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GREK HARFLĠ TÜRKÇE BĠR METĠN: HEKAYE-Ġ ġAH ĠSMAĠL VE GÜLÜZAR 

HANUM (ÇEVRĠYAZILI METĠN, DĠL ĠNCELEMESĠ, SÖZLÜK) 

Bu tez çalıĢmasında Grek harfleriyle Türkçe olarak 1909‟da Atina‟da yazılmıĢ 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı eser, Latin esaslı Türk alfabesine aktarılmıĢ, dil 

incelemesi yapılmıĢ, dönemin dilini ne ölçüde ortaya koyduğu yönünde genel yargılara 

varılması amaçlanmıĢtır. 

Ayrıca metnin yazıldığı Grek harflerinin Türkçenin ifade kabiliyetine uygunluğu 

etraflıca irdelenmiĢ, bu konuda yapılan çalıĢmalar özetlenmiĢtir. Grek harfli Türkçe yazım 

geleneğinin zirve noktasını teĢkil eden Karamanlıcanın (Karamanlı Türkçesi) tarihi Türkiye 

Türkçesi açısından değeri ortaya konmuĢtur.  

Eser, yazıldığı dönem, hitap ettiği kitle ve içeriği açısından önemlidir. Dil incelemesi 

bağlamında araĢtırmacıya büyük veriler sunan metin, yoğun olarak kalıplaĢmıĢ Arap harfli 

Osmanlı Türkçesinden etkisinde görülür. Ancak özellikle içeriği ve hitap ettiği kitle göz 

önünde bulundurulduğunda halk ağzına ait ögeleri de bünyesinde barındırmaktadır.  

Bu bilgilere ek olarak hikaye, tarihi Türkiye Türkçesinin Arap harfli yazı sisteminin 

gizlediği pek çok özelliği ortaya koyması bakımından ayrı bir yere sahiptir. Hatta yalnız 

Türkçeyi yazıya dökmede eksikleri bulunduğu bilinen Arap alfabesinin değil günümüz Latin 

harflerinin bile gösterme yeterliliğine sahip olmadığı vurguyu büyük ölçüde sistemli bir 

Ģekilde iĢaretleyen metin, Türk dili çalıĢmalarında özel bir anlam kazanır.  
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A GREEK SCRIPT TURKISH TEXT: HEKAYE-Ġ ġAH ĠSMAĠL VE GÜLÜZAR 

HANUM (TRANSCRIPTION TEXT, LANGUAGE ANALYSIS, DICTIONARY) 

 

In this thesis Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum, which was pressed in Athens in 

1909 as Greek script Turkish was transcribed to Latin script Turkish alphabet, was done 

language analysis, was aimed to reach a general conclusion about revealed how period‟s 

language. 

Also Greek script‟s suitability of the ability to express to Turkish was detailed 

examined and studies on this subject were summarized. It was revealed importance in terms 

of historical Turkey Turkish that Karamanlidika, constituting the highest point of Greek script 

Turkish tradition. 

The text is very important in terms of writing period, audience and content. Text, 

offering a large data to researcher in language analysis, is heavily influenced by stereotype 

Arabic script Ottoman Turkish. But it also incorporates public dialect elements in view of its 

content and audience.  

In addition to all this, the text has a special place with regard to demonstrate the many 

peculiarities, hiding Arabic script. Even so the text, systematically marking accent, becomes 

important in Turkish language studies. This peculiarity is neither Arabic script nor Latin 

script. 

 

 

 

 

 

Keywords  

Greek script Turkish texts, Karamanlidika, historical Turkey Turkish, phonetics, orthography, 

transcription, morphology, syntax, vocabulary, dictionary 
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ÖNSÖZ 

 

Türkiye‟de ve dünyada Grek harfli Türkçe metinler üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar 

oldukça sınırlıdır. Bunun nedenleri daha etraflı çalıĢmaların konusu olabilir. Bu çalıĢma, Grek 

harfli Türkçe metinler alanındaki boĢluğu bir nebze olsun kapatmak üzere hazırlanmıĢtır. 

Temel olarak bu yönde yapılmıĢ bir çalıĢmayla tarihi Türkiye Türkçesi araĢtırmalarına çok 

çeĢitli açılardan ıĢık tutulması amaçlanmıĢtır. 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟da Grek harflerinin Arap harflerinin sesçillik 

sorununa getirdiği kısmi çözümler önemli yer tutmaktadır.  Özellikle Grek harfli metinlerin 

Türk dilinde büyük bir boĢluğu dolduran vurguyu yazıda iĢaretleme yöntemi üzerinde 

durulmuĢ, bugüne kadar ortaya konan çevriyazı (transkripsiyon) fontlarının yetersizliği 

görüldüğünden yeni baĢtan Karamanli Latin adlı bir çevriyazı fontu oluĢturulmuĢtur. Bu font 

sayesinde metin, Türkçenin zengin vurgu niteliklerini göstermekle birlikte günümüz 

okuyucusuna hitap edecek kolaylıkta ve sadelikte çevriyazıyla yazılmıĢtır. 

Metinde Grek harflerinin hangi ölçütlerle sesçillik sorunlarına çözümler getirdiği imla 

incelemesinde ele alınmıĢ, hangi Grek harfin hangi sese iĢaret ettiği vurgulama sistemi göz 

önünde bulundurularak gösterilmiĢtir.  

Dilbilgisel incelemenin ilk aĢaması olan ses bilgisi bölümünde metnin genel Türkiye 

Türkçesinden ayrıldığı noktalar saptanmıĢtır.  

Dilbilgisinin diğer kollarından biçim bilgisi ve söz dizimine ayrı baĢlıklar 

açılmamıĢtır. Dil ve anlatım özellikleri ana baĢlığı altında söz varlığı, biçim bilgisi ve söz 

dizimi özellikleri bir bütün olarak ele alınmıĢ, klasik biçimde tüm ekler, sözcük ve cümle 

türleri vb. sıralanmadan Türkiye Türkçesinin genel özelliklerinden farklılıklar gösteren 

unsurlar gösterilmiĢtir. Buna ek olarak baskın bir biçimde anlatım özelliği olarak öne çıkan 

niteliklerden söz edilerek örnekler sunulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın son kısmında metnin genel söz varlığının ortaya konması bağlamında 

küçük bir sözlük oluĢturulmuĢtur. Bu sözlükte metinde geçen her sözlük birime yer 

verilmemiĢ, birden çok anlama sahip, kullanım sıklığı bulunmayan, çoğunluğu yabancı 

kökenli sözcüklerden oluĢan madde baĢları sıralanmıĢtır. Sözlük oluĢturulurken temel kaynak 

olarak Türk Dil Kurumunun genel ağ üzerinden hizmet veren Güncel Türkçe Sözlüğü (TDK-

GTS) alınmıĢ; zaman zaman Osmanlı Türkçesi sözlüklerine de baĢvurulmuĢtur. 

Bu tezi hazırladığım süreçte gerek bilimsel birikimiyle gerekse yüreklendirici 

tavırlarıyla bana desteğini hiç esirgemeyen tez danıĢmanım Prof. Dr. Kerime Üstünova‟ya çok 

teĢekkür ederim. Ayrıca bu çalıĢmanın ilk tohumlarını atan, bana bu alanda çalıĢma fikrini 

sunan Doç. Dr. Ferruh Ağca‟ya; Uludağ Üniversitesine yatay geçiĢ yapana kadar 

danıĢmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Erdoğan Boz‟a ayrı ayrı Ģükranlarımı sunarım. 

Ocak 2011- Haziran 2013 tarihleri arasında 2,5 yıl beni yüksek lisans araĢtırma 

bursuyla destekleyen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) ile Türk Dil 

Kurumu yetkililerine, özellikle AYK Bilimsel ÇalıĢmalar Koordinasyon Dairesi BaĢkanvekili 

NeĢecan Uysal‟a minnettarım. Yine eriĢmekte güçlük çektiğim pek çok kaynağa ulaĢmamı 

sağlayan Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde görevli Uzman Gülsevin Güler‟e 

teĢekkürü bir borç biliyorum. 

Son olarak bu uzun yolda bana maddi, manevi desteklerini esirgemeyen sevgili aile 

bireylerimin, binlerce kilometre uzaktan içtenliğine sonsuz inandığım yaklaĢımlarıyla 
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baĢarılarıma paydaĢ olan Sinem Dereci‟nin ve özellikle son altı ay geceleri uzun 

çalıĢmalarımın ardından bana evini açan mesai arkadaĢım ArĢ. Gör. Tayfun BarıĢ‟ın sanırım 

haklarını ödeyemem. Kendilerine çok teĢekkür ediyorum. 
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GĠRĠġ 

 

ÇALIġMANIN AMACI 

Bu çalıĢmada Grek harfleriyle Türkçe olarak yazılmıĢ 1909 yılına ait Hekaye-i Şah 

İsmail ve Gülüzar Hanum adlı eserin Latin esaslı Türk alfabesine aktarılması, dil 

incelemesinin yapılması, dönemin dilini ne ölçüde ortaya koyduğu yönünde genel yargılara 

varılması amaçlanmıĢtır.  

 

ÇALIġMANIN ÖNEMĠ  

Grek harfli Türkçe metinler, özelde tarihi Türkiye Türkçesi / Osmanlı Türkçesi, 

genelde yaygın yazı sistemi dıĢında olduklarından genel Türkçe için oldukça değerlidir. Buna 

rağmen ülkemizde bu alanla ilgili çalıĢmalar son derece yetersizdir. Yabancı araĢtırmacılarla 

baĢlayan Grek harfli Türkçe araĢtırmaları, son dönemlerde yerli araĢtırmacıların da 

dikkatlerinden kaçmamaktadır. Ancak elde bulunan ve varlığı bilinen metin sayısı 

düĢünüldüğünde daha gidilecek çok yol olduğu görülür.   

Ele alınan halk hikâyesi, hem kaleme alındığı kitlenin hem de Türkiye Türkçesinin 

genel konumu açısından XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl baĢlarındaki dil özelliklerini 

vermede oldukça baĢarılıdır. Bir halk hikâyesi olması nedeniyle zaman zaman ağız 

özelliklerine yer verilirken kalıplaĢmıĢ Arap harfli Osmanlı imlasının etkisi de yadsınamaz. 

Bunların arasındaki iliĢki metni değerli kılar. Bir yandan Arap harflerinin Türkçeyi tam 

anlamıyla yazıya dökmesinde karĢılaĢılan sorunların Grek harfleriyle kısmen çözülmesi, diğer 

yandan metnin dilinin halk ağzı ögeleri barındırması bu çalıĢmayı önemli kılan noktalardır. 

 

ÇALIġMADA KULLANILAN YÖNTEM ve ĠZLENEN YOL  

Bu çalıĢmada Grek harfli Türkçe / Karamanlıca metinler üzerine yapılan çalıĢmalarda 

sıkça görülen Karamanlılar‟ın etnik kökenlerinin tartıĢıldığı uzunca bölümler yer 

almamaktadır. Bu konu tarih, sosyoloji, dil vb. pek çok alanın ortak bir çalıĢma zemininde 

değerlendirildiği araĢtırmalarda kendine yer bulabilir. Tarafımızdan yapılan bu araĢtırmada 

Türk dili esas alınmıĢ, konu tamamen dillik değerler ve ölçütler etrafında irdelenmiĢtir. Söz 

konusu halkın diğer niteliklerinin ele alındığı çalıĢmalar yeri geldiğinde dipnotlarda 

verilmiĢtir. 
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Ġncelenen metinde Grek harflerinin Arap harflerinin sesçillik sorununa getirdiği kısmi 

çözümler önemli yer tutmaktadır.  Özellikle Grek harfli metinlerin Türk dilinde büyük bir 

boĢluğu dolduran vurgulama sistemi göz önünde bulundurulmuĢ, bugüne kadar ortaya konan 

çevriyazı (transkripsiyon) fontlarının yetersizliği görüldüğünden yeni baĢtan Karamanli Latin 

adlı bir çevriyazı fontu oluĢturulmuĢtur. Bu font sayesinde metin, Türkçenin zengin vurgu 

niteliklerini göstermekle birlikte günümüz okuyucusuna hitap edecek kolaylıkta ve sadelikte 

çevriyazıyla yazılmıĢtır. 

Metinde Grek harflerinin hangi ölçütlerle sesçillik sorunlarına çözümler getirdiği imla 

incelemesinde ele alınmıĢ, hangi Grek harfin hangi sese iĢaret ettiği vurgulama sistemi göz 

önünde bulundurularak gösterilmiĢtir.  

Dilbilgisel incelemenin ilk aĢaması olan ses bilgisi bölümünde metnin genel Türkiye 

Türkçesinden ayrıldığı noktalar saptanmıĢtır. Metnin Arap harfli Osmanlı Türkçesi 

metinlerinden ne ölçüde etkilendiğinin üzerinde durulmuĢtur. 

Dilbilgisinin diğer kollarından biçim bilgisi ve söz dizimine ayrı baĢlıklar 

açılmamıĢtır. Dil ve anlatım özellikleri ana baĢlığı altında söz varlığı, biçim bilgisi ve söz 

dizimi özellikleri bir bütün olarak ele alınmıĢ, klasik biçimde tüm ekler, sözcük ve cümle 

türleri vb. sıralanmadan Türkiye Türkçesinin genel özelliklerinden farklılıklar gösteren 

unsurlar gösterilmiĢtir. Buna ek olarak baskın bir biçimde anlatım özelliği olarak öne çıkan 

niteliklerden söz edilerek örnekler sunulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın son kısmında metnin genel söz varlığının ortaya konması bağlamında 

küçük bir sözlük oluĢturulmuĢtur. Bu sözlükte metinde geçen her sözlük birime yer 

verilmemiĢ, birden çok anlama sahip, kullanım sıklığı bulunmayan, çoğunluğu yabancı 

kökenli sözcüklerden oluĢan madde baĢları sıralanmıĢtır. Sözlük oluĢturulurken temel kaynak 

olarak Türk Dil Kurumunun genel ağ üzerinden hizmet veren Güncel Türkçe Sözlüğü (TDK-

GTS) alınmıĢ; zaman zaman Osmanlı Türkçesi sözlüklerine de baĢvurulmuĢtur. 

 

 

ÇALIġMA SIRASINDA KARġILAġILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER 

Tezin hazırlanması aĢamasında karĢılaĢılan en önemli sorun, çevriyazıda temel ilkeler 

baĢlığı altında irdelenmiĢ olan vurgu gösterimli Grek alfabesinin Latin esaslı Türk alfabesine 

aktarılmasıdır. Bunun dıĢında özellikle kaynaklara eriĢim konusunda zaman zaman önemli 

sorunlar baĢ göstermiĢtir. Bu noktada özellikle Uludağ Üniversitesi Kütüphanesinin de üyesi 
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olduğu Toplu Katalog (TO-KAT) sisteminden yararlanılmıĢ, bu kataloga üye olan pek çok 

kütüphaneden kaynak getirtilmiĢtir. Ayrıca alan üzerinde yapılan çalıĢmaların kısıtlı olması ve 

Yunancayla yazılmıĢ çalıĢmalardan yararlanılamaması, yeterince kapsamlı sonuçlara 

ulaĢılmasının önünde bir engel oluĢturmuĢtur. 

 

ÇEVRĠYAZIDA (TRANSKRĠPSĠYONDA) TEMEL ĠLKELER 

Bilim adamları, dilbilgisi çalıĢmalarında çevriyazı yaparken genellikle Microsoft 

Office Word programından yararlanırlar. Bu program bünyesinde barındırdığı pek çok 

simgeyle ölçünlü (standart) dilin sınırlarının ötesine geçer ve tek bir tuĢla bizlere sayısız 

iĢaretten yararlanma olanağı sunar. Latin harflerinin dıĢında bir alfabeyle yazılmıĢ bir metnin 

Latin harflerine çevriyazısı üzerine çalıĢan araĢtırmacılar, uzun yıllardan beri bu olanaktan 

yararlanmaktadır. Alan araĢtırıcılarının birçoğu, bu konuda kendi fontunu oluĢturduğundan 

sahaya yönelik elektronik dokümanlar arasında çok seçenekli yazı tiplerinin yer aldığı bilinir. 

Bayram transkripsiyon, Oktay New Times, Transcription, RT Times transkripsiyon gibi 

değiĢik font örnekleri, çevriyazıda kullanılan özel simgeleri de karĢıladığından 

araĢtırmacıların bireysel uygulamalarında kullanabilecekleri örneklem içinde yer alır. (Yazar, 

2008: 737)  

Üzerinde hiçbir iĢlem yapılmamıĢ Windows yazı fontlarını barındıran Microsoft 

Office Word programlarında çokça zengin ses karĢılığı harflere rağmen Karamanlıca 

metinlerde kullanılan birtakım Grek harfine rastlanmaz. Bu alanla ilgili pek çok çalıĢmada 

“matbaamızda bu harf yoktu” ve  “x harfinin üzerine nokta konur ancak simgelerde 

bulunamadı” gibi notlar düĢülür.  

Bu çalıĢmada dijital çağın olanakları kullanılarak, Karamanlıca dil ve edebiyat 

çalıĢmalarında uygulanmak üzere iki çevriyazı fontu oluĢturuldu. Karamanli Grek adlı 

çevriyazı fontuyla Word programının simgelerinin alt kümesinde yer alan Yunanca ve Kıpti 

yazılarında bulunmayan ancak zengin Karamanlı alfabesinde yerini alan bütün Grek harfleri 

biçimlendirildi. Karamanli Latin çevriyazı fontundaysa Grek alfabesinin kendine özgü 

vurguyu yazıda gösterme özelliğinden yararlanan Karamanlıca metinlerin vurgulu ünlüleri 

gösteren harfler, ölçünlü Türkiye Türkçesindeki karĢılıkların üzerine birebir vurgu iĢareti 

koyarak karĢılandı. Ünsüzleri gösteren harflerde genelde bir karıĢıklık gözlenmediği için Grek 

harfin karĢılığına doğrudan Latin harfli çevriyazısı verildi.   
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Karamanlıca, basılı eserlere dayalı iĢlendiği ve seslerin nasıl çıkarıldıklarına dair elde 

kayıtlar bulunmadığı için ne International Phonetic Alphabet (IPA)‟den ne de 1997 yılında 

TDK‟nin düzenlediği Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleninde katılımcılara sunulan çevriyazı 

alfabesinden yararlanılabilir. Karamanli Grek yazı fontuyla Karamanlıcadaki Grek harfleri 

tek tuĢla yazılabilecek ve yukarda sözü edilen olanaksızlıklarla artık karĢılaĢılmayacaktır. 

Karamanli Latin yazı fontunun barındırdığı çevriyazı harflerine hâkim olan araĢtırmacı, hangi 

Grek harfin hangi çevriyazı iĢaretine denk geldiğini bilecek; ses bilgisi, imla ve vurgu tespiti 

çalıĢmalarını kolaylıkla yapabilecektir. 

 

HEKAYE-Ġ ġAH ĠSMAĠL ve GÜLÜZAR HANUM 

Teze konu olan Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı hikâye, Atina‟da 1909 

yılında basılmıĢtır. Eseri kaleme alan ya da neĢredenin adı belli değildir. Kapak sayfasında 

“ġah Ġsmail‟in tarih-i tevellüd ve terbiyesi ile müteaddid ahvalının beyanı ve söylemiĢ olduğu 

biyitleri” açıklaması vardır. 61 sayfadan oluĢan metnin her sayfasında ortalama 22-24 satır 

mevcuttur. Toplamda 1381 satırdan oluĢtuğu hesaplanan eserin büyük bir kısmı (1061 satır) 

düz yazıdan oluĢurken geri kalan bölümler (420 satır) Ģiir parçalarından oluĢur. 

a) Hikâyenin Konusu 

Eser, Kandahar padiĢahının oğlu ġah Ġsmail‟in bir seyahati sırasında karĢılaĢıp ilk 

görüĢte âĢık olduğu Gülizar‟a kavuĢma uğruna verdiği mücadeleyi konu edinir. Bu uğurda 

pek çok sıkıntıya maruz kalan ġehzade ġah Ġsmail, babasının tüm engellemelerine karĢın 

aĢkından vazgeçmez. Bir Türkmen beyinin kızı olan Gülizar da ġehzade‟nin aĢkına aynı 

yoğunlukta karĢılık verir. Kızın babasının rıza göstermesine karĢın annesinin bu evliliğe karĢı 

çıkması, hikâyenin düğüm noktalarından birini oluĢturur. ġehzade sevdiğine kavuĢmak için 

yollara düĢer, pek çok zorlukla karĢı karĢıya kalır. Gülizar‟ın obasının Hint tarafına göç 

ettiğini öğrenen ġah Ġsmail, sevdiğinin peĢine düĢer. Yolda dinlenmek üzere konakladığı bir 

sırada Gülperi‟yle tanıĢır, sebebi tam anlaĢılmayacak bir Ģekilde onunla evlenir. Ancak gönlü 

Gülperi‟de değil uğruna deli divane olduğu Gülizar‟dadır. Gülperi‟yi ağabeyleriyle bırakan 

ġehzade, tekrar Gülizar‟ı aramaya koyulur. Bu kez yolda yiğitliğiyle nam salmıĢ Arap 

Üzengi‟yle karĢılaĢır. Ġlk karĢılaĢmalarında kılıç kılıca dövüĢen bu ikili, daha sonra 

birbirlerine büyük sevgi ve saygı besleyen iki yoldaĢ olur. Arap, ġehzade‟ye Gülizar‟ı bulma 

yolunda büyük yardımlarda bulunur, yanından hiç ayrılmaz. Sonunda birbirine kavuĢan ġah 

Ġsmail ile Gülizar, Kandahar‟a doğru yola çıkar. Ancak onları burada da büyük sürprizler 

beklemektedir. Kandahar‟a vardıklarında bir uğursuzluk sezen Arap‟ın önerisiyle padiĢahın 
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sarayına değil baĢka bir konağa yerleĢirler. Bu sırada Arap, Gülperi‟yi de yanına aldırır. Önce 

ġehzade‟nin annesi sonra babası konağa gidip kızları görürler. Annesi, kızların güzelliğini 

görüp kıskançlığından hem kızların hem de oğlunun; babası, yine kızların dillere destan 

güzelliğinden etkilenip oğlunun katledilmesini emreder. Kızlarınsa saraya getirilmesini 

buyurur. Bu tehlikenin farkında olmayan ġah Ġsmail, babası tarafından tuzağa düĢürülür. Tam 

öldürülecekken, o yörenin saygıdeğer kiĢilerince affı istenir. PadiĢah, oğlunun canını bağıĢlar 

ancak gözlerine mil çektirip dağda bir baĢına bırakır. Bu sırada olağanüstü bir olay gerçekleĢir 

ve güvercinlerin tüylerini gözlerine süren ġah Ġsmail‟in gözleri açılır. ġah Ġsmail, kendini 

toparlamaya ve güçlenerek Ģehrine dönmeye uğraĢ verirken padiĢah Gülizar, Gülperi ve 

Arap‟ın bulunduğu konağı iĢgal eder. Ancak Arap Üzengi cesurca karĢı koyar, göğüs göğse 

vuruĢur. Kendini toparlayan ġehzade Ģehre döner, Arap‟la bir plan yapıp babasını öldürür. 

Hikâyenin sonunda ġehzade ġah Ġsmail, üç kızla da evlenir, tabi ki onun kalbinde Gülizar‟ın 

yeri baĢkadır.  

b) Hikâyenin Önemi 

Anonim bir halk hikâyesi olan bu eser, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Balkanlar ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti baĢta olmak üzere pek çok yerde gerek sözlü gerek yazılı 

kaynaklarda pek çok anlatıya sahiptir. Hikâyede görülen Hint, Yemen, Çin, Frenk vb. coğrafi 

alanlarla birlikte içerdiği bazı motifler (devlerle savaĢ, göze kuĢ tüyünün sürülmesiyle 

görmeye baĢlaması vb.), eserin masal kaynaklı olduğunu düĢündürmektedir. (Çolak, 1994: 

159) 

c) Hikâye Üzerine YapılmıĢ ÇalıĢmalar  

Eser üzerinde Türkiye‟deki en kapsamlı çalıĢmalardan biri, Faruk Çolak tarafından 

hazırlanmıĢ “ġah Ġsmail Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir AraĢtırma” baĢlıklı yayımlanmamıĢ 

doktora tezidir. 

