru bulundu.2 Örneğin 
Lăzărescu-Zobian, Seyahatname’nin yedinci cildinde verilen ve 85 
kelimeden ibaret olan Rumence sözlüğünün  [**Zitat]   "konuşma dilinin 
son derece otantik yansıttığını" yazıyor. Bunları göz önünde tutarak Evliya 
Çelebi’yi 17. yüzyılın bir dil bilimcisi olarak kabul edebiliriz. 

1 Schon ich selbst, der armselige und unzulängliche Evliya, habe in den einundvierzig Jahren 
unterwegs einhundertsiebenundvierzig Menschenvölker verschiedener Sprache und achtzehn 
Königreiche durchstreift und dabei von jeder einzelnen Sprache nach der lexikalischen und 
grammatischen Norm und den Gesetzen der Rhetorik Proben des Lexikons und der Dichtung 
aufgezeichnet. 
2 Eine Untersuchung der Materialien zur Sprache der Eflâks [Der beyan-ı lisan-ı qavm-
ı Eflâk-ı 'aqq 'A Description of the Language of the Rebellious Eflâk Peoples' faβt 
M. L»az»arescu-Zobian (Archivum Ottomanicum 1983: 307-330, Zitat: 326) wie folgt
zusammen: "This survey reveals colloquial Rumanian material impressive in its
authenticity. Ali in all, the glossaries with their accurate entries add a linguistic
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Eski Ahlat dilinden Evliya Çelebi iki ayrı örnek sunuyor. Kaynağını da, 
Ahlat harabeleri içinde ayakta kalmış olan Emir Qay Camisi’nin kitabeleri 
olarak gösteriyor. Zikrettiği Emir Qay'ın kim olduğunu veya hangi zaman 
yaşadığını yazarımız net bir şekilde açıklamıyor. Fakat kontekstte, yani 
Ahlat materyallerinde bazı ipuçları bulabiliriz. 

Doktora tezimde Evliya Çelebi'nin Bitlis'ten Van'a yaptığı seyahati ele 
alıp bahsettiği tarihî sahneleri mümkün olduğu kadarıyla anlamaya 
çalışmıştım. Anadolu'nun giriş kapısında bulunan Ahlat'ın tarihi oldukça 
karışık. Metnin ayrı ayrı yerlerindeki verilen bilgiler özetlenirse yazarın 
aktardığı tarih şu şekildedir: Aşağı yukarı onuncu asırda Harezm 
hükümdarlarına bağlı bazı Oğuz taifeleri Ahlat'a yerleşmiş; bir kısmı 
sonradan Mısır'a göçüp şehri harap olmaya bırakmışlardır. 13. asırda 
Ahlat'ın, kimliği hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımız Şah Celayir'in 
hükmü altına geçip yeniden inşa edildiğini de Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. 
O zamanlarda yine doğudan akınlar başlar ve Evliya Çelebi'nin ifadesine 
göre "Cengiz Tatarlardan" (yani Moğollardan) kaçan bazı Türk oymakları 
Ahlat'a yerleşirler. Ahlat'a göçenler arasında Osmanlılar, Danişmendliler, 
Çobanlılar, Aqcakoyunlular ve Karakoyunlular vardır. 1402 senesinde Timur 
Ahlat'ı basıp şehri tamamen viran eder. Ancak 16. asırda, Osmanlıların eline 
geçtikten sonra, Ahlat yeniden inşa edilir.  

Evliya Çelebi'nin çizdiği tarih tablosuna göre, Ahlat harabelerindeki 
yapılar takriben 1250 ve 1400 arasındaki 150 sene içerisinde bina edilmiştir. 
Cami'yi ve üzerinde bulunan kitabeyi vakfeden Emir Qay, büyük bir 
olasılıkla 1340'dan sonra Ahlat ve Azerbaycan'da hükümdarlık süren 
Çobanlılardan idi. Demek ki, burada bahsedeceğimiz, Eski Ahlat dilini 
yansıtan numune, 1350 ve 1400 arasında yazılmıştır. 

Tarih boyuncaki istilalar, bölgede yoğun olarak görülen zelzeleler ve 
sert hava şartlardan dolayı, Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği eski Ahlat 
eserlerinin ve yöresel hükümdarların isimleri belki çoktan yok olmuştur.  

Daha önce zikredildiği gibi, Seyahatname'de geçen tarihlerde birçok 
eksiklik ve yanlışlık olması muhtemeldir. Eseri bugünkü standartlarla 
mukayese edip tam bir ilmi çalışma olarak değerlendirmemiz mümkün 
değildir; Evliya Çelebi'nin bazı tasvirleri çok abartmalı ve eksantrik yapmış 
olabileceği kabul edilmelidir. Bununla birlikte, yazarın dil bilime ve tarihe 
büyük bir ilgi duyduğu da bellidir. 

importance to the Seyahatname ...".  Zum Kurdischen des 17. Jahrhunderts nach Evliya 
Çelebi vgl.  van Bruinessen (1985). 
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Eski Ahlat Türkçesi için elimizde Emir Qay kitabesinden başka kaynak 
yok. Meşhur Evliya Çelebi uzmanı Robert Dankoff, bu kitabeyi okuyup 
şöyle yorumladı [*Zitat]: "Bu, Türk lehçeleri ve arkaizmlerin ilginç bir 
karışımıdır. Evliya'nın taşkın hayal gücünden başka hiçbir şeyi 
yansıtmıyor."3

Bu sert eleştirinin hangi esasa dayandığını açıklamıyor, Prof. Dankoff. 
Kitabe, Eski Anadolu Türkçesinin kurallarına aykırı olan özellikleri mi 
taşıyor acaba?  

Burada, Ahlat materyallerinin iki farklı yerde bulunan kitabelerini, 
takdim edip bu kitabelerde geçen formların -mümkün olduğu kadar- bir 
analizini yapmak istiyorum. Tabii, kendim bir Osmanlıca uzmanı olmadığım 
için sizin yorumlarınızdan faydalanmayı ümit ediyorum. 

Evliya Çelebi'ye göre, kitabeler MüstaK4imî hattı ile yazılmıştır, dili de 
˝lisan-ı Çaġatayè ve lisan-ı M’oġ’ulà qarib bir lehce-’i ġayr-ı mükerrerdir˝ 
yaKni ‘Orta Asya Türk dillerini andıran, benzeri olmayan bir lehçe’ dir 
(239b34). 

Elinizdeki belgede, her iki kitabenin Seyahatname el yazmasındaki 
orijinal şeklini, biraz daha okunaklı bir nesih grafiğini ve Latince bir 
transkripsiyonunu görmekteyiz. 

Ekseriyetle birinci kitabe morfoloji ve sözcük bakımından gayet 
ilginçtir. Yazar, orijinali çok daha uzun olan bu kitabenin sadece birkaç 
karakteristik yerini seçip kopya ettiğini söylüyor: 

"/aqir anı qırat4 êdüp ‘ala- qadri’l-imkan deryadà qa+rè ve güneşdè 

zerrè5 mıqdarı ta2rir etdim" (239b32 f.). 
Türkiye Türkçesiyle: Onu okuyup güç yetiyince denizde bir damla veya 

güneşte bir zerre ne ise, ancak o kadar not alabildim. 

3 Dankoff (1989: 94) hat diese Stelle wie folgt kommentiert: "This is an remarkable amalgam 
of  Turkish dialecticisms and archaicisms. It mirrors nothing except Evliya's heated 
imagination ..." 
4 für: qıra’et ~ qırayet. 
5 für: 8errè. 
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Bundan dolayı birinci kitabeden verdiği örnek, aralarında bir bağlantı 
olmayan 11 tane kısa cümleden ibaret oluyor. Konteksti olmayan bu 
cümleleri tercüme etmek de oldukça zor. Mümkün olduğu kadar, mevcut 
formların morfolojisi açıklandı; bunlar, elinizdeki belgenin *ikinci 
sayfasındaki tabelada yansıtılmaktadır. İkinci kitabenin morfolojik 
envanterinin içinden bazı enteresan formlar seçildi (bunları, elinizdeki 
belgenin *ikinci sayfasındaki tabela gösteriyor). Eski Anadolu Türkçesi için 
tipik olan bazı formların yanısıra, başka Türk lehçelerini de andıran 
morfemler görmekteyiz. Bütün bunlar gözden geçirilerek şu sorulara 
değinilecek:  

-> 14. asırda Doğu Anadolu'da bu kitabelerin özelliklerini paylaşan bir 
lehçenin mevcut olduğu tahmin edilebilir mi? veyahut 

-> Evliya Çelebi'nin verdiği örnekler hangi Türk lehçesini temsil 
ediyor? 

Okunması tam sağlam olmayan bazı formların dışında, bu kitabeler 
-sözcük hazinesi bakımından- oldukça iyi çözülebilir. Evliya Çelebi, sadece
birinci kitabenin 10 ve 11 numaralı cümlelerini o günün Osmanlıcasına
tercüme etti; herhâlde ona göre, 17. asrın okurları metnin geri kalan kısmını
anlamakta pek bir zorluk çekmiyorlardı.

Kitabelerdeki fiil ve isim köklerine gelelim: (yine bildirinin 1. 
sayfasından (3) numaralı başlayan tabelaya bir bakınız.) 

(Önses k- ~g- değişmeleri) 
 El yazmalarında birbirinden ayırt edilemeyen g- veya k- ön sesleri, 

büyük bir problem teşkil ediyor. EA Türkçesinde birçok yerlerde gelmek 
fiilinin ön sesinin g- olarak okunduğu tespit edilir.6 (6) numaralı örnekte, 
gel- kökünü tipik bir EA Türkçesi gelecek zaman eki ile birleştirildiği için, 
g'el'ès'erol'erd'ir olarak (yani g- ön sesi ile) okumayı tercih ediyoruz. (8, 9 ve 
11 numaralı misallerde)de geçen kişi sözcüğünün ön sesi, EA Türkçesinde g- 
ve k- arasında değişmekte olduğu için okunuşu belli değildir. Aynısı (4)'te 
geçen gibi veya kibi için de söylenebilir. 

(11)'de, uruş eski şeklini muhafaza etmiştir; bununla birlikte, v-ön 
türemesi için EA Türkçesinde birkaç misal de mevcuttur. 

Daha eskiden b- harfi ile başlayan barmak fiilini burada (yani  3 
numaralı cümlede) 13. asırdan itibaren Osmanlıca ve sonradan gelişen Azeri 
Türkçesinin karakteristik v-ön sesi ile varmak şeklinde görüyoruz. 

6 Manzuroğlu, Sultan Veled etc. 
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14-17. asırlar arasında, "demek" anlamına gelen ayt- veya eyt- fiili
Osmanlıcada sık sık kullanılıyordu. Her iki şekil de kitabede geçmektedir. 
Yani (5) ve (9) numaralı misallere bakınız (-> Clauson: von ayıt-, ettirgen).  

Numara (10)'da 4'av'ul'ar° 4'ay°lad'ım ibaresi, Clauson'un zikrettiği ve 
"ağıt yakmak" anlamına gelen, 14. asır Anadolusu’nda yoğun olarak geçen 
saġu saġmak'ı andırıyor, saġu'daki iki kalın ünlü arasında bulunan -ġ- den -
v- olması çok dikkat çekici değil (bk. soġuk > sowuk). 17. asır okurları için
Evliya Çelebi, bu deyimi "aġlayà qaldım" olarak tercüme eder. Galiba, o
zamanlarda gerçek manası daha pek anlaşılmıyordu.

Tam çözemediğim ibareler arasında (7) numaralı m'en'i s'önoc'è- veya 
süncemişdir bulunur. Kumancada, örneğin, sevinç > sövünç şeklinde 
mevcuttur. Bu da, bir çatışma (= kontaksyon) sonucu olarak belki sönç- veya 
sünç- şeklini almış olabilir. İsimden fiil yapan -a/-e eki ile 'sevindirmek' 
anlamına gelen geçişli bir fiil inşa edebilir. 

(3) numaralı cümledeki isminin okuması da tam sağlam değil; isminin
kökü güref yani gürem yanı sıra Anadolu ağızlarında kullanılan bir sözcük 
olabilir. 

(5) numaralı Buġar veya Boġar, büyük bir olasılıkla Orta Asya ve Doğu
Türkistan lehçelerinde birçok varyantta mevcut olan “buġur ~ buġra” veya 
“boġra”dır. Manası 'erkek deve'  olan bu kelime, birçok Türk lehçesinde bir 
erkek ismi olarak kullanılıyordu. 

Metnimizdeki zamir ve fiil çekimleri, bazı özellikleri taşıyor. 
*Belgenin 3. sayfasında, kitabenin materyalini Eski Anadolu Türkçesinin
grameriyle mukayese ettik; farklı olan formlar, küçük bir yıldız ile
işaretlendi. Onlardan bazılarını, Eski Orta Asya Türk dillerine benzetebiliriz.

İsim çekimi bu küçük örnekte pek bir özellik göstermiyor: Yükleme 
hâlini (13.  cümlede) henüz eski +nI- formunda görüyoruz. Kitabelerde üç 
ayrı yerde yani (3, 9 ve 16) numaralı misallerde iyelik eki ile birleşmiş olan 
yaklaşma hâlinin formunda herhangi bir değişiklik yok. 

Şahıs zamirlerde meni ve bizim gibi o zamanın Şarki Türkçesini andıran 
formlar dikkat çeker. Bununla birlikte, belirsiz zamirin barımız şekli, EA 
Türkçesine ait değil. Bu sözcüğe Çağatayca ve bugünkü bazı Orta Asya Türk 
dillerinde rastlanır. 

Mevcut örneklerdeki fiil çekimine bir bakalım. 



14 | Uluslararası Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildirileri

Birinci kitabede, bildirme ekinin 1. ve 3. tekil şahsı ile l. çokluk şahsı 
ve aynı şahısların anlatılan geçmiş zamandaki şekilleri -olması beklendiği 
gibi- paralellik arz ediyor. Bilindiği gibi, bir numaralı misalde eş 
kelimesindeki +ven bildirme eki tam karakteristik bir EA Türkçesi özelliği 
arz ediyor. O zaman 3. şahıs tekil ekinin de aslında yuvarlak ünlülü "+dUr 
formunda olması beklenirdi, 1. çokluk +miz ekine EA Türkçesinde pek 
rastlanmıyor; bu daha çok Karahanlı ve Harezm Türkçesini andırıyor. 

Bildirme eki şekillerini yine aynen anlatılan geçmiş zaman şahıs 
eklerinde bulmaktayız. Çekimin envanteri böylece EA Türkçesinden bayağı 
farklıdır. 1. şahıs çokluk -mIşmIz, yine Karahanlı Türkçesinde mevcuttur. 
Bu, ayrıca Evliya Çelebi'nin 17. asır Bitlis ağzından aktardığı bir örnekte de 
yer alıyor. 

Görülen geçmiş zaman için, 3. şahıs -di şeklinde, 1. şahıs -dim olarak 
verilmektedir. Yukarıdaki bildirme eki olarak verilen +dir gibi, -dim eki de 
Eski Anadolu Türkçesinde aslında yuvarlak ünlülü yani -dum şeklindeydi. 
Bu ekteki yuvarlak ünlü daha 17. asırda dudak uyumuna tabi oluyor; Evliya 
Çelebi'nin Osmanlıcasında ise, birinci şahıs ekseriyetle ilerleyici formda 
kullanılıp dörtlü değişime maruz kalıyor. 

Emir, şart kipi ve birleşik fiil için olan örnekler hem form hem de 
dudak uyumu bakımından EA Türkçesine tam uyar. Metinde geçen -êser 
şeklini -IsEr yerine kullanılan bir gelecek zaman formu olarak 
yorumluyoruz. 

Sonuç: 
Evliya Çelebi'nin Eski Ahlat dilinden aktardığı misaller, EA Türkçesi 

veya daha çok Doğu Türkçesi lehçelerini andıran karakterler taşıyor. Yazarın 
Seyahatname’sinde verdiği ipuçlarına göre, söz konusu olan Emir Qay 
kitabeleri 14. asrın ikinci yarısında yazılmıştır. 

Bölgede o zamanlarda acaba hangi Türkçe konuşuluyordu? Prof. Dr. 
Zeynep Korkmaz'ın teorisine göre (HTS), 11. ile 13. asırlar arasında 
Anadolu'da yazılan dil hem Oğuz hem de Doğu Türkçesi karakterleri 
taşıyordu. Aynı metinde, yani ikinci kitabede olduğu gibi, olmak fiili bazen 
ol-, bazen de bunun şarki şekli bol- olarak geçtiği için bu lehçe karışımı 
sonradan olga-bolga kavramı ile izah edilmiştir. 

Farz edelim ki Evliya Çelebi bu kitabeleri okurlarını aldatmak 
maksadıyla uydurmuştur. O zaman, bu taklit 17. asırda yaşamış bir dil 
bilimcinin Eski Anadolu Türkçesine dair bilgi ve fikirlerini gayet açık ve 
güzel bir şekilde yansıtıyor. 
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ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KULLANILAN  

BATI KAYNAKLI KELİMELERİN İMLA VE SES YAPISI VE 
BUNLARIN ÇOK ŞEKİLLİLİĞİ 

Prof. Dr. Halil ERSOYLU 
Türk dilinde Batı kaynaklı kelimelere tek tük de başka bir dilin 

aracılığı, taşımacılığı yoluyla bile rastlama zamanı Uygur Türkçesi 
dönemine kadar inmektedir. “Kanun, din, akide, inanç, dua, dinî eser” 
anlamlarına gelen “nom” (<Yun. nomos) kelimesinin Eski Uygur 
Türkçesine Sogd dilinden gelerek (Esk. Uyg.TS, s. 137) yerleşmiş 
bulunması belirtilen duruma örnek olarak gösterilebilir. Tabii, dinle ilgili 
olan bu kelimenin “nomca: nizamca, törece; nomcı: vaiz; nomlalmak: 
kutlanmak, öğüt verilmiş olmak; nomlamak: vazetmek, öğüt vermek, ders 
vermek, öğretmek; nomlatılmak: nom’lanmış olmak; nomluğ: kanuni, 
kanuna uygun; nomsuz: kanunsuz, töresiz.” gibi Türkçedeki türemişleri 

cins isim durumunda ve "Nom-#ulı" (Esk. Uyg.TS, s. 137) şeklinin ise 
özel isim olarak kullanıldığı görülmektedir. 

İnsanlık tarihinin en eski ve sürekli yerleşim yerlerinden biri olan 
Türkiye'nin, bir de son derece önem taşıyan konumu göz önüne alınırsa, 
oradaki gelmiş geçmiş kültür ve uygarlıkların ne kadar çokluk ve 
zenginlik içinde bulunacağı, onlardan bir öncekinin bir sonrakine, ayrıca 
komşu olanların birbirlerine çeşitli yollarla bırakacağı, vereceği dil ve 
kültür mirasının, çağlar boyunca değişerek gelişmeler gösteregelen 
insanlık tarihinin doğal sonucu olacağı açıktır. 

Türkler, çağlar içinde büyüyerek üç kıtaya yayılacak 
imparatorluklarını kurmadan önce Anadolu’yu, adeta bir ilk otak 
yaptıkları sırada bile, yüzyılların akışı içinde süzülegelmiş, iyi kötü pek 
çok yanı ile kendilerine ulaşabilmiş kültürlerle karşılaşmışlardır. Gerek 
farklı kültürler aracılığıyla gerekse çeşitli sosyal olaylar sonucunda Eski 
Türkiye Türkçesine, kaynağı Batı dillerine dayanan değişik alanlardaki 
kelimeler şu veya bu oranda girmeye başlamıştır. 
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Bugüne dek Eski Türkiye Türkçesine girmiş yabancı dil unsurlarına 
ait yapılan araştırma ve incelemelerin ağırlık alanını -şüphesiz ki taşıdığı 
önem dikkate alınırsa öncelik sırası pek yerinde olarak- Arapça ve Farsça 
kaynaklı olanlar oluşturagelmiştir. Bu bildirinin konusunu ise Eski 
Türkiye Türkçesine girmiş bulunan ve Anadolu’daki yerli dil kalıntıları 
da göz önünde bulundurulmak şartı ile Batı kaynaklı kelimelerin imla ve 
ses yapılarını ele almak ve özellikle bunların çok şekilliliği üzerinde 
durmak oluşturmaktadır. 

I. ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BATI KAYNAKLI
KELİMELERİN İMLA YAPISI VE BUNUN ÇOK ŞEKİLLİLİĞİ 

Batı Türkçesinin ilk dönemini kapsamına alan ve Türk dilinde “Eski 
Anadolu Türkçesi”, “Tarihî Türkiye Türkçesi” gibi çeşitli 
adlandırmalarla anılagelen Eski Türkiye Türkçesi, doğu ile batı Türk dili 
dalları arasında çeşitli bakımlardan bir geçiş dönemini oluşturmuştur. Bir 
yandan geleneksel Uygur yazım kurallarının sürdürülmeye çalışılması öte 
yandan da Arap ve Fars imla geleneklerinin gittikçe etkili olmaya 
başlaması yüzünden Anadolu ve dolaylarında varlığını sürdüren Orta 
Türkçenin daha başlarından itibaren kaleme alınan metinlerinde çok ve 
kimi kez de birbirine zıt yönlü kurallarla kendisini gösteren bir imla 
tutumu göze çarpmaktadır. Böyle bir imla tutumu, zaman zaman bazı 
metinlerdeki Türkçe unsurları nasıl olumsuz bir şekilde etkilemişse, Türk 
dilindeki Batı kaynaklı bazı unsurları da o nitelikteki bir etki alanı içine 
çekmiş bulunmaktadır. 

Eski Türkiye Türkçesi dönemine ait eserlerde rastlanılan Batı 
kaynaklı kelimelerin imla özelliklerini, kelime tabanını oluşturan ünlü ve 
ünsüzlere göre ele almak yerinde olacaktır.  

1. İmlada ünlüleri karşılayan harflerin varlığına göre Batı kaynaklı
kelimelerin sınıflandırılması. 

Ünsüz diye tanımlanan seslerin kulağa hitap edebilmesi yani 
seslendirilebilmesi için, dillerde değişik sayı ve nitelikte de olsa mutlaka 
bulunan ünlülerden en az birini alması suretiyle hece yapısının 
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oluşturulabildiği göz önüne alınırsa öncelikle Batı kaynaklı kelimelerdeki 
ünlü yazılışları üzerinde durmak gerekmektedir. 

Burada hemen bir noktayı da belirtmek yararlı olacaktır. Eski 
Türkiye Türkçesi metinlerinde bulunan Batı kaynaklı kelimelerin yazılışı, 
onların kaynak dildeki imlalarını değil, Türk dilindeki şekillerini, Türk 
kulağındaki ses yapılarını Arap harfli Türk alfabesiyle kaydetmek veya 
kaydetmeye çalışmak, diğer bir anlatımla bu tür yabancı kelimelerin oku-
nuşlarını yahut söylenişlerini yazıya geçirmek anlamına gelmektedir. 

Batı kaynaklı kelimelerdeki ünlü yazılışlarını başlıca üç kümede ele 
alarak incelemek mümkündür: 

a. Eski Türkiye Türkçesinde kullanılan Batı kaynaklı 
kelimelerdeki her ünlünün harfle yazılması durumu: 

Bu kümelendirmeye giren kelimelerin yapısında yer alan tek bir 
ünlünün veya çok heceli kelimelerde bulunan bütün ünlülerin, aşağıdaki 
örneklerinden de anlaşılacağı gibi yazıda birer harfle karşılandığı 
görülmektedir. 

Êb2U•  0aç (<Erm. khaç): istavroz, haç. (Dede Kork., Dres. ns., s. 

ve st. 124--7). 

ëš§u#U²«  aya4ofya (< Yun. hagia sophia): kilise. (Dede Kork., 

Dres. ns., s. ve st. 283-10, 284-11). 
 ë² œU�U�  babadya (< Yun. papadia): papatya. (Yadigâr, Teshil, 

Mün. Şif.: TS, c. I, s. 356). 
ëÄ—U�  barça (< Esk.Ven. barza, it. barça): Eskiden donanmanın 

taşıma işinde kullanılan bir sandal türü. (LF, s. 98, 99). 

ë¹ ˆ— u•  0ora+a (< Yun. khoreutikos): latife, şaka. (Hamza.; TS, c. 

III, s. 1921). 

®U² — u• , œU²— u•  0oryad ve 0oryat (< Yun. horyatis): hoyrat, 

huysuz, kaba saba. (SN: TS, c. III, s. 1923). 

q² bìUI�«  is9andil (< İt. scandiglio): iskandil. (LF, s. 392). 
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Ê 3uLšÅ¼   limun (< Esk. Yun. limin): liman (LF, s. 535-538). 

v¼U²  yalı (< Yun. giali): deniz kıyısı. (LF, s. 499). 

Bazı kelimelerin yazımında, tıpkı bu dönemdeki Türkçe kaynaklı 
olanlarda da zaman zaman görüldüğü gibi, a veya e sesi için ya elif ya da 
he harfinin tercih edilmesinde kalınlık, incelik durumu önem 
taşımamakta veya göz önüne alınmış daha başka belirli bir kural 
bulunmamaktadır. 

ë² œ U�  badya (< Yun. batheia): yayvan ve geniş ağızlı bir çeşit 

büyük su kabı. (Dede Kork., Dres. ns., s. ve st. 36-4, 122-13). 
U2—U�  barça (< Esk.Ven. barza, İt. barca): sandal. (LF, s. 98, 

99). 
U½ u½ ,ë½u½ köke (< it. cocca, isp. coca): galon sınıfından bir çeşit 

büyük gemi (LF, s. 171-173). 

b. Eski Türkiye Türkçesinde kullanılan Batı kaynaklı
kelimelerdeki hiçbir ünlünün harfle yazılmaması durumu: 

Bu kümelendirme içinde yer alan kelimelerin ünsüzle başlaması 
durumunda kimi kez yazımda ünlü karşılığı olan harfe hiç yer 
verilmediği görülmektedir. 

ÚêÓ2  0aç (< Erm. khaç): salip, haç. (Yun. Em. Div., Süleym. 

Ktp, Fatih yz., 3889, 103 a-9). 

ê•  0aç (< Erm. khaç): salip, haç. (Dede Kork., Vat. ns., s. ve 

st. 69- 11). 
XL�J�  beksimet (< Yun. paksimadi): peksimet. (Mün. Şif.: TS, 

c. I, s. 485).
dM§ fener (< Yun. phanarion): fener, eskiden kullanılan bir 

ışık aracı. (LF, s. 589). 
Son sesi düz geniş ünlüyle biten ve yazıda hâ’-i resmiyye ile 

karşılanan kelimenin anılan harfi, kelimeye sondan bir ek gelince ara sıra 
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düşürülür ve bunun sonucunda da kelime tabanının yazılan tek ünlüsü 
bile imladan kaldırılmış olur. 

v�¦d�  beremeci (< Yun. perama'dan): mavna işleten, mavnacı. 

(LF, s. 558). 
c. Eski Türkiye Türkçesinde kullanılan Batı kaynaklı kelime 

ünlülerini karşılayan harflerin eksik olarak yazılması durumu: 
Bu kümelendirme içinde yer alan kelimelerin genellikle ünsüzle 

başlayan ilk hece dışındaki ünlülerinden birinin imlada harfle 
karşılanması yoluna gidilmiştir. Bu tutum, kelimenin zaten ünlü ile 
başlaması hâlinde, ilk heceden sonra gelen hece veya hecelerden biri için 
geçerli olmuştur. 

‚U×�—« arusta9 (< Erm. arastağ): tavan. (Gev. Esd., TS, c. I, s. 

241).  
Úë²ÚœU�  badya (< Yun. batheia): büyük su kabı. (Yun. Em. Div., 

Süleym. Ktp, Fatih yz., 3889, 94 b-4). 

¹UL�I� ba9sıma+ (< Yun. paksimadi): peksimet. (Ruşenî.: TS, c. 

I, s. 485). 

¹UL�J�  beksuma+ (< Yun. paksimadi): peksimet. (Yadigâr.: TS, 

c. I, s. 485).  
—UÓL*Ó�  balamar (< Yun. palamari): gemiyi iskele, rıhtım gibi 

yerlere bağlamak için kullanılan kalın halat. (Aşıkpaşazâde: LF, s. 553). 
ë¦d�  bereme (< Yun. perama): mavna. (LF, s. 558).     

Ú”3uì b�  bidnus (< Yun. peteinos ): horoz. (Marz. Terc., 33 a 4; 33 

b 7, 8; 39 b 2, …). 

ëÔ — u•  0orata (< Yun. khoreutikos): şaka. (Muz.; TS, c. III, s. 

1921). 
—U� dÅ� «  ıġribar (< Yun. griparion, Ven. griparia): bir tür gemi. 

(Enverî: LF, s. 502). 
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Óë*J�«  iskele (< İt. scalo): iskele. (Ferec.: LF, s. 568).  

Ê«bá 9apudan (< Venet. capitan, İt. capitáno): deniz beyi,

Osmanlı donanmasında amiral rütbesi, kaptan. (Ebulfeth: LF, s. 140). 

Ê œ uÄU  9apudan   (< Venet. capitán, İt. capitano): kaptan.

(Midilli: LF, s.140). 
v*² Yalı (<Yun. giali): deniz kıyısı. (LF, s. 500). 

Bu kümeye giren bazı kelimelerin yazımında da a veya e sesi için elif 
veya he harfinin kullanılmasında belirli bir düzen bulunmamaktadır: 

öJ�«  iskele (< İt. scalo): iskele. (Midilli: LF, s. 568).  

U� — b  9adırġa (< Yun. katergon): kadırga. (Enverî: LF, s. 524).

II. ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BATI KAYNAKLI
KELİMELERİN SES YAPISI VE BUNUN ÇOK ŞEKİLLİLİĞİ 

Eski Türkiye Türkçesi dönemine ait yazma metinlere giren ve 
kaynak dilinde tek bir ses yapısı içinde bulunduğu hâlde Türk diline ya 
geçerken ya da geçtikten sonra, bazı Batı kaynaklı kelimelerdeki sedasız 
ünsüzlerin, dönemin yaygın bir ses yönelişine uyumlu duruma getirilerek 
sedalılaştırılmış olduğu, böylece o kelimenin tonlulaşmış seslerle 
kullanıldığı el yazması metinlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Eski Türkiye Türkçesinde rastlanılan bazı Batı kaynaklı kelimelerin 
ses yapılarını iki ayrı kümede incelemek mümkündür. 

1. Batı kaynaklı kelimelerin, seda bakımından birbirinin
karşılığı durumundaki ünsüzlerden yeğlenilen biri ile yazılması 
durumu. 

Eski Türkiye Türkçesinin alan olarak Doğu ve Batı Türkçesi, zaman 
olarak da Eski Türkçe ile Orta Türkçe arasında bir geçiş dönemini 
oluşturduğu, bu yüzden de birtakım ses değişme ve gelişmelerinin 
öncelikle Türkçe kelimeler açısından ne kadar canlı, kuvvetli ve kimi kez 
de değişken bir seyir gösterdiği göz önüne alınırsa, bu kümelendirmedeki 
bazı ses değişikliklerinin Batı kaynaklı kelimelerde de zaman zaman 
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ortaya çıkmış bulunması, dilde var olan ve dile yeni giren unsurların 
kullanılış alanına çıkarılabilmesi bakımından kaçınılmaz bir gereklilik 
sonucunda olmuştur. Böylece Batı kaynaklı kelimelere belirli 
durumlarda, sınırlı ölçüler içinde kalınsa bile, o zamanki Türk dilinin ses 
yasalarına uyum sağlama özelliği kazandırılmaya çalışılmıştır. 

a. b-p karşılıklı ünsüzlerinden yeğlenilenin kullanımı: Batı 
kaynaklı kelimelerin gerek ön gerekse iç seslerindeki p'ler en azından 
burada verilen örneklerde olduğu gibi Eski Türkiye Türkçesindeki bazı 
kullanımlarında sedalılaştırılmış bulunmaktadır. 

ë² œ U�U�  babatya (< Yun. papadia). 

XL�J�  beksimet (< Yun. paksimadi). 

— U�ÓdÅ�«  ıġribar (< Yun. griparion, Ven. griparia). 

ë¦ d�  bereme (< Yun. perama). 

— UL*�  balamar (< Yun. palamari). 

b. t-d karşılıklı ünsüzlerinden yeğlenilenin kullanımı: Bu 
dönemde kelime yapısında sedalılaştırılarak kullanılan bir başka sedasız 
ses de t olmuştur. 

ë² œU� badya (< Yun. batheia) 

” uì b�  bednus, bedinus, bidnus (< Yun. peteinos).  

U� — b 9adirġa (< Yun. katergon). 

2. Batı kaynaklı kelimelerin, Türk dilinin kendi ses yapısını 
yansıtan harfle yazılıp yazılmaması durumu. 

Arap harfli Türk alfabesinin kullanılmaya başlanmasının üzerinden 
bir süre geçince Türkçe asıllı kelime tabanlarında yer alan s (sin) ve t (te) 
seslerinin, Arap ve Fars imlalarının etkisiyle belirli sayıdaki kelimelerde 
yerlerini, kalın sıralı ünlü taşıyan Doğu kaynaklı kelimelerin yazımında 

kullanılan 4 (sad) ve ŧ (tı) harflerine bırakması durumuna benzer bir imla 
tutumunun Eski Türkiye Türkçesinde rastlanılan Batı kaynaklı bazı 
kelimelerde de uygulanmış olunduğu tespit edilen birkaç kelimenin 
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imlasından hemen anlaşılmaktadır. Nitekim “su, taş, toprak...” gibi bazı 
Türkçe kelimelerde Eski Türkiye Türkçesinin başlangıç zamanlarında 
Arap ve Fars imlasının izlerini yansıtan ve arada sırada kullanılan “su, 
taş, toprak ...” yazımlarındaki ş ve t harflerinin Türkçe s ve t sesleriyle 
karışık olarak kullanılması durumu bu dönemde Batı kaynaklı dil 
unsurlarının yazıdaki tespiti için de geçerli olmuştur. 

ëÔ — u• 0 orata ë¹ ˆ — u•  0 ora+a (< Yun. khoreutikos).

XL�J� beksimet (< Yun. paksimadi). 

¹UL�I� ba9sıma+ (< Yun. paksimadi). 

¹UL�J� beksuma+ (< Yun. paksimadi). 

DEĞERLENDİRMELER 
l. Eski Türkiye Türkçesi döneminde Türk diline giren, şu veya bu

sebepten de metin örgüleri içinde yer edindiği için o dönemden kalan el 
yazması eserlerde kaydedilmiş durumda bulunan Batı kaynaklı kelimeler, 
bu incelemenin iki ana bölümündeki değişik kümelendirmelerinde yer 
verilen ve özellikle birbirleriyle karşılaştırılabilinsin diye -yazmalardan 
tespit edilebildiği kadarıyla- ortak olan, yani aynı bir kelime çeşidi 
durumunda bulunanlardan seçilerek alınan örneklerin özgün imla 
kayıtları birer birer gözden geçirilince ortaya çıkan sonuç, bu alanda 
belirli bir imla kuralını meydana getirebilecek düzenliliğin, bir imla 
geleneği sayılabilecek sürekliliğin henüz oluşmamış bulunduğunu, yani 
imlada çok şekilliğin var olduğunu göstermiştir. Mesela, “l. imlada 
ünlüleri karşılayan harflerin varlığına göre Batı kaynaklı kelimelerin 
sınıflandırılması.” başlıklı bölümün a kümesinde yer alan “haç” 
kelimesinin farklı imlası dolayısıyla ayrıca b kümesinde, yine imlası 
dolayısıyla a kümesine giren “horata, badya, yalı” gibi kelimelerin aynı 
zamanda farklı yazılışları yüzünden c kümesinde de yer aldıkları 
görülmektedir. Ayrıca b kümesindeki “beksimet” iki değişik imla içinde 
ve “bereme” kelimesi ise bir başka tür yazılışla c kümesine de girmiştir. 
Hatta, aynı küme içinde ve aynı kelime için dahi çok imlalılık göze 
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çarpmaktadır, a kümesinde bulunan “barça”lar ve c kümesindeki 
“iskele”ler belirtilen çok imlalılığın örnekleri arasındadır. 

2. Eski Türkiye Türkçesi döneminde, Anadolu'daki dil kalıntıları da
dâhil olmak üzere Batı dillerinin ünsüzleri ve bunların dildeki ses 
değerleri, Türk dilinin kendi sesleriyle ne oranda uyuşmuş, benzeşmiş 
veya ortaklaşa nitelikler taşımıştır? Böyle bir sorunun kapsamına giren 
konularda acaba önemli sayılabilecek ölçüde sorunlar ortaya çıkmış 
mıdır? Bu ve benzeri soruların eski bir muhatabı, önceleri Türkler daha 
ana yurtta yaşarken, Orta Doğuda dinî, siyasi, askerî vb. alanlarda göz 
ardı edilemez bir kuvvet hâline gelen Arapların dili olmuştur. Dolayısıyla 
zaman içinde anılan bölge merkez olmak üzere geniş bir coğrafyanın 
biricik sahip ve sözü geçer milleti Türkler olunca, daha önceleri 
Arapların bu konuda kendi dilleri açısından kazandıkları deneyimler, 
benimseyip Arapçada uyguladıkları bazı yöntemler, özellikle bu açıdan 
önemle sayılması gereken bir rastlantı ile yani Türklerin de Fars 
harfleriyle tamamlanmış Arap alfabesini benimseyip kullanmaya 
başlamaları sonucunda bazı hazır dil unsurlarıyla birlikte, Farsçadan 
sonra Türkçenin de karşısına çıkmıştır. Bu “hazır dil unsurları” sonraki 
bir paragrafta ele alınacak olan “Arapça yoluyla Türkçeye geçen Batı 
kaynaklı dil unsurları”dır. Bu ayrı konunun bu paragrafla ilgili olan yönü 
ise Batı dillerindeki seslerin, özellikle ünsüzlerin, o zamanlar Türkler 
tarafından da kullanılan ortak Arap alfabesiyle nasıl kaydedilmiş 
olduğudur. Araplar Batı dillerinden kelime aldıkları ve bunların yapısında 
kendi dillerinde var olmayan ve dolayısıyla da alfabelerinde harfi 
bulunmayan dil sesleriyle karşılaştıkları zaman, o unsuru ses, yapı ve 
elbette ki yazarken de imla yönünden “mu' arreb” diye ifade edilen 
duruma kavuşturmuşlardır. Böylece belirtilen bu Arapçalaştırma 
sayesinde “alan dil”le “veren dil”in alfabeleri arasında ortaya çıkan 
uyuşmazlık durumu, yabancı dil unsurunun yeni mekânı olan Arap dili 
lehine çözümlenmiştir. Bu tutum Arap alfabesini alarak kendi dilindeki ç, 
j gibi bazı sesleri de karşılaması amacıyla eklemelerle kullanan Farslarda 
ve nihayet aynı alfabeyi kullanan Türklerde de uygulanmıştır. Yalnız bu 
imla tutumu, Arap ve Fars dilleri ile Türk dilinin temel ve önemli yapısal 
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farklılıkları yüzünden Türkçede aynı olumlu, kurallı sonucu -pek iyimser 
bakışla, en azından Eski Türkiye Türkçesi döneminde- verememiştir. 
Özellikle bu dönemde, ister metinler yoluyla isterse konuşmalardan 
yapılan aktarmalar yoluyla olsun, Batı dillerinden doğrudan doğruya 
Türkçeye giren çeşitli dil unsurlarına ait kayıtlarda, yukarıda varılan 
olumsuz hükmün sık sık onaylandığı, mesela kişi adı, yer adı gibi özel 
isim dahi olsa, aynı bir kelimenin aynı yazma eserde bile çok şekilli 
imlasına rastlandığı görülmektedir! Bu çok şekilli imlanın bir ölçüde, 
Eski Türkiye Türkçesindeki ses değişme ve gelişmeleriyle ilgili 
bulunduğu, Türkçenin kendi dil unsurlarına uyguladığı çeşitli ses 
olaylarının kapsamına, dilde bulunan yabancı dil unsurlarını da kattığı, 
hatta bundan imlası sarsılmaz bazı Arapça ve Farsça unsurların dahi 
geçici veya kalıcı bir surette etkilendiği de bilinmektedir... 

œU²—u•   0oryad ®U² — u•  0oryat (< Yun. horyatis). 

XL�J�  beksimet, ¹UL�J�  beksuma+, ¹ UL�I� ba9sıma+ (<Yun. 

paksimadi). 
3. Eski Türkiye Türkçesinde ortaya çıkan ve sebebi bilinen veya 

bilinememeyen durumdaki aşırı tonlulaştırma yönelişinin hızı bu 
dönemin sonlarında azalmaya başlayınca, ortaya çıkan bu değişim, bu 
yeni dil tutumu Türkçedeki Batı kaynaklı kelimeler için de geçerli 
olmuştur. Mesela “peksimet” anlamındaki kelimenin ön sesinde bulunan 
tonlu nitelikteki b, yukarıdaki kümelere alınan değişik metinlerdeki 
kayıtlarda görüleceği üzere tercih edilmişken XVI. yüzyıldan itibaren şu 
eserlerde rastlandığı gibi tonsuzlaştırılarak p ile kaydedilmiştir: 

œUL�JÄ peksimad (1560, Ferah: LF, s. 555). 

®UL�JÄ   peksimat (1656, Tuhfetü'l-kibâr: LF, s. 555). 

ÊUš�ÔUL�JÄ   peksimatciyān (XVII. yy.ın ilk yarısı, Evliyā Çelebî 

Seyah.: LF, s. 556). 
®UL�JÄ   peksimat (XVII. yy.ın ikinci yarısı, Makale-i zindâncı 

Mahmud: LF, s. 555). 
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Klasik Osmanlı Türkçesi döneminden başlayarak çağdaş Türkiye 
Türkçesinde de geçerliliğini koruyan Batı kaynaklı kelimelerdeki bu çeşit 
tonsuzlaşmaların pek çok örneğinden biri de, daha önce diğer yönleri ele 
alınan "palamar" kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği yerler, XVI. yüzyıl 
Türk şiirinde gemici dilinin kullanılmasıyla ilgili olan Agehî kasidesi ve 
tahmisleri, Âgehî kasidesine yapılan nazireler, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, Tuhfetü’l-kibâr fi esfâri’l-bihâr, Naima Tarihi, Tarih-i 
Râşid (LF, s. 553) gibi çeşitli fakat hepsi de Klasik Osmanlı Türkçesine 
ait yüzyıllara dağılmış, değişik alan ve adlarla ilgili el yazması eserlerdir. 
Tabii, kelimenin bütün bu yazmalarda, kaydedilmiş imlası, tonsuz olan p 
sesini karşılamak amacıyla hep p (pe) harfiyledir. 

4. Batı dillerinden Eski Türkiye Türkçesine geçen kelimelerde
bulunan uzun ünlülerin bu ses niteliği, o dönemden kalan el yazması 
metinlerdeki imla kayıtlarına bakılırsa, en azından yazılışta dikkate 
alınmamıştır. Oysa bu inceleme için tespit edilen Batı kaynaklı 
kelimelerin bir kısmının Türk dilinde bulundurulduğu yeni ses yapılarının 
dışında kalan asli şekillerinde bazı ünlülerinin uzun ses değerinde olduğu, 
alanla ilgili sözlüklerdeki tespitlerden anlaşılmaktadır. “Yalı” kelimesinin 
özgün biçimi olan “gialos”taki o sesinin (LF, s. 499), “limun”daki u'nun 
(LF, s. 535), “barça”nın ilk a'sının (LF, s. 98), “palamari”deki ise üçüncü 
a sesinin uzun ses değerinde olmasına karşılık bu özelliği yansıtacak 
imlalar içinde yazılmamış bulunmaları, bu konunun örnekleri arasındadır. 

5. Eski Türkiye Türkçesi döneminde Batı dillerinden kaynaklanan ve
Türk dilinde kullanılan yabancı dil unsurları arasında, yazmalarda 
karşılaşıldığı kadarıyla imlası en sağlam bulunanların hangi dillerden 
gelmiş olabileceği şeklindeki bir sorunun cevabı hiç şüphe yok ki Arap 
ve Fars dilleri olacaktır! Gerçekten de Arapça ve Farsça yoluyla, bu 
dillerin taşımacılığıyla Türk diline geçen Batı kaynaklı kelimelerin 
imlasının düzenli ve yaygınlıkla tek şekilli olmuş bulunduğu 
görülmekledir. Sözü edilen bu dillerde, özellikle Arapçada gerek uzunu 
belli, kısası belli durumdaki ünlülerin gerekse kelime yapısındaki ses 
değeri ve bulunduğu yer belli durumdaki ünsüzlerin imlada kesin 
kurallar, kalıplar içindeki yazılırlığı ayrıca Arapçanın kulanıldığı konum 
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dolayısıyla, yakınlıkları az çok farklı olsa da komşuları olan Batı 
dilleriyle çok öncelerden başlamış bulunan ilişkileri gibi daha başka bazı 
sebepler sonucunda “mu'arreb” diye adlandırılan işlemle bu dile mal 
edilen kelimeler, doğal olarak metin kayıtlarına sağlıklı bir imla ile 
geçirilmiştir, işte bu diller aracılığıyla Türkçeye gelen Batı kaynaklı 
kelimeler, yukarıda da değinildiği gibi o zamanlar ortak kullanılan Arap 
alfabesi sayesinde kendi imlalarını da birlikte getirebilme imkânına sahip 
olmuşlardır. Bütün bunların sonucunda ise Arap ve Fars dillerine girmiş 
bulunan Batı kaynaklı kelimeler Türkçeye sağlam yazımlarla gelmiş, 
Türk diliyle yazılan metinlerde bu biçimleri içinde kabul görmüştür. 

Türk diline Arap ve Fars dilleri aracılığıyla gelen Batı kaynaklı dil 
unsurlarının dikkati çeken en önemli yanlarından biri ise, bunların 
imlasında da tıpkı adı geçen bu dillerden gelen Arapça, Farsça 
kelimelerin yazımlarına gösterilen titizliğin sürdürülmesi yani 
Arapçalaştırılmış ve Farsçalaştırılmış imlanın korunmaya çalışılması 
olmuştur. 

Bu tip örneklerin bir kısmı Eski Türkçenin sonlarından itibaren ana 
ve yeni yurtlarda ortaya çıkmaya başlayan pek çok Türk dili kolunda 
yaygınlıkla kullanılagelmiştir. Bu konuda Eski Türkiye Türkçesi ile ilgili 
bulunan birkaç örnek aşağıdadır: 

ÓÚrÅšÅ*Ú« i9l1m (A. < Yun. clima) (Yun. Em. Div., Süleym. Ktp, 

Fatih yz., nr. 3889,70b-7). 

ÚrÓ*Ó½   9alem (A. < Yun kalamos) (Yun. Em. Div., Süleym. Ktp, 

Fatih yz., ar, 3889, 121 b-7). 
bš*½   kilid (F. < Yun. kleidi) (Dede Kork., Dres. ns., s. ve st. 

205-10, ...).  

bš*½   kil1d (F. < Yun. kleidi) (Marz. Tere., 36 a-12, ...). 

Â3Ë—  Rūm   (A. < Yun. Rhōmaikos ‘Romaa’< Rhōmē) (Yun. 

Em. Div., Süleym. Ktp, Fatih yz., nr. 3889, 161 a- 7, ...). 

 



Prof. Dr. Halil ERSOYLU  |  33 

ÂË—   Rūm (A. < Yun. Rhōmaikos ‘Romaa’< Rhōmē) (Dede 

Kork., Dres. ns., s. ve st. 69-10,...). 
6. Batı dillerinden gelerek Eski Türkiye Türkçesine girmiş bulunan 

kimi Batı kaynaklı kelimede yaygın olmamakla birlikte ince damak 

ünsüzünün tercih edildiği, bundan dolayı da bazı örneklerde 9 > k 
değişikliğinin imlaya yansıtıldığı görülmektedir. Böylece arka damak 
ünsüzünün kelime tabanından çıkarılarak bunun yerine kendi ses değerini 
biçimlendirecek ve onun telaffuzunu sağlayacak ince ön damak sesinin 
getirilmesiyle hem ses hem de bunun yazıya geçirilmesiyle imla 
bakımından yeni bir çok şekilliliğin daha ortaya çıkmasına yol açılmıştır. 

U�— b 9adırġa (< Yun. katergon) (Enverî: LF, s. 524). 

ë� d²b½   kedirġa (< Yun. katergon) (LF, s. 524). 

¹UL�I�   ba9sıma+ (< Yun. paksimadi) (Ruşenı.: TS, c. I, s. 485). 

¹UL�J�   beksuma+ (< Yun. paksimadi) (Yadigâr.: TS, c. I, s. 485). 

Tabii burada üzerinde durulan ve durulmayan, özellikle belirli 
kelimelerin doğrudan doğruya ancak kendi taban yapılarını ilgilendiren 
imla ve ses değişmelerinin ve bunların çok şekilliliği konusunun, 
Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadar geldiği, dil inkılabına ve Latin harfli 
Türk alfabesinin, terkedilen Arap harfli Türk alfabesine göre sağladığı 
çok elverişli imkânlarına karşılık, bugünkü Türk dilinde yine de farklı 
görüşler içinde ve değişik boyutlar hâlinde sürdürüldüğü gerçeği ise 
elbette göz önünden uzak tutulmamalıdır... 

7. Eski Türkiye Türkçesinde karşılaşılmaya başlanılan ve hem imla 
hem de ses yapılarında kimi kez çok şekillilik içinde bulunduğu görülen 
Batı dillerine ait kelimelerin bu özelliklerinin ortaya çıkış sebeplerinden 
biri de bunların her birinin birden fazla dil aracılığıyla Türkçeye gelmiş 
bulunmalarıdır. Mesela, "Frank" kelimesi Arapçadan ve Farsçadan Türk 
diline geçerken birbirinden az çok farklı imla ve ses yapılarını yansıtan 
türevlerle gelmiştir. Mesela, Farsça yoluyla gelen şekiller içinde “efreng, 
ifring”, Arapça yoluyla gelenler arasında ise “Efrenc, ifrencî” kelimeleri 
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dikkati çekicidir, örneklerden anlaşılacağı üzere Arapça yoluyla gelen 
şekillerde “c”li, Farsça yoluyla gelenlerde ise “kâf-ı Farisî” denilen “g”li 
ses yapısı, taşıyıcı dillerin kendi seslerini yansıtmaktadır. 

pÓìdÚ§Ó«  Efreng (F. < Esk. Fr. Franc, Lat. Francus; Efrenc: A.) (Yun. 

Em. Div., Süleym. Ktp, Fatih yz., nr. 3889,138 a-6,...). 
8. Eski Türkiye Türkçesine giren Batı kaynaklı kelimelerin bir

bölüğünde dikkati çeken başka bir özellik ise bunların ünsüz varlığında 
belirli bir düzen bulunduğu hâlde -özellikle bu dönemde düzlük-
yuvarlaklık uyumu henüz tamamlanmadığı için olsa gerek- aynı bir 
kelime tabanının aynı hecesinde yer alan ünlünün dışında kalan dar düz 
ve dar yuvarlak ünlüler sanki bir hece kapma yarışına girmişçesine yer 
değiştirip durmuşlardır! Bu konuda en çok değişkenlik gösteren çeşitli 
alanlardaki özel adlardır. Yazma eserlerde kelimelerin imlasının ya harfle 
ya harekeyle ya da hem harf hem de harekeyle tespit edilmiş 
bulunulması, bu çok şekilliliğin doğruluk derecesi hakkında, yazım veya 
bilgi yanlışlığından kaynaklanabilecek olanların dışında, herhangi bir 
tereddüde düşülmesi ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır. 

Bu durumla ilgili bulunan bazı örnekler şöyledir: “'beksimad-
beksumat, bednus-bid-nus, midrepolid-medrepolid; Edirne-Edrene-
Edrine, Engürüs-Engirüs-Öngürüs-Ungurus-Ungürüs, Leh-Lih; Mığail-
Muğail, Marini di Kavallo-Marin di Kavallo; Menderis-Men-deres,...” 

9. Türk dilinde kaynağı hangi dil olursa olsun bazı kelimelere
uygulanmasında hiçbir sakınca görülmeyen, tam tersine, özellikle o 
kelime yabancı kökenli ise ve onunla ifade edilen unsur Türk yaşayışında 
belli bir yer tutuyorsa, böyle bir dil unsuru ses, söyleniş gibi hususlar 
yönünden Türkçenin kendi öz unsurlarına göre her şeye rağmen yine de 
yabancı kalıyorsa, işte tam bu sırada halkın dil ve düşüncesinden 
kaynaklanan buluş, ilgi kuruş ve bağdaştırış sonucunda, Türkçedeki 
benzer veya sesçe aynı dil unsurları, hiç olmazsa eskisine göre tercih 
edilecek durumda yahut arzulanan anlama uygun ise ortaya adeta 
kendiliğinden bir halk etimolojisinin çıktığı, söz konusu edilen kelimenin 
yeni bir ses ve anlam yapısına büründürüldüğü Türk dili tarihinde zaman 
zaman görülegelen bir durumdur. Nitekim bu türlü ses ve anlam 
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yapılarının Türkçeleştirilmesi, bir bakıma da ilgili unsurun Türk’e ait 
olduğunun dile getirilmesi kapsamında, yeni Türk yurdunun adı olan 
“Anadolu” (< Yun. Anatole) ve eskiden kullanılan uzun menzilli bir top 
türü diye bilinen “balyemez”' (it. < paile e mezza, balamezza) kelimeleri 
örnek verilebilir. Belirtilen bu halk etimolojisinin kelimenin imlasına da 
yansıması doğal bir sonuçtur. Mesela, Türk tarihinde ayrı bir yeri olan ve 
İslavcada “karatavukluk” anlamına gelen Kosova'nın Eski Türkiye 
Türkçesi dönemine ait bulunan bir tarih yazmasındaki imlası, eski askerî 
müzikte önemli bir yeri olan ve halk arasında, Farsça “kös”' kelimesinden 
geldiği hâlde şimdiye kadar telaffuz edilen şekliyle, yani belki de “kös”' 
olarak algılandığı ve kelimenin diğer kısmı da Türkçe “ova” kelimesiyle 
bağdaştırıldığı için “Kös Ova” yapısıyla, daha açık ifade ile Arap harfli 
yazılışında s (sin) sesinin o’yu karşılayan v (vav) ile birleştirilmesi 
mümkün olmasına karşılık iki ayrı kelime hâlinde kaydedildiği 
görülmektedir. 