Bunun dıĢında pek çok yöreden derlenmiĢ ġah Ġsmail hikâyeleri bulunur. Bunlardan 

bazıları; Ahmet Edip Uysal (Bilecik-Söğüt), Warren S. Walker (Bursa-Merkez), Pertev Naili 

Boratav (Kars-Posof ve Erzincan), Mehmet Bayunsal (Bayburt), Ahmet Caferoğlu (Aydın), 

Umay Günay (Elazığ),  Ali Berat Alptekin (Ġçel-Anamur), Selahattin Olcay, E. Aslan, Ahmet 

Bican Ercilasun (Kars-Arpaçay), Tuncer Gülensoy (Tunceli), Namık Aslan (Yozgat-

Boğazlıyan), Ali Duymaz (Konya), Rasim Deniz (Kayseri). (Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Gülensoy, 1999: 7-9) 
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d) Karamanlıca ġah Ġsmail Hikâyeleri 

Gülensoy, ġah Ġsmail Hikâyesinin Türkiye‟deki ilk baskısının 1855 yılında taĢ 

baskıyla olduğunu belirtir ve ilerleyen yıllarda (1884, 1893, 1907, 1910, 1912, 1914) Arap 

harfleriyle baskılarının bulunduğunu söyler. Hemen arkasından 1871, 1900, 1908, 1909, 

1911, 1912 yıllarında Odessa, Atina, Ġstanbul vb. yerlerde yayınlanmıĢ Grek harfli Türkçe 

metinlerin varlığından söz eder. (1999: 8-9) 

Çolak ise Anagnostakis ve Balta‟nın çalıĢmasını kaynak göstererek ilk Grek harfli 

Türkçe baskının 1870 yılına ait olduğunu, diğer baskılarınsa arka arkaya 1872, 1890, 1909 ve 

1911 yıllarında geldiğini belirtir. AraĢtırmacı, Şah İsmail Hikâyesi‟yle birlikte Köroğlu, Âşık 

Garip, Arzu ile Kamber, Melikşah ve Tayyarzade hikâyelerinin Grek harfleriyle Türkçe olarak 

basıldığını, küçük formalı bu hikâyelerin bu kadar çok basılmasının bu devirde çok sevildiği 

ve ilgi gördüğü intibaını uyandırdığını dile getirir. (1997: 200) 

Söz konusu hikâyelerin Türk kökenli olduklarını kabul etmekle birlikte baskılarının 

Ermeni yayınları üzerine kurulduğunu iddia eden Anagnostakis ve Balta‟nın görüĢlerine karĢı 

çıkan Çolak, Ermeni yayınlarının henüz Türkçe halk hikâyesi içermediğini belirtir. (Çolak, 

1997: 201) 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GREK HARFLĠ TÜRKÇE ve KARAMANLICA 

 

 

1. ALFABE, GREK ALFABESĠ ve GREK HARFLĠ TÜRKÇE 

 

1.1. ALFABE ve ALFABENĠN TOPLUMSAL HAYATTAKĠ YERĠ 

Ġçerdikleri sembollerin her biri bir ses birimini ya da birimlerini karĢılayan yazılı 

iĢaretler sistemi olarak tanımlanabilecek alfabeler, ortalama 20-30 iĢaretten oluĢur. Ancak 

bazı dillerin ses sistemlerinin çok karmaĢık ve çeĢitli olması, alfabedeki sembollerin sayısını 

çoğaltabilir. Yazı sistemlerinin en ekonomiği ve kullanıĢlısı olan alfabe sayesinde, dünya 

dillerinin çoğu (Japonca ve Çince hariç) kolayca öğrenilebilir durumdadır. (User, 2006: 18) 

Eski toplumların asırlarca yazıyı büyü ve din eksenli bir çemberde ele alması, yazıya 

ait iĢaretlerin çeĢitli tanrısal güçlerin yansıtıcıları olduğuna inanması, yazıya ilahi bir nitelik 

kazandırır. Yazının yaratıcı katından halka inmesi, ticaret ve din olgularının hız kazanmasıyla 

iliĢkilidir. Mısır, Fenike ve genel olarak Mezopotamya uygarlıklarının ticarette aldığı mesafe 

ve tek tanrılı dinlerin ortaya çıkıĢı, yazının yayılmasında dönüm noktası olur.  

Bir yandan ticaretin geliĢmesi diğer yandan tek tanrılı dinlerdeki yayılmacı anlayıĢ, 

yazının halk arasında yaygınlaĢmasını sağlar. Bu Ģekilde halk arasında okuma yazma bilen 

kitlelerin artması, modern nitelikli alfabeleri ortaya çıkarır. Din ve ekonomi aracılığıyla 

güçlenen toplulukların alfabeleri, daha büyük bir ivme yakalarken bu kurumlarını 

geliĢtiremeyen milletlerin alfabeleri, dar kalıplara sıkıĢıp kalır bir süre sonra da yok olup 

gider. Bu duruma en uygun örneklerden biri, Türk yazı tarihinden verilebilir. Uzun yıllar 

Köktürk alfabesini kullanan Türkler, Manihaizm‟i kabul ettikten sonra atalarının alfabelerini 

bırakıp Mani yazısını benimserler. Yine aynı Ģekilde, Budizm‟i kabul eden Türkler, hem 

dinsel sebeplerle hem de kendilerine bu dini öğreten Soğutlar‟ın ticaretteki üstün 

becerilerinden etkilenerek Soğut alfabesine ve oradan da Soğut alfabesinden geliĢtirdikleri 

Uygur alfabesine geçerler. Türklerin Arap alfabesine geçiĢindeki temel etken de bilindiği 

üzere dindir.  

Alfabe kabulünde rol oynayan önemli etmenlerden biri de, yönetimsel güçtür. Tarihte 

büyük devletlerin bünyelerine kattıkları milletleri, alfabelerini değiĢtirmeleri konusunda 
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zorladıkları bilinen bir gerçektir. Bu duruma örnek olarak onlarca yıl Rus hâkimiyeti altında 

yaĢayan Türk toplulukları verilebilir. Yönettikleri milletlerin dillerinden tamamen farklı bir 

dile ve bu dilin gerektirdiği nitelikleri yansıtan farklı bir alfabeye sahip olan Ruslar, siyasi 

haritaları içine aldıkları tüm Türk boylarına Kiril alfabesini kabul ettirirler. Tamamen siyasi 

ve yönetimsel nedenlerle açıklanabilecek bu durumun yarattığı sarsıntılar, pek çok 

araĢtırmada ele alınmıĢtır. 

 

1.2. GREK ALFABESĠ 

Alfabenin kökeni konusunda günümüzde en yaygın ve kabul gören kuram, Suriye-

Filistin‟in kuzey batısındaki Sami halkının oluĢturduğu Kuzey Sami alfabesi ya da onun proto 

Sami olarak bilinen en eski biçimidir. Bu kurama göre, proto Sami alfabesi, Milattan önce 

1000 sıralarında üç ana kola ayrılır. Bunlar; Güney Sami, Kuzey Sami (Arami ve Kenan) ve 

Grek. (User, 2006: 19) 

Bugünkü modern Grek / Yunan yazısının kaynağı olarak düĢünülen Fenike alfabesi, 

Kuzey Sami kolunun bir parçası olan Kenan yazısından ayrılan iki alt koldan biridir. 

Fenikeliler, gittikleri her limanda tuttukları hesap sistemini pratik olarak yazabilmek için 

geliĢtirdikleri alfabelerini, Yunanlılara öğretirler ve Grek yazısı böylelikle ortaya çıkar. 

Fenike yazısı,  bir yandan Grek yazısı aracılığıyla Slav alfabelerinin oluĢmasına, bir yandan 

da dil ailesi Ģu an için belirlenemeyen Etrüskçenin Latin alfabesiyle yazılmasına kaynaklık 

eder. (User, 2006: 20) 

ÇalıĢmamıza konu olan Karamanlıların Grek alfabesini kullanmıĢ olmalarında din 

öğesi büyük etkendir. Hristiyanlık dininin Ortodoksluk mezhebine bağlı Karamanlıların kutsal 

kitapları Ġncil‟in yazı karakterini benimsemeleri kadar doğal bir Ģey yoktur. Dönemin 

yönelimlerinden etkilenen bu halk, din eksenli eğilimlerden payına düĢeni alarak uzunca bir 

süre Grek yazısını her türlü yazılı eserde kullanılır. 
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1.3. TÜRK DĠLĠNĠN GREK HARFLERĠYLE YAZIYA GEÇĠRĠLMESĠ
1
 

Türk dili, tarihten günümüze Köktürk, Mani, Soğut, Uygur, Brahmi, Tibet, Süryani, 

İbrani, Ermeni, Grek, Gürcü, Arap, Kiril ve Latin vb. alfabelerle yazıya geçirilmiĢtir. 

Bunların içinde Türkçenin en geniĢ yayılma alanı bulduğu yazı sistemleri Köktürk, Uygur, 

Arap, Kiril ve Latin alfabeleridir. Bu kadar çok alfabeyle yazıya geçirilerek duygu ve düĢünce 

evrenlerine tercüman olan Türkçe, sahip olduğu öz değerleri çoğu zaman korur. Bugün bile 

yaygın olarak 3 farklı yazı sistemiyle, Latin, Kiril, Arap alfabeleri, karĢımıza çıkarak 

(Ercilasun, 2005: X) söze ve kaleme geldiği geniĢ coğrafyalarda önemini sürdürmektedir.  

Türk dilinin Grek yazısıyla ilk iliĢkilerine “Ecdadımız Eski Yunan Alfabesini Biliyor 

muydu?” sorusuyla yaklaĢan Amanjolov, kitabında eski Yunan yazısının Ġskender zamanında 

ya da ondan bir iki asır öncesinde yayıldığını, Orta Asya ile Kazakistan topraklarında ve Buda 

manastırlarında değiĢmeden kullanıldığını söyler. Bu görüĢüne kanıt olarak da Ġli nehrinin sağ 

kenarında Tayğak vadisinde bulunan bir kaya yazısını gösterir. ĠSAG (Amanjolov‟a göre 

Buda‟nın halk arasındaki bir diğer adı olabilir) Ģeklinde okunan bu ibarenin alt satırında “alfa” 

ve “pi” harfleri vardır. Bunlar eski Yunan sayma sistemine göre “1000” ile “80” sayılarını 

bildirir, toplamı 1080‟dir. 1080 rakamını miladi takvime çeviren Amanjolov,  yazının 769-

770 yıllarına denk geldiğini belirtir. Bu yazıyı kimlerin kullanmıĢ olabileceği konusunda 

Ģüpheleri bulunan araĢtırmacı, Toharlar, Sakalar ve eski Türklerce yazılmıĢ olabileceğini ileri 

sürer. (2006: 94) 

Amanjolov‟un görüĢleri, daha sağlam kanıtlarla desteklenmeye muhtaçtır. Türklerin 

Grek harfleriyle ilk iliĢkilerine daha somut kanıtlarla değinen Tekin, Türkçenin veya Türkçe 

sözcüklerin yazımında kullanılan ilk alfabelerden biri olarak Grek (Yunan) alfabesini gösterir. 

Tekin, Grek harfleriyle yazılmıĢ en eski Türkçe sözcüklerin Ural nehrinin Türkçe adı olan 

Yayık ile eski Türklerin cenaze töreni anlamında kullandıkları yoğ sözcüklerinin olduğunu 

söyler. Yayık adının ilk olarak Ġskenderiyeli astronom Ptolemaios tarafından II. yüzyılda Δαίξ 

“Dayıks” biçiminde kaydedildiğini, yoğ sözcüğününse 576 yılında Göktürk hakanı Ektel‟e 

gönderilen elçilik heyeti baĢkanı Valentinos tarafından yazıya geçirilen δοχια “dohia” 

olduğunu belirtir. (1984: 180)  

                                                           
1
 Bu çalıĢmada Türklerin kullandıkları alfabeler yerine Türk dilinin yazıya geçirildiği alfabeler terimi tercih 

edildi.  Bu söyleme dayanak, Osmanlı Devletinin sınırları içinde yüzyıllarca yaĢam sürmüĢ Ermeni, Rum, Gürcü 

vb. toplulukların Türk dilini kendi milli yazılarıyla kâğıda dökmeleridir. Bu tezin amacı, doğrudan dilsel verileri 

ortaya koymaktır. Sözü edilen terimin daha geniĢ bir külliyatı iĢaret ederek hedeflenen nesnel sonuçlara 

götüreceği düĢünülmektedir. 
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VI. yüzyılda Türklerle Bizanslıların Ġran‟a karĢı bir ittifak oluĢturmaları, bazı Türk 

adlarının Grek harfleriyle yazılmasını zorunlu kılar, bu yolla bazı adlar, Apsilas “Arslan”, 

Toup Ças “TürkeĢ”, Tap Sou “TarduĢ” vb. yazılır. (Güngör 1984: 99‟dan Cahun, 1895: 115) 

Gyula Moravscik, 1943 yılında Bizans ve eski Bulgar belgelerinden topladığı 

Byzantinoturcica adlı iki ciltlik bir eser yayınlar. Eyice tarafından tanıtma yazısı yazılan 

kitabın ilk cildinde Türk milletlerinin tarihine dair Bizans kaynaklarına yer verirken ikinci 

cildinde Bizans kaynaklarında Türk milletlere ait dil kalıntılarını iĢler. Bizi ilgilendiren 

ikincisidir. Bu cildin 18. sayfasından itibaren Moravscik, Bizans kaynaklarında karĢılaĢılan 

bazı cümle ve ibareleri toplar. Ġlerleyen bölümlerde Türkçe kökenli sözcüklerin Bizans diline 

uyarlanması (s. 23-41) ve aynı kelimelerin Bizans imlasına intibakı (s. 41-49) üzerinde durur. 

AraĢtırmacı, kitabının ağırlık merkezini (s. 51-350) doğrudan doğruya alfabetik sırayla Bizans 

kaynaklarında rastlanan Türk asıllı ad (kiĢi, millet, yer), unvan ve sözcüklerin tam bir küçük 

sözlüğüyle dizinine ayırır. ‛Ï‛ÅÐÏÕÓ “çiçek” (s. 313), µˊÖçÍ× “Kurt” (s. 169), 

µˈçˈÑÒˊ× “KutalmıĢ” (s. 171), ҎÓãÙˈçÑˊ “Anadolu” (s. 69), ÊåÈÖÍ× “vezir” (s. 88), 

‘ÆÐÍ× “bey” (s. 250), éÒÏÖӼ “emir” (s. 66) eserde geçen Türkçe sözcüklerden sadece 

birkaçıdır. (1960: 493-497) 

Kaynaklarda göze çarpan Grek harfli Türkçe sözcüklerin sayısı, Yeniçağa kadar 

oldukça sınırlıdır. Bu sözcükler, daha önce de belirtildiği gibi genelde Türklerin Bizanslılarla 

iliĢkilerinden doğar.  

Bizans Devletinin yıkılmasından sonra Grek harfli Türkçe yazımına daha sistemli 

verilerle yaklaĢılabilmektedir. Bizans‟ın varisi Osmanlılarda artık Grek harfli Türkçe metinler 

sahne almaya baĢlar. Osmanlı Türkçesinin ya da Türkiye Türkçesinin Grek harfleriyle Türkçe 

yazılmıĢ en eski metin örneği XVI. yüzyıla aittir. (Tekin, 1984: 180) 1455-1456 yıllarında 

Fatih Sultan Mehmed‟in buyruğuyla Ġstanbul patriği Gennadios Scholarios‟a Rumca 

yazdırılan İtikatname
2
 adlı eser, Karaferya kadısı Ahmed tarafından Türkçeye çevrilir ve 

padiĢaha sunulur. Söz konusu eserin Grek harfiyle Türkçe yazımınınsa kim tarafından, ne 

zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte 1584‟te Martin Crusius tarafından Basel‟de Avrupa 

bilim dünyasına tanıtılır.
3
 (Eckmann, 1991: 22) 

                                                           
2
 Tibor Halasi-Kun, bu eseri dil bakımından incelemiĢ, Grekçe biçimindeki ve Latin harfli çevriyazısındaki 

hataları düzelterek Macarcaya çevirmiĢtir. HALASĠ-KUN Tibor (1936), “Gennadios török hitvallasa”, KCsA I, 

Ek cilt, BudapeĢte, ss. 139-247.  (Tekin, 1984: 181) Türkiye‟de bu eserin tanıtımını Ragıp Özdem yapmıĢtır. 

ÖZDEM Ragıp (1938), “Gennadios Ġtikatnamesi” Ülkü Dergisi, s. 60, ss. 529-540. 
3

 Pek çok araĢtırmacı, Karamanlılardan ve Karamanlıcadan söz ederken Grek alfabesiyle Osmanlı 

coğrafyasında yazılmıĢ ilk eser olarak bu Ġtikatname‟yi kabul eder. Ancak burada ayrımına varılması ve altının 
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Türkçeyi Grek alfabesine uygulayan son topluluk, Anadolulu Karamanlılardır. Türk-

Yunan ahali mübadelesine kadar (1923-1924) daha çok Kayseri, NevĢehir, Niğde, Konya 

yöresinde yaĢayan Karamanlılar, Karadeniz‟in kıyı Ģeridinde, Ġstanbul, Suriye, Balkanlar, 

Besarabya, Kırım gibi yerleĢim bölgelerinde de dağınık olarak oturmaktaydılar. (Eckmann, 

1950a: 165) Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine bağlı bu halkın dini nedenlerden ötürü 

Grek alfabesini kullanıyor olması doğaldır. Ancak bizce onların bir potada eriyen iki önemli 

özellikleri vardı. Biri, idari olarak bağlı oldukları Osmanlı Devletinin resmi dinine ve yazı 

sistemine uymayıp kutsal kitaplarının yazıldığı Grek alfabesiyle kendilerine özgü bir edebiyat 

yaratarak Türkçe eserler kaleme almalarıdır. Ġkincisiyse din kardeĢleri ve kadim komĢuları 

Yunanlılardan günlük hayatta ve dini ayinlerde Türk dilini kullanmaları yönünden 

ayrılmalarıdır.
4
 

Eckmann, Karamanlıca eserleri tanıttığı Karaman Edebiyatı baĢlıklı makalesinde, 

elinde bulunan XVI. yüzyıla ait bir Türkçe Ģarkının, ayrıca XVII-XVIII. yüzyıllara ait henüz 

yayımlanmamıĢ bir sürü Karamanlıca el yazmasının varlığından söz eder. Blau tarafından 

yayınlanan XVII-XVIII. yüzyıllara tarihlenen metinlerin de (vecizeler, dini takvim, bir oruç 

planı, dualar, para-beller vb.)  bu külliyata eklenebileceğini söyler. (1991: 22-23) 

Basımevlerinin yaygınlaĢmasıyla Karamanlı edebiyatının da en parlak devri baĢlar. 

1718‟de Ġstanbul‟da basılan Gülizar-ı İman-ı Mesihi, ilk basılı yapıt;   (Eckmann, 1991: 23) 

1935 yılına ait Konyalı (Silleli) Prodromos Amphilochios‟tan (Polotoğlu) Dualar adlı eser de 

(Eckmann, 1991: 36) sonuncu kitap olarak kayda geçer. YaklaĢık 200 yıllık süreçte 

Avrupa‟nın Venedik, Atina, Viyana, Leipzig, Amsterdam, BükreĢ; Osmanlı Devletinin de 

Ġstanbul, Ġzmir ve Zincidere gibi çeĢitli Ģehirlerinde yüzlerce Karamanlıca eser yayınlanmıĢtır. 

(Eckmann, 1991: 23) Daha çok Türkçeye çevrilen din ve ayin kitaplarının oluĢturduğu 

külliyatta laik kitaplar da (matematik, coğrafya, astronomi, fizik, zanaat kitapları, sözlükler, 

gazeteler, dergiler, romanlar, kanunnameler, dilbilgileri, tarım bilgileri kapsayan broĢürler 

gibi) eksik değildir. (Balta, 1990: 18) Bu eserlerin büyük bir bölümünü içeren 

bibliyografyalar yayımlanmıĢtır.
5
 

                                                                                                                                                                                     
önemle çizilmesi gereken nokta, bu eserin, Eckmann‟ın da dediği gibi (1950a: 165), Karamanlıca değil Osmanlı 

Türkçesiyle yazılmıĢ olmasıdır. 
4
 Bu çalıĢmanın konusu, Karamanlıların tarihleri değildir. Bu konuda yapılmıĢ araĢtırmalar vardır. Bunlardan 

bazıları Ģunlarıdır: BAYKURT Cami (2007), Osmanlı Ülkesinde Hristiyan Türkler, 1. b., Karma Kitaplar, 

Ġstanbul; ERÖZ Mehmet (1983), HıristiyanlaĢan Türkler, 1. b., Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara; 

ANZERLĠOĞLU Yonca (2003), Karamanlı Ortodoks Türkler, 2.b., Phoenix Yayınları, Ankara; EKĠNCĠKLĠ 

Mustafa (1998), Türk Ortodoksları, 1. b., Siyasal Kitabevi, Ankara; ĠBAR Gazanfer (2012), Anadolulu 

HemĢehrilerimiz Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe, 2. b., Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul. 
5

 SALAVILLE Sévérien-Eugène DALLEGGIO (1958), Karamanlidika: bibliographie analytique 

d'ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs. I, 1584-1850,  Centre d‟Études d‟Asie Mineure, 
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Athènes; SALAVILLE Sévérien-Eugène DALLEGGIO (1966), Karamanlidika: bibliographie analytique 

d'ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs. II, 1851-1865, Centre d‟Études d‟Asie Mineure, 

Athènes; SALAVILLE Sévérien-Eugène DALLEGGIO (1974), Karamanlidika. Bibliografie analytique 

d’ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, III, 1866-1900, Centre d‟Études d‟Asie Mineure, 

Athènes; BALTA Evangelia (1987), Karamanlidika: Additions (1584- 1900), Bibliographie Analytique, 

Centre d‟Études d‟Asie Mineure, Athènes; BALTA Evangelia (1987), Karamanlidika: XXe siécle, 

Bibliographie Analytique, Centre d‟Études d‟Asie Mineure, Athènes; Balta (1997): Balta, Evangelia (1997), 

Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments, Centre d‟Études d‟Asie Mineure, Athènes. 
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2. KARAMANLICA METĠNLERDE ĠMLA ve ÇEVRĠYAZI 

 

2.1. KARAMANLICA METĠNLERĠN ĠMLASI 

Ġmla (yazım), bir dilin verilerini yazı sistemine uygun biçimde sıralama iĢidir. Süer 

Eker buna, herhangi bir konuşma dilindeki sözcüklerin, mevcut alfabe dizgesine göre, nasıl 

yazılması gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür der.  (Eker, 2010: 233) 

Ġmla, dilin görsel biçimini sunar. Bu yönüyle sesleri iyi biçimde yazıya yansıtabilen 

dillerin alfabeleri, baĢarılı kabul edilir. Bir dilin yazı sisteminin yeterliliği, o dilin seslerini 

karĢılamakta kullanılan sembollerin yeterliliğiyle orantılıdır. (Tulum, 1991: 24) 

Yetkin bir ses bilgisi araĢtırması yapılırken üzerinde önemle durulması gereken 

konulardan biri, yazı sisteminin yeterliliğinin yanı sıra dilin seslerinin doğru bir biçimde 

belirlenmesidir. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliĢen ses kayıt cihazları sayesinde, 

seslerin yapılarını, çıkıĢ yer ve biçimlerini belirlemek oldukça kolaylaĢmıĢtır. Ancak art 

zamanlı ses bilgisi incelemelerinde doğal olarak bu olanaktan yararlanılamaz. Bu durumda 

eldeki tarihsel metnin konuĢma dilini yansıtan en ince ayrıntıları vermesi beklenir. Söz 

konusu ayrıntıları vermenin yolu da metnin yazıldığı alfabenin ve tercih edilen imlanın 

incelenecek dil birimlerini olabildiğince doğru göstermesinden geçer. 

Karamanlıcanın geliĢtiği coğrafyada hâkim dil olan Arap harfli Osmanlı Türkçesinin 

imlası, özellikle kurumsallaĢmasını tamamladığı XV-XVI. yüzyıllardan sonra muhafazakâr 

bir yapıya bürünür. KalıplaĢan imla, giderek konuĢma dilini yansıtmaktan uzaklaĢır, yazı dili-

konuĢma dili arasındaki fark olabildiğince açılır. Mevcut muhafazakâr yapı, Türkiye 

Türkçesinin özellikle tarihsel ses bilgisine ıĢık tutarken alan araĢtırmacılarına büyük sorunlar 

çıkarır. Müellif hattı ve sanat endiĢesiyle yazılmamıĢ eserler dıĢında (Duman, 1995: XIII), 

hemen hemen hiçbir Arap harfli Osmanlı Türkçesi metni, nitelikli ses bilgisi araĢtırması 

yapmaya olanak tanımamaktadır.
6
 

Pek çok araĢtırmacı tarafından Orta Osmanlıca devri olarak kabul edilen XVII-XVIII. 

yüzyıllar, özellikle dudak uyumunun tamamlanması açısından Türkiye Türkçesinin fonolojik 

geliĢmesinde önemli bir yer tutar. Heffening, Nemeth, Hazai, Brendemoen gibi araĢtırmacılar, 

genellikle XVII. yüzyıla tarihlenen ve “transkripsiyon metinleri”
7

 denilen, yabancılar 

                                                           
6
 Evliya Çelebi‟nin Seyahatnamesi, yazılıĢ özellikleri bakımından söz konusu devrenin kalıplaĢmıĢ imla 

geleneğine bağlı diğer Osmanlı metinlerinden ayrılmakta ve bize tarihi fonetik konusunda sağlam veriler 

sunmaktadır. (Duman, 1995: XIII) 
7
 Hazai‟nin transkripsiyon anıtları dediği bu terim, Arap harfleri dıĢında yazılmıĢ Türkçe malzemeyi ifade 

eder. Aslında malzemenin daha baĢtan transkribe edilmiĢ olabileceği gibi, translitere edilmiĢ de olabileceğini 
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tarafından Latin, Kiril, Yunan vb. alfabelerle yazılmıĢ Türkçe metinler (gramer kitapları, 

sözlükler vb.) üzerine geniĢ çaplı araĢtırmalar yapmıĢlardır.
8
 Bu transkripsiyon metinleri 

kendi içlerinden kaynaklanan bir sürü sorunu barındırmakla birlikte, Arap harfli imladan 

nitelikleri tespit edilemeyen sesleri göstermeleri açısından Türkçenin tarihi fonolojisi için 

eĢsiz birer kaynaktır. (Develi, 1995: 1-2) 

Hazai, Develi‟nin transkripsiyon metinleri kapsamında ele aldığı Latin, Kiril ve Grek 

alfabesiyle yazılmıĢ Türkçe metinlere, Ermeni ve Gürcü alfabeleriyle kaleme alınmıĢ Türkçe 

eserleri de ekler. AraĢtırmacı, transkripsiyon anıtlarının baĢlıca öneminin, Arap yazısıyla 

yazılmıĢ kaynaklara özgü, pek aĢikâr olan eksikliklerden ileri geldiğini söyler. Ses tarihiyle 

ilgili araĢtırmalarda bu anıtlardan önemli yardımlar beklenebileceğini belirtir. Bununla 

birlikte, Grek harfli Türkçe metinlerin (onun deyimiyle Rum-Türk (Karamanlı) anıtları), 

Ermeni ve Gürcü harfli Türkçe metinlerle birlikte, Ģimdiye kadar üzerinde pek az araĢtırma 

yapılmıĢ alanlardan biri olduğunun altını çizer. (2012: 37) 

Arap harfli olmayan bu anıtlar arasında, Arap yazısının kurallarının etkisinden uzak 

kalmıĢ, geniĢ, kapsamlı ve kendi içinde bütünlüğü olan metinlerin ayrı bir önem taĢıdığını 

söyleyen Hazai, bu metinler üzerine yapılan incelemelerde ağza bağlı niteliklerin özellikle 

hissedilmesi gerektiğini söyler. AraĢtırmacı hemen arkasından söz konusu kaynakları, her 

birinin belli, kendine özgü, etnik ve bölgesel kimliğe sahip olan ağız tarihi açısından 

araĢtırmanın büyük önem taĢıdığını kaydeder. (2012: 37 ) 

Osmanlı Devletinin içinde gayrimüslim bir topluluk olarak yer alan Ermenilerin, 

Ermeni harfleriyle yazdıkları metinler de bizlere dönemin dili açısından değerli bilgiler sunar. 

Hatta Deny‟nin ifadesiyle, Ermeni harfleri, Arap ve Grek harfleriyle karĢılaĢtırılınca Türkçeyi 

ifade etmekte daha baĢarılıdır. (2012: 15) Ancak bu bilgi, Karamanlıca eserlerin yazıldıkları 

dönemlere ait hatırı sayılır miktarda dil malzemesi içerdiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. 

ĠĢte bu malzemeyi bizlere sunan Karamanlıca metinlerin kaynak yazı sistemine, Grek 

alfabesine, dıĢarıdan bakıldığında Deny‟nin de dediği gibi, Türkçenin seslerini tam olarak 

                                                                                                                                                                                     
belirten araĢtırmacı, doğru terimin Arap yazısı dışındaki anıtlar biçiminde olması gerektiğini söyler. (2012: 30-

31) 
8
 Transkripsiyon metinleri hakkında genel hatlarıyla bilgi edinmek için bkz. DUMAN Musa, (1995) Evliya 

Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses DeğiĢmeleri, 1.b., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara; 

DEVELĠ Hayati, (1995) Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses 

BenzeĢmeleri ve Uyumlar, 1.b., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara;  HAZAI György, (2012) Türkiye 

Türkçesinin Dünü ve Bugünü / Türk Dili AraĢtırmalarına Kısa Bir GiriĢ, çev. Tevfik Turan, 1.b., Türk Dil 

Kurumu Yayınları, Ankara; GÜMÜġKILIÇ Mehmet (2008), “Orta Osmanlıcada Ġmla-Telaffuz ĠliĢkisi”, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 

Vol. 3/6, Fall, ss. 272-288. 
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iĢaretlemekte sorunları olduğu görülür. Sandalcı, Modern Yunanca Dilbilgisi adlı eserinde 

Yunancanın 24 harfle yazıya döküldüğünü belirtir. (2010: 10) Miller da bu görüĢe paralel 

olarak Karamanlı alfabesinin türetildiği modern Grek harflerinin 24 sembolden oluĢtuğunu 

söyler. (1974: 63-64) Yunan Harfli Karamanlı İmlası Hakkında baĢlıklı makalesiyle 

Karamanlıcanın tarihsel imla geliĢmesini ele alan Eckmann, verdiği tablolarla konuya açıklık 

getirmeye çalıĢır. Örneğin, Türk dilinin /ḫ/ ile /ñ/ de hesaba katıldığında otuz bir sesinden 

Yeni-Yunan alfabesiyle sadece yirmi üçünü göstermenin mümkün olduğunu ileri süren 

araĢtırmacı, iĢaretlenmesi mümkün olmayan sekiz sesin bulunduğunu söyler: /c/, /ç/, /ḫ/, /ı/, 

/j/, /ö/, /Ģ/, /ü/. (1950b: 28) Hatta kimi yerde /b/ sesi için μπ yerine π, /d/ sesi için νη yerine η 

ya da θ, /g/ sesi için γκ yerine κ harflerinin kullanıldığını;  /c/ ve /ç/ seslerinin sadece ηζ ile, /j/ 

sesinin ζ ile, /Ģ/ sesinin ζ ya da ς ile, /ı/ sesinin ι, ει, η, υ ile, /ö/ sesinin ο ile, /ü/ sesininse  ˈ 

ve ӆ ile karĢılanarak ortaya karmaĢık bir yapının çıktığının altını çizer. (1950b: 28) 

Bunlara ek olarak kimi metinlerde ünsüzlerin iĢaretlenmesine dikkat edilmemesi ve /ı/-

/i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ ünlülerinin ayırt edilmemesinden ortaya çıkan görüntüyü kaba imla olarak 

niteleyen Eckmann, yine de Karamanlı metinlerinin Arap harfli metinlere göre iyi taraflarının 

olduğunu söyler. a. Ünlülerin iĢaretlenmesi, b. /a/‟nın /e/‟den ayırt edilmesi ve yuvarlak 

ünlülerin hiç olmazsa daha açık (/o/, /ö/) ya da daha kapalı (/u/, /ü/) olmasının belirtilmesi. 

(1950b: 29) 

Eckmann‟a göre, Grek harfli Karamanlı alfabesinin sesçilliğe kavuĢma yolunda attığı 

önemli adımlardan biri, 1830 ile 1840 yılları arasında Atina‟da yayınlanan Mukaddes Kitap 

tercümeleridir. 1840‟tan itibaren, bazı istisnalar hariç, “Atina Usulü” kabul görür, artık her ses 

için ayrı bir iĢarete baĢvurulmaya çalıĢılır. Eckmann‟ın tespitlerine göre XIX. yüzyılın sonu 

itibariyle ĢekillenmiĢ olan ince imla Ģöyledir: 

a  ã m Ò 

b ’ n Ó 

c ≥, ‚ ñ Ğ, Ѕ 

ç ‛ o Õ 

d ϻ, ä ö ϼ, (bazen) ∕ 

e å p ‘ 

f è r Ö 
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g Ђ (palatalleĢme Ï,  Ӈ veya ӈ ile 

gösterilir) 

s æ, × 

ğ Ë Ģ „, †, (bazen) İ, Ͻ 

h Ù t ç 

ḫ Є u ˈ 

ı Í ü Ͽ, (bazen) Ѐ 

i Ï v Ê 

j Ї y (a, o, u, ö ve ü‟den önce) Ϲ, Ҋ, 

Ëӈ; 

(e‟den önce) Ë, Ϲ, Ҋ, Ëӈ; 

(i‟den önce) Ë; 

(diftongsa) ҋ 

k Ð (palatalleĢme Ï,  Ӈ veya ӈ ile 

gösterilir) 

z Ì 

l Ñ (palatalleĢme Ï,  Ӈ veya ӈ ile 

gösterilir) 

  

Tablo: 1 

Miller, doktora tezinin “Karamanlı Türkçesi Alfabesi ve Onun Tarihsel Arka Planı” (s. 

62-89) baĢlığı altında, Karamanlıcanın imlası üzerine o güne kadar yapılmıĢ çalıĢmaları 

özetler.
9
 Miller‟a göre Salaville-Dalleggio ve Eckmann‟ın çalıĢmaları, ileri sürülen imla 

özelliklerinin örneklerle eĢleĢtirilmemesinden dolayı yetersizdir. Bu eksiklik, ortaya pek çok 

“hayalet” sembollerin çıkmasına neden olur. (1974: 90) AraĢtırmacı, bu durumu düzeltmek 

için Karamanlı alfabesindeki tüm harfleri içeren ve Karamanlıcadaki bütün sesleri gösteren 

                                                           
9
 Miller‟ın özetlediği çalıĢmalar Ģunlardır: HUART Clément M. (1900), “Notice sur trois ouvrages en turc 

d‟Angora imprimes en caractères grecs” JA, seri 9, 16, ss. 459-477; ECKMANN Janos (1950), “Yunan Harfli 

Karamanlı Ġmlası Hakkında”, Türk Dili ve Tarihi Hakkında AraĢtırmalar I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, ss. 27-31; SALAVILLE Sévérien-Eugène DALLEGGIO (1958), Karamanlidika: bibliographie 

analytique d'ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs. I, 1584-1850,  Centre d‟Études 

d‟Asie Mineure, Athènes; SALAVILLE Sévérien-Eugène DALLEGGIO (1966), Karamanlidika: 

bibliographie analytique d'ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs. II, 1851-1865, Centre 

d‟Études d‟Asie Mineure, Athènes. 
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bir liste sunar. Örnekleriyse Eckmann 1950a, Salaville-Dalleggio 1958, 1966‟dan ve 

kendisine ait 6 mikrofilmden alır. Miller‟ın tablosu Ģu Ģekildedir: 

a  ã m Ò 

b ₧, ‘, ’, ∏, Ò, ∔ n Ó 

c ≥, Љ, ‚, ≥, ș ñ ™, ț, Ë, Ğ, −, ğ, А 

ç ‛, Љ, ‚, ≥, ș, Ћ o Õ, Ȝ 

d €, ç, ä, Ќ, ∑, ϻ  ö Õ, ϼ, ȝ, ∕, В, Ȟ  

e å p ‘, ∏, ∔, ϕ {/p/ + /s/} 

f è, Ø r Ö 

g ™, −, Ð, Ë, Ђ s æ, ×, ϴ 

ğ Ë, Ȥ Ģ æ, ×, „, İ, ϴ, ϵ, Ô {/k/ + /Ģ/} 

h Ù, (Є) t ç, ∑, θ, ȟ, ä, Ќ 

ı Ø, Í, Ï, Ѝ u ˈ 

i Ï, Ѝ, Í, Ø, Ț, ӻ ü Ͽ, ϶, Ϸ,ϸ, Ƞ, ȡ, Ȣ, ȣ 

j Ì, æ, ‛ v Ê, Ø 

k Ð, ∓, ş, Ù, ™, Ë, Ô {/k/ + /s/} y Ë, Ϲ, Ï, Ëӈ, Ҋ, Ȥ, ҋ, Í, Ϻ 

l Ñ z Ì, æ 

Tablo: 2 

Eckmann‟ın tablosuyla karĢılaĢtırılınca Miller‟ınki oldukça ayrıntılıdır. Miller, 

örnekleri hangi metinlerden aldığını gösterir, Grek harfli biçimleri verir, Ġngilizce karĢılıkların 

hemen yanına da günümüz Türkçesindeki kullanımları ekler. Örnekleri, orijinal Ģekillerle 

karĢılaĢtırma olanağı sunan Miller, gayet açık bir fotoğraf çeker. AraĢtırmacı, çalıĢmasının 

ilerleyen kısımlarında Leksikon Turko-Ellinikon (Constantinople, 1899) adlı iki ciltlik 

sözlükteki Karamanlıca imla sistemini ele alır. Bu sözlükteki karĢılıklar Ģöyledir: 

a  ã m Ò 

b ’ n Ó 

c ‚ o Õ 
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ç Ћ ö ϼ  

d ϻ  p ‘ 

e å r Ö 

f è s æ, × 

g 

Ë 

Ģ „, † 

ğ t ç 

h Ù u ˈ 

ı Í ü ȥ 

i Ï v Ê 

k Ђ, Ð y Ҋ, Ë, Ȧ 

l Ñ z Ì 

Tablo: 3 

Miller, sözlüğün yazarı Chloros‟un Karamanlı yazar, derleyici ve çevirmenlerin imla 

ayrıĢtırmalarını önlemek için her sese bir iĢaret verme çabasında olduğunu söyler. (1974: 118) 

Bu çalıĢmayla oldukça sade bir Karamanlı alfabesi oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

Chloros‟un sözlüğü Türk tarafından da incelendi. Türk, makalesinde sözlüğün 

Yunanca madde baĢlarının ilk önce Arap harfleriyle ve daha sonra Grek asıllı Karamanlı 

harfleriyle verilmesinden dolayı Arap harflerinden yola çıkarak tam bir Grek asıllı Karamanlı 

alfabesini ortaya koyabilmiĢtir.  AraĢtırmacı, bu çalıĢmada ünlü sesleri ayrıntılı bir Ģekilde 

irdeler, bunların nerede ve nasıl kullanıldıklarını gösterir. (2012: 138) 

Halasi Kun, “Karamanlıların Yunan harfli Türk imlası, Yunan alfabesinde işareti 

bulunmayan Türk sesleri için muhtelif yollarla yeni işaretler icat edilmek suretiyle 

mükemmelleştirilirken, Arap harfli imlanın tesiri altında da kalmıştır” der. (Eckmann, 1950b: 

31‟den Halasi Kun, 1936: 149) Bu oldukça doğaldır ve ne yazık ki Arap harfli metinlerin 

Karamanlıca metinlere imla yönünden etkileri, Eckmann 1950b‟deki birkaç örnek gösterimi 

dıĢında ele alınmamıĢtır. Bazı Karamanlıca eserlerin Arap ve Ermeni harfli Türkçe 

metinlerden aktarma olduğu bilinir. Bunların aralarındaki iliĢkiler, büyük önem taĢır. Bu 

konuda Evangelia Balta‟nın Ģu soruları bizlere rehber olabilir: “Karamanlıca ve Ermenice-

Türkçe yayınların Türkçelerinde hangi benzerlik ve farklılıklar vardır? Düstur‟un 
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Karamanlıca baskısı Osmanlıca aslının aynısı mıdır, yoksa Osmanlıca metin sadeleştirilerek 

halkın düzeyine indirilmeye çalışılmış, bir çeviri mi yapılmıştır? Kitab-ı Mukaddes Şirketinin 

Anadolu‟ya dağıttığı Karamanlıca, Ermenice-Türkçe ve Osmanlıca propaganda broşürlerinin 

Türkçeleri aynı mıdır? Misyonerlerin yayımladıkları kitaplarda sadece kullanılan alfabe mi 

farklıdır?” (2008: 61) 

ġimdiye kadar yapılan araĢtırmalar, Karamanlıca metinlerin imlalarının hiçbir 

dönemde birlik göstermediğini ortaya koyar. Bu konuda dönemin aydınları bazı çalıĢmalar 

yapmıĢlarsa da üzerinde anlaĢılan bir yazım sistemi belirlenememiĢtir. Söz konusu ayrıĢmalar, 

iki ana baĢlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki, metinlerin ağız özellikleri yansıtmalarıyla 

iliĢkilidir. Halka yönelik hazırlanan eserlerin dilinde -özellikle halk hikâyelerinde ve bazı dini 

eserlerde- karmaĢık imla özelliklerine rastlanmasının sebebi,  metnin yazarı ya da 

çevirmeninin yöresel ağızları yazıya aktarma çabası olabilir. Ġkincisiyse hemen her 

basımevinin, farklı imla üslupları geliĢtirmesidir. Karamanlıca araĢtırmalarının doğru dil 

verileri ortaya koyabilmesi için öncelikle bu üslupların çerçeveleri, belli ölçütler kullanılarak 

çizilmelidir. Dolayısıyla imla konusu tam olarak açıklığa kavuĢmadan yapılacak ses bilgisi 

çalıĢmaları da eksik kalacaktır. 

 

2.2. KARAMANLICA METĠNLERĠN ÇEVRĠYAZISI 

Dil araĢtırmalarında karĢılaĢılan temel sorunlardan biri, bir metni yazıldığı alfabeden 

baĢka bir alfabeye aktarma ya da bir konuĢmayı yazıya geçirmedir. Bu noktada karĢımıza iki 

tür yöntem çıkar, transkripsiyon ve transliterasyon. Korkmaz Gramer Terimleri Sözlüğünde 

transliterasyonu (çevirme yazı), bir yazı sistemine göre yazılmış bir kelimenin veya bir 

metnin, o yazıdaki işaret değerlerini koruyarak başka bir yazıya aktarılması Ģeklinde 

tanımlar. Arkasından transliterasyonda, alfabetik yazı sisteminin her harfinin, buna karĢılık 

gelecek özel bir harf veya iĢaretle karĢılanması gerektiğini belirtir. (2007: 59) Korkmaz, 

transkripsiyon (çevriyazı, çeviri yazı) teriminiyse bir kelimeyi, bir yazılı metni veya bir 

konuşmayı, onların telaffuzundaki ses değerlerini dikkate alan özel alfabe işaretleri 

kullanarak yazıya geçirme olarak tanımlar. (2007: 59) 

TDK-GTS, çevriyazı (transkripsiyon) için 1. Bir yazıyı bütün ses inceliklerini 

belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirimi, transkripsiyon. 2. Sözlü metinlerin 

ses inceliklerinin ayrıntılı bir biçimde özel işaretlerle yazıya aktarılması tanımını, 
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transliterasyon içinse yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, 

harf çevirisi açıklamasını verir.  

Bir grup Türk dilbilimci tarafından hazırlanan Dilbilim Sözlüğünde transliterasyon 

terimine yer verilmez. Farklı abece kullanarak yazılmış bir metni tüm özelliklerini koruyarak 

bir başka abeceye aktarma yolu biçiminde tanımlanan transkripsiyon madde baĢı yeterli 

görülür. (Ġmer vdğr., 2011: 73) 

Bu iki yöntemi ayrı ayrı ele alan ve onları kendi içinde sınıflandıran Gemalmaz, 

transkripsiyon (yazıya geçirme) yönteminin bir konuĢmayı yazıya geçirmeye yaradığını 

söyler.  Arkasından da fonetik ve fonolojik transkripsiyon olarak iki baĢlık altında inceler. 

Bilinen bir dilin lehçe ve ağızları incelenirken ya da sözlüklerde, dil bilgisiyle ilgili kitap ve 

yazılarda dil öğelerinin okunuĢlarını yani söyleniĢlerini öğretmek veya göstermek 

gerektiğinde bu iki yazıya geçirme türü arasında ortak sayılabilecek bir yolun 

tutulabileceğinin altını çizer. Bu yolla iĢaret (noktalama ve alfa nümerik iĢaretler) kalabalığı 

azalacağı gibi, Ģekil ve anlam iliĢkilerinin belirlenip karĢılaĢtırılmasının da kolaylaĢacağını 

belirtir. (2001: 26-27) 

Gemalmaz, transliterasyonunsa (yazı çevrimi) bir alfabeyle yazılmıĢ metni, baĢka bir 

alfabeyle yazma durumunda kullanmak gerektiğini söyler. Ona göre transliterasyon, a. Bir 

metni okumasını istediğimiz kimsenin alıĢık olduğu bir alfabeyle yazarak ona okuma 

kolaylığı sağlamak, b. DeğiĢik alfabelerle yazılmıĢ metinleri ortak bir alfabeyle yeniden 

yazarak aralarında karĢılaĢtırma yapmayı kolaylaĢtırmak, c. Bir araĢtırmaya yazım bütünlüğü 

kazandırmak için gereklidir. (2001: 27) Transliterasyonu da yorumlu ve yorumsuz yazı 

çevrimi olarak ikiye ayıran Gemalmaz, bunların özelliklerini sıralar. 

Böylece bir metni, yazıldığı yazı sisteminden baĢka bir yazıya aktarma iĢlemini 

karĢılayacak terim konusunda ortaya karmaĢık bir görüntü çıkar.  

Hazai, bu ikiliğin nedenlerinden birine dolaylı yoldan da olsa değinir. Hazai, Osmanlı 

araĢtırmalarında Almanca oluĢturulmuĢ Türkoloji literatüründe Arap harfleri dıĢındaki 

alfabelerle yazılmıĢ metinlere transkripsiyon metinleri dendiğini belirtir. AraĢtırmacıya göre 

buradaki transkripsiyon terimi, doyurucu değildir. Çünkü bu terim, ele alının malzemenin 

daha baĢtan transkribe edilmiĢ olduğunu belirtir oysa söz konusu malzeme translitere edilmiĢ 

de olabilir. (2012: 30-31) 

Korkmaz‟ın sözlüğünde transkripsiyon ve transliterasyon için verilen Almanca, 

Fransızca ve Ġngilizce karĢılıklar, söz konusu karmaĢık yapının nedenlerinden bir baĢkasını 
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açıklayacak cinstendir. Sorun yine Almanca literatürden kaynaklanmaktadır. Sözlükte 

Transliterasyon (çevirme yazı) terimi Almancada Transkription, Fransızcada ve Ġngilizcede 

transliteration; transkripsiyon (çevriyazı, çeviri yazı) terimiyse Almancada Transkription, 

Fransızcada ve Ġngilizcede transcription ile karĢılanır. Almancada transkripsiyon ve 

transliterasyon terimlerinin her ikisi için de transkripsiyonun kullanılmasından ötürü Türkiye 

Türkologları, bu iki yöntemi karĢılayacak terimleri ayırt etmemiĢlerdir. Bunda Türkoloji 

çalıĢmalarının ülkemize Almanca yoluyla girmesinin etkisi büyüktür. Oysa ortada iki ayrı 

yöntem ve amaç söz konusudur. 

TDK-GTS‟nin transkripsiyon ve transliterasyon için verdiği karĢılıklar, mevcut 

karmaĢık yapının bir baĢka yüzünü ortaya koyar. Özellikle transliterasyonun tanımındaki 

“yabancı yazılar” ibaresi belirsizdir. Burada kast edilen Latin esaslı Türk alfabesi dıĢındaki 

yazı sistemleri mi yoksa yabancı dildeki yazılar mıdır? Açıklamanın geri kalanı, sağlıklı bir 

bağlam oluĢturulmadığı için mevcut soru iĢaretlerini yanıtlayacak türden değildir. Ancak 

kesin olan bir nokta vardır. O da transkripsiyon tanımının birinci maddede yazı dilini, ikinci 

madde de konuĢma dilini kapsamasıdır. Bu türden bir açıklama Korkmaz‟ın transkripsiyon 

tanımına yaklaĢıldığını gösterir.  

Her ne kadar Gemalmaz, bu iki yöntemi, iĢlevleri ve amaçları yönünden birbirinden 

ayırsa da Türk dili araĢtırmalarında bu ayrı adlandırmaya uyulmadığı gözlenir. Pek çok 

araĢtırmacı, tarihsel bir metni günümüz harflerine aktarırken transkripsiyon terimini kullanır. 

Büyük olasılıkla Türk dilcileri, Zeynep Korkmaz‟ın ve TDK-GTS‟nin tanımını esas almakta, 

artık gereksizleĢtiğini düĢündükleri transliterasyon terimini tercih etmemektedirler. 

Tarafımızdan yapılan incelemede de çevriyazı (transkripsiyon) terimi tercih edildi. 

Bir dilin ses bilgisel özellikleri belirlenirken yazılı ve sözlü olmak üzere iki tür 

kaynağa baĢvurulur. Genelde ağız araĢtırması yapılırken baĢvurulan sözlü kaynakları kullanan 

araĢtırmacının en önemli aracı ses kayıtlardır. Ses kayıtlarını ses bilgisi araĢtırması 

düzleminde ele almak için de söz konusu verileri yazıya dökmek gerekir.  Bu noktada 

araĢtırmacıların karĢısına yukarıda tanımlaması yapılan çevriyazı yöntemi çıkar. Ancak 

Karamanlıcanın ses bilgisel özelliklerini belirmede ses kayıtlarından yararlanmak, en azından 

Ģimdilik, olanaksızdır. Bu yüzden elde yalnızca yazılı kaynaklar kalmaktadır.  

Ġmla konusuyla da yakından iliĢkili olan çevriyazı meselesi, Karamanlıca metinler 

bağlamında ele alındığında önemli sorunları bünyesinde barındırır. Doğru imlanın tespit 

edilebilmesinde büyük rol oynayan çevriyazıda araĢtırmacılar değiĢik tutumlar sergiler. Kimi, 
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Grek harfini doğrudan Latin harflerine aktarır kimi de yazım sorununu göz önünde 

bulundurarak kendince uygun gördüğü o sese yakın karĢılığı iĢaret eder.  

Karamanlı metinlerindeki çevriyazı sorunlarına Efychios Gavriel, Transcription 

Problems Of Karamanlidika Texts adlı çalıĢmasında değinir. Bu yayında örnek metin olarak 

“Psalms of the Prophet and King David” adlı eserin 1764, 1810 ve 1827 baskıları seçilir. Bu 

üç Karamanlıca metinde sözcüklerin farklı yollarla yazıldığı ve imlayla ilgili bazı noktaların 

göze çarptığı belirtilir. Gavriel, çalıĢmasında potansiyel bir transkripsiyon sunar. Gavriel‟in 

çalıĢması, Karamanlıca çevriyazı, imla ve ses bilgisi için çok önemlidir. Elindeki bir metnin 

üç farklı baskını karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde değerlendirerek aralarındaki farkları ve 

benzerlikleri göstermesi ve bu farkların ciddi boyutlarda olması, yaklaĢık 70 yıllık bir süreçte 

Karamanlıca imla ve ses bilgisinin nasıl dalgalanmalar gösterdiğinin kanıtıdır. Bu çalıĢma, bir 

örneklem oluĢturabilir ve tüm Karamanlıca metinler basıldıkları Ģehir/matbaaya ve 

yayımlayan kiĢilere göre değerlendirilebilir. (2010: 256) Bu türden kapsamlı çalıĢmalar, 

Karamanlıcanın çevriyazı, imla ve ses bilgisi sorunlarına önemli çözümler getirecektir.  