«Ë3Ë« ”3u½  Kös ova (veya Küs ova < Kosovo İsl.) (Gaz. Sul. Meh., 

tıpkıbasım, s. 92, st. 20). 
Bu kelimenin Arap harfli Türk metinlerinde “Kus ova, Köse ova” 

gibi çeşitli yazımları (İA, c. 6, s. 869) da bulunmaktadır. Belirtilen 
örneğin gücünde olmasa bile Dede Korkut Hikâyeleri'nin Dresden 
yazmasında tam beş kez aynı imla ile ve bitişik yazılmış olarak tespit 
edildiği görülen “Bayburd” kelimesinin anılan eserin diğer yazması olan 
Vatikan nüshasındaki yazımında iki kez yer alması ve bu iki kullanımda 
da kelimenin ilk kısmında yer alan “bay”ın Türkçe “zengin” 
karşılığındaki “bay”ı çağrıştırırcasına “burd” kısmından ayrı yazılması 
dikkati çekicidir... 

œ —u¾²U�   Bayburd (< Paypert, Papert Erm. ) Bayburt (Dede Kork., 

Dres. ns., s. ve st. 37-10, 61-3, 95-1. 96-13, 150-13). 
®—u� ÈU�   Bay-burt (Dede Kork., Vat. ns., s. ve st. 37-1, 83-3). 

 



36  | Uluslararası Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildirileri 

KISALTMALAR, KAYNAKLAR 

Âşıkpaşazâde: Die altosmanische Chronik deş cÂsi9pašazāde, Giese, 
F.: LF. 

Çev. Esd.: Cevahirü’1-esdaf: TS. 
Dede Kork., Dres.: Dede Korkut Kitabı, Ergin, Muharrem, Ankara, 

1989 (2. bas.), Faksimiledeki Dresden nüshası bölümü. 
 
Dede Kork., Vat.: Dede Korkut Kitabı, Ergin, Muharrem, Ankara, 

1989 (2. bas.), Faksimiledeki Vatikan nüshası bölümü. 
Ebulfeth: Tarih-i Ebulfeth Sultan Mehmed Han, Tursun Beg: LF. 
Enverî: Düsturname-i Enverî, M. Halil, İstanbul, 1928: LF. 
Erm: Ermenice. 
Esk: Eski. 
Esk. Uyg. TS: Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Caferoğlu, A., İstanbul, 

1968. 
Evliyā Çelebi Seyah: Evliyā Çelebî Seyahatnamesi, LF. 
Ferah: Ferah, Zekeriyâzade Çelebi: LF. 
Ferec: Ferec bacd e’ş-şidde, MS, Török F. 71, Budapest: LF. 
Fr.: Fransızca. 
Gaz. Sul. Meh.: Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han, İnalcık, 

Halil, Oğuz Mevlûd, Ankara, 1978. 
Hamza.: Hamzaname: TS. 
İA: MEB, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1967, c. 6. 
İsp.: İspanyolca. 
İt.: İtalyanca. 
Lat.:Latince. 
LF : The Lingua Franca In The Levant, Kahane, Henry &Renee, 

Tietze, Andreas, İstanbul, 1988. 
Makale-i zindâncı Mahmud: Makale-i zindâncı Mâhmud Kapudan 

berâ-yi feth ü zafer-i keştî-i Maltiz-i lacin-i duzeh-mekin, MS. 214, The 
Köprülü Library, İstanbul: LF. 

Marz. Terc.: Marzubanname Tercümesi, Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep, 
Ankara, 1973.  

 



Prof. Dr. Halil ERSOYLU |  37 

Midilli: Kıssa-i Midilli, MS. 643 of the Halet efendi Library, 
İstanbul: LF. 

Mün. Şif.: Müntehabü’ş-şifa. Hacı Paşa (Celâlü’d-din Hızır): TS.  
Müz: Müzekki’n-nüfus, İznikli Eşrefoğlu Abdullah: TS. 
nr.: numara.  
ns.: nüsha. 
Ruşenî: Ruşenî Divanı, Dede Ömer Ruşenî: TS. 
s.: sayfa. 
SN: Süheyl ü Nevbahar, Hoca Mes’ud: TS. 
st.: satır. 
Tuhfetü’l-kibâr: Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr, Kâtip Çelebi: LF. 
TS: Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara, 1963-1972, c. I-VI. 
Ven.: Venedik dilince. 
Yadigâr: Yadigâr-ı ibni Şerif, Ali Çelebi bin Şerif: TS.  
Yun.: Yunanca. 
Yun. Em. Div.: Yunus Emre Divanı yazması, Süleymaniye 

Kütüphanesi., Fatih yz., Nu. 3889). 
yy.: yüzyıl. 
yz.: el yazması eser; yazmaları. 





ESK‹ TÜRK‹YE TÜRKÇES‹NDE
“‹STEK K‹P‹” ÜZER‹NE

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN





ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “İSTEK KİPİ” ÜZERİNE 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN*  

Fiil çekiminde kullanılan eklerin fonksiyonlarını tespit etmek, hatta 
bazen bu fonksiyonları birbirinden ayırt edebilmek oldukça güçtür. Özellikle 
vurgu ve tonlama, bazı eklere fonksiyon yüklemede son derece etkili olur. 
Özellikle ETTk. gibi sadece yazılı metinleri ile takip edebildiğimiz bir 
dönemdeki fiil çekimi eklerinin fonksiyonlarını belirlemek, vurgu ve 
tonlamadan yararlanılamadığı için oldukça güçtür. 

Bu dönemin fiil zaman ve kipleri, fonksiyonları bakımından gereği 
kadar incelenebilmiş değildir. Daha ziyade, gramerlerde, eklerin şekilleri ve 
genel görevleri verilmektedir. Kaldı ki, henüz Türkiye Türkçesi (=TTk.) 
gramerlerindeki zaman ve kipler de, doyurucu açıklama ve sınıflandırmalara 
kavuşturulmuş sayılamaz.  

Bizim bu bildiride gündeme getirmeye çalıştığımız ETTk.de “istek kipi” 
meselesi de,  henüz TTk. gramerlerde de doyurucu açıklamalara kavuşmamış 
konulardandır. Bu yüzden, ETTk. Dil bilgisinde “istek kipi” için 
önereceğimiz sınıflandırmaya girmeden önce, kısaca TTk.deki “istek kipi” 
sorunumuza değinmek istiyoruz. Bu konu ile ilgili olarak, özellikle, Türk Dil 
Kurumunun 1993 yılında düzenlediği “Türk Gramerinin Sorunları 
Toplantısı”nda A. B. Ercilasun’un sunduğu bildiri ve o bildiri çerçevesindeki 
tartışmalar önemli bir yer tutar1. Konumuz o tartışmaların bütünü ile ilgili 
değilse bile, bazı açıklamalar, bildirimizdeki görüşlerimize destek 
mahiyetindedir. Bizim bazı düşüncelerimiz ise o bildiride verilmek 
istenenlerle uyuşmamaktadır. Biz, orada tartışılan konulara tekrar girmeden, 
özellikle ETTk.deki kullanımların belirlenmesini amaç edindik.  

TTk.de, “Dilek-İstek” başlığı altında 4 kip incelenmektedir. Dil bilgisi 
kitaplarımız, bunları: 

* AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği. 
1 Ahmet Bican Ercilasun, Türkçede Emir ve İstek Kipi Üzerine, “Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı 
(22-23 Ekim 1993), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 61-72. 
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dilek-şart gereklilik Istek emir

1. teklik otur-sam otur-malıyım (otur-ayım) (otur-ayım) 

2. teklik otur-san otur-malısın otur-asın otur-∅ (otur-
un) 

3. teklik otur-sa otur-malı otur-a otur-sun 

1. çokluk otur-sak otur-malıyız (otur-alım) (otur-alım) 

2. çokluk otur-sanız otur-malısınız otur-asınız otur-un (otur-
unuz) 

3. çokluk otur-salar otur-malılar otur-alar otur-sunlar 

şeklinde sınıflandırır. 

Yukarıdaki tabloda yer alan “dilek-şart” çekimindeki -sA eki, “şart” 
bildirdiği durumlarda asıl cümlenin yüklemi olamaz. Bu yüzden, “-sA ekinin 
şart bildirdiği durumlarda, “kip değil, zarf-fiil özelliği taşıdığı” ve bu 
yüzden de gramerlerimizdeki kip başlığı altından çıkarılıp zarf-fiiller 
konusuna sokulması gerektiği düşüncemizi daha önce yazmıştık2.  

Kipler bahsimizdeki bir diğer tartışma, - ( y ) A y I m  / - ( y ) A l I m 
ekleri üzerinedir. Kimi dilcilerimiz, otur-ayım yapısındaki -(y)AyIm ekini 
“emir” kipi, kimileri ise (birinci kişi kendi kendine emredemez 
düşüncesinden hareketle), “istek” kipi başlığı altında inceler3. -ayım / -asın / 
-a; -alım / -asınız / -alar çekimlerinde, "emir midir istek midir" diye, yalnızca
birinci kişi (-ayım / -alım) çekimleri tartışılır. Oysa, burada tartışılması
gereken asıl konu, -(y)A ekinin 2. ve 3. kişi çekimleridir: Türkiye
Türkçesinde:

2. teklik kişi otur-asın başla-yasın  ver-esin 
3. teklik kişi otur-a  başla-ya  ver-e 

gibi çekimler “yazı dili”nde gerçekten de yaygın olarak kullanılmakta 
mıdır? Yani, 

2 Gülsevin, Gürer, “Türkçede -sA Şart Gerundiumu Üzerine”, Türk Dili sayı 467, Kasım, 1990, s. 276-279;
Develi, Hayati, "-sA Eki Nedir? Kip mi, Zarf-fiil mi?", İlmi Araştırmalar, C.1, İstanbul, 1995, s. 91-94. 
3 Konu ile ilgili geniş tartışma ve kaynaklar için, bkz. Ercilasun, a.g.m. 
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Türkiye Türkçesinin standart ve karakteristik 
“2. ve 3. kişi istek kipi çekimleri”, 

  -(y)AsIn / -(y)A 
şekilleri ile mi yapılır? 

Bu sorunun cevabını kendi kendimize şu soruları sorunca bulabiliriz: 
• “Asıl cümlenin yüklemi “istek 2. teklik kişi” (yani,

gramerlerimize göre -asın eki) ile çekimlenmiş cümleler kurunuz.”
• “Asıl cümlenin yüklemi “istek 3. teklik kişi” (yani,

gramerlerimize göre -a eki) ile çekimlenmiş cümleler kurunuz.” 
Görülecektir ki, otur-asın / otur-a ; ver-esin / ver-e  gibi yüklemlerle 

çekimlenmiş cümleler kurabilmek oldukça güçtür. Bu yapılarla 
kullanılabilecek örnekler, halk ağzına, deyimlere ve tarihî lehçelere uygun 
olsa bile, standart yazı dilimize yabancı olacaktır4. 

 İkinci teklik kişi istek kipi için otur-asın  gibi bir çekimi 
kullanmadığımıza göre: 

1. Türkçede, otur- fiilini “istek kipi 2. kişi veya 3. kişiler” ile
çekimleyememekte miyiz?

Her ne kadar otur-asın ve otur-a diye bir “istek kipi 2.-3. kişi” çekimi 
olmasa bile, yine de biz Türkçemizde “otur-” fiilini “2. ve 3. kişiler”den 
“isteyebilmekteyiz”. Bu durumlarda, istek bildirmek için gramerlerimizde 
“emir” diye verilegelen: 

o t u r - ∅
o t u r - u n      /   o t u r - u n u z
o t u r - s u n   /   o t u r - s u n l a r

4 Halk ağzında, deyimlerde geçen kullanışlar dışında, çok seyrek de olsa -asın  ekine rastlanabilir:
“Olayın bu şekilde bitmeyeceğini bil-esin.” “Bil-esin ki bu olay burada bitmez.” gibi. Bu örneklerde de 
hep aklımıza BİL- fiilinin çekimi gelmektedir. -esin ekini alınca da, zaten istekten ziyade “emir” 
fonksiyonu taşımaktadır. 
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 çekimleri kullanılmaktadır. Ayrıca,  
 o t u r - u r    m u s u n 
 o t u r - u r    m u s u n u z 

 gibi yapılar da “istek” bildirmek için kullanılır. L. Karahan, 
bunların da “istek” çekimlerinde gösterilmesinin isabetli olacağını 
söylemektedir5. 

  
2. otur-asın yapısındaki -(y)AsIn / -(y)A eklerini dilbilgisi 

kitaplarımızın “istek” bahsinde bulundurmamız doğru mudur?  
  

otur-asın gibi yapılar, ancak halk ağzında, deyim ve atasözlerinde ya 
da çok özel kullanımlarda “istek” (istek, emir, tavsiye vs.) 
bildirebilmektedir. Bizce, otur-asın yapısındaki -(y)AsIn ekini dil bilgisi 
kitaplarımızın “istek” bahsinde "müstakil olarak" bulundurmamız doğru 
değildir.  

  
 Bizce, Türkiye Türkçesi gramerlerinde “emir” ve “istek” için iki ayrı 

çekim verilegelmesi, hem şekil, hem de fonsiyonları açısından doğruyu tam 
yansıtmamaktadır. Şekil açısından bakarsak, otur-asın / otur-a gibi 
çekimler, yazı dilimizin gerçek istek kiplerini yansıtmamaktadır (Birinci kişi 
-ayım /-alım zaten tartışmalıdır). Fonksiyon açısından ise, zaten “istek” 
görevinde, çoğunlukla ve sıklıkla, otur-∅ / otur-un / otur-sun gibi, “emir 
kipi” başlığı altında verilegelen ekler kullanılmaktadır. 

 
otur-∅ / otur-un / otur-sun gibi yapılar, aslında “istek” bidirir. İsteğin 

derecesine göre, bu, “emir”, “dilek”, “temenni”, “dua” vs. şeklinde 
karşımıza çıkar. 

• Bırak beni hürriyetime kavuşayım. 
kavuşayım: istek (yapılmasını kendi adıma 2. kişiden isteyen ben'im) 
bırak : istek (yapılmasını 2. kişiden isteyen ben'im;  burada bir 

emir söz konusu değil) 
• Bırak çocuğu hürriyetine kavuşsun. 
kavuşsun : istek (yapılmasını 3. kişi adına 2. kişiden isteyen 
ben'im) 
bırak : emir (yapılmasını 2. kişiden isteyen ben'im) 
• Derhal benim yanıma gelsin. 

                                              
5Karahan, Leyla,  "Türkiye Türkçesinde Fiil Çekimi", Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı II, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s. 54. 
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gelsin : emir (yapılmasını 3. kişi için 2. kişiden isteyen ben'im) 
• Benim çayım açık olsun.
olsun : istek (yapılmasını 3. şey ile ilgili olarak 2. kişiden isteyen
ben'im)

Aynı ek, hem emir hem istek hem gereklilik vs. bildirebilmektedir. 
Bunların farklı fonksiyonlar ifade edebilmesi, ancak; 

• cümledeki diğer kelimelere
• kişiler arasındaki hissî ve hiyerarşik ilişkilere
• vurgu ve tonlamaya
• isteğin gerçekleşmesi için gereken zamana
• isteğin derecesine
• isteğin gerçekleşmesi için müsamaha ve mecburiyete,

göre değişmektedir. 

Bugün "Dilek-İstek Kipleri" başlığı altında verilegelen 
"Emir", "İstek", "Dilek-Şart" ve "Gereklilik" kiplerini, 

ETTK.de, fonksiyonları itibarı ile ayrı ayrı müstakil şekillerde 
gösterebilmek oldukça güçtür. Bu kiplerin hepsinde "bir şeyin 

yapılmasının, ben tarafından istenmesi" vardır. 
ETTK.de, tek bir şekil, 

hemen hemen bütün tür ve derecelerde istek bildirebilmektedir. 
Yani aynı ek hem dilek-istek hem emir hem tavsiye yolu ile gereklilik 

hem temenni vs. göstermek için kullanılmıştır. 

Bu fonksiyon çoklukları, günümüz Türkçesine gelindikçe belirli eklerde 
yoğunlaşmış ve koyulaşmıştır. TTk.de 'nispeten' emir (veya istek) için ayrı 
ek, gereklilik için ayrı ekten bahsedilebilir. Ancak, ETTK.de her kip için ayrı 
ayrı ekler göstermek mümkün değildir. 

Bu yüzden, gramerlerimizde "Dilek-İstek Kipleri" başlığı altında 
"Emir", "İstek", "Dilek-Şart" ve "Gereklilik" diye ayrı ayrı verilegelen 
şekilleri, ETTk.de "istek kipi" adı altında birleştirip incelemeye çalıştık. İlk 
bakışta, buna, 'bir kip için birden çok şekil bulunmamalıydı' diye itiraz 
edilebilir. Ancak, sadece ‘Gelecek Zaman’ için, “-(y)A; -(y)AsI; -(y)IsAr; -
(y)AcAK; -dAçI; -sA gerek” olmak üzere altı ayrı ek kullanıldığı
düşünülürse, vermeye çalıştığımız yeni tasnif makul karşılanabilir,
kanısındayız.
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İSTEK KİPİ 

Şu fonksiyonlarda kullanılır: 
 
a.  Dilek-istek bildirir. 
b.  Emir bildirir. 
c.  Gereklilik bildirir ('gerek (kim)  ... -(y)A' yapısında olanlar). 
ç. İstek yolu ile gereklilik bildirir. 
d.  Dua yolu ile istek bildirir. 
e.  Yalvarma yolu ile istek bildirir. 
f.  Temenni bildirir. 
g.  Tavsiye bildirir.  
ğ. Tavsiyede gereklilik bildirir (özellikle ne soru kelimesi ile birlikte 
kullanılınca). 
h.  Emir yoluyla gereklilik bildirir. 
ı. '-mAk için ...'  anlamında maksat bildirir ('ki' ile bağlanan veya 
bağlanması gereken birleşik cümlelerde). 
i.  Tercih bildirir. 
j.  Serbestlik verildiğini bildirir. 
k.  Müsaade-icazet bildirir. 
l.  Serzeniş yolu ile yönlendirme bildirir. 

 Tabloda verilen eklerin her biri, yukarıdaki fonksiyonların hemen 
hemen hepsi için de kullanılabilmektedir. 

 
- (y) A 

 
a. Dilek-istek bildirir: 

1. kişi teklik -(y)AvAn / -(y)AvAm / -(y)Am / -(y)AyIn / -
(y)AyIm  

• süçü içevem süçü delü olavam delü / nem var verem yele sini 
dutavam bir gün (SV. 8,3); işid imdi saηa vasfın diyeyin / işidicek 
çu dirsin ben gideyin (EMŞer.198); kan yiyici cân alıcı zâlimüη 
cevrinden kurtaram (Kelile. 38r); merhem idüp gözüme uram (Tıb. 
Neb. 83b.11-12); varayın ben de bugday işleyeyin / anda yaylayup 
anda kışlayayın (Harname. 91); ben eyitdüm bir igne yurdusı kadar 
delükden bakayın didüm ve bakdum (MC. 48a. 5); ol deηizüη 
balıkların süreyin anuη agzına bıragayım (MC. 29b.13); 

 
1. kişi çokluk -(y)AvUz / -(y)AlUm  
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• döndiler yehûdiye söylediler / ko anı biz öldürevüz didiler
(ŞH.Yus.7,2); kanatlanup uçalum külli hevesden geçelüm / 'ayn-ı
selvândan içelüm kuds-i mübârekdedür (EMŞer. 377); bir zamân
yatalum uyuyalum / uyanuban halvâyı biz yiyelüm (Aş. Paş. Hik.
21); eyitdi ilâhî bizi ol tag üzere agdur görelüm ne var (MC. 60a.3);

2. kişi teklik -(y)AsIn
• hemîşe saltanat tahtında pâdişâh olasın turasın didiler (MC. 31a.7);

iy şâh hoş olıcak oglan bulunur didi oglına kıy tâ ki hoş olasın
(KVz.19a. 5);

2. kişi çokluk -(y)AsIz
• esen kaluη gönüldük hayr ile biz / nasîb ola varasız dahı hem siz

(EMŞer.184); vasiyyet kıldum kim ben ölicek bu topragı balçık
idesiz ol balçıkdan bir kerpüç idesiz başum altında koyasız (MC.
5b. 9-10);

3. kişi teklik -(y)A
• anı taηrı 'aşkına kılgıl revâ / hak zamâne şerrini senden sava (Vrk.

Glş. 21,13,1171); altundan burun düze kim cerâhatı kokmaz oηulur
didi (Tıb. Neb. 67b.14-15); ol gice tâ'at idem hak te'âlâ günâhlarum
yarlıgaya (MC. 81b.12);

3. kişi çokluk -(y)AlAr
• yine işit resûlüη hâlin iy cân / o kâfirler dilerler dökeler kan

(EMŞer. 135); k'ideler togru yollara irşâd / bildüreler nedür salâh u
fesâd (Harname.7).

b. Emir bildirir:

2. kişi teklik -(y)AsIn
• hak te'âlâ eydür yâ muhammed hâcetüm oldur kim benden çok nesne

dileyesin (MC. 39b.10).

c. Gereklilik bildirir ('gerek (kim)  ... -(y)A'  yapısında olanlar):

1. kişi teklik -(y)Am
• ammâ ben bu ılanı gerek bâgubân eliyile öldürem (Mrzb. 22a. 8);

1. kişi çokluk -(y)AvUz / -(y)AlUm
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• gerek ki aηa ölince tapavuz / yaramazlık kapusın yapavuz biz (Işk.
8526);

2. kişi teklik -(y)AsIn
• çün göηül murâdı hâsıl olmaga yüz dutduη gerekdür kim sâbit

kadem olasın (Mrz. 31b. 6); gerek kim beni hazrete kavuşdurasın
(MC. 11a. 3);

2. kişi çokluk -(y)AsIz
• gerek kim ferrûha gösderdesiz yüz / ola zâhirde bir ü ma'nîde yüz

(Işk. 8526);

3. kişi çokluk -(y)A
• bu benî âdem gerek hâlin bile / taηrıya yalvarmak nedür yolın bile

(Aş. Paş. Grb. 159,5); pes pâdişâh gerek kim taηrı buyrugına uya
ve kur'ânı îmân idine (Kelile. 42r); bir kişi vezîr idinmek gerek kim
anda iki haslet ola (KVz. 25b.10).

ç. İstek yolu ile gereklilik bildirir:

2. kişi teklik -(y)AsIn
• yûsuf kavlinde mâl yidi bâre idesin üç bâre arslıka viresin ve oglına

viresin (Feraiz. 64a. 544);

2. kişi çokluk -(y)AsIz
• ammâ sizden dilerem kim benüm vasiyyetüm saklayasız ve bilesiz

kim yigrek gül göηül gülistânında açılur (Mrzb. 7b.1);

d. Tavsiyede gereklilik bildirir (özellikle ne soru kelimesi ile
birlikte kullanılınca): 

1. kişi teklik -(y)AvAn / -(y)AvAm / -(y)Am / -(y)AyIn / -
(y)AyIm

• göηli dilemez ben ne ideven / cânı dartmaz ben ne ideven (SV.
17,1); uş ne kılayın ve kalanın ne eyleyeyin (MC.77a. 3); ilâhî
alnında ne yazayın didi (MC. 49b. 6); aydur yâ baba ne kılayum
(Behc.1,112);
2. kişi teklik -(y)AsIn

• resûl mihrâbı andadur göresin / namâz kılup aηa yüzüη süresin
(EMŞer. 274); iki 'âlem eger sinüη olursa / koyasın 'âlemi anı
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dutasın (SV. 25, 3); gün bu gündür kim tâ'at 'ibâdetile geçüresin 
(MC. 65b. 8); 
 
2. kişi çokluk   -(y)AsIn 

• veled aydur ki binden gey işidüη /anuηçün siz bile siz kim ögür siz 
(SV. 24, 9). 
 
e. Emir yoluyla gereklilik bildirir: 
 
2. kişi çokluk -(y)AsIz 

• tâ ola kim sakınasız yimekden içmekden cimâ' itmekden dahı 
taηrıdan korkasız (MC.71b. 4). 
 
f. '-mAk için ...'  anlamında maksat bildirir ('ki' ile bağlanan 

veya bağlanması gereken birleşik cümlelerde): 
 
1. kişi çokluk -(y)AvUz / -(y)AlUm  

• yâhûz katına varavuz ki bundan çâre soravuz (Mrzb. 55b.13); yâ 
mûsâ bize taηrıyı 'ayân göster biz saηa inanalum (MC. 36b.13); 
 
2. kişi çokluk -(y)AsIz 

• anlara muhâlefet eylemeη kim soηra peşîmân olmayasız (MC. 99b. 
3); 
 
3. kişi teklik -(y)A 

• dillerinden kesdiler hep sözleri / tâ kim uyhuya vara gözleri (Aş. 
Paş. Hik. 25); bular çok zârilık kıldılar ve minnet getürdiler buları 
daşıya (Kelile. 35r); hak te'âlâ hazretine nice tâ'at kılam kim 
tevbemi kabûl ide (MC. 90b. 11). 

g. Tercih bildirir: 
 
1. kişi teklik -(y)AvAn / -(y)AvAm / -(y)Am / -(y)AyIn / -

(y)AyIm  
• senüη etüηden ogul yiyeyin mi yohsa sası dinlü kâfirüη döşegine 

gireyin mi agah kazanuη nâmûsını sıdurayın mı (DKor. D. 53, 4-
5); hurmâ yeyicek sol yan dişümle çeyneyem (Tıb. Neb. 47b.16). 
 
ğ. Serbestlik verildiğini bildirir: 
 
2. kişi teklik -(y)A sen 
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• gele sen bunda saηa neη garazum yok işidür sen / kala sen anda 
yavuzdur yalıηuz kanda kalur sen (Mev.1,1). 
 
h.  Müsaade-icazet bildirir: 

 
3. kişi teklik -(y)A 

• hakkıyla ne iderse fermân şâhuη ola (KVz. 5b.17). 
 

- s A 
 

 Şart bildirdiği sürece esas cümlenin yüklemi olamayan ve bu 
yüzden bir kip özelliği taşımayan -sA eki, sadece dilek-istek bildirdiği 
örneklerde asıl cümlenin yüklemi olabilmektedir. 
 

a. Dilek-istek bildirir: 

1. kişi teklik -sAm 
• gümişden elli kandili gör anda / gücüm yitse iletsem aηa ben de 

(EMŞer. 58); dédüm yâra kim dudaguηı emsem / dédi dervîşe la'l 
olur mı emsem (Mec. Nez.108a.1); göηlinden geçdi kim 'acabâ 
'arşuη ululugı ne kadar ola uçsam görsem diyü (MC.11a.12); 
 
1. kişi çokluk -sAvUz 

• gamzenüη zahmın görüp yoluηda yüz döndürsevüz / hîç amân 
vérme ki senden tîg u bizden başlar (Mec. Nez.178a. 3); 
 
3. kişi teklik -sA 

• kamu muhammed ümmetine okısa bizni du'âdan unutmasa 
inşaallah (Feraiz. 60a.18). 
b. Gereklilik bildirir ('-sA  gerek'  yapısında olanlarda)6: 

 
1. kişi teklik -sAm  

• senüηle meşveret kılsam gerekdür / bu derde çâreler bulsam 
gerekdür (Işk. 3565); 
 
2. kişi teklik -sAη 

• bir kaç haslet birle ârâste olsaη gerek (Mrzb. 64b.14); 
                                              
6 “-sA gerek” kalıbı, aslında, Eski Türkiye Türkçesinde “gelecek zaman” için kullanılan bir yapıdır. 
Bergamalı Kadri (a.g.e. s. 20-21) bu ekin gelecek zaman ifade ettiğini bildirmiştir. “Gereklilik” için de 
kullanılır. 
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3. kişi teklik -sA
• müslümânum diyen kişi şartı nedür bilse gerek / taηrınuη buyrugın

tutup beş vakt namâz kılsa gerek (Yun. Em. 80,1).

KİŞİLER İÇİN 
ÖZEL EKLERLE YAPILANLAR 

A. -g ı l 7

2. kişi teklik

a. Dilek-istek bildirir:
• aytdum iy pertev-i hak dutgıl elüm / hod ne el var ne ayak dutgıl

yolum (Aş. Paş. Grb.175,11); bizi dinlendürgil ve kaygumuzı
gidergil (Kıs. Enb.107); eyittüm ilâhi dilerem ben ümmetüm /
yarlıgagıl budur senden hâcetüm (Mrc. 407);  baηa dübeyle
zahmeti içün devâ buyurgıl (Tıb. Neb. 57b. 2-3).

b. Emir bildirir:

• beg eyitdi eyitgil (MC. 33a.12); vargıl otlagıl didi devecük durdı
gitdi (T. S.) (Yüz. Ha. 264).

c. Dua yoluyla istek bildirir:

• kaçan abdest içün eline bardak alsa ol dahı hâl dilile eydür ilâhî bu
kuluηa uçmak bardakların rûzî kıl dir ve kaçan abdest alsa ol su
dahı du'â kılur hâl dilile eydür bu kuluηı kıldugı günâhlardan
arıtgıl pâk eyle dir ve kaçan namâza tursa ol mescid dahı hâl dilile
du'â kılur eydür ilâhî bu kulunuη sinini nûrlandurgıl (MC. 69a. 4-
9).

ç. Tavsiye bildirir: 

• imdi gel 'akluηı der gendüzüηe / fikr idüben bakgıl gözüηe (Aş.
Paş. Grb.17,6); anı algıl dahı talak yirine baglagıl andan soηra bir
hokkaya koygıl agzını berkitgil (Tıb. Neb. 49b.15-17).

7 Bu şeklin emir eki değil, "pekiştirme morfemi" olduğunu  O. F. Sertkaya açıklamıştır ( I. Uluslararası 
Türk Dili Kongresi, Türk Dil Kurumu, Ankara, Eylül 1988, tebliğ). 
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d. Tavsiye yolu ile gereklilik bildirir:

• eger nâm ister iseη âhiretde / yidürgil hak yolına dünyâda nân
(Çrh. 15); ve dahı kibr ü kîn eylemegil kim halk senden
yigrenmesünler (MC. 28b.7).

B. (- ∅ )

2. kişi teklik

a. Dilek-istek bildirir:

• kerem göster ki sultân-ı keremsin / kadem kıl rence kim kademsin
(Hus. Şir. 2935); tersâ didi ilkin sen di gördügüη (Aş. Paş. Hik.
30); iy kişi ko beni gendü hâlüme (MC. 87b.1).

b. Emir bildirir:

• bir sâlih kişi bir câriye satun aldı meger ol câriye zâhidlerdendi
efendisi eyitdi iy câriye bu gün yun arın (MC. 58a. 3).

c. Dua yolu ile istek bildirir:

• bizümle cümle îmân ehline hem / rahmet eyle bu dilde kalmasun
gam (EMŞer. 332); aydana ve diηleyene yazana / rahmet eyle yâ
ilâhî rabbenâ (Aş. Paş. Grb. 306, 39); ilâhî bu mü'min kula uçmak
döşeklerinden rûzî kıl dir (MC. 68b. 12).

ç. Tavsiye bildirir:

• imdi gel 'akluhı der gendüzüηe / fikr idüben bakgıl gözüηe (Aş.
Paş. Grb.17,6).

d. Tavsiye yolu ile gereklilik bildirir:

• sini aldar bu dünyâ bîhaber sen / sözüm işit ögüdüm dut top elden
(Çrh. 24).

C. - (U)η ~ - (U)ηUz

2. kişi çokluk
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 Aslında -(U) η eki 2. çokluk kişiyi göstermek için yeterlidir. Ayrıca 
-(U)ηUz şeklinde genişletilmesi, saygı ve incelik ifadesi kazandırmak için 
olmalıdır. Bu yüzden, -(U)ηUz kullanılışında, emir fonksiyonu 
beklenemez. Ancak, H. Develi'nin Mirac-nâme'de tespit ettiği -(U)ηUz 
örneği, -(U)η ile paralel olarak, nezaket ifadesi taşımadan kullanılan bir 
örnek olarak görülmektedir8. 
   

a. Dilek-istek bildirir: 
 

• halvâ geldi ortaya oturdılar / cuhûd eyder işidüη göηül ne diler 
(Aş. Paş. Hik.18). 

 
b. Emir bildirir: 
 

• varuη avlaη getürüη kurdı ele / yohsa teηriden gele size belâ (ŞH. 
Yus.11, 3); iy firişteler kullarumuη bu ni'metlerine ve sa'âdetlerine 
nazar eyleη dahı dünyâdaki hâlühe bakuη; örü turuη kıluηuz dün 
namazın / tâ'at eyleη taηrıya tazin hazin (Mrc. 379); (MC. 96a. 9-
10); aydur mere bâzirgânlar varuη iklîm iklîm araη (DKor. D. 
94,12). 
 
c. Yalvarma yolu ile istek bildirir: 
 

• biz karaηu sîn içinde yalıηuz garîb miskîn dermânde ve 'âciz 
kalmışuz bizi esirgeηüz ve bizüm mâllarumuzdan hayr u ihsân ve 
sadak virmek elümüzden gelmez bârî bizi hayr du'âyıla aηuηuz 
dirler (MC. 77b. 9-11). 
 
ç. Tavsiye bildirir: 
 

• birbiriηüzden ayrılmaη (Mrzb. 8a.7); iy yârenler bu demüη 
kadrüη bilüη / günde yüz biη gez haka şükrin kıluη (Aş. Paş. Vsf. 
32); kaçan aşuηuza siηek düşse oηa baturuη andan çıkarup 
bıraguη (Tıb. Neb.103a.1-2); 

 
• kaçan aşuηuza siηek düşse aşa tamâm baturuηuz iki kanadın bile 

andan çıkarup yabana atuηuz (Tıb. Neb. 91a. 6-8). 

                                              
8H. Develi, "Eski Türkiye Türkçesine Ait Manzum Bir Miracname", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 
XXVIII, İstanbul, 1998, s. 137. 
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d. Tavsiye yolu ile gereklilik bildirir:

• koη savaşı siz bugün şeytân başını dögüη / süd bigi u bal bigi hoş
karıluη bir bir ile (SV. 3,10);

taηrıdan utanuηuz kim ölüm ihen yakındur (MC. 98b.12).

e. Serbestlik verildiğini bildirir:

• iy mü'minler yiηüz kim halk toydugı vaktın siz aç olurduηuz (MC.
76a.).

Ç. - sUn / - sUnlAr 

3. kişi teklik -sUn

a. Dilek-istek bildirir:
• yine biti yazdı atasına biz bu işi bitürinçe atam sü dirsün bagdâza

salsun (Behc.108); 'ışk hod ilçi dürür gelür saηa / dir aηa 'âşık olan
gelsün baηa (Aş. Paş. Fkr.12).

b. Temenni bildirir:
• bırakdılar yûsufı derin kuyu / kesdiler urganını ölsün diyü (ŞH.

Yus.7,12); hak kazâdan beklesün dâ'im sizi (Vrk. Glş. 9, 27, 508);
yene katlanumadı eyitdi gözüηüz kör olsun dostlarum beni götürüp
uçdıgı-yiçün didi (Kelile. 52r); aydıvirgil kim teηri saηa rahmet
kılsun (Kıs. Enb.107); baηa bir ögüt vir azacuk olsun (MC. 98b.
3).

c. Tavsiye yolu ile gereklilik bildirir:
• kelime gerek ki diri kala ölmeye cânı / bu yola gelsün ü görsün

binümle ol yüzi (SV.10,11); dilerse ki dükeli halkdan güçlü ve
kuvvetlü ola hak te'âlâya tevekkül kılsun didi (MC. 98a.11).

3. kişi çokluk -sUnlAr

a. Emir bildirir:

• hak te'âlâ eyitdi bu dört ayı oruc dutsunlar (MC. 54a.13); ol gögüη
firişteleri baηa vasiyyet itdiler kim yâ muhammed eyitgil
ümmetüηe kim hacâmet idici olsunlar (Tıb. Neb. 80a.19).
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b. Dilek-istek bildirir: 
• tâ ki meydân ötesinde uzadu / bürke kazsunlar hoş anı düzedü 

(Vrk. Glş.11,15-601); şeyh eyitdi iy şâh buyur bir legençe getürüp 
suyıla toldursunlar (KVz. 9a. 4). 
 
c. Tavsiye yolu ile gereklilik bildirir: 

• yâ mûsâ ögütle kullarum bir iş işlesünler kim ben anları uçmaga 
givürem (Metin15, 3); bizüm ardumuz basmaga gelürler leşkerlerin 
onı biz gelince pusıdan çıksunlar (KVz. 29b.14). 
 
ç. Müsaade-icazet bildirir: 

• üçer gün tahta geçüp pâdişâhlık eylesünler hüküm hükümât 
ellerinde olsun ne dilerse eylesünler (Kvz. 21a. 5). 

 
D. –sAηA(nA) 

2.  teklik kişi 
Bu ek, ETTk. araştırmalarında yer almaz. XVI. yüzyıl dilcilerinden 

Bergamalı Kadri, Müyessiretü’l-‘Ulum adlı eserinde, önce -sAηa, daha sonra 
da -sAηanA eklerini şöyle verir9: 

“ve dahı vakt olur ki emr-i hâzırı bir yüzden dahı isti’mâl eylerler; 
âhirin hareketlü ise hareket üzre, sâkin ise sükun üzre ibkâ eyleyüp bir 
‘sAηA’ lafzın âhirine ziyâde eylerler; bil-seηe, oku-saηa gibi. kazâlik 
bunuη gibilerden murad “serzenişdir”, ya’ni “başa kakmakdur”, yâhud 
“arzdur”; “arz” ve “tevbih” ma’nası yukarıda beyân olundı” (orijinal metin 
43-44). 

“ve dahı emr-i hâzır bir yüzden dahı isti’mâl eylerler, bil-seηene 
gibi, okı-saηanA gibi. kezâlik bundan bir murad eylerler, ya’ni “serzeniş” 
kasd eylerler, “mübalaga” tarîki üzre” (orijinal metin 47). 
 ETTk. metinlerinde tespit edebildiğimiz örnekleri şunlardır: 
 

a. Serzeniş yolu ile yönlendirme bildirir: 
• ne kılupdur oglanlar işbu saηa / bunları öldürmegi terk itseηe 

(DMH. 6a. 6); 

                                              
9 Bergamalı Kadri (yayımlayan Besim Atalay), “Müyessiretü’l-‘Ulum”, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
İstanbul, 1946, s. 31-33. 
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• budak eydür bunda lāf urup ne gürlersin, çün er dilersin varup
babaηı kāfir elinden kurtarsaηanA, on altı yıldur kāfir elinde
dutsakdur didi (DKor. D. 87.1).

GEÇMİŞ ZAMANDA İSTEK 

-(y)A (i-)d+kişi 

1. kişi teklik -(y)A (y~i-)dUm
• ilâhî üzerüme kocam hakkı olmasadı gündüz dahı saηa

'ibâdet ideydüm gice vü gündüz senüη kulluguηda
olaydum (MC.10b.12).

1. kişi çokluk -(y)A (y~i-)dUK
• kâlu belâ dinmedin kadimde bileyidük (Yun. Em. 24, 4).

2. kişi çokluk -(y)A (y~i-)dUηUz
• nolayıdı benüm ivüme bir lahza bakayıduhuz (DKor. D. 9,1).

3. kişi teklik -(y)A (y~i-)dI
• peygamber gibi kişi bizüm dahı atamuz olaydı (MC. 88a. 8).

3. kişi çokluk -(y)AlAr (i-)dI
• bidüreydüm halâyıka söz ile / görelerdi yaratganı göz ile (SV .

İbt.79).
SONUÇ 

Bugün "Dilek-İstek Kipleri" başlığı altında verilegelen "Emir", "İstek", 
"Dilek-Şart" ve "Gereklilik" kiplerini, ETTK.de, fonksiyonları itibarı ile ayrı 
ayrı müstakil şekillerde gösterebilmek oldukça güçtür. Bu kiplerin hepsinde 
"bir şeyin yapılmasının, ben tarafından istenmesi" vardır. ETTK.de, tek bir 
şekil, hemen hemen bütün tür ve derecelerde “istek” bildirebilmektedir. Yani 
aynı ek hem dilek-istek hem emir hem tavsiye yolu ile gereklilik hem 
temenni vs. göstermek için kullanılmıştır. Bu fonksiyon çoklukları, günümüz 
Türkçesine gelindikçe belirli eklerde yoğunlaşmış ve koyulaşmıştır. 

TTk.de 'nispeten' emir (veya istek) için ayrı ek, gereklilik için ayrı ekten 
bahsedilebilir. Ancak, ETTK.de her kip için ayrı ayrı ekler göstermek 
oldukça zordur. Yani, hangi ekin “emir”, hangisinin “istek” olduğuna karar 
vermek imkânsızdır. Çünkü, "aynı" ek, bu iki fonksiyonu da, "bir diğer ek" 
kadar gösterebilmektedir. Bu yüzden, burada emir ve istek fonksiyonlarını 
genel bir ad olan istek terimi ile birleştirerek vermeyi tercih ettik. İlk bakışta, 
bir kip için birden fazla ek gösterilmesinin yanlış olduğu düşünülebilir. 
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Ancak, sadece "gelecek  zaman"  için ETTK.de 6 ayrı ekin [ -(y)A; -(y)AsI ; 
-(y)IsAr ; -(y)AcAK; -dAçI; -sA gerek] kullanıldığı ve tablolarda gösterildiği 
düşünülürse, “istek” için de 3 ekin gösterilmesi makul karşılanabilir, 
kanısındayız. Yukarıda da verdiğimiz bu tablo şudur: 

ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSTEK KİPİ 

- (y)A - sA 
(-sAηA /-
sAηAnA) 

KİŞİLER 
İÇİN ÖZEL 

EKLER 

GEÇMİŞ 
ZAMANDA 

ÇEKİMİ 

1. teklik - (y)AvAn
- (y)AvAm 
- (y)Am 
- (y)AyIn
- (y)AyIm 

-sAm .......... -(y)A
(y~yI)dUm 

1. çokluk - (y)AvUz 
- (y)Alum 

-sAvUz .......... -(y)A 
(y~yI)dUK 

2. teklik - (y)AsIn -sAη 
(-sAηA/ -
sAηAnA) 

-GIl 
- ∅ 

.......... 

2. çokluk - (y)AsIz ......... -(U)η 
-(U)ηUz 

-(y)A 
(y~yI)dUηUz 

3. teklik - (y)A -sA -sUn -(y)A (y~yI)dI 

3. çokluk - (y)AlAr .......... -sUnlAr -(y)AlArdI 
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Bu bildiri, Yeni Türkiye Dergisi’nin teklifi üzerine değerli meslektaşım 
Bayan Özlem Deniz-Yılmaz ile ortaklaşa yazdığımız aynı başlığı taşıyan 
çalışmanın devamıdır. Çalışmamızda Eski Anadolu Türkçesinin (EAT’nin) 
yazılı abidelerindeki malzemenin araştırmacıya gayet verimli teorik 
irdelemeler ilham ettiğini göstermeye çalıştık. Aynı sav, fiil zaman 
kategorisi için de geçerlidir. 

Bilindiği gibi, bildirme kipinin (indikatifin) hususi eki yoktur. Fiil 
zaman kategorisi sisteminin bunu oluşturduğunu saymak, her hâlde hakikate 
uygundur. Bu kipin amacı, anlatımın ihtivasının gerçeğe uygun düştüğünü 
bildirmektir.  

EAT, teşekkül etme sürecinde bulunan ve tipik Türk mahiyetine malik 
olan zaman kategorisine sahiptir. Bunun kuruluşunu açıklığa kavuşturmak 
için kanaatimizce şu savlara dayanmak gerekir: 

Mekân ve zaman, dünya unsurlarının nesnel, insan bilincinden bağımsız 
olan var olma şekilleri olduğundan, dünya unsurlarının zaman içindeki 
bağıntıları, tıpkı bunlarla sımsıkı bağlı olan mekân bağıntıları gibi insan 
tarafından yansıtılır ve idrak edilir. İnsan bilincinde imge hâlinde yansıtılan 
dünya unsurları «dilleşebilir» yani gramer anlamları dâhil olmak üzere dil 
anlamlarının ihtivasına dönüşebilir. Bilindiği gibi, insanın zaman ve mekân 
hakkındaki tasavvurları, çeşitli haberleşme topluluklarında farklılık gösterir. 
Bunun neticesinde türlü haberleşme topluluklarında zaman tasavvurlarının 
değişik olması da pek tabiidir. Çeşitli dillerde, yetkili dil birimlerinin, hem 
muhteva hem terkip açısından farklı zaman anlamlarının oluşmuş olduğunu 
görürüz. 

Fiil zaman kategorileri, anlamlarında eylemlerin katıldığı zaman 
bağıntıları yansımış ve sabitleşmiş morfolojik yapı birimleridir. 

Teorik dil bilimde en yaygın görüşe göre, «zaman kategorisi», eylemin 
haberleşme anı, konuşma anı ile bağıntısını anlatan gramer kategorisidir yani 
bir eylem, nirengi noktası (kerteriz) kabul edilen haberleşme zamanına göre 
varsayılan üç bağıntıda bulunabilir: bundan önce gerçekleşen eylem, 
«geçmiş»; bununla çakışan, yani şimdiki zaman kesitinin içinde yerine 
getirilen eylem, «şimdiki»; bunu izleyen eylem ise «gelecek» olarak telakki 
edilmektedir. Bu kurgusal, soyut tasavvur çok kolay anlaşılır fakat dillerde 
gördüğümüz hakiki duruma sadece kısmen uygun düşer. Yeryüzünde hiç 
gramer zaman kategorisi olmayan diller mevcut olduğu gibi, çok karmaşık 
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sistemler hâline gelmiş zaman kategorilerine sahip diller de vardir. Bunun 
için herhangi bir dilin zaman kategorisinin yorumlanmasının temelinde 
bulunan teorik ilkelere büyük önem verilmelidir. 

Zaman kategorisinin yukarıda verdiğimiz yaygın tanımı, bizce 
kusurludur. Kusuru, N. S. Pospelov’un fikrine göre, konuşma anının kerteriz 
kabul edilmesinin genel dil teorisine aykırı düşmesindedir.1 Haberleşme anı, 
dil dışı bir olaydır yani anlatım üretimi veya anlatımın algılanmasından 
ibaret olan büsbütün özdeksel, maddi bir harekettir; nesnel vaktin gerçek, 
somut bir kesitidir. Gerçek haberleşme kesiti, somut, özdeksel, durağan 
olduğundan, onunla zaman bağıntısında bulunacak eylemi temsil eden fiilin 
zaman ulamı genellikle transpozitif yani aktarmalı olarak kullanılamazdı. 
Buna karşılık insan konuşurken zaman şekillerini rahatlıkla kastettiği nesnel 
zaman kesitlerine ve olaylarına bağlayarak onları gramer zaman anlamlarına 
aykırı olarak kullanır. Mesela, Türkiye Türkçesindeki (TT’deki) -(i)yor 
şimdiki zaman şekli, hem gelecek (Babam yarın geliyor.) hem de geçmiş 
olayları iletebilir (Dün sokakta yürüyorum. Bir de ne göreyim! Yıllardır 
görmediğim arkadaşım, gülümseyerek bana doğru gelmiyor mu?); -miştir 
geçmiş zaman (perfekt) şekli, çağdaş TT’de sıkça şimdiki zamanda 
gerçekleşen olayları (Ahmet Bey’i aramışım.) ifade etmeye muktedirdir. 

Kanaatimizce, zaman şeklinin aktarmalı olarak kullanılması için fiilin 
karşıladığı eylemin, durağan değil, devingen nirengi noktası ile bağıntıda 
bulunması gerekir. Böyle devingen kerteriz ise soyut bir imge olmalıdır. 
Dilin sadece soyut imgelerden ibaret olan bir dizge olduğuna2 inanıyorsak 
sözü geçen devingen kerterizin de soyut bir imge olduğunu kabul etmemiz 
gerekir. İnsan muhayyilesi, soyut nirengi noktasını hangi gerçek zaman 
anına bağlarsa, bu reel zaman anı dile getirilmiş olur. Başka bir deyişle, 
zaman şeklinin kerterizi, mesela şimdiki zaman kesitinin soyut imgesi 
olursa, fiil zaman şekillerinden her birinin konumu bu kerterize göre 
belirlenir ve yukarıda söylediğimiz en yaygın zaman şekli tanımı, küçük ama 
pek önemli bir değişikliğe uğrar yani zaman kategorisi, eylemin şimdiki 
zaman kesitinin soyut imgesiyle bağıntısını anlatan gramer kategorisi olur. 
Bundan hareketle geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman anlamları buna göre 
tespit edilir. 

Kerterizi şimdiki zaman kesiti olan her bir zaman kategorisi, «şimdiki 
zaman kesiti» kavramının içeriğini açıklamayı gerektirir. Statik zaman 
kavrayışının taraftarları olan Bertrand Russel vb.nin görüşü, bu hususta bize 
en ikna edicisi gibi geliyor. Bu kavrayış, iki kavram dizisini, yani A (geçmiş, 
şimdiki, gelecek) ve B dizisini (daha önce, eş zamanlı, daha sonra) birleştirir 
ve A dizisinin kavramlarını öznel sayar; şimdiki (olay) olarak insan zihninin 
bunu algılayışıyla eş zamanlı vuku bulan olayı kabul eder.3 Ama şimdiki 
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olaylar türlü türlü ve sayıca sonsuz olur; konuşma anı ise şimdiki olaylardan 
yalnızca biridir. 

Şimdiki zamanın yukarıda belirtildiği gibi anlaşılması, haberleşme 
kesitini de kendi bünyesine aldığını gösterir fakat haberleşme anı veya 
kesitini kerteriz görevinde kullanma iddiasında bulunma, kanıtlanmış bir sav 
değildir.  

İnsanın algıladığı ve genelleştirdiği sayıca sonsuz, bir lahzalık gerçek 
şimdiki anlar, zihnimizde şimdiki anın soyut imgesi hâline dönüşür. Ancak 
bireyin zihninde oluşmuş olan şimdiki anın soyut imgesi, Emile 
Benveniste’in deyişi ile «ebedi şimdiki zaman anı» olmaya muktedirdir. 

Bilindiği gibi, şimdiki olaylar dâhil olmak üzere zaman anları, daha 
doğrusu kesitleri, leksem yani kelime anlamlarının içeriği olur; mesela, dün, 
şimdi, yarın, önce, sonra vb. leksemlerinin anlamları, çeşitli zaman 
kesitlerinin soyut imgeleridir. Bu bakımdan zaman kesitlerinin, gramer 
anlamlarının da içeriği olabilmesi,  şüphe götürmez. 

Fiil zaman şekilleri anlamlarının kerterizi niteliğinde şimdiki zaman 
kesitinin dilleşmiş imgesi kabul edilirse, her bir zaman şeklinin anlamında 
eylemin bu kesitin imgesiyle (bu kerterizle) şu veya bu bağıntısı yansıtılmış 
olur: Eylem, ya bundan önce ya eş zamanlı ya da bundan sonra gerçekleşir. 
Bir ulamı oluşturan fiil gramer şekillerinin anlamına böylesi gramerleşmiş 
şimdiki zaman kesiti dâhil olursa, bu kesit, hem her bir şeklin hem de bütün 
zaman kategorisinin odağı, çıkış noktası olur. 

Çıkış noktası, yalnız gramerleşmiş şimdiki zaman kesiti olan sistemi, tek 
odaklı bir sistem telakki etmek mantığa uygundur. Kanaatimizce Rusçanın 
zaman sistemi bunun bir örneğidir. 

Gerçek şimdiki zaman kesitleri, yansıtılıp genelleştirilerek soyut imge 
ve zaman şekillerinin odağı hâline gelebildiğine göre, başka zaman kesitleri 
de (geçmiş veya gelecek) buna benzer süreçlerden geçebilir ve teorik açıdan, 
hem bir hem iki hem de üç odaklı zaman ulamları mümkün olur. Aşağıda 
görüleceği üzere, EAT’nin zaman kategorisini eldeki malzemeden yola 
çıkarak iki odaklı sistem olarak telakki etmek zorundayız; Çağdaş TT’nin 
zaman sistemi ise üç odaklı olarak yorumlanmalıdır. İki veya üç odaklı 
zaman sistemleri söz konusu olduğunda birincil, ikincil ve üçüncül alt 
sistemler arasında fark gözetmek zorundayız. Birincil alt sistem, kerteriz 
niteliğinde şimdiki zaman kesiti imgesine; ikincil alt sistem, geçmiş zaman 
kesiti imgesine; üçüncül alt sistem ise gelecek zaman kesiti imgesine 
sahiptir. Böylelikle zaman kategorisinin tanımı şu şekilde geliştirilmelidir: 
Zaman kategorisi, fiilin karşıladığı eylemin kerteriz kabul edilen (şimdiki, 
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geçmiş ve gelecek) zaman kesitinin soyut imgesiyle bağıntısını anlatan 
gramer kategorisidir. 

Teorik dil bilimin biriktirdiği tecrübe, zaman şekillerinin yalnız zaman 
anlamlarına değil, bunların yanı sıra modalite veya türlü türlü aspektüel 
(kılınış ve görünüş) semlerine, yani anlambirimciklerine sahip olabildiğine 
işaret eder. Modalite terimi en sık iki kavramı temsil eder: 1) Anlatım 
muhtevasının gerçekle bağıntısı; 2) Konuşanın, anlatım muhtevasına ve 
anlatım muhtevasının güvenilirliğine karşı tutumu. Kılınış terimi ile 
eylemlere, süreçlere özgü (başlama, sürme, bitme, tezlik, birdenbirelik, bir 
veya çok kerelik vb.) niteliklerin yansıması, genelleşmesi ve dilleşmesi 
sonucu oluşan anlam kastedilmektedir. Görünüş ile kılınıştan farklı olarak 
eyleme özgü nitelikleri yansıtmayan fakat konuşanın eylemi temsil ve tasvir 
edebilme aracı olarak kullandığı imge tipleri olan anlamlar anlaşılmaktadır.4

Söylediğimiz gibi, EAT’nin zaman ulamını iki odaklı olarak telakki 
ediyoruz. İlk önce şimdiki zaman kesiti imgesi (birincil nirengi noktası) ile 
bağıntıda bulunan zaman şekilleri ile başlayalım: 

1. Birincil kerterize (şimdiki zaman kesiti imgesine) ait zaman ulamları 
alt sistemi. 

1.1. Eylemin şimdiki zaman kesitinden önce gerçekleştiğini bildiren 
ulamlar (geçmiş zaman ulamları). 

EAT’de, anlamlarında, eylemin şimdiki zaman kesitinden önce 
gerçekleştiğinin yansıdığı ve soyutlandığı (genelleştiği) yani eylemin şimdiki 
zaman kesitinden önce vuku bulduğunu bildiren dört zaman kategorisi 
vardır: 

1.1.1. Basit (görülen) geçmiş zaman (-dy ulamı): Hiçbir aspektüel ya da 
modalite anlambirimciği bulamadığımız anlamı aracılığı ile sadece eylemin 
şimdiki zaman kesitinden önce gerçekleştiğini bildiren şekildir: sajru oldum, 
gälmädüñ, dedügüm sözi 2isâba almaduñ (Sul+ān Väläd). 

1.1.2. I. perfekt (3. şahısta -myş + dur(ur)): Karmaşık anlamı, en 
azından iki yani 1) Eylemin şimdiki zaman kesitinden önce yerine 
getirildiğini bildiren zaman (anlambirimciği), 2) Konuşanın, eylemi bir 
bütünlük olarak yorumladığını, olup bitmiş bir hadise olarak gördüğünü 
bildiren postterminalite görünüşü anlambirimciğinden5 ibaret olan şekildir: 
bän “bu iş böjlä gäräkmäz” dejü cäm‘ içindä vä ulular katynda äjitmiş 
dägülvän (Käl1la vä Dimna). 

1.1.3. Öğrenilen geçmiş zaman (3. şahısta -myş + Ø): Araştırmacıların 
birçoğu perfekt anlamının pek çok dilde bulunan «öğrenilmişlik, tanık 
olmama anlamı» ile sımsıkı ilişkili olduğuna haklı olarak işaret ederler. Daha 
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doğrusu tanık olmama modalitesi anlamı, doğal olarak perfekt anlamından 
kaynaklanıp gelişir.6 Bu kategoride, perfektte olduğu gibi eylemin şimdiki 
zaman kesitinden önce yerine getirildiğini bildiren zaman anlambirimciği 
fakat ondan farklı olarak postterminalite görünüşü değil tanık olmama 
anlambirimciği vardır. Bu anlam farkından başka perfekt ile öğrenilen 
geçmiş zaman arasında biçimsel bir ayrım da vardır. O da -dur(ur) ekiyle 
oluşturulan 3. şahıs şeklinin yalnız perfekt anlamı ile kullanılmasıdır. Demek 
öğrenilen geçmiş zamanın 3. şahıs şekli görevsel sıfıra sahiptir: -myş + Ø + 
(lar). Mesela, göräm: bir şax4 bäñzi sararmyş,  dutulmyş dili, ‘aqly javy  
varmyş (Jūnus Ämrä). 

1.1.4. II. perfekt (-(j)up + durur ulamı): I. perfektle eş anlamlı kategori: 
bän ol davşancyl pâdişâhlygyn vä kärämin çok  işidüp dururyn 
(Marzubânnâma).7

1.2. Eylemin şimdiki zaman kesiti içinde veya kesitin geleceğe yönelik 
sınırını keserek gerçekleştiğini bildiren ulamlar (geniş zaman ulamları). 

EAT’de eylemin, hem şimdiki zaman kesiti sınırları içinde 
gerçekleştiğini hem de bunu izleyerek vuku bulduğunu bildiren iki eş 
anlamlı ulam vardır. Kanaatimizce bu kategorilerin anlamı olarak «eylemin 
şimdiki zaman kesitinden önce gerçekleşmemesi» imgesini kabul edebiliriz.8 
Şu hâlde ifade edilen eylemin şimdiki veya gelecek (eylem) olması, 
«anlatılan (mana)» olarak telakki edilebilir.9 Geniş zamanlar bu anlam 
aracılığı ile metinlerde çeşitli manaları yani şimdiki güncel (gerçekleşmekte 
olan) eylem, şimdiki güncel olmayan eylem veya gelecek eylemi iletmeye 
muktedirdir. 

1.2.1. I. geniş zaman (-(A)r /-maz ulamı): 

Şimdiki güncel eylem: Konuşmacı böyle bir eylemi, herhangi bir nesnel 
somut zaman kesitine bağlar: bir gecä jaturikän ol düş görür, ertä durur any 
Ja‘qūba sorur (Şejjād Hamza). 

Şimdiki güncel olmayan eylem: Bu tür eylem hiçbir somut kesite 
bağlanmaz: ol eldä aj gün  olmaz,  aj gädilüp  dolunmaz (Jūnus Ämrä). 

Gelecek eylem: Eylem şimdiki zaman kesitinden sonra gerçekleşiyor: siz 
cävâb verür misiz buña söjläjü? buña soraruz biz buny istäjü (Şejjād 
Hamza). 

1.2.2. II. geniş zaman (-(j)a ulamı): 

Şimdiki güncel eylem: Cäbrâ‘îl dönä bulara söjläjä: näbîñüz 
Mu2ammäd mi dejä (Şejjād Hamza). 
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Şimdiki güncel olmayan eylem: ol cânda ki ‘yşq ola anda ġu44a olmaja 

(Jūnus Ämrä). 

Gelecek eylem: äjtdilär: and içärüz biz kamumuz: saklajavuz gälmäjä 
aña javuz (Şejjād Hamza). 

1.3. Eylemin şimdiki zaman kesiti içinde gerçekleştiğini bildiren ulamlar 
(öz şimdiki zaman ulamları). 

Bu ulamlardan ikisinin gövdesi, -(j)a, -(j)y, -(j)u ulacı şeklinde ortaya 
çıkan temel anlam taşıyan bir fiil ile dur- veya jory-/joru- yardımcı 
fiillerinden meydana gelen birer tasvir fiilidir (poliverbal yapıdır). Bu 
yardımcı fiiller, söz konusu yapılarda kendi leksik anlamlarından yoksun 
oldukları için -(j)Adur(ur) ve -(j)Ajoryr birleşik eklerinin parçası olarak 
yorumlanabilir. 

Oldukça kısıtlı malzemenin gösterdiğine göre, burada ele alacağımız üç 
ulamın aynı karmaşık anlamı vardır: Eylemin şimdiki zaman kesiti ile 
örtüştüğünü bildiren zaman anlambirimciği ve eylemin hakikaten 
gerçekleşen yani güncel hareket olduğunu bildiren pregnans görünüşü10 
anlambirimciği. 

1.3.1. I. şimdiki zaman: görüdurur här nä kylsavuz günâh (Şejjād 
Hamza). 

1.3.2. II. şimdiki zaman: jol äränläri göçüp jola girdi, dōgä joryr âxyr 
dünbäki särvân (A2mäd Faq1h). 

1.3.3. -mAkda şekli: Başka Türk dillerinde çok yaygın olan bu oluşum (-
mak mastarı + bulunma hâli), 13. asır yazılı abidelerinde yüklem görevinde 
kaydedilmemiştir fakat seyrek olsa da daha geç dönem eserlerinde 
görülmektedir. Bu yüzden EAT’de öz şimdiki zaman ulamlarının gelişimini 
araştırırken bu şekli de göz önünde bulundurmak gerek: bunlar darlykda 
2aqq-i tä‘âlâja münâcât edüp jalvarmakda biz bu jaña gälälüm Mälik 
Dânişmänd 2ikâjätinä (Qy44a-i Mälik Danişmänd). 

1.4. Eylemin şimdiki zaman kesitinden sonra gerçekleştiğini bildiren 
ulamlar (gelecek zaman ulamları). 

1.4.1. -(j)ysar şekli: Yalnız bir haberleşme işlevi yani eylemin geleceğe 
ait olduğunu bildirme işlevi olduğu, anlamında modalite veya aspektüel 
anlambirimciği bulunmadığı ve başka çekimleyici kategoriler arasında 
«akraba»sı olmadığı için bu şekil, tekemmül etmiş zaman ulamı olarak 
telakki edilebilir. Bu vasıfları ile -dy geçmiş zamanını andırır. Örnek: 
jatysaruz syn içindä, gäçisär üstümüzdän neçä äzmân (A2mäd Faq1h). 
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1.4.2. -(j)asy şekli: Fiilin bu sıfatsı-isimsi şekli yüklem görevinde 

kullanılarak eylemin şimdiki zaman kesitinden sonra yerine getirildiğini 
bildirmeye muktedirdir: kamumuz anuñ 6ulmy odyndan göjinäsivüz (Käl1la 
vä Dimna). 

Malzemenin tetkiki, bu şeklin gelecek zamanın ihtisaslaşmış şekli 
olmadığını ve sadece ara sıra adlık yüklemlik ulamı (bildirme) eklerini 
alarak yüklem görevinde kullanıldığını ortaya koyar. 

1.4.3. -(j)acak şekli: EAT’nin sonraki evrimi sürecinde -(j)ysar ve -
(j)asy şekillerinin yerini alarak yavaş yavaş yegâne öz gelecek zaman şekline 
dönüşen fiilin sıfatsı-isimsi -(j)acak şekli, 13. asır kaynaklarında yüklem 
görevinde kaydedilmemiştir. Yüklem görevinde bu şekil, daha geç yüzyıllara 
ait yapıtlarda yalnız 3. şahısta görülür: bilürsin nä olacakdur zämânä 
(Qy44a-i Mälik Danişmänd). 

 
2. İkincil kerterize (geçmiş zaman kesiti imgesine) ait zaman ulamları 

alt sistemi. 
İkincil kerteriz olarak kabul ettiğimiz gramerleşmiş geçmiş zaman kesiti 

soyut imgesine ait kategorilerin biçimsel belirtisi, birincil kerterizli ulamlara 
getirilen (i)di göstergesidir. İkincil kerterizli ulamlar alt sistemi, aralarında 
bazı farklar bulunmak kaydıyla büyük ölçüde birincil kerterizli alt sistemi 
tekrarlar. 
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ulamlarının anlamlarının birincil kerterizli kategorilerin anlamlarına pek çok 
benzemesi yüzünden aşağıda verilen ulamların sadece başlıklarının ifade 
ettiği içeriğiyle yetinelim. 

2.1. Eylemin geçmiş zaman kesitinden önce gerçekleştiğini bildiren 
ulamlar. 

2.1.1. Geçmişte basit (görülen) geçmiş zaman (-dy + (i)di ulamı): 
kyrkdan birisinä çaldum idi näştäri. kyrkyndan kan akydup ‘ibrät göstärän 
bänäm (Jūnus Ämrä). 

2.1.2. Geçmişte I. perfekt (-myş + (i)di ulamı): bir kury agaç idüm jol 
üzrä düşmiş idüm. är baña na6ar kyldy tâzä cüvân oldum bän (Jūnus Ämrä). 

2.1.3. Geçmişte II. perfekt (-(j)up + durur + (i)di ulami): xusräv anuñ 
‘aşqyndan âşüftä olmyşdy. Lîkin xusräv ol kyzuñ atasyn vä kardaşyn öldürüp 
dururdy. Göñli ol xâtûndan ämin olymazdy (Marzubânnâma). 

2.2. Eylemin geçmiş zaman kesiti içinde gerçekleştiğini bildiren ulamlar 
(geçmişte geniş zaman ulamları). 

2.2.1. Geçmişte I. geniş zaman (-(A)r/-maz + (i)di ulaıi): 

Güncel eylem: gidärdüm bän jol syra, javlak uzamyş bir agaç (Jūnus 
Ämrä). 

Güncel olmayan eylem: sävär idük ma‘şûqajy hänüz gälmädin cihâna 
(Jūnus Ämrä). 

2.2.2. Geçmişte II. geniş zaman (-(j)a + (i)di ulamı): 

Güncel eylem: karyndaş bunu kimdän işitdüñ vä syçan bunlary nitä 
dejädi? (Marzubânnâma). 

Güncel olmayan eylem: hîç gün olmajady ki ol täkä bir iki kojun saqa+ 
äjlämäjädi (Marzubânnâma). 

2.3. Güncel eylemin geçmiş zaman kesiti içinde gerçekleştiğini bildiren 
ulamlar (geçmişte öz şimdiki zaman ulamları). 

2.3.1. Geçmişte I. şimdiki zaman: Teorik bakımdan mümkün olan iki 
oluşumdan yani -(j)A + durur + (i)di ve -(j)A + joryr + (i)di ulamlarından 
yalnızca birincisi kaydedilmiştir: zâhid äv bucagynda oturup bu 2âli görä 
dururdy (Käl1la vä Dimna). Tahminimizce 2.2. paragrafta tasvir edilen 
ulamlardan farklı olarak söz konusu edilen kategorilerin görevi, yalnız 
güncel olayları ifade etmekti.  
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2.4. Eylemin geçmiş zaman kesitinden sonra gerçekleştiğini bildiren 

ulamlar (geçmişte gelecek zaman ulamları). 

2.4.1. -(j)asy + (i)di ulamı: Burada tasvir edilen zaman sisteminin 
mantığı gereğince EAT’de eylemin ikincil kesitten sonra gerçekleştiğini şu 
oluşumların bildirmesi mümkündü: -(j)ysar + (i)di, -(j)asy + (i)di ve (-
(j)acak şekline seyrek olarak rastlanıldığı için en az muhtemel olan) -(j)acak
+ (i)di  ulamları. Bu tahmini şu saptanmış örnek doğrular: şänzäbä äjitdi:
savaşa başlajasi dägüldüm, välâkin kişi gändü näfsin vä cânyn saklamak
vâcibdür (Käl1la vä Dimna).

Eylemin geçmiş zaman kesitinden sonra vuku bulduğunu bildiren yani 
geçmişte gelecek zaman anlamına sahip olan ulamların, 13. asır Küçük Asya 
Türkçesine öteki ikincil kerterizli zaman kategorileri kadar özgü olduğundan 
şüphe edilmemelidir. Bu ulamların yazılı abidelerde seyrek görülmesi edebî 
tür icabı olabilir. 

EAT bildirme kipi zaman ulamlarının görevsel vasıflarının incelenmesi, 
bizi şu neticelere vardırır: 

1. Zaman kategorisi, fiilin genel olan yüklemlik kategorisinin karmaşık
kuruluşlu alt kategorisi olarak ortaya çıkar. Bu ulam, bir cinsten gramer 
anlamlarına sahip şekiller (= ulamlar) topluluğudur. Her ulamın anlamı, 
eylemin (olayın) iki nirengi noktasından (zaman kesitinden) biri ile 
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bağıntısını yansıtan dilleşmiş, gramerleşmiş imgedir. Kerteriz olarak şimdiki 
ve geçmiş zaman kesitlerinin genelleştirilmiş (soyutlanmış) imgeleri işlev 
görür. Bu soyutlanmış imgelerden her biri, her zaman anlamının zorunlu 
parçasıdır. 

2. Eldeki verilerden dışarı çıkmazsak EAT’nin zaman kategorisi, hem 
birimlerinin terkibi hem de kuruluş bakımından birbirine çok benzeyen ve 
görev açısından birbirine sımsıkı bağlı olan birincil ve ikincil kerterizli alt 
sistemden oluşan iki odaklı dizge olarak meydana çıkar. Fakat yazılı 
eserlerin verilerinin her zaman sınırlı olduğunu göz önünde tutarsak 
EAT’nin zaman sisteminin TT’ninki gibi üç odaklı olmuş olması pek 
muhtemeldir. Ümidimizce, ya bendeniz ya Türk öğrencilerimizden biri 
sizlere ileride çağdaş TT’nin bildirme kipi zaman sistemine ait kavrayışımızı 
takdim edebileceğiz. 

 
1 Alıntı için bkz. H. A. Сыромятников, Система времен в новояпонском языке (Yeni Japoncada 

Zaman Sistemi), Mосĸва, 1971, с. 17. 
2 F. de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, çev. Berke Vardar, 3. baskı, İstanbul, 1998, s. 44-45. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz.  B. ∏.Қазарян¸ ∏онятие времени в структуре научного знания 

(Bilimsel Bilmenin Yapısında Zaman Kavramı), Moсква, 1980, с. 147, 157-158, 161; ÌO. Б. Mолчанов 
«Развитие  и время» (İnkişaf ve zaman), Mатериалистическая диалектика как общая теория развития  
Moсква, 1982, s. 239-244. 

4 Krş. D. Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dil bilim), 5. baskı, Ankara, 1995, s. 87, 100, 
103-105, 175, 178. 

5 L. Johanson, Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen 
Aspektsystems, Uppsala, 1971, s. 283-287. 

6 Б. A. Сeрeбренников, Вероятностные обоснования в комларативистике (Karşılaştırmalı Dil 
bilimde İhtimale Dayalı Esaslandırmalar), Moсква, 1974, с. 206-209; Р. O Якобсон¸ «ШиФтеры¸ 
глагольныекатегории и русский глагол» (Şifterler, fiil kategorileri ve rus fiili), Принципы 
типологическогоанализа языков различного строя¸Москва¸1972¸с. 101. 

7 Marzubān-nāmè’nin zaman kategorisi için bkz.  Z. Korkmaz, Śadru'd-dįn Şeyhoğlu. Marzubān-
nāme Tercümesi. İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Ankara, 1973, s. 162-168.  

8 З. A.Груниа¸ «Сootнoшение Форм нaстояшего и будущего времени ло памятникам 
туреџкогоязыка.ХШ-ХVІ вв.» (13-16. yy. Türkçe yazılı abidelerde şimdiki ve gelecek zaman 
şekillerinin ilişkisi), Boпрoсы тюрксoй Филoлoгии, Moсква,1966, с. 95.  

9 anlam “значение” ve anlatılan, mana “смысл” arasındaki fark için bkz. Г.П.  Meльников, 
Системология и языковые аспекты кибернетики (Sistembilim ve Kibernetiğin Dil Yönleri), Moсква, 
1978, с. 253-258, 267-290.   

10 L. Johanson, Aspekt im Türkischen, s. 133-136. 
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1. Eski Türkiye Türkçesi veya Eski Anadolu Türkçesi diye 

adlandırdığımız yazı dili, bilindiği gibi, Anadolu bölgesinde ve Oğuz-
Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin XIII-XV. 
yüzyıllar arasını kaplayan ilk dönemidir. Bugün Türkiye ve Avrupa 
kitaplıklarında yüzlerce yazma eseri bulunan Eski Türkiye Türkçesi, dil 
yapısı bakımından özel bir değer taşıdığı gibi, Türk dili tarihindeki yeri 
bakımından da bir dönüm noktası oluşturur. Çünkü, XIII. yüzyıla gelinceye 
kadar Oğuz boyları, Orta Asya Türk devletlerinin siyasi ve sosyal dokusunu 
oluşturan etnik yapıda önemli bir yer tuttukları hâlde, lehçeleri müstakil bir 
varlık gösterememiştir. Oğuz Türkçesinin bağımsız bir kimliğe ulaşabilmek 
için geçirdiği tarihî sürecin bir özet hâlinde gözden geçirilmesi bile, bu önem 
ve değeri kendiliğinden ortaya koyacak niteliktedir. 

Oğuzcanın Eski Türkiye Türkçesinden önceki tarihî dönemi, Oğuz 
boylarının tarihteki yerlerine koşut olarak başlıca iki alt döneme ayrılabilir. 
Bunlar: 

1. VI-XI. yüzyıllar arasındaki dönem, 

2. XI-XIII. yüzyıllar arasındaki alt dönemlerdir. 
2. Bilindiği üzere Oğuzlar, Köktürklerin tarihine paralel olarak VI. 

yüzyıldan beri tarih sahnesinde varlığını duyurmuş olan büyük bir Türk 
kavmidir. VI-XI. yüzyıllar arasını kaplayan ve Türk dili tarihinde Eski 
Türkçe diye adlandırılan dönemde, Oğuz boyları varlıklarını Köktürk (MS 
552-745), Uygur (MS 745-840) ve Karahanlı (MS 912-1212) Türk 
devletlerinin coğrafyasında, siyasi bakımdan onlara bağlı ve zaman zaman 
da bu devletlerin siyasi yapısını etkileyen bir etnik kol olarak 
sürdüregelmişlerdir. 

Orhun ve Yenisey Yazıtları'ndaki kayıtlardan, Oğuzların VII. yüzyılın 
ilk yarısında Yenisey bölgesindeki Barlık Irmağı yörelerinde, VII. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra da Tula Irmağı boylarında ve Ötüken yöresinde 
oturdukları bilinmektedir1. Bunlar, Köktürklerin yerini alan Uygurlar 
döneminde de Orhun Irmağı bölgesinde yaşamışlardır2. Karahanlılar 
döneminde ise, Karahanlıların batısındaki sınır bölgesinde yer almışlardır. 
Bu Türk boyunun, IX-XI. yüzyıllar arasındaki dönemde, Aral Gölü’nün 
kuzeyindeki steplerde ve Seyhun (Sirderya) Irmağı’nın iki yakasında 

                                                           
1 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanlar, AÜ. Dil ve Tarih-
Coğ. Fak. yay., Ankara, 1967, s. 13; Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, TDK, 
Ankara, 1987, s. 36-D 22, s. 102-8, s. 104-B 12, 14, 15 vb. 
2 Faruk Sümer, age., s. 19-25. 
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oturdukları tarihî ve coğrafi kaynakların verdikleri bilgilerden 
anlaşılmaktadır. Bunların daha X. yüzyılda, Sirderya (Öküz Irmağı) 
boylarında ve Aral Gölü kıyılarında Yenikent merkez olmak üzere bir Yabgu 
Devleti kurdukları da biliniyor. 

Oğuz-Türkmen boylarının tarihte böyle önemli bir yerlerinin 
bulunmasına rağmen, bu dönemde Oğuzca kendisini bağımsız bir varlık 
hâlinde ortaya koyamamıştır. Bu durum, Türk dilinin o yüzyıllardaki tarihî 
akışını yönlendiren etkenler yanında, asıl, Oğuzların bağımsız bir siyasi 
varlık kuramamış olmalarıyla ilgilidir. Bu dönemde meydana getirilen 
eserlerde, Oğuz-Türkmen lehçesi, kendi varlığını ancak bazı belirtiler 
hâlinde ortaya koyabilmiştir. 

Aslında Eski Türkçe dediğimiz dönem, dil yapısında az çok farklı 
lehçelerin izlerini taşıyan bir dönemdir. Oğuzların bağlı bulundukları Türk 
devletlerinin sınırları içinde birbirinden farklı etnik unsurların yer almış ve 
bunlara ait dil özelliklerinin yer yer yazı diline yansımış olması, Köktürk 
yazıtlarında olsun, meydana getirilen daha sonraki yazılı eserlerde olsun, 
birtakım lehçe veya ağız ayrılıklarının doğmasına yol açmıştır. W. 
Radloff’un bu konudaki tespiti3 ilgi çekicidir. S. E. Malov da Yenisey ve 
Orhun Yazıtlarındaki lehçe ayrılıkları ile eski Kuzey Oğuzcanın etkisine 
işaret etmiştir4. A. von Gabain ise, Uygur Yazıtlarında olduğu gibi, Orhun 
ve Yenisey Yazıtlarında da lehçe ayrılıkları yüzünden bir dil birliğinin 
bulunmadığını belirtmiş, Eski Türkçe döneminden bugüne kadar hangi 
kavmi unsurlara ait olduğu tespit edilemeyen beş ayrı lehçenin izlerinden söz 
etmiştir5. Köktürk ve Uygur ülkelerinde Oğuzlar da önemli bir yer 
tuttuklarına göre, Eski Türkçede Oğuz lehçesi ile ilgili birtakım özelliklerin 
de kendini göstermesi olağandır. Nitekim bizim daha önce bu konuda 
yaptığımız bir araştırma, Yenisey ve Orhun Yazıtları ile Uygurcanın n 
lehçesinde, genel eğilimler veya belirtiler hâlinde birtakım Oğuzca 
özelliklerin de yer aldığını6 ortaya koymuştur. Daha sonraki yüzyıllarda 
Karahanlı dönemini temsil eden Anonim Kur'an Tefsiri'nde de, A. K. 
Borovkov Oğuzcanın etkisini tespit etmiştir.7

3 Die attürkischen Inschriften, Neue Folge, st. Petersburg, 1897, s. 42; "Die vorislamische 
Sehriftarten der Türken und ihr Verhältnis zu der Sprache derselben", İzvestia Akademia 
Nauk, 1908, s. 842. 
4 Pamyatniki drevnetyurskoy pismennosti, Moskva-Leningrad, 1951, s. 98. 
5 Alttürkische Grammatik, Leipzig 1974, § 2. 
6 "Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler", Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C-1, Ankara, 1995, s. 
205-216.
7 F. Sümer, age, s. 39-40, 52-56, V. Barthold, Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler,
İstanbul, 1945, s. 127, 128; P. Tolstov, "Gorodo Guzov" (Oğuz Şehirleri), Sovetskaya
Etnografıya, 1947/3, s. 55 ve öt.; M. Jirmunskiy (çev. İsmail Kaynak), "Sirderya Boyunda
Oğuzlara Dair İzler", Belleten, c. XXV/199 (Ankara, 1961), s. 479-483; A.K. Borovkov (çev.
Halil İbrahim Usta-Ebülfez Amanoğlu, Orta Asya’da Bulunmuş Kur’an Tefsirinin Söz Varlığı
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Sonuç olarak, Eski Türkçede Oğuz-Türkmen lehçelerinin izlerine 
rastlanmakla birlikte, bu dönemde Oğuzca, esas itibarıyla konuşma dilinden 
öteye geçemeyen, bu yüzden de özellikleri açık seçik belirlenemeyen sisli bir 
perdeyle örtülmüş bulunmaktadır. 

3. Gelelim XI-XIII. yüzyıllar arasındaki döneme: 
Oğuzlar bu dönemde Orta-Asya'daki varlıklarını daha belirgin duruma 

getirmişler; Yukarıda belirttiğimiz Yabgu Devleti'nin merkezi Yenikent’e 
ilave olarak Haare, Cend, Sepren, Suğnak, Karaçuk (Fârab), Barçınlıg-
Kent, Ecnas, Uzkent, Sırlı-Tam gibi yeni şehirler kurarak Sirderya 
Irmağı’nın iki yakasında kısmen göçebe kısmen de yerleşik hayata 
geçmişlerdir7. Kaşgarlı Mahmud, yerleşik yaşayışa geçmiş olan Oğuzların 
yüksek kültürlü bir şehir hayatı yaşadıklarına işaret etmiştir 8. 

Öte yandan XI-XIII. yüzyıllar arasında Oğuzların Aral Gölü 
kıyılarındaki steplerden güneye Harezm ve Sirderya bölgesine sürekli göç 
ettikleri, Harezm yoluyla Horasan üzerinden Yakın Doğu’ya uzanarak 
Selçuklu devletlerinin kuruluşunu hazırladıkları bilinen tarihî gerçeklerdir. 
XI-XIII. yüzyıllar arası, aynı zamanda Oğuzların Orta-Asya'dan batıya doğru 
uzanan siyasi etkinliklerinin güçlenme dönemidir. Nitekim daha XI. 
yüzyılda büyük Selçuklu Devleti'nin batıya yaptığı göçlerle, Oğuz nüfuzu 
yalnız Sirderya, Maveraünnehir, Harezm ve Horasan bölgelerinde kalmamış; 
Azerbaycan üzerinden Abbasi Devleti'nin başkenti ve büyük kültür merkezi 
Bağdat'a kadar uzanmıştır. 

XI. yüzyıl sonlarında Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati’t-Türk'te 
Oğuzlara ve Oğuzcaya ağırlıklı bir yer vermiş olması, hiç şüphe yok ki, 
Oğuzların bu dönemde, Orta-Asya ve Batı Türk dünyasında oynadıkları 
etkin rolle ilgilidir. 

Gerçekten de Oğuz Türkçesi üzerindeki ilk somut bilgilerimiz, Kaşgarlı 
Mahmud'un Oğuzca için ayırdığı bölümde verdiği bilgilere veya yer yer 
yaptığı açıklamalara dayanıyor. Bu bilgilerden, Oğuzcanın XI. yüzyıl 
sonlarında dönemin ortak yazı dili olan Karahanlı Türkçesinden hangi 
noktalarla ayrılmış olduğunu, bazı belirsizliklere rağmen ana çizgileriyle az 
çok kestirebiliyoruz9. Ancak unutmamak gerekir ki, XI. yüzyıl sonunda 
Oğuzca herhâlde yine konuşma dilinin sınırlarını aşamamış bir lehçe 
durumundadır.  

4. Oğuzcanın geçirdiği ikinci tarihî gelişme süreci XII-XIII. yüzyılları 
kapsayan dönemdir. Bu yüzyıllarla ilgili tarihî kaynakların Oğuzlar hakkında 
verdiği bilgiler ve bugün elimizde bulunan, yazılış tarihleri kesin olarak 
                                                                                                                                        
(XII – XIII. yüzyıllar), Ankara, TDK. yay., 2002, s. 18-19, 24. 
8 TDK, Besim Atalay yay., Ankara, 1992, c. III, s. 14-15. 
9 Zeynep Korkmaz, "Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi", Türk Dili Üzerine Araştırmalar, 
C. l, TDK, Ankara, 1995, s. 241, 253. 
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bilinmese de dil yapıları bakımından bu döneme sokulabilecek olan eserler, 
Oğuzcanın XII, XIII. yüzyıllarda Karahanlı yazı dilinden Oğuzca temelinde 
bir yazı diline doğru bir yol alma (yani Oğuzcaya canlılık kazandırma) 
mücadelesi verdiğini ortaya koymaktadır. Yazılış alanları Harezm-Anadolu 
arasındaki bölgeye giren Behcetü'l-hadaik, Ali'nin Kıssa-i Yusuf'u, Kitab-ı 
Güzîde, Kudurî Tercümesi, Kitabu'l-feraiz gibi eserlerin dili ile Kaşgarlı'nın 
Oğuzca için verdiği özellikler birbiri ile karşılaştırılınca, durumun genellikle 
ortaklık göstermesi, Oğuzcanın Olga bolga dili denilen karışık dilli eserler 
yoluyla bir yazı dili oluşturma mücadelesine girdiğini açıklayıcı niteliktedir. 
Bu konuda elbette farklı yorumlar da söz konusudur. Bu nitelikteki eserlerde 
görülen Oğuzca dışı Doğu Türkçesine özgü özelliklerin, bir geçiş sürecinin 
gereği olarak Oğuzcanın normatif özellikleri olduğunu kabul eden görüşler 
de vardır. Kabul etmeyen ve bunları kişisel ağız yapısına bağlayanlar da ... 
Bu konudaki farklı görüşlerin tartışması bir yazımızda özel olarak ele 
alındığı için10 burada konunun ayrıntısına girmeyi gereksiz buluyoruz. 
Yalnız belirtmek istediğimiz husus, yine bu ikinci dönemde de Oğuzcanın 
dil yapısı bakımından daha kendine özgü kişiliğini bulamamış olmasıdır. 

5. Üçüncü dönem, Oğuzların Anadolu'da bağımsız bir devlet kurduktan 
sonra (MS 1077), XIII yüzyıl sonlarından başlayarak oluşturdukları Eski 
Türkiye Türkçesi Dönemidir. Bu dönemin oturmuş, standart bir yazı dili 
durumuna gelmesi de elbette kolay olmamıştır. Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu Devletlerinde din dili, medrese dili, bilim dili ve dış yazışmalar dili 
olarak Arapçanın, edebiyat ve divan dili olarak da Farsçanın yürürlükte 
olması, Türkçenin egemen duruma geçebilmesini hayli güçleştirmiş ve 
geciktirmiştir. Bu yüzden Selçuklular Döneminde, Türkçe, yalnız halka 
seslenen basit içerikli ve dinî nitelikte eserlerin dili olabilmiştir; dolayısıyla 
Arap ve Fars dillerine karşı büyük bir mücadele vermek zorunda kalınmıştır. 

Öte yandan, halkın konuşma dili olan Oğuzcanın bir yazı diline 
dönüştürülmesi de elbette kolay olmamıştır. Ortak İslam uygarlığının ve 
Anadolu’daki yeni yaşayış düzeninin gerekli kıldığı dil malzemesi, ister 
istemez yer yer Arapça ve Farsçadan yararlanmayı ve yerli dillerdeki bazı 
yabancı kelimeleri Türkçeleştirmeyi de gerekli kılmıştır. Ne var ki Selçuklu 
Devleti’nin yıkılması ile kurulan Anadolu Beylikleri Dönemi (1277-1450), 
Anadolu'da Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde bağımsız bir yazı dilinin 
oluşmasını kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Beylikler Dönemi Türkçesinin 
ana özelliği, Arapça ve Farsçaya karşı Türkçeyi egemen kılma 
mücadelesinde toplanır. Gerçi XIII. yüzyıl Orta-Asya'sındaki siyasi sosyal 
kaynaşmaların doğurduğu sonuçlar, Türk dilini artık tek bu kol hâlinde yol 
almaktan çıkarıp yeni yazı dillerinin oluşmasına elverişli bir ortam 

                                                           
10 "Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanü Lügati’t-Türk", Türk Dili, S. 570 
(Haziran, 1999), s. 459-470. 
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hazırlamıştır. Ancak, yeni yazı dillerinin oluşmasını ve Türk dilinin birkaç 
ana kola ayrılmasını sağlayan bu tarihî süreç dışında, Anadolu Beyliklerinin 
başında bulunan ve o yüzyıl Anadolusu’nun siyasi, sosyal ve kültürel 
temsilciliklerini yapan Türkmen beylerindeki bilinçli tutumun ve kendi ana 
dillerine verdikleri değerin büyük payı vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 
H 676 (M 1277) yılında divan işlerinde yalnız Türkçe kullanılmasını 
emretmiş olması, bu genel tutumun bir göstergesidir. Nitekim, Anadolu'nun 
en batı kesimlerinden başlayarak ta Erzurum'a kadar uzanan bölgelerinde ve 
bütün beylik merkezlerinde etkin birer kültür ortamı oluşmuştur. Böylece 
Aydın, Kütahya, Bursa, Manisa, Balıkesir, Konya, Niğde, Lâdik, 
Kastamonu, Sinop, Sivas, Kırşehir gibi merkezlerde telif ve tercüme yoluyla 
günümüze kadar uzanabilmiş manzum ve mensur, dinî, tarihî, edebî, destani, 
felsefi, tıbbi nitelikte büyük çapta yüzlerce eser ortaya konabilmiştir. Bütün 
bu gelişmelerle XV. yüzyıl ortalarında, Eski Türkiye Türkçesi, artık genel 
çizgileri ile o günün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir bilim ve sanat dili 
düzeyine yükselmiş bulunuyordu. 

Böylece; Oğuz Türkçesi, VI. yüzyıldan XIII. yüzyıl sonlarına kadar 
uzanan birbirinden farklı iki sürecin oluşturduğu belirsizlikten ve tarihin sisli 
perdesi altında eriyip kaybolmaktan kurtularak Doğu Türkçesinden ayrı, 
kendine özgü zengin dil yapısı ile dil tarihindeki özel yerini alabilmiştir. 

6. Eski Türkiye Türkçesinin bir yazı dili hâlinde kuruluşunun dil tarihi
açısından ortaya koyduğu öteki sonuçları da şu noktalarda özetleyebiliriz: 

1. Eski Türkiye Türkçesinin bağımsız ve zengin bir yazı dili hâline
gelişi, Oğuz-Türkmen kolunun daha sonraki dallanmalarına da çığır açmış; 
bu yazı dilinin, zamana ve yeni kültür şartlarına bağlı değişme ve gelişme 
dönemlerinden geçerek oluşturduğu Osmanlı Türkçesi, Kırım Osmanlıcası, 
Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Gagavuzca gibi kolları içine alan 
Güney Batı Türk lehçeleri grubuna sağlam bir temel vazifesi görmüştür. 

2. Bu yazı dilinin kurulması ile Oğuz Türkçesinin ses bilgisi, şekil
bilgisi ve söz varlığı açısından Eski Türkçe ile ortaklaşan yanları dışında, 
özellikle klasik Doğu Türkçesinden büyük ölçüde ayrılmış olan özellikleri 
bütün ayrıntıları ile gün ışığına çıkmıştır. 

3. Bu dönemde ortaya konan yüzlerce eser ve bunların Eski Türkiye
Türkçesine özgü dil yapıları, Türk dili alanına bir zenginlik katmıştır. Türk 
dilinin öteki kollarında görülmeyen veya seyrek rastlanan gramer şekilleri, 
konuşma dili kanalıyla yazı diline aktarılmıştır. Ses ve şekil bilgisinin 
kendine özgü birçok özelliği, bu bağlamda yablak>yavlak "pek, fena, kötü", 
tabışkan>tavşan, aruvan "temizim", açavuz "açalım" örneklerindeki b>v 
değişmesi; Türkiye Türkçesinin bugünkü -Iyor şimdiki zaman kipini 
oluşturan alayorur, geçeyorur örneklerindeki –a yoru-r tasvir fiili; boyın 
virüpdür, sarmaşupdurur örneklerindeki geçmiş zaman kipi, bulısaram, 
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uçısar, salısar örneklerindeki -IsAr gelecek zaman eki, yiyesi gün, göresi 
göz, doğacak vakt, korınacak nesne örneklerindeki -AsI, -AcAk gelecek 
zaman sıfat-fiilleri ile bunların çekimli fiil türleri; -IcAk, -IncAk, -IcAgAz 
gibi zarf-fiil ekleri ve bunlara katılacak daha başka nice özellikler, dil 
hazinesine ilk kez Eski Anadolu Türkçesi kanalıyla kazandırılmış olan 
şekiller, yeni gramer biçimleridir. 

4. Anadolu'ya 24 Oğuz boyundan 23'ünün gelmiş olması, bunlar dışında
Kıpçak vb. öteki bazı Türk etnik unsurlarının da yer alışı, gerek Oğuz 
boyları gerek Oğuzların öteki unsurları arasında birtakım ağız ayrılıklarının 
bulunması ister istemez etkisini yazı dilinde de göstermiştir. Anadolu 
Beylikleri Döneminde her beylik bölgesinde bir kültür merkezinin 
filizlenmesi ve yazılı eserlerin dili ile konuşma dili arasında bir ayrım 
gözetilmemesi, Eski Türkiye Türkçesini oluşturan normatif ve standart 
ölçüler yanında, bunun dışına taşan birtakım ağız ayrılıklarının da 
bulunmasına yol açmıştır. Bugün bu döneme giren eserlerin çeşitli yönlerden 
incelenmesi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Eski Türkiye Türkçesinde konuşma ve yazı dilinde var olan bu 
farklılıklar, zamanın yol açtığı bazı değişmelerle veya olduğu gibi günümüz 
Anadolu ağızlarına kadar uzanagelmiştir. Bugün Anadolu ağızlarının zengin 
yapısında yer alan çeşitli özelliklerin temelinde yine Eski Türkiye Türkçesi 
yatmaktadır. Dolayısıyla, Eski Türkiye Türkçesi, Anadolu ve Rumeli 
ağızlarının oluşmasında da temel vazifesi görmüştür; tarihî diyalektoloji 
çalışmalarının da yolunu açmıştır. 

Gerçi bugün Eski Türkiye Türkçesi üzerinde, daha, toparlayıcı ve 
sınırlandırıcı çalışmalar yapılmış değildir. Onun için o dönemdeki Oğuz 
boylarını temsil eden kaç temel ağız yapısının bulunduğu bilinmemektedir. 
Bu yüzden de Anadolu ağızlarının tarihî devirle olan bağlantısını aydınlatıcı 
bilgilere sahip değiliz11. Yalnız şu var ki, bu alandaki toparlayıcı bilgiler 
ortaya konduktan sonra, Eski Türkiye Türkçesi ile Anadolu ve Rumeli 
ağızları arasında bir köprü kurulabilecek ve tarihî diyalektoloji 
araştırmalarından verimli sonuçlar elde edilebilecektir. 

11 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Zeynep Korkmaz, "Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî 
Devirlerle Bağlantısı Üzerine", Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, TDK yay., Ankara, 1999, s. 
65-69.
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TARİHÎ TÜRKİYE TÜRKÇESİ METİNLERİNDE İSTEK EKİ  
-A / -E’NİN KULLANILIŞI ÜZERİNE
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Konuşan kimsenin kılış ve oluş hakkındaki açık eğilimini gösteren1 
istek kipi, istek ve niyet kavramı ifade eder. Fiilin ifade ettiği oluş, hareket 
ve durumun meydana gelişini failde isteyen bir şekildir.2 İstek eki -a/-e'dir. 
Bu ekin Eski Türkçedeki gelecek zaman, gereklilik, dilek kiplerini kuran 
-ga/-ge (-gay / -gey)den geldiği kabul edilmektedir.3 Eski Türkçedeki
gelecek zaman eki durumundaki -ga/-ge Eski Anadolu Türkçesinde ön sesteki
ġ/g ünsüzlerinin eriyip kaybolması ile -al-e şekline dönüşmüştür. Ek bu ses
değişikliğine paralel olarak bir görev dallanmasına da uğramış,4 gelecek
zaman ve gereklilik kiplerini gösterme görevi yanında başka kip ve zaman
gösterme göreviyle de kullanılmıştır. Tebliğimizde ekin bu görev
değişikliğini örneklere dayalı olarak belirtmeye çalışacağız. Tarihî Türkiye
Türkçesi metinlerinde istek eki –a/-e belli başlı şu görevlerde kullanılmıştır:

1. Gelecek zaman. Ek, Tarihî Türkiye Türkçesi metinlerinde,
gelecek zaman gösterme görevi bakımından eski canlılığını devam
ettirmektedir.

Kıyâmet kopıcağaz bil hakîkat 
Gelebek bigi tagıla bu insân (ÇN, 31) 

*İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  öğretim üyesi.
1 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1990,  s.  470.
2 Necmettin Hacıeminoğlu, Harezm Türkçesi ve Grameri, İstanbul, 1997, s. 156.
3 Mecdut Mansuroğlu, "Türkçe'de -gay/-gey Eki ve Türemeleri" adlı yazısında ekin yapısıyla
ilgili olarak ileri sürülen belli başlı görüşler hakkında şu bilgileri vermektedir: "-gay,
-ga ve -a,  şekil  ve kullanılışlarındaki yakınlıkları dolayısıyla, birbirleri ile ilgili görülmek
istenmekle birlikte, Türkçede -y düşmediği için, -gay > -ga > -a geçişi arasında münasebet bir
türlü kurulamamıştır. Bu sebepledir ki W. Bang Türkiye Türkçesindeki -a’nın  -gay ve
nadir olarak görülen -ay şekilleri ile münasebetli olamayacağını söylemiş, A. Caferoğlu
-ga ekini -ga/-ge fiilden isim yapma eki ile bir tutmuş, J. Deny -a’nın -ga’dan çıktığını kabul
etmiş ve A. von Gabain, yazıtlarda görülmediği için, -gay ekinin Uygurcanın nispeten yeni
mahsullerinde olabileceğini ileri sürerek sonradan daha yaygınlaşan -ga'nın eski devirlerden beri
görülen aynı şekildeki fiilden isim yapma ekinden başka bir şey olamayacağını, kendine
eklenen bir -y ile isim fonksiyonunun kaldırıldığını kabul etmiş ve nihayet V. Kılıçoğlu -gay,
-ga ve -a eklerindeki ortak fonksiyonları dikkate alarak bunlardan her üçünde de görülen a
sesinin sorumlu olduğu sonucuna varmıştır. Görülüyor ki, üç ekin birbiri ile
münasebetli olacağı üzerinde durulmuş ve hatta bu münasebetleri kurmak teşebbüsleri
yapılmıştır. Fakat buna rağmen meselenin bilim için henüz çözüldüğü kabul edilemez."
"Türkçe'de -gay/-gey Eki ve Türemeleri", Jean Deny Armağanı, Ankara, 1968, s. 171-183. 
4 Zeynep Korkmaz, Marzubannâme Tercümesi, Ankara, 1973, s. 167.
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"Kıyamet kopunca, şunu bil ki insanlar kelebek gibi dağılacaklardır."  

Ecel câmı şarâbın çün içe sen 
Düşe sen ayru kamu dostlaruñdan (ÇN, 53) 

"Ecel kadehinin içkisini içince, bütün dostlarından ayrı kalacaksın." 

Yaluñuzça yata sen sin içinde 
Ne bilem şâd mı olur sen ya perîşan  (ÇN, 65) 

"Mezarında tek başına yatacaksın, sevinçli misin yoksa perişan 
mı, nerden bileyim." 

Pes bilüñ kim gelmedi hem gelmeye 
Mustafa gibi kimesne dünyeye (MV, 4-39) 

"Şunu iyice bilin ki Mustafa gibi birisi dünyaya ne geldi ne de 
bundan sonra gelecek." 

Nice bir çalına bu tabl-ı heves   (ETT, (Şîrâzi)126) 
“Bu heves davulu ne zamana kadar çalınacak?” 

Halâs olup ol şâhuñ şefkatiyle 
Gireler cennete Hak rahmetiyle (RE, 159) 

"O şahın şefkatiyle kurtulup Hakk’ın rahmetiyle cennete girecekler." 

Beyle yormış düşini ol atası 
Mısr milki senün ola kamusı (YZ, 980) 

"Atası düşünü 'bütün Mısır ülkesi senin olacak' diye yorumlamış." 

Uçmakda kalalar tâ ebed 
Tamulıga kimsene kılmaya meded  (YZ, 941) 

"Cennetlikler ebedî olarak cennette kalacaklar, cehennemliklere ise 
kimse yardım etmeyecek." 

    Maksud ol kim anda mü’min seçile 
   Kâfir olan düşe oda suçı-la  (YZ, 939) 
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"Orada mümin olan seçilecek ve kâfir olan da suçundan dolayı ateşe 

girecek." 
 

Ol bezirgan and içer söylemeyem 
Kimdügin halka fâş eylemeyem (YZ, 393) 

"O bezirgan, kim olduğunu halka açıklamayacağım ve 
söylemeyeceğim diye yemin eder." 

 

Satıcak şöyle satasız ol kulı 
Yetmeye bahâsına Mısruñ malı  (YZ, 175) 

"O kulu satacağınız zaman, öyle bir pahaya satacaksınız ki, onu 
almaya Mısır’ın malı yetmeyecek." 

 
Bir kul alasın ucuz anda satun 
Görklü ola imrene seve cânuñ         (YZ, 174) 

"Orada ucuz bir köle satın alacaksın, bu köle çok güzel olacak ve 
sen onu çok seveceksin." 

 
Zakum ağacın bisleseñ yaz u kış 
Sanur mısın andan yiyesin yimiş  (FS, 182) 

"Zakkum ağacını yaz kış beslesen de ondan meyve yiyeceğini 
zannetme." 

Biz olmayavuz bağ güller vire 
Otura kamu dostlar bir yire (FS, 1005) 

"Biz olmayacağız fakat bahçede yine güller açacak, bütün dostlar bir 
araya toplanıp oturacaklar." 

 

Kurıya vü baş üstine kona toz 
Diyesin ki hiç yog-ıdı anda göz  (FS, 996) 

"Başın toprağa (mezara) konup üzerine toz toprak atılacak (başın 
öyle bir hâle gelecek ki) onda hiç göz yoktu diyeceksin." 
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Dirîgâ ki bizsüz nice rûzigâr 
Bite güller ü yarıya nevbahâr  (FS, 994) 

"Yazık! Nice zaman güller bitecek, taze bahar olacak fakat biz 
olmayacağız." 

 
Düriş aldanmayasın gözüñi aç 
Ki öldürmeye sini susuz ü aç  (IN, 322) 

"Gayret et aldanma, gözünü aç ki seni aç ve susuz öldürmeyecek." 
 

Dirile ümmetüñde cümle câsî 
Şefâ'at kıtasın bula halâsı   (IN, 252) 

"Ümmetindeki bütün isyankârlar toplanacak, sen şefaat kılacaksın ancak 
o zaman kurtuluşa erecekler." 

 
bu zahmetüñ râhatın sen göresin (göreceksin). (MT, 9b1) 
Gendüzin uyura vurdı ki ya'nî binüm içün ne diyeler diyü. (MT, 26b/2) 
Beni yimekden sana ne fâide ola? (MT, 30b/12) 
Yarın ki pâzişâhlık heybeti sende zâhir ola degme kez saña 

söylemege kolay gelmeye. (MT, 31b/8) 
Avratına eyitdi: Bu kuşı hoş dut, gey sakla ki bu kuş evde ne görse baña 

eydivirür. Avrat eyitdi: Nemüz gözede didi, illâ korkdı. (MT, 35b/2-3) 
Kanı ol düşmen ki şûh-çeşm ola tâ ki bana kendü 'aybumı göstere. (GT, 

49a/13) 
Hem size dahı örtülü kalmaya (GT, 48a/3) 
Bu yüzügüñ içinden her ki ok geçüre yüzük anuñ ola. (GT, 46a/ 12) 
Pes ne vakt kendüzüñden geçüp Hakka yitişesin bilmezem. (GT, 76b/7) 
Şol kimesneyi ki sa'âdet kılıcı çeke ol nice varmaya (GT, 77a/11-12) 

2. İstek. Arzu, istek ve dilek ifade eden şekil, kişinin kendi arzusu 
ile yapılan bir eylem niteliğindedir. 

 
Ne kim ol aydursa anı kıluñuz 
Kim sevem kamunuñ anuñ için  (SV –II /145-146) 

"O ne söylerse onu yapınız ki bundan dolayı hepinizi seveyim." 
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Ne ki vardur cihânda bildüreven 
Sini Hakdan tamâm tolduravan (SV-I/20) 

Gözlerim ben açam ki gey göre sen 
Degmelerden neçe neçe sora sen  (SV-I/1 9) 

Tanrı adın anuban girem söze 
Tâ ki ine Tañrıdan rahmet bize (YL, 1) 

"Tanrı’dan bize rahmet insin diye Tanrı’nın adını anarak söze 
gireyim." 

Anı bunda indeyelüm soralum düşin 
Ol hod bize aydıvirür görüşin ( YZ, 35) 

"Onu buraya çağıralım, düşünü soralım; kendisi bize gördüğünü 
söylesin." 

Bunun düşi togru gelürse n’ idevüz 

Aytdılar gelüñ bunı öldürevüz (YZ, 42) 

“Bunun düşü doğru çıkarsa ne yapalım; dediler ki, gelin bunu 
öldürelim." 

Girü eve gelicek aglayalum 
Yusuf’ı kurd kapdı baba diyelüm    (YZ, 59) 

Kim kazdugını  aydam anı size 
Vir salavat tut kulak uş bu söze     (YZ, 106) 

Aytdı destur vir bana tâ kim varam 
Ne ki kurd var kamu bunda getürem  (YZ, 158) 

Hoca aydur aduñ ayt bilem seni 
Yusuf aydur aydam añlagıl beni      (YZ,  391) 
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O kişi aydur 'aybını ayduñ bize 
Ayduñuz kim bahâsın virem size     (YZ, 213) 
 
Göresin ki eyle midür didügüm 
Belüre ne deñlü emek yidügüm       (FS, 52) 
 
Döndiler Yehûdaya söylediler 
Ko anı biz öldürevüz didiler  (YZ, 91) 

 
Sen eyle uyı yatıcak bir yire 
Ki mazlûm üni kulaguña ire  (FS, 116) 

"Öyle bir yere yatıp uyu ki mazlumun sesi kulağına ulaşsın." 
 

Dilüm şeş ki aydam şehâdet sözin 
Gözüm aç ki görem sa'âdet yüzin  (FS, 1065) 

"Dilimi çöz ki şehadet sözünü söyleyeyim; gözümü aç ki saadet yüzünü 
göreyim." 

 
Ne çâre kılam bilmezem n’eyleyem 
Bu râzı eyit kim kime söyleyem      (SN, 1408) 

“Nasıl bir çare bulayım, ne yapayım bilmiyorum; bana söyle, 
bu sırrı kime söyleyeyim?” 