Karamanlıca çalıĢmalarının basılı metinler bağlamında ele alınma zorunluluğu, 

metinlerin iĢaret ettikleri gerçek ses değerlerinin tespitini zorlaĢtırmaktadır. Bu da doğru bir 

çevriyazı yapmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Bu yüzden Karamanlıca eserlerde 

vurgu iĢaretlerinin, ses iĢaret eden harf gösterimlerinin, ölçünlü dilden farklı söyleyiĢ ve 

yazımların varlığının paha biçilmez bir değeri vardır. Bazı durumlarda -belki de genellikle- 

içinden çıkılmaz derecelere varan tutarsızlıkların varlığı bizleri çözümsüzlüğe itmemeli, gerek 

günümüz ağız çalıĢmalarıyla gerek o dönemde yazılmıĢ nitelikli eserlerle karĢılaĢtırmalar 

yapılmalıdır. Çünkü bu ve buna benzer çözümlemelerle Karamanlıca metinlerin değeri daha 

açık bir biçimde ortaya konacaktır.  

Grek harfli Karamanlı alfabesi ve imlası, çeĢitli süreçlerden geçmiĢtir. Bazı Karamanlı 

yazarlar, tüm Grek harfli metinleri kapsayacak ölçünlü bir yazı sistemi oluĢturmaya çabalasa 

da bu çok mümkün olmaz. Gözlenen çok biçimlilik, karmaĢık bir yapıyı ortaya çıkarır. 

Yalnızca belli koĢullarda doğru ses bilgisel veriler önerilebilir. Bu koĢullardan biri, metnin 

kendi içinde imla birliğine sahip olmasıdır. Bir diğeriyse ya yazar / çevirmen ya da 

basımevi/Ģehir tarafından belirlenmiĢ ve uygulanan ölçünlü bir imla yönteminin 

bulunmamasıdır. 

Grek harfli Türkçe metinler, önceden belirlenmiĢ ölçütlerle yapılan incelemelerde 

arzulanan ses bilgisel verileri ortaya koyabilir. Bu ölçütlerden biri, kaynak yazı sisteminde 

bulunmayan seslere doğru ve tutarlı harf karĢılığı verilmesidir. Yüzyıllarca Grek alfabesini 
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kullanan Arnavutlar, Ġtalyanlar ve Macarlar gibi Anadolulu Ortodoks Karamanlılar da 

Grekçede olmayan kendilerine özgü seslere pek çok fonetik ayırıcı iĢaret üretmiĢler. (Miller, 

1974: 62) Onlar, konuĢtukları Türkçeyi yazıya dökerken fonetik ayrım için özellikle iki 

harften oluĢan ancak bir konuĢma sesini gösteren diagraflardan yararlanır. Örn: /c/ = ≥, ‚, 

/ç/ = ‛, /ñ/ = Ğ, /u/ = ˈ, /ü/ = Ͽ vb. Bununla birlikte bir sembolden oluĢup iki sese iĢaret 

eden harfler de söz konusudur. Miller‟ın Huart‟tan alıntıladığı Ô {/k/ + /s/} (Örn. öÔˊ× 

“öksüz”) , ϕ {/p/ + /s/} (Örn. ÙåæãϕÈ× “hesapsız”) , Ô {/k/ + /Ģ/} (Örn. ҎÔãÒ “akĢam”)  

harfleri bu duruma örnek verilebilir. Bu yolla hem doğru bir iletiĢim sağlanırken hem de 

sağlıklı bir tarihsel ses bilgisi incelemesi yapmanın yolu açılır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, bir yazı sistemi konuĢma seslerini ne kadar ayrıntılı 

gösteriyorsa o kadar yetkindir. Karamanlıcanın geliĢtiği Osmanlı coğrafyasına hâkim Arap 

alfabesinin esnekliğini kaybedip kalıplaĢtığı bir ortamda, Karamanlıların bu gerçeğin farkında 

olmaları hayli ilginçtir. Metinlerini yazıya dökerken Modern Grek alfabesinde karĢılıklarını 

bulamadıkları sesler için hem diagraflardan hem de harflerin üstlerine koydukları noktalardan 

sıkça yararlan Karamanlılar, dil ve edebiyat çalıĢmalarına epeyce önem vermiĢtir. 

Grek harfli Karamanlı metinleri, transkripsiyon metinleri bağlamında ele 

alındıklarında Türkiye Türkçesinin tarihsel ses bilgisine yönelik araĢtırmalara paha biçilemez 

malzemeler sunarlar. Her sese bir harf gösterimi yönteminden en üst düzeyde yararlanmıĢ 

olan metinler, Türkçenin ünlü ve ünsüz sistemi hakkında değerli bilgiler içerir. Tüm bu 

gerçeklerden yola çıkarak, Grek harfli Karamanlı metinleri üzerine yapılacak araĢtırmaların 

artması, Arap harfli metinlerin çözemediği sorunların kolaylıkla çözülmesine zemin 

hazırlayacağı düĢünülmektedir. Burada özellikle ele alınması gereken Karamanlı metinleri, 

halk ağzına yakın, ölçünlü Arap harfli imlanın etkilerinden olabildiğince uzak kalmıĢ 

olanlardan seçilmelidir. Bu yolla hem sarayın dıĢında kalmıĢ, halkın konuĢtuğu ve günümüz 

ölçünlü diline kaynaklık eden Ġstanbul Türkçesinin özelliklerine eriĢmek hem de tarihi 

Anadolu ağızlarındaki geliĢmeleri saptamak kolaylaĢacaktır. 
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3. KARAMANLICA METĠNLERĠN SES BĠLGĠSĠ, BĠÇĠM BĠLGĠSĠ ve SÖZ DĠZĠMĠ 

ÖZELLĠKLERĠ 

 

3.1. KARAMANLICA METĠNLERĠN SES BĠLGĠSĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Art zamanlı (tarihsel) ses bilgisi araĢtırmacılarının önüne çıkan engellerden belki de en 

önemlisi, ele alınan döneme ait ses kayıtlarının bulunmamasıdır. Bu durum Karamanlıca ses 

bilgisi araĢtırmaları için oldukça önemli bir eksikliktir. Özellikle XX. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra yaygınlaĢan ses kayıt cihazları, Karamanlıların ülkemizden 

gönderilmelerinden sonra bilimsel araĢtırmalara araç olur. Ancak Batılı araĢtırmacılarca 

Anadolu topraklarında yapılan gezilerden arta kalan ses kayıtları, bir dereceye kadar bizlere 

rehber olabilir.  

Anzerlioğlu, Yunanistan‟a gönderilen Karamanlılar üzerine yaptığı saha çalıĢmasında, 

yörede bugün Türkçenin hâlâ canlı bir Ģekilde birinci ve ikinci kuĢak tarafından konuĢulup 

anlaĢıldığını, üçüncü kuĢağın da bir kısmının konuĢulanları anladığını, az bir kısmın da 

Türkçe konuĢabildiğini tespit eder. (2009: 171) Anzerlioğlu bir tarihçi olarak o yöreyi gezmiĢ 

ve incelemelerini dil üzerine yapmamıĢtır. Yetkin bir dil incelemesine kaynak oluĢturabilecek 

malzemeyi toplamak tabi ki bir dilcinin iĢidir. Her ne kadar bölgede çok az sayıda Türkçeyi 

ana dili olarak konuĢan insan kaldıysa da yapılacak saha araĢtırmaları önemli sonuçlar 

doğuracaktır.  

Ses kayıtlarıyla ve mevcut saha araĢtırmalarıyla, en azından Ģimdilik, tespit 

edilemeyen Karamanlıcanın ses bilgisel niteliklerini belirlemek için elde yalnızca yazılı 

metinler kalmaktadır. Tezin “Karamanlıca Metinlerin Ġmlası” bölümünde ele alınan imla-ses 

bilgisi iliĢkisi, eldeki yazılı metinlerin değerlerini tayin edebilmektedir. Yetkin bir ses bilgisi 

araĢtırması yapılırken üzerinde önemle durulması gereken hususlardan biri, yazı sisteminin 

yeterliliğinin yanı sıra, dilin seslerinin doğru bir biçimde tespit edilmesidir. Bu durumda 

eldeki metnin konuĢma dilini yansıtan en ince ayrıntıları vermesi beklenir. Söz konu 

ayrıntıları vermenin yolu da metnin yazıldığı alfabenin ve tercih edilen imla sisteminin 

incelenecek dil birimlerini olabildiğince doğru göstermesinden geçmektedir. 

Karamanlıcanın mevcut yazı ve imla sisteminin sağladığı olanakları göz önünde 

bulunduran bazı araĢtırmacılar, ses bilgisi hakkında bazı tespitler yapmıĢlardır. Bu sahada çok 

sayıda yayına imza atan Janos Eckmann‟ın “Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait AraĢtırmalar 

I, Phonetica” adlı makalesinin en önemli yanlarından biri, giriĢ kısmında Karamanlıların 

yaĢadıkları yerlerden, Karamanlı edebiyatından ve Karamanlılar / Karamanlıca üzerine o güne 
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kadar yapılmıĢ çalıĢmalardan topluca söz etmesidir. Ġlerleyen bölümlerde Karamanlıcanın dil 

özellikleri bakımından tanımlamalarının yapıldığı kaynaklardan bahseden Eckmann, 

makalesinin son kısmını Anadolu Karamanlı ağızlarının ses bilgisel açıdan incelenmesine 

ayırır. Temel olarak 1756 ile 1818 yılları arasında basılmıĢ sekiz Grek harfli Türkçe kitap ve 

1826- 1905 yılları arasında yayınlanan on üç eserden yararlanır. Karamanlıca eserlerin dilinde 

birlik olmadığını ancak “edebi dil” ve “muhtelif  ağızlar” dan bahsedilebileceğini söyleyen 

(1950a: 167)  Eckmann, Karamanlıca eserleri dil bakımından sınıflandırmıĢtır.  

I. Doğrudan doğruya edebi Türkçe ile yazılı eserler: 

Bunlar aslen Arap harfleriyle yazılmıĢ Türkçe eserlerin Yunan harfli baskılarıdır. Bu 

gruba giren eserler nispeten yenidir. Transkripsiyon sistemleri genellikle doğru olduğu ve 

kelimelerin vurgusunu gösterdikleri sürece faydalıdırlar. Rumlar için yazılmıĢ Türkçe gramer 

ve lügatleri de burada zikretmek gerekir. Bu gibi eserlerde Arap alfabesiyle yazılmıĢ olan 

metin bir de Yunan harfleriyle de tekrarlanmıĢtır. Nihayet XIX. asrın son yılları ile XX. asrın 

baĢlangıcında Ġngiliz Mukaddes Kitap ġirketi tarafından basılmıĢ olan Yunan harfli Türkçe 

Mukaddes Kitap tercümeleri de bu gruba dâhil edilebilir. Ancak bunlarda bütün özel isimler 

Yunancadır. 

II. Halk unsurları ile az çok karıĢık bir yazı dili ile yazılmıĢ eserler: 

Bunlar arasında çeĢitli kademeler vardır: 

a) Dili edebi Türkçeye yakın olmakla beraber halk ağızlarına ait birtakım fonetik 

özellikler içeren metinler. 
10

  

b) Bu gruba dâhil metinler, “a” grubunda değinilen özelliklerden baĢka, yalnız 

Karamanlıca metinlerde rastlanan bazı nitelikler göstermektedir. 
11

  

c) Bu metinlerde ağız hususiyetleri bundan evvelki gruplara nispetle daha çoktur. 

Ancak söz dizimi, Türkçenin söz diziminden büyük farklar göstermemektedir. 

III. Karamanlı halk dili veya ona çok yakın bir dil ile yazılmıĢ eserler: 

Bunlar dil bakımından tam bir birlik teĢkil etmemekle beraber, esas itibariyle aynı ağız 

özelliklerini göstermektedirler.  (1950a: 167-168) 
                                                           

10
 Bu tür metinlerde gözlenen fonetik özellikler: eksik ünlü uyumu: anler, arzuler, oğlı, güni, yoktır, oldı, 

kurtıl-, bulın-, doldır-, kalup, yetisüp, nufuzlı; e ~ i: et-, de-, eşit-, ver-, gece ~ it-, di-, işit-, vir-, gice; ses 

boĢluğu: bean, tesmie; tek tük gerileyici ve ilerleyici ünlü benzeĢmesi olayları: şeher, mimkin, muhasere v.b. 
11

 Arapça ad ve sıfatlara {-lik} ya da {-li} ekinin getirilmesi: aflık, mübarekli; Arapça sıfatlara {-siz} ekiyle 

olumsuz sıfat teĢkili: mimkinsiz “imkânsız”; yardımcı fiil olarak edilmek ve olunmak yerine olmak: icra ol-, cem 

ol- “toplanmak”; nadiren Türkçe veya Farsça sözcükten sonra Arapça ekle sözcük teĢkili: variyet “varlık”, 

serbestiyet ~ selbeziyet “serbestlik” v.b 
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Eckmann‟ın bu çalıĢması, Karamanlıcanın ses özelliklerinin derli toplu ele alındığı ilk 

araĢtırmadır. Ne yazık ki bu çalıĢmanın üzerine pek bir Ģey konamamıĢtır ve Karamanlıca dil 

bilgisinin her alanı olduğu gibi ses bilgisi alanı da eksiklerle doludur. Ayrıca Eckmann‟ın 

çalıĢmasının sonunda bir değerlendirme yapmaması ve kaynaklarını toplu bir Ģekilde 

vermemesi de ilginçtir. 

Karamanlıca ses bilgisi üzerine ilk tespitler Huart‟a aittir. Kapsamlı diyalektolojik bir 

incelemeye giriĢmeyen Huart, imlâ meseleleri dolayısıyla bazı fonetik (k- ~ g-, i ve o iliĢmesi, 

göçüĢme, ünsüz uzaması), morfolojik (rabbi-l) ve kelime teĢkili (mübarek-li) özelliklerinin 

zikriyle yetinmiĢtir. (Eckmann‟dan Huart, 1950a: 168-169) Eckmann‟a göre araĢtırmacının 

bazı yanlıĢları vardır. éĞæÏÌçîÓ (467. s.), éğãæðÓ (471. s.), ‘åèîç (472. s.), ÒåÙèˉÒ (472. 

s.), yani ansızdan “ansızın”, annasın veya ağnasın “anlasın”, befat “vefat”, mehfum 

“mefhum” yanlıĢ transkripsiyon (472. s.), karerinces, tuttukças da hata (469. s.) değil, ağız 

özellikleridir. (Eckmann, 1950a: 169) 

Dmitriev, “Materialı po osmanskoy dialektologii. Fonetika “karamalickogo” yazıka” 

adlı Karamanlıcayı ele aldığı araĢtırmasında, 1841‟de Selanik‟te çıkmıĢ ve Kiril harfleriyle 

yazılmıĢ bir dil kitabının Karamanlıca kısmını fonetik bakımdan iĢlemiĢtir. Fakat onun 

incelediği Karamanlı ağzı, Anadolu Karamanlı ağızlarından farklıdır. Dmitriev‟in bu 

eserinden Karamanlıcanın yazılmasında Balkanlar‟da Yunan harfleri yerine bazen Kiril 

harflerinin de kullanılmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. (Eckmann 1950a: 169) 

Michael Grimm Miller tarafından 1974‟te tamamlanan The Karamanli Turkish Texts, 

The Historical Changes in Their Script and Phonology baĢlıklı doktora tezi Karamanlıca 

araĢtırmalarında önemli bir kilometre taĢı olmasına rağmen özellikle Türkiye‟deki 

çalıĢmalarda ne yazık ki baĢvuru kaynağı haline gelememiĢtir. Miller tezini iki baĢlık altında 

kurgular. Ġlk bölümde kısaca Karamanlı Türklerinin tarihine, Karamanlı edebiyatının 

geliĢimine ve geçmiĢte yapılan Karamanlıca araĢtırmalarına değinir. Ġkinci bölümdeyse 

Karamanlı Türkçesi alfabesi ve onun tarihsel arka planına eğilen araĢtırmacı, son olarak ses 

bilgisine dair değiĢik örnekler sunarak çalıĢmasını tamamlar.  

Miller, alfabe etüdü sonucunda Ģu yargıya varır: Metinlerden ve tezde sunulan 

örneklerden Karamanlı Türklerinin karakteristik Osmanlı edebiyatına bağlı bir edebiyat 

geleneğince hiçbir şekilde kısıtlanmadığı açıktır. Aksine onlar, konuşma dillerini yazıya 

geçirmede daha arınmış gösterim tekniklerini kullanmışlardır. Buradan, onların dilindeki 

fonolojik bileşenlerin gelişimleri meydana gelirken, beklendiği gibi, muhafazakâr edebiyat 
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geleneklerini terk etme korkusunu hissetmedikleri sonucu çıkar. Açık ve berrak bu özel 

Karamanlı Türkçesi diyalekti, Karamanlı edebiyatının yeşerdiği iki yüz yıllık dönemde önemli 

fonolojik değişikliklerden izler bırakmıştır. 

Tezin son bölümünde Miller‟ın nihai görüĢleri Ģu Ģekildedir: Daha önce sözü edilen 

tüm ifadelerden tartışmasız bir biçimde şu sonuçlara varılabilir: Karamanlı Türkleri, bütün 

yönleriyle dini özellikleri korunarak tamamıyla Türkleştirilmiştir. Onlar, diğer dillerden 

yaptıkları çevirilerden oluşan bir edebiyat geleneği geliştirmişlerdir. Grek harfleriyle 

yazılmış ancak Karamanlı diyalektine ait bu çeviri çalışmaları, iki yüz yıllık dönemi 

etkilemiştir. Karamanlı alfabesi, muhafazakâr edebiyat geleneğine bağlı kalmamış, bu süre 

zarfında pek çok değişiklik yaşamıştır. Bu değişikliklerden bazıları incelememizin son 

bölümünde belgelendirilmiştir. Morfemler, bir bütün olarak ele alındıklarında {-I} ve {-U}  

ikili biçimlerinden {-X} dörtlü biçimine değişim gösterir. Birkaç sıra dışı biçim, pek çok 

sağlam örneğin önüne geçemez. Bu morfofonemik değişiklikler, XVIII. yüzyılın ortalarında 

Karamanlı Türkçesi diyalektini düzenli hale getirir.    

Son yıllarda Karamanlıca üzerine pek çok çalıĢması bulunan Hayrullah Kâhya, 

“Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (Ġmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi)” adlı 

çalıĢmasında 1756 yılında Venedik‟te basılan Yeñi Hazne‟nin imlâ özellikleriyle ses bilgisi 

üzerinde durur. Genel olarak Karamanlıca kitapların imlâsında gözlenen karıĢıklık ve 

istikrarsızlıkla bu eserde de karĢılaĢıldığını söyleyen Kâhya, ünlüler, ünsüzler ve eklerin 

yazılıĢından sonra diğer imla özelliklerine değinip ses bilgisi incelemesine geçer. Ġncelemenin 

ardından Yeñi Hazne‟de birçok ses özelliğinin bulunduğuna dikkat çeken araĢtırmacı, 

bunların tamamının Türk dilinin herhangi bir döneminde görülebileceğini ve böylelikle 

Karamanlıcanın bir Anadolu ağzı olduğuna kanaat getirilebileceğini ifade eder.  

Hayrullah Kâhya, “Karamanlıca Bir Esere Göre Karamanlıcada Arapça ve Farsça 

Kelimeler” adlı makalesinde 1857 tarihli İspat- ı Mesihiye adlı eserin ses bilgisi özelliklerini 

sıralar. Eserin dilinin genel olarak halk ağzına yakın olduğu söyleyen araĢtırmacı, ayrıca 

günümüz yazı dilinde kullanılmayan yalnız bazı yörelerde nadir olarak kullanılan kelime ve 

deyimlerin bulunduğunu belirtir. 

Hayrullah Kâhya ve Mustafa Kılıçarslan, “Karamanlıcada i/e Meselesi” baĢlıklı 

makalelerinde farklı tarihlere ait dört Karamanlıca kitapta karĢılaĢılan i/e değiĢimini ele 

alırlar. Sonuç bölümünde i/e meselesinde kesin bir hükme varmanın zor olduğunu söyleyip 

sadece dört kitapta geçen kelimelerin sayıları ve yüzdelik oranlarından hareketle genel bir 

yargıya varmaya çalıĢırlar. 
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Nevzat Özkan, “Karamanlı Türkçesi ve Orta Anadolu Ağızlarının KarĢılaĢtırmalı Ses 

Bilgisi -Ünlüler-” adlı bildirisinde ünlü sistemi açısından Karamanlıca ile Orta Anadolu 

ağızlarını karĢılaĢtırır ve Karamanlıcayla Orta Anadolu ağızlarının tam bir sistem bütünlüğü 

içinde olduğu sonucuna varır. 

Jean Deny‟nin 1921 yılında yazdığı ve Ali Ulvi Elöve tarafından çevrilen Türk Dili 

Grameri (Osmanlı Lehçesi) adlı kitapta Karamanlıca hakkında dağınık da olsa çokça bilgiye 

rastlanır. hiç yerine heç, hem … hem … yerine hemi … hemi …, ettikten sonra yerine itdikden 

sâni, sendelemek yerine sendirlemek gibi sözcükler, Karamanlıcanın ölçünlü dilden farklı ses 

özelliklerini yansıtan örneklerdir.  

 

3.2. KARAMANLICA METĠNLERĠN BĠÇĠM BĠLGĠSĠ ve SÖZ DĠZĠMĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Janos Eckmann, “Karamanlıca -işin-li Gerundium Hakkında” baĢlıklı çalıĢmasında 

hem bazı Anadolu ağızlarında hem de Karamanlı metinlerinde görülen -(y)ışın, -(y)işin, -

(y)uşun, -(y)üşün ulaç ekine değinir. Bu ekle ilgili Deny‟nin 1862 ve 1866 yıllarında ait iki 

Karamanlı metninden yola çıkarak hazırladığı makalesindeki
12

 tespitlere katıldığını belirtip 

1756, 1782, 1806 ve 1815 tarihli eserlerden taradığı 120 civarında örnek üzerinden -işin zarf 

fiil ekinin iĢlevlerini sınıflandırır. 

Eckmann  “Karamanlı Türkçesinde -maca Ekli Fiil ġekli” adlı makalesinde o zamana 

kadar incelediği hiçbir metinde rastlamadığı -maca, -mece ekini iĢler. Yalnızca 1846 yılında 

Ġstanbul‟da basılmıĢ olan İrfanname adlı eserde bulunduğunu söylediği bu ekin kısaca tahlilini 

yaptıktan sonra iĢlevlerini sıralar. İrfanname adlı eserden de özetle söz eden Eckmann, cümle 

bilgisi açısından barbarizmlerle dolu bu metnin halk dili özellikleri barındırdığını belirtir. 

Eckmann, “Karamanlıca‟da Birkaç Gerundium Terkibi” adlı incelemesinde 

Karamanlılar hakkında genel tarihi bilgiler vererek baĢlar, ardından Karamanlı edebiyatını 

tanıtır ve Karamanlı eserleri üzerine yapılmıĢ çalıĢmalardan söz eder. Eckmann‟ın Ģu tespiti 

önemlidir: “Karamanlıca, Osmanlıca içinde kendi kendine bir grup teşkil etmektedir. Bu 

sebepten Karamanlıca metinler alışılmış anlamda “Transkripsiyon Metinleri” değildir. 

Karamanlıca metinler arasında Osmanlıca yazı diline benzer bir dil ve şive metinleri olarak 

görünen yazılar vardır.”  

                                                           
12

 DENY Jean (1941), “Le gerundif en -(y) isin, d‟apres les ecrits du moine Ionni Hierotheros, en turc des 

Grecs-Orthodoxes turchophones d‟Anatolie” Körösi Csoma Archivum III, ss. 119-128. 
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Hayrullah Kâhya, “Karamanlıca Zarf-fiil Eklerinden Örnekler” adlı makalesinde A, -I, 

-Ip, -ArAk / -ArAkdAn, -InCA, -AlI, iken / -ken, -r ikenden, -dIkçA, -dIkDA, -dIğIndA, -

dIklA(y)In, -dIğInA, -dIğI birle / birilen / birinen, -dIkdAn, -mAdA, -mAynAn / -mAylAn / -

mAylA / -mA ile / -mAsI ile / -mAyIlAn / -mAyIlA, -mAsInA, -mAcA, -mAdAn, -mAklA, -

mAzdAn evvel(isi), -dI+ise, -mAksIz, -(y)IşIn, -AcAk, -AndAn 
13

 eklerini ele alıp diğer 

Anadolu/Rumeli ağızlarındaki Ģekilleriyle karĢılaĢtırır.  

Hayrullah Kâhya, “Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki: {-IncAs}” adlı yayınında daha önce 

incelenmemiĢ olan, Anadolu ağızlarından sadece Rize ağızlarında görülen Karamanlıca {-

IncAs} zarf-fiil eki üzerinde durur. Ekin yapısı hakkında bilgiler verip hemen ardından da 

görevlerini sıralar. Sonuç bölümünde de Yeñi Hazne (Venedik, 1756) adlı eserde geçen bu 

ekin her Karamanlıca kitapta geçmediğini,  bu tür eklerin, dil çalıĢmalarında önemli bir ölçüt 

olabileceğini vurgular.  

Ferruh Ağca, “Grek Harfli Karamanlı Türkçesi Metinlerinde {-DXr} Bildirme Ekinin 

Farklı Bir Fonksiyonu Üzerine” baĢlıklı çalıĢmasında biçim bilgisel ve söz dizimsel verileri 

ağız özelliklerinin baskın olduğu metinlerden seçer. Karamanlıcanın ölçünlü Türkiye 

Türkçesinden morfosentaktik ve sentaktik yönden farklılık gösteren yanları olduğunu belirtir. 