 
Çerilere ugrar isem turışam 
Başa baş dürişem ü hem urışam  (SN, 2392) 

"Askerlerle karşılaşırsam çarpışayım; baş başa çalışıp çabalayayım ve 
vuruşayım." 

Gelüñ hoş geçelüm ki bir gün ola 
Göçevüz adumuz cihânda kala  (SN, 5100) 

"Gelin hoş geçinelim, bir gün gelecek ki öleceğiz; bari cihanda iyi 
adımız kalsın." 

Ben ü sen turalum yola düşelüm 
Öñümüze gelmez ise tuş ölüm  (SN, 2718) 
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Araya lum olduhça tag u yaban 
Süheylüñi sen Nev-bahârumı ben (SN, 2719) 

"Sen ve ben hemen kalkıp yola düşelim, eğer karşımıza ölüm çıkmazsa 
bütün dağ ve yabanda sen Süheyl’ini ben de Nevbahar’ımı arayalım." 

 

Çü biz 'aybuz tolu kanca gidevüz 
Gerekmez ayruguñ 'aybın güdevüz  (IN, 453) 

"Kendimiz ayıp doluyuz, nereye gidelim; başkalarının ayıplarını 
söylemek doğru değildir. 

 
Ecelden ger bulur-isem emân 
Virem bu kıssadan bellü nişân   (IN, 411) 

"Eğer ecelden emin olursam bu kıssadan bir nişan vereyim." 

 

Ne haddüm var senüñ medhüñ  yazam ben 
Nite kevser içün kuyı kazam ben     (IN, 258) 

"Senin medhini yazmak haddim değil; kevser için nasıl kuyu kazayım?" 
 

Yigrek oldur ki ılanı öldürem, gavgâsından emin olam.  
(MT, 47a/7) 

"Doğrusu şu ki yılanı öldüreyim ve onun kötülüğünden emin olayım." 
 

… ben aña yavuz kasd kılmayam. (MT, 56a/10) 
Bu işde gey nazar ideyim, göreyim maslahat nice olur. (MT, 56a/5) 
Benüm râyum oldur ki Tavşancıl vilâyetine varavuz, anuñ himayeti 

kanadı altında diñlenevüz…   (MT, 62b/11-12) 
bu nesneyi dimemekden ne fâyide olur, baña dahı buyurgıl, tâ ki 

ben dahı bilem.  (GT, 47a/1-2) 
Bu bir yıl içinde hiç kimesne baña iltifât itmedi, tâ ki bir hidmetde 

bulınavuz.  (GT, 33a/ 11-12) 
maslahat oldur ki bunı uyur koyasız, durup gidevüz. (GT, 45a/8-9) 
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Eğer eltim irişürse eteğin tutam. Veger elüm irmezse varam işiginde 

ölem. (GT, 50b/13-14) 
Tevbe olsun ki bu günden girü hutbe okımayam meğer aheste 

okıyam. (GT, 49a/8-9) 

3. Şart. İstek eki -a/-e’nin Tarihî Türkiye Türkçesi metinlerinde şart
fonksiyonu ile de kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu ekle kurulan şart
cümleleri, bazen cümle başına, anlamı güçlendirmek üzere ger, eğer gibi
şart edatlarından birini almaktalar. Kimi zaman da -a/-e istek eki ki
bağlama edatı ile kullanıldığında şart anlamı ifade etmektedir.

Bu dünyâ bil ki sana bâkî kalmaz 
Eger milküñ ola Şam u Horasan  (ÇN, 46) 

"Eğer mülkün Şam ve Horasan da olsa bu dünya sana baki kalmaz." 

Kıymetüñ artuk ola ay saña yastuk ola 
Seve sini gök ü yer ger seve sen Tañrıyı   (SV, VI-6) 

"Sen Tanrı’yı seversen yer ve gök seni sever; değerin artar ve ay da 
sana yastık olur." 

Hayâl ile güle kıldugumı yüzüñ teşbîh 
Görem kaçan ki cemâlüñi şermsâr oluram  (ETT, 197) 

"Hayal ile güle benzettiğim yüzünü ne zaman görsem utanırım." 

Kime ki derdümi eydem benüm olur elemüm  (ETT, 127) 
"Kime derdimi söylesem benim elemim olur." 

Elüñden düşe hâtem n'ola iy can 
Ki ola yine kuluñ ins ile cân  (RE, 1330) 

"Ey can, mühür elinden düşse ne çıkar; bütün insanlar ve cinler yine 
senin kulun olacak." 
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Nazar ger bulasın ehl-i nazardan 
Ola cânuñ berî havf u hatardan    (RE, 991) 

"Eğer nazar ehlinden nazar bulursan canın korkudan ve tehlikeden beri 
olur." 

 
Bu gün ger itmeyesin işümi râst 
İdem yarın cezâ güninde der hâst   (RE, 1635) 

"Eğer bugün işimi doğru yapmazsan yarın ceza gününde isteyeceğim." 

 

Eyitdi kim ol göñlek yırtuk ola 
Ardı bütün öñ eteği yırtıla     (YZ, 560) 

"Dedi ki; eğer gömlek yırtıksa arkasının sağlam ön eteğinin yırtılması 
gerekir." 

 
'Âşıkı kıldı beni uş iñledüm 
Kâşki yüzin göricek öleydüm   (FZ, 455) 

"Beni âşık etti, inledim; keşke yüzünü görünce ölseydim." 

 

Ger iledem göresin bütler yüzin 
Seni göre söyleye anlar sözin   (FZ, 430) 

“Eğer seni götürürsem putların yüzünü görürsün; onlar seni 
görünce sözlerini söylerler." 

 

Eğer kullıguña makbul olavuz 
Dilekden nitesi ma’zûl olavuz   (IN, 907) 

"Eğer sana kullukta makbul olursak dilekten nasıl uzak kalırız?" 
 

Hevâya kılaydı serçe pervâz 
Yuvada gizlenürdi nice şehbâz    (IN, 764) 

"Serçe havaya uçsaydı nice doğan kuşu yuvasında gizlenirdi." 
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Eğer bir dem bakaydı eğri turgay 
Yidügin atmaca kılur-idi kay   (IN, 762) 

"Eğer çayır kuşu bir an yan baksaydı atmaca bütün yediğini kusardı." 
 

Bugün yiğitliği çağı vü genci 
Bagışlar ger ola Kârûn genci   (IN, 592) 

"Bugün gençlik ve yiğitlik çağıdır, eğer Karun hazinesine sahip olsa 
bağışlar." 

 
İlüñde ne râhat göre bir kişi 
Çü öz râhatuna düzesin işi   (FS, 79) 

"Eğer sen yalnız kendi rahatını gözetirsen ülkende kimse rahat etmez." 
 

Bezirgâna çün şâh zulm üşüre 
Yapar hayr kapusın ile şara      (FS, 107) 

"Padişah tüccara zulmü musallat ederse memlekete hayır kapısını kapamış 
olur." 

 
Ger ol tuta uzun geceyi diri 
Halâyık yata uyıya her biri     (FS, 124) 

"Eğer o (hükümdar), uzun geceleri uyanık kalırsa halk da (rahat ile) 
yatıp uyur." 

 
Eger suçluya kahr u hışm oladı 
Kim anuñ elinden amân buladı    (FS, 7) 

"Eğer suçluya kızıp kahretmiş olsaydı onun elinden kim kurtulabilirdi?" 
 

Her kimüñ bir emin yirde yurdı ola (olsa) anda kifâyet kadarı dirlik 
bula; aña  kanâcat kılmayup artuk isteye (isterse) ol kişi 'âkil olmaya ve 
nicmet kadrin bilmeye. (MT, 221b/5-6) 

Bir kişi kim bir işi çok işleye (işlerse) ol işde üstâz olur. (MF, 22b/14) 
Bir işi gey añlayu işleyesiz (işlerseniz) son ucı hacîl olmayasız. (MF, 

22b/11-12) 
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Her kim gendü kavin agırlaya (ağırlarsa) gendüzin agırlamış olur. (MT, 

34a/1) 
Eger pâdişâh şefkati gölgesi bu zacîf-hâli  üstine duta (tutarsa) ve 

keremlıgın elüme vire (verirse) gölge gibi bu kapunun mülâzımı olam.  (MT, 
51b/11-12) 

Eger firişte dîv ile otura (oturursa) vahşet ve hıyânet ve rîv ögrene. (GT, 
71b/3-4) 

Deñiz fâyidesi eyü-y-idi eger mevc korkusı olmayaydı (olmasaydı). (GT, 
56a/11) 

Muvahhid ki ayagına altun dökesin (döksen) veyâhud başına kılıç 
urasın (vursan) kimseden ümîdi dahı korkusı olmaya. (GT, 78b/6-7) 

N’olaydı şunlar ki benüm 'aybum isterler,  yüzüñi iy göñül alıcı güzel 
görelerdi (görselerdi).  (GT, 56b/4) 

Eger bir kişi harabâta vara (varsa) namaz kılmaga mensûb olmaz. (GT, 
75b/11) 

4. Geniş zaman. -a/-e istek ekiyle kurulan geniş zaman kesin geniş
zamandan daha çok şimdiki zamana ve gelecek zamana kayan bir geniş 
zamandır. 

Kıymetüñ artuk ola ay sana yastuk ola 
Seve sini gök ü yer ger seve sen Tanrıyı  (SV, VI-6) 

"Sen Tanrı’yı seversen yer ve gök seni sever; değerin artar ve ay da 
sana yastık olur." 

Çü şîrâne nazar kıla gözinüñ 
Elinden canı kirn ilte selâmet  (ETT, 127) 

" Arslancasına bir bakışla bakınca, gözünün elinden canı kim 
kurtarabilir?" 

Nâçâr iderem sabr firâkına habîbüñ 
Bir çâre bulam diyü anuñ çârelerinden (ETT, 727) 

"Onun çarelerinden bir çare bulurum ümidiyle sevgilinin 
firakına çaresiz sabrediyorum." 
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Hudâ çün göre anun şefkatini 
Bagışlaya bu âsî ümmetini   (RE, 158) 

"Tanrı onun şefkatini görünce, bu asi ümmetini bağışlar." 

 

Ne ola hâlüm ol demde emîrüm 
Ki olmaya ‘inâyet dest-gîrüm    (RE, 1287) 

"Ey efendim, elimden tutanım, yardım edenim olmazsa o vakit hâlim 
nasıl olur?" 

Eger bir kişi itmez ise sefer 
Müsâfirler aña dimeyeler er   (FS, 848) 

"Eğer bir kişi seyahate çıkmamış ise seyahate çıkmış olanlar ona adam 
demezler." 

 
Veger çok yiye çün bakalar aña 
Bogaz yesiri ad dakalar aña   (FS, 843) 

"Eğer (bir kimse) çok yese ona bakarlar ve 'obur, boğazının 
esiri' diye ad takarlar." 

 
İlini 'imâret düşinde göre 
Şu kim illinüñ hâtırını ıra    (FS, 88) 

"Halkın gönlünü inciten (hükümdar), ülkesinin bayındır olmasını ancak 
düşünde görür." 

 
İşitmeyesin yoksuluñ âhını 
İrürdüñ göge köşk dergâhınu   (FS, 115) 

"Yoksulun inlemesini işitmezsin çünkü köşküyün dergâhım göğe 
çıkarmışsın." 

 
Yavuzlıgı görmeye eylük iden 
Ya eylük nite gele yavuzdan   (FS, 173) 

“İyilik yapan kötülük görmez; peki kötü kişiden iyilik nasıl gelir?" 
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Kılıç ehli çadır içinde nite 

Yalıncak oluban kösile yata    (FS, 280) 
"Kılıç çalan yiğitler, çadır içinde soyunarak uzanıp nasıl yatarlar?" 
 

Beni şimdi düşmen iderse esîr 
Bulınmaya bir dostum u destgîr   (FS, 309) 

"Beni şimdi düşman esir edecek olsa yardımıma koşan bir dostum 
bulunmaz." 

 
Birini sevmeye birini seve 
Uş bu söz peygambere yaramaya  (YZ, 974) 

"Birini sevip birini sevmemek, işte bu söz peygambere yakışmaz." 
 

Yusuf eydür atamuz dirsiz nebî 
Peygamberler kaçan kıla bunuñ gibi (YZ, 973) 

"Yusuf (peygamber) şöyle soruyor: Babamız peygamberdir 
diyorsunuz, peki peygamberler nasıl böyle davranırlar?" 

 

Yimegi vü içmegi unıdalar 
Çün senüñ yüzüñi bakup göreler  (YZ, 841) 

"Bakıp senin yüzünü görünce, yemeyi ve içmeyi unuturlar." 
 

Döndi bunlar söyledi eytdi baba 
Biz var iken kurd anı kaçan kapa   (YZ, 50) 

"Bunlar dönüp babalarına şöyle  dediler: Baba,    biz   varken   onu   nasıl  
kurt kapar?" 

 
Yohsa getürmezseñüz ol kurdı siz 
Du'â kılam kamu helak olasız  (YZ, 151) 

"Eğer o kurdu  getirmezseniz (Tanrı’ya) dua ederim ve hepiniz helak 
olursunuz." 
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Şöyle döger kim sanasın öldürür 
İledür girü deveye bindürür (YZ, 242) 

"Öyle bir döver ki sanki öldürüyor zannedersin; sonra götürüp 
yeniden deveye bindirir." 

‘Âşık olur bir nazarda surete 
’Âşık olan nice uyuya yata (YZ, 330) 

"Bir görüşte (o) resme âşık olur; âşık olan kişi nasıl yatıp uyuyabilir?"    

Eger lutfuñ elin bir dem açasın 
Cihâna rahmetüñ suyın saçasın (IN, 116) 

"Eğer iyilik elini bir dem açarsan bütün dünyaya rahmet suyunu 
saçarsın." 

Cihânda olmaya söylenmedük söz 
Güzel yokdur kim anı görmedi göz (IN, 492) 

"Dünyada gözün görmediği güzel olmadığı gibi, söylenmedik söz de 
olmaz." 

Eger rezmini görse Rüstem-i Zâl 
Öñinde baş koyadı şöyle kim dâl (IN, 584) 

"Rüstem-i Zâl, eğer onun cengini görmüş olsaydı önünde iki 
büklüm olup baş eğerdi." 

Korkuram kim bu mekr ve hîle birle kim yiglik ve artuklık itersiz ve 
dahı şermsarlıga ugrayasız (uğrarsınız). Anuñ 'aybın isteyüp ‘aybunuz 
açasız (açarsınız). (MT, 22b/2-3) 

...kâhellik itme, her ne tedbîr ki kılduñ ümîzdür ki takdîre muvâfık gelüp 
maksûda irevüz (erişiriz). (MT, 31b/5) 

Kardaş bu sözün girçegin nice bilevüz ve bunuñ 'alâmeti nice ola 
(olur)? Eyitdi: 'Alâmeti oldur kim gele (gelir), katuñda baş aşaga bırakup otura 
(oturur). Bayagılayın açılmaya (açılmaz), zira hâindür. (MF, 33b/5-6) 

Eger gelürseñüz hergiz  ziyân olmaya hoş olasız (olursunuz) ve kimseden 
dahı güç görmeyesiz (görmezsiniz). (MT, 36b/5) 

Eger katına varsan hâlüñi 'arz itseñ şâyed ki saña bir 'atâsı irişeydi 
(ulaşırdı).  (GT, 35a/15)) 
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'Âlemde hergiz kimse kendü câhilliğine ikrâr itmiş degüldür; meger şol 

kimesne  ki meclisde biregü sözini henüz düketmedin ol söze başlaya 
(başlar). (GT, 47b/10-11)  

Eger irâdet göziyile dîve nazar kılsa gözine kerrûbîlerden firişte görine 
(görünür). (GT, 50/2) 

İy 'âkil! Şol dostdan el yugıl ki düşmenlerüñle otura tura (oturup 
kalkar). (GT, 68b/6) 

5. Şimdiki zaman. İstek eki -a/-e'nin az da olsa şimdiki zaman
göreviyle kullanıldığı görülmektedir.

Bini ol hâslar bile kim ben nevem 
Anları sevenleri ben gey sevem  (SV, II-144) 

"Benim ne olduğumu o yüce kişiler biliyorlar; onları sevenleri ben çok 
seviyorum." 

Düriş yoksulı sakla vü apıla 
Ki dervîş-ile pâdişâh yapıla  (FS, 82) 

"Yoksul kişileri koruyup gönüllerini hoş tut çünkü padişah bunlar 
sayesinde padişahlık yapmaktadır." 

Neçün suçluya vurasın had ahî 
Çü suçlusın ancılayın sen dahi (FS, 868) 

"Ey kardeş, niçin suçluya had (değneği) vuruyorsun, oysa ki sen de 
onun kadar suçlusun." 

Şol içi karañunuñ ne taş bagrı var 
Ki karıncanuñ göñlin isteye tar (FS, 330) 

"Şu kara kalplinin ne taş yüreği var çünkü bir karıncanın gönlünün 
dar olmasını (incinmesini) istiyor." 

Çü zulm eyleyesin gözetme anı 
Ki eylüg-ile kimse aña seni (FS, 216) 
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"(Eğer başkalarına) haksızlık yapıyorsan hiç kimseden seni 

iyilikle anmasını bekleme." 
 

Vezir eydür geleli biş gün ola 
Ken'andan geldiler bugday ala  (YZ, 960) 

“Vezir, ‘Kenan diyarından buğday almak için geldiler ve geleli 
beş gün oluyor’ dedi." 

 
Geyik eyitdi:  Şek degül kim sizüñ sâyeñüzde dükeli âfetden emîn 

olavuz (oluyoruz, olmaktayız). (MT, 38a/2-3) 
...nice müddet içinde revâ mıdur ki bir âdem gönderüp hâtırımuz 

sormayasın (sormuyorsun). (GT, 51b/12-13) 
Eger bilesin (biliyorsan) ki bir haberi dimekle göñül yıkılur, sen anı 

dimegil ki  ayruk kişiler diyeler. (GT, 70a/4) 
Şol işden hazer kıl ki anı saña düşmen kulavuzlaya (kılavuzluyor)  

(GT, 69a/8) 
Şol kimesne ki Kur'ân haberine inanmaya (inanmıyor), onun cevâbı 

oldur ki cevâb virmeyesin.  (GT, 47b/2) 
 

6. Emir. Kararlı bir dilek ifade eden isteğin yerine göre emir 
ifadesine yaklaştığı görülmektedir. Nitekim istek kipinin teklik ve çokluk 3. 
şahısları bugün eskimiş sayılıp yerlerine emir kipinin 3. şahısları 
kullanılmaktadır.5

 
Göresin ki eyle midür didügüm 
Belüre ne deñlü emek yidügüm  (FS, 52) 

"Gör, bak söylediğim öyle mi; (bu konuda) ne kadar emek çektiğim 
ortaya çıksın." 

 
Ne eylük tevakku‛ ide ol kişi 
Ki ardınca karış ola yoldaşı  (FS, 152) 

"Ardından beddua ile anılan kişi (kimseden) iyilik beklemesin." 
 

                                                 
5 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1990, s. 470. 
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Bu yolda azıtmaya ol kendüzin 
Ki elden komaya kulavuz izin (FS, 19) 

"Bu yolda (Hz. Muhammed’in yolunda) olan kişi kılavuz izini 
bırakıp kendini yoldan çıkarmasın." 

 
Tamunuñ anahtarıdur bilesin 
Namâzuñ ki halkı görüp kılasın  (FS, 590) 

"Eğer namazı halka (dindar) görünmek için kılıyorsan bunun 
cehennem (kapısının) anahtarı olduğunu bil." 

 
Sultân didi çün ki eve varasız 
Kardaşıñuz alubanı gelesiz  (FZ, 1005) 

"Sultan dedi ki, eve varınca kardeşinizi de alıp geliniz." 
 
Yûsuf eydür Ken'âna çün varasın 
Selâmum benden aña degüresin  (YZ, 677) 

"Yusuf şöyle söyler: Kenan'a varınca benden ona selam götür." 
 

Uş bu sözde bir hikâyet var dahı 
Eydeyüm işidesin anı dahı   (YZ, 677) 

"Bu sözde bir hikâye daha var; söyleyeyim onu da işit." 
 
Olmaya kim söyleyesin dahıya 
İşide düşüñi saña kahıya   (YZ, 26) 

"Sakın başkasına söyleme; (çünkü) düşünü işitince sana kızar." 
 

Didi şeh düriş oldugınca imkân 
Ki bu derdümüze irişe imkân    (IN, 859) 

"Şeh şöyle dedi; imkân olduğunca uğraş ki bu derdimize derman 
erişsin." 

Zamîrüñden geçen maksûduñı hak 
Dilegüm oldurur kim kıla mülhak             (IN, 609) 

"Dileğim şu ki, içinden ne geçiriyorsan Tanrı onu sana mülhak kılsın 
(versin). 
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Bir iş kim soñı peşîmânlık ola anı işlemege ivmeyesin (acele etme (MF, 

31b/14) 
...ve her ne kim işidesin eyüden yavuzdan tîzcek hükm itmeyesin 

(karar verme) tâ ol işün hakikatin bilmeyince. (MT, 31b/13) 
Eger cevâb virmese dindârı öldüreler (öldürsünler).(MF, 24b/4-5) 
Bu işe sıdk-ıla ikdâm idüp sözüñ hak-içün olsun, garaz ve rişvet-içün 

olmasun kim işüñ ilerü vara (varsın) ve sözüñ girü kalmaya (kalmasın). (MF, 
34b/5-6) 

Zamân-ı evvelde bir pâdişâh bir esîri buyurdı ki depeleyeler 
(öldürsünler). (GT, 6a/1) 

Eger bilesin ki bir haberi dimekle göñül yıkılur sen anı dimegil ki 
ayruk kişiler diyeler (desinler). (GT, 70a/4) 

Bir dostı ki cemî'-i 'ömürde hâsıl itmiş olasın, zinhâr sakın bir dem 
içinde göñlin yıkmayasın (yıkma). (GT, 73a/13-14) 

Bir taş ki bunca yıllar içinde lacl olmış ola, sakın ki bir nefesde taş-ıla 
sımayasın (kırma). (GT, 73b/1) 

7. Gereklilik. -a/-e istek ekini alarak kurulan fiiller, çoğu
zaman, gerek, gerekdür kelimeleri ile kullanıldıklarında, istek kipinden 
çıkıp gereklilik kipine dönüşmektedirler. Bunun yanında, istek eki -a/-e ile 
kurulmuş fillerin gerek, gerekdür kelimelerini almadan da gereklilik göreviyle 
kullanıldığı görülmektedir. 

Yavuz sanmaya kardaş kardaşına 
Hakîkatdur bu sözüm baña inan  (ÇN, 3) 

"Kardeş kardeşi hakkında kötü düşünmemeli; bu sözüm gerçektir bana 
inan." 

Safâ yolına Sa'dî ol kim gire 
Gerek Mustafânuñ  suyınca vara  (FS, 20) 

"Ey Sadi, safa yoluna giren kişi Mustafa'nın izinden gitmelidir." 

Gerek söz ola ma'nilü vü oñat 
Tefâvüt degül dir ise Türk ü Tat (FS, 35) 

"Söz anlamlı ve yararlı olmalıdır; (böyle olduktan sonra onu) 
Türk'ün veya Türk'ten başkasının söylemesi fark etmez." 
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Bir agaç  ki  yimişini diresin 
Gerek beslemegine cân viresin (FS, 773) 

"Eğer bir ağaçtan  meyve  topluyorsan (yiyorsan) onu beslemeğe can 
vermelisin." 

Sen ardumca şol resme söyle sözüm 
Ki utanmayasın göricek yüzüm  (FS, 730) 

"Ardım sıra öyle konuşmalısın ki, yüzüme karşı konuşunca da 
utanmamalısın." 

Eytdi kim ol göñlek yırtuk ola 
Ardı bütün öñ eteği yırtıla   (YZ, 560) 

"Eğer gömlek yırtıksa arkası sağlam ön eteği yırtılmış olmalı, dedi." 

Zelha eydür n’eyledüñ bunlara sen 
Ne sebebden sındı bunlar diyesin (YZ, 439) 

"Zeliha ‘bunlara sen ne yaptın, bunlar niçin kırıldı, söylemelisin’ diye 
sordu." 

Eytdiler kim nice gördün düşi sen 
Gördügüñ düşi gerek kim eydesin (YZ, 38) 

"Dediler ki düşü nasıl gördün, bu gördüğün düşü anlatmalısın." 

Ve ger olmaz ise sabr idesin sen 
Ne lâzım nefsüñe cebr idesin sen (IN, 858) 

"Nefsini zorlaman gerekmez, eğer olmuyorsa sabretmelisin." 

Göñül sîmurg içün kim kıla lâfı 
Gerekdür kim tolana Kûh-ı Kâfı  (IN, 559) 

"Gönül simurgu hakkında konuşan, Kaf Dağı’nı dolanmalıdır." 

Kim uş bu nev-'arûsa sen yiñi ton 
Gerekdür biçesin gâyetde mevzun  (IN, 414) 
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"Bu yeni geline sen, gayet düzgün yeni elbiseler biçmelisin." 
 
Çün göñül murâdı hâsıl olmaga yüz dutduñ gerekdür kim sâbit 

kadem olasın ve hiç korkmayasın. (MF, 31b/6) 
 ...ammâ ben bu ılanı gerek bâgubân eliyile öldürem. (MT, 22a/8) 
Vâcibdür ki pâzişâhlar 'aybın saklayalar.  (MT, 26b/7) 
Bu dünyâ ki âhiret ekinidür harâb koyup gitmege revâ görmeyesin. 

(MT, 67b/1-2) 
Dervîş gerekdür ki ne deñlü güç görse tahammül ide. (GT, 30b/6) 
Bir bahıl kişinüñ oglı rencûr oldı ve dostları sora geldiler ve eyitdiler: 

gerekdür ki kurbân idesin ve hatmler okıdasın. (GT, 60b/5) 
'Âlim ki câhiller arasına düşe gerekdür ki 'izzet ummaya. (GT, 

72b/11-12) 
 

8. -ınca zarf-fiili anlamında. -a/-e istek eki çü, çün, çün ki, kaçan, 
kim, ki gibi birtakım edatlarla kullanıldığında -ınca zarf-fiilinin ifade ettiği 
anlamı vermektedir. Bazı örneklerde bu edatlar olmadan da aynı anlamı ifade 
ettiği görülmektedir. 

 
Ol ruh-ı serv-kad çü benümle revân ola 
Aydur gören ne baht ki ten bir revân iki (ETT, (Atâyî), 127) 

"O servi boylu güzel benimle yürüyünce, görenler, 'ne talih, bir 
vücutta iki ruh' derler." 

 
Göñül bir yire kim vara nigâruñ cüst ü cûyında 
Yaşumdur pîşrev endûh ü âh ü nâle tâbi'dür   (ETT, 206) 

"Sevgiliyi ararken gönül bir yere varınca, en önde giden göz 
yaşımdır, sıkıntı, feryat, inilti ona tabidir.” 

 
Gül hayâdan kızarur dost çü gülzâra gele 
Kendüden serv gider yâr çü reftâra gele    (ETT, (Atâyî), 

183) 
"Dost gül bahçesine gelince gül utancından kızarır; sevgili 

yürümeye başlayınca servi kendinden geçer." 
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Şîrâzî çün ki defter-i cândan haber vire 
Dilden gerek bu tercümeye tercemân dahı    (ETT, (Şîrâzî), 218) 

"Şirazi can defterinden haber verince, bu tercümeye de gönülden 
bir tercüman gerek.  

  
Ra'iyyet çü güç göre kaçar kayar 
Şahuñ zulmi çavın cihâna yayar   (FS, 93) 

"Halk haksızlık görünce, (padişahtan) uzaklaşır ve onun zulmünün ününü 
her tarafa yayar." 

 
Çü fitne kopa savaşa düz yatuñ 
Ki kinlüye olur hata şefkatüñ   (FS, 244) 

"(Biriyle) arada fitne çıkınca, (onunla) savaşa hazırlan; çünkü kin tutan 
kimseye şefkat gösterip dost olmak hatadır." 

 
Ne giñişlik ola ol ilde i yâr 
Ki şâhdan ola yoksuluñ göñli tar  (FS, 89) 

"(Bir ülkede) yoksulun gönlü hükümdardan dolayı dar olunca, o ülkede 
genişlik ve ferah olmaz." 

 
Çün Muhammed şefâ'atcimüz ola 
'Aceb midür Hak size rahmet kıla    (YZ, 821) 

"Şefaatçimiz Muhammed olunca, Tanrı’nın size rahmet kılmasına şaşılır 
mı?" 

 
Çün ki bunlar işideler ol adı 
Arturalar ağlamagı feryâdı     (FZ, 775) 

"Bunlar o ismi duyunca, ağlamayı ve feryadı artırırlar." 
 

Siz varasız dümügesiz oyına 
Korkaram kim Yusufuma kurt yöne  (FZ, 49) 

"Siz varıp oyuna dalınca, Yusuf’uma kurdun yönelmesinden 
korkuyorum." 
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Hudâ çün göre anuñ şefkatini 
Bagışlaya bu 'âsî ümmetini (RE, 158) 

"Tanrı onun şefkatini görünce, bu asi ümmetini bağışlayacak." 

Çü katre bahre vara gevher olur 
Türâb iksîre irişe zer olur (RE, 955) 

"Katre denize ulaşınca inci olur; toprak iksire erişince altın olur." 

Çün anuñ ictikâdı senüñ hakkuñda böyle ola degül kim onun dostlıgı 
bir garaz-ıçun ola. (MF, 33a/12) 

Hoca çün perî-sûretlü kul-ıla oynamaga ve gülmege karışa, 'acebdür 
ki ol hoca gibi hükm ide ya bu kul gibi anuñ nazın çeke. (GT, 50a/10) 

Tabîb bir hasta-ı dermândeyi çün ki göre elin eline urur. (GT, 58a/11) 
Atlas u kimhâ zişt olur ol vakt ki çirkin gelin giye. (GT, 31a/7) 
Çün ki kişiye az yimek tabîcat ola açlık zahmetine ugrayıcak âsân 

tutar. (GT, 34a/11-12) 

9. -ıp zarf-fiili anlamında. İstek eki -a/-e’nin kimi durumlarda
bağlama zarf-fiili  -ıp, -ip, -up, -üp göreviyle kullanıldığı da görülmektedir. 
Genellikle istek eki ile kurulmuş iki çekimli fiil yan yana geldiğinde önceki fiil 
bağlama zarf-fiili göreviyle  kullanılmaktadır. 

Gidem ben seni nite koyam gidem (SN, 2144) 
"Ben seni nasıl bırakıp gideyim?"    

Ger ol tuta uzun giceyi diri 
Halâyık yata uyıya her biri (FS, 124) 

“Eğer o (padişah) uzun geceyi uyanık geçirirse halk da (rahat bir 
şekilde) yatıp uyur.” 

Pâdişâh kerim gerekdür,  tâ ki sipâh katına dirile ve merhamet 
gerekdür ra'iyyet emîn ola (olup) olura. (GT, 12a/1) 
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Giçen uçmaga gire yiye kebâb 
Giçemeyen oda düşe göre ‘azâb     (YZ, 933) 

"(Sıratı) geçen cennete girip kebap yiyecek; geçemeyen ateşe düşüp 
azap görecek." 

 
Dün ü gündüz âh iderdi aglayu 
Yusuf işide esirgeye diyü   (YZ, 870) 

"Yusuf işitip esirgesin diye gece gündüz ağlayarak inlerdi." 
 

Siz varasız dümügesiz oyına 
Korkaram kim Yusufuma kurt yöne   (YZ, 49) 

"Siz varıp oyuna dalınca, Yusuf’uma kurdun yönelmesinden 
korkuyorum." 

 
Bir arada beni pinhân ideydüm 
Kimesne görmedin koyam gideydüm          (IN, 536) 

"Bir yerde kendimi gizleseydim (ve) kimse görmeden çekip gitseydim." 
 

Getür meydâna tâ ehl-i basîret 
Göreler kılalar lutf-ile himmet   (IN, 419) 

"Ortaya çıkar ki, basiret ehli onu görüp himmet etsinler." 
 

Şu bir sivri siñek kim sehl yile 
Tahammül kılmaya kaça vü yile        (IN, 54) 

"Bir sivrisinek, şu basit rüzgâra dayanamayıp kaçar." 
 

10. -an/-en sıfat-fiili göreviyle. İstek eki -al-e, bağlama 
zamirleri ki, kim ile birlikte kullanıldığında -an/-en sıfat-fiilinin ifade ettiği 
anlamı vermektedir. 

 
Ol rahîmdür rahmet ider kulına 
Şol kula kim buyrugında bulına   (YZ, 4) 

"O çok merhametlidir, emrini yerine getiren kullarına merhamet eder.” 
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İlini imâret düşinde göre 
Şu kim illinüñ hâtırını ıra    (FS, 88) 

"Halkın gönlünü inciten (hükümdar), ülkesinin bayındır olmasını 
ancak düşünde görür." 

 
Safâ yolına Sa'dî ol kim gire 
Gerek Mustafânuñ suyınca vara   (FS, 20) 

"Ey Sadi, safa yoluna giren kişi Mustafa’nın izinden gitmelidir." 
(Safa yoluna ancak Mustafa'nın izinden gidenler girecektir.) 

    
Son ucı işitdüñ  ki vardı yile 
Ne bahtlu ol kim bu sırrı bile  (FS, 72) 

  "Sonunda (her şeyin) boşa gideceğini duydun; bu sırrı bilen kişi ne 
talihli kişidir!" 
 

Bayık bil ki kızlıg ile katı kış 
Aña kim ola mâlı key sehl imiş   (FS, 129) 

"Şunu iyi bil ki; kıtlık ile geçen şiddetli kış, malı olan kimseye çok 
kolay gelir." 

 
Temennâdur çalabdan lutf ü ihsân 
Ki kıla işlerümüz cümle âsân   (IN, 546) 

"İyilik ve yardım, bütün işlerimizi kolaylaştıran yüce Tanrı’dan 
dileğimizdir." 

 
Şu kim hoş-hulk ola ehl-i nazar ol 
Göre bu sözleri hemçün şeker ol   (IN, 479) 

"İyi huylu olan kişi nazar ehlidir ve bu sözleri şeker gibi görür." 
 
Her ki cevâbda tîz ola diline hatâ söz gelür. (GT, 71b/1) 
"Cevapta acele eden kişi yanılır." 
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Her ki yavuzlar-ıla otura,  lâ-cerem eylük görmeye. (GT, 71b/2) 
"Kötülerle oturan kişi şüphesiz iyilik görmez." 

Cömerd ki yiye ve yidüre, ol 'âbidden yigdür ki oruç tuta ve 
buldugın gizleye. (GT, 73b/2) 

"Yiyen ve yediren cömert, oruç tutan ve bulduğunu saklayan 
âbidden daha üstündür." 

Her işde kim zaruret olmaya anı işlemekden sakınmak gerek. (MT, 
41b/7) 

"Zaruret olmayan işleri yapmaktan sakınmak gerek.” 

11. -makl-mek; -ma/-me isim-fiil göreviyle. İstek eki -a/-e
bağlama edatı ki ve kim ile kullanıldığında -mak/-mek; -ma/-me isim-
fiillerinin ifade ettiği anlamı vermekte ve sebep bildirmektedir. 

Tevazu' eyle bunda hâs u 'âma 
Kim anda olmaya sen zâr u giryân  (ÇN, 83) 

"Orada zar u giryân olmamak için burada herkese alçak gönüllü davran." 

Dilerseñ kim olasın anda makbûl 
Belâ vü mihnete sabr it mutî’ ol (RE, 1233) 

"Eğer orada makbul olmak istiyorsan bela ve sıkıntıya katlan ve itaatkâr 
ol." 

Dilersen ki iresin cân-ı câna 
Dil ü cân-ile meyl itme cihâna (RE, 2062) 

"Canlar canına kavuşmayı istiyorsan dünyaya gönülden bağlanma." 

Bunda geldi onumuz uş tapuda 
Evde kaldı birimüz kulluk ide (YZ, 971) 

"Onumuz buraya geldi, işte huzurundayız; birimiz de hizmet etmek için 
evde kaldı." 
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Vezîr eydür geleli biş gün ola 
Ken’andan  geldiler bugday ala  (YZ, 960) 

“Vezir, 'Kenan diyarından buğday almak için geldiler ve geleli beş 
gün oluyor' dedi.” 

Eytdiler sabr eyle iresin aña 
Sabr iden hayra irer öñdin soña (YZ, 365) 

"Dediler ki ona kavuşmak için sabreyle; sabreden er ya da geç hayra 
kavuşur." 

Gitdi tabîb  geldi dâyesi  göre 
Züleyhâ’nuñ derdi nedür anı sora (YZ, 452) 

"Tabip gidince, dayesi Züleyha'yı görmeye ve derdinin ne olduğunu 
sormaya geldi.” 

Dilerseñ kim kızum virem saña 
Kişi gelsün dileyü benden yaña (YZ, 353) 

"Kızımı sana vermemi istiyorsan birisi onu benden istemeye gelsin." 

Siz varasız dümügesiz oyına 
Korkaram kim Yusufuma kurt  yöne (YZ, 49) 

"Siz varıp oyuna dalınca, Yusuf’uma kurdun yönelmesinden 
korkuyorum." 

Dön imdi bunda anuñ yaragın gör 
Ki saña yarı kıla Hayy ü Sübhân (ÇN, 55) 

"Hayy ü Sübhân'ın sana yardım etmesi için gel sen burada onun 
hazırlığını yap." 

Dilemez k’ola perîşan saçınınuñ silsilesi 
Bu göñül anuñ-içün bâd-ı seherden gizler    (ETT, (Hümâmî), 

197) 
"Saçının silsilesinin perişan olmasını dilemez; bu yüzden de gönül 

onu seher rüzgârından gizler." 
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Dilemez gölgeñi kim yanuña düşe  yürüye 
Seni dîvâne göñül gör ki nelerden gizler       (ETT, (Hümâmî), 197) 

"Gölgenin yanına düşüp yürümesini istemez; gör bak bu deli gönül seni 
nelerden gizliyor." 

 
Yaramaz ki  yoksulı öldüre şâh 
Ra'iyyet olur şâha püşt ü penâh    (FS, 90) 

"Hükümdarın yoksulu (ahaliyi) öldürmesi doğru değildir; çünkü halk  
hükümdara dayanak ve sığınak olur." 

 
Dilersen degürmeye hasmuñ güzend 
Ur eylüg-ile dili ucına bend    (FS, 236) 

"Düşmanın zarar vermemesini istiyorsan iyilikle ağzını bağla." 
 
Getür elüñi emânet dutışalum ve and iç ki bu kavlden dönmeyesin. 

(MT,63b/2) 
"Elini getir tutuşalım ve bu sözden dönmemek için yemin et." 
 

'Avrat dostın alup geldi ki aş yiye.    (MT, 53b/13) 
"Kadın yemek için dostunu alıp geldi." 

 
Ev kapusın açdılar ki buları çıkaralar               (GT, 34a/4-5) 

"Bunları çıkarmak için evin kapısını açtılar." 
 

...şimdi şöyle hükm itdiler ki depeleyeler.   (GT, 36a/8) 
"Şimdi öldürmeye karar verdiler.” 

 
12. İhtimal. İstek kipi Tarihî Türkiye Türkçesi metinlerinde ihtimal, 

sakınca anlamıyla da kullanılmaktadır. Esasen istek kipinin ifade ettiği kavramda 
"acaba, belki, mümkündür" gibi kelimelerin ifade ettikleri anlamlar da 
bulunmaktadır.6 İsteğin bu görevi genellikle ol- fiilinin 3. şahıs olumlu ve 

                                                 
6 Vecihe Kılıcoğlu, "Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar", TDAY-Belleten 1953, Ankara, 1953, s. 
182. 
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olumsuz çekimlerinde bolay ki,7 bola ki, ola, ola ki, ola kim; olmaya, olmaya 
ki, olmaya kim şekillerinde görülmektedir. Bu hâliyle istekli şekil, bir çekimli 
fiilden ziyade, bağlaç niteliğinde görünmektedir. 

 
Bolay ki âhum göre esirgeye 
Özi göyne baña bir kez söyleye    (YZ, 877) 
 
Eytdiler Yusuf bizi dahı dile 
Bolay ki melik sözüñ kabul kıla  (YZ, 753) 
 
Anuñ içün urdum anı zindâna 
Sever idüm itdüm bolay ki döne  (YZ, 746) 
 
Korkutgıl bunı bu dem vur zindana 
Bu yavuz işden bola kim bu döne  (YZ, 557) 
 
Ola kim bir nazar kâfi kılasın 
Mükedder göñlümi şâfî kılasın   (IN, 261) 
 

...ola kim anı añup baña mazarratı degmeye.  (MT, 32a/12) 

...olmaya kim bizüm işimüz dahı ancılayın ola  (MT, 23b/1) 
Hiç kimse-y-ile söz ve keleci itme olmaya ki aduñ yavuz ola (MT, 

35b/8) 
 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Eski Türkçedeki –ga/-ge (-gay/-gey) eki 
Batı Türkçesine geçerken ses değişmesine uğrayarak -a/-a hâline 
geçmiştir. Ek, bu ses değişikliğinin yanında işlev de değiştirmiş ve istek eki 
durumuna geçmiştir. Ancak yalnızca istek için kullanılmayıp gelecek 
zaman, gereklilik, dilek-şart, geniş zaman, şimdiki zaman, emir 
fonksiyonlarıyla kullanılmıştır. Ayrıca isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil anlamlarını 

                                                 
7 İstek ekinin -gay /-gey ekinin baştaki -g/-g ünsüzü ile sondaki -y ünsüzünün düşmesi sonucunda  
-a/-e hâline geldiği kabul edilmektedir. Ancak ekin bolay ki tabirinde sonundaki -y ünsüzünü 
düşürmeden -ay/-ey biçiminde de kullanıldığı görülmektedir. Bu şeklin yalnızca Tarihî Türkiye 
Türkçesi metinlerinde değil, 18. yüzyıla kadar Anadolu Türkçesinde kullanıldığı görülmektedir. (Bk. 
Tarama Sözlüğü, I , Ankara,  1963, s. 635-636.) 
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da ifaden eden istek eki, "acaba, belki, mümkündür, inşallah; sakın ha" gibi 
kavramların ifade ettiği anlamları da bünyesinde taşıyarak 'ihtimal, maksat 
ve sakınca' da göstermektedir. Bu durum, -a/-e istek ekinin çeşitli kiplere 
ait görevleri üzerinde taşımak suretiyle bir görev zenginliğine sahip 
olduğunu gösterdiği gibi, aynı zamanda kullanılışında tam bir durulmanın 
meydana gelmediğini ve karışık bir nitelik taşıdığını da göstermektedir. 
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ESERLERİ VE TARİHSEL SÖZLÜK ÇALIŞMALARI 

 Prof. Dr. İsmail PARLATIR 

Söze önce "Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü" terimini açarak 
başlamak istiyorum. "Tarihsel Sözlük"ü biz; "söz varlıklarının tarihî 
dönemler içinde kazanmış oldukları kavramları, anlam değişmelerini anlam 
iyileşmesi veya anlam kötülemesine uğramasını, kullanımdan düşmelerini 
veya yeniden dirilmelerini, imla bakımından yazılım özelliklerini, 
deyimlerini, atasözlerini, değişik alanlardaki terimlerini, argoda 
kullanımlarını, kalıplaşma özelliklerini, eserlerden çıkarılan örnekleriyle 
tespit etmek ve bunları sözlük biliminin kurallarına göre işlemek ve de kitap 
olarak yayımlamak" olarak tanımlıyoruz. 

Bu tür sözlüklerin bir başka önemi ve değeri de bir dildeki yabancı söz 
varlıklarının o dile giriş tarihi ve biçimi, anlam ve telaffuz değişimi, terim 
niteliğini kazanması ve dilde yaşama seyrini göstermesi ile bir kat daha 
artmış oluyor. 

Aslında bir dilin söz varlığının tespitinde "Tarihsel Sözlük" o dilin iyi 
işlenmişliğinin bir göstergesidir de. Sözlük bilimi ilkeleri çerçevesinde 
konuya baktığımızda bu tür sözlüklerin ne denli önemli ve vazgeçilmez 
olduğu tartışma götürmez. 

Bir dilin söz varlığını yalnızca tek tip sözlüklerle tespit etmek elbette 
yetersizdir ve de bilimsel değildir. Ne kadar çok yönlü ve çok amaçlı sözlük 
çalışması gerçekleştirilirse dilin anlatım gücü ve inceliği o ölçüde 
zenginleşmiş olur. Belki, zenginliği belgelenmiş olur demek daha sağlıklı bir 
yaklaşım gibi gelir bana. Söz gelişi, "tarihî sözlükler" (tarihî dönemler içinde 
hazırlanmış ve yayımlanmış sözlükler), "etimolojik sözlük", "terim 
sözlükleri" "yakın anlamlı sözlük", "zıt anlamlı sözlük", "atasözleri ve 
deyimler sözlüğü", "argo sözlüğü" ve eğitim düzeyine göre hazırlanmış 
"okul sözlükleri" bu çerçevede ilk akla geliveren ssunözlük türleridir. Bu tür 
sözlüklerin önünde de "Tarihsel Sözlük"ün gelmesi çok doğaldır. 

"Türkiye Türkçesi Tarihsel Sözlüğü"nün hazırlanması düşüncesinin 
geçmişi pek eski değil. Türk Dil Kurumunda 1970’li yılların başında 
canlandırılmış ve uygulanmaya geçilmiş bu çalışmanın ateşleyicisi rahmetli 
edebiyat bilimci Agâh Sırrı Levend olmuştur. Kurumun da bu yoldaki 
kararını ve uygulama biçimini Agâh Sırrı Levent, Türk Dili dergimizin 
Mayıs 1971 tarihli 236. sayısında hem duyuruyor hem de örnekliyordu. Bu 
amaçla, 1972 yılında Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü (hazırlayanlar: 
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Agâh Sırrı Levend, Cem Dilçin) adıyla küçük bir kitapçık da yayımlanmıştı. 
Bu hayırlı girişim 1983 yılına kadar sürdürülmeye çalışıldı. Bu tarihten sonra 
Kurumun yeniden oluşumu çalışmaları "Tarihsel Sözlük" projesini ikinci 
plana itti ve bu duraklama 1993 yılına kadar sürdü. 1993 yılında Sözlük 
Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığına seçilmem ile bu yarım kalmış, hatta 
unutulmuş projeyi yeniden canlandırmak için kolları sıvadık. 1995'te de 
içinde “Tarihsel Sözlük”ün de yer aldığı "Türkiye Türkçesinin Sözlükler 
Projesi" adı altında dev bir projeyi Devlet Planlama Teşkilatına sunduk. Bu 
projenin onaylanması ile mali yönü devletten karşılanan yedi sözlük ile 
birlikte sözlük çalışmalarımız büyük bir hız kazanmış oldu. 

Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'nü yeniden canlandırırken Agâh 
Sırrı Levend'in düzenlemiş olduğu tarama ilkelerini birkaçı dışında biz de 
benimsedik. Ancak onların kitapçığında yer alan şu maddeyi uygulamayı 
gereksiz gördük: "Madde başı olan sözcüğün Azerice, Türkmence, 
Çağatayca, Karahanlıca, Uygurca ve Köktürkçedeki şekilleriyle birlikte, 
eğer biliniyorsa etimolojisi de verilmiştir. Yukarıdaki en yeniden en eskiye 
doğru dizilmiş olan altı lehçeden birinde ya da birkaçında, madde başı olan 
sözcüğün karşılığı bulunamamışsa o lehçelerin kısaltmaları yayılmamıştır." 
(madde 4) 

Bu ilkeyi şunun için uygulamadık. Kurumumuza bağlı olarak Prof. Dr. 
A. B. Ercilasun'un başkanlığında yürütülmekte olan "Karşılaştırmalı Türk 
Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri" adlı bir başka sözlük projesi bu konuya 
ağırlık veriyordu. Orada yapılmakta olan işlemi bizim bu çalışmamızda 
aynen uygulamamız gereksiz zaman kaybına yol açacaktı. Zaten adının da 
"Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü" olması böyle bir sınırlandırmayı 
kendiliğinden getiriyordu. 

Türkiye Türkçesinin seçilmesi bir başka açıdan da önemliydi. Dilimizin 
işlenmişliğinin bir göstergesi olacaktır Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü. 

Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü, normal olarak da anlaşılacağı 
üzere, Türkiye Türkçesinin oluşum dönemini başlangıç veya hareket noktası 
alıyor ve son sınırını günümüze kadar getiriyor. Bu alan, dil biliminde 
"Anadolu Sahası", "Batı Türkçesi" veya daha geniş bir adlandırma ile 
"Türkiye Türkçesi" olarak karşılanıyor. Bu çerçevede bizim çalışma 
sınırımız tarih olarak bu sahanın ilk yazılı ürünlerinin ortaya çıktığı XIII. 
yüzyıldan başlıyor, günümüze veya yakın tarihimize kadar geliyor. Yakın 
tarih olarak da yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve özellikle de 
1928 "Yeni Türk Harflerinin Kabulü"nü alıyoruz. 
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Bu uzun tarih çizgisi veya dilimi, bilimsel verilere göre üç ayrı ve 
önemli döneme ayrılmaktadır; elbette dilin yapısal özelliğine ve de gelişim 
ve değişim çizgisine göre: 

1. Eski Anadolu Türkçesi dönemi.

2. Osmanlı Türkçesi dönemi.

3. Modern Türkiye Türkçesi dönemi.

Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü bu üç ayrı dönemin eserlerinin tek 
tek taranması ile gerçekleştirilecek bir çalışmanın ürünü olacaktır. XIII. 
yüzyıldan başlayarak eserler tek tek taranacak ve leksik birim niteliğindeki 
bütün söz varlıkları ayrı ayrı fişlenerek işlenmek üzere Kurum merkezinde 
toplanacaktır. Burada eserler derken, o dönemlerde yazılmış her alandaki 
eserleri, söz gelişi tıp, matematik, astronomi, hukuk, din vb. alanlardaki 
eserler ile edebiyat dünyasına kazandırılmış çeviri ve telif niteliğindeki 
ürünleri kastediyoruz. Elbette bunlar ve de öteki yazılı belgeler, bir dilin 
işlenmişliğinin önemli ve vazgeçilmez delilleridir, belgeleridir. Bütün bu 
eserlerden elde edilecek Türkçenin söz varlıkları bize dilin filolojik ve 
etimolojik tarihsel sözlüğünü kazandıracaktır. 

Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü şu düşüncelere veya sorulara 
karşılık bulmaya veya sorunları çözmeye çalışacaktır: 

1. Türkiye Türkçesindeki söz varlıkları veya sözler, ilkin ne
zaman, hangi anlamda ve hangi biçimde (yazımda), hangi yazarın 
hangi eserinde kullanım alanına girmiş. 

2. İlk kullanımdan başlayarak sonraki dönemlerde hangi
anlamları kazanmış veya yazım bakımından nasıl bir değişim çizgisi 
göstermiş. 

3. Anlam iyilenmesine mi yoksa anlam kötülenmesine mi
uğramış. 

4. Hangi dönemde kullanımdan düşmeye başlamış veya
tamamen kullanımdan düşmüş. 

5. Hangileri tarihî dönemlerin süzgecinden geçerek günümüze
hem anlam hem yazım bakımından ulaşmıştır. 

6. Öze dönük bu değerlendirmeleri elbette sayısal durum
izleyecektir. Türkçenin bu dönemlerinde kullanılmış olan söz 
varlıklarının sayısı ne kadardır? 
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Burada hemen söz varlıkları deyişimizden, leksik birimin bütün in-

celiklerini yani tek kelimeden birleşik sözlere, değişik anlam ve kavram 
farklılıklarına, teknik ve sanat terimlerine, deyimlere, argoya, atasözleri-ne 
kadar uzanan sözlük birimlerini kastettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. 
Ayrıca Türkçenin yapı ve işleyişine uygun olarak yerli ve yabancı 
kelimelerin hangi yapım ekleriyle nasıl yeni söz varlıkları oluşturduğu, bu 
tür oluşumlar ile sözlerin nasıl yeni ve değişik kavramlar kazandığı da bu 
çalışma çerçevesinde tespit edilmiş olacaktır. 

"Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü"nün yukarıdan beri sözünü etti-
ğimiz yapısal özelliklerden birkaçını, burada taranmış eserlerden derledi-
ğimiz malzeme ile örneklemek istiyorum. Bu örneklerin hepsi, yukarıda da 
sözünü ettim, çalışmalarımızı öncelikli olarak yoğunlaştırdığımız "Eski 
Anadolu Türkçesi" dönemi eserlerinden derlenmiştir. 

1. Başlangıçta XIV. ve XV. yüzyıllarda kullanılmış; ancak bugüne kadar 
gelememiş veya kullanımdan düşmüş söz varlıklarımızdan birkaç örnek: 

üründülenmek Seçilmek, tercih edilmek: Dört bin keleciden dört keleci 
üründülenmişdür ( Ú—3bÚAÅLÚM¼Úbì3—«) (XIV, MBKG,71B). 

orta yaz is. Nisan ayı: Orta yazı (Ú„3“ÓU² ÓëÔÚ—3Ë«) adı neysan aldı cün / 
Hükmüni ben naam ideyim b-müc. 

iti sı. Keskin: Yol kıhcdan iti (v×²«) kıldan ince olur / Degme kimse 
sanma kim menzil alur (XV, FR-AT, 25b). 

ivek sı. Acele, müstacel: Anıhtarı alup Süheyl-i Yemen / Bir ivek („u²«) 
işi var sanayduñ temen (XIV, HM-S/V, 33). 

kancaru Nereye, ne tarafa: Eyitdi aña iy ogul kancaru (Ë—U�M) / Gidersin 
otur gitmegil gel berü (XIV, HM-SN, 31). 

orta güz ayı is. Ekim: Târîh-i Fürs-i Kadîmden ve târîh-i Celâlî'de 
müte'ayyin orta güz ayı (v²Ó« “uJNÔ—Ë«) adıdur (XV, LbYK-BG, 2b). 

ölet is. Salgın hâlindeki ölüm, kıran: Az ola bu yıl 'asel kıtdur yimiş / 
Çok ölet (X¼«) ola hakîm şöyle dimiş (XV, YSE-MŞT, 14b). 

silinecek is. Havlu: âb-çîn -- Silinecek (p�M*�) ki âb-destden ve guslden 
soñra isti'mal olınur (XV, LbYH- BG, 7b). 

dügdürmek: Kaldırmak, yükseltmek: Yüz batman taşı hevāya dügdürdi 
(XIV, K-E, 94a). 
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ilersig is. Uçkur: Yusuf yidi yirde ilersigin (ÚsJÅ�dÓ¼Å«) dügdi (XIV, KE, 
73a). 

aylu is. Hamile, yüklü: Olum anası buna ayluyıdı (ÅÈbÅ²3u*²Ó«) / Kim yitilmiş 
karnı hem doluyıdı (XV, AH-CA,196b). 

sevdüklü is. Âşık, seven kimse: Ol karavaş ayıtdı: Siz buyurdı ki 
sevdüklü sevdügine ekin koya (XIV, MD-YHT, 167b). 

yaşar is. Yaşında: Her kim beni görürse iki yaşar (ÚdÓAÓ²) oglan sanur 
(XIV, AA- D,   14b). 

yıldıramak is. Parıldamak: Cümle oturanlaruñ sureti içinde gözükürdi 
ve güneş tokınıcak yıldırım gibi yıldırardı (Èœ«d²b*²) (XV, MD-YHT, 165b). 

2. Eski Anadolu Türkçesi dönemi Türkçesinde kullanılan ve bugün de
yaşayan söz varlıklarının anlam veya kullanım değişmesine ilişkin örnekler: 

anamoglı is. Kardeş: Harun didi ki ya anamoglı (v*�ËU¦Uì«) bu kavm beni 
zebun idüb kahr itdiler (XV, A-EAST 78b). 

ayagı kabı is. Ayakkabı: Ve ayagı kabın (v¾ v�U²«) çıkarmak istese (XV, 
MA-K., 186b). 

bakça is. Bahçe: Nem varısa tavardan ve urûzdan ve nakd cinsinden ve 
milkden esbâbdan ve bâgdan bakçeden (Êœ ëáU�) cümlesini vireyin (XIV, MD-
YHT, 155a). 

çalışmak Çarpışmak, savaşmak, vuruşmak: Padişahlar yâġılık eyleye 
hem / Ceng ü çalışmak (oLA¼Uç) öküşdüp dem-be-dem (XV, YSE-MŞT, 42a). 

dincelmek Mutlu olmak, huzura kavuşmak: Ki dincelmiş (gL*�M²œ) durur 
fermân-ber olsun / Bir iki gün riyâzet-perver olsun (XV, Ş-HŞ, 50b). 

erlenmek Yiğitlenmek: Ne bunca ben za'îfe erlenürsin (ÚsÅ�—3uMÓ¼Ú—Ó«) / Nice 
bir avrete anterlenürsin (XV, Ş-HŞ, 115a). 

etmek aşı is. Tarhana: âbkâme -- Etmek aşı (v–« pL×²«) ve etmek sirkesi 
ve terhâne ... (XV, LbYH-fiG, 3b). 

götürmek Toplamak: Ol yimişlerden yiñ ve anı kesüb büçüp 
götürdügünüz (Úe3M3½3œ—u3×3½) vaktin hâsılından maûnetine göre ... öşrin virüñ. (XV, 
A-EAST, 39b).
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ılu su is. Hamam, kaplıca: Meger bir gün ılu suya (Uš�u¼«) varıcak / 

Tonunı ol arada çıkarıcak (XIV, HM-SN, 33). 

igne yurdusu is. İğne deliği: Anlar uçmaga dahı girmezler ta deve igne 
yurdusuna (ëM�Ëœ—u² ëM½«) girüp gecmeyince  (XV, A-EA ST, 55a). 

iñil iñil y. İnim inim inleyerek: Bir agır yük götürür gibi bu pîrlik 
altında iñil iñil (qš½« qš½«) şikâyet iderler (XV, II.M-NSM, 3a). 

kabak is. İçki kadehi: Dil gamzesin görmeyeli meyli yok meye / Yaşum 
şarâb olup kabagum (Úr3�UÓ¾Ó) tolu câmdur (XV, Ş-HŞ, 129a). 

kavut is. Kavrulmuş un: Otuz ratl kavuda (Óˆœ3uÓ) yigirmi ratl tuz katub bir 
yeşil sırlı kab içinde yoguralar (XV, LbYH- BG, 3b). 

oñurga is. Bel kemiği, omurga: Bir külhancı varıdı. Külhan içine bir 
deve oñurgasın (ÚÊ�Å  t Ó� Ú—3½33«) bırakdı, yanmadı (XI, MD-YHT, 166b). 

sekitmek Dindirmek, durdurmak: Anı sekidüben (ÚsÓ�Ë3bÅšJÓ�) uş 
döndürmişem / Pâdişâh hazretine yüz urmışam  (XV, AA, C4, 179a). 

yügreşmek Koşuşmak: .âyeti geldi zâhidler yügreşdeler (ÚdÓ¼ Ó̂b–ÓdÚJ3²) 
ârifler kapusında başların gayret yakasına cekdiler  (XV, MA-İST, 86a). 

yüri görmek Yürüyedurmak: Bunlar eydür gice gündüz yüri gör („ Ó¦— Úu3½ Å—3u²) / 
Maksudumuza bizi irgiri gör (XV, YS-A4ŞT, 9b.). 

3. Söyleyiş değişikliğine uğramış söz varlıkları. Bunlar fonetik
değişimin ürünleri olarak oldukça fazla yaygın olarak görülür. Burada 
çarpıcı birkaç örnek vermekle yetineceğiz: 

ammûsıoglı is. Amcaoğlu: Bu sûret anuñ kızınuñ sûretidür ammûsıoglı 
(v*�Ë« v�uL�) Alinüñ helâlidür didi (XV, YAB-M, 24). 

arka sıgamak Sıvazlamak: Vardılar arkasın sıgadılar (ÚdÓ*Å²œÓUGÅ� ÚsÅ�Ó tÚ—Ó«). 

Du'a kıldılar. Şifa buldı (XIV, YST, 14a). 

beñizlenmek Renklenmek: Beñizlenmez  (ÚeÓLÚMÓ¼ÚeÅšJÓ�) kimesne bu beñizde / 
Deñizde habersüzdür deñizden (XV, ŞEŞ-GRT, 40a). 

büyük is. Büyük, güçlü ve kuvvetli: Ol ki ümmetimüñ en kicicügi / 
Hüccetile yiñe niçe büyigi (ÅvJÅ²u3�) (XV, ŞEA-ŞN, 13). 
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esrük is. Sarhoş: Bir esrügi (Åv½3ËdÚ� Ó«) gördüm ki bir çamuruñ içinde ol 
yaña bu yaña salınur (XV, AD-TET, 41a). 

irek is. Hedef, amaç, gaye: İşlerüñ irege (ÓëÓ½dÅ²«) şûm olursın (XV, MA-K, 
36a). 

tolu ay is. Dolunay: Tolu ay (ÚÈÓ« 3‰3u¹) it üninden tartıla mı / Togar gün 
balçıg ile örtüle mi (XV, Ş-HŞ, 42b)? 

yulduz is. Yıldız: Can kuvvetleri yulduzlara (ˆÓdÓ¼Ú“3ËbÚ¼3u²) beñzer ve anadan 
togmış yulduzlara togmasına beñzer (XV, YAB-M, 21). 

4. O dönemde kullanılan ancak bugün kullanımdan düşmüş yabancı söz
varlıkları arasında en çarpıcı birkaç örnek olarak şunları gösterebiliriz: 

hetûz is. Kıbt dilinde yazın son ayı, ağustos: Mukavkıs eyitdi hetûz (Ú“3uÔÓ£) ve 
kihek ayında (XV, AD-7N, 7b).u 

akl-ı kâmi’ is. Alçak gönüllülük: Evvelâ bunı bilmek gerekdür ki kişide 
akl-ı kâmi' (v¦ÓU½ ÅqIÓ�) olmak cemî-i saâdâtun sermâyesidir (XV, IIM-NSM, 
4a). 

kara şeytan karısı is. Uğursuz kimse: Katı göñli kara şetân karısı (Åv� ÅdÓ 

ÊÓUÚDšÓ– ÓˆdÓ) / Kurımış süñük üstinde derisi (XV, Ş-HŞ, 162b).  

kîhek is. Kıbt dilinde güzün ilk ayı, eylül: Mukavkıs eyitdi hetûz ve 
kîhek (p1š) ayında (XV, AD-TN, 17b). 

5. Yukarıda bir dilin zenginliğini, anlam ve söz varlığı zenginliğini
yaratan söz değerleri arasında deyim ve atasözlerine dikkati çekmiştim. 
Gerçekten de öyle. Dilimizin erken dönemlerinden başlayarak yazılı 
belgelerimiz gözden geçirilirse bizde deyim ve atasözlerinin ince ayrımları 
belirgin bir yapıda karşımıza çıkar. Bu anlatım inceliği ve zenginliği ilk 
çevirilerden başlayarak "Eski Anadolu Türkçesi" döneminde büyük bir söz 
varlığına ulaşır. 

İşte bu söz varlıklarından birkaç örnek; önce deyimler: 

agı karadan seçmemek Korku ve baygınlıktan hiçbir şeyi seçip 
ayıramamak: Şöyle korkdı ditredi ol aradan / Seçmezidi kayser agı karadan 
(XV, AA-CA, 179b). 
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agzı kurımak  Söz söyleyemez hâle gelmek, söz gücü eksilmek: Dil 

añlayanuñ dili çürimeye / Sözi düzenüñ agzı kurımaya (Óë² ÓëLÅ²—3u ÈÅeÚ� Ó«) (XIV, 
HM-SN, 25). 

agıza düşmek Dedikoduya uğramak, herkes tarafından konuşulmak, 
dile düşmek: İlla bu halk agzına düşem diyü / Anuñıçun itmezem ben bî-kayu 
(XV, Aah-CAr, 186b). 

ahde vefa kılmak Sözünde durmak: Her kişi kim ahdine kılur vefâ / 
Tañlasında tura göñli gey safâ (XV, ŞEbA-ŞN, 16). 

aladuya düşmek Acele etmek: Ardınca aladuya düşüp kovagitme (XV, 
MA-K; 165b). 

anamdan emdiğim süd başdan gelmek Çok acı çekmek, çok sıkıntı 
yaşamak: Anamdan emdigüm süd geldi başdan / Ki akıtdum süd ırmagını 
taşdan (XV, Ş-HŞ, 155a). 

bagrına taş basmak Her türlü acıya katlanmak: Dügünden geçdüm it 
benüm içün yas / Yüregüñ döymese bagruna taş bas (XV, Ş-HŞ, 208b). 

eline ayagına düşmek Derin minnet duygusuyla saygı göstermek, 
teşekkür etmek: Bû Amrû ferahından ol pîrüñ eline ayagına düşüb yüzin 
sürdi (XV, AD-TET, 37a). 

göñül evini yıkmak Çok üzmek, gücendirmek: Göñlüm evimi yıkalı 
cânumda safâ yok / Bir hâne ki vîrân ola iyş ü tarab olmaz (XV, AD, 10a). 

gözüm başum üzre Memnuniyetle (yerine getirmek): Didi her ne 
buyurduñise şâhâ / Gözümle başum üzre eyledi câ (XV, SC-CH, 80b). 

göz kuyrugıyla nazar etmek Gözünün ucuyla bakmak: Ol pîr gussalu 
oldı gözi kuyrugıyla gökden yaña nazar itdi (XV, AD-TET, 37a). 

külâhını göge degdürmek Sevinçten göklere uçmak: Çü Şîrîne irişdi 
nâme-i Şâh / Külâhını göge degdürdi ol mâh (XV, Ş-HŞ, 166b). 

yalımı alçak olmak Değeri düşük, itibarı aşağı olmak: Borçlunuñ alçak 
olur hem yalım / Hâsa hod kapuya gele alumı (XV, AA-CA, 176b). 

6. Atasözlerimiz ise bu dönemde dilde iyiden iyiye yerleşmeye ve 
kalıplaşmaya başlıyor. Bazıları hiç bozulmadan günümüze kadar da ulaşıyor. 
İşte birkaç çarpıcı örnek: 

ayagun gilümüñe göre kösüldmek Ayağını yorganına göre uzatmak: 
Gilümüñe göre kösüld ayaguñ / Ki saklana sovukdan et ü yaguñ (XV, Ş-HŞ, 
137b). 
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bir sürçen atın ayagı kesilmez Bir kez yapılan hata bütün işlere ve 
olaylara aynı yorumu getirmez: Gedâyuz pür-güneh kesme zekâtuñ / 
Kesilmez ayagı bir sürçen atuñ (XV, Ş-HŞ, 174b). 

eşegüñ ölümi ite dügündür Birisinin ölümü ve felaketi başkasını 
sevindirir: Gicesi karganuñ bayguşa gündür / Eşegüñ ölümi ite dügündür 
(XV, Ş-HŞ, 167b9). 

kapudan kovsan tamdan iner Israrlı olan kişiyi tutmak zor olur: Olur 
ây ile avret bir yapudan / Ki iner damdan kovsañ kapudan (XV, Ş-HŞ21Ob). 

ne şiş yana ne et köyine Ne şiş yansın ne kebap: Gözetgil i'tidal ile 
miyâne / Ki ne et köyine ne şiş yana (XV, Ş-HŞ, 137b). 

ölen içün kimesne ölmemişdür Ölenle ölünmez: Ölen içün kimesne 
ölmemişdür / İgen çog aglayanlar bulmamışdur (XV, Ş-HŞ, 168b). 

ölmeden öñdin ölmek Nefsini terbiye et, dünya işlerinden uzak dur: 
Gider bu çoklıgı birlik gerekse / Ölümden öñdin öl dirlik gerekse (XV, Ş-HŞ, 
164a). 

soñ peşîmânlıkda assı yokdurur Son pişmanlık fayda vermez: Soñ 
peşîmânlıkda assı yokdurur / İllâ anda hem ziyanı çokdurur (XV, ÂA-C4, 
62a). 

7. Terimlerimiz ise başlı başına bir söz hazinesi. Değişik alanların kendi
dünyasında yarattığı terimler artık bu dönemle birlikte yazılı belgelerde de 
yerini almaya başlıyor. Edebî ürünlerden astronomiye; tıptan tasavvufa; 
matematikten felsefeye; tarihten folklora kadar uzanan çok değişik sahaların 
terim zenginlikleri bu dönem eserlerinde çokça yer almaktadır. Özellikle bu 
dönemde tıp metinlerinde karşılaşılan Türkçe terimler, günümüz tıp 
terimleriyle mukayese edilirse aradaki engin uçurumun ibret verici örnekleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır: 

atardamar Atardamarından, yürek damarından: kaçan şiryân 
tamarından atardamarından (ÚÊÓbÚìÅ—ÓU¦ÓU¹Ú—ÓU¹Ó«) kim yürek tomarı dirler (XIV, 
AÇbŞ-YİŞ, 22b). 

bagarsuk is. Bağırsaklar: ve bagarsuklar (Úo3# —ÓU� ÓU�() ta'amuñ fazlasından 
hâlî olmış ola (XIV, AÇbŞ-YİŞ, 16b). 

boş bögür Böğrün eğe ve kalça kemikleri arasındaki boş kısımları: ve ol 
kişinüñ yanlarına ve boş bögrülerine (ÓëìÅdÓ¼3ËdÚ½3u� Ú‘3u�) ve karnına ve yufka 
yerlerine dürteler (XIV, AÇbŞ-YİŞ, 30b). 
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çetük otı is. Kedi otu, sünbül-i rûmî: Sünbül-i rûmî çetük otı (ÅvÔ Ë« Ú„3u×Óá) 

didükleri otdur kim asârûn nev'inden tutarlar ba'zılar râyihası bi-'aynih 
sünbül-i hindî râyihasına benzer (XIV, AÇbŞ-YİŞ, 55b). 

çörek otı Çöreotu (Nigella damascena): Çörek otınun (ÅvÔË« Ú„«Ó—3uá) tohmı 
kurudur, tîzdür. (XIV, HP-MŞ, 36a). 

demregü is. Temriye hastalığı: Kurd ezeni ve hasba ve demregü (v½ÓdÚ¦ Óœ) 
ve çiçek ve kızamuk sebebinde... (XIV, HP-MŞ, 30a). 

dilkü taşagı Tilki taşağı, it kasarı, husyet'üs-sa'leb, hussatü's-sa'leb: 
Hussatü's-sa'leb ki Türkçe dilkü taşagı (Åv�UÓ–UÓ¹ vJ¼Åœ) dirler (XIV, AÇb Ş-YİŞ, 
86b). 

ebem gömeci is. Ebegümeci: Bununla olmazsa ebem gömecin ( Åv�Ó¦3u½ ÚrÓ�Ó«) 
ve hatmî ve bâbadya kepegile kaynadalar (XIV, HP-MŞ, 8a). 

er 'illeti is. İktidarsızlık: Bunun peynîri az oldugıyçün er illetine (Åv×Ò*Å� Ú—Ó«) 
müfîddür (XIV, HP-MŞ, 18a). 

erlik âleti is. Erkeklik organı, penis: ve anı yereler erlik âletine (v×Ó¼¬ ÚpÅ¼—Ó«) 
kuvvet virür (XIV, HP-MŞ, 21a). 

Yukarıdan beri niteliklerini ve özelliklerini anlatmaya ve örneklemeye 
çalıştığım Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü her dilin söz varlığının 
belgesel hazinesidir. İyi işlenmiş diller, bu tür söz hazinelerini uzun yılların 
emeği ile üretmişlerdir. Bu nitelikteki sözlükleri İngilizler 60 yılda, 
Almanlar 130 yılda, Macarlar 50 yılda ancak tamamlayabilmişlerdir. 
İngilizlerin kendi dillerindeki söz varlıklarının 600 000 civarında olması ile 
övünmeleri işte bu tür çalışmaların sonunda elde ettikleri anıtsal eserlerinden 
dolayıdır. 

Buraya kadar ana hatlarını çizmeye çalıştığım "Türkiye Türkçesinin 
Tarihsel Sözlüğü", şüphesiz Türk dilinin ve kültürünün anıtsal bir eseri 
olacaktır. Bu çalışmamızın ve projemizin ilk dilimi, başlarda da sözünü ettim 
"Eski Anadolu Türkçesi" dönemi eserlerini ve bu eserlerden derlenecek 
malzemeyi kapsamaktadır. Elde edilecek malzemenin işlenmesi ve sözlük 
bilimi ilkelerine göre tasnif edilmesi çalışmamızın ikinci kısmını 
oluşturacaktır. Bu veriler ile de "Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü" iyimser bir 
yaklaşımla orta vadede projemizin ilk bölümü olarak bilim dünyasına 
sunulmuş olacaktır. 
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Il est un fait incontestable que la langue osmanlie ou plutôt le turc 
d’Anatolie dès son apparition au XIIIe siècle était sujet à une forte influence 
de l’arabe et du persan. Certes, il y a des emprunts directs de l’arabe 
concernant la terminologie religieuse et administrative ainsi que des 
emprunts de certains parlers arabes dans les dialectes anatoliens, ce qui fut 
démontré par le professeur Tietze (Tietze 1958). Mais en vue de l’intensité et 
de l’ancienneté de l’échange culturel entre les domaines persan et turc, il faut 
admettre que c’est surtout par l’intermédiaire du persan que les éléments 
arabes ont pénétré le turc. S’y ajoutent d’autres éléments plus récents qui 
furent adoptés du persan par l’influence constante des lettrés de la période 
ottomane (Tietze 1958: 256). Les circonstances et les causes de l’évolution 
du turc d’Anatolie ont aussi été discutées par Mansuroğlu 1954. Ce modèle 
est encore précisé par Prokosch 1983 (1984) qui analyse les données 
historiques et géographiques de l’adoption du lexique arabe dans la langue 
persane ainsi que sa transmission au turc.  

Si l’on prend Bittner 1900 comme point de départ, il ne semble peut-être 
pas exagéré de maintenir que pendant tout ce siècle qui s’achèvera au bout 
du mois, les éléments arabes et persans, à maintes reprises, furent le sujet 
d’études, surtout descriptives.  

Cette influence de l’arabe et du persan sur le turc d’Anatolie ne se 
manifeste que dans les domaines du vocabulaire et de la syntaxe, la 
morphologie restant intacte. [Notons quand-même entre parenthèses que 
d’après Johanson et contre Soper 1987: 419, 424 ceci ne va pas de soi et que 
par exemple la déclinaison du tadjik du nord fut presque anéantie sous 
l’influence de l’ouzbek. La raison en est probablement, toujours selon 
Johanson «l’attractivité de la juxtaposition des morphèmes typiques pour le 
turc» dans le processus de la copie (Johanson 1992: 66-68). Par contre, les 
morphèmes des formes complexes verbales turques n’invitent ni à les copier 
ni sont-ils sujets à des influences (Johanson 1992: 73)]. 

Cette dernière remarque nous montre bien qu’au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle on a commencé de regarder le problème dans le cadre 
global de la copie du code (code-copying, j’espère qu’on me pardonnera cet 
anglicisme, mais je voudrais bien que la terminologie soit claire). Et des 
chercheurs comme Bernd Brendemoen, Hendrik Boeschoten et surtout sur le 
plan théorique Lars Johanson ont combiné et développé plus loin les 
discussions courantes dans la linguistique générale avec les données du turc 
et de ses langues de contact.  
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Dans notre communication présente nous nous bornerons de mentionner 
que la syntaxe persane avec ses multiples concepts de propositions 
subordonnées fut abondamment copiée surtout dans la période vieille-
osmanlie. Même la concordance des temps et l’usage du subjonctif persan 
furent adoptés. (Römer 1981: 113, Johanson 1992: 88). De l’autre coté 
Johanson n’accepte pas l’idée que la subordination indo-européenne se soit 
superposée à la syntaxe turque, tout en maintenant que le turc possède ses 
propres moyens de subordination et que dans les propositions subordonnées 
copiées de modèles persans on ne constate pas de concordance des temps 
(Johanson 1975:105, 106). Il faut bien se rendre compte que Johanson parle 
du turc moderne ou des langues turques modernes où cette argumentation est 
hors de doute. Mais il concède que dans les langues littéraires comme 
l’Uigur, le Chaghatai et l’Ottoman il y a «some kind of ‘replica’ hypotaxis 
on the Indo-European model» et que justement à cause de leur étrangeté à la 
structure fondamentale turque, les propositions subordonnées sont rejetées 
ou remodelées dans les langues turques modernes (Johanson 1975:105, 
Johanson 1993a: 97). Ici nous n’aborderons pas le problème du mot ki 
persan, c’est à dire s’il devrait être regardé comme une conjonction ou 
comme un pronom relatif, sujet discutable parmi les iranisants (Johanson 
1975: 105-106, cf. aussi Čaušević 1996:169, 501). 

Regardons par contre le vocabulaire trilingue caractéristique de la 
langue osmanlie: celui-ci s’est développé graduellement et dans les anciens 
textes en turc anatolien le pourcentage des mots turcs est resté beaucoup plus 
élevé que dans ceux postérieurs au XIVe siècle (Römer 1981: 113). A peu 
près le même phénomène, c’est à dire un développement inverse de la 
syntaxe par rapport au lexique, fut constaté par Kirchner 1996:154. 

Un aspect intéressant, quoique pas toujours facile à discerner, de 
l’influence persane dans le domaine lexical sont les calques, qu’on peut 
définir comme « reproductions d’unités syntactiques et 
sémantiques entières» d’une langue « avec les moyens propres » à une autre. 
Il faut différencier entre les calques complets ou chaque élément est échangé 
comme dans le cas de demir yol qui fut calqué sur l’expression française 
chemin de fer et les calques partiels comme par exemple h!arf urmaq dans 
un texte ottoman, calqué sur le persan h!arf zadan « parler » (Brands 1973: 
60). Brands maintient que les calques partiels parfois n’ont qu’une vie de 
courte durée, étant typiques pour certaines situations historiques. Cette idée 
est encore confirmée par Boeschoten 1996: 31, qui en expliquant les théories 
de Johanson sur code-copying (Johanson 1993c que je n’ai malheureusement 
pas pu consulter) fait une distinction entre des « copies momentanées » et 
des « copies conventionnalisées ». 
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D’après Johanson 1992:15-17 la capacité de former des verbes 
phraséologiques selon la terminologie traditionnelle, commune au persan et 
au turc, entrerait dans la catégorie des copies globales. Leur caractéristique 
est qu’une unité de la langue B (la langue donatrice) est copiée entièrement 
dans la langue A (la langue recevante). Donc, h!arf urmak, calque partiel 
selon Brands n’est qu’une sorte de copie globale selon Johanson. 

Une autre sorte de copies est celle du sens emprunté (Lehnbedeutung) 
où «une seule composante du contenu d’un bloc B est copiée sur une unité A 
presque synonyme», comme l’anglais star «vedette» qui est devenu yıldız en 
turc (Johanson 1992:18). Des copies de cette nature entrent dans la catégorie 
des copies partielles structurales (Teilstrukturkopien) dont le caractéristique 
est que «seules quelques qualités structurales d’un bloc B sont choisies pour 
être copiées sur des unités A» (Johanson 1992:17). 

Egalement dans la catégorie des copies partielles structurales nous 
trouvons toujours selon Johanson 1992:19 les copies combinatoires, dont 
une sorte peut être classée comme traduction empruntée (Lehnübersetzung), 
pour laquelle nous pouvons citer les calques complets dans la terminologie 
de Brands 1973 (v. supra l’exemple du chemin de fer: demir yol et le verbe 
tatare de Crimée diqqat ayïr- copié du russe udelit’ vnimanie « faire 
attention », littéralement « répartir l’attention» devenu «séparer l’attention », 
Johanson 1992:19). 

Dans des circonstances spéciales le processus de la copie peut même 
dépasser la formation de verbes phraséologiques et de verbes calqués 
complexes.  Ainsi les verbes auxiliaires ou les verbes composés, autrement 
dit les postverbes turcs peuvent exercer une influence considérable sur le 
système verbal d’une autre langue. Bien que notre but essentiel est de rester 
dans le domaine anatolien/ottoman, il nous semble propice de citer Soper 
1996: 212 qui a dressé un tableau (Table 9) de vingt-sept verbes auxiliaires 
ouzbeks et tadjiks, où la plupart des auxiliaires tadjiks correspond 
exactement à leurs modèles ouzbeks (cf. aussi Johanson 1992: 240). 

Avant d’entrer dans la discussion détaillée de quelques exemples il faut 
encore que nous nous arrêtions sur une autre question, notamment comment 
est-ce que les éléments arabes et persans furent-ils vraiment introduits dans 
la langue écrite turque d’Anatolie ? 

Johanson 1993b nous fournit d’une intéressante évaluation des mérites 
de Celâleddîn Rûmî  et de son fils Sultân Veled. En insérant des vers mixtes 
(ceux-ci peuvent être considérés comme code switching/alternance, 
phénomène qui ne doit pas être confondu avec code copying/emprunt ; 
Johanson 1993b: 31) et turcs dans leurs oeuvres ni lui ni son fils n’avaient 
l’objectif de créer une langue littéraire nationale (Johanson 1993b: 28). Mais 
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tandis que pour Rûmî il n’était pas nécessaire d’utiliser le médium d’une 
langue turque écrite pour produire quelque chose de nouveau, son fils en 
reproduisant les idées de son père avait un tout autre but: de se faire 
comprendre par les disciples (Johanson 1993b: 27). Les poètes des périodes 
successives tout comme Sultan Veled étaient dominés par les modèles 
persans et quelques-uns d’entre eux «formed their style in the less elaborated 
language and learned to master its stylistic resources by reformulating in 
TW+lit [= the West Oghuzic literary language, C.R.] what they had already 
formulated in P+lit [= the Persian literary language, C.R.]». Quant à Rûmî, il 
n’était pas seulement le «président» lors de la naissance de la poésie turque, 
mais ses vers mixtes «also mark the starting-point of the following grandiose 
development.» (Johanson 1993b: 35-36).  

En même temps, Boeschoten 1996: 37 souligne encore comme les 
poésies mixtes – et il n’y faut naturellement pas penser seulement à celles de 
Rûmî et Sultan Veled – pourraient nous fournir d’une grande quantité de 
données sur les « expériences avec les possibilités d’un mode d’expression 
linguistiquement mixte (ce qui est par exemple un aspect important pour 
l’histoire de la genèse de l’Ottoman) ». Il conclut que les théories de code-
switching, exclusivement appliqués dans le cadre synchrone, n’ont jamais 
tenu compte de la dimension historique du modèle du code copying proposé 
par Johanson. 

*** 
Comme nous avons vu, les textes les plus anciens en turc anatolien sont 

des  poésies, et ce n’est que pendant le XIVe siècle que commence une 
grande activité de traduction d’oeuvres en prose, bon nombre desquels furent 
traduits du persan sur la commande des beys anatoliens, surtout des 
Karamanoğlu, Germiyanoğlu ainsi que des souverains ottomans tels que 
Bayezid I. Un des écrivains et traducteurs les plus actifs était Şeyhoğlu 
Mustafa. Yavuz 1985 a montré que Şeyhoğlu se donnait beaucoup de peine 
d’effectuer de bonnes traductions, tout en créant un style et qu’à un moment 
donné de sa vie il réussit de modifier son attitude de mépris envers la langue 
turque. 

En tout cas, à cette période nous sommes encore loins de la situation des 
siècles de l’Ottoman classique, caractérisée par Tietze 1990: 104-105: « à la 
base de ce phénomène [le pourcentage élevé de mots arabes et persans dans 
pratiquement tous les dictionnaires de Meninski  jusqu’à Redhouse, C.R.] – 
à la base de ce phénomène il y a l’opinion générale de l’époque de l’ottoman 
classique, selon laquelle l’écrivain ottoman aurait le droit d’user à son gré ... 
de n’importe quel nom arabe ou persan .... sans avoir égard à la question si 
ce mot « existe » déjà en Ottoman, ça veut dire s’il a été utilisé par 
quelqu’un avant lui ». Et plus loin il dit encore : « Ce type de dictionnaire .... 
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ne représente pas seulement l’essai de dresser un inventaire de la langue, 
mais en outre un réservoir de nouvelles expressions et d’emprunts 
potentiels ». De même est-il encore trop tôt à l’époque vieille-osmanlie pour 
s’écrier comme le fait Nâbî au XVIIe siècle « dīvān-i γazel nus!ha-i qāmūs 
degüldür » (Mansuroğlu 1954: 263). 

Afin de pouvoir mieux déterminer le rôle des traductions dans le 
développement de la langue osmanlie il est indispensable de comparer les 
oeuvres traduits avec leurs modèles. Dans ce dessein, il y a environ une 
vingtaine d’années, nous avons choisi deux paires de textes (cf. Römer 1981 
: 89-90 et Römer 1988: 161, 183): 

1) le Marzubānnāme de Sa‘duddīn al-Varāvīnī (composé entre 
1210 et 1225, d’après l’édition de Qazwíní 1909) et sa traduction par 
Şeyhoğlu de la seconde moitié du XIVe siècle selon le fac-similé du 
manuscrit unique dans Korkmaz 1973.  

 

2) Cavāmi‘ al-h!ikāyāt va-lavāmi‘ ar-rivāyāt de Muhammad 
‘Avfī (m. 1232) dans une adaptation persane par at-Tustarī (vers 1300; 
ms. ÖNB Mxt 375, Flügel 1865-67, I, no. 422) et sa traduction anonyme 
ottomane effectuée soit par Ibn-i ‘Arabşāh (1389-1450), soit par Necātī. 
(m. 1509; ms. ÖNB N.F. 201, Flügel I, no 423). 

D’autres études furent également consacrés aux traductions par rapport 
aux modèles persans, comme Birnbaum 1981, Kirchner 1996, tous les deux 
traitant différentes versions du Qābûsnāme. Outre ces analyses de textes une 
source d’une valeur inestimable sont les glossaires dans Eckmann 1976 et 
Bodrogligeti 19.. . Bien que ces études s’occupent de textes provenant du 
monde turc-oriental, on y trouve des données précieuses sur l’évolution 
parallèle à celle du turc anatolien ou de la langue vieille-osmanlie. Il est bien 
dommage que le dictionnaire persan-ottoman rimé que Verburg 1997 a 
publié ne consiste pratiquement que de mots séparés les uns des autres, sans 
que des phrases plus complexes n’y aient été inclues. 

  
*** 

 
En lisant les deux paires de textes parallèlement, nous avons pu relever 

un nombre de 52 expressions calquées directement des modèles persans, 
qu’on peut classifier de la manière suivante (nous ne ferons pas de différence 
entre les calques purement nominaux et verbaux ; dans les exemples ci-
dessous le Marzubānnāme et sa traduction seront abrégés par les sigles M et 
M’, et le Cavāmi‘ al-hikāyāt et sa traduction par C et C’): 
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1. Quelques expressions sont identiques en persan et en turc sans qu’on
puisse dire s’il s’agit d’expressions calquées ou de phénomènes parallèles 
dans les deux langues. On connaît par exemple le verbe persan şifā yāftan 
« être guéri » dont l’équivalent turc est şifā bulmaq. Bien que « Heilung 
finden » se trouve en allemand aussi, personne ne dira que l’allemand devrait 
être considéré comme une copie du turc ou du persan ou vice versa. 

guvāh giriftan .... t!anuq t!ut- « prendre comme témoin » 
C 82b/1-2 ma‘ārif-i maşriq u mag!rib-rā guvāh giriftand  
C’ 54b/13 mag!rib ve maşriq ulularını t!anuq t!utdılar 

« ils prirent les érudits /notables de l’ouest comme témoins » 
Tarama Sözlüğü 3720 (XV); Steuerwald 862b şahit tut- 

Il semble assez logique de prendre quelqu’un comme témoin, donc on 
ne peut pas décider si cette expression représente une copie ou non. S’il 
s’agit d’un calque, ce serait un calque complet selon Brands et d’une copie 
combinatoire selon Johanson. 

2. La plupart des autres phrases relevées semblent être des copies. Ce
groupe se répartit en deux catégories, celle des copies momentanées (v. 
supra) pour lesquelles on ne trouve pas d’autres occurrences et qui doivent 
avoir été construites sur place par les traducteurs. Naturellement on peut se 
demander si les lecteurs savaient comprendre de tels uydurmalar. L’autre 
catégorie est celle des copies conventionnalisées qu’on peut rencontrer dans 
d’autres textes, et même en dehors du domaine ottoman.  

2a. Copies momentanées : 
darāz ah!maq ...... uzun ah!maq « imbécile »

 M 197/14 ay darāz ah!maq wa ay siyāh-gilīm nādān 
 M’ 47b/3 iy uzun ah!maq ve iy siyeh-gilīm bed-baht 

« ô toi qui es un imbécile et un misérable ignorant/malheureux » 

 Cet exemple, qui en même temps constitue un calque partiel selon 
Brands et une copie globale selon Johanson, nous montre aussi les difficultés 
rencontrées par le traducteur. Normalement le mot daraz « long » se traduit 
par uzun, mais non pas dans ce contexte où il a le sens de « misérable » et 
« idiot » (Steingass s.v.). C’est donc une faute de la part de Şeyhoğlu qui n’a 
jamais été acceptée comme c’était par contre le cas avec l’expression bien 
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connue et répandue yüz s!uyı, copiée du persan āb-i rū, où le mot āb signifie 
« lustre, splendeur » et non pas « eau ». 

 
2b. Copies conventionnalisées : 
 āşnā’ī dādan .... bilişlik vir- «se faire reconnaître » 
 C 39b/24 har du āşnā’ī dādand 
 C’15b/4 bir birine bilişlik virdiler 
 « ils se firent reconnaître tous les deux » 
Tarama Sözlüğü 566 (XV) – calque complet/copie combinatoire. 
Aujourd’hui il y a encore aşinalık et- « saluer poliment » (Steuerwald 

64b) et aşinalık göster- « montrer qu’on se connaît » (Türkçe Sözlük 56b).  
Participe persan ..... –IcI 

 M 199/5 s!aff-dar; M’47b/10 s!afflar yırtıcı 
 M 186/24 cang-cūy; M’ 44b/10 ceng isteyici 
 
Ce phénomène se trouve aussi dans d’autres traductions, par exemple 

Eckmann 1976: 240 persan rāstgūy/turc rāst sözlägüçi et fut déjà discuté 
dans Zajączkowski 1934: XVII-XVII et Zajączkowski 1937: XIX, note 1. – 
calque partiel/copie globale 

Dans le cadre de notre communication présente il n’est ni possible ni 
souhaitable que la liste des exemples soit rallongée. Naturellement ce que 
nous avons essayé de démontrer ici n’est qu’un début modeste. Sans aucun 
doute nous aurons besoin d’autres études qu’on devrait ensuite comparer 
avec des dictionnaires et glossaires. Et le dictionnaire étymologique que le 
professeur Tietze est en train de préparer (cf. Anetshofer 1998) y serait 
sûrement un outil de première classe. 
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ANADOLU'DA TÜRKÇE ESERLER VEREN MUTASAVVIF ŞAİR 

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA 

Anadolu'da Oğuz-Türkmen Türkçesinin ilk örneklerini veren kişiler 
arasında adı geçen Ahmed Fakîh hakkındaki bilgiler genellikle Mevlevi ve 
Bektaşi kaynaklarına dayanmaktadır. Bu kaynaklar arasında Ahmed 
Eflâkî'nin Menâkıbü'l-ârifın (H 754/1358), Muhyiddîn'in Hızır-nâme (H 
880/1475), Seyyid Hârûn-ı Velî'nin Menâkıb ve Ahmed Fakîh'in Menâkıb-ı 
Hâce Fakîh Ahmed Sultan adlı "Menâkıb-nâme"leri ile Hacı Bektaş-ı 
Velî'nin Velâyet-nâme'si ve Hacım Sultan'ın Velâyet-nâme'si gibi Bektaşi 
"Velâyet-nâme/Vilâyet-nâme"leri zikredilebilir. Bu Mevlevi ve Bektaşi 
kaynaklarına Kirdeci Ali'nin Hazâ kitâb-ı kesikbaş adlı eseri gibi edebî 
eserleri de dâhil etmek mümkündür. 

Kaynaklarda adı Hâce Ahmed Fakîh, Sultan Hâce Fakîh vs. şekillerinde 
geçen kişinin: 

a) Unvanlarının (Ahmed Fakîh) Kutbü'd-dîn, Kutbü'ş-şark ve'1-garb,
Kutbü'l-budalâ, Seyyidü'l-meczubîn, Kıdvetü'l-abdâl vs. gibi farklı şekillerde 
kaydedilmesi; 

b) Konya'ya geldiği yerin Azerbaycan, Horasan vs. gibi geçmesi;

c) Ölüm tarihi için H 618/1221, H 650/1252 vs. gibi çeşitli tarihlerin
zikredilmesi; 

ç) Mezarlarının ve mezartaşlarının Tebriz (Asbust ~ Esbust köyü), 
Konya (Konya'nın batısındaki Hoca Fakîh yöresi), Konya (Akşehir) vs. gibi 
birbirinden uzak yerlerde bulunması 

gibi hususlar göz önüne alınıp kaynaklar daha dikkatli bir şekilde 
incelenerek değerlendirildiğinde, çeşitli yerlerde ve zamanlarda yaşayan ve 
değişik tarihlerde ölen Ahmed Fakîh adını taşımış en az beş kişinin 
bulunduğu ve kaynaklarda bu kişilerin karıştırıldığı gerçeği kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

Kaynaklardaki bilgileri karşılaştırarak Anadolu Selçukluları döneminde 
VIII. / XIII. yüzyıl içerisinde, Konya'da Ahmed Fakîh isimli iki ayrı kişinin
yaşamış olduğuna ilk temas eden kişi Abdülbâki Gölpınarlı olmuştur.1

A. Gölpınarlı'dan on bir yıl sonra, İbrahim Hakkı Konyalı "ilim
âleminin şimdiye kadar tanımadığı ikinci Fakih Ahmed'i biz ortaya 

1 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1953, s. 88 not 102. 
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çıkardık." görüşü ile konuyu yeniden işlemiştir. İ. H. Konyalı'nın ortaya 
çıkardığı ikinci Ahmed Fakîh "Arap/Esvedî" Fakîh Ahmed'dir.2

Turhan Genceî ise İ. H. Konyalı'dan on yıl sonra bu konuyu işleyen 
üçüncü kişi olmuştur. T. Genceî'nin bulduğu ikinci Ahmed Fakîh de İ. H. 
Konyalı'nın bulduğu kişiden ayrı bir şahıstır. Azerbaycan asıllıdır. Genceî, 
makalesinde aynı adı taşıyan iki Ahmed Fakîh ve onlara isnat edilen eserler 
üzerinde durmuştur.3

Kişilikleri birbirine karıştırılmış olan farklı Ahmed Fakîhler, yukarıda 
zikredilen çalışmalar ve mevcut bilgilerin yardımıyla şu şekilde tespit 
edilebilirler: 

I. Ahmed Fakîh (öl. H 618/1221). Fakîh Ahmed. 
Azerbaycanlıdır (?). Muhtemelen Tebriz'in Asbust ~ Esbust 

köyündendir. Anadolu'da ahi teşkilatının kurucusu Kırşehirli Ahî Evren Şeyh 
Nasru'd-dîn Mahmûd el-Hôyî (öl. 659/1261)'in şeyhi ve kayınpederi olan 
Şeyh Evhed ü'd-dîn Hâmid bin Ebü'1-Fahr el-Kirmânî (öl. 635/1238)'nin 
mürididir. Şeyh Evhed ü'd-dîn Kirmânî'nin H 602/1206'da Konya'yı ziyareti 
esnasında Anadolu'ya gelmiş olmalıdır. Mevlânâ Celâl e'd-dîn-i Rûmî ve 
babası Bahâ e'd-dîn Veled' in Konya'ya yerleşmelerinden (H 625-626/1228) 
takriben 7-8 yıl önce, H 618/1221 yılında öldü. 

Hafız Hüseyin Kerbelâî (öl. H 962/1554) Ravzatü'l-cinân ve cennetü'l-
cenân adlı eserinde Evhed ü'd-dîn Hâmid bin Ebü'1-Fahr el-Kirmânî'nin 
müritlerinden olan Fakîh Ahmed-i Asbustî adlı bir kişiden bahseder.4 Bu 
kişinin mezarı Tebriz yakınlarındaki Asbust ~ Esbust köyündedir. 
Tebriz'deki bu yer bir mezar olarak kabul edildiğinde, burada gömülü kişinin 
Konya'da H 618/1221'de ölen ve Konya'ya gömülen Ahmed Fakîh'ten ayrı 
bir Ahmed Fakîh olduğu anlaşılır. Fakat Tebriz'deki bu yer mezar değil de 
makam olarak kabul edildiğinde, bu makam Konya'da gömülü olan Ahmed 
Fakîh'in makamı sayılabilir. 

Muhyiddîn (öl. 880/1475), Hızır-nâme adlı Menâkıb-nâme'sinde Ahmed 
Fakîh'in Anadolu'nun ilk ahi erenlerinden olduğunu zikreder ve ondan 
"Kutbü'd-dîn" diye bahseder. 
                                                           
2 İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964, s. 387-396 
ve 1095. 
3 Tourkhan Gandjei, "Notes on the Attribution and Date of the "Çarhnâma", Studi 
Preottomani e Ottomani, Atte del Convegno di Napoli (24-26 settembre 1974), Napoli, 1976, 
s. 101-104. Bu makalenin Emine Gürsoy-Naskali tarafından yapılan tercümesi için bk. Turhan 
Genceî, "Çarhnâme"nin Müellifi ve Tarihi Hakkında Notlar", Türk Kültürü, XXV/286, Şubat 
1987, (Ankara), s. 74-77. 
4 Hafız Hüseyin Kerbelâî, Ravzatü'l-cinân ve cennetü'l-cenân, Yayımlayan: Sultan el-Qurrâ'î, 
II, Tahran, 1349, s. 48-49 ve 388. 
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Hızır-nâme'de geçen "Kutbü'd-dîn" unvanı Yûnus Emre tarafından 16 

beyitlik bir manzumesinin 14. beyitinde şöyle tekrar edilir: 

Ahmed Fakîh Kutbü'd-dîn Sultan Seyyid Necmü'd-dîn 

Mevlânâ Celâlü'd-dîn Ol kutb-ı cihan kanı?5

Adı etrafında bir menkıbe halesi teşkil edilen bu kişi, Türkmenler 
arasında cünun hâli ile şöhret bulan ve ölümünden sonra da kerametlerine 
inanılan abdal bir Türkmen dervişidir. 

Mezarı, Konya'nın batısındaki Yaka Bağları ile Beyşehir yolunun 
kavşak noktasında Hoca Fakîh Mescidi'nin bitişiğindeki Hoca Fakîh 
Türbesi’ndedir. Bu türbenin bitişiğindeki mescide açılan kapısının üzerine 
Selçuklu sülüsü ile yazılmış bir kitabe vardır. Kitabenin mezar sandukasına 
ait olduğu ve sonradan türbe kapısına nakledildiği zannedilmektedir. Resmi 
birçok kereler yayımlanan6 bu mezar taşının kitabesindeki metin şöyledir: 

Allah. 

Hazâ el-kabr 

e'ş-şeyh el-'eceli el-kebîr el-'âlim 

el-'âmil es-sâlik en-nâsik 

el-fazıl el-'âbid el-muhakkik 

melik ü'1-abdâl seyyid ü'1-meczübîn 

kutb ü'ş-şark ve'1-garb el-fakîh 

Ahmed. Nevvârallâhu madcaahû 

Tahrîruhu fî seneti semâne 'aşere ve sittemie. 

5 Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı -Metinler, Sözlük, Açıklama-, Cilt 1-2, İstanbul, 
1943, s. 110-111. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1953, s. 588, Resim 15; 
İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964, s. 746 ve 391; 
Mehmet Önder, "İlk Türkçecilerden Ahmed Fakih hakkında yeni bilgiler", Türk Yurdu, Yıl 
49, Sayı 276, 6 Ağustos 1959, s. 51; Mehmet Önder, Mevlânâ Şehri Konya, 1971, s. 99, ikinci 
Baskı, 1973, s. 127-129; Mehmet Önder, Konya Kılavuzu, ikinci Baskı, 1971, s. 99. 
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Bu kitabede zikredilen H 618/1221 tarihi Ahmed Eflâkî'nin Menâkıbü'l-

ârifîn'indeki bilgi ve kayıtlarla uygunluk gösterir.7 Konya'da gömülü I. 
Ahmed Fakîh' in türbesi ve mezar taşı hakkında ilk yazılar için bk.8

II. Ahmed Fakîh (öl. H 650/1252?) (Kutbü'l-budalâ) 

Konya'ya gelişi H 626/1228, ölümü ise H 628/1230 olan Mevlânâ 
Celâle'd-dîn-i Rûmî'nin babası Bahâ e'd-dîn Veled'in müritlerindendir. 
Ahmed Eflâkî Menâkıbü'l-ârifîn'de ondan şöyle bahseder: "Abdalların 
örneği, Hace Fakîh Ahmed hazretleri Sultanü'l-ulemâ Bahâ e'd-dîn Veled'in 
talebelerindendi. Hidaye dersi okuyordu. O günü Sultanü'l-ulemâ o kadar 
manalar saçtı ve gösterdi ki, mukaddes canlar şaşakaldılar. Fakîh Ahmed 
çılgına dönmüş bir vaziyette kalktı, kitaplarını ateşe atıp dağa gitti. Bahâ e'd-
dîn hazretleri hayatta bulunduğu müddetçe Konya şehrine gelmedi. Bahâ e'd-
dîn Veled öldükten sonra Ahmed Fakîh, şehre gelip Ahmed Kapısı 
(Dervâze-i Ahmed)'nda oturup kerametler göstermekle şöhret buldu. Gayıpta 
olanları söylüyor fakat şeriat kaidelerine uymuyordu. Mevlânâ hazretleri 
gençliğinde onun yanından geçtiği vakit o naralar atıyor, çığlıklar koparıyor 
ve "Yol veriniz, ayaklı hazine geliyor." deyip uzaktan secdeler ediyordu. 
Etrafına toplanan halk onun Mevlânâ hakkındaki bu şehadetini birçok 
defalar işitiyor fakat onlar bu sözlerin sırrını bilmiyorlardı. 

Derler ki: Mevlânâ hazretleri Fakîh’i her gördüğünde önünden 
geçinceye kadar gözlerini kapardı ve "O, ehli değildir. Candan iktida eden 
her bakımdan şeriata uyan kimsedir. Bu kimse kilimini girdaptan kurtaran ve 
kurtulan bir süvaridir. Gayıp âleminde onlara 'Ehl-i Fütur' derler. Bakalım 
Tanrı hazretleri onun hakkında ne buyururur ve ona ne muamele eder." 
derdi. 

Yine Mevlânâ'nın karısının annesi olan, velayeti yaprak sahifelerine 
sığmayan ahiretlik Büyük Kira Hatun'dan nakledilmiştir ki: Bir gece sabaha 
doğru, gayb âleminden onun mübarek kulağına büyük bir gürültü geldi. 
Bunun manasını Mevlânâ hazretlerinden "Arka arkaya ruhların ve ulu 
meleklerin gürültüsünü işitiyorum. Bu ne hâldir?" diye sordu. Mevlânâ 
"Fakîh'in temiz ruhunu ulu melekler göğe çıkarıyorlar.” buyurdu. Filhakika 
H 618/1221 senesi, kuşluk vaktinde Fakîh Ahmed'in kıyameti koptu (yani 
öldü). Fakîh'in namazını Mevlânâ kıldırdı ve onu defnettiler".9  
                                                           
7 Krş. Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, Çeviren: Tahsin Yazıcı, Devlet Kitapları, Bilim 
ve Kültür Eserleri Dizisi, Şark İslam Klasikleri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986, s. 452-
453. 
8 Hamdizâde Abdülkadir Erdoğan, "Hoca Fakih Türbesi", Babalık Gazetesi, Sayı 280, Konya, 
23 Mart 1914; aynı yazar, "Şeyh Aliman", Türksözü Gazetesi, Konya, 17 Mart 1918. 
9 Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 452-453. 
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Ahmed Eflâkî'nin verdiği bu bilgilere göre Bahâ e'd-dîn Veled'in H 

628/1221'deki ölümünden sonra dağdan Konya'ya inip Dervâze-i Ahmed'de 
oturması ve cenaze namazını da Mevlanâ Celale'd-din-i Rûmî'nin kıldırması, 
Eflâkî'deki ölüm tarihi olan H 618/1221'in düzeltilmesi gerektiğini 
kendiliğinden ortaya koymaktadır. Herhâlde Eflâkî, bu Ahmed Fakîh'in ölüm 
tarihini I. Ahmed Fakîh'in ölüm tarihi ile karıştırmış olmalıdır. 

Horasan'dan Konya'ya geldiği kabul edilen II. Ahmed Fakîh, belki H 
650/1252'de ölmüştür. Başvekâlet Arşivi'ndeki H 881/1476 tarihli Karaman 
Defteri'nde Ahmed Fakîh'in ölüm tarihi H 650/1252 olarak verilmektedir.10 
Bu tarih Mevlânâ'nın yaşadığı çağa da uygunluk göstermektedir. Hocası 
Bahâ e'd-dîn Veled onun hakkında "Bizim büyük kadehlerimizden içtiği 
(marifet) şarabından ancak bir damla içmiştir. O bir damlanın sarhoşluğu ile 
böyle meczup hâle gelip divane olmuştur." buyurmuştur. 

Mevlânâ Celale'd-din hazretleri de bir gün Ahmed Fakîh'in bu 
sarhoşluğunun efendimiz Şemsettin'i Tebrizî'nin sarhoşluk denizi yanında bir 
kokudan ibaret olduğunu söylemiştir.11

III. Ahmed Fakîh (öl. ?)

Ne zaman öldüğü bilinmeyen Fakîh Ahmed adlı bir kişinin mezar taşı
Konya/Akşehir'dedir. Seyyid Mahmûd-ı Hayranî mezarlığındaki bu mezar 
taşı 1930-1931 yıllarında "Çocuk Bahçesi" yapmak gayesi ile Belediye 
tarafından mezarlıktan sökülmüş ve sökülen mezar taşlarından bir kısmı Taş 
Medrese'nin avlusunda, bir kısmı ise Seyyid Mahmûd-ı Hayranî Türbesi'nde 
muhafaza edilmiştir. 

Taş medresedeki 9 numaralı mezar taşı mermerden olup sülüs yazı ile 
yazılmış şu beş satırı ihtiva eder.12

Allah rahîm. 