{-DXr} bildirme ekinin iĢlevleri bakımından ölçünlü dille benzerlik gösterdiğini yalnızca bir 

iĢleviyle Türkiye Türkçesinden ayrıldığını ileri sürer.  

Buket Köremezli, “Karamanlıca YazılmıĢ Ġlk Roman: TemaĢa-i Dünya ve Cefakâr u 

CefakeĢ‟te Kullanılan Zarf-Fiiller” baĢlıklı çalıĢmasında adı geçen eserde kullanılan zarf- 

fiilleri tespit etmeye çalıĢır. Karamanlıcada kullanılmıĢ zarf-fiiller konusunda yapılacak 

araĢtırmalara katkı sağlamayı amaçlayan araĢtırmacı, kaynak eser olarak Evangelinos 

Misailidis tarafından 1871-1872‟de dört cilt halinde yayınlanan Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u 

Cefakeş romanını seçer. Kitapta geçen on sekiz zarf- fiil ekini, ağız özellikleri yansıtan 

ifadelerin yoğun olduğu birer ikiĢer cümleyle örneklendir. ÇalıĢmasının sonuç bölümünde 

Köremezli, bazı ufak farklılıklara rağmen TemaĢa-i Dünya‟daki çoğu Ģeklin Türkçenin yazı / 

ağız dilinde geçtiğini söyler. Eserdeki her yapı, kalıp Türkçenin yapısına uygun Ģekilde 

türetilir ya da çekime sokulur. Bu, açık bir Ģekilde Karamanlıcanın Türkiye Türkçesine ait bir 

ağız olduğunu gösterir. AraĢtırmacı son olarak dokuz maddelik sonuç bölümüyle incelemesini 

bitirir.  

                                                           
13

 Kâhya, makalesinin sonuç bölümünde Ģu açıklamayı yapılmıĢtır: “ÇalıĢmada ele alınan birçok Ģeklin 

Türkçenin ya yazı dilinde ya da ağızlarında geçiyor olması Karamanlı dilinin bir Anadolu ağzı olduğunu 

gösterir. ġimdiye kadar baĢka kaynaklarda rastlanmayan eklerin araĢtırıldığı takdirde baĢka Anadolu / Rumeli 

ağızlarında görüleceği olasıdır. Çünkü bu ekler Türkçe kurallara uygun olarak oluĢturulmuĢtur.” (2008: 148) 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

METNĠN ÇEVRĠYAZISI ve DĠL ĠNCELEMESĠ 

 

 

1. METNĠN ÇEVRĠYAZISI 

 

Hekaye-i Şah İsmail ile Gülüzar Hanum adlı halk hikâyesinin çevriyazısı, çevriyazıda 

temel ilkeler temel ilkeler kısmında da belirtildiği gibi Karamanlı Latin yazı fontuyla 

hazırlanmıĢtır. Bu yazı fontu, vurgu iĢaretlerini göstermesiyle diğer fontlardan ayrılmaktadır. 

Çevriyazı yapılırken metnin büyük bir çoğunluğunda metne sadık kalınmıĢ, her Grek 

harf, bir Latin harfle karĢılanmıĢtır. Yalnızca /o/‟nun /ö/‟den, /u/‟nun /ü/‟den ayrı harfle 

gösterilmediği sınırlı sayıda örnekte ve /s/ ve /Ģ/ ile /b/ ve /p/‟nin birbirinden ayrılmadığı 

yerlerde dilin genel ses kuralları hesaba katılarak hangisi uygun düĢüyorsa o transkribe 

edilmiĢtir.  

Metnin basımını yapan kiĢi tarafından açık bir biçimde yanlıĢ dizildiği gözlenen 

sözcüklerin doğru biçimi, yanında köĢeli ayraç [...] içinde gösterilmiĢtir. Doğru biçimi 

hakkında fikir yürütlemediğinde köĢeli ayracın içine bir soru iĢareti [?] konmuĢtur.  

Eserin orijinalinde bulunan sayfa numaralı, her sayfanın üst tarafındadır. Dil 

incelemesinde ele alınan örnekleri karĢılaĢtırmak kolay olsun diye ek olarak satır baĢına yay 

ayraç içinde numaralar verilmiĢtir.  

Metnin Latin esaslı Türk alfebesine çevriyazısı Ģu Ģekildedir: 
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Hfîayf .l. T¦j »spa´o ¼o¯ Gwowz¦r Haqßp. 

(3)  

1- Raxlaqo¯r ttÞo¯ rlxay¯u ¼efro¬r nl Ả- 

2- d¯p Ìonfslqe¯ Kaquaj¦r tfjrlqe¯ bºr ¨z¼p 

3- uaukt¦j x¦r ¼e¸, bvqßq saouaqau´ h¤yfu 

4- zlae¯ ¼eº ¼s¬ef q¯ gaÞe¤ nl bvqßq ewqyae¯ 

5- ¢soa zwrlfuº yÂikel.  

6- Bºr h×q Paekt¦j sab¦j qapazkq´ 

7- nko³u, b¤efjv yfrlq¯ ÆuvrÏuea jaq´p 

8- Svou¦q ±olq¯ ±qu¦p ¨Þqas´ ¨o´u Paelta- 

9- jºq nartkskqe¦ evrÓrnfq, Paekt¦j bºr 

10- nfr¯ ¢j ±eºu batkq´ saooae´, Àoefp jaq´p 

11- Svou¦q efe¸: ±g¬qelp q¯ efp¯n ÆosÏq nl  

12- sºz eaj´ ¢j dfn¬skqlz; ±ojapevoloo¦j 

13- q¯ ªnslilpºz x¤r; Paekt¦j y¸qf ¨j 

14- dfnºu – hfrd¯n bºr ±nslilpºz yÄn ¢papa [ama] 

15- tÓ ewqyae¯ bºr ±xoae´p Æopae¸ nl b¯q 

16- Ìoewne¯q sÂqra uajulp¦ Æuvr¦ ¼e¸, ¼tu¯ 

17- bÓ ¼eº jaukrkp¦ hfo¬q, bvqßq ¼d×q  

 

(4) 

1- ¢j dfn¬rlp, Àoefp jaq´p Svou¦q – bÓ 

2- ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤q- 
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3- ea bvovqÏr, bºr h×q sfyjajau¦ [seyahate] 

4- dkn¤rskqkz, b¬onl efrelqlz¯ dar¯ bv- 

5- oÏrsvqvz,  Àoefp Paekt¦j –Vfzºr hfo- 

6- sºq efyº ªpr ±yof³u, e¬ranau Vfzlr´ da- 

7- ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra ªobfe bfqºp 

8- ikreko¤r, Vfzºr hfoºu yfeº yfre¯q ufpfq- 

9- q¦ ±eºu ªo ufqd¯ elx¦q uvreÏ, Paelt¦j 

10- –x¦r dartke¦q ¼nº n¦u efrxlt¦q jkrnas´  

11- ¨o –Vfzºr eajº ¨o´u hfoe¸, t¸pel Paelt¦j 

12- Vfzlr¯ ªÞ L¤oa bÓ h×q sfqºq ¼o¯ sfya- 

13- jau¦ dknao´p banao´p §Þq¬Þ efxr¦q q¯ 

14- svr¯u htsufrºr efeº bvqo¦r jkrnaoar´ 

15- hfyºu x¯ saraÞqe¦q naon´u yso¦ rfx¦q Æo- 

16- evo¤r, Paelt¦j Vfzlr¯ – h¯o bÓ dftpf- 

17- e¯q ¨bu¯su ¨o´u ¼nº rln¦u qap¦z nkoao³p, 

18- b¸raz ua¦p ±elu ysovpvpvz¦ [yolumuza] hlefo¸p, 

19- À dftpfe¯q ¨busfu [abdest] ¨oku qapaz¦ pfthßo 

20- Æoevo¤r, Paelt¦j saikq¦ ssovq¦ sfo¦p  

21- xfreº ban´u htreÕ nl yaqkqe¦ bºr efrxºt  

22- evr¸sr Paelt¦j – ªÞ efrxºt s¯q bvrae¦ q¯ 

23- hfz¬rslq, efrxºt – Paeltaj´p bºz sfy¤jkz 

24- hfz¬rlz efy× cfx¦u ¼ue¸ – ªÞ efrxºt bfqºp  
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(5) 

1- Paelt¦j Æoevivpß qfe¯q bloe¸q; efrxºt  

2- efe¸, bß nvovqßz bÏqca xan´u sfya- 

3- jºp hÈrpfelilp sfrfqc¦p n¤opaek n¦d 

4- nfr¯ esoußn bstaqe³n, sfqºq Paelt¦j x¯ 

5- yaqkqeanlq´q xfzºr Æoevivqß blop¯z ¼s¯p  

6- yaz´n bfqºp efrxltolilp¯ – Paelt¦j, ¨p¦q 

7- efrxºt s¯q bfqºp Paelt¦j x¯ bvqßq xfzºr 

8- ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra ªobfe bfqºp  

9- efrelp¬ef efrp¦q ÆoÏrsvq – efrxºt bºz ±eq¦ 

10- bºr efrx¸tlz efre¸ef efrpaq¸ea xfr¯q Hwea- 

11- e´r efy¸qcf, j¬paq Paelt¦j – ¨p¦q efrxºt 

12- Mfxoau¯q ¼js¤q efelne¬, À xan´u efrxºt 

13- uaiardkikq¦ ªo xvrßu Paeltaj¦ bºr ±o- 

14- p¦ xfr×u ¢o Paeltaj´p bÓ ±opayº x¯ 

15- jarfp¯ xarekikqe¦ yausº qapazkq´ nko- 

16- ekne¦q sÂqra, ±opayº ssy¤skq x¯ À ±opa- 

17- q´q yarkskq´ nfqeºq yfºu yarlskq´ jaqßp 

18- Svouaq¦ yfelr¬s¸q, x¯ j¯p sfqºq ¨jkre¦ 

19- bºr pajºr nksurai´q x¤rekr Æq¦ xfr¬slq, 

20- x¯ À hld¯ blrolne¯ yauukikqe¦ ¼qtaoo¤- 

21- jv uf¤Ýa usnßz ¢ï ufnßz [dokuz] hÙq ufpa- 

22- pkqe¦ sfqe¯q bºr ±rn¯n ±xo¦e x¯ pajºr nk- 
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23- surane¦q bºr ±rn¯n u¤ï zvjßr ¼e¬r, o¤- 

24- nlq b¯q hfopfy¸qdf ¼splqº nÂpay¤skz, 

 

(6)  

1- b¯q nfqeºp nsyad¤ikp efyº bÓ plqx¦o 

2- Ûzfr¯ nar¦r ±yofelo¬r, À xan´u Paelt¦j 

3- ±olqº dfblq¯ nsyßu efrxlt¯ b¸raz ¨nd¯ 

4- xlrp¯n qlyfulqe¯ ¼n¯q bane³nl q¯ efrxºt x¦r 

5- q¯ n¸psf x¤r. 

6- H¬paq Paelt¦j Àraeaq naon´u saraÞq¦ 

7- hlueº ¨nt¦p ÆoÏqca yausº qapazkq´ ±e¸u,  

8- b¤efjv ±opayº ssÞpai¦ batoae³, ±opaq´q 

9- nabvivqß sfyºs baekya [baĢıya] xfreº ufqbºj ±Þ- 

10- ofeº tÓ nabviÓ pajºr nksraiã x¯r x¯  

11- yaqkqeanº n´r ¨u´ nÂÞxfr, x¯ yarkskq´ 

12- jaqßp Svou¦q yf´u yauuko¤r, usnÏz  

13- ¢Þ usnÏz hwqe¯ Paeltaj¦ bºr ±rn¯n ±xoa- 

14- eº hfoe¸, À xan´u nkskr¤nea bºr ±rn¯n u¤ly 

15- usivreÏ. Paelt¦j h¤yfu sfxkqºu dÄn 

16- gankrofr¯ bajtºt ±yofe¸, t¸pel bvqo¦r 

17- Tajzaefyº bfsofpfi¯ batoaeko¤r, bºr sfq¯ 

18- ¼nº sfq¯ x¯o jas´o yfeº yatkq¦ hlrºu ds- 

19- cvno¦r ¼o¯ ÆÞqaeki´ xan´u dscvno¦r 
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20- bvq¦ ¨es´z x¬³ [bey] efro¯r ¼¯¸ [idi]. Bºr hÕq Taj- 

21- zaeº nfqelqºq ¨eº Àopaekikqk caq´ sknk- 

22- oar¦n xaolefslq¯ hfoºu – bfqºp ¼splpº q¸- 

23- dwq nÂpaelqlz, ¨qas´ Æißo bab¦q bloºr 

24- Æq¦ sÂr efe¸. Tajzae¯ j¬paq babaskq¦ 

 

(7) 

1- hfoºu ¼gae¯ ±yofelne¬, uaelt¦j Æioßp s¯q 

2- baq¦ bºr efrxlte¯q jlpp¯u ÆoeÏq, À efrxºt 

3- bÏraya h¬opfylqcf b¯q saq¦ ¼sºp ns- 

4- y¤pap efe¸, Paeltaj´q yaqkqe¦ Æo¦q 

5- rld¦o Û nlb¦r – Paeltaj´p efrxºt efel- 

6- iºq bÓ h×q bÏrae¤ ¼s¯ y¤rkq tvre¤ekr 

7- nºp bloºr q¬zfpaq hfo¸r. Paelt¦j bvqoa- 

8- r´q stzwqÙ panbßo htr×u Tajzaefyl  

9- Àraeaq ¨o´u bºr plqas¸u ¼sºp nsp¦n ¼d×q  

10- pwtaxfrfy¯ batoaeko¤r, Plelt¦j [PadiĢah] efrxºt 

11- hfopfy¸qcf b¯q ¼sºp nsy¤pap, x¤rkq bf- 

12- qºq Tajzaefp¯ Ænvp¦n yazp¦n ¼d×q bºr 

13- jÂca bÏosq [bulun] efyÕ ªpr ±yofe¸, Æqo¤rea 

14- Eaql¯o ¼splqe¯ bºr jÄca ¨oßu Paeltaj¦ 

15- dknaruko¦r – ªÞ jÂca, bfqºp tajzaefp¯ Æ- 

16- nvyßuyazekrpao³skq. – Eaql¯o ªpr±g¬q- 
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17- ulplzlq ¢ppa Tajzae¯ ewqy¦ ywzwqe¯ Æ- 

18- nvy¤paz cfx¦u ¼e¸qcf, Paelt¦j – ewqy¦ 

19- ywzwqe¯ bºr ±xoaekp x¦r q¸dwq Ænv- 

20- y¤paz dfx¦u ¼e¸qcf, j¬paq ¨jrfue¬ pl 

21- ÆnÏr; Eaql¯o – j¤Þr ±g¬qelp ÌÞo¬ efilo 

22- y¯r ¨oukqe¤, ¨ï x¯ hwq¯t ywz× htr- 

23- p¯z bºr pajz¯q yauukr³rslq Tajzae¯ À 

24- xan´u ÆnÏr, dÕqnl bºr pajgº yfre¯ Æ- 

 

(8)  

1- nÏrsa, bºr t¬Þ hÈrpfylu efrslq¯ pfthßo 

2- Æoßr efelo¬r. Àoefp Paelt¦j y¯r ¨oukq¦ 

3- bºr pajz¯q yauukre³, Tajzaefyº es¦ x¯ 

4- sfq¦ ¼o¯ À pfîaq¦ braneko¦r jÂca Ea- 

5- ql¯o Tajzaefyº Ænvupai¦ batoae³, bºr 

6- sfq¯ ¼nº sfq¯ ufp¦p Àq ¼nº yatkq¦ nae¦r 

7- Ænvyßu cÕpof ¼opº uajsºo ±yofe¸, bºr  

8- h×q Tajzaefy¯ ua¦p hfulrelnofrlqe¯ ªu 

9- y¬rnfq ¨izkq¦ bºr nfpºn hfoeº j¬paq Taj- 

10- zae¯ ¨izkqe¦q nfpliº dknar´u ysnar´ ¨u- 

11- ekikqe¦q ufu¯ capkq¦ hfoºu c¤p nkrk- 

12- o´u hwq¬telr ¼dfrÙ hfoeº, Tajzae¯ bat- 

13- oae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapa- 
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14- y¤ x¯ u¯n dÄn Æiratºu n¤q u¯r ¼dlq¯ bau- 

15- u³, b¸ref jÂca ¼dfrº hlrºu Tajzaefyº n¤q 

16- ufr¯ baupºt htrewne¯ – Tajzae¯ hwle- 

17- tfc¯n bºr t¬Þ bvoapae³qpk; Tajzae¯ 

18- – ¨p¦q jÂca caq´p u¯n sknkoe´ bfqº 

19- b¸raz ektar´ dkn¤r. HÂca eajº u¯n ±yº 

20- efyºu saraàq nauvsvq¦ bºr ¨Ý¦ saqua- 

21- oly¦ htuwr×u Tajzaefyº Àraya hful- 

22- rºu Æuvruevo¦r t¸pel Tajzae¯ eÊru ua- 

23- rag¦ qaz¦r ±eºu ban¤rnfq htreÕnl nartk- 

24- e¦q bºr ¨xc³, ±olqe¯ taj´q x¯ ¨rnaskqe¦ 

 

(9) 

1-  bºr uazº ¼o¯ hfo¸rlel ¢caba bÓ q¯ ¼pºt ef- 

2- y× elnn¤ulof ban¤rlnfq jÄcask – Taj- 

3- zae¯p bvyÏrvq pfîaqkpkz¦ hlefo¸p,  

4- Tajzae¯ u¯n ±yº hlefoºp ¢ppa b¬qef ba- 

5- bame¦q btÞo¯ ¢u tajºq x¯ uaz´ ¼su¬rlp 

6- efy¸qcf, jÂca Eaql¯o b¦t Ûsuwq¯ bÏ- 

7- yvrvq pfîaqkpkz¦ hlefoºp T¦j babaq¦ 

8- stÞo¬rlp efyºu ufnr¦r pajzfq¯ etqewo¬r. 

9- §qe¯q Eaql¯o Paeltajºq jvzvrvq¦ 

10- dkn´u Tajzaefqºq dfxauoarkq´ bºr blr 
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11- ¼gae¯ ±yofeº (bv ±sqae¯ Tajzae¯ 15 ya- 

12- tkqe¦ ¼e¸). Àoefp Paelt¦j xfzlr¯ ªpr ±- 

13- yofe¸ nl rld¤ol nlb¦r j¬uslql usuoas´q 

14- t¸pel bvqo¦r c¯p Æoevne¦ Paelt¦j – 

15- bfqºp Tajzaefpºq daqº sknkop´t Æea hl- 

16- efc¯n x¯ bÓ xfs¸o¬Þof tvq¦ bºr ¼sºp ns- 

17- yao´p efyºu Tajzaefyº Àraya hfulrlro¬r, 

18- ¼tu¯ bvqo¦r bºr plqasºu ¼sºp ×zfrlqe¯ pf- 

19- txfr¯u ¼upfne¯ ¼n¯q b¸ref À efrxºt elnloe¸, 

20- uaelt¦j jÄt bfte¯q sÂqra efrxºt – padida- 

21- j³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ 

22- uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) Æosßq efyºu naâu 

23- ÆoeÓ uaelt¦j bajtºt xlrp¯n ¼d×q efr- 

24- xltº dÄn ¨raeº ¼s¬ef bºr ewro× bvo¤-  

 

(10)  

1- paekoar t¸pel uaelt¦j T¦j »spako¯ Àq 

2- b¯t eaq¯ plqasºu ¨eapo¦r x¬rlqnl Æqo¤rlo¯ 

3- ¨x¦ hleºu ±iofslqo¯r ±yofslqo¯r efy¸qcf, ¢qlef xarºu 

4- 20 yliºu bvoßu hfulrelo¬r, bvqo¦r À 

5- hlc¯ q¬rfyf hlefcfnofrlqº pwtaxfr¯ ±e¸u, 

6- ±rufsº hwqÙ ¨o¤ï x¯ tfqoºn ¼o¯ ¨x¦ dk- 

7- neko¦r bvqo¦r uap¦p 20 hÙq ¨x¦ hfz¸u,  
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8- bºr dftp¯ batkq¦ hfoelo¬r. T¦j »spa´o 

9- eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q nartk- 

10- skqe¦ bºr e¦i htrwu – ªÞ naruato¦r b¯q 

11- y¤rkq bÓ htrwq¯q eai¦ h¸e¬rlp s¸zef 

12- h¤Þrl yfrofr¯ h¸elq, x¯ Àraeaq naon´u yfr- 

13- ofrlq¯ hfoeko¬r. 

14- T¤j »spa´o À hlc¯ ¨tn´q usovsv- 

15- qÏ nkrno¦r ±olqe¯q qÏt ±yofe¸, äpel bvq- 

16- o¦r sab¦j ±rn¯q naon´u À dftpfy¯ eaj´o 

17- Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu ¨x- 

18- efuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q batkq¦ etqpfi¯ 

19- n¤xo v nar¦r ±uelo¬r, b¸z hfofoºp T¦j »s- 

20- pako¬. T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À ht- 

21- rwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±ef- 

22- r¬n, htreÙ uai´q ±ufilqe¯ bºr hwz¯o 

23- yaÞo¦ x¦r x¯ bºr bwy×n sÓ ¨n¦r x¯ 

24- svyÓq nfqarkqe¦ bºr cfÞr¦q Æuoaq³r,   

 

(11) 

1- j¬paq T¦j »spa´o uazlyº saoe³, dfÞr¦q 

2- nad¦r uazk nsxao¤r, T¦j »spa´o ¨r- 

3- eoarº skr¦ nst¤rlnfq dfÞr¦q bºr daulr´q 

4- ¼dlq¯ hlreº  T¦j »spa´o daelrºq Ìqwq¯ 
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5- hfo´u x¯ dkukroar¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q 

6- htre× bºr hwz¯o n´z daukre¦q uktar´ 

7- dkne³, n³zea htreÙ daukr´q Ìqwqe¯ bºr 

8- hwz¯o Æio¦q uvrÏysr Æioaq´ htrewiº 

9- hlbº ¨t´n Æoeß T¦j »spa³oea hÈrewiw  

10- hlbº Àua ¨t´n ÆoÏu, Àraea ewt×u baÞoe³, 

11- t¸pel n´z baseº [bakdı] q¯ yaus´q daukr´q yaqkq¦ 

12- bºr nsdanar´ Æoßu n´z Æq¦ yaoxarºr ¨p¦q 

13- xaole¯ blzºp szaekr´q [çadırın] Ìqwe¯ bºr hwz¯o 

14- Æio¦q hfoºu Àraua ewtÕu baÞopºt ¨p¦q  

15- qlq¯ h¯o tvqß ¨ukq¦ bsqelrºu [bindirip] yfrlq¯ yso- 

16- oayao³p, z¸ra ¨q¦p bab¦p naruat´p hf- 

17- oºu bfqe¯q z¦q ¼efro¯r efyºu yanasº uv- 

18- uvteÓ ¼s¬ef htzwqÙ bºr ewroÙ Æioaq´q  

19- Ûzfrlqe¯q ¨ylr¤pazkek, dÕqnl À hlc¯  

20- n´z Ûryaskqe¦ T¦j »spakoº htrp×t ¼e¸, 

21- Àoefp nsd¤nar³ – n³zkp bvqßq ¼oacº 

22- htiswq×q bfqeofrlqº dtz×u htzwq¯  

23- swr¬slq À xan´u ¨ylo´r z¸ra y¤okqkz 

24- sfqºq pfpfofrºq Æq¦ tlg¤ekr, nkz´q ¨noº  

 

(12) 

1- ufrwt¦q Æoßu x¯ htiswq× ¨d´u Æioa- 
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2- q´q ywzwq¯ swrÕxfrek Æioaq´q ¨no´ 

3- batkq¦ hfoºu pfcqßq hlbº eÈru uarag¦ 

4- ban´u nkz¦ bvqoar´ efe¸: 

5-    Kadlre´p dfÞraq´ yfu¬pfelp b¯q 

6-    Naíajº htsufrºr qÏrl elearº 

7-    Bfqº h¦rn ±yofeºq ¨tn efryaskq¦ 

8-    Ywrfilp¯ saoe´q ¨u¬tl qar¸. 

9- (A. n´z)  N¸df bºq ¨xdlo¦r hfz¯r bv uai´ 

10-   tajlqºq nfnoli¯ s¤oua x¦r ywrr× 

11-   q¸uslq h¦rn ÆopÏtvq ¨tn efryaskq¦ 

12-   bºr zfp¦q ±qhlq¯ s¤oua x¦r ywrrÕ. 

13- (T. »s)  Maqfqeºq bvovqp¦z ªÞ n¦t ß nfp¦q 

14-   Ìoewr×r ¨tn´q jºd xfrp¯z ¨p¦q 

15-   yaqai´q tvofsl q¦j ¼o¯ ufb¦q 

16-   s¤q nl tvo¯ xfrºr tfps¯ napfr¬. 