Hazâ sâhibü't-türbet 

i'l-merhûm el-magfûr 

es-saîd el-şehîd fakîh 

Ahmed. Nevvârallâhu kabrehu 

10 Şebabettin Tekindağ, "Yunus Emre hakkında araştırmalar", TTK, Belleten, 117, (1966), s. 
76-77.
11 Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 38-39.
12 Rıfkı Melul Meriç, "Akşehir Türbe ve Mezarları", Türkiyat Mecmuası, V, 1936, s. 152.
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IV. Hvâce Fakîh-i Karamânî (Hoca Kara Fakîh). (öl. ?) 
Sehî Tezkiresi'nin beşinci tabakasında Hvâce Fakîh-i Karamânî 

şeklinde geçer. Konya/Karaman'dandır. Türkçe, Arapça ve Farsça sözleri ve 
eşsiz gazelleri olduğu Sehî Bey tarafından kaydedilmiştir.13 Sehî Bey 
Tezkiresi'nin sadeleştirilmiş neşrinde, bu kişi Hoca Kara Fakîh şeklinde 
geçmektedir.14

İ. Hakkı Konyalı'nın bahsettiği Fakîh Ahmed, bu zat olmalıdır. Bu 
Fakîh Ahmed'in torunu Seyyid Ahmed, babası Seyyid İbrahim Arab'ın, 
dedesi "Melikü'l-meşâyıh" Fakîh Ahmed'in ve büyük dedesi Seyyid 
Ahmed'in adlarına H 687/1288 tarihinde bir zaviye yaptırmıştır. Zaviyenin 
yanına Fakîh Ahmed'in müritlerinden Şeyh Alaman da bir türbe yaptırmıştır. 
Bu türbe içerisinde gömülü olan kişinin Şeyh Alaman olduğu 
zannedilmektedir. Zaviye ve türbenin bulunduğu mahallin hâlihazırdaki adı 
Şeyh Alaman Mahallesi olarak anılmaktadır. 

Seyyid İbrahim'in zaviye kitabesinde Fakîh Ahmed'in oğlu "Arab" 
sıfatı ile gösteriliyor. Kitabenin haricinde XI. yüzyıla ait bir mahkeme 
ilamında bir belgede ise "siyahi" olarak geçiyor.15 Sehî Tezkiresi'ndeki 
Hvâce Fakîh'in Seyyid İbrahim'in babası Fakîh Ahmed olması 
muhtemeldir.16

V. Kitâbü Evsâf-ı Mesâcidi'ş-Şerîfe yazarı Ahmed Fakih (öl. ?). 
Şeriat emirlerine bağlı olan düzenli bir yaşayışı vardır. Oğul ve kız 

hasretine dayanamayıp mukaddes diyarlarda iki aydan fazla kalamadığına 
göre evli ve evlat sahibi, aile babası olan bir kişidir. Bu özellikleri ile 
yukarıda verilen I. ve II. Ahmed Fakîhlerden ayrılır. Eserin dil özelliklerine 
dayanarak bu kişiyi XIV. yüzyılın ikinci yarısına, hatta XV. yüzyılın ilk 
yarısına yerleştirmek gerekir. 

Kitâbü Evsâf-1 Mesâcidi'ş-Şerîfe'nin sonunda yer alan dört Kudüs 
methiyesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Seminer Kitaplığı'ndaki 4453 numaralı yazmada geçmektedir. Bu 
şiirlerde mahlas Fakîh Ahmed yerine Fakîh şeklindedir.  
 
                                                           
13 Günay Kut, Heşt Behişt, An Analysis of the First Biographical Work on Ottoman Poets 
with a Critical Edition Based on Ms. Süleymaniye Library, Ayasofya, O. 3544, Sources of 
Oriental Languages and Literatures, 5, Harvard, 1978, s. 195. 
14 Sehî Bey, Tezkire "Hest Behişt", Hazırlayan: Mustafa İsen, Tercüman 1001 Temel eser, 
Nu. 152, İstanbul, 1980, s. 126. 
15 Kara Fakîh için bk. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yay.: 942, Kaynak Eserler Dizisi: 12, Ankara, 1988, s. 224. 
16 İ. H. Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964, s. 743-747. 
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Ahmed Fakîh'e İsnat Edilen Eserler: 

l. Çarh-nâme-i Ahmed Fakîh der bî-vefâ-i Rûzigâr

Eğridir ~ Egirdirli Hacı Kemal'in İstanbul, Bayezid Devlet
Kütüphanesi, Nu. 5782'de kayıtlı Cami ü'n-nezâir adlı şiir mecmuasının 
289a-291b varaklarında yer alan ve aruz vezninin mefâîlün mefâîlün faîlün 
(+- - -/+- - -/+- -) kalıbı ile söylenmiş 83 beyitlik kaside. Son 17 beyiti ihtiva 
eden yaprak eksik. Cami ü'n-nezâir'in sonundaki listeye göre kasidenin 100 
beyit olması gerekmektedir. 

Kısa adı ile Çarh-nâme, dünyanın faniliğinden, dünya zevklerine 
kapılmanın yanlışlığından, kabir azabından ve mahşerden bahsederek ölümü 
hatırlatan, bu dünyada ahiret için hazırlanmanın gereğinden, kanaat ve alçak 
gönüllülük içerisinde yaşayıp ahiret hazırlığı yapmanın ancak ibadet, tevazu 
gibi dinî ve ahlaki işlerle sağlanabileceğinin lüzumunu öğütleyen dinî-
sufiyane bir manzumedir. Nazım tekniği ve sanat değeri bakımından önde 
gelen bir manzume değildir. Halk için yazılan basit bir manzumedir. 

Manzume M. Fuad Köprülü tarafından bulunmuş ve yazarı hakkında 
bilgi ile birlikte, 82 beyit olarak Almanca yayımlanmıştır.17 Ahmed Fakih'in 
ve Çarh-nâme'nin Türk edebiyatındaki mevkisi için bk.18 Çarh-nâme'nin 
metni Mecdut Mansuroğlu tarafından eski ve orta Türkçeye yakınlaştırılarak 
okunmuştur. Transkripsiyonu, dil özellikleri, sözlük, gramer dizini ve 
tıpkıbasımının neşri için bk.19

Çarh-nâme'nin son yayımı metnin transkripsiyonu ve tercümesi olarak 
Fahir İz ve Günay Kut tarafından yapılmıştır. Bu son yayımda, metinde 
Mecdut Mansuroğlu'nun yaptığı zorlamalar ayıklanmış ve Mecdut 
Mansuroğlu'nun yanlış ve değişik okuduğu kelimeler de düzeltilerek metin, 
dil bakımından ait olduğu devreye yerleştirilmiştir.20

17 Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Anatolische Dichter in der Saldschukenzeit. II. Ahmed 
Faqîh", Körösi Csoma Archivum, II/1-2, (1926), s. 20-38. Bu makalenin metinsiz Türkçe 
tercümesi için bk. Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Selçuklular Devrinde Anadolu Şairleri. II. 
Ahmed Fakih ve Çarhnâmesi", Türk Yurdu, IV (1926), s. 286-295. 
18 Köprülüzâde Mehmed Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi. Birinci Tabı, İstanbul, 1926, s. 307-
308. Krş. Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1981, Üçüncü
Baskı, s. 261-262.
19 Mecdut Mansuroğlu, Ahmad Fakih, Çarhnâme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları: 684, İstanbul, 1956, 98 s.
20 Fahir İz-Günay Kut, "Divan Nazım ve Nesri", Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük
Türk Klasikleri, Tarih-Antoloji-Ansiklopedi, Birinci Cilt, Ötüken-Söğüt, İstanbul, 1985, s.
264-268.
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2 . Kitâbu evsâf-ı mesâcidü 'ş-şerîfe 

Metin, British Library, Or. 9848'de kayıtlı bir mecmuanın ilk eseri olup 
1b-21b yaprakları arasındadır. Aruz vezninin mefâîlün mefâîlün faîlün (+ - -/ 
+ - - / + - -) kalıbı ile söylenmiş bir mesnevi olup kafiye sistemi gazel-kaside 
düzenindedir. Harekeli nesihle yazılmıştır. İstihsah tarihi yoktur. Eldeki 
metin 339 beyit hacmindedir. Fakat ilk yapraktan sonra bazı yaprakların 
yazmadan kopmuş ve kaybolmuş olduğu anlaşıldığından metnin tamamının 
daha hacimli olduğu tahmin edilmektedir. 

Metni yayımlayan Hasibe Mazıoğlu “mesnevi”nin konusunu şöyle 
anlatmaktadır. "Bir bölük arkadaşı ile hacca giden Ahmed Fakîh bu gezisi 
sırasında gördüğü Şam, Kudüs, Mekke, Medine şehirleri ile orada gördüğü 
mukaddes yerleri anlatmaktadır. Şair gördüğü yerleri dikkatle seyretmiş, 
gördüğü yapıların kaç kapısı olduğunu, kubbelerini, sütunlarını, merdiven 
basamaklarını saymış, enlerini boylarını adımlayarak ölçmüştür. Kudüs'te iki 
ay kalan şairin eserin sonuna eklenmiş olan, Kudüs övgülerini o sıralarda 
yazmış olmalıdır.21 Şair ülkesine dönünce eserini Hacca gidemeyen 
arkadaşlarına verir ve onların da oraları görmesini tavsiye eder.” 

Bu mesnevi Hasibe Mazıoğlu tarafından bulunarak ilim âlemine 
duyurulmuş22 ve eserden örnekler verilmiştir.23 Eserin transkripsiyon, sözlük 
ve tıpkıbasım yayını da Hasibe Mazıoğlu tarafından yapılmıştır.24 Bu neşir 
Orhan Şâik Gökyay tarafından sert bir şekilde tenkit edilmiştir.25

3. Fakîh (Ahmed)'in şiirleri 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Seminer Kütüphanesi, Nu. 4453'te kayıtlı 87 varaklık yazma, 
Mekke, Medine ve Kudüs methinde yazılan Türkçe bir eserdir. Eserin 
tamamı 30 babdır. Her şehir için 10 bab ayrılmıştır. Başta ve sonda 

                                                           
21 340-390. beyitler arasında yer alan Kudüs hakkındaki methiyeler için Fakîh (Ahmed)'in 
şiirleri bölümüne bk. 
22 Hasibe Mazıoğlu, "Anadolu'da XIII. yüzyıl ürünlerinden bir eser", X. Türk Dil 
Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler, 1963, Ankara, 1964, s. 75-79. 
23 Hasibe Mazıoğlu, "Geçmişin Türkçesinden örnekler", Türk Dili, XIII/145 (1964), s. 25-26. 
24 Hasibe Mazıoğlu, Ahmed Fakih. Kitâbu evsâfı mesâcidü'ş-şerife, Türk Dil Kurumu Yay.: 
339, Ankara, 1974, 119 s. 
25 Orhan Şaik Gökyay, "Okurken VIII. Güçlük Nerede?", Türk Dili, XXXII/289 (1.X.1975), s. 
549-550'de bir sahifesi eksik olarak basılmış ve bu eksik yazıya Hasibe Mazıoğlu cevap 
vermiştir. Hasibe Mazıoğlu, "Güçlüğün nerede olduğu", Türk Dili, XXXII/290 (1.XI.1975), s. 
665-666. Bu yazı üzerine Orhan Şaik Gökyay yazısının tamamını bir defa daha yayımlamıştır. 
Türk Dili, XXXII/291 (1. XII.1975), s. 707-710. 
 



Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA 149  |
zikredildiğine göre müellif Muhammed b. Muhsin b. Hasan b. Halil b. 
Ömerü'l-Yemenî olup müellif eserini Kudüs'te yazmıştır. 

Fakîh mahlaslı şiirler, yazmanın sonunda 83b-87b varakları 
arasındadır. Beş ayrı manzumenin toplam beyit sayısı 69'dur. Bu beş 
manzumeden dördü Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidü'ş-Şerîfe'nin 340-390. 
beyitlerindeki dört manzumenin 21 beyit fazlası ile ikinci nüshasıdır. Bu 28 
beyitlik fazlalığa Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidü'ş-Şerîfe'de geçip bu beş 
manzumede geçmeyen 10 beyti daha eklersek, her iki kaynakta toplam beyit 
sayısı 72'ye yükselir. Bu beş manzume Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidü'ş-Şerîfe' ile 
bazen küçük nüsha farkları, bazen de büyük beyit ayrılıkları göstermektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki: Mehmed Fuad Köprülü'ye ait olan 
Çarhnâme'nin Eski Anadolu Türkçesinin en eski örneği olduğu görüşü hiç 
kontrol edilmeden Nihad Sami Banarlı, Mecdut Mansuroğlu, Hasibe 
Mazıoğlu gibi araştırıcılar tarafından aynen kabul edilmiştir. Hâlbuki elde 
bulunan metinlerin hepsi de dil bakımından en erken XIV. yüzyılın ikinci 
yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısına ait metinler olduklarından Turhan 
Genceî'nin ilk olarak ifade ettiği gibi, bu metinlerin bilinen Ahmed Fakîhlere 
aidiyeti şüphelidir. 

Çarh-nâme'nin Dili Üzerine 

Mecdut Mansuroğlu Çarh-nâme metnini Reşid Rahmeti Arat'ın 
Karahanlı Türkçesi metinlerinde uyguladığı sisteme uyarak okumuştur. Bu 
okuyuş şeklini "Metnin gramer özelliklerini dikkate almaksızın metni kabul 
edilen bir çağın gramer özelliklerine uydurarak okumak" şeklinde 
özetleyebiliriz. 

20     ne maġrūr sen cihanıñ le88etine,  
nėçe bir yorıya sen şād u 0andān 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun yorıya sen şeklinde fiili yorı-, şahıs 
zamiri ekini sen şeklinde Eski Türkiye Türkçesine uygun bir şekilde 
düzeltmeli okuması doğru değildir. Kelime metinde yörüye s(i)n veya 
yürüye s(i)n okunacak şekilde geçiyor. 

19    eger girüp sın içinde yata sen  

   bėş, on arşun bėz ile yāhūd 'uryān 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun girüp kelimesinde gerundium ekini -
üp şeklinde Eski Türkiye Türkçesine uygun bir şekilde yuvarlak ünlü ile 
düzeltmeli okuması doğru değildir. Kelime metinde girip şeklinde açık bir 
şekilde düz ünlü ile yazılıdır. 
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45     sini ger bir nefes güldürdi dünyā   

son uçı bin gezin 9ıldurdı efgân 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun 9ıldurdı kelimesinde faktitif ekini – 
dür-şeklinde Eski Türkiye Türkçesine uygun bir şekilde düzeltmeli okuması  
üst mısradaki güldürdi kelimesinin tesiri ile olmalıdır. Ancak ilk mısrada fiil 
gül-şeklinde yuvarlak ünlü ile ikinci mısrada ise 9ıl- şeklinde düz ünlü ile 
geçmektedir. Kelimenin metinde 9ıldırdı şeklinde düz ünlü ile okunması 
gerekirdi. 

31 9ıyāmet 9opuçaġaz, bil ha919ât  

gelebek bigi daġıla bu insān 
beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun 9opuçaġaz şeklindeki Eski Türkiye  

Türkçesine uygun bir şekilde düzeltmeli okuması yerine kelimenin 
metindegeçtiği şekliyle 9opuçaġız şeklinde okunması daha doğru olur. 

54       yaluñuzça yata sen sın içinde 

      ne bileni, şādmı olur sen, yā per1şān ? 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun mı olur sen şeklindeki Eski Türkiye 
Türkçesine uygun bir şekilde düzeltmeli okumasını m'olur sun şeklinde 
okuduğumuzda vezin düzelmektedir. 

22     ol o9uñ za0mına kimsene durmaz  

görür ölmez, verür mālını 9urbān 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun durmaz okuduğu kelime metinde 
döyemez okunacak şekilde geçmektedir. Bu kelimeyi "dayanamaz, tahammül 
edemez" anlamında ve vurgusuz orta hecesini düşürerek döy(e)mez şeklinde 
okursak hem vezni hem de anlamı düzeltmiş oluruz. 

57      9ażā-yı āsumān1 çūn erişür 

      ölüme kimse olamaz pāyendān 

beytindeki okuyuş yanlışları yüzünden vezin bozulmaktadır. Mecdut 
Mansuroğlu'nun kimse olamaz şeklinde okuduğu kelimeleri kimsene olmaz 
şeklinde okursak vezni ve anlamı düzeltmiş oluruz. 
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25 ögüñi dėr, 9ıyāmet bil, ya9ındur,    

anun kim saña nā6ırdur Yaradan! 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun metinde geçen unan kelimesini 
anun şeklinde düzelttiği görülüyor. Burada düzeltme sadece noktalama ile 
ilgili olup fotokopide unan şeklinde okunabilen kelimedeki nun noktasının 
te şeklinde anlaşılarak kelimenin anun yerine utan! şeklinde düzeltilmesi 
gerekirdi. Hâlbuki Mecdut Mansuroğlu 39. beyitte bu şekilde bir düzeltme 
yapmıştır. 

39    4ırāta oġrayısardur yoluñ, bil, 

      "9ılıçtan iti" dėrler, "inçe 9ıldan " 

beytinde metinde ini şeklinde yazılan kelimenin nun noktası Mecdut 
Mansuroğlu tarafından te şeklinde düzeltilerek ini > iti "keskin" tashihi 
yapılmış ve bu 39 numaralı dipnotunda da açıklanmıştır. 

33      yarın anda 0alāyı9 cem' olısar 

    kimi 9ayġuya yatmış, kimi şādān 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun yatmış transkripsiyonu batmış 
şeklinde düzeltilirse anlam açıklığa kavuşmaktadır. 

21    9ażā yayı ecel o9ların atar,   

    saña da0i do9unır ol o9dan 

beytinde vezin bozuk. Eğer M. Mansuroğlu'nun do9unır okunuşu 
 do9ınısar şeklinde metinde geçen şekliyle okunursa hem vezin hem de 
anlam düzelmektedir. 

24      sini aldar bu dünyā, b10aber sen 

      sözüm işit, öğüdüm tut tob elden! 

beytinde Mecdut Mansuroğlu'nun tob elden! okuyuşu metinde geçtiği 
şekliyle tap aldan! "bütünüyle, tamamıyla" şeklinde düzeltilirse anlam 
açıklığa kavuşmaktadır. 

19a  eger girüp sın içinde yata sen 

54a  yaluñuzçe yata sen sın içinde 
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67a  dir1ġâ yatısaruz sın içinde 

mısralarında okunan sın "mezar, kabir" kelimesi sin şeklinde de 
okunabilir. 

74b da0ı 2üsn issi ol Yūsuf-ı Ken'ān?    

 78a  Burā9 issi, /a9uñ dōstı, /ab1bi   

 beyitlerinde issi okunan kelime ıssı da okunabilir. 
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The subject of the present remarks are Armeno-Kipchak parts of the 
alchemical treatise dating back to the first half of the seventeenth century 
and written by Andrzej (Andrew) Torosowicz. A special value of this 
manuscript, which was  only shortly described by A.M. Harkavets in l981 
(1) but which remained unpublished up to the present day, consists among
others in the application of Armeno-Kipchak to the needs of the alchemical
jargon used for the description of natural phenomena, and in particular, of
experiments aiming at the transmutation of base metals. As far as I can
know, no Kipchak language, and no Turkic language at all, has ever created
a rich alchemical terminology of its own.

The manuscript in question is exceptionally important for our better 
knowledge of Armeno-Kipchak  and especially for its vocabulary. In fact, 
we have known that this language was used in the domain of religious and 
ecclesiatical matters, in juridical and administrative documents, in historical 
chronicles, in literary texts, in linguistic and philological works as 
vocabularies and grammars. As far as natural science is concerned, only one 
recipe formulated in this language, namely for longevity, has been published 
so far (2). Now we get access to a long list of alchemical terms, embracing 
about l5O items, in which fundamental terms belonging to chemistry, 
physics, also astronomy and botany are represented. Those words – nouns 
and verbs – are of various origin: some are pure Turkic words, or loanwords 
in Turkic, the others are Polish words of Latin origin or direct Latin 
loanwords. The two last groups are most numerous. Practically speaking, 
there are no Armenian words, a traditional formula opening nearly all 
chapters Anun A[stuadzo]y 'in the name of God' and some abbreviations 
excepted. Quite remarkable are loan translations, or linguistic calques. It is 
pretty clear that the only author of all parts of the manuscript, and probably 
also of all alchemical Armeno-Kipchak terms was Andrzej Torosowicz 
himself. 

The manuscript in question makes part of The Manuscript Collection of 
History, Literature and Law of Central Archives of Ukraine (f. 228, op. 1, 
No. 89). It embraces ca. l86 folios and probably also a number of loose 
pages. Apart from a few damaged parts it is in a rather good state of 
preservation (3). 
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The hand-written text is entitled in Polish, and it reads in English as 

follows: 

   "In the name of the Almighty God, the only in the  

    Holy Trinity, the Secrets of the Philosophers'  

    Garden about the Philosophers' Stone collected,  

    truthful, along with an expository discourse.  

    Written in the Lord's year l626" (4). 

The name of Andrzej Torosowicz is mentioned in several subtitles of 
the manuscript. Who was he ? Unfortunately, we know very few facts of his 
biography (5). He bears the family name of the personage very popular 
among Polish Armenians, namely that of Mikołaj (Nicolas) Torosowicz, the 
founder of the union concluded between Polish Armenians and Rome, and it 
is not excluded that they might be related. Andrzej Torosowicz in his treatise 
addresses a certain "brother Krzysztof", we do not know, however, if the 
question is of his own brother, of  his step brother, of a cousin or a person 
unrelated to him, maybe one of his collaborators, a friar etc. There is no 
doubt that Andrzej Torosowicz was a member of a noble family, settled for a 
long time in Poland, most probably in Lvov where his treatise initially found 
its place in a local book collection. It is very likely that he possessed in Lvov 
a house and a laboratory of his own along with a garden where he was able 
to make his fruit-growing experiments (Several recipes and good advices for 
the fruit-growers, formulated in Armeno-Kipchak, his family language, can 
also be found in his manuscript). He was no doubt a pious man, and we are 
allowed to imagine that he was an Armenian clergyman himself. He finished 
his work just at the beginning of the mentioned union with Rome (ca. 1630-
1686) but we are lacking any indication as to his attitude to Rome where, 
some three centuries earlier, the Pope John III promulgated his widely-
known bulla against alchemists. His godliness seems to be evidenced by his 
frequent invocations to the Lord and by his prayers, formulated also in 
Armeno-Kipchak. He possessed no doubt a good knowledge of philosophy 
and of natural science. He combined his lecture of old books with a practical 
activity in two domains: alchemy and botany. 

Andrzej Torosowicz refers in his treatise to the opinions of other 
specialists, his predecessors, belonging to other nationalities, and he quotes, 
in original versions, i.e. in Latin as a rule, or in his Polish translation, 
fragments of their works. From among great thinkers and philosophers of the 
classic antiquity  we can find Pythagoras, Aristotle and  Galen which are 
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probably adduced to add some more authority to the debated problems. 
Along with them, we find opinions of the most celebrated alchemists of the 
medieval period, to cite: Geber (=Pseudo-Geber, Djabir ibn Hayyan), 
Paracelsus, Raimundus Lullus, Andrzej Libaniusz, Rhases (=al-Razi), 
Hermes (probably Trismegistos). They are followed by names of some 
probably less reputed alchemists, like Morienes, Pandolfus, Bernard, count 
of Trevir, Semir, Rosarius, Arnoldus Marsilius, Joannes de Rupescisa. The 
real proportions of the influence that those authorities might have excerted 
on Andrzej Torosowicz's ideas are still an open question. 

The time in which Andrzej Torosowicz was writing his treatise 
occured in the epoch of decline of alchemy that continued, however, to have 
some adherents still deriving benefits from the great tradition of the past. It 
is common knowledge that the fashion of making alchemical experiments 
was spread through centuries and the greed of possessing gold seized a lot of 
people starting from simpletons up to professors, philosophers and the 
royalty. Also the Christian clergy, monks in particular, were not extempt 
from this passion all notwithstanding the official negative position of the 
Catholic Church that treated alchemy as a kind of sorcery or vizardry. The 
author of the work in question shows that there was for him no controversy 
between practical trials on transmuting substances and the faith in  Christian 
God, Creator of all nature. At the outmost, we could surmise that his 
frequent invocations to God in Armenian, Polish and Latin could be a kind 
of precaution or protection against anybody  who could consider his 
alchemical practices as inadmissible or forbidden. But such a supposition 
would probably be going too far. 

Much has been written on the history of alchemy in old Poland (where 
the most celebrated alchemist was Sędziwój, or Sendivogius Polonus (1566-
1636), Andrzej Torosowicz's contemporary) (6), but still there are lacunae 
concerning mainly its southern-eastern territories. Some sources report that 
already at the end of the fourteenth century (1394) a Frenchman named 
Leonard de Manberg had visited Lvov where he met a certain Demetrius (his 
family name should read Goraj-Gorajski, a supposed royal treasurer) who 
handed him alchemical recipes to transmute silver to gold (7). It has been 
known that "[...] chemical information in the Middle Ages came into Poland 
generally from Italy and from France", and not from Byzance, Spain or 
Arabic countries. "Those who brought chemical knowledge to Medieval 
Poland were in the first plane monks, Polish students studying medicine 
abroad at Montpellier, Bologne and Padua, metallurgical and mining 
enterprisers [...] In XI and XII centuries the orders of Benedictines and 
Cistersians whose friars came in the main from Italy, France and Ireland, 
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played the chief role in popularising in Poland the technology of salt, the 
mining and metallurgy of lead, copper, silver and mineral colours, glased 
bricks and so on" (8). "Another kind of chemistry was represented by the 
Franciscans and Dominicans – they were interested in the distillation of 
alcohol, mineral acids, and in the preparation of medicines [...]" (9). The first 
Polish alchemist known from treatises was the Dominican friar Nicolaus of 
Poland living in the thirteenth century (10). 

A well-informed historian of Polish Armenians, Sadok Barącz, active 
in the nineteenth century, mentions a Polish alchemist Wincenty Koffski vel 
Kowski who died in l488 was a Dominican friar in Gdańsk (Danzig) (11). 
We are allowed to surmise that if he knew among the Polish Armenians any 
alchemist, he would mention him in one of his numerous printed works. 
Thus, in the actual state of our knowledge, we may surmise that Andrzej 
Torosowicz was the only renown alchemist among Armenians living within 
the boundries of old Polish Commonwealth. Such interesting questions as: 
how and where could he master secrets of alchemic art; was he in any 
contact with the royal alchemist Sędziwój working for the kings in Cracow 
and Prague (12); had he some pupils and followers -– must remain open. 

The treatise was written by Andrzej Torosowicz alternatively in three 
languages: in Old Polish (the main part), in Latin (quotations from other 
alchimistic works) and in Armeno-Kipchak (descriptions of personal 
experiences, alchemical and botanical recipes, marginal glosses as 
commentaries to the main text). In addition we find also some chronological 
tables. 

The Armeno-Kipchak texts found in the manuscript are sufficiently 
numerous to reconstruct the essence of the alchemist's research, of the 
conditions in which he worked, of the utensils he used, of the course and the 
results of his experiments. 

At the beginning we can distinguish a group of words concerning the 
alchemist's laboratory. It was probably located in a rather modest room, 
called k'amara. Its most important object was a special digester furnace with 
a self-feeding fuel supply called at'anor, the word deriving from Ar.at-
tannur. It possessed four holes that could be shut up by means of clay, or, 
maybe, also by means of pok'rïvk'a (< Pol. pokrywka), normally used as a 
vessel-lid. The same furnace, or a normal stove, was also called pėč/pieč of 
Slavic origin. We find also the word piečožk'a being probably a Diminutive 
Form of the latter. We find at some places instructions how to regularize the 
strength of the flames, for instance, otu bėrilsar tėšik'tan 'fire will be given 
through the hole', or 3 sahat iengil ot songra 'after three hours of a light fire'. 
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The intensity of the flames was determined by means of four degrees, called 
gradus, a term  loaned directly from Latin, or with Polish mediation (iki bir 
gradus otta tutma 'to keep in a fire of one-two degrees' or bėr songra ot 
pėčk'a 'give afterwards fire to the stove'. Certain utensils containing 
substances were put into 'ashes' (popėl/popiel;  χoy popėl ičina 'put into 
ashes') or into dung. 'Hot ash' or 'hot sand' was called prïsk' < Old Polish.  

Indispensible in chemical experiences were various utensils made of 
glass or earthenware: čolmak' 'pot', niepolivanï(y) čolmak' 'unglazed 
earthenware pot'; t'igiel 'melting-pot, crucible' (< Pol. tygiel < Germ. Tigiel; 
tigiel ičina 'to the melting-pot'; sloy 'jar, pot' (< Pol. słój); fiiola/fi(y)ola 'cup, 
mug' (<Pol. fiola/fi(j)ola < Lat. phiala); rėcipi(y)ient 'reciever, container, 
receptable' (< Lat. recipient, of recipere 'to recieve'); k'olbėčk'a '(small) bulb 
or destilation flask' (< Pol. kolbeczka, of kolba with a diminutive suffix; 
bašχa k'olbėčk'alarï bila 'with all other bulbs'. A 'container for a substance to 
be immersed' or a 'device for controlling the temperature of a substance by 
the use of a surrounding medium, as sand, water, oil etc.' was named with a 
Latin word balneum 'bath' while 'alembic, distilling flask' was named with a 
Slavic synonymous word bania 'bath' (χoy k'ėnsin bania ičina 'put it into 
bath'). A part of an apparatus for distilling was called hėlm 'helmet' (< Pol. 
hełm < Germ. Helm; hėlm ašïra 'through the helmet'. Quite useful for the 
experimentator of the epoch should have been a simple 'sieve, strainer' called 
sito, an old Slavic word. A 'support of iron for keeping utensils up' was 
called šers < Old Polish. 

Various substances used for experiments were scrupulously measured 
and weighed out. This is evidenced by the following names of weight units: 
funt 'pound' (< Pol. funt), hrivna (also monetary unit (< Ukr. hrivna), lot (< 
Pol. łut), dragma 'drachma, drachm, apothecaries' dram', dana 'grain, seed' 
(Osm.-Arm. tana, Osm. tane < Pers.), also named ziarnk'a (< Pol. plural 
form of ziarnko). 

Alchemical experiments and their particular varieties and stages had 
their own differentiated names: iš '(alchemical) work', t'ėrbiyat 'treatment' 
(Cf. Osm. terbiye 'regulating or improving by the use of chemical or other 
agents'), sïnamaχ  'trials, putting to the test', procės 'process, proceeding' (< 
Pol. proces < Lat. processus), proba 'test, experiment' (< Lat. proba, Pol. 
próba). 

The special character of the substances used for trials was expressed 
in differentiated terms like mat'ėri(y)ia 'matter' (< Pol. materi(j)a < Lat. 
materia), čialo/čialo  'body, substance', mėdicina 'medicine, medicament', 
balsam 'balm, balsam' (< Pol. balsam < Lat balsamum), t'ink'tura 'tincture, 
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solution of alcohol, or of alcohol and water, containing animal, vegetable, or 
chemical drugs; a slight infusion' (< Pol. tinktura, or directly < Lat. tinctura), 
sok' 'sap, juice' (< Slavic), fėrment 'enzyme' (< Pol. ferment, < Lat. 
fermentum), a very frequently used menstruum 'solution, liquid' (<  Middle 
Latin menstruum). To denote 'salt', three words of different origin were used: 
tuz (Turk.), sal (Latin) and sul (Pol.). 

If we get to better know the alchemic theory and practice presented by 
Andrzej Torosowicz, we find a long list of names of substances, chemical 
elements and compounds, solvents, partial or final products of the tests etc. 
At first we distinguish the names of metals: altun, 'gold', antimoni(y)ium 
'antimony', bak'ir/baχïr 'copper', dživa 'mercury', for which two other names: 
merkuri(y) and tiri k'umuš 'quicksilver' were used, k'umuš 'silver', t'ėmir 
'iron'. Among the alloys of metals čėlig 'steel' is well documented. Another 
group embraces the names of minerals or stones like glink'a 'kaolin', ialmas 
'diamond' (Cf. Osm. elmas < Pers.), rubin 'ruby' (< Pol. rubin) and džohar 
'precious stone' on which we comment below. 

Armeno-Kipchak names for other solids mentioned in the treatise are 
the following: aχ halun 'white alum', halun 'alum', k'irač 'lime', k'ugurt 
'sulphur; brimstone', sal armoni(y)ak' 'sal armaniacus' (Cf. Pol. salmiak), sal 
martis 'sal of Mars', salitra 'saltpetre; nitre' (< Pol. saletra < Germ. Salniter). 
K'rok'um 'a pigment received from a plant of crocus' (Crocus sativa L., 
Crocus hortensis or Carthamus tinctorius L.) and t'artarum 'the deposit from 
wines, potassium bitartrate' can be also mentioned. 

An important place occupied the names designating liquids used as 
reagents: ak'va forta/ak'va fort 'nitric acid', ak'va mėrk'uri(y)i/ak'va 
mėrk'urialis lit. 'water of mercury, chemically non identified so far',  
antimoni(y)ium suvu 'aqua ammonia, aqua ammoniae, amonium hydroxide', 
spiritus vini 'spiritus vinosus; spirits of wine; alcohol', olėy 'oil', olėum 
mėrk'ur(y)i 'oil of mercury, mercury oleate, yellowish to red liquid, semi-
solid mass, slightly soluble in in fixed oils, insoluble in water' and a very 
often used vitri(y)ol 'vitriol; oil of vitriol; sulphuric acid' (madžar vitri(y)ol;  
χïzïl vitri(y)ol).  

Main interventions taken up by an alchemist are mirrored in a list of 
verbs presenting two morphological types: simple verbs, chiefly of Turkic 
origin, to cite sėp- 'to spill, to scatter, to spread', or silk- 'to shake', and 
compound verbs composed of Polish verbs (mainly of Latin origin) in the 
Infinitive Form, and the Turkic verbs ėtmaχ and bolmaχ, to cite: cimėntovat 
ėt- 'to ciment' (Cf. below), distilovat ėt- 'to distillate', figovat ėt-'to 
consolidate, to strenghten; to preserve', multiplik'ovat ėt- 'to increase the 
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number', prušit ėt- 'to sprinkle, to spray', rėvėrberovat ėt- 'to subject 
something to reflected heat, as in a reverbatory furnace' (Cf. at'anor, 
pėč/pieč); rėzolvovat ėt- 'to melt, to smelt; to dissolve; to let out'; sėydovat 
ėt- 'to separate', solvovat ėt- 'to dilute'; sublimovat ėt- 'to convert a solid 
substance by heat into a vapor which on cooling condenses again to solid 
without apparent liquefaction', zahėrmietovat ėt- 'to  make airtight by fusion 
or sealing'. Not quite clear is the meaning and the origin of the verb t'ïngovat 
ėt- which should mean 'to tinge, to impart a slight degree of colour, taste or 
smell' and probably derives from Polish tynkować 'to plaster', earlier also 'to 
cover with white' < Germ. tünchen.  

The verbs ending with –acsa, -acca combined with bol- present Latin 
stems and Slavic reflexive forms, as in Russ. –at'sja, -it'sja, Pol. -ć się: 
avgmentacca bol- 'to enlarge in size or extent; to increase (oneself)', 
distilovacsa bol- 'to be in a state of distillation', figovacca bol- 'to consolidate 
(oneself); to become stable'; k'uricca bol- 'to smoke', pridavacca bol- 'to be 
useful; to be handy; to be added', prėdistilovacca bol- 'to be distilled'; 
rėsolvovacca bol-/rėzėlvovacca bol- 'to be melted or smelt; to be dissolved', 
solvovacca bol- 'to become dissolved', uprašicca bol-/uprazicca bol-'to be 
roasted'. 

Another group of alchemical terms appears in the form of the Slavic 
Adjectival Passive Participle Form like: k'alcinovanïy 'converted into calx by 
heat', rėk'tifik'ovanï(y) 'rectified or purified', rėsolvovanï(y) 'deluted or 
dissolved'. There exists also an important and numerous part of alchemical 
terms in form of nouns with Latin-Polish stems and the Polish suffix –acja, 
corresponding to Latin –atio: avgmentaci(y)ia 'augmentation, act of 
augmenting, state of being augmented', cimentatci(y)ia 'act, process or result 
of cementing; heating of two substances in contact in order to effect some 
change in one of them, especially the formation of steel by heating iron in 
powdered charcoal', distilaci(y)ia/distilaci(y)a 'distillation', ėk'strak'ci(y)ia 
'extraction, separating of a juice, ingredient etc. from a mixture by pressing, 
distilation, treatment with solvents, or the like'; rėvėrbėraci(y)ia 'reverbation, 
the act or proces of subjecting something to reflected heat', fik'saci(y)ia 
'fixation, reduction from a volatile or fluid to a stable or solid form', 
k'onielaci(y)ia 'congelation; the art or process of congealing; the state of 
being changed from a soft or fluid state to a rigid or solid; state of being 
coagulated', k'oniunk'ci(y)ia 'conjunction, the coincidence of two or more 
heavently bodies at the same celestial longitude', multiplik'aci(y)ia 
'multiplication, growing in number', solaci(y)ia 'sun bath, exposition towards 
the sunshine' ?, soluci(y)ia 'solution, the art by which a gas, liquid, or solid is 
dispersed homogenously in a gas, liquid, or solid without chemical change', 
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sublimaci(y)ia 'converting of a solid substance by heat into vapor without 
chemical change'.    

It seems to be important to draw your attention to those Armeno-
Kipchak texts created by Andrzej Torosowicz which concern the very 
essence of alchemical ideas. It is common knowledge that the main objective 
of all alchemists was transmuting of less precious substances to more 
precious, and that the magic element to reach this aim was a 'philosophers' 
stone', having also some other secret denominations (for instance 
menstruum). The author of the treatise mentions on several occasions this 
wonderful substance and calls it džohori pilisopalarnïng, or pilisopa dzohari. 
The alchemists believed that the main metals are closely connected with 
corresponding celestial bodies. Consequently, Andrzej Torosowicz uses for 
instance the name of the planet Saturn as an equivalent of 'lead'. They were 
persuaded that substances possess an internal element which gets off out of 
them as a result of some treatments, mainly of heating, and they called it duχ  
'spirit' < Pol. duch; k'i barï duχlarï čïχk'ay 'that all spirits might get off'. As 
we know, certain experiments made by the alchemists considerably enriched 
the natural science. One of their merits was the observation of various forms 
that substances assumed during certain experiments. Thus one of the forms 
of the philosophers' stone was called aχïl bašta something like 'mind in the 
head, intelligent'. Some forms of sulphur and of wine were named čičak' 
'flower, flowers of sulphur' (čičak' tir bizim čak'irïmiz t'iurk'ča čičak' 'our 
wine is a flower, in Turkish čičak'. A special alchemical meaning had the 
word flagma 'phlegm' and rubin 'ruby'. 

Another idea of the alchemists was that certain substances play a role 
of a 'seed, or semen' called by Andrzej Torosowicz našienie, while the others 
of 'earth, soil, ground', so we read: džohar našienie dir da altun ier dir 
'precious stone is a semen and gold is an earth (soil, ground)' and našienie 
k'ugurtu dur čėligning 'sulphur is the semen (seed) of steel'. 

Finally, I would like to give you a bit longer sample of Armeno-
Kipchak language used in the treatise. This is an additional remark to one of 
the recipes written in Polish: 

   bu mėrkuri(y)ušnu sėydovat ėtsa ak'va fort ičina.  

   čïχar. altun k'[u]um[u]šta k'ėnsinun bu   

   k'[u]m[u]šnu cimėntovat ėtsa altun bila. bėk'  

   sultan altun bolur hėm t'oγru 

  '[...] this mercury will be separated  
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   in aqua forte. Get it out! Gold gets out in 

   its own silver. This silver will ciment with  

   gold. From salt much gold is received. [This  

   is] also right.' 

Notes 

(1) A.M. Garkavets, "Dve novonajdennye armjano-kypčakskie
rukopisi", in: Tjurkologičeskij sbornik 1977, Moskva 1981, pp. 76-80. 

(2) E. Tryjarski, "How to live to be (at least!) a hundred and twenty ?",
AOH XXXVI, 1-3, pp. 539-544. 

(3) Former Tsentral'nyj gosudarstvennyj istoričeskij arhiv USSR in
Kijov, f. 228, op. 1, No. 89 "Tainstva filosofskogo kamnja". The pagination 
of the folios demands a thorough control. I am indebted to the administration 
of the Ukrainian archives, and Prof. J. Dashkevych in particular, for putting 
the microfilm of the manuscript at my disposal. 

(4) "W imie Boga wszechmogaceg[go] w Trojcy iedynego Secreta z
Ogrodu Philozowskiego zebrane prawdziwe o kameniu blogoslawionim 
philozowskim z wykladem. Pisane Roku Pańskiego 1626". 

(5) An appropriate search in this respect in the archives of Lvov is
necessary and looks promising. 

(6) W. Hubicki, "Alchemy and Chemistry in the XIVth and XVth
Centuries in Poland", in: Z dziejow chemii i alchemii, Warszawa 1991, p. 18. 
Main literature can also be found in: R. Bugaj, Nauki tajemne w Polsce w 
dobie odrodzenia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk l976. The same, 
Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1986. The same, W poszukiwaniu kamienia 
filozoficznego. O Michale Sędziwoju najsłynniejszym alchemiku polskim, 
Warszawa 1957. Michał Sędziwój, Traktat o kamieniu filozoficznym, z 
łaciny przełożył i komentarzem opatrzył Roman Bugaj, [Warszawa 1971]. 

(7) Hubicki, "Alchemy...", p. 17.

(8) Hubicki, l. c.

(9) Hubicki, op. cit., p. 17.

(10) Hubicki, op. cit, pp. 17-18.
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(11) W. Hubicki, "O Wincentym Koffskim i jego traktacie", in: Z 

dziejow chemii i alchemii, Warszawa [1991], pp. 20 seq.  

(12) A. M. Harkavets surmises that Andrzej Torosowicz might have 
been jealous of Sędziwój's alchemical fame but we have no evidence for 
such a supposition. 
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SES DEĞİŞİKLİKLERİ 

Prof. Dr. İsmail ÜNVER 

Türkler, tarihleri boyunca Parslarla kimi zaman komşu olarak kimi 
zaman da iç içe yaşamışlardır. Her iki millet de başta dil ve din olmak üzere 
birbirlerinin kültürlerinden etkilenmişlerdir. Bu etkilenmenin daha çok Türk 
edebiyatı ve Türk dili aleyhine bir gelişme olduğu genel olarak kabul 
görmekle birlikte, Türkçenin Farsça üzerindeki etkisinin bilinenlerden daha 
çok olduğu da tahmin edilmektedir. 

Dillerin kelime varlığında zamanla meydana gelen ses değişiklikleri dil 
bilginlerinin en çok uğraştıkları konudur. Yabancı dillerden gelen misafir 
kelimelerin ana dilin yapısına uymayan seslerinin değişikliğe uğraması da 
son derece tabiidir. Eski Türkiye Türkçesinde de bu değişiklikler yaygın 
olarak görülmektedir. 

Din ve edebiyat gibi iki önemli kültür ögesinin etkisiyle Eski Türkiye 
Türkçesine en çok Arapça, Farsça kelime ve kelime gruplarının girdiğini 
biliyoruz. Ben bu konuşmamda Farsçadan geçen ve edebî metinlerde 
karşılaşılan bazı kelime ve kelime gruplarındaki ses değişiklikleri üzerinde 
duracağım. Bu konuyu üç başlıkla sınırlandırıyorum: 

1. Ünsüzlerdeki değişiklikler,

2. Ünlülerdeki değişiklikler,

3. Medli heceye eklenen harekeler.

Konuyla ilgili tarama çalışmalarında aşağıda gösterilen harekeli 
metinler kullanılmıştır: 

Ahmedî, İskender-nāme1; Ahmed-i Dā'î, Dîvān2; Şeyhî, Dîvān3; Ömer 
bin Mezîd, Mecmü'atü'n-nezā'ir4 ve mensur bir metin olarak Sadru'd-dîn 
Şeyhoğlu, Marzubān-nāme Tercümesi5. 

1 Ahmedî, İskender-nâme, İnceleme-Tıpkıbasım, İsmail Ünver, TDK, Ankara, 1983 
(=Ahmedî, İ). 
2 Ahmed-i Dâ'î, Dîvân, Mehmet Özmen, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
basılmamış doktora tezi, 1084 (=Dâ'î, D.). 
3 Şeyhî, Dîvân, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, Yazmalar 
Bölümü, M.Ozak I/1143 (=Şeyhî, D.). 
4 Ömer bin Mezîd, Mecmūcatü'n-ne6āLir, Metin, Dizin, Tıpkıbasım, Mustafa Canpolat, TDK, 
Ankara, 1995 (=Mec. Ne.). 
5 Sadru'd-dîn Şeyhoğlu, Marzubân-nâme Tercümesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1973 (=Marz.). 
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l. Ünsüzlerdeki değişiklikler

Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde "p" ünsüzünün "b" yazıldığı
görülür. En çok "pes" ve "beş" kelimelerinin karıştırılmasına yol açan bu 
değişiklik ancak metin bağlamından hareketle çözümlenebilmektedir. Çünkü 
her iki kelime de anlamlıdır. 

Dāc i'nüñ çünkim duc ādn ayruġa irmez eli 
Bes ola anuñ ni3ārı cevher-i med2 u duc ā6 (Dā'î, D. 22) 

Her baş kim andac ış9 ile sevdā bulınmadı 
Bes pāyimāl olursa yig ol başa beñzemez (Dā'î, D. 173) 

Didi bes Bu9rā+ kim a4l-ı 2ayāt 
Çün hevādur andan oldı kāyināt  (Ahmedî, İ, 6b-599) 

Bes anlaruñ sözi pā8işāh göñline düşüp...    (Marz. 19b-8) 

Bu örneklerde “bes=  f¾” biçiminde yazılmış olan kelimelerin hepsinin 
de “pes=  fá” okunması gerekir. Hâlbuki transkripsiyonlu metinlerde kimi 
“beş” kimi de “pes” biçiminde değerlendirilmektedir (krş. Dā’î, D.-Marz.). 
Ayrıca binhān veya bünhān<pinhān, bindār<pindār, bedîd<pedîd, 
bed1dār<ped1dār... vb. örneklerle az da olsa karşılaşılmaktadır. 

Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde Farsçadan geçmiş kelimelerde 
baştaki "ç" sesi "c" biçiminde yazılabilmektedir: cābük<çābük, 
cesbān<çesbān, cüst (ü cālāk)<çüst (ü çālāk), cün<çün, cehār<çehār... gibi. 

Yine bu metinlerde "dal=د" harfi yerine "zel=ذ" kullanılması sıklıkla 
karşılaşılan bir durumdur. Aslında bu özellik Farsçada da XVI. yüzyıla kadar 
devam etmiş, daha sonra bu "zel=ذ" harfleri "dal=د" ile karşılanmıştır. Bu 
durum Türkçe metinlerde XVI. yüzyıl sonlarına kadar sürmüştür. Bu konuda 
metinlerde sayısız örnekler vardır. Bunları metin aktarmadan yerlerini 
göstererek vermekle yetineceğiz: be8ter<bed-ter (Marz. 16a-1); be8-
end1ş<bed-end1ş (Marz. 31b-12); pā8işāh<pādişāh (Marz. 6b-10 vd.); b1-0o8 
(Marz..2a-4, 5); üm18 (Dâ'î, D. s. 41, 57); cü8ā (Dâ'î, D. s. 42, 130); cā8ū 

6 beş: kâfi, tamam, fakat, çok... anlamında, pes: arka, sırt, son, sonra, o zaman bu yüzden, bu 
şekilde, bunun üzerine... anlamındadır. 



Prof. Dr. İsmail ÜNVER 171   |  
(Dâ'î, D. s. 26, 88, 166); d18ār (Dâ'î, D. 76, 140, 151); şā8 (Dâ'î, D. s. l); 
üstā8 (Mec. Ne. 317-5); d18e (Mec. Ne. 295-3); d18ār (Mec. Ne. 9-1, 18-4, 
58-3); pā8işāh (Mec. Ne. 33-14, 205-7, 347-4); şā8ān (Mec. Ne. 247-1); şā8-
kām (Mec. Ne. 123-3, 367-5); şey8ā (Mec. Ne. 6-6); şūr18e (Mec. Ne. 269-
5). Farsça kelimelerde "dal=د" "zel=ذ" değişimi sadece bu dilin kelimeleriyle 
sınırlı kalmamış ve "ġı8ā<ġıdā" örneğinde görüleceği üzere bazı Arapça 
kelimelerde de bu değişiklik yapılmıştır. İncelediğimiz metinlerde "dal=د" ile 
yazılmış örneklerle de karşılaşıyoruz. Sıklık oranı düşük olmakla birlikte 
"şūr18e" yanında "şūr1de (Mec. Ne. 312-7)", "üm18" yanında "nā-üm1d (Dâ'î, 
D. s. 41)" "şā8ılı9" yanında "şādılı9 (Mec. Ne. 230-5)" yazılışları da vardır. 

Farsçada görülen “j=ڎ yerine "z=ذ" kullanımı Türkçe metinlerde de 
karşımıza çıkıyor. Taradığımız metinlerde bu özellikle karşılaşmadık ancak 
bu farklılığın var olduğu eski metinlerle ilgilenenlerce bilinir. zeng<jeng, 
zengār<jengār, zende<jende, zende-pūş<jende-pūş... gibi. 

Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde "kâf" ve "gâf" karıştırılmaması da 
söz konusudur. Özellikle "Allah, Tanrı" anlamındaki "Kirdgār veya 
Kirdigār"ın "Girdgār veya Girdigār" biçiminde kāf-ı Fârsî ile yazıldığı 
görülmektedir (Dâ'î, D. s. 58, 72, 243). Bu metinlerde "adım ve dizgin" 
anlamındaki "gām" sözüyle, "arzu, murat, maksat ve damak" anlamındaki 
"kām" sözlerinin ilk harflerinde çift keşidenin kullanılıp kullanamamasından 
kaynaklanan farklılıklar görülmektedir. Aynı durum "kül0an<gül0an" 
sözünde de vardır. Dâ'î Dîvânı’nda: 

 
Her kim başında devleti var mu9bil ol durur 
Her gül0an1 ki müdbir ola 0an olur mı h1ç  (Dā'î, D. s. 132) 

 

biçiminde doğru yazılan bu kelime sadece yazılıştaki farklılıklar 
yüzünden günümüzde "külhan" olarak çevrilmektedir. Hatta bu kelime 
Türkçe Sözlük'te de "külhan" olarak alınmış ve aslı "Far. kul0ān" olarak 
gösterilmiştir7. 

                                                           
7 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1998; bu sözün Farsçası, "kul0ān" değil "gul0en veya 
gulħān"dır (bkz. Mu'în, Ferheng-i Fârsî, Tehrân, 1364 (Ş). 
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Ünsüzlerdeki değişiklikler konusunda son olarak Arapça kelimelerde iç 

seste uzun ünlüden sonraki hece başında bulunan "hemze=L"nin "ye"ye 
dönüşmesi de önce Farsçada gerçekleşmiş oradan Türkçeye yansımıştır. 
Böylece fāyide<fāLide, kāyināt<kāLināt, dāyim<dāLim, māyil<māLil, 
sāyil<sāLil... gibi ikili yazımlar ortaya çıkmıştır. 

2. Ünlülerdeki değişiklikler 

Farsça kelimelerdeki kısa ünlüler Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde 
hareke ile gösterilmişlerdir. Harekelerin Farsçadaki ses karşılıklarıyla 
Türkçedeki ses karşılıkları birbirine benzemez. Bu farklılık özellikle zamme 
(ötre)nin karşılığı olan seslerle kesre (esre)nin karşılığı olan seslerde 
önümüze çıkmaktadır. Zammenin karşılığı Farsçada "o" ile "u" arasında bir 
ses iken Türkçede bu ses "o, ö, u, ü" sesleriyle karşılanmaktadır. Bu farklılık 
iki dil arasında günümüzde de devam etmektedir. "Gül", "bülbül" vb. 
kelimeleri İranlı ve Türk farklı şekilde telaffuz etmektedir. Burada hareke 
değişikliği değil, aynı harekenin farklı şekilde seslendirilmesi söz 
konusudur. 

Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz husus, Farsçadan Eski Türkiye 
Türkçesine geçen kelimelerde görülen hareke değişikliği ve karşılığıdır: 

Bazı Farsça kelimelerin ilk hecelerindeki "e" sesi Eski Türkiye 
Türkçesinde kesre ile yazılmış ve "i" sesiyle okunmuştur. Büyük çoğunlukla 
Ahmed-i Dâ'î Dîvânı’nda karşılaştığımız bu özellik pek yaygın değildir. 
Büyük bir ihtimalle müstensihin tutumundan kaynaklanmaktadır. Örnekler: 

 
İy kemer bi'llāh  kerem 9ıl biline 9ol 4almaġıl  
İy 9abā bir dem ba9a+urġıl dir-āġūş eyleme  

dir-āġūş<der-āġūş (Dâ'î, D. s. 217) 
 

Efsānedür cihān 9amu mekr ü füsūnı ço9 
İşbu fisāne hep dükenür bu füsūn geçer  

fisāne<fesāne<efsāne (Dâ'î, D. s. 104) 
 

Nev-bahāruñ fa4lını her kim ġan1met +utmadı  
Lā-cerem anuñ cezāsın /a9 zimistān eyledi  

zimistān<zemistān (Dâ'î, D. s. 48) 
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Ayvanuñ beñzin 4araltdı ol +uruncuñ ġabġabı  
Beñzer ol anı görüp yād-ı zini0dān eyledi  

zini0dān<zena0dān (Dâ'î, D. s. 48) 

Ebr-i neysāndur elüñ cūdı se0āda dür-fişān 
Kim 4adefde dür düzer ney maġzını şekker 9ılur  

fişān<feşān (Dâ'î, D. s. 45) 

Dāne(y)i p1 z-ā ider dāmı nihān

Sini dāma düşürür dāne cayān  
p18ā<peydā<pey8ā (Ahmedî, İ, 26-141) 

Bazı Farsça kelimelerde ise yukarıdaki durumun tam tersi bir değişimle 
karşılaşıyoruz. Bu değişim öncekine göre çok yaygındır. Farsça kelimenin 
ilk hecesindeki "i" sesi Eski Türkiye Türkçesinde "e"ye dönmektedir. 
Örnekler: 

%anasın kim meclis olmışdı behişt 
Āb-ı kev3erdi mey-i canber-sirişt  

behişt<bihişt (Ahmedî, İ, 5b-483) 

#ahrınuñ içinde penhān lu+fı ço9  
Lu+fınuñ içinde 4anma 9ahrı yo9  

penhān<pinhān (Ahmedî, İ, 2b-134) 

Dāci göñülden cış9uñı penhān ider vel1  
Müşgüñ 9o9usı sırr ile penhān olur mı h1ç  

penhān<pinhān (Dâ'î, D. s. 132) 

Bu sevdāñ odıdur dün gün yanar içümde penhān1  
Sirāyet idüben bir gün dutışısar süveydāya  

penhān1<pinhān1 (Mec. Ne. 42, Dehhānî) 
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"...Senüñ zātuñda vardur mübārek çehreñden bellüdür.."  

çehre<çihre (Marz. 30b-3) 
 

Ne reng ü būy u neyreng ile bū9almūn-4ıfat düzdi  
Ol evzān ile ev"āc ı bu eşkāl ile elvānı  

neyreng<n1reng (Mec. Ne. s. 28, Nâmûsî) 
 

Öte yandan "i"nin "e"ye dönmesi sadece Farsça kelimelerde değil, aynı 
zamanda bazı Arapça kelimelerde de görülmektedir: kāfer<kāfir, 
/āfez</āfı6, kāhel<kāhil, şemāl<şimāl, şāhed<şāhid... gibi. 

Yukarıda örnek metinlerde geçen penhān kelimesi bazı metinlerde 
Farsçadaki gibi "pinhān" olarak da harekelenmiştir. 

 
Gümānuñı ya91n idüp mükedderden 4afā iste 

Kemāli añla mebdeLden muKayyen gözle pinhānı (Mec. Ne. s. 30, 
Nâmûsî) 

 

Bu durum, "i"nin "e" okunması konusunda ikilik bulunduğunu 
göstermektedir. Aynı metin içinde hem "penhān" hem de "pinhān" 
yazılması, bunun gibi bihişt-behişt, firişte-ferişte, pinhān-penhān gibi 
ikiliklerin bulunması, Farsçada kesre sesinin "e-i" arası bir sesle telaffuz 
edilmesiyle izah edilebilecek bir durum olarak görülüyor. Böylece "e-i" 
arasındaki tercih, müstensihin keyfî tutumunu ortaya çıkarıyor. 

3. "Med"li heceye eklenen harekeler 

Türkçede günümüzde tek heceli yabancı sözlere ünlü ekleyerek iki 
heceli bir kelime hâline getirme eğilimi kurallaşmıştır. Buna benzemekle 
birlikte burada farklı bir olaydan söz edeceğiz. Eski Türkiye Türkçesine 
Farsçadan ve Arapçadan geçen, aruz veznine göre "med"li okunması gereken 
hecelerin sonunda karşılaşılan harekelerden söz edeceğiz. 

Bu durum genellikle Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde büyük 
çoğunlukla ilk hecesi "med"li, ikinci hecesi kapalı olan iki heceli; bazan ilk 
hecesi kapalı, ikinci hecesi "med"li ve üçüncü hecesi kapalı olan üç heceli; 
nadiren birinci hecesi açık, ikinci hecesi kapalı, üçüncü hecesi "med'li, 
dördüncü hecesi kapalı Farsça-Arapça kelime ve kelime gruplarında 
karşımıza çıkıyor. Farsça metinlerde ve sözlüklerde çok seyrek rastlanan bu 
özellik, Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde çok yaygın olarak 
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görülmektedir. Bu durum manzum metinlerin seslendirilişinde daha da 
artarak özellikle bestelenmiş parçalarla günümüze kadar gelmiştir. 

Eski metinlerimizin yazı çevrimi yoluyla yayımlanması sırasında 
"med"li heceye eklenen kısa ünlünün yazıya aktarılması veya dikkate 
alınmaması konusu karışıklıklara neden olmaktadır. Yayımlanmış metinlerde 
aynı metin içinde aynı özelliği taşıyan kelimelerin çevrilmesinde farklı 
tutumlar sergilenmektedir. 

Aşağıda bu durumu gösteren örnekleri sıralıyoruz:  

a. İlk hecesinde "med" bulunan kelimeler

Fitne odına yil gibi her kim ki yiltenür  
Sen t1ġ-i ābudār ile ur 0ā9isār 9ıl  

ābudār<ābdār, 0ākisār<0aksār (Dâ'î, D. s. 17) 

Bu ne tac61m-idi 0āk-i āsitānumdur diyü 
Kim gedā-yı dergehüñden 4aymaduñ 9a+cā beni  

āsitān<āstān (Mec. Ne. s. 182, /assān) 

Çemen oldu_āset1n ü c1b-i Meryem  
 %abā anuñ-içündür césev1-dem  

āset1n<āst1n (Mec. Ne. s. 103, Ahmedî) 

Her 9adem kim sen ba4arsın yir yüzine lu+f ile 
Ba9duġınca 0asret iltür āsumānı çeşmümüñ  

āsumān<āsmān (Mec. Ne. s.161, /üseynî) 

Yañaġı tābına döymezdi _āfitāb 
Teşneyidi lac line dürr-i 0oş-āb  

āfitāb<āftāb (Ahmedî, İ, 13a-1387) 

#anda göre 4ūf1ler gün yüzüñi bu vech ile  
Görmek olmaz āfutābuñ yüzini 0uffāşlar  

āfutāb<āftāb (Mec. Ne. s. 175, Fürkatî) 
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Ol 8ev9 ile 4ürā21nüñ aġzı 4uyın a9ıt  
Ol reşk ile 9ade2 gözini eşkibār 9ıl  

eşkibār<eşk-bār (Dâ'î, D. s. 15) 

... ve melikler bārigāhın da0ı eyle yı9ar  
bārigāh<bārgāh (Marz. 18a-4) 

Da0ı dirler çünki +oġdı_ol ba0tiyār 
İki g1sūsı var idi tābdār  

ba0tiyār<ba0tyār (Ahmedî, İ, 6a-518) 

Baġda bislenür aġac ki_ola cüvān  
P1r olıca9 keser anı bāġubān 

bāġubān<bāġbān (Ahmedî, İ, 4b-344; Mec. Ne. s. 168, Manyasoğlı; Marz. 2a-
2). 

Ac dāñ egerçi 0iffet ile ser-sebük yörür  
Sen nefsüñi sek1net ile bürdübār 9ıl  

bürdübār<bürdbār (Da'î, D. s. 16) 

Pāsubān keyvān olursa 9apucı Behrām aña  
Zühre-i zebrā gerekdür mu+rib-i nāzük-nüvā  

pāsubān<pāsbān (Da'î, D. s. 22; Mec. Ne. s. 163, Şîrâzî; Marz. l7a-3). 

Cehd it ba0tı dilerseñ pāyidār 
Kim işüñden rā"ı ola Kirdigār  

pāyidār<pāydār (Ahmedî, İ, 7b-694; Dā'î, D. s. 73; Mec. Ne. s. 98 Ömer; 
Marz. 32a-4) 

Ne 0az1ne 9aldı vü ne mülk ü māl  
Düşmana oldı ser-ā-ser pāyimāl 

pāyimāl<pāymāl (Ahmedî, İ, 4b-367; Da'î, D. s.166). 

Ene'1-/a9 diyüp olalum ehl-i dār  
Çün ol +urre-i tābıdār öldürür  

tābıdār<tābdār (Mec. Ne. Tıpkıbasım, s. 551) 
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Şeh-zāde şeh Murād ki 9āyim-ma9āmdur 
Ta0t-ı sacādet üzre şeh-i tācidār 9ıl  

tācidār<tācdār (Da'î, D. s. 71; Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 90) 
 

Muc1n ü destig1r olsun hem1şe #ādir ü #ayyūm  
Saña kim tācidār u tāc-ba0ş u tāciver dirler  

tāciver<tācver (Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 90) 
 

#abrini nūr-ı ra2met ile rūşen eylegil 
)ākini āb-ı ra2met ile cūyibār 9ıl  

cūyibār<cūybār (Dâ'î, D. s. 71; Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 493) 
 

Fitne odına yeltenen ol düşmenüñi gör  
Kim 0ākisār idüpdür anı t1ġ-i ābudār  

0ākisār<0āksār (Dâ'î, D. s.72) 
 

Dāc1 sözini cış9 ile Mecnūn'a iltüñüz  
Tā kim cihanda cış9ı bigi dāsitān ola  

dāsitān<dāstān (Dâ'î, D. s. 226; Marz., 20a-12) 
 

'Iş9 odına yanmayınca derdimend olma göñül  
Bāde-i 4ırf içmeyince çün 0umār olmaz kişi  

derdimend<derdmend (Da'î, D. s. 163) 
 

Lebüñ cān derdümendinüñ +ab1bi  
Dilüñ cennet gülinüñ candel1bi  

derdümend<derdmend (Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 283) 
 

#āmetüñ servine el irmez n'ola  
Himmete göre olaydı destires  

destires<dest-res (Dâ'î, D. s. 210) 
 

Dāc i ol şāha 9ul durur kim anuñ  
#ullara lu+fı destig1r gelür 
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destig1r<dest-g1r (Dâ'î, D. s. 263; Şeyhî, D. 20a; Marz. 25b-13; Mec. Ne. 
Tıpkıbasım s. 90) 

/ayātuñı diler iseñ cāvi8ān ola ol  
Yolına cānuñı vir rāyigān dir1ġ itme  

rāyigān<rāygān (Da'î, D. s. 230; Şeyhî, D. 35a; Marz. 10b-l)8

Kim sāzıkār olursa saña kārısāz idin  
Kim kārısāz olursa anı sāzıkār 9ıl  

sāzıkār<sāzkār (Dâ'î, D. s.17; Marz. l4b-4; Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 495) 

Oluram yavuz sözüñe şādumān 
Ol aġızdan çün eyüdür çāre ne  

şādumān<şādmān (Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 548) 

‘Āşı9ı hicrān içinde zārı 9ılduñ 9ılmaġıl  
Müddec1yi şāzumān itmek dilersin itmegil 

şā8umān<şā8mān (Dâ'î, D. s.128) 

Bu gün ki mevsüm-i güldür gerek ki cām içeler  
Nişā+ u cayş ile her la26a şāźukām içeler  

şā8ukām<şāz-kām (Dâ'î, D. s. 230) 

KÖmr bir 9ıymetli govherdür bil anuñ 9adrini  
Nā-geh ol pāk1ze dürr-i şāhuvār elden çı9ar  

şāhuvār<şāhvār (Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 492-493) 

Perde_açdıyise ġonce 2ayā dökdiyise gül  
/addüñ göreli laclüñ içün şermesārdur 

şermesār<şermsār (Şeyhî, D. 24a; Da'î, D. s. 24; Marz. 26a-2) 

Gün yüzüñ şemc i şucācından uyarmaġa çırāġ  
Ġar9 olur ılduza her dün şemcadānı çeşmümüñ  

şemcadān<şemcdān (Mec. Ne. Tıpkıbasım, s. 310) 

8 Ferheng-i Mu'în, rāy-(e)-gān<rāh-gān şekillerini gösterirken Nefîsî, rāygān olarak veriyor. 
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...yolda bir ş1rümerd gördi. 

ş1rümerd<ş1r-merd (Marz. lla-5) 

Her se2er sünbül saçuñ çözdükce bād-ı 4ub2ıdem 
Deng ü 2ayrāndur benefşe kim ne rey2ān va9tidür 

4ub2ıdem<4ub2-dem (Şeyhî, D. 25a; Dâ'î, D. s. 69) 

Her 4ub2udem güneş gibi +oġdu9ca ber9 urur 
Cām-ı 4abū2 içinde yüzinüñ 4abā2ati  

4ub2udem<4ub2-dem (Dâ'î, D. s. 103) 

Eline cām alup Şey01 seni med2 itse gülşende  
%urā21 8ikr ider “9ul 9ul” çaġırur fā0ite “gū gū” 

fā0ite<fā0te (Mec. Ne. Tıpkıbasım s. 103) 

Hicr der-bendinde cış9uñ reh-zeni elinden āh  
Kim boyanur 9ana her dem kārubānı çeşmümüñ  

kārubān<kārbān (Mec. Ne. s. 163; Dā'î, D. s. 205) 

Kim kāruvān-ı cış9 evini isteyü gider 
Yüki belā vü nālesi hem-çün ceres gerek 

kāruvān<kārvān (Da'î, D. s. 239) 

Maġrūr olma 9ulluġuña eyle 4anma kim 
Sen sazıkār olursañ olur ol da kārısāz 

kārısāz<kār-sāz (Dâ'î, D. s. 120) 

Başuñda tāc-ı devletdür boyuñda 0ilKat-i şāh1  
Dileklerüñ 9amu /a9'dan müyesser kāmurān Yūsuf  

kāmurān<kām-rān (Dâ'î, D. s. 181) 

Ol yirde yatduġınca bunuñ cömr-i devletin 
Günden güne ziyāde idüp kāmukār 9ıl  

kāmukār<kāmkār (Dâ'î, D. s. 72) 
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Felekde Zühre'ye Dāc1 su’āl 9ıldı se2er  
Sebeb nedür ki bu gün şāh-ı kāmuyāb içmez  

kāmuyāb<kām-yāb (Dâ'î, D. s. 138) 

Gül lac lüñ añduġına şimāl itdi gūşimāl 
Bu pend gūş-ı ġoncede 4an gūşvārdur  

gūşimāl<gūşmāl (Şeyhî, D. 24a) 

Lacligūn leblerinüñ şehd ü şekerdür tadı hem  
cAnber1n 4açlarınuñ müşg-i )utendür 9o9usı  

Lacligūn<lacl-gūn (Dâ'î, D. s. 180) 

Çünki #ayser öldi isüz 9aldı Rūm  
Oldı Dārā'nuñ 9amu ol merzibūm  

merzibūm<merz-būm veya merz ü būm (Ahmedî, İ, 4b-375) 

Devlet bāġında ol çü şeh-i şāh-bāz idi  
Cennet bāġında menzilini murġızār 9ıl  

murġızār<murġzār<merġzār (Dâ'î, D. s. 71; Marz. 63b-10) 

Murġuzār içinde cayş u nūş eyle gāh gāh  
Ki_uşanur bir gün 9afes bu murġuzār elden çı9ar 

1. murġuzār<murġzār<merġzār
2. murġuzār<murġ-ı zār   (Mec. Ne. Tıpkıbasım, s. 495)

Çün 4abā zülfüñe gü8ār 9ılur  
Zülfüñi ebr-i müşgibār 9ılur  

müşgibār<müşg-bār (Dâ'î, D. s. 168) 

...dāsitān-ı m1zübān bā piser-i 0o8  
m1zübān<m1zbān (Marz. 20a-12). 

İslām u şerc emrini cāl1-cenāb dut 
‘Adl u 4alā2 nāmelerin nāmudār 9ıl  

nāmudār<nāmdār (Dâ'î, D. s. 16) 
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Çünki Dārāb'a irişdi bu 0aber  
Didi ilçi virbiyüp ki_iy nāmever 

nāmever<nāmver (Ahmedî, İ, 10a-993) 

#almaz kişiden illā 9alur yādigār söz  
Sen de cihānda sözlerüñi yādigār 9ıl  

yādigār<yādgār (Dâ'î, D. s. 18) 

Yukarıda tanıkları gösterilen kelimeler dışında taradığımız metinlerde 
örnek bulamadığımız kelimeler de vardır: Māhitāb<māh-tāb, servi9ad<serv-
9ad, destimāl<dest-māl, destiyār<dest-yār, sūzināk<sūznāk... kelimeleri de 
aynı durumdadır. 

Ferheng-i Mu'în'de būstān [bū-s(e)tān], rūzgār [rūz-(e)-gār], şād-revān 
[şādo(a)r-vān], şehryār [şehr-(i)-yār], Kirdgār [Kerd-(e)-gār] biçiminde 
Farsçada da ilk heceden sonra kısa ünlü türemesi ihtimaline işaret edilen 
kelimeler değerlendirme dışında bırakılmıştır. 

b. İkinci hecesinde "med" bulunan kelimeler

Bunların sayısı oldukça azdır. Taradığımız metinlerde 0āvendgār < 
0udāvendgār ve perverdgār örnekleriyle karşılaştık: 

Bu resme 4o2bet ister iseñ +ur behişte var 
YaKn1 cenāb-ı 2a"ret-i 0āvendigār 9ıl  

0āvendigār<0avendgār<0udāvendgār (Dâ'î, D. s. 16) 

örneği yanında, 

İy ġıyā3ı d1n-i /a9 sul+ān Mu2ammed şehriyār 
Afitāb-ı ta0t u devlet sāye-i perverdigār 

örneğindeki "perverdigār" kelimesi, Ferheng-i Mu'în'de [parvard-(e)-gār] 
biçiminde medli heceden sonra ünlü türemesi ihtimaline işaret edilerek 
bırakılmıştır. 

Yukarıdan beri örneklendirmeye çalıştığımız medli hecelerin hareke ile 
işaretlenmesi konusunu bitirmeden önce bu harekelerin "medd"e işaret 
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etmek üzere kullanıldığını gösteren bir örnek daha göstermek istiyoruz. Bu 
örnek yukarıda başka vesilelerle verilmişti. 

 
Mecmû'atü'n-nezâ'ir'deki 

KÖmr bir 9ıymetlü govherdür bil anuñ 9adrini  
Nā-geh ol pāk1ze dürr-i şāhuvār elden çı9ar 

beyti için tıpkıbasıma baktığımızda (s. 492-493) "ömr" kelimesinin 
sonuna bir kesre konduğunu görüyoruz. Ancak bu kelimeyi "ömri" 
biçiminde okuyamıyoruz, sadece medli okuyoruz. 

Bilindiği gibi aruzda aheng unsuru olan "med", bir kapalı hecenin bir 
kısa hece kadar uzatılarak okunmasıdır. Elimizdeki örneklerin tamamı bu 
duruma uygun düşmektedir. Mensur metinlerde benzeri durumlarla 
karşılaşılması hece artırımının "med"den kaynaklanmadığı yolundaki 
itirazları haklı gösterebilir. Ancak Eski Türkiye Türkçesinde edebî eserlerin 
öncelikle ve çoğunlukla manzum olduğu dikkate alınırsa mensur eserlerdeki 
hece artırımının manzum eserlerin örnek alınmasıyla ortaya çıktığı, sayıca 
daha çok olan manzum eserlerin Eski Türkiye Türkçesinin yazım 
geleneğinin oluşmasında öncü rolü üstlendikleri varsayımı güç kazanır. 

"Med"li hecelerdeki harekeleri hece artırımı olarak değerlendirmek, bu 
heceleri Türkçenin hece yapısına uygun hâle getirme işlemi olarak anlamak 
yanlıştır. "Medd"in şiirde önemli bir ahenk ögesi olduğu ve şair tarafından 
özellikle kullanıldığı dikkate alınırsa "medd"i çözmek yani ortadan 
kaldırmak anlamına gelecek bu davranıştan sakınmak gerekir. 

Şiirin ahengini bozacak bu davranışı şairler veya müstensihler neden 
uygun görmüşlerdir? İşte bu sorunun cevabını ararken gerçekle yüz yüze 
geliyoruz. Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde ünsüzle biten ve "med"li 
okunması gereken hecenin sonuna konmuş olan bu harekeler, hece 
artırımının değil "med"li okunuşun işaretidir. Müstensih bunu yapmakla o 
hecenin "med"li okunması için okuyucuya uyarıda bulunmaktadır. Eski 
Türkiye Türkçesinde imla geleneğinin yerleşmesinde manzum eserlerin 
sayıca çokluğu ve gördüğü ilgi nedeniyle müstensihler "med"li hecelerdeki 
bu harekeleri mensur eserlere de taşımışlardır. 
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Selçuklu hâkimiyetinin sonuna doğru, Osmanlı asırlarının başlaması ile 
Türkçe yazan şairler çoğalmaya başladı. XIV. yüzyıl bu bakımdan önem 
taşır. Bu yüzyılda yetişen şairlerde dil şuuru da kendini gösterir. Âşık Paşa 
(1272 -1332) da bunlardan biri olmanın yanında, orijinal ve enteresan bir 
eser vermekle dikkat çeker. 1330 yılında yazdığı Garib-nâme’sini bir dil 
şuuru ile yazar. Ayrıca devrinin gereği hemen her meseleye temas eder. 
İnsanın nasıl olması gerektiğinden, hükümdardan, ordu kuruluşundan, asker 
ve özelliklerinden, ilimden, iktisadi durumdan, paradan ve çeşitlerinden, 
alışverişten tutun da maden işletmekten, para basmaktan, yemek ve çeşitleri 
ile kumaş ve cinslerinden, bitkilerin çimlenmesinden, denizlerden, 
karalardan, aşktan, hoca öğrenci ilişkisinden ve daha pek çok konudan söz 
eder. Kısaca bir devlet için gerekli ne varsa hepsini gözler önüne serer. İlmi 
ile yol gösterir. Bu bakımdan o devrinin önde gelen ideologu 
durumundadır.1 Bu, Osmanlı Devleti için de bir şans olmuştur. 

Âşık Paşa’nın yaşadığı yüzyıldan Türk edebiyatını temellendirip 
şekillendirmek gibi bir özelliği de vardır.2 O, Anadolu sahasında ilk 
miraçnâme yazarıdır.3 Başka şairlerin yanında o, Yusuf ile Zeliha, Leylâ ile 
Mecnun, Gül ve Bülbül konularını ilk işleyenler arasında yer alır. Süleyman 
Çelebi’ye bir başlangıç gibi görünür. Mevlid’in pek çok beyitleri Garib-
nâme’den gelir. Ayrıca aşk ve tasavvufla ilgili konuları da kaleme alır. Bu 
onun edebî yönünü verir. Ancak Âşık Paşa bu konular dışında başka alanlara 
da girer ve getirdiği dil fikri ile de dikkat çeker. 

Âşık Paşa’nın dil üzerine getirdiği fikirlerine bakınca, onun geniş bir 
düşüncenin sahibi olduğunu anlarız. Anlatımın dil ve kalem, daha doğrusu 
söz ve yazı ile iki şekilde olacağını söyleyen Âşık Paşa’yı: 
 

                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
1 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, Dergah Yayınları, İstanbul, 1976, 
s. 177-189. 
2 Kemal Yavuz, “Osmanlı Devletinin Kuruluş ve Sonraki Devirlerinde Âşık Paşa’nın Türk 
Edebiyatının Temellenip Şekillenmesindeki Rolü”, Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün 
Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Konya.  
3 Kemal Yavuz, “Anadolu’da Başlayan Türk Edebiyatında Görülen İlk Miraçnâmeler: Âşık 
Paşa ve Miraçnâmesi”, İlmî Araştırmalar, sayı 8, İstanbul, 1999, s. 248-266. 
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1- Âşık Paşa’nın ifade açısından genel dil bilimi içindeki yeri,
2- Âşık Paşa’nın Türkçe hakkındaki görüşleri,
3- Âşık Paşa’nın Türkçede yaptıkları

gibi üç açıdan ele alıp değerlendirmek gerekir. 

Âşık Paşa birinci maddeye göre söze büyük önem vermektedir. Ona 
göre söz söyleyen kimse, hangi dilde söylerse söylesin, sözün aslının ne 
olduğunu araştırmalıdır. Bunu bilip öğrendikten sonra konuşmalıdır. Söz 
nedir, nereden gelir, nereye gider, vardığı yerde ne yapar ve nasıl bir tesir 
gösterir? Dokuz kat gökten inen sözü, göz baktığı hâlde göremez. Onun 
yönü gökten geldiği için yine göğe doğrudur. Ancak söz, kâğıtlara bağlanır 
ve işaret olarak görülür. Bu sebeple harf ve ses onun için vücut, manası da 
canıdır. Böyle olunca o, insanın aklında yer tutar. Bu, sözün hazırlık kısmını 
oluşturur. Âşık Paşa bunları aşağıdaki beyitlerde şu şekilde dile getirir: 

Kanı ol ilden ile söz söyleyen 
Tañrı ‘ilmin şerh ü takrîr eyleyen 

Bu sözüñ aslı nedür bir soylasun 
Sözi bilsün ilkin andan söylesün 

Söz nedür kandan gelür kança gider 
Her makâmda kim irer n’eyler n’ider 

Nüh felekden niçe iner uşbu söz 
Kim bakup hergiz göremez anı göz 

Tâ ininçe  ‘ulviden bu süfliye 
Yönini biñ kez dutar ol  ‘ulviye 

Ya‘ni ma‘nî sûret olmak dilemez 
İnüp andan bu harâbı iylemez 

İlla ol hükm-i İlâhî indürür 
Sûret eylep kâgıt üzre kondurur 

Yazılur kâgıdlara olur nişân  
Sûret olur harf u savt u ma‘ni cân 
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Nâzil olur ma‘ni çün gökden iner 
Âdemînüñ ‘aklı içinde konar 

II-131a/3 -114

Sözün akıl içinden gelip söylenince veya yazılıncaya kadar dokuz 
konaktan geçmesi gerekir. Âşık Paşa artık söz insan ilişkisini, ifadenin 
beyinden başlamak suretiyle, kalemle yazılmak veya dille söylenmek için 
insanda hangi uzuvları takip etmesi gerektiğini açıklar. Böylece bütün diller 
için geçerli olan düşüncesini de ortaya koymuş olur. Dile gelen söz, ele 
gidince iş olarak görülür. Âşık Paşa önce iş yönünden ifade üzerinde durur. 
Söz olsun, iş olsun ikisinin de belirli bir yere kadar yolları birdir. Akıldan 
cana, candan nefse, nefisten gönüle kadar her ikisi de aynı yolu izlerler: 

Bir bir eydem her bir evde n’itdügin 
Söz  ‘akıldan câna niçe gitdügin 

Ma‘ni ilkin Tañrı’dan  ‘akla iner 
‘Akl içinde gösterür dürlü hüner 

Rây u tedbîr ‘ilm ü san‘at nakş olur 
Bunlara bu ma‘ni andan bahş olur 

Kankısın kim dilese ‘akl işlemek 
Rây u tedbîr san‘at u nakş eylemek 

Kendüzinden  anı câna viribir 
Tâ cihânda biline ol bir bir 

Pes  ‘akıldan câna gelür ilkin ol 
Kim duta küllî bu gevde mülkin ol 

Cân içinde eglenür ol bir zamân 
Tâ bile n’itmek gerekdür anı cân 

4 Makale boyunca beyit numaraları, Kemal Yavuz, Âşık Paşa Garib-nâme (tıpkıbasım), Türk 
Dil Kurumu Yayınları: 764/2, İstanbul, 2000 adlı esere aittir. Ayrıca Kemal Yavuz, Âşık Paşa 
Garib-nâme, I/1, I/2, II/1, II/2, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 2000 adlı eserden de 
takip edilebilir. 
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  Rây u tedbîr san‘at u her bir nese 
  Eyü yavuz dünyada niçe-y-ise  
 

 Cân içinde ma‘nisi ma‘lûm olur 
  Fi‘li ger zâlim ü ger mazlûm olur 
 

Çünki cân bildi anı bir gör n’ider 
  Cân içinden bu kez ol kança gider 
 
  Cân viribir göñüle ol ma‘niyi 
  Zişt ü ra‘nâ hayr u şer her nesneyi 
     II-132a/1-11 
 
  Çünki vardı göñüle bu endişe 
  Dilek oldur kim diler daşra düşe 
 
  Eglenür ol bir zamân anda durur 
  Göñül ol endîşeye kuvvet virür 
 
  Hem bilür kim ol fikirden ne kopa 
  Halk içinde ne yıka vü ne yapa 
 
  Çün takâzâ var süredur n’eylesün 
  Göñül ol hükmi niçe men‘ eylesün 
 
  Pes viribir nefse ol endîşeyi 
  Eyü yavuz cümle dürlü pîşeyi 
     II-132b/1-5 
 

İş ve söz olma yönü ile yolları nefisten sonra ayrılır. Nefse gelen 
düşünce artık görünmek ister. O zaman iş olarak ya elden veya söz olarak 
dilden çıkması gerekir: 
 
  Nefse geldi togmag ister bu kez ol 
  Yâ elüñdür yâ dilüñdür aña yol  
 
  Yâ iş olur işlenür elden çıkar 
  Yâ söz olur söylenür dilden çıkar 
    II-132b/6-7 
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Hareket ve iş tarafına yönelen düşünce nefisten sonra kuvvetin 

toplandığı yere yani omuzu başına ve sırta gelir. Oradan kollara ve ellere 
ulaşır. Sırt ayrıca insanda gizlenen bütün işlerin nakış olarak yayıldığı yerdir. 
Oradan da kola gelir. İş koldan destek alarak canlanır. Burası ayrıca iyi kötü 
her sanat ve harekete konak yeridir: 

  Zîra kim yagrın-durur kuvvet yiri 
  Yagrını muhkem olur kuvvet eri 
 
  Hem bu yagrından gider uş kollara 
  Nitekim koldan gidedur ellere 
 
  Her fi‘il kim kişide gizlü-durur 
  Nakşı anuñ yagrına yazlı-durur 
 
  Bir kişi çün ol işe kādir ola 
  Yagrınından varur ol bir bir kola 
 
  Çünki şahsuñ kolına geldi ol iş 
  Aldı bu koldan dahı ol perveriş 
 
  Kolda kuvvet gizlüdür hem mu‘teber  
  Eyü yavuz hûb u zişt ü hayr u şer 
 
  Kolda kuvvet olıçak er çüst olur 
  Olmasa kendü işinde süst olur 
 
  Kol dahı menzil-durur her bir işe 
  Nîk ü bed her san‘at u her cünbişe 
     II-133a/1-8 

Hareket ele gelince bir ad alır ve o isimle işlenir. Öğrenci onu 
hocasından, çırak da ustasından öğrenir çünkü her işin bir ehli vardır. Elde 
son şeklini almıştır; usta da hoca da ellerindeki marifet sayesinde bilinir: 
 

 İşlenür ellerde ol iş ad-ıla 
  Ögrenür şâkird anı üstâd-ıla 
 
  Zîra kim her bir işüñ üstâdı var 

 Elde anuñ dadı var istâdı var 
    II-133a/10-11  
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Sızrulup ol ‘akl u cândan çıkan iş 
Elde işler andan alur perveriş 

II-133b/1

Parmağa ulaştığı zaman, artık iş olarak görülür çünkü işlemeleri yapan, 
yazıları yazan ve resimleri, şekilleri çizen odur. Parmak bununla da kalmaz. 
Ondaki his pek fazladır. Bu sebeple her bir çalgı aletinin perdesini o bilir. 
Düğüm ve hesap da onunla yapılır. Ancak parmağın kaleme ihtiyacı vardır. 
Fikir buraya ayağını basınca, kalem usulüne göre giderek ün kazanır. 
Böylece akıl içindeki fikir dokuz yerden gelerek ortaya çıkmış ve insanlar da 
onu öğrenmiş olur: 

Geçdi elden vardı bu kez barmaga 
Geldi barmak bu işi başarmaga 

Her bir işi tertibe barmak düzer 
Şol divâruñ nakşını barmak yazar 

Gelmeyinçe barmaga her bir nukûş 
 Ne şekildür ma‘lum olmaz kurd u kuş 

Cümle sâzuñ perdesin barmak bilür 
Hem hisâb u ‘akd barmakda olur 

Cümle san‘at gelmeyinçe barmaga 
Gelmedi zabt u usûl hem revnaka 

Geçdi barmakdan bu kez geldi kalem   
Vardı fikr anda dahı basdı kadem  

Yazdı ol fi‘li kalem resmi-y-ile 
Meşhur oldı  ‘âleme ismi-y-ile  

II-133b/3-9

Elde elbette bir engâz olmasa 
Zâhir olup zabta gelmez her nese 

Ol fikir kim ‘akl içinde var-ıdı 
Bu tokuz menzilde ol seyyâr-ıdı 
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  Uşbu tokuz evden ol geçdi tamâm 
  Ne’ydügin bildi bu cümle hâs u ‘âm 
     II-134a/1-3 
 

Söze gelince, yukarıda da belirtildiği gibi akıldan nefse kadar iş ile 
beraber gelen söz, insan vücudunda ayrı bir yol takip eder. İş nasıl ele 
gitmişse, söz de dile yönelmiştir: 
  

Kavl-ıla fi‘l iksi yoldaşdur i yâr 
Tâ  ‘akıldan nefse irinçe bular 

 
Nefs içinde birbirinden ayrılur 
Fi‘l ele gitdi kavul dilden gelür 

 
Çün kim ayrıldı fi‘il gitdi ele  
Bu kezin bu kavl yol ister dile 

     II-134a/8-10 
 

Nefisten sonra sözün gelip eğleştiği yer yürektir. İş nasıl sırttan güç 
almışsa söz de yürekten kuvvet alır: 
 
  Çünki kavl indi yürekde dutdı yir   
  Bu yürekden kuvvet aldı oldı sîr 
 

 Yâ kavul aldı yürekden âh u derd   
  Yâ muvâfık gelmedi hâl oldı serd  
 
  Söz yürekden alur oldı perveriş 
  Ger çi tahsîn olsun ol ger serzeniş 
     II-134b/1-3  

Buradan da akciğere geçer. Artık insan bağırmak ihtiyacını duyar. 
Akciğeri şişirip indiren sözdür. Söz buradan bir istekle çıkar ve giren nefes 
rüzgârına binerek sıçrayıp boğaza gelir. Boğaz havanın önünü kapar. Sözü 
hava ile az az bırakıp söylemeye başlar: 
 

 Çün yürekden kendü hazzın aldı söz 
  Geldi şahsuñ öykeninde kondı söz 
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Çün girür söz öykene vü bagıra 
Kişi ol dem kasd ider kim çagıra 

Söz kabardur öykeni vü söyndürür 
Sözi öyken kaldurur u indürür 

Söz geliçek öykene çıkmak diler 
Niçe işler yapmag u  yıkmak diler 

Bu kezin pes binmek ister yile ol 
Açılupdur zîre andan yile yol 

Bu nefes yili giriçek öykene  
Söz diler kim anda yil üzre bine 

Bindi söz yile segirtdi añsuzın 
Geldi öykenden bogaza geñsüzin 

II-134b/4-10

Sözi pes bogsa gerek anda bogaz  
Ya‘ni bogaz didügi anda bog az 

Sözi bog az ya‘ni az eyler çogı 
Az içinde gizlenü söyler çogı  

II-135a/1-2

Artık düzen ve usulüne göre sözün aslı ortaya çıkar. Boğazdan ağza 
yayılır. Söz, ses elbisesini giymiş olur. Söze sesten elbise giydirilince, 
ağızdan yayılıp çıkmak için yönünü dışarı tutar. Sonra dile gelir. Bütün 
fikirler, gizlilikler, hikmetler dile gelip söz olunca, yayılıp dünyayı tutar. 
Böylece hüküm, emir, sitem, tekdir, hesap, düşünce, kısaca bütün fikirler 
dilden  çıkıp ortalığa yayılır: 

Geçdi bogazdan yayıldı agıza 
Geldi hil‘at oldı âvâz ol söze 

Çün avâzdan söze hil‘at virilür 
Ol agızda yayılan söz dirilür 

II-135a/4-5
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Çün tonandı söz ol âvâz tonını 
Çıkmaga pes daşra dutdı yönini 

Agız içinden bu kez geldi dile 
İmdi gel sen sözi bu dilden dile 

Çünki ma‘nî dile geldi oldı söz 
Bildi halk anı cihâna toldı söz 

Gelmeyinçe ma‘nî tâ işbu dile  
Maksud andan ne’ydügin kim ne bile 

Ger hükümdür ger hitâbdur ger ‘itâb 
Dilde ma‘lûm oldı bu cümle hisâb  

II-135a/7-11

Güzel ses, söze elbise olduğundan o, bütün kulakları kendine çeker:  

Görklü âvâz oldı görklü ton aña 
Cümle kulaklar yöni andın yaña 

II-135a/6
İşte küfür ve iman dilden ortaya çıkıp anlaşıldığı gibi, sırların yüzü de 

dil ile açılmıştır. Artık dil söz için dokuzuncu konaktır. Âleme sözün ne 
olduğunu bildiren de odur:  

Küfr ile îmân bu dilde saçılur 
Ma‘ninüñ yüzi bu dilde açılur 

Bu söze tokzınçı menzil dil-durur 
‘Âleme söz ne’ydügin dil bildürür 

II-135b/1-2

 Ayrıca, 
 Kavl Hakk’ı birlemekdür iy safâ 

Hem resûlıdur dimekdür Mustafâ 

Fi‘l anuñ buyrugını tutmak-durur  
Mustâ hoşnûdlıgın ıtmak-durur 

II-136a/10-11
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beyitlerinde bizi, sözün Allah’ın bir; Muhammed Mustafa’nın da onun 

peygamberi olduğunu söylemek; işin ise, Hakk’ın emirlerini tutup 
peygamberin rızasını kazanmak olduğu sonucuna getiren Âşık Paşa, ayrıca 
söz için şu fikirlere de yer vermiştir:  

Âşık Paşa bundan sonra dili bir anlaşma vasıtası olarak verir. Yukarıda 
saydığı konaklarına ilave olarak menzillerini bildirir. Bunun için söyleyen ve 
söylenen veya işiten kişilerin olması gerekir. Aslında gönül sözün 
hazinesidir. Söz, söyleyenin gönlünde yazılı bir defter gibidir. Aslı orada 
bulunmaktadır. Okununca dile gelir. Sonra da uçup muhatabın gönlüne 
konar. Böylece anlam dil vasıtasıyla, bir gönülden bir başka gönüle geçip 
yazılır. Bazen gönülde bazen de dilde eğleşir: 
 

 Üç makâmdadur bu sözüñ menzili 
  Her birinüñ bir şekildür mahfili 
 
  Degme bir menzilde bir yüz gösterür 
  Degmesinde bir şekil ma‘nî virür 
 
  Evveli göñül-durur kim gizlüdür 
  Cümle sözüñ aslı anda yazludur 
 
  Söylemedin söz göñülde var-durur 
  Göñül içre yazılu defter-durur 
     I-85b/8-11 
 

 Hem ikinci menzili bu dil-durur 
  Dil dahı bir gör nice menzil-durur 
   
  Söz göñülden çün kopar dile gelür 
  Halk ögüdi cümle bu dilden alur 
 

 Dil-durur ma‘lûm kılan uşbu sözi 
  Dil okıdı dörd kitâbı düpdüzi 
 
  Dil-durur kim  kişinüñ ahvâlini 
  Ma‘lum eyler cümle halka hâlini  
 
  Ma‘niyi ger dil beyân eylemese 
  Kim bileydi sözi dil söylemese  
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  Pes üçinci menzil oldur kim iner 
  İşidenüñ göñli içinde konar 
 
  Yazılur anda göñül evrâkına 
  Hâzır olur nuht gerek olsa yene 
  
  Nûrı-y-ıla göñüli aydın dutar 
  Ol sebebden bunca hikmetler biter 
 
  Uşbu üç menzildedür söz mahfili 
  Geh göñül mülkin dutar u geh dili 
     I-86a/3-11 
 
 Gönülleri aydınlatan ve hikmetler yeşerten dildir.   

    
Nûrı-y-ıla göñüli aydın dutar 

  Ol sebebden bunca hikmetler biter 
        I-86a/10  
 

Âşık Paşa sözün veya dilin propaganda vasıtası olduğuna da temas eder. 
Ona göre söz bazen yüzlere güzellik ve sevinç verir, bazen de gönülleri 
yıkar. İtibar kazananlar bu durumlarını söz ile kazanmışlar, seçilenler de 
sözleri sayesinde seçilmişlerdir:  
 

 Geh dogar bu sûrete dirlik düzer  
  Geh iner anda göñül mülkin bozar 
 
  Söz-ile dutdı dutanlar i‘tibâr 
  Söz-ile oldı olanlar ihtiyâr 
     I-86b/1-2 
 

Aşağıdaki beyitlerde sözün güneş olduğunu bildiren Âşık Paşa, bu 
güneşin doğuş yerini ağız, batma yerini de kulak olarak gösterir: 
 

 Söz güneşdür ma‘nisi Tañrı nurı 
  Anuñ-ıçun hoş dutar göñülleri 
 
  Ol güneş bu cân göginde hey döner 
  Geh togar bize görinür geh iner 
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Uşbu agız şarkına gelür togar 
Bu nefes burcına seyr idüp agar 

Uşbu sohbet mülkine tâb bıragur 
Pes bu kulak magribinden uyagur 

I-86b/3-6

Bütün bunlar göz önüne alınınca; biz, Âşık Paşa’nın XIV. yüzyılın ilk 
çeyreğinde dil üzerine görüşler getirdiğini ve genel dil bilimin içinde yer 
alarak fikirlerinin bütün dilleri kapladığını ve onun dile ve anlatıma verdiği 
önemi açıkça görmüş oluruz. Âşık Paşa’dan sonra bunları bir daha söyleyip 
dile getiren yoktur. Bu defter onunla açılıp onunla kapanmıştır. Ancak dil 
bilimciler 18 ve 19. yüzyıla geldikleri zaman, bu fikirleri yeniden 
canlandırırlar: 

2. Âşık Paşa’nın Türkçe üzerine görüşleri
XIV. yüzyıla girerken geçmiş asırlara nispetle Anadolu’da bir

Türkçecilik akımının başladığını söylemek gerekir. Zaten bu yüzyılda ortaya 
çıkan beyliklerde Türkçe eserler verilmiş ve her beylik kendi hükûmet 
merkezini birer kültür faaliyeti içine sokmuştur. İşte Selçuklulardan sonraki 
Osmanlı asırlarında artık işe Türkçe ile başlanmıştır. Âşık Paşa da bu şuurla 
eserini verir. Aslında onun devrinde, halk ile Türkçeye gönül vermiş 
aydınlar hariç tutulursa Türkçe ile eser yazılamaz gibi bir düşünce hâkimdir. 
Âşık Paşa ve çağdaşları bu kanaati ortadan kaldırmışlardır. O, bir açıdan 
XIII. yüzyıldaki Türkçe ile ilgili düşüncenin karşısında olarak Türkçede
Garib-nâme gibi başka milletlerin kültür tarihinde görülmeyecek ve
Türkçede bile benzeri yazılmayacak olan eserini yazar.

 Gerçekten Âşık Paşa’da dil sevgisi ön planda gelir. Bütün 
kınamalara rağmen, bunu bir özürle geçiştirerek Türkçe yazar. O,   

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili   
İlla ma‘lûm oldı ma‘nî menzili 

Tâ ki mahrûm kalmaya Türkler dahı 
Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı 

Çün bilesin cümle yol menzillerin 
Yirmegil sen Türk ü Tâcik dillerin 

derken Türkçenin anlatım gücünü, hikmet ve manalara bu dilde de 
ulaşılabileceğini; Türklerin de kendi dillerinde doğruyu, gerçeği ve Hakk’ı 
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anlayıp bilmelerini ister. Ayrıca anlatmada dillerin eşit olduğunu öne sürer. 
Sonra bunu: 
  Ma‘niyi bir dilde sanman siz hemân 
  Cümle diller anı söyler bî-gümân 
     II-238b/8 
beytinde tekrar belirtir. 
 

Âşık Paşa’nın dil sevgisi yanında üstünde durduğu bir başka mesele de 
Türkçenin bir gramerinin bulunmamasıdır. O, 
 
  Kamu dilde var-ıdı zabt u usûl 
  Bunlara düşmiş idi cümle ukûl 
 
  Türk diline kimsene bakmaz-ıdı 
  Türklere hergiz gönül akmaz-ıdı 
 
  Türk dahı bilmez idi ol dilleri 
  İnce yolı ol ulu menzilleri   
    II-238a/2-5 
 
beyitlerinde görüldüğü gibi, başka diller için incelemeler yapıldığını, onların 
zapt edilip usulünün bilindiğini fakat Türkçenin böyle bir şansa sahip 
olmadığını zikretmiştir. İşte Âşık Paşa bu açıdan ele alınınca, Garib-
nâme’sini böyle bir fikrin ışığı altında kaleme almıştır.3 Garib-nâme ve o 
devirde yazılan eserler ile artık Türkçe yazı dili olmuş veya eski şekline 
dönmüştür. İkinci olarak Türkçenin ifade gücü ortaya konmuştur. Üçüncüsü 
bu eser üzerinde yapılacak çalışmalar Türkçeyi her bakımdan incelemeye 
kâfidir. Üstelik grameri yanında sözlüğünü de yapmak mümkündür. İşte 
Âşık Paşa bütün bunları gerçekleştiren bir şairdir. O şüphesiz bütün diller 
için getirdiği fikrini, genel dil bilim açısından en iyi şekilde Türkçede  
görmeye çalışmış, hayatını Türkçeye adamış ve yazdığı eseri ile devrine her 
bakımdan ışık tutmuştur. Âşık Paşa’nın Garib-nâme’si Türkçenin 
uygulandığı bir eserdir. Ona bu açıdan bakarsak Âşık Paşa bu eserde dil 
bakımından şunlara dikkat eder:  
 

Âşık Paşa Türkçe kelimelerle yazmayı dener. Garib-nâme’sinde pek 
çok beyittte yabancı kelimelere yani Türkçe menşeli olmayan kelimelere 

 
3 Kemal Yavuz, “XIII-XVI Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış 
Sebepleri ve Bu Devir  Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları, 27. sayı, İstanbul, 1983, s. 35-45. 
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rastlanmaz. O, bu bakımdan saf Türkçe kullanma yoluna gider. Aşağıdaki 
beyitler bunlara örnek teşkil etmektedir:  

 
 Sanma kim buncak-durur erlik işi 
 Binde biridür ki direm iy kişi 
 
 Her kim erlik tahtına ağmış ola 
 Ol kişiden dört oğul toğmış ola 
 
 Dördi toğa dört yirinden ol erün 
 Eydeyüm ger açuğ-ısa gözlerün 
 
 İşid imdi her birinün adını 
 Kim bulasın uşbu sözün dadını 
   I-123a/1-2, 7-8 
 
 Kimisi hoş dügün eyler il gelür 
 Okıdı varmaz-ısan gönli kalur 
 
 Kimi sayru, sormak ister sor anı 
 Kimi bir dem görmek ister gör anı 
    I-150a/5-6 
 
 Çün ulaldı ogul evermek gerek 
 Agı atlas at katır virmek gerek 
    I-151a/2 
 
 Anun-ıçun çok kişi gelmez işe 
 N’eylesün kim çiçek irmez yimişe 
    I-182a/5 
 
 Çün kişi yirden sudan ayru düşe 
 Andan ol ayru-y-iken sayru düşe 
    I-198b/5 
 
 Yir götürmezdi buları durıçak 
 Yumrugı taşdan geçerdi urıçak 
    I-212a/2 
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Ayagum altında buldum gökleri 
İleyümde kul gördüm begleri 

I-281a/6

Çünki bugday kendüzin gördi yüce 
Togradı orag anı uçdan uca 

Altına aldı dögen sürdi yire 
Baş u ten sag komadı ol servere 

Hem degirmen gör kim anı n’eyledi 
Bozdı cümle varını un eyledi 

Taş içinden kaçdı çıkdı unlıga 
Hem elekden geçdi düşdi yumrıga 

Bişdi odda düşdi diş ortasına 
Ugradıysa bâri Tanrı dostına 

I-218b-19a/9-11,1-2

Şoldur ol kim ata vü ana öle 
Bu oğul kız tıfl-iken öksüz kala 

Kimi görse ana karşu yirmüre 
Gözlerinden durmadın yaş dormura 

Benzi saru saçı yatmış donı kir 
Kim söğer ü kim buşar u kim kakır 

Yalımı alçağ u sözi söz değül 
Söyleyiçek kimsene kılmaz kabûl 

I-197b/2-5

Garib-nâme’nin açık ve çekici bir anlatımı, anlaşılan bir dili vardır. 
Dikkat çeken bir başka özellik, Arapça ve Farsça kelimelerin de ölçülü 
olarak alınmasıdır: 

Bu gönül rencin dahı bilsen gerek  
Ne-y-imiş dermânını kılsan gerek 
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Çün gönül rencûr ola kaygu dutar 
Kaygudan kaynar yene kaygu biter 

Bu gönül sayrulığı kaygu-durur 
Vây ana kim kaygu ana hû-durur 

Kaygu eğlense gönülde jeng olur 
Jeng olıcak gözgü yüzi neng olur 

Gussa vü kaygu gönülden gidicek 
Bu gönül bağçaları virür çiçek 

I-154b/2-6

Komaya ol bizi girü dönmege 
Sarmaşuban dünyada eglenmege 

I-173b/11
beyitleri buna örek gösterilebilir.  

Âşık Paşa, Arapça ve Farsça kelime kullanımına daha fazla ihtiyaç 
duyduğu zaman bu kadroyu biraz daha açar. Ancak hiçbir zaman halk 
zevkinden ve konuşmasından uzak düşmez.  Arapça ve Farsça kelimelere yer 
verdiği bu şekildeki beyitler eserinde çok görülür fakat bu durum 
yadırganmaz. Yazdığı beyitlerde Türkçe kelime sayısı da yabacı kelimelere 
nispetle fazladır. Garib-nâme’den gelişigüzel alınan şu beyitler bunun en 
güzel örneğini teşkil etmektedir:  

Kanı ol girçek gönül issi eren 
Kançaru bakdı-y-ısa ibret gören 

Kanı ol ma‘nî  bilen gelsün berü 
Gözi gönli bir dem uht olsun berü 

Kanı ol kim bu yola sâdıkdur ol 
Kanı ol kim bu söze âşıkdur ol 

Cân kulagıyla bu sözi dinlesün 
Söz içinde gizlü ma‘nî anlasun 

II-230b/8-11

Ya‘ni bilsün bu hikâyet ne’ydügin 
Bu hikâyetden irâdet ne’ydügin 
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Geldük imdi bu sözün takrîrine 
Bir nazar kıl pâdişâh takdîrine 

Gör ki ne kıldı vü n’itdi n’eyledi 
Dünyada bu halkı niçün eyledi 

Niçün oldı yir ü gök ü cism ü cân 
Nişe geldi dünyaya bu ins ü cân 
Gökde niçün yorıdı bu ay u gün 
Niçün oldı ay u yıl u dün ü gün 

Nişe baglandı zamâna ay u yıl 
Nişe berkindi mekâna âb u gil 

Nişe bitdi yir yüzinde huşk u ter  
Nişe dutdı dünyayı dürlü hüner  

Niçün oldı dünyada bu yaz u kış 
Niçün işlendi cihânda her bir iş  

Tâ ki Hakk’un gizlü genci açıla 
Rahmeti bu cümle halka saçıla 

Bileler her bir işi adı-y-ıla 
Bileler her bir aşı dadı-y-ıla 

Yiyüp ol ni‘metleri şürk ideler 
Bileler Hak varlığın zikr ideler 

II-231a/1-11

Dünya milkin terk idüp gitmiş bular 
İlla komış her biri bir yâdigâr 

Diledüm benden dahı bir yâdigâr 
Kala göre anı cümle ihtiyâr 

Analar ben miskini anun-ıla 
Anılasın sen dahı adun-ıla 

II-232a/7, 10-11
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Aslında, genel olarak bakarsak gerçekte her üç şekil de bu beyitlerde 

kendini göstermektedir. 

Âşık Paşa’da dikkat çeken bir başka husus, Arapça ve Farsça 
tamlamalara çok az yer vermesidir. Aslında şair bu kullanıştan kaçar fakat 
terim niteliğinde olan bu kabil sözler eserde mecburiyet karşısında kullanılır. 
Bir de halkın anladığı tamlamalar bu kullanışta önde gelir. O, ölçülü, 
Türkçeyi kayıran, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmıştır. 