17- (A. n´z)  Sfslqe¯q bwobwo¯ Æntaeºp sfqº 

18-   bwobÕo sfe¦ xfrºr skq¦r î¤gfslq 

19-   y¦r sfqºq ¼dÙq ¨uuºp rln¦u ufrefs´ 

20-   ywzwpe¯q bºr bvs¯ ¢oua x¦r ytrÙ 

21- (T. »s.)  °ox¦q ±ox¦q Æopßt htre×p nqqelqº [kendini] 

22-   efsuº zfrqlt¤qekr sfu¯g ulrqai´ 

23-   ±op¦s cfxajºr htiswq× htr×r 

24-   adlopºt htrfÞp saurº pfrpfru¤t. 
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(13)  

1- (A. n´z)  Caq´p nvrb¦q sfqºq hlbº dlxaq¯ 

2-   yfqlhtre×p ewte×pp¨tn¦ åppaq¯ 

3-   h×o jasrfuºq x¦r yaox¦r babaq¦ 

4-   bab¦q h×o xfrp¬ssf s¤oua x¦r ytrÙ 

5- (T. »s.)  Uab¸u hfr¯n efrelpº blo¯ 

6-   ¨ioayßu, hÊz yatkqº utqewre×p sfo¯ 

7-   pfxo¦ nfr¯p ±Þo¯ T¦j »spako¯ 

8-   hkoºu [girip] efr¬blosfp À hwowzar´ 

9- (A. K´z)  Yliºu s¬qslq y¤rl sfruam 

10-    ofbkqe¯q ¨nkueºq p¸snk ¨pbfrº 

11-   saq¦ nvrb¦q Æosßq bÓ hwowzar´ 

12-   s¯q ¨io¤rskq bfqe¬, h¬oef x¦r ytrÙ 

13- B¸ref Æio¦q uarpaikqeanº jaufpº nkz¦ 

14- xfreº n³zea pwcfxj¯r uaraikq´ Æioaq¦ 

15- xfre¸, äpel T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu ¨Þrk- 

16- o´n bfÞuofrº stÞofelo¬r. 

17- (T¦j »s.)  Mfo´o pfo´o ban¦q elob¬r. 

18-   etq¯r bºr yaq¦ ¨Þrko´n 

19-   yaqe´ xlcveºp n×o Æoeß 

20-   Æo¦q elxaq¯ ¨Þrlo³n. 

21-(§oe´ n´z)  Bilm¬zlekp sfqº ±xfoº 
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22-   x¦r yliºu hºu b¯q sfqºqkp, 

23-   uwnwoe× [?] bai´q hazfoº 

24-   x¦r hºu yliºu b¯q sfq¸qkp. 

 

(14)  

1- (Taj. »sp.)  Maqfqeº bvovqp¦z yarºq 

2-   htq×o dfn¯r ¢j v zarºq 

3-   bwobwo×p u¯rn ¼up¯p yfrºq 

4-   nsq¦p h×o saq¦ ¨Þrkoæn. 

5- (Ale´ n´z)  Naíaje¦q htre×p cfpaoºq 

6-   qfyqfyºp ewqyae¦ paoºq 

7-   cfxab´ hfxjfrº jann´q 

8-   x¦r hºu yliºu b¯q sfq¸qkp. 

9- (T¦j. »sp.)  T¦j »spa´o hfoe´ saq¦ 

10-   hwz¯o ¨e´q bloeær baq¦ 

11-   bfqº nÂpa yaqã yaqã 

12-   pwtnÕoewr baq¦ ¨Þrko³n. 

13- (§oe´ K´z)  Gwowz¤rekr sfqºq yar´q 

14-   sfÞrlpe¯ htre×p elearºq 

15-   V¤ooajl bÏevr y¤rlq 

16-   x¦r yliºu hºu b¯q sfq¸qlp. 

17- BfÞuo¯r ufp¦p Æoevivqe¦ nsc¤nark 

18- –bÓ btÞo¯ Æop¦z h¯o Æioßp saq¦ ¼nº 
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19- qaskj¦u xfrfy¸p, y¤rkq nkz´q babas´ bºr 

20- ät ¼d×q babaq´q jvzvrvq¦ dlnac¦n 

21- s¯q Æqe¦ jaz´r bvovqßu paeefyº ¼gae¯ 

22- ¼e¬rslqlz x¯ ufefrºq r¬spfq nkz´ babaskq- 

23- eaq ¼su¯r À zfp¦q j¯r t¬Þ blu¬r, h¯o Æi- 

24- oßp b¯j [bey] Æoar¦n Gwowz¦r jaqkpe¦q ¼nº 

 

(15) 

1- bvs¯ ¢o ef¸qcf j¬paq T¦j »spa´o ¢soa 

2- ¼jp¦o äupfylu Ût¬qpfefq ¨ue¦q ¨tay¦ 

3- ±qºu ¼nº bvs¯ ¨oe¸, x¯ y¸qf ¨ulq¦ blq×u 

4- yso¦ rfx¦q ÆoeÏ, dfspfqºq batkq¦ hf- 

5- oÕu, bane¸ nl ysouatoar´ axkq´ bºr blrl- 

6- q¯ htssfr¸sroar, bvqo¦r T¦j »spako´ 

7- htrewnofrº hlbº – Tajzae¯ sfqºq xvrev- 

8- ißq ¢x q¬ref T¦j »spa´o bß bfyluofrº  

9- stÞofe¸. 

10-   H¬k ¨iao¯r ªÞ hazlo¯r 

11-   hÈrwq q¬ofrefq ¨Þrkoe´p 

12-   Ìue×p j¬pef jfoaooate´p 

13-    n¬ul sfjfre¯q ¨Þrkoe³p. 

14-   BÓ h×q bºr s¬Þof [seyre] uaoe´p 

15-   b¬quf blop¯p q¬ref naoe´p 
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16-   ewnî¦q ¨ce´p pau¦j ¨oe´p 

17-   bºr hwz¯o yare¯q ¨Þrkoe³p. 

18-   Bºr h×q t¦e Æoßu hwofÞp 

19-   yare¯q ¼quln¦p ¨oayºp 

20-   bºr hlc¯ pljp¦q Æoayºp 

21-   h×o ywzo× yare¯q ¨Þokoe³p [ayrıldım]. 

22-   Sfrxº bsykoß HvrÓ pfo¯n  

23-   bfqº jasr¯u nÂpa Ffo¯n 

24-   T¦j »spa´o ¼e¯r elo¯n 

25-   b¯q bºr hwozare¯q ¨Þrkoe³p. 

 

(16)  

1- T¸pel bvqo¦r dftp¯ batkqe¦q naonßu 

2- yfrofrlq¯ hfo×u À hlc¯ yauuko¤r, sab¦j 

3- Æoßu ysoeatoar´ – Tajzae¯p bÓ hÕq 

4- q¬rfyf hlefc¬nslqlz; efy× sv¦o ±uelnof- 

5- rlqe¯ T¦j »spa´o saz´ ¨oe´ b¦n q¯ efe¸. 

6-    °ox¦q ±ox¦q Æopßt htre×p yaqai´ 

7-    efsuº z¯r qktaqe¦q jau¯p ukrqai´ 

8-    ±op¦s dfxaj¸rekr htiswq×q sai´ 

9-    ¨dkosßq s¬Þr ¼e¯p h×o pfpfofr¸q. 

10- T¦j »spa´o bÓ bfÞuº ±eºu – b¤nkq 

11- nareatoar´p tlpe¯q sÂqra bÏraeaq bºr 
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12- yfr¯ hlup¬p, x¯ bfqºp ¼tlpº Mfxoae¦q 

13- h¤Þrl n¸psf blop¯z efy×u hwqe¯q hwq¯ 

14- sarar´u ssopai¦ batoae³, ¨qas´ x¯ ba- 

15- bas´ bÓ Æio¦q bºr efre¯ Æirap´t tvq¦ bºr 

16- jfnºp uayºq ¼efoºp efrelq¯ efrp¦q ÆosÏq,  

17- efâqcf ¨rnaeatoarkqe¦q blrº – uaeltaj´p 

18- T¦jzaefq´q jfnlpoºn bºr ¼tº yÂnevr ¢q- 

19- can Æqßq efreº ¢tnekr. Paelt¦j ªpr ±y- 

20- ofeº x¤rkq T¦j »spako¯ stÞo¬ylq nlp¯ ¨t´n 

21- Æoeß ¼s¯ Æqß ¨okxfrfy¸p, bvqo¦r T¦j 

22- »spako¯ hleºu ufefrºq ±prlqº ¼gae¯ ¼uelo¬r, 

23- T¦j »spa´o – b¤nkq ¨iao¦r bÓ xloayf- 

 

(17) 

1- ue¯ bºr n¸psfqlq nkzkq¦ ¨t´n Æoevißp 

2- yÄn efyº cfx¦u ±yofe¸. 

3- T¸pel t¦j »spa´o hwqe¯q hwq¯ yfp¯n 

4- ¼dpfne¯q nfsloeº b¬y babasº jab¯r ¨oÏu 

5- b¯q bºr Kaquaj¦r uaeltajº Æoayºp bfqºp 

6- Æioßp sfxe¦ dfnsºq zarº zarº ¨ioapai¦ 

7- batoae³. t¦j »spako´q ¨rnaeatoarkqe¦q 

8- blrº uaeltajºq jvzvrvq¦ dlnÏu – padi- 

9- tajºp blzo¯r tajzae¯ ¼o¯ ¨x¦ hluelilpºz 
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10- zfp¤q, uai´q blrlqe¯ bºr yso¦ hle×u blrl- 

11- plzº bfrab¯r ¢opaek sÂqra yaqkpkz¦ hfoeº 

12- ¼s¯ bane´n ywz× ssopßt xf ssreßn taj- 

13- zae¯ y¤rlq q¬rfyf hlefc¬ilz; cfx¦u ¼ueº 

14- tlpe¯q sÂqra bºr yfr¯ hlup¬p, x¯ bfqºp ¼tº 

15- Mfxoae¦q h¤Þrl n¸psf blop¬z uaelt¦j bÓ 

16- stz× ¼tleºu ªpr ¼ue¸. – u¯z x¤rkq bºr ua- 

17- u¦r dkns´q Àraea uai´q ¨rnaskqe¦ q¯ x¤- 

18-rlsa bºr jab¯r hfulrsÕq. 

19- T¸pel uaeltaj´q ±prº Ûzfr¯ uau¦r yso¦ 

20- dkn´u À uai¦ xarekne¦ bºr yaÞo¦ htreÕ, 

21- Àraea u¯n dÄn dae´r x¤rkek ¼nº hwqe¯q 

22- sÂqra hfrº etqÕu – ±g¬qekp Kar¦ eai´q  

23- ¨rnaskqe¦ bºr yaylo¦ x¦r paxº daekro¦r 

24- esoß x¤rlsa ±g¬qelp tajzae¯ ywr×n  

 

(18)  

1- nkzkq¦ ¨t´n Æopßt jab¯r xfr¸rnfq, uael- 

2- taj¦ efelo¯r ywr×n bfyºq nsqandks´ 

3- saray¦ hfoeº – uaelt¦j hfo¯q nsqandkyº  

4- jvzvrvq¦ daikr´u – Uwrnp¯q nkz´ 

5- x¤rpl; slx¦o ¼uelilqe¯ – ±xfu ±g¬qelp Gw- 

6- owz¦r ¼splqe¯ bºr hwz¯o nkz´ x¦r efyº  
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7- cfx¦u ¼ue¸. 

8- Bvqo¦r tß stze¯ ¼n¯q uaeltaj¦ jab¯r 

9- xfrelo¯r Uwrnp¯q bfà hfoe¸, uaelt¦j ÆqÏea 

10- daikr´u najxfe¯q sÂqra uaelt¦j – sfqºq 

11- bºr nkz´q x¦r §ooaj´q ±prº ¼o¯ ÆqÓ t¦j 

12- »spa´o Æiovp¦ ¼su¬rlp – j¬paq Uwrnp¯q 

13- bfyº bãt Ûsuwq¯ b¯q uaeltaje¦q nkzkp´ 

14- ±slrhfp¯p t¸pel najxfo¯r uazfofq×u es¦ 

15- x¯ sfq¦ ¼o¯ ¼dulo¬r, Æoe¯p t¦j »spako¯ 

16- pwcfdlo¯r [müjdeciler] hfoºu Uwrnp¯q b¬yl nkzkq´ 

17- saq¦ xfreº x¯ batoaqe´ bºr bºr ¼gae¯ ¼upfi¯  

18- t¦j »spa´o h¤yfu sfxlqºu bvqÓ efe¸. 

19-    H¯r n¯s s¦z v pftrßr Æoßu hwoewo¯r 

20-   Ìprwp×q jayau´ Gwowz¦r jaq´p 

21-   n¯s sfxelilpºq ¼spºq sfxelo¯r 

22-   bfqºp nfp¦q nato´p Gwzwo¦r [Gülüzar] jaq³p. 

23-   N¯ Æo¦ t¦e Æoßu hwofàp 

24-   pvraekp¦ pansvevp¦ ±rfàp 

 

(19) 

1-    bºr eaj¦ éopfefq ywzwq× htrfàp 

2-   bfqºp ¨jß Gwzo× [gözlü] Gwowz¦r jaq´p 

3-   Katofrºq bfqzfueºp nvrvoß yay¦ 
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4-   nfpao´q bfqzfueºp htnefnº ¨y¦ 

5-   hlc¯ hwqe×z yaoxar³rkp Mfxoay¦ 

6-   bfq´p h×o ywzo× Gwowz¦r jaq´p 

7-   ¡j bfqºp sfxliºp [sevdiğim] Gwowz¦r jaq´p 

8-   ranluo¯r dfnelo¯r u¤Þpa yat´p 

9-   T¦j »spa´o ¼dº [içti] ¢tnºq usovsß 

10-   htqowp×q swrvrß Gwowz¦rjaq´p. 

11- Bvqß efyºu nfse¸, t¸pel nksayº batn¦ 

12- ywze¯q elqo¯ Mvn¤eefpa t¦j »spakoº 

13- n´z ¼o¯ htrwtulr¯q À nsc¤nark bÓ ±sqae¯ 

14- sfÞre¯ ¼p¸t, bÓ bfyºq nfqeº nkzkq´ t¦j 

15- »spako¯ xfrfc¯n jabfrlqº ¨oekne¦ xara- 

16- yºp nkz´q xaolefslq¯ pwce¯ ¼efyºp bºr ¢z 

17- bajtºt ¨oay¸p; efy×u naonßu esirß 

18- nkz´q xaolefslq¯ hfoºu pwce¯ jaq³p,  

19- uaelt¦j nkzkq´ ¼sufpºt b¬yef sÊz xfrpºt,  

20- – q¯ efp¯n Æosßq b¯q nkzkp´ uaelt¦j´q 

21- Æiovq¦ xfrp¯p efe¸, daekroar´ x¯ cw- 

22- pof ¨eapoar´ usuoayßu H¸qe uaragkq¦ 

23- rfx¦q ÆoeÏ. 

24- Uwrnp¯q bfyº uaeltaj¦ efeº nkz´q b¸raz  
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(20)  

1- ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra 

2- ¢qcan jaz´r Æoablo¸rlp efe¸. uaelt¦j 40 

3- h×q pwjo¯u xfre¸, t¸pel Uwrnp¯q bfyº  

4- ¼zºq ¨o´u yso¦ dknßu À nar¦ eai¦ hfoeº  

5- daekroar³ea [çadırlarda] n¸psf n¤opapkt ¢qdan bºr 

6- ±snº dae´r x¤r À daekre¦q jab¯r ¨o³u 

7- nfqe¸ef Æqoar´q ¨rnaskq¦ rfx¦q ÆoeÏ. 

8- Bºz hfofoºp bfrly¬. t¦j »spa´o n³rn 

9- h×q ufjapp×o ¼efcfilq¯ ¨no´ n¬spf- 

10- ywu yaqkqe¦ Æoaqoar¦ – t¸pel b¯q åÞnv- 

11- ya xarßu n³rn h×q åyvyac¤ikp Ào- 

12- oaya n³rn hwqe¯q ªxfo åyaqelr¤skqkz  

13- efy×u zau´ uaelt¤jua ewy×q ufuarlnlq¯  

14- batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r h¬o- 

15- pfelilqefq xfsxfs¯ ¼e×u jab¯r ¨op¦n ¼d×q 

16- bºr uau¦r htqefre¸, uau¦r yso¦ dknßu 

17- Kar¦ uai´q ±ufilqe¯ n¸psfyl bÏopayvu 

18- hfrwy¯ hfo×u x¯ uaeltaj¦ – ±g¬qekp À  

19- daekroar´q yfrlq¯ Àu blupºt efy×u uael- 

20- taj´q nfÞgº bÓ sÊz t¦j »spakoºq 

21- nvoaikq¦ hle¸qcf, Àua pfoºo pajsÓq 

22- babaskq´q hfo¯u [gelip] ¨ioayar¦n bvqÓ efe¸. 
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23-   Sfâre¯ åirae´p jvrÓ nfupaq¯ 

24-   j¤qk bfqºp Gwowzar´p h¬opfel 

 

(21)  

1-    ylulruºp ¨nokp´ Æoeßp elxaq¯ 

2-   j¤qk bfqºp Gwowzar´p h¬opfel 

3-   Kfqeº bfÞzae¯ ¨y¤rekr jfo¯ 

4-   sfe¤Þ bwobwo¯ Æir¤ekp elo¯ 

5-   bºr plq¯ hfreaqo´ uwsnwrp¯ bfqoº 

6-   j¤qla Gwowz¦r jaqkp´p h¬opfel 

7-   Dfpaolq¯ hfypºt ewro× ±obls¯ 

8-   ÆqÓ htr¯q pfejºq ¼e¯r j¯r nfs¯ 

9-   hwp×t hfreaqkqe¦ ¨oe´p bºr bvs¯ 

10-   j¤qla bfqºp Gwowzar´p h¬opfel 

11-   T¦j »spa´o efrºq sfxeay¦ eaoe´ 

12-   yarºq qasau´q åqveßu naoe´ 

13-   ¨tn´q uvovsvqß ¼d¸uef naoe´ 

14-   j¤qla bfqºp Gwowzar´p h¬opfel. 

15- ¿oefp uaelt¦j xfzlrº daikrßu pasoa- 

16- jau´ ±xfolqe¯q ssqvq¦ nae¦r bºr q¤no 

17- ¼e×u x¯ uauar´q hfulreliº jabfrº ¨qoaeßu 

18- xfzlre¯q bºr dar¯ pauoßu ±uelne¬. Vfzºr 

19- – ualeltajºp [PadiĢahım] b¯q bºr ¨n³o ewtwqe×p 
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20- (bºr ufo¦o dlnarßu Kaqeaj¦r uaeltajlq´q 

21- ÆioÓ t¦j »spa´o bÓ hwqofre¯ ±xofqf- 

22- c¯n Kaqeajaru¦ q¬naear n´z x¤rlsa cÕ- 

23- pofsl cvpa¦ hwq× hlylqºu nvtaqºu 

24- Gwot¦q baicfslq¯ c¯p Æosvqo¦r qfe¦ 

 

(22) 

1- ¼uelrfo¸p) uaelt¦j u¯n ±yº Æoßr efy×u 

2- j¬paq j¯r uarag¦ efooaoo¦r dânßu uael- 

3- taj´q ±prlqº ±jaoly¯ bfy¦q ±yofelo¯r (¼tu¯ 

4- À zfp¦q bºr ¨e¯p nkzoar´q ufoatkq´ htr- 

5- p¯n ¼d×q Kaqeajare¦ Æopap´ [olmalı] ¼eº) bÓ 

6- nkzo¦r uaeltaj´q Æiovq¦ tlrºq htrwqp¯n 

7- ¼uuaas´ ¼o¯ bºr blrlq¯ qlsu¬uof hlylqºu x¯ 

8- ewzfofqºu Gwot¦q baicfslq¯ usoev- 

9- o¦r. 

10- T¦j »spa´o baicfy¯ hfoºu htre× q¯ 

11- ban¤rskq pfpofnfue¯ q¯ nae¦r n³z x¤rlsa 

12- baicfy¯ usopvto¦r sazkq´ ¨o´u stÞofe¸. 

13-    Bto×n bto×n Æopßt jvrß nkzoar´ 

14-    Hºd blrlsº Gwowzar¯ bfqzfp¯z 

15-   Gtq×o nlpº sfx¬rsf Àevr hwz¯o 

16-   Hºd blrlsº Gwowzar¯ bfqzfp¯z 
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17-   Klpº ¨oo¯r hly¯r nlpº nkrpkz´ 

18-   nlpº h×o efxtlrºr nlpº qfrhlzº 

19-   nlpº t¬Þj »soap´q xfzlrºq nkz´ 

20-   jºd blrlsº Gwowzar¯ bfqzfp¬z. 

21-   Klpº ¨oo¯r hlypºt nlpº uvrvqcÏ 

22-   nlplqºq ¨izkqu¦ eltofrº ¼qcÕ 

23-   nlplqºq nsÞqvqe¦ qar´ uvrvqcß 

24-   jºd blrlsº Gwowzar¦ bfqzfp¯z 

 

(23) 

1-    Klpº ¨oo¯r hlypºt nlpº zfryabº 

2-   n¸plqlq ewqyae¯ yÂnekr ±rbabº 

3-   n¸plqlq nsÞqvqe¦ cfxajºr nabº 

4-   jºd blrlsº Gwowzar¦ bfqzfp¬z 

5-   T¦j »spa´o nkrno¦r ¼o¯ blrofteº 

6-   yarº htr×u ¨qe¯ saqe´ [yandı] uvuvteß 

7-   Gwot¯q baidfslq¯ xfoxfo¯ ewte× 

8-   jºd blrlsº Gwowzar¦ bfqzfp¬z. 

9- T¦j »spa´o bvqß stÞofyºu nsqai¦ 

10- hlue³. ufefrº ÆiovqÓ jvzvrvq¦ daik- 

11- rºu – Æioßp bºr ytr×n nkz´ ¼d×q bÏ- 

12- naear qfy¯ pa¸o ÆoÏrsvq x¯ j¯p ytr×n 

13- nkz´ À uarage¦q hlupºt ¢rukn n¸psf nao- 
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14- paplt, h¯o Æioßp tß nkze¦q x¦z h¬c 

15- saq¦ Æqe¦q hwz¯o bºr n´z ¨okxfrfyºp efe¸, 

16- j¬paq t¦j »spa´o naonºu ufefrlqºq ±olqº 

17- Ìu×u – ªÞ bfqºp efxofuoº bab¦p bvqe¦q 

18- sÂqra b¯q tß yfrofre¯ n¸psfqlq nkzkq¦ 

19- ¨tknokiºp yÂnevr b¯q bß xloayfue¯q hlef- 

20- c¬ilp, ªifr Gwoowzar´ bvop¤sap b¤rl 

21- Æqßq ysovq¦ Ìofyºp – babas´ bºr n¤d 

22- qaskjauo¦r xfrºu t¦j »spako´ naqekr¤- 

23- payvu hazfb¯ hfofr¯n x¦r cfjfqqfp¯ hºu 

24- efy×u jvzvrvqe¦q nsxeÏ. t¦j »spa´o  

 

(24) 

1- Æqe¦q jazqfy¯ hfoºu bºr jfÞb¯ esovsß 

2- ¨ouÏq, nko¸d x¯ plzr¦n ¨oe´ Æqe¦q ¨jv- 

3- re¦q Kap¯r eayº ¨oar¦n saraylq¦ hfo×u 

4- jazkroaqpane¦ Æoevivqß xaolefsº jab¯r 

5- ¨oekne¦ j¬paq uaektaj¦ xarßu – t¦j 

6- »spa´o Gwoowzar´q ¨rnaskq¦ 

7- hle¸ysr s¯q uaekt¦j Æo¤skq ±xoaekq´q 

8- darfslqº hÈrpfyfslq efe¸, j¬paq uaekt¦j 

9- nao¯ nauvcvoarkq¦ jab¯r x¬rlu nauv- 

10- oar´ nauasßq nfqelofrº bºr uarag¦ nad- 



55 
 

11- svqo¦r efy× ªpr ±yofe¸, j¬paq nauv- 

12- oar´ nauayßu nfqelofrº eaj´ nadeko¤r,  

13- b¸ref t¦j »spa´o Kap¯r uay¦ blq×u 

14- hle¬rlnfq ¨qas´ jab¯r ¨oßu sadkq´ ys- 

15- oar¦n »spako´q nartvsvq¦ dknßu – 

16- Æioßp q¬rfyf hle¸ysrsvq; s¯q bºr uaek- 

17- t¦j ±xoae´ Æo¤skq btÞo¯ bºr n´p [kız] ¼d×q 

18- uaioar¦ ewt¬slq, Àoefp t¦j »spa´o ¨qa- 

19- skq¦ bvqoar´ efe¸. 

20-    §q¦ swewqº jfo¦o ±yo¯ 

21-   htzofrlqe¯q eÈnpf yat´ 

22-   paào Æoeßp b¯q bÓ efre¯ 

23-   N¯ bab¦p efrelpº ¨qo¦r 

24-   bÓ jasr¯u clifrºp eaio¦r 

 

(25)  

1-    b¯q hle¬rlp ¨q¦p ¨io¦r 

2-   N¬yqfylp ewqyae¦ xar´ 

3-   u¯rn ¼e¬rlp bÓ ear´ 

4-   d×q nadkre´p qazo´ yarº 

5-   ewqyae¯ yÂnevr ±rbab´ 

6-   saraàq Æoe´ rkjp¦q 

7-   bwob×o Ìu¯r saj¯r xanuº 
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8-   bab¦p bÄt nÂpaskq uajuº 

9-   ylnko´r uac´ pljrab³. 

10-   Kap¯r uayº saoe´p yso¦ 

11-   daikre´p nkrnoar´ blo¯ 

12-   ¼pe¦e ªu t¦j »spako¯ 

13-   Æoayºp jan´q uwrab³. 

14- Bvqoar´ efyÕu dfnÕu bane³, nao¯ 

15- nauvsÏ nauao´ x¯ nauvcvo¤r Àraea 

16- yÄn j¬paq nap¯r uay¦ bºr xvrßu q¤sko 

17- nauvy¦ bºr hti×s xvruÏÞsf nao¯ na- 

18- uvsß uarpauai´q ÆoÏu ¨qe¯q yso¦ rf- 

19- x¦q Æoar¤n dftpfqºq batkq¦ hfoºu t¦j 

20- »spa´o bvqo¦r stÞo¯ ¼e¸ [söyledi], 

21-   Yaup´t ¼eºp b¯q j¤bl hagofe¯ 

22-   efrvqºp ¨tn ¼o¯ usouß hao¸uekr 

23-   ¼rfqofrºq skrrº blz¯ har¸uekr 

24-   Sfxuas´q sfrlp¯ saoe´ q¯ ±Þofy¸p 

 

(26)  

1-   Blop¯p Mfo¯n efs¯p yÂnsa jvrº 

2-   ¨rayßu bvopao´ À qazo´ yar´ 

3-   naup¯r naup¯r Æosßq ywzwq×q qvrº 

4-   Æqßq tfnoº ¨no´p ¨oe´ q¬yqfÞp. 
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5-   T¦j »spa´o blo×r bwob×o elolqe¯q 

6-   ¨Þr´ ewte×p ¢rukn qazo´ yarkpe¯q 

7-   b¤ef qßt ±Þofeºp nkrno¦r ±olqe¯q 

8-   ysovpßz hvrbfu¯ ewte× q¯ ±Þofy¸p 

9- Å dftp¯ batkqe¦q naonßu Uazkyº 

10- cfÞoaq¦ saoeki´ yfr¯ hfoºu bß b¬luofrº 

11- stÞofe¸.  

12-   B¯q Uazkp´ bvqe¦ saoe´p DfÞoaq¯ 

13-   n×o Æoe´ xlcveºp etqe× bwryaq¯ 

14-   yvreß b¦t [boĢ] naop´t hlqpºt [gitmiĢ] bºr yaq¯ 

15-   yaÞo¦ bfqºp Gwowzar´p htreÕqpw 

16-   Kfqeºq pfdqßq ¼e×u uaioar¯ saoe´ 

17-   hlueliº ysooar´ b¸opfel tate´ 

18-   b¯q q¬yofÞp bfqºp dlifrºp efoe´ 

19-   YaÞo¦ bfqºp Gwowzarkp´ htreÕq pw. 

20-   T¦j »spa´o naone´ p¤jsvs hle¸ysr 

21-   anoº glnrº batu¦q bºr jßt hle¸ysr 

22-   bÓ Yaylo¤ea pfoºo pfoºo ban³ysr 

23-   Yaylo¦ bfqºp Gwowzarkp´ htreÕq pw. 

24- Bvqß stÞofyºu Àrauaq ¨ukq¦ blqfr¯n  

 

(27)  

1- yso¦ rfx¦q Æoßu ytr×n daukroarkq¦ 
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2- hfo×u À daukroarºq yfrlqe¯ ¨e¦p bsyß 

3- Æu blupºt htrÕqcf bvqß stÞofe¸. 

4-    G¸qf ywd¯ uaio¦r dtnp×t evpaq¯ 

5-    ¨ne´ cftpºp yatº etqeÕ åppaq¯ 

6-    bºr jab¯r ssrayºp dayºr dlpfq¯ 

7-    dlp¯q Gwowzar´p htreÕq pw 

8-    Blop¯p Hlqe¯ hlupºt yÂnsa Yfpfq¯ 

9-    b¯q bÓ ufreº els¯p nlpfq¯ 

10-    ¨cab¦ nlpo¯r htre× qazo´ yarlpº 

11-    sfoo¯r bfqºp Gwowzar´ htreÕq pw. 

12-    Blop¯p Dlq¯ hlueº yÂnsa Haofu¯  

13-    h¬qd yatkpe¦ bfqº saoe´ ¨uft¯ 

14-    bºr sv¦o ±efyºp u¤ilof sat¦ [taĢa] 

15-    uaio¦r bfqºp Gwowzar´ htre×q pw 

16-    T¦j »spa´o efoº Æoßu yar´q stzwq¯ 

17-   bºr Àu ewte× ywrfilpºq ywzwq¯ 

18-    daj´ ukg´o ¼n¯q ewte×p ¼zlq¯ 

19-    ysoo¦r bfqºp Gwowzar´ htreÕq pw. 

20- Bvqoar´ stÞofy×u ¨ukq¦ blqºu yso¦ 

21- rfx¦q ÆoeÏ, bºr ¢ï yÄo hlueº ±sq¤Þ raje¯ 

22- bºr e×z Æxay¦ hfoºu bane´ Æxaqºq Ærua- 

23- skqe¦ bºr pwzfÞy¯q sfr¤ï x¤r, j¬paq sfra- 
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(28)  

1- y¦ yaqatßu eÊru uaragkq¦ baneº hlrf- 

2- c¯n yfrº yÄn j¬paq Àraea bvqß efe¸. 

3-    Kaqeajare¦q hfoeºp saq¦ 

4-    Sfr¤ï sfqe¯q yÄo ¼su¬rlp 

5-    bfqº s¤opa yaq¦ yaq¦ 

6-    Sfr¤ây sfqe¬q yÄo ¼su¬rlp 

7-    Kºp nvrpßt bvqßq blqas´ 

8-    o¤nlq îaxh¸relr yauks´ 

9-    bvo¤Þelp yau¦q åsuas´ 

10-    Sfr¤ï sfqe¯q yÄo ¼su¬rlp 

11-    YÂnevr nauvsß hfdfyºp 

12-    naqaeºp yÂnevr ådaàp 

13-    naq¦ naq¦ sß ¼dfyºp  

14-    Sfr¤ï sfqe¯q yÄo ¼su¬rlp 

15-    T¦j »spa´o hfoeº saq¦ 

16-    sfqefnº Æo¦q pljpaq¦ 

17-    bfqº nÂpa yaq¦ yaq¦ 

18-    Sfr¤ï sfqe¯q yÄo ¼su¬rlp. 

19- Bvqß efyºu eÈru uarag¦ bºr ±y¸cf 

20- eknn¦u ±eºu banu´ nauvsß yÂn, j¬paq 

21- ¨ukq¦ Æuvrßu sfrayºq yaqkq¦ hfoºu q¸cf 

22- bºr hÕrz xvrßu saraàq bºr uarag´ ylnk- 
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23- oe´ ¼dfrº hlrºu ¨ukq´ bºr uarag¦ baioa- 

24- yßu nfqeº pfrelxfqe¯q ysnar´ htre× 

 

(29) 

1- sfnºz Æeas´ x¦r y¤okqkz bºr Æeas´ ufr- 

2- efoº ¼e¸, À ufrefyº ¨dßu q¯ ban¤rskq bºr 

3- ¨Ý¦ n´z hfrh¯g ¼to¯r x¯ htzofrlqe¯q y¦t 

4- yfrlq¯ n¦q ¨io¤r, bß nkz´ htrÕqcf bana- 

5- o´p q¯ efe¸. 

6-   Bfqºp bºr efreºp x¦r b¯s bfu¯r 

7-   stÞo¯ baq¦ efreºq q¬relr [nedir] blofy¸p, 

8-   hlzoº efreofrlq¯ efreo¯r nauayºp 

9-   stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofyºp 

10- (A. n´z)  Sfg¦ hfoeºq Æußr Ìprwp×q xar´  

11-   efreºp dÂnevr q¸df blrºq stÞofyºp 

12-   ¨o¯p uabºu Æos¦ efrp¦q bvo¤paz 

13-   efreºp dÂnekr j¤qhl blrºq stÞofyºp 

14- (T. »s.)   B¯q sfqºq efrelqº blos¯p hfr¬nelr 

15-   jasrfulpº sfqe¯q ¨os¦p hfr¬nelr 

16-   naon¦q ÆÞqaeßu nkoºd saos¦p [çalsam] hfr¬nelr 

17-   stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofÞp 

18- (A. n´z)  Ffo¯n xvrhvqÏÞp ¨ir¸sr bat´p 

19-   ele¯p n¦q ¨ioa´u etn¯r hÊz yat´p 
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20-   ewtpaq¦ htqefreºp yfeº nareat´p 

21-   efreºp dÂnevr saq¦ q¸cf stÞofàp 

22- (T. »s.)  Uayaq¤pap ±easkq¦ qazkq¦ 

23-   htz¯o twn¯r [Ģeker] hlbº stzwq¯ 

24-   h¯o ªÞ ufrº bfqoºn ªupf stzwq¯ 

25   stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofyºp 

 

(30)  

1- (A.n´z)   Kßo Æoa´p sfqºq tlrºq stzwq¯ 

2-   ysocÓ ¼s¯q x¦r hºu usirÓ ysovq¦ 

3-   r¦jp ±yo¯ h¯o pfdqßq nvovq¦ 

4-   yfiºu [yiğit] efreºp dÂnevr q¸cf stÞofàp 

5- (T. »s.)  UsirÓ stÞo¯ efreºq q¬elr blofÞp 

6-   åivrvq¦ caqºp gfu¦ nkoaàp 

7-   j¯r ewro× efrelq¯ efrp¦q Æoaàp 

8-   stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofÞp 

9- (§.n´z)  Elqo¯ yliºu bfqe¯q esirß cfxabº 

10-   q¬yqfylp sfx¬rsfq h¤Þrl sfxabº 

11-   yfeº nare¦t dfn¯r htq×o ±zabº 

12-   efreºp dÂnevr saq¦ q¸cf stÞofàp 

13- (T. »s.)   H¤Þol e¬pelr y¦r cfpaoºq hÈrpfelm 

14-   hlr×u baidfslq¯ hto×q [gülün] e¬rpfelp 

15-   T¦j »spakoºp bºr pvrae¦ ªrpfelp 
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16-   stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofÞp 

17- (§.n´z)   S¯q sfg¦ hfop¸tlq Ìprwp×q xarº 

18-   q¸dlq xvrußqyknu´q bvrdßp elxarº 

19-   saq¦ nsrrb¦q [kurban] Æosßq bÓ Gwoufrº 

20-   yliºu efreºp bÏevr saq¦ stÞofe¸p. 

21- T¦j »spa´o hwoufrº ¼o¯ stÞoftelne¯q 

22- sÂqra bºr blrlq¯ ¨t´n Æoßu batoaeko¦r 

23- tfguaoko¯r usuoapai¤, t¸pel »spa´o –  

24- daqßp Gwoufrº sfqºq nareatoar´q q¯- 

25- rfyf hluelo¬r – Gwoufrº ¨ioayar¦n tÓ  

 

(31)  

1- nartknº uai¦ c¬qn ±upfi¯ hluelo¬r, x¯ bß 

2- hlc¯ rwyape¦ ¼nlslqº Ìop×t htre×p 

3- b¯q ¨io¤paylu nºp ¨ioas³q, t¦j »spa´o 

4- – h¯o Æ uai´q ysovqÓ baq¦ htsu¯r –  

5- K´z h¯o ¨i¦p efy×u x¯ ¨tai´ ±qºu ea- 

6- i´q ysovqß uarºg ±Þhfe¸ [eyledi]. t¦j »spa´o 

7- usirß Æ uai¦ dknßu htre× ¼nº tfjºe x¯  

8- b¯t nare¦t c¬qn ±e¸sroar, j¬paq yaqkq¦ 

9- xarßu sfo¦p xfreº b¯t nare¦t sfoapkq´ 

10- ¨oe³, Ào xan´u t¦j »spa´o ¨oe´ saz´ 

11- ±olq¯ banao´p q¯ efe¸. 
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12-   Ywd¯ e¦i batkqe¦ sanºq ±e¬rlp 

13-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ 

14-   yÂnevr ¨q¦p bab¦p bfqºp h¤Þrv 

15-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ 

16-   Yaraue´ ¼qsaq´ htnefnº nvtß 

17-   jtnpwqe¯q ulurftºu ¢rz ¼o¯ ¨rzß 

18-   Mfxo¦p jfo¦s ±Þo¯ yfeº nareatº 

19-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ 

20-   Yaraue´ hwqftº cÕpof ¨ofpº 

21-   j¯r xan´u Ænvqßr äsp w nfoap´ 

22-   xaraàp xlrfàp uarrº sfoap´ 

23-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ 

 

(32)  

1-   Kartkqe¦ htrwq×r bºr bty×n Æreß 

2-   Mfxo¦ baq¦ xfreº bÓ ¢tn v efreº 

3-   hlueº Gwowzar´p bÄt nao³ysrvp 

4-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ 

5-   T¦j »spa´o hfoeº hlreº pfÞeaq¯ 

6-   swr¯p Kap¯r uayº xar¦p ewtpaq¦ 

7-   dfn¯p Zwogwrayº bsyaqs´q naq¦ 

8-   ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¬. 

9- Bvqoar´ stÞofy×u ¨ue¦q ±q×u ¨u´q 
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10- nsoaqkq´ yfeº yfre¯q dfn¸u, y¸qf blqeº 

11- Zwoglnar¦ ªo ¨ußu y¦ §oo¦j efy×u  

12- efxofrºq ¼dlq¯ hlr×u bºr nko³d ¨ußu 

13- efxo¯r batoaeko¦r nadpai¦ bß eaj´ bºr 

14- ¨zkq´ nadkrßu nfqe¸ef bºr uarag¦ dfnl- 

15- o×u ÆuvreÏ. 

16- T¸pel b¯t nare¦t t¦j »spakoe¯q nsr- 

17- nßu (t¸pel blz¸ef nkr¦r efy×) xfsxfs¯ 

18- ¼uelo¬r, j¬paq nwc×n nareatoar´ –  

19- c¤qkp bß yliºu ewtp¦q Æo¤ylul hfo×u  

20- ewtpaqoarkpkz´ nkrp¤zkek t¸pel bß 

21- ylile¯ bÏyvrvq efpfoº blr najx¯ ¼df- 

22- o¸p, bty×n nareatoar´ – s¯q x¦r eax¯u  

23- ±Þo¯ efelo¬r, Àoefp nwd×n nareatoar´ 

24- hleºu tajº saray¦ eax¯u ±Þofe¸, t¸pel bvq-  

 

(33)  

1- o¤r bfrab¯r naray¦ hfop¯n ¼d×q yso¦ 

2- clneko¤r, ¢ppa saray¦ yan´q hfo¸qcf 

3- nwc×n nareatoar´ ¼ofr× xar´u n´z  

4- najx¯ jazkroayßu ultlrpfne¯ ¼n¯q t¦j 

5- »spa´o nareatoar´ ¼o¯ saray¦ eaj´o 

6- Æoevo¤r. 
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7- Bvqo¤r Æuvrßu najx¯ uwu×q ¼d- 

8- elne¯q sÂqra b¯t nare¦t – h¬olq n´z narea- 

9- tkpkz´ tß ylile¯ xfrfoºp efy× pwta- 

10- xfr¯ ±Þofelo¯r x¯ hfo×u – tajzae¯p §o- 

11- oajºq ±prº Ûzfr¯ n´z nareatkpkz´ saq¦  

12- xfrfc¬ilz pwbar¯n Æo¦ ufy×u batoa- 

13- eko¦r tfrbfuo¯r ¼cpfi¬. H¯r q¬lsf bvq- 

14- o¦r n´z ¼o¯ sagae¯ Æovro¦r (¢ppa t¦j 

15- »spa´o Gwoufrº ¼o¯ yaueki´ xan´u ¨r¦  

16- yfr¯ nko³d nsyßu ÌÞo¯ yau¤rkek). Bºr  

17- h×q t¦j »spa´o bºr ¢j ¼e×u gfo¯n ¨Þ- 

18- qfsºq sly¦j ±yofeº – Gwoufrº ªÞ ±g¬qekp  

19- slzºq ¢j ±upfqºz q¯ efp¯n ÆosÏq, j¬paq 

20- t¦j »spa´o bºr ±nslilpºz yÄn ¢ppa b¯q 

21- sfqºq hlbº bºr Gwowzare¯q ¨Þrkoe´p Æqß 

22- bÏopaeknca n¸psf pfe¦r Æop¦z j¯p  

23- ÆqÓq jasrfuº ¼dfrlpº yan¤r, ¨p¦q Gwo- 

24- ufrº ªifr bvqe¦q hfcuº ¼s¯ jab¯r x¯r  

 

(34)  

1- hlefyºp bvoayºp ÆqÏea sfq¸ef ¨oßu Kaq- 

2- eajar¦ hle¬rlz efe¸. Gwoufrº – j¤Þr ±g¬q- 

3- ekp bfqºp Æqe¦q jabfrºp yÂnevr efy×u 
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4- naonßu nareatoarkq¦ – ¼tluelq¸z, ±qltufqºz 

5- hle¸ysr h¬olq b¤nkq j¬paq nareatoar´ 

6- hfo×u – t¦j zae¯ q¬rfyf hle¸srsvq, Àoefp  

7- t¦j »spa´o ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfo- 

8- pfpºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek ÆqÓq ¼- 

9- dÙq bÓ uarag¦ hfoeºp slzofr¯ r¤su hfo- 

10- ×u bÓ jfptfrfqºz baq¦ nksp¯u ÆoeÓ, o¤nlq  

11- b¯q Æqß bvopay¸qca bfqe¯q pfe¦r Æop¦z 

12- nareatoar´ §oo¦j sfoap¯u xfrsÕq, ¢ppa 

13- ysovqÓq Ûsuwqe¯ bºr §r¦u x¦r ±oº u¯n    

14- yaqq³tekr nfqelqº htz¬u, sfqº §ooaj¦  

15- ¶slparoae´n efelo¬r. 

16- ¿oefp t¦j »spa´o xfe¦ ¼e×u x¯ G- 

17- woufrº ¼o¯ Ìuwt×u yso¦ rfx¦q ÆoeÓ, 

18- n´rn hÙq n´rn bºr hÕq. §r¦u zfqhlqºq  

19- saraylq¦ hloeº [geldi] b¸ref q¯ ban¤rskq bºr Æxa- 

20- q´q ywzwqe¯ bºr sar¤ï x¦r x¯ saraÞyºq 

21- Ìqwq¯ bºr dae´r nvrvopßt x¯ daekr´q  

22- yaqkqe¦ ewro× ewro× nvto¦r x¤rnl 

23- jlsab´ yÂn, t¦j À daekr´q ¼dlq¯ hlr×u 

24- htre× bºr ofqh¯r ¼nº nat´n x¯ ¼nº eloºp 
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(35) 

1- ±np¯n x¤r, ofrhfrºq nauaikq´ ¨de´ q¯ ba- 

2- n¤rskq n¦q ¼o¯ ultpºt ulo¤x, j¬paq t¦j 

3- »spa´o natki´ ¨oßu yfpfi¯ batoae´.  

4- Ìufe¯q §r¦u Ûzfqhº jaÞnkrar¦n – ªÞ yliºe 

5- Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q  

6- Àoea ÌÞo¯ y¯ efe¸, Àraea t¦j »spa´o sa- 

7- zkq´ ¨oÏu. §rau¦ bvqÓ efe¸. 

8-   Kaquajare¦q hfoeºp pvr¦e ¨opai¦ 

9-   ¨p¦q §r¦u ¨p¦q ¼qd¸upf bfqº 

10-   yÄo x¯r hlefyºp nfqeº ysovp¦ 

11-   ¨p¦q §r¦u ¨p¦q ¼qd¸upf bfqº 

12- (A. §r.)   Sajrfe¯q bºr nfnoºn ewte× evzai¦ 

13-   ¨xkq´ tatkrp´t uwtwq×u hle¯r 

14-   nsrnvsvqe¦q eveanoar´ dauoaq´r 

15-   ¨ioat´u htzwqe¯q y¦t xfrºr hle¯r 

16- (T. »s.)  C¤qkp §r¦u eÕtpf bfqºp uftlp¯ 

17-   e¬Þpf tajºq ufqd¯ xvrp¦z oftlp¯ 

18-   t¸pel qaz¦r ±Þofs¯ saxatkp¦ 

19-   ¨p¦q §r¦u ¨p¦q ¼qd¸upf bfqº 

20- (A. §r.)  Dkn¤rkp ywnsfne¯q nty¯ ban¤rkp 

21-   hfo¯q ewtpaeoar¦ [düĢmanlara] ¨u¯t sad¤rkp 

22-   Uvq¦ sfoº hlbº naqo¦r sad¤rkp 
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23-   efry¦ uaohaoar´q dÄn xfrºr hle¯r 

 

(36)  

1- (T. »s.)   N¬Þofrslq hfofqe¯q ¨o³rskq uahzæ [?] 

2-   ÌoewrÕrwp §r¦u yÂnekr ¼oacæ 

3-   yln¤rkp batkq¦ sar¤Þh [sarayın] uacæ 

4-   nto¯q Æo¦p §r¦u ¼qd¸upf bfqº 

5- (A. §r.)   Dsivqe¦q ¨op³tkp bÏqca tlîar´ 

6-   dsnoar´ s¯q hlbº ¨iofeº zarº 

7-   nfoofe¯q bvrcß x¦r oftu¯q jlsar´ 

8-   dsiß hfoºr blz¯ b¦t xfrºr hle¯r 

9- (T. »s.)   Hkzkr´q naonaq´ ¨o¦p ±olp¯ 

10-   daikr¦p jkzkr´ nkrnoar´ blz¯ 

11-   Mfxo¦ ¼pe¦e ±Þo¯ T¦j »spako¯ 

12-   Mfxoaq´q ¨tnkq¦ ÌoeÕrpf bfqº 

13- (A.§r.)   DsdÏnsvq pfÞeaq´q efi¸oslq efqhº 

14-   nsrnvsvqe¦q q¤sko efilteº rfqhº 

15-   jºd s¯q evÞpae³qpk §r¦u Ûzfqhº 

16-   bÏraya hfofqo¯r bãt xfrºr hle¬r. 

17- T¸pel bvqo¦r btÞo¯ efy×u uvrÏr. 

18- nfq t¦j »spa´o bane´ nº bºr §r¦u ev- 

19- eai´q blrº yfre¯ blr¸ef Kftºt eaikqe¦ qlt¦q 

20- xfrºr t¦j §rauº htrÙqcf – q¯ baikr´u  
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21- daikr³ysrsvq, ªq ¨tai´ sfqºq ¼o¯ c¯qn 

22- ¼efoºp §ooaj y¦ saq¦ y¦ baq¦ xfrºr  

23- §r¦u yfrlqe¯q naonßu ¨jkr¦ ±q×u nar¦ 

24- bacai´q Ûsuwq¯ blq×u ±ooº baup¦q 

 

 (37) 

1- hwrzwqÙ ±olqe¯ uvußu pfÞeaq¦ dkn- 

2- e³, t¦j »spa´o §rau´ htrÕqcf nfqe¸ef 

3- yfrlqe¯q skdkrayßu Kap¯r uay¦ blq×u 

4- §rau¦ nart´ xare³. 

5- T¸pel ¨r¦u dsdßn j¤poa ªu efe¸, t¦j 

6- efeº j¤poa sfq¸qelr, Àoefp nfqe¸qcf pw- 

7- oajaz ¼e×u – tvqe¦q q¯ Æoßr b¯q bºr jap- 

8- oae¦ ¨o³rkp efy×u bºr qaar¦ bas´u 

9- hwrz× yfeº yfreºq [yerden] naxrayßu j¤poa 

10- ±yofeº bvqo¦r hwrz¯ nko´d nkokc¦ 

11- ewtpfne¯ ¼n¯q ªq qljayfuº ¨rau´q ¨u´ uf- 

12- nfrofqºu nfqelsº eaj´ ewte× t¦j »spa´o 

13- ¨ue¦q ¨tai´ ±q¸u, x¯ ¨rau´q Ûzfrlq¯ Æuvrßu  

14- bfolqe¯q jaqdfrº dknarßu ¨rau´ Vvra- 

15- c¤n ¼n¬q ¨r¦u ywzwqe¯q qlîabºq dlnarßu 

16- t¦j bane´ ¨r¦u efi¸oplt, ¨yºq Æq etre× hlbº  

17- uaroapay¦ satoae´ [baĢladı] t¸pel t¦j ¨rau´ ÌÞo¯ 



70 
 

18- bfy¦z htrÕqcf ¨no´ batkqe¦q hlue¸, Àra- 

19- ya ewte× bayloe³, j¬paq ¨r¦u – b¯q 

20- t¸pel bvoeßp ¨iap´ br¯ nkzo¦r dabßn  

21- sÓ hfu¸rlq, t¸pel nkzo¦r svyß hfulrºu 

22- x¯ t¦j »spako´q ywzwq¯ sfru×u ¨nok- 

23- q´ batkq¦ hfulrelo¯r ¨qe¯q ¨r¦u t¦j »s- 

24- pano´q [Ġsmailin] nsouvivq¦ hlr×u pfrulxfqe¯q ys-  

 

(38) 

1- nar´ dknarßu j¦s Æeay¦ Æuvrevo¤r,  

2- t¦j b¯t Àq h×q ¨r¦u ¼o¯ pvjabb¬u ¼e×u 

3- hwq×q blrlqe¯ ¢j ¼e×u – ¨r¦u ¨p¦q ±g¬q- 

4- dik [efendim] q¸dwq ¢j ¼e¸sysr svq [idiyorsun] stÞo¯ banao´p 

5- t¦j bºr e¬re ¼dÙq bÓ yfr¯ hfoe¸p, x¯ b¯q 

6- bºr ¨Ý¦ htzoÙ yare¯q ¨Þrkoe³p, ÆqÓ 

7- bvopay¸qca bfqe¯q n¸psfyf pfe¦r Æop¦z 

8- §r¦u eaj´ ±g¬qelp efrelqº baq¦ stÞo¯ e¬Þq- 

9- cf t¦j »spa´o efrelqº ¨rau¦ ¼gae¯ ¼ueº 

10- (Uwrnp¯q bfylqºq nkz´, Gwowz¦r jaq´p 

11- bfqºp qltaqo³p, ¨qas´ razº Æopayßu nkz´  

12- ¨oe´ hlueº x¯ q¬rfef ÆoevivqÓ blop¯p)  

13- b¬qef ¨rnaskq¦ ewt×u ¨r¤rnfq sºz baq¦ 

14-  nksp¯u Æoevqßz ªifr jabfrºq x¤rlsf stÞo¯ 
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15- ¨r¦u ªÞ ±g¬qelp sfqºq ¼o¯ hle×u ¨rayßu 

16- bvoao´p efyº jazkroaq´u H¸qek uaragkq¦ 

17- rfx¦q Æoevo¦r n³rn hwqe¯ Hlqe¯ xarek- 

18- o¤r, bºr h×q tfjlr¯q [Ģehirin] ±dlqe¯ hfz¬rnfq tfjl- 

19- rºq ±dlqe¯ hfz¬rnfq tfjlrºq nfqarkqz¦ [kenarında] bºr 

20- ±snº ±x x¦r x¯ nauve¦ bºr nsd¤nark Æuv- 

21- rÏrvev, bvqo¦r narky¦ – bß hlc¯ sa- 

22- q¦ pvsagºr Æoac¤ikz nfrc¦ nar´ [kocakarı] Æioßp 

23- ±yº ¢ppa slzºq bfÞhlrlqlzº baioayad¦n yf- 

24- rºp yÄn efy¸qcf t¦j »spa´o nsd¤nark-  

 

(39) 

1- ya bºr ¨xÏd ¨oußq xfre¸, nar´ ¨ouvq´ 

2- htrÙqcf – Æioßp ±xºq ¨oukqe¦ bºr ¨j´r  

3- x¦r Àraya baio¤ylq efeº ¨uoar´ baioa- 

4- yßu ysnar´ dkneko¤r, x¯ ¨nt¦p yfpf- 

5- ilqº yfy×u yaup¦h Ûzfr¯ ¼n¯q b¸ref nu- 

6- oanoarkq¦ s¦z x¯ e¯g sfsº hfoeº bvqo¦r 

7- x¤olqef [valide] bÓ s¦z e¯g sfeasº q¬elr; nsd¦ 

8- narº Æsoßp [oğlum] bfqºp Hºqu uaekt¦jkq´q bºr  

9- ÆioÓ x¤r, hfdfqofre¯ Uwrnp¯q bfyº bÏ- 

10- raya hfoeº t¦j Uwrnp¯q bfÞq´q Gwow- 

11- z¦r ¼splqe¯ nkzkq´ Æiovq¦ ¨oac¦n ¼eº  
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12- n´z bfqºp n´rn h×q yat´p x¦r n´rn h- 

13- wqe¯q sÂqra ¨o³rkp efy× cfx¦u ¼ue¸,  

14- Tajzae¯ ufjappwo ±e¬pfelqhfq [edemediğinden] j¯r ¨jt¦p 

15- ÌÞo¯ daonko¤Þ [çalgılar] ¼o¯ ±iofqulr¸sroar x¯ bß 

16- ¨jt¦p Àq blrlqcº hfcfs¸elr efeº (t¦j  

17- »spa´o naq´ ufufslq¯ gkroayßu) ¨rau´q  

18- ywzwq¯ banukikqe¦ – ¨r¤u, §oo¦j nf- 

19- rºp Mfxo¦ hwz¯o yau¦r À hlc¯ btÞo¯ 

20- pwoajaz¦ ¼o¯ hfdlrelo¯r ¼d×q sab¦j  

21- Æoevne¦ ¨r¦u ±oblsfofrlqe¯q bºr uankp´  

22- nsd¦ narky¦ hlyulrºu bºr ¨xÏd ¨oußq 

23- x¯ t¦j »spakoºq ¨oußq uaraikq´ ±olq¯  

24- xfrºu – xaole¯ t¸pel bºr yÄo ¼o¯ Gwow-  

 

(40) 

1- zar´q ±xlq¯ hluºu bÓ uarai´ Æqßq ±olq¯  

2- xfr¬slq, ¨p¦q xaole¯ bvqßq cfxabkq´  

3- sfqe¯q ¼su¬rlz efyºu nsc¦ narky´ yso- 

4- oaeko¤r. 

5- T¸pel nsc¦ nar´ ±olq¯ bºr uat ¨oßu 

6- usirß nkz´q ±xlq¯ hlr×u nkzºq nkq¦ ua- 

7- tkqº xfrfyºp efy× pfrelxfqe¯q ysnar´ dk- 

8- n¤rlnfq, Gwowz¦r r¤su hfo´u – nsc¦  
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9- nae´q ±olqefnº nkq¦ uatkq´ br¦n yÂnsa  

10- t¸pel pfrelxfqe¯q ¨tay¦ ¨ußu n³rn uar- 

11- d¦ ¼e¬rlp efelnofrlqe¯ nsÞqve¦q [koynundan] ¨oußq 

12- uaraiº dknarßu nkz¦ htsufr¸ysr t¸pel 

13- Gwowz¦r uaraiº htrÕqcf Æo¦q nkzoar´ 

14- saxßu nsc¦ narky¦ uarai´q x¯ uarai´  

15- hfulrfqºq Ûzfrlq¯ svaoo¯r ±Þofelne¯ – s¯q 

16- Ûguae¯ ¨t´n ÆopÏtvq t¦j »spa´o bfqºp 

17- jaqfpe¯ pvsag¸relr efeº – Gwowz¦r ªÞ  

18- xaole¯ ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp¯ stÞo¬nl b¯q 

19- t¸pel Gwot¯q baicfslq¯ hlefc¬ilp ¨j- 

20- tap¦ nae¦r hfzfc¬ilp efàqcf j¬paq da- 

21- eÓ jaqfslq¯ etq×u Gwowzar´q stzof- 

22- rlqº cfx¦u ¼ue¸, h¤yfu jstoaqºu ¼nº ¨xÏd 

23- ¨oußq xfrelo¬r, bvqo¦r ¨uoar¦ blqºu yso¦ 

24- rfx¦q Æoßu Gwot¦q baicfslq¯ yfultulo¬r,  

 

(41)  

1- Gwowz¦r t¦j »spako´ htr×u t¦j »- 

2- spa³oef Gwowzar´ htrÕqcf blrlblrofrlqº 

3- bsyvqoarkq¦ sarkoßu ±g¬qelp sfqº htne¯ 

4- ¨r¤rnfq yfre¯ bvoeßp b¸raz xan´u c¦q 

5- ssjbfuº ¼uelo¬r, À xan´u t¦j »spa´o bºr  
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6- ±gîar¯ hfo×u bvq¦ efe¸. 

7-    B¬qef blopºe [?] uaz¯ hfoºq ÆopÏtsvq 

8-   hfylqpºt nvtaqp´t ¢o ¼o¯ hfoºr 

9-   hlrpºt baidfslq¯ efrpºt dfxlrpºt 

10-   essuvq¦ bfrhwz¦r ¼o¯ hfo¸r. 

11- (Gwo.)   Sfqe¯q ¨Þrkoao´ bºr eajã hÕopfelp   

12-   qltaqºp sfqe¬elr y¦r sfg¦ hfoeºq 

13-   b¯q pfÞolpº n¸psfyf x¬rpfelp 

14-   efrelpºq efrpaq´ y¦r sfg¦ hfoe¸q. 

15- (T.»s.)   Bfu¯r Æoeß bÓ slufpo¯r yfultºr 

16-   hÊz x¦r Æoßu hae¯ [?] bairºp uvuvtßr 

17-   b¯q saq³rlelp eveß nvprß Ìuwt×r 

18-   qazo´ yarºp sfrºq sÊz ¼o¯ hfo¸r. 

19- (Gwo.)   Yknkos´q baidfo¯r h¤Þrv q¬yqfÞp 

20-   etnwos×q ¨Þxao¦r har´ q¬yqfÞp 

21-   bfqe¯q haÞrß yarº q¬yqfÞp 

22-   efruofr¯ efrpaq´p s¯q sfg¦ hfoe¸q. 

 

(42)  

1- (T.»s.)   T¦j »spa´o hfoeº hlreº pfÞeaq¦ 

2-   ¨nu´ cftpºp yat´ etqe× evpaq¦ 

3-   gluwrofrºq jab¯r xfrºr åpaq¦ 

4-   Paelt¤jekr ¨i´r ªo ¼o¯ hfo¸r. 
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5- (Gwo.)   Sfg¦ hfoeºq Ìprwp×q xar´ 

6-   åivrvq¦ daoe´p ¢j ¼o¯ zarº 

7-   saq¦ Ìos×q bÓ Gwowzar´ 

8-   efrelp¯q [derdimin] efrpaqº y¦r sfg¦ hfoe¸q.  

9- T¸pel bvqo¦r stÞo¯ stÞoft¸rnfq j¬paq ¨r¦u  

10- caoaooaqßu Gwowzar¦ ªo ufqd¯ ¨ußu 

11- bfolqe¯q naueki´ hlbº ¨u´q ufrnlslq¯ ¨oa- 

12- r¦n ¨u¦ bºr Ûzfqhº xvrßu T¦j »spa´o 

13-  ¼o¯ bfrab¯r yso¦ rfx¦q Æoeß Æqe¦q blr- 

14- dftp¯ batkq¦ ±q×u Àraea pvjabb¯u 

15- ±eºu evrÏrnfq – §r¤u, ±g¬qelp dÄn 

16- zfp¤qekr blrº blrlqlz´ hÈrpfelqlz hfoºq 

17- tÏraea b¸raz Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ sark- 

18- oßu y¤ukq, j¬paq t¦j »spa´o nfqeº 

19- yar¸Þof nvd¦n nvdai¦ sarkoßu åy- 

20- vpane¦ ÆosÏq, 

21- (T¸pel s¯q nksayº batn¦ yfre¯q elqo¯)  

22- H¸qe uaragkqe¦q bºr nar¦ evp¦q zv- 

 

(43) 

1- jßr ±e×u ¨r¦u bane³nl bºr Æreß hfo¸ysr 

2- j¬paq jazkroaqßu Æio¦q x¯ nkz´q yaqkq¦ 

3- hfofr¯n åyvevnoarkq´ htr×u åyaq- 
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4- ekr¤pkek [uyadıramadı] j¬paq ¨ukq¦ blq×u sfns¯q ba- 

5- up¦q hwrzwq× ¨oar¦n ¨snfr¯ nartß 

6- xare´ ¨qe¯q bºr qar¦ basßu ¢c nÏru 

7- nsyvq¦ sao¦r hlbº b¸razkq´ nkrßu blra- 

8- zkq´ nadkrßu nfqeº eaj´ hfrº etq×u 

9- bane³nl eaj¦ åy¸ysroar, Àraea ¨r¦u 

10- sazlqº ¨oßu bvqoar´ efe¸. 

11-    G¸qf evp¦q ¨oe´ Hlqeºq dtoofrº 

12-   åy¦q j¬Þ sfxeliºp b¦n qfo¯r Æoeß 

13-   eÊru yaqkp´z esoeß nar¯ evpaq¯ 

14-   åy¦q j¬Þ sfxeliºp b¦n qfo¯r ÆoeÏ. 

15-   T¸pel jab¯r hle¯r Hlqeº jabftº 

16-   b¯qef Æqo¦r ¼o¯ ±ueºp saxatº 

17-   efrfo¯r esoevreßp n¦q ¼o¯ oftº 

18-   åy¦q j¬Þ sfxuliºp b¦n qfo¯r ÆoeÏ. 

19-   T¸pel jab¯r hle¯r Hlqe¯ Yfpfq¯ 

20-   ¨qo¤rea svsap´t bºr ¨xßd naq¯ 

21-   bºq elonº q¸yofslq bºr ad ¨soaq¯ 

22-   åy¦q j¬Þ sfxeliºp hÊr qfo¯r ÆoeÏ. 

 

(44)  

1-    T¸pel jab¯r hle¯r Frfqh¯ Yfpfq¯ 

2-   Æqo¤rua ¼efro¯r blz¸pof dfqhº 
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3-   hÊr qfo¯r ¼tofeº ¨r¦u Ûzfqhº 

4-   åy¦q j¬Þ sfxeliºp b¦n qfo¯r ÆoeÏ. 

5- §r¦u bvqoar´ stÞo¯r uvrÏrnfq t¦j  

6- »spa´o åyaqßu – ¨p¦q ¨r¦u ¢z najxa- 

7- ou´ x¤rksa hfuºr bÏyvrvq ±g¬qelp tÏ- 

8- raea b¯t Àq nfnoºn xvreßp j¤Þef hle×u 

9- ultlrfoºp efy×u oftofrºq yaqkq¦ htuwr- 

10- eÕ. T¦j »spa´o bvqoar´ htrÕqcf 

11- j¬paq nsrnvsvqe¦q hfrwy¯ etq×u jazkr- 

12- oaqekne¦q sÂqra ¨uoarkq¦ swx¦r Æoar¦n 

13- yso¦ rfx¦q Æoevo¤r. 

14- Gwqofre¯ [günlerden] bºr h×q ¨rau´q saraÞq¦  

15- eajºo Æoevo¦r b¯t h×q Àraea ±iofqºu 

16- ywne¯ jagºg uajae¯ ¨i´r tfÞofrº ¨oßu 

17- yso¦ rfx¦q Æoevo¤r, ¨qe¯q Gwoufrlqºq 

18- saraÞq¦ eaj´o Æoevnoarkqe¦ nareatoarº 

19- bvqoar´ nartkoayßu ¨uoarkqe¦q ¨tai¦ 

20- ¼qelrfr¯n bvyÏrvq efelo¬r, bvqo¦r pfr- 

21- elxfqe¯q ysnar´ dknekne¦ Gwoufrº 

22- hfoÙu t¦j »spakoºq ±olqº ÌueÙ x¯ Gw- 

23- owz¦r jaq´p ¼o¯ eaj´ htrwteÙ, ªo  

 

 



78 
 

(45)  

1- jas´o t¦j »spa´o Àraea èd h×q pv- 

2- safºr Æoevne¦q sÂqra t¦j Gwoufrly¯ –  

3- jaz´r Ào efelne¬, Gwoufrº nareatoarkq¦ 

4- – h¬olq s¸zef jaz´r Àovq hlefoºp narea- 

5- toar´ – jaÞr ±g¬qelp bºz hle¬pfylz slz¯ 

6- åivro¦r Æosßq efelo¬r, t¦j »spa³o, 

7- §r¦u, Gwowz¤r, x¯ Gwoufrº jazkr- 

8- oaqßu ¨uoarkq¦ swx¦r Æoevne¦ evae¦ 

9- blzº ÆqÏupaqlh [unutmayın] efy×u yso¦ rfx¦q Æoev- 

10- o¤r, hwqofrºq blrlqe¯ Kaqeaj¦r tfjrlq¯ 

11- yan´q bºr dftp¯ batkq¦ hfofr¯n ¼nº ua- 

12- rag¦ qaz¦r ¼e×u ban¤rlnfq bºr dlgdº 

13- hfo×u y¯r ÌueÙ t¦j zae¯p sfg¦ hfoeºq 

14- efe¸, jÄt bvoeÏn, j¤Þel t¦j babap¦ hºu 

15- stÞo¯ nsdÓ htqefrsºq efelne¯ dlgdº 

16- usirÓ uaeltaj´q jvzvrvq¦ dlnßu 

17- pwze¯ uaeltaj´p t¦j »spa´o hfoeº efeº 

18- uaelt¦j dlgdl¯ [çiftçiye] bºr ¨xÏd ¨ouÓq ¼js¦q 

19- ±eÙu nsdvdÓ batly¦ eaj´ bºr nsdÓ 

20- htqefrsºq efyÙ ªpr ±yofe¸, t¸pel nsdv- 

21- dÓ bat´ nsdvyÓ ¨o´u x¯ À dftpfqºq 

22- batkq¦ hfulrÙu Àraea èd n´z Æoev- 
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23- ivqÓ htrÕqdf hfrly¯ etqÙu ¼nº nsdÓ 

24- eaj¦ htuwreÙ t¸pel bÓ nsdoar´q [koçuların] blrlq¯ 

 

(46)  

1- Gwou¬r[Gülperi], x¯ blrlq¯ §r¦u Ûzfqhº blqelne¯ 

2- ÛdÙ blre¯q yso¦ dkneko¤r, §r¦u 

3- ¨rabaq´q ¼dlqe¯ bºr rfpºo ¨uÓu rfpºo 

4- gfq¦ hfoelne¯ j¬paq t¦j »spakoº daik- 

5- rÓu – tajzae¯ blzº babaq´q saraÞq¦ ht- 

6- uÕrpf batn¦ nsqai¦ hlefoºp z¸ra rfpºo 

7- gfq¦ hfoe¸. T¦j »spa´o b¦t Ûsuwq¯ 

8- efyÙu babaskq¦ jab¯r htqefre¸ik bat- 

9- n¦ nsq¦n jaz´r ±us¸q, bvqo¦r tfjfr¯ hfo- 

10- elne¯ jaefpo¯r nartÓ dknÓu ¼z¬uw ¼nr¦p 

11- ¼o¯ nsqai¦ ±qelrelo¬r, ¨rae¦q bºr n¤d 

12- hÙq t¦j »spakoºq xaolefsº jaqÓp svo- 

13- u¦q bfrab¯r b¯t Àq darly¯ ¨oar¦n – xara´p 

14- banaàp hfolqofrºp q¯ yau¸sr efyÙ t¦j 

15- »spakoºq nsqaikq¦ hfueº nkzo¦r Ûzwq- 

16- dÙ [?] ¨tai´ ±qÙu nsouvnoarkq¦ hlrfr¯n 

17- ysnar´ dkneko¤r, x¯ jaqÓp Svou¦q 

18- Æuvrevne¦ Æqo¦r eajº ±oufqc¯ elx¦q uvr- 

19- evo¦r t¸pel svou¦q qaz¦r ±eºu ban¤rnfq 
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20- ywrfilq¯ jas¯e hfoÙu bºr ewroÙ Àraea 

21- uvr¤payvu saray¦ etqeÙ, ¨jt¦p ÆoÓu 

22- uaelt¦j jarfp¯ hfuelne¯ jaqÓp svou¦q 

23- uaeltaj¦ efeº – tÓ sa¦u t¦j »spakoº Ìo- 

24- ewrÙu hfolqofrº Æopao³skq [?] yÂnsa nfq-  

 

(47)  

1- elpº ufo¯g ¼e¬rlp efyÙu cfx¦u ¼ue¸, uael- 

2- t¦j – q¸dwq bÄt tfÞo¯r stÞo¬rslq j¸d 

3- bºr ¨e¦p ±xoaekq´ Ìoewrwrpw efyfrºn 

4- nfqeº nfqelq¯ pwoajaz¦ ¼e×u xaraàp hfolq- 

5- ofr¯ b¸ref b¯q bana´p efyÙ naonÓu t¦j 

6- »spakoºq nsqaikqa hlue¸, t¸pel nkzo¦r 

7- uaeltajº htrwqcf ÛdÙ blre¯q ¨tai´  

8- ±qÙu uaeltaj´q nsouvivq¦ hlrfr¯n pfr- 

9- dlxfqe¯q ysnar´ dlnarÓu yfrlq¯ Æuvr- 

10- uevo¤r, x¯ ÛdÙ blre¯q ±oufqd¯ elx¦q 

11- uvrevo¤r, uaelt¦j bºr Æq¦ bºr bvq¦ 

12- ban¤rlnfq uvr¦q nkzoar¦ xvrvoÓu yfrlq- 

13- e¯ Æuvrpayvu saraylq¦ etqeÙ, xfzlrº 

14- jvzvrvq¦ daikrÓu – x¦r t¦j »spa- 

15- koº ÌoeÙr nkzoar´ ¢o saray¦ hfu¸r, xf- 

16- zºr ufpfqq¦ ±eºu – uaeltajºp t¦j »spa´o 
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17- jfrufrº [?] nfqelqº ±o¯ xfrp¯z h¯o tvq¦ bºr 

18- ufruºu ¼efoºp efeº – uaelt¦j s¯q blo¸rslq 

19- efyÙ cfx¦u xlre¸, Àoefp xfzºr – uaelta- 

20- jºp bºr zlyag¯u ¼e¬rslq x¯ yfpfnofrº zfjlr- 

21- ofyÙu t¦j »spako¯ haz¯u ¼e¬rslq, ÆoÓrsa 

22- btÞo¯ ÆoÓr efe¸, – uaelt¦j u¯z Gwot¯q 

23- baidfslq¯ bºr zlyag¯u ¼eÙu t¦j »spa- 

24- koº uax¯u ±yofe¸nef – b¦t Ûsuwq¯ efyÙu  

 

(48) 

1- jazkroaqÓu hle¬rnfq, §r¦u bºr rfpºo 

2- ¨uar¦n – ±g¬qelp tÓ pwjwrÙ ¢o Àraea 

3- yeyfcfiºq yfpfnofrºq Ûzfrlq¯ hfdlrÙu 

4- ÌÞo¯ yfy¬slq efe¸, t¦j »spa´o pwjwrÙ 

5- ¨o´u usirÓ Gwot¯q baicfslq¯ hluelne¯  

6- – Paelt¦j bvyvrßq ÆioÓp efyÙu y¯r 

7- htsufre¸, b¸raz pvjabbfue¯q sÂqra yfpf- 

8- no¯r hfoºu »spa´o yfeliº uaapoar´q Û- 

9- zfrlq¯ pajgº pwjwrÙ hfdlrºu ÌÞo¯ y¬rlel, 

10- yfpfne¯q sÂqra ufefrlqºq ±olqº ÌueÙ hlue¸. 

11- Paelt¦j t¦j »spakoºq éopfelil jabf- 

12- rlqº ¨o´u xfzlrº dailrºu – L¤oa bÓ éopfel 

13- – xfz¸r, uaeltajºp Mfxoaqºq Ìoewrpfyl  
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14- nvoÓ bºz q¤sko Ìoewrfo¸p; Paelt¦j (ªo- 

15- bfuuf b¯q ÆqÓ Ìoewrfc¬ilp) xfzºr u¬nrar 

16- ufruºu ewtwqÙu – uaeltajºp slzo¯r 

17- ±yº saur¤d blo¸rslqºz t¦j »spako¸ef bloºr 

18- bºr hÙq ÆqÓ eax¯u ±eºu saur¤d ÆÞq¤r- 

19- skqkz À slzº yfq¬rsf saÞop¦z sºz ÆqÓ yfq- 

20- elilqlze¯ nsooarkq´ baio¤rskq ¨qe¯ pfra- 

21- pkqkz´ ¼cr¦ ¼e¬rslqlz. Paelt¦j y¸qf t¦j 

22- »spakoº eax¯u ±yofeº (yaz¸n nl ¨r¦u tÓ 

23- efg¦ plzads´z Æoevivqe¦q bºr rfpºo ¨u¤- 

24- pkek [atamadı] t¸pel »spa´o ufefrlqºq saraÞq¦  

 

(49) 

1- hfoe¸nef ufefrº bÓ ufefrº bÓ h×q daq´p 

2- u¯n sknko´r h¯o Æioßp sfqºq ¼o¯ bºr sa- 

3- ur¦d ÆÞqayao´p – t¦j »spa´o u¯n ±yÙ 

4- efy×u batoaeko¦r ÆÞqapai¤, t¦j »spa´o 

5- bºr blrº ¨re³qca babaskq´ èd efg¦ yfqeº 

6- babas´ hazfuofqpfi¯ batoae´ t¦j »spa- 

7- ko´q ywrfiº ¨dkoßu (nfqeº nfqelq¯) 

8- b¤rl bºr efg¤ea yfqkofºp efy× bºr Æyßq 

9- yfqloelne¬, babas´ tajzaefyº baio¤ylq 

10- efe¸. H¬paq t¦j »spakoºq nsooar´ ¨rna- 



83 
 

11- skq¦ baioaeko¤r. Paelt¦j – Æioßp bvq- 

12- oar´ n´r banaàp efe¸, t¦j »spa´o bºr 

13- nfr¯ hfrloeliº hlbº ¼uofr¯ [ipleri] nkrekne¦ uaelt¦j 

14- – Æioßp bÓ ewqyae¦ sfqº q¯ uvu¤r; 

15- sv¦o ±yofelne¯ – Bab¦ tÓ bfqºp yail- 

16- pºq [?] ¼uº uvu¦r efe¸, uaelt¦j – x¤rkq ya- 

17- ilqºq ¼ulqº hfu¸rlq, j¬paq xarßu hfulr×u 

18- tajzaefyº baioaeko¤r, Àoefp uaelt¦j –  

19- u¯z dfoo¦u hfos×q ªpr ¼ueº ¼s¯ t¦j »s- 

20- pa´o dfooauoar¦ – ¨iao¦r nfr¯p ªelq 

21- babap¦ ¼nº bfºu stÞofyºp Æqe¦q sÂqra Ìo- 

22- eÕrwq. 

 

(50)  

1-    Kvrb¦q Æo¦p ¼splq¯ stzwq¯ 

2-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfqº 

3-   htu×r bfqº xaolefpºq yaqkq¦ 

4-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸. 

5-   êÞpa bab¦ ewtpaq´q htzwq¯ [sözüne] 

6-   ±xo¤uekr babaq´q tfrlglrazº 

7-   yliluºq ttjrfuº ¼nº htoz× [?] 

8-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸. 

9-   Zao´p gfo¯n bwne× nkre´ eaokp´ 
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10-   htz×p bab¦ ªupf baq¦ zvowp´ 

11-   baioae´q nsooarºp nfseºq ±olpº 

12-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸. 

13-   §p¦q bab¦ ¢opa ¢j v zarlpº 

14-   hlyulrp¸tlq qapvsvpß ¨rkp´ 

15-   ±o¸pof xfrfàp Gwowzarkp´ 

16-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸. 

17-   G¬qf t¦j »spa´o dfn