 Bazı kelimelerin etimolojik yönünü, kendine göre ele alır: 

bogaz < bog az 

Sözi pes bogsa gerek anda bogaz 
Ya‘ni bogaz didügi anda bog az  

II-135a/1

gönül < gin ol “geniş ol” 

Cân tamâm oldı bu gez geldi gönül 
Kim ana kudret dili eytdi gin ol 

II-215b/8

Ad virenler çün ana gönül didi 
Ya‘ni kim tar olmagıl gin ol didi 

II-182a/10

toprak < top ırak 

Hem ekinçi hem tohum hem topurak 
Hem sudur hem güneş hem emr-i Hak 

I-192a/1

Bütün bunlar göz önüne alınınca Garib-nâme’nin yazılışından 578 sene 
sonra, yani Genç Kalemlerle Selânik’te başlatılan dil görüşü Âşık Paşa’nın 
yaptıkları ile çakışır vaziyettedir. Ancak ne Tanzimatın şair ve yazarları ne 
de daha sonraki yazar ve şairlerimiz Âşık Paşa’yı tanır. Onların devrinde bir 
yenilikmiş gibi görülen ve ileri sürülen fikirler XIV. ve XV. yüzyıllarda 
tartışılmıştır.4 Zaten o devirde Türkçe ile ilgili üç görüş hâkimdir:  

4 Kemal Yavuz, agm. 
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a. Türkçe yazalım, hasbi Türkçe: Gülşehrî, Kadı Darir ve Sarıca Kemal 
gibi şairler bu görüşün temsilcisidir.  

 
b. Türkçeyi işleyelim diyen ve bir gramer fikri getiren şair ve 

yazarlarımız: Bunların başında Âşık Paşa gelir. Aynı yüzyılın sonunda bu 
fikir Şeyhoğlu Mustafa tarafından da benimsenir ve daha ileri götürülür.  

 
c. Türkçe anlatımda kıttır: Bunu Arapça ve Farsça kelimelerle 

zenginleştirip çeşnisine kavuşturalım diyen şair ve yazarlar. Bu yazarlar ve 
şairler; II Murat, II. Bayezid, III. Mehmed gibi padişahların açık ve anlaşılır 
dildeki ısrarlarına rağmen bu yolu tutmuşlar, sonunda kendileri bile 
okunamaz hâle gelmişlerdir. Bu fikrin destekleyicileri de Şeyhî ile başlayıp 
İbn Kemâl ve Gelibolulu Âlî’ye kadar gelir. Ne yazık ki üçüncü fikir 
Türkçenin tarihi gelişiminde ağır basar ve bu durum dilin silkinmesine kadar 
devam eder. Ancak daha sonra ileri sürülen ve Türkçenin anlaşılır açık 
şekilde yazılması ve ilmî açıdan ele alınması fikri, yukarıda da anlattığımız 
gibi Âşık Paşa’dan kaynaklanır. Kanaatimizce şairin dil ile oynaması ve bu 
şekilde anlaşılır açık bir anlatıma yer vermesi, onun hayatı boyunca sürüp 
gitmiştir. 

 
3. Garib-nâme’de dikkat çeken dil özellikleri 
Bu yönü ile ele aldığımızda Âşık Paşa’nın Garib-nâme adlı eserinde 

dikkat çeken dil özelliklerine yer verdiğini görürüz.  
 
a. Kelimelerde  

Bunların başında Âşık Paşa’nın Eski Türkçe kelimelere açık olması 
gelir. Eser bu açıdan ele alınınca, belki devri icabı, Eski Türkçeden gelen 
bugün kullanıştan kalkan veya ağızlarda yer alan  bazı kelimelere Garib-
nâme’de oldukça fazla yer verilmiştir: ulın (temelini),  agı (ipek) I-151a/2,  
ölide (ıslata) II-60a/11, dölek (sakin, huzurlu) II-74b/11, kılınç (iş, amel) I-
124a/7, bay, bayıt II-55a/5, açıcak (acıkınca) II-39b/11, açmaya (acıkmaya) 
II-59b/6, sansuz (sayısız) II-32b/10,  em (ilaç) II-76a/10, adanur (adını alır) 
II-139b/6, ündegil  (seslen, çağır) II-224b/11, kiçi (küçük) II-161a/1, suv 
(su) I-128a/7, döritdi (türetti) I-83b/5, II-230b/9, bun (sıkıntı), sevgü 
(sevilecek) nesne II-10b/9,  yiyi (koku), iyi (koku) II-177b/2, yiyiler (koklar) 
I-157a/8, bolsa (olsa) I-183b/7, kaygurur (bağırır, çağırır) I-172a/8, yumışın 
(emrini) I-103b/2  gibi kelime ve kullanışlar buna örnek teşkil eder. 
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b. Eklerde

Eski Türkçedeki bazı ekler Garib-nâme’de kullanılmıştır: gel-deçi 
(gelecek olanlar, yaratılacaklar) I-10a/7, I-35b/11; öl-gü-lü (ölümlü) II-
192b/8,  dörd-ünç (dördüncü) II-202b/5, ademi-ni (insanoğlunu) I-18a/4, 
Tanrı-nı (Tanrı’yı) I-17a/3, Hak-dın II-193b/10, andın II-27a/1, su-nun II-
54b/6, dinen-çe II-3b/8, anı-n II-3a/2, II-6a/3; niyâz eyle-p II-63b/4, redd 
eyle-p II-65a/8, iste-p II-45a/4, işle-p II-47b/11, okı-p II-125b/2, di-p 
(diyerek) II-125b/11, ko-p (koyarak) II-173a/10, anla-p II-202b/11, anda-gı 
II-42b/5, anla-gıl, batgıl II-73a/11.

Bazı faktitif eklerinin ikili kullanışlarına rastlarız: -gur- ve -güz- ile   -
der- ve -dür- ekleri bunlardandır: ir-gür-en II-74b/10, II-97a-7; dir-gür-ür I-
189b/11; dir-güz-e II-41b/4, dir-güz-mek II-56b/6; dön-der-eydi II-32a/11, 
dön-dür-ür II-65a/8 kullanışları başlıca örneklerdendir.  

-lık ekinin isimden zarf yaptığına da rastlanır:

Şoldur ol kim bî-dil ola gâzîler 
Ala ton-lık bine yigrek tâzîler 

II-171a/7

-li sıfat ekinin düz hâline de rastlanır. Ancak bu ek başka kullanışlarda
daima yuvarlak vokalli olarak görülmektedir: 

Ne ulu buldum bularda ne kiçi 
Ne i-li-dür ne i-süz ol şehr içi 

II-152b/3

Bu kullanışta sahip anlamına gelen “i” kelimesinin aslı da ortaya 
çıkmaktadır. 

-me: fiilden isim yapma eki özellikle öl- fiilinde, yine bir isim yapma
eki olan “-m” yerine kullanılmıştır: öl-me-süz (ölümsüz) I-23a/3, II-21b/8 
örneğindeki gibi. Bu kullanışın Âşık Paşa’da çok olduğunu görmekteyiz. 

dur- fiilinin donarak ekleşmiş şekli olan -dur eki uyum dışı olduğu gibi 
devamlılık yanında şimdiki zamanı da karşılamaktadır:  

Uşbu evde toptoludur ol kişi 
İşlenü-dur yidi iklimde işi 

II-20a/9
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  Işk hâlin döndürü-dur kişinün 
  Niteligi hîç bilinmez işinün 
     II-28a/5 
 
  Niçe hâlde var-ısam ol göre-dur 
  Rahmeti aydını bana ire-dur 
     II-112a/8  
 
  Anun-ıçun söyleyü-dur dil ile  
  Şerh idüben vasfını kıldan kıla 
     II-10b/8 
  Topragı gör kim virür dün gün haraç 
  Toyınu-dur her gün anda yüz bin aç 
     II-213a/2 
 
örnekleri bunlardandır.   

Âşık Paşa’da dikkat çeken, Garib-nâme’de yer verdiği bir başka durum, 
emir birinci çokluk şahıs ekinin ilk hecesinin düşmesidir. Ancak şairin buna 
daha çok vezin gereği başvurduğunu söylemek gerekir: eyt-lüm II-2a/9, ol-
lum I-24a/7, okı-lum I-53b/11, gir-lüm II-63a/2, bil-lüm II-63a/4, git-lüm I-
275a/1, dut-lum II-120b/4, gör-lüm II-140a/11, di-lüm II-187a/5 gibi 
kullanışlar buna örnektir.  

Bundan başka, eserde bazı ses hadiseleri de dikkat çeker. Bunlar, ünlü 
düşmesi, ünlü türemesi, ünlü değişmesi olarak görüldüğü gibi, konsonant 
değişmesi şeklinde de ortaya çıkmaktadır.  

Ünlü düşmesi: bulnur II-21a/6, kıgrur-ısa II-21b/11, köyne (yanarak) II-
28a /6, otra (otura) II-43a/8, ışlamaz (ışılamaz) II-47b/10, yazludur II-50b/6, 
işde (işite) II-59b/11, iksi (ikisi) II-65b/10, denzinde II-74a/2, denze II-
76b/1, gemye (gemiye) II-76b/1, yügrür II-89a/6, otrurlar (otururlar) II-
124b/11, götrür (götürür) II-141b/5, eyregi (eyüregi) II-149a/1, görne 
(görüne) II-161b/1, karşuruban (karışuruban) II-210a/2, bisler (bisiler) II-
218a/3, uyhudan II-222a/11,  yormaz (yorımaz) II-71b/3, harket (hareket) II-
65a/6, berket (bereket) II-193a/10,  onda birsin (onda birisin) II-234b/8. 
Ancak bu ses hadisesinde veznin oynadığı rolü de gözden uzak tutmamalıdır.  

Bu durumun tersine olarak ünlü türemesi ile de karşılaşırız. 

Ünlü türemesi: Bunu da büyük ölçüde vezne bağlamak gerekir fakat bu 
hadiseler Türkçenin tabii hâli içinde hiç yadırganmaz, üstelik dilimizin de 
öne çıkardığı bir kaide olup yabancı kelimeler için geçerlidir: akıl, nakıl II-
160b/2, küfürden II-192a/2, ömür II-218b/3, tohum II-224a/5, nefis (nefs) II-

  



206 Uluslararası Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildirileri |
179b/1-2, buhul (buhl) II-169a/6, ilim II-161a/9, ilimsüz II-161a/7, kavum 
(kavm) II-151a/4, savum (savm) II-151a/4, fi‘il II-134a/5, 9;  kavıldur 
(kavldur) II-97b/6, fikirden II-75a/9, bahtulu (bahtlu) II-61a/5, ilimdür II-
5a/4, hilim (hilm) II-5a/4, şehir (şehr) II-4b/10 gibi kelimelerde bu örnek pek 
fazla olarak görülür.  

Dudak ünsüzü sebebiyle, bilhassa “i” ünlüsünün “u”ya dönüştüğünü de 
belirtmek gerekir: müsmül (bismil, temiz, murdar olmayan) I-207a/10, II-
194b/2; câvüdân (câvidân) I- 188b/6, II-206b/1; kâruvân (kârvân) II-63a/4, 
emün (emin, emn) II-164a/3, kavul (kavl, kavıl) II-134b/2, mevsüm 
(mevsim) I-105a/3 bunlara örnektir.   

Âşık Paşa deyim ve tabirlere de geniş yer verir. Bu açıdan bakınca 
Garib-nâme’nin deyim ve tabirler yönü ile zenginlik gösterdiğini görürüz: 

ada gelsün (II-96b/10), âh urdı (feryat etti) I-195b/3, işden çıka 
(kendinden geçe), başdan çıka (şaşıra, sapıta) II-203a/10, boyın vir- (razı ol-) 
II-202b/11, ayb urmaz (kınamaz) I-258a/4, baş indürdi (kabul etti) II-156b/1,
biş beter (beterden beter) I-61a/10, dirligin dirliklenüp (hayatı ile hayatlanıp,
onun gibi yaşayıp) I-112a/7, elüm dutgıl (yardım et) I-280a/7, emege düşe
(güçlüğe rastlaya) I-126b/7, etegin yapışdum (eteğine yapıştım, yardım
diledim) I-280a/5, gensüz genin (ister istemez) II-110a/2, gönlin karıp
(gönlünü açıp, sır verip) II-30b/8, ögini dirsün (aklını başına toplasın) II-
32b-7, göz yumdum (elimi çektim) II-109b/11, gözini açsun II-32b/7, kıl
yara (iyiden iyiye araştırarak) II-69b/6, içi köyner (gönlü yanar) II-40b/4,
kulag ur (dinle) I-67a/3, mest olurvam (kendimden geçerim) II-41a/4, ögi
ussı (aklı fikri) I-65b/2, ögüm dirdüm (aklımı başıma aldım) I-279b/6, söz
almadı (aldırış etmedi) II-36b/7, tanug eydem (şahit getireyim) II-186b/9,
ussı ögi (aklı fikri) II-12b/7, II-150b/9, ussın ögin (aklını fikrini) I-43a/11,
yulın oldı (sapıttı, azdı) I-84a/11 gibi pek çok tabir ve deyim bu bahse örnek
teşkil etmektedir.

Âşık Paşa kelimeleri kullanırken de çok şuurla işlemiştir. Bazen 
kelimelere ikinci bir anlam da yüklemiş böylece ifade zenginliğini sağlama 
yoluna gitmiştir. Âşık Paşa devrinde ve daha sonraki zamanlarda, ikide birde 
Türkçenin ifade kıtlığı meselesi yer yer dile gelmiştir. Ancak Âşık Paşa 
hiçbir zaman böyle bir yakınmaya yer vermemiş ve dilimizi en ince şekline 
kadar kullanma yoluna gitmiştir. Aşağıdaki kelimeler onun bu tarafını da 
göstermesi bakımından önemlidir:  

açmaya (acıkmaya, acıkmaz) II-59b/6, agırladı (değer verdi) 2210a/11, 
altın yanun (alt tarafını) I-179a/1, üstin yanun (üst tarafını) I-179a/4, arır 
(yorulur) II-35b/2, arınur (kurtulur) I-156a/4, aygutın (karşılığında) I-87b/9, 
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azırgar (az görür) II-41a/1, azizlepdür (ağırlamıştır, aziz kılmıştır) II-14b/3, 
bakış (görüş, fikir) I-186b/8, basdurmaya (ezdirmeye)  II-199a/6, basıkdı 
(emri altına girdi, yenildi, kapıldı) II-141b/3, başarmadı II-141b/3, bay olur 
(zenginleşir) I-105a/5, beklenür (eğleşir) I-189b/8, berkişüp (sıkı sıkıya 
bağlanıp) II-159a/8, bun güni (sıkıntı zamanı) I-212b/4, çakdı (aşikâr etti, 
gammazladı) II-33a/2, çakıldak (değirmende sepet taş ilişkisini kuran alet) 
II-102b/2, çaldırar (ses çıkarır) II-102b/2, çapınursan (gitmek istersen) I-
179b/5, çevrindüren (döndüren) II-102b/6, çevrinen (dönen) II-102b/6, 
çöngelür (fersizleşir, canlılığını kaybeder) II-198a/10, dakınur (alır, 
sahiplenir) I-258a/4, degüreydi (uluştaraydı) II-50b/3, dinmedin (sürekli 
olarak, devamlı) I-176b/-2, dişenür (keskinleşir) II-104b/6, dutduk işi 
(tutulan işi) II-166b/8, düpdüz (baştan başa) I-215b/10, II-142a/5, düpdüzi 
(en doğru şekilde, baştan başa) I-86a/5, düzgün (nizam, intizam, tertip) I-
127a/6, emi (ilacı, çaresi) II-76a/10, ferlenür (yeşerip canlanır) II-60b/6, 
götürür (tahammül eder) I-89a/1, ilmegil (bağlama) I-243b/3, irir (gelişip 
büyür) I-236a/8, kara yohsul (aşırı derecede fakir, çok çok yoksul) II-
165a/10, kaskatı (pek sert) II-48b/11, kasd urmaya (niyetlenmeye) II-199a/6, 
kedilmekdür (azalmaktır) II-116b/1, kertilip (oyularak) I-250a/11, kedile 
(azala) I-183a/1, kızar (kızarır) I-156a/3, kohşadı (ortadan kalktı) II-153b/11, 
kondurur (getirip yerleştirir) II-55b/10, konuklar (misafir eder, konuk kabul 
eder) II-175a/11, köklenür (kök atar) I-89b/8,  köynilür (olgunlaşır, yetişkin 
olur) I-103b/5, köynilüben (için için yanarak) I-103b/7, oglan uşak teşvişidür 
(çoluk çocuk düşüncesidir) I-238b/5, ohşadı (taltif etti, hoş tuttu) II-153b/11, 
oldurur (yaratır) I-7a/4, oldurur (olgunlaştırır, kemale getirir) II-120b/8, 
ornılur (oturtulur, yerleştirilir) I-76a/9, ögledi (hatırladı, anladı) I-41a/4, 
ölide (nemlendire, ıslata) II-58b/3, ölmesüz (ebedî, sonsuz, ölümsüz) II-
21b/8, öten (geçen, vazgeçen) I-78b/11, sansuz (sayısız) kişi II-32b/10, 
sevnişür (sevinirler) II-58b/11, süksüni düşdi (başı eğildi) I-269b/10, şavk 
(ışık) I-184b/6, tanmadın (danışmadan) I-254a/5, tansuk (şaşılacak) I-
256b/3, toldurur (şişmanlatır) I-252a/3, tormura (bulgur bulgur döküle, 
damla damla çıka) I-197b/3, toptolu (tıka basa, ağzına kadar dolu), II-68b/6, 
II-200a/8, toydurur (doyurur) II-55a/6, toyınudur (doyunuyor) II-212a/2, 
tunar (kararır, kirlenir) II-187b/9, uçaldı (büyüdü) I-215a/8, uçsuz (sınırsız) 
I-35a/3, uyakmag-ıla (batmakla) I-102b/2, uyhulu (uykulu) I-99a/1, 
uzununça (boyunca) I-262b/6, üreye (çoğala) II-48a/11, yanut (karşılık) I-
48a/9, yarmak (parça, kısım) I-119b/1, yimiş (meyve, yemiş) I-82b/10, 
yirlenmiş-durur (yer etmiştir, karar kılmıştır) I-108a/8, yirmüre (aşağı ve 
hakir göre) I-197b/3, yiyleye (koklaya) I-157a/5, yoklu kişi (fakir kimse, 
yoksul kişi) I-152b/5, yolına (sıyrıla, kurtula) I-31a/4, yorış  (gidiş, tavır) II-
126a/10, yortayım (yolculuk edeyim, gideyim) I-276a/4, yoyılmaya 
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(bozulmaya, yoldan çıkmaya) I-58a/4, yügrişdüren (akıtan) II-112b/1, 
yügürür (koşar, döner, döndürür) II-102b/11, zikr eylenür (tespih edinir, 
dilinden düşürmez) I-149b/6. 

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, Âşık Paşa yabancı kelimelere ikinci 
derecede müracaat eder. Ancak bu hâl, dilin genel yapısı içinde 
yadırganmaz. Şairin bu durumu Arapça ve Farsça tamlamalarda da 
gözettiğini söylemek gerekir. Onun dilde yer verdiği bu ya da buna benzer 
tamlamalar ya terim hâlinde veya halkın yadırgamayacağı şekildedir:  

âb-ı hayat II-93b/2, akl-ı kül II-79a/3,  Ashâb-ı Fîl I-216b/1, bâb-ı 
altınçıda I-174a/6, çırâg-ı Mustafâ I-136b/1, darb-ı şâhî (Padişah isminin 
yazılması) 246b/1, ehl-i daniş I-188a/11, II-79a/3, emr-i Hak I-138a/4, emr-i 
Hudâ I-138a/9, emr-i ma‘rûf II-95a/4, fikr-i fâsid I-149a/2, genc-i pinhân II-
190a/5, gerdiş-i gerdûn I-199a/9, hâkim-i vakt II-202a/11, hatm-i ömr I-
238a/11, ilm-i esrârun I-142b/10, ilm-i Hak I-139b/9, ilm-i kudretde I-
143b/1, ilm-i ledün II-152b/8, ilm-i zâhirdür I-140a/4, I-140a/7, kataru’l-
bevl (sidik damlası) I-127b/6, kavm-ı Âd I-212a/4, kût-ı cân (canın gıdası) I-
70b/10, kuvvet-i cismânî II-161b/5, nakkâş-ı Çîn I-201a/6, nefs-i emmâre I-
280b/6, sebeb-i nezli (iniş sebebi) I-145a/11,  şîr-i ner (erkek arslan) II-
24b/4, ulü’l-azm (kararlı, kararlılık sahibi) II-95b/2, II-96b/9, vasf-ı hâlüm 
II-108b/11 gibi tamlamalar bunlara örnek teşkil ederler. 
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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ SAHASINDA YAPILMIŞ SURE 
TEFSİRLERİNİN TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Muhammet YELTEN 

Kur’an-ı Kerim’in bir bütün olarak veya yalnızca sureleri tek tek olmak 
üzere Arapçadan başka dillere çevrilmesine İslamiyet’in daha ilk senelerinde 
başlanmıştır. Bilhassa Hazreti Muhammed zamanında bazı sureler Farsçaya 
çevrilmiştir. Kur’an’ın çevrilme faaliyeti sonraki asırlarda gelişmiş ve 
yüzyıllar boyu, bütün Doğu ve Batı dillerine çevrilmiştir. Muhammed 
Hamidullah Kur’an-ı Kerim’in 100’den fazla çevirisi bulunduğunu belirtir. 
Türklerin X. yüzyılın ortalarında İslam dinini kabul etmelerinden sonra yeni 
dinin esaslarını öğrenmek ve dinin ana kaynağı Kur’an’ı anlamak için kendi 
dillerine çevirmek istedikleri şüphesizdir. 

Mevcut kaynaklar ve bu kaynaklar üzerinde yapılan değerlendirmeler 
bize, Kur’an’ın önce Samanoğulları’ndan Emîr Mansûr  bin Nuh (350-365/ 
961- 976) zamanında, Taberî Tefsiri’nden Farsçaya çevrildiğini göster-
mektedir. Zeki Velidî Togan’ın araştırmalarına göre, bu ilk tercüme,
Horasan ve Maveraünnehirli bilginlerden oluşturulan bir heyet tarafından
yapılmıştır. Bu heyette Türk üyeler de bulunmaktadır (Togan, s. 135).

Kur’an’ın ilk Türkçe tercümesi ise yine Zeki Velidî Togan’a göre 
Farsçaya yapılan çeviri ile aynı zamanda, belki de aynı heyetin Türk üyeleri 
tarafından meydana getirilmiştir. Bu tercüme “satır-arası” bir çeviri olup 
Taberî Tefsiri’nden kelime kelime şeklinde yapılan Farsça çeviriye dayanır. 

Mehmet Fuad Köprülü ve ona dayanan Abdülkadir İnan’a göre ise 
Kur’an’ın Türkçeye ilk çevirisi Farsça tercümeden yaklaşık bir asır sonra, 
yani XI. yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır (Köprülü, s. 192; İnan, s. 8).  

İslam medeniyetinin kuvvetli tesiri altında kalan Selçuklular, birer ilim 
ve sanat dili olan Arapça ve Farsçayı kendi millî dillerinden üstün 
tutuyorlardı. Edebî ve ilmî eserler bu dillerle yazıldığı gibi, devletin resmî 
dili de Farsça idi. Bu sebeple Selçuklulara ait birçok Kur’an çevirileri 
bulunmakla birlikte Türkçeye çevrilmiş Kur’an veya sure tefsirlerine 
rastlanmamaktadır. 

Anadolu Beylikleri Döneminin Türk dili açısından müstesna bir yeri 
vardır. Bu dönemin temel özelliklerinden biri, Arapça ve Farsçaya karşı 
Türkçeyi hâkim kılma mücadelesinin yürütülmüş olmasındandır. Arap ve 
Acem kültürüne fazla itibar etmeyen Türkmen beyleri Türkçeye değer 
verdikleri, şair ve edipleri koruma konusunda duyarlı davrandıkları için kısa 
zamanda yeni kültür merkezleri oluşmuştur. Türkmen beylerinin siyasi 
mücadelesi sırasında bile, kültür hareketlerini teşvik etmeleri, Arapça ve 
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Farsçayı iyi bildikleri hâlde, Türkçe yazmayı tercih etmeleri, Türkçe için bir 
bilinçlenme devri olmuştur. İşte Anadolu Türkmen beylerinin bu kararlı ve 
bilinçli davranışları sonunda, Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki beyliklerin 
saraylarında yüzlerce eser ortaya konmuştur. 

Selçuklular Döneminde gerçekleşen tercüme faaliyetleri Anadolu 
Beylikleri Döneminde de diğer dillerden Türkçeye olmak üzere farklı bir 
istikamette devam etmiştir. Fakat bu dönemde yapılan tercümeler metot 
bakımdan farklılık gösterir. Geçmişte kelime kelime tercüme yapma yolu 
izlenmişken bu devredeki tercümelerde “tefsirî tercüme” yapma yoluna 
gidilmiştir. Ayrıca kısa surelerin tefsiri veya tercümesi de yapılmıştır.  
Anadolu’da tefsir ve tercüme faaliyetlerinin en ciddi ve kapsamlı bir şekilde 
yapılmasının eldeki en eski nüshalara göre XIV. yüzyılda, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan bir asır sonra başlamış olduğu tahmin edilmektedir 
(Ateş, s. 172).  

 Buradaki tercüme faaliyetleri iki koldan; Kur’an’ın uzun tefsirlerle 
Türkçeye çevrilmesi ve Kur’an’ın kelime kelime tercüme edilerek Türkçeye 
çevrilmesi şeklinde gelişmiştir. Kur’an uzun tefsirlerle tercüme edilirken bir 
kelimenin manası direkt verilmemekle beraber kelimenin bulunduğu bütün 
surenin uzun cümlelerle tercüme edilmesi esası vardır. Bu tefsirlerin çoğu, 
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin (ö. 383/993) tefsiri esas alınarak yapılmıştır 
veya onun aynen tercümesidir (İnan, s.15).  

Bir diğer tercüme kolu olan kelime kelime tercüme ise Arapça bir 
kelimenin Türkçe bir kelime ile karşılanması yoluyla tüm kelimelerin 
tercüme edilmesidir. Burada eserin tümüyle değil kelimelerin karşılıkları 
verilerek surenin yorumu yapılmadan tercüme edilmesi söz konusudur. Bu 
tercümede ara sıra kısa açıklamalar ve yorumlar yapılsa da bunlar 
tercümeden ayrı tutulup sayfa kenarlarına yazılmaktadır. Bu çeşit tercümeler 
çok olmakla beraber yukarıda da belirttiğimiz gibi XIV. yüzyıl sonu ve XV. 
yüzyılın başlarında meydana gelmeye başlamıştır (Gürbüz, s. 53).   

Anadolu Türkçesi sahasında yapılan Kur’an tercüme ve tefsirlerinin, 
Doğu Türkçesiyle yapılan tercümelerle bağlantısı konusunda, her iki saha ile 
ilgili eserler üzerinde yeterli çalışmalar mevcut olmadığından, şimdilik ilmî 
bir kanaate varmak mümkün değildir. Bununla beraber, “satır-arası” kelime 
kelime tercüme geleneğinin Orta Asya’dan geldiği, kuvvetli bir ihtimal 
olarak ileriye sürülebilir.  

Bu gelenek Moğollardan kaçıp Anadolu’ya gelen yahut Anadolu’ya 
Moğollarla gelmiş Harezmli ve Horasanlı bilginler tarafından uygulanmıştır. 
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Yazımızın konusunu ve malzemesini oluşturan sure tefsiri, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer 
Kitaplığında, 3779 numara ile kayıtlı olan bir sure tefsiridir. Yalnız bir 
surenin var olduğu düşünülen eserde sırasıyla (1b-57a)Yasin suresinin 
tefsiri, (57b-60b) Kur’an okumanın faydaları, yeniden sayfa numarası 
verildiği için (1b-101a) Tebareke cüzünün tefsiri, (101a-171a) Amme 
cüzünün tefsiri ve (171a-182a) Fatiha suresinin tefsiri yer almaktadır. Bu 
sure tefsirlerinin hiçbirinde eserin yazıldığı yer ve tarihi hakkında herhangi 
bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Yasin suresi ile Tebareke cüzünün ilk 
sayfalarında ayrı ayrı olmak üzere iki mukaddime yer almaktadır. Bu 
mukaddimelerde, tefsirlerin İnançoğullarından İshak Bey bin Murad 
Arslan’a takdim edildiğini gösteren bir ifade bulunmaktadır: 

[61b] Bismi’llahi’r-rahmâni’r-rahîm (2) be-nâm-i îzed-i bahşâyende ki 
âferinende-i zemîn ü zamân est. Rûzî dehende-i (3) ins ü cân est. Nigehdâr-ı 
heme-i ‘âlemiyân est. Setr künende-i ‘ayb-i bendegân (4) est. Ta‘âlâ’llâhű -
celle celâlühü  ve ‘amme nevâlühü ve ‘azeme şânehü ve lâ ilâhe gayrühü- ve 
ba‘dü (5) hezârân sıla-i salavât sâfiyât ve tuhaf-ı tahiyyât zâkiyât ber-ravza-
i   (6)  efdalü mahlûkât  ve eşref-i mevcûdât ve hulâsa-i kâyinât ve şefî‘-i 
yevm-i (7)‘arasât Muhammed-i Mustafâ bâzz -sa’llallâhü ‘aleyhi ve sellem 
ve şerrefe ve kerrema’llâhü- (8)  hamd itmekden ve peygâmbara salavât 
getürmekden sonra eydürüz kim begler fahrı (9)  ve melikler serveri 
hüdâvendigârzâde-i a‘zam sâhibi’s-seyfi ve’l-kalem (10) mâliki’r-rikâbi’l-
ümemi menba‘ü’l-cûdi ve’l-keremi’l-müşârü ileyhi bi’l-fezâyili’r-revhâ (11) 
niyyeti ve’l-hazâ yili’l-melekiyyeti fezâhirü hüsnün ve bâtına tűkâ ve rü‘yetü 
emnün fetâ‘athü müne (12) çelebi’d-devlete ve’d-dîn İshâk Beg bin Murâd 
Arslan el-mahsûsu bi-inayeti’r-rahmân (13) ebbed-a’llâhü devletehümâ bu 
za‘îf du‘âcısından Tebâreke tefsîrin Türkçe  [62a] kılmak diledi ki, bir nice 
kişilerün zihnine müstakîm ola. Ümîzdür ki okıyanlarun (2) kurtulmaklıgına 
sebeb ola. Bu za‘îf miskîn dahı muvâfikât yolın dutup, (3) muhâlefetden 
kaçup, isti‘ânet Hak’dan dileyüp ve anun keremine inanup, (4) “huzi’l-‘ilme 
min efvâhi’r-ricâl” hükmi birle nice letâyifler ve ‘acâyibler ve garâyibler (5) 
ki,  üstâdlar nefsinden dinlemişdi ve dahı bir nice kitâblarda cem‘(6) kıldugı 
dakîk sözlerle ki anı okımakdan cânlar sevinür, gözler yaşarur, gönüller  (7) 
yirinden kopar, anlarun-ıla bu kitâbı bezedi. Evvel sevâbın zikir eyledi, 
andan (8)  sebeb-i nüzûlin, andan ma‘nisin -va’l-lâhü a‘lem. 

İshak Bey bin Murad Arslan’ın Miladi 1362 tarihli sikkesi mevcuttur. 
İshak Bey’in 1368 yılından itibaren beyliğini devam ettirmediğini, onun 
yerine Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın bey olduğunu 1368 tarihli cami ve 
sikkelerinden anlamaktayız. Buradan hareketle müellifin bu sure tefsirlerini 
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muhtemelen 1362-1368 tarihleri arasında Denizli veya çevre illerde 
yazdığını söyleyebiliriz.  

Eserlerin müellifleri tefsirlerde belirtilmemiştir. Bugün için İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı ve Mehmed Fuad Köprülü’nün verdiği bilgilerin ışığı 
altında, tefsirlerin XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Mustafa b. 
Muhammed tarafından yazıldığını söyleyebiliyoruz.  

Siyah renkli cildi olan yazma eser 16 santim boyunda, 12 santim 
enindedir. Tefsirin ayetleri kırmızı, diğer kısımları ise siyah mürekkeple 
kalın abadi kâğıt üzerine nesih yazı ile yazılmıştır. 

Yasin suresi tefsirinin (1b-29a), Amme cüzü tefsirinin sonundan 25 
yapraklık kısmı ve Fatiha suresinin tefsirinin tamamı (26 yaprak) 
harekesizdir (156a-182a). Yasin suresi ile Tebareke cüzünün başındaki 
mukaddimelerin ilk sayfası aynı olmakla birlikte sonraki sayfalarda farklı 
konular dile getirilmiştir.  

Yasin tefsirinin mukaddimesinde sureyi okumanın hikmetleri 
sıralanmıştır:  

“[1b]Hazret-i habîb-i ekrem -sallallâhü ‘aleyhi ve sellem- sa‘âdetle (2) 
buyurdılar ki “izâ mâte müslimün ve kuri’e indehü (3)Yâsin ve hüve fî 
sekerâti’l- mevti tera aleyhi bi ‘adedi (4) külli harfin ‘aşrete emlâkin 
yekûmûne beyne yedeyhi (5) sufûfen yüsallûne aleyhi ve yestağfirûne lehu 
(6) ve yeşhedûne gaslehu ve  yebtegûne  cenazeten” Ma‘nâsı (7) budur ki; 
kaçan mü’min sekerât-ı mevt irişe, (8) bu sûreyi katında okısalar, bu 
sûrenüñ harf (9) sağışınca ferişte ine, karşusında saf (10) bağlayup turalar, 
istiğfâr eyleyeler tâ cânı (11) çıka, yumağa hâzır olalar. Andan cenâze (12) 
ile yürüyeler, kabrine varınca. Ve dahı buyurdı ki [2a] (HADİS) “Ekser 
kırâata Yâsin fe enne fihâ hısâlen” Ma‘nâsı; (2) çok okı Yâsîn kim 
okımasında çok hasletler (3) vardur. Hattâ aç kişi okısa Tañrı Ta‘âlâ anı (4) 
toyura. Korkulu okısa korkusından emîn (5) ola. Misâfir okısa vatanına irişe 
seferi mübârek (6) ola. Fakîr okısa ganî ola. Borçlu okısa borcından (7) 
kurtıla. Mahbûs okısa halâs bula. Hâcetlü (8) okısa hâceti revâ ola. Sabâh 
okıyan giceden (9) emânda ola. Gice okıyan irteye degin emânda ola. Meyyit 
(10) üzerine okınsa ‘azâbı hafîf ola. Sıdk-ı Resûlullah (11) mahdûm-ı 
mu‘azzam sâhibü’s-seyfi ve’l-kalem el-Hâc Bekir (12) bu sûrenüñ tefsîrini 
Türkî dilince kılmağı za‘îf (13) du‘âcıdan iltimâs kıldı tâ kim fâide-i ‘âmm 
ola. [2b] İşidenler bu sûreyi okumağa rağbet ideler. (2) Bu za‘îf dahı ol 
mahdûmuñ emrine muvâfakat (3) kılup Tañrı’dan isti‘ânet birle bu risâle-i 
şerîfi (4) tahrîr kıldı. Ümîzdür ki Hak Sübhânehü ve Ta‘âlâ (5) bunuñ 
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tahrîrine sebeb olana ve te’lîf kılana (6) ve okuyanlara ve işidenlere rahmet 
eyleye.” 

Tebareke cüzünün tefsirinin mukaddimesinde ise adalet kavramının 
hikmetleri anlatıldıktan sonra her hükümdarın adaletli davranması 
gerektiğini ve adaletli uygulamalarda bulunmaları hâlinde, dünyada saadete 
erişecekleri gibi ahirette de azaptan, çürümekten uzak olacakları ifade 
edilmiştir: 

[2b] Bu hadîs (2) ma‘nâsı oldur kim: âhir zamân devlet-i Muhammed 
Mustafâ -sallallâhü‘aleyhi ve sellem- (3) buyurur ki, ‘âdil begler ve okıdugın 
dutan ‘âlimler kaçan dünyâdan geçseler, sin (4) menziline geçseler, yir 
bularun etlerini yimez ve sünükleri çürimez, belki kıyâmete (5) degin şöyle 
tâze yaturlar dir. Pes bu haber bir gün Hârunurreşîde irdi. (6) Gönlinden 
geçdi kim hadîs midür ya hadîs degil midür? diyü andan sordı. (7) Eyitdi: 
Bizden ilerü ve geçmiş pâzişâhlardan bunda ‘âdil pâzişâh kim  idi? (8) 
Eyitdiler: Bu yirde Nûşinrevân-ı ‘âdil yatur, andan ‘âdil pâzişâh (9) yokdur. 
Andan halife buyurdı, sinin açdılar. Gördiler ki, dahı şöyle tâze (10)  yatur 
ve başında bir murassa‘ tâc var, ol tâcda iki satır yazu yazılmış (11) Ma‘nîsi 
budur: Kim ki dilerse kim (12) pâzişâhlıgı ve mülki ulu ola, kendü 
zamânındagı ‘âlimleri hôş [3a] dutsun ve kim ki dilerse kim hazînesi çok ola, 
ra‘iyyeti arasında ‘adlin (2) çok eylesün. Pes imdi bilmek gerek ki, 
Nûşinrevân kâfırdı, adli (3) berekâtından ‘azâbdan ve çürimekden emîn oldı. 
Kıyâs eylemek gerek ki, (4) müslimân pâzişâhı ola  ‘adil eyleye, ne devlete ve 
ne sa‘âdete irişe. Ve hayıf (5) ol pâzişâh kim müslimân ola, zulüm eyleye, 
zulmi  şômlugından ‘azâba (6) giriftâr ola ve nâzük teni çüriye. Ve dahı katı 
‘ayıb ola ol ‘âlime kim (7) ‘ilmi-y-ile ‘amel itmeye, müstahık ‘azâb ola, 
tenini yılan çeyan yiye. Ve bir (8) kâfır kâfırlıgı-y-ıla bir iş işleye kim tenini 
yılan çeyan yimeye. İlâhi, fazlun birle (9) pâzişâhları zulümden ve ‘âlimleri 
azmakdan saklagıl. Çün peygâmbardan hadîs  (10) zikir eyledük, gerek ki 
mu‘cizâtından dahı bir nesne zikir eyleyevüz, tâ anun ‘azametin (11) ve 
kerâmetin bileler. Mu‘cize: Bir kez Ebû Cehil -‘aleyhi‘l-la’ne-  kendü 
dôstları-y-ıla otururdı. (12) Muhammed sözi çıkdı, Ebû Cehl’e sordılar, 
eyitdiler: Hîç nesne gördün mi ki bunun peygâmbarlıgına (13) tanuk ola? 
Eydür: Gördüm. Eyitdiler: Nice gördün? Eyitdi: Bir gice havâ issi oldı, [3b] 
Muhammed uyumadı, henüz dahı bişiginde yaturdı, agladı, tasalandı. 
‘Abdi’l-Muttalib buyurdı, (2) bişigin Kâ’be tamına çıkardılar ki yil dokına, 
uyuya. Çün çıkardılar, kodılar, girü (3) indiler. Muhammed uyandı, agladı. 
Gözümle gördüm, ay gökden indi, bişigin ügridi. (4) Eydür: İmdi bellü 
bilürem ki, bu peygâmbardur illâ îmân getürmege arlanuram didi. (5) Vây 
ana ki, Tanrı tevfîk virmeye, görmek, bilmek assı kılmaya. Bu haberi 
peygâmbara didiler ki, (6) Ebû Cehil şöyle şöyle didi. Eyitdi: Gerçek eydür, 
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ay geldi beni ügrümege eyitdi: Ey Muhammed benüm (7) katumda hîç 
hâcetűn var mıdur? Eyitdüm: Vardur. Eyitdi: Nedür? Eyitdüm: Ben 
nübüvvet da‘vîsin (8) kılıcak, kâfırlar benden mu‘cizât dileyiserler, ben sana 
eydem, iki pâre olgıl (9) dahı her ne dirsem sen eyle kılgıl, didüm. Eyitdi: 
Şükrâne benüm cânuma ki senün zahmun (10) benüm gögsümde ola didi. Ol 
haber ayun gönlinde-y-idi. Kiçi barmagum birle işâret (11) kıldum, iki pâre 
oldı. Bu hikâyetün cânı ve takdîri oldur ki, bir gün Resûl  -‘aleyhi’s-selâm- 
müdde‘îler (12) teşnî‘inden üşendi, mübârek cân-ı teni bişiginde tasalandı. 
Ümmühânî evine geldi, eyitdi: (13) “Ört beni yatayım” didi. Hak Ta‘âlâ   
-‘azze ve celle- cebrâyile hitâb kıldı eyitdi: Dôstumun [4a] cân-ı teni 
bişiginde tasalandı. Vargıl uçmakdan Burak algıl, mübârek vücûdını (2) 
‘arşa çıkargıl, tâ üstine rahmet yili essün, cân-ı pâkı birez asâyiş olsun  (3) 
didi. Andan cebrâyil  emîn Resûl hazıratını ‘izzet birle alup giderken, yolda 
(4) tamuyı ‘arz eylediler. Hezâr edep birile tamu ilerü geldi, selâm degürdi,
(5) eyitdi: Yâ Resûlal’lâh benüm katumda hâcetün var mıdur? Eyitdi:
Vardur. Eyitdi: Nedür? (6) Eyitdi: Kıyâmetde ümmetümi sana ugradısarlar,
ben sana eyidem, iki ayrıl ümmetüme, (7) yol vir geçsünler, buları
göyündürme. Eyitdi: Yâ Resûla’llâh sen yir yüzinde durdun, (8) bir kiçi
barmagun dırnagın aya havâle kıldun, gökyüzinde ay iki pâre oldı. (9) Çün
kıyâmetde sen benüm katuma gelesin, ümmetümi göyündürme diyesin,
göyündürmesem ‘aceb midür? didi (10)- va’llâhü a‘lem.

Yasin suresi ile Tebareke ve Amme cüzlerindeki her suresinin tefsirinin 
başında aynen tekrarlanan özelliklere bakarak mütercimin tercüme veya 
tefsir metodunu anlayabiliyoruz. Mütercim surelerin tefsirine besmele ile 
başlıyor ve tefsire geçmeden önce surenin adını, anlamını, nerede indiğini, 
kaç ayetten meydana geldiğini, kaç kelime ve harften oluştuğunu ifade 
ediyor. Bu kısa bilgiden sonra sureyi okumanın faydalarını ayrıntılı olarak 
anlatıyor. Surenin nüzul sebebini de örneklerle dile getiriyor. Bu gelişmeden 
sonra meal ve tefsire başlıyor. Müfessir, ayetlerin anlamını ve tefsirini 
yaparken Hazreti Muhammed’in sözlerine yani hadislere sıkça başvuruyor. 
Bunun yanında tefsirinin daha açık ve anlaşılır olması amacıyla hadislerden 
sonra çeşitli menkıbe ve hikâyelere yer veriliyor. 

Tercüme tekniklerinde tercümeye başlamadan önce, metnin öncesini ve 
sonrasını tespit edebilmek, bir metot ve ilkeyi tercih etmeden tercümenin ne 
için veya kim için çevrildiğini, olayın veya durumun zaman ve mekânını 
bilmek tercümede tercih edilecek yöntemin belirlenmesine yardımcı olur 
(Çamdereli, s. 13, 17). 

Tercüme, tarihi boyunca birçok amaç ve ilkeye bağlı olarak yürütülmüş 
olduğundan tercümelerin çeşitlenmesine bu amaç ve ilkelerin sebep olduğu 
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söylenebilir. Bazı mütercimler tercümeyi bir dil aktarımı olarak görmüş ve 
anlamayı okuyucuya bırakmışlardır. Bu tercümeden amaç, metni tahlil 
etmek, okuyucuya açıklama yapmak ve söz nasıl söylenmişse onu öylece 
aktarmaktır. Bu anlayışın sonucunda kelime kelime tercüme dediğimiz usul 
doğmuştur. Kelime kelime tercüme, kaynak dildeki bir ibareyi hedef dile 
tamı tamına çevirmek, kaynak  metnin üslubunu, belagatini, nüktelerini bire 
bir karşılamak esası üzerine kurulur (Gürbüz, s.76). 

Tercüme tarihi boyunca kelimesi kelimesine tercüme tekniğinden başka, 
“tefsirî tercüme” tekniği de kullanılmıştır. Tefsirî tercümede mütercim, 
kaynak metnin işaret ettiği manayı kelime ve cümle çerçevesinde 
düşünmeden anlar ve çok serbest olarak hedef dile aktarır. Bu tercüme, asıl 
metnin aynısı olmayıp bir çeşit açıklamasıdır diyebiliriz.  

Bu çeviri tarzının örneğine sure tefsirlerinin dışında da 
rastlayabiliyoruz. XIV. yüzyılın sonunda Şirvanlı Mahmud tarafından 
Arapçadan Türkçeye çevirisi yapılmış Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi’nde de 
söz edilen tefsirî tercümenin özelliklerini görmekteyiz. Mütercim Şirvanlı 
Mahmud, çevirdiği eserinin mukaddime kısmında takip ettiği tercüme 
usulünü şu ifadelerle belirtmiştir: 

“Lâkin merhamet-i âmmesinden ve şefakât-ı şâmilesinden emr itdi kim 
Türkî diline tercüme oluna, faydası âmme-i müslimîne âm ve âyidesi kâffe-i 
mü’minîne tam ola. Pes emr-i şerife imtisal idüp mümkin oldukça ahzar-ı 
ibâret-ile tercüme olındu.” 

Bu paragrafta geçen  “ahzar” kelimesinin “yeşil” anlamının dışında 
“anlaşılması kolay olan, akla geldiği gibi söylenen” manasına karşılık olarak 
kullanıldığını da tespit ettik. Dolayısıyla bir tercüme tarzını ifade eden 
“ahzar-ı ibaret” terkibi, mütercimin çevirisini aklına doğduğu gibi yaptığını 
belirtmektedir. “Aklına doğduğu gibi” tercüme yapma bir tercüme yoludur, 
bir tercüme metodudur. Bu tarz tercümenin ilk özelliği serbest bir tercüme 
oluşudur. Yani ne kelime kelime ne de cümle cümle aktarma oluşudur. 
Mütercimin kaynak metni okuyup okuduğu kısmın o anda kendisinde 
çağrıştırdığı bilgi ve malumatın aktarımı şeklinde olan bir tercüme biçimidir. 

Yasin, Fatiha sureleri ile Tebareke ve Amme Cüzleri içinde yer alan 
surelerin tefsirleri de aynı çeviri tekniğinin uygulandığı örneklerdir. Çeviri 
serbestliğinin verdiği imkân yanında Türkçecilik şuuru ile eser yazma, ayrıca 
tamamen Türk olan tebaanın Türkçe yazmaya zorlanması ve öğretme 
isteğinin dikkate alınması gibi sebeplerle yapılan bu tefsirler, bir tercüme 
veya tefsir değil, yabancı dilde okuduğu bir metnin kendi bilgi düzeyine ve 
anlayışına göre kendi diliyle ifadesidir. Bu anlayış içerisinde meydana 
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getirilen tefsirler gelişme aşamasında olan Batı Türkçesi yazı dilinin hızla 
ilerlemesine büyük katkıda bulunmuş metinler olarak değerlendirilmelidir. 

Baştan sonuna kadar okuduğumuz bu sure tefsirlerinde Türkçenin söz 
dizimi işleyişinde son derece etkili olan sıfat-fiil, zarf-fiil ve fiil-isimleri 
unsurları bol şekilde yer almıştır. Bu unsurların kullanılmasıyla birlikte 
Farsça ki’li yapılı cümlelerin kullanılma sıklığı azalmıştır. Böylece 
Türkçecilik bilinci yalnız yabancı kelimeleri kullanmama çerçevesinde 
kalmayıp dilin en önemli varlığı olan cümleyi koruma derecesine kadar 
ulaşmıştır.  

Ayrıca bu metinlerde Türkçenin başlangıcından itibaren ifade kalıpları 
içerisinde var olan şartlı birleşik cümle tipine sıkça rastlanmaktadır. Fakat 
genellikle –Sa morfemli yan cümlelerle kurulmuş şartlı cümleler yerine, -a/-
e istek ekinin yer aldığı yan cümlelerle meydana getirilmiş şartlı birleşik 
cümleler çoğunluktadır. Bu tip cümlelerin örnekleri: 

 “Eger zebânilerden birisi bu dünyaya nazar kılaydı dünya halkı anun 
heybetinde helâk olaydı…” (Yasin Tefsiri, 48b/11-12). 

“Eger tamu yılanlarından bir yılan dünyaya bir nefes uraydı, yir 
yüzinde hergiz ot bitmezdi...” (Yasin Tefsiri, 48/12). 

“Eger tamu ehli tonında bir ton dünyaya asalardı, kohusundan dünya 
ehli helâk olaydı…” (Yasin Tefsiri, 48b/13). 

“Eger tamu zincirlerinden dünya tağlarından birine bir zincir 
bırakalardı, su gibi eriyeydi...” (Yasin Tefsiri, 49a/1). 

“Eger zakkumından bir katre dünyaya tamaydı, dünya ehlinün yimesi, 
içmesi olmayaydı…” (Yasin Tefsiri, 49a/3-4). 

“Eger yumaylardı, yidi kat yiri yaka cehenneme varaydı…” (Yasin 
Tefsiri, 50a/3). 

“Eger dileseydi mahv kılaydın…” (Yasin Tefsiri, 50a/12-13). 

Sure tefsirleri, tarihî Türk dili sözlüğü için değer biçilmez kaynaklardır. 
Tefsirlerde ibadet ile ilgili birtakım dinî kavramların dışında genellikle 
Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Değişik ve çeşitli bilgi verme endişesi 
taşıyan mütercimin, Türkçe karşılığı olmayan Arapça ve Farsça kelime 
kullandığı zaman, o kelimelerin Türkçe karşılıklarını açıklayarak vermesi 
Türkçenin kelime varlığının ve ifade gücünün gelişmesine katkıda 
bulunması bakımından son derece önemlidir.  
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Mesela mütercim, cümlesinde kullandığı “urcûn” kelimesini şöyle 

manalandırmıştır: 

“Ayun menzillerin takdir eyledük. Ayun yigirmi sekiz menzili vardur. Ol 
menâzil ki gice mahâka ya‘ni ıraka düşer, hilâl olur. Hattâ ol eski urcûn gibi 
olur. Urcûn diyü hurma salkumınun dibine dirler. Ol hurmanın salkumını 
keseler, dibinden kesmezler. Belki bir pâre korlar yil girüp ağacı 
kurutmasun diyü. Ol bâkî kalanına urcûn dirler. Rûrgar-ıla ol urcûn kurur, 
egilür, yay gibi olur.  Hak Ta‘âlâ hilâli ana teşbih eyledi…” (Yasin Tefsiri, 
33b/1). 

“Buna Mülk suresi dirler ve Vâkiye suresi dirler. Vâkiye dimek 
“saklayıcı” dimek olur; Münciye suresi dirler münciye “kurtarıcı” dimek 
olur.” (Tebareke Tefsiri, 64b/11-13). 

Görüldüğü gibi son iki örnekte mütercim Türkçenin yapım eklerini 
kullanarak kelime türetmek suretiyle Arapça kelimelere karşılık bulmuştur. 

Kullanılan Türkçe kelimeler bakımından da sure tefsirleri gayet 
zengindir. Aşağıdaki kelimeler, dönemin eserlerinde olduğu gibi sure 
tefsirlerinde de sıkça görülen kelimelerdir: 

agu  : “zehir” 

aldamak : “kandırmak, aldatmak” 

 alkış  : “övme, dua” 

arkuncak : “yavaşça, hafifçe” 

arkuru : “ters, aykırı” 

assı  : “fayda” 

 ayruk : “başka” 

artuk  : “fazla” 

ayuksuz : “aklı başında olmayan,  
  sarhoş” 

azametün ucı kıyı yokdur  :  “büyüklüğünün sınırı, hududu 
     yoktur” 

 bayak : “önceki” 

bayık  : “açık, belli” 

bezek : “süs” 
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 biti    : “mektup” 

 bun    : “sıkıntı” 

 çalab    : “Tanrı” 

 çeri    : “asker, ordu” 

dükeli       : “hep, hepsi, bütün” 

danışuk    : “danışma, danışılan konu” 

duru gelmek    : “ayağa kalkmak” 

 em    : “ilaç, deva” 

 emcek    : “meme” 

 genez    : “kolay” 

 görklü    : “güzel” 

 ırılmak    : “ayrılmak” 

 iley    : “ön, huzur” 

 kamu    : “bütün, hep” 

 karımak   : “ihtiyarlamak” 

 keleci    : “mizahlı söz, laf” 

kığırmak      : “çağırmak, davet etmek” 

kıran      : “kenar, kıyı, uç, sınır” 

 kiçi    : “küçük” 

 koldaş    : “yardımcı” 

 kulunlamak      : “kısrak yavrulamak” 

 od    : “ateş” 

 ogrı    : “hırsız” 

öküş        : “çok, fazla” 

önürdi       : “önce, ilk önce” 

 ötmek    : “geçmek” 

 sayru    : “hasta” 

 sındı    : “makas” 
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 sınuk    : “kırık” 

 sin    : “mezar” 

sünük       : “kemik” 

 süci    : “şarap” 

 şeşmek    : “çözmek” 

 tamu    : “cehennem” 

 ton    : “elbise” 

 tudaş olmak   : “rast gelmek” 

 tün    : “gece” 

 uçmak    : “cennet” 

 usan    : “ihmalkâr” 

ündürmek     : “çağırtmak” 

 viribimek   : “göndermek” 

 yağı    : “düşman” 

 yarak    : “hazırlık, alet edevat” 

yarındası    : “ertesi, ertesi gün” 

 yazuk    : “günah” 

         yörendürmek                            : “yaklaştırmak, bir şeyin  

 çevresinde dolaştırmak” 

yortmak   : “hızlı koşmak” 

 

Tefsirlerin Türk dili tarihi bakımından da mühim bir yeri vardır. Bu 
eserler karışık dilli eserlerin meydana getirildiği XII-XIII. yüzyıldan sonra 
yazıldıkları için Oğuz Türkçesinde yer alan eklerin gelişme ve değişmelerini 
takip etme imkânını vermeleri yönünden ayrı bir önem arz etmektedirler. 

Sonuç olarak: Bu tefsir metinlerinin aydınlığa kavuşturulmasının ve 
taşıdıkları özelliklerine bağlı olarak gramer çalışması yapılmasının Türk dili 
açısından son derece yararlı olacağını dile getirmek isterim. 
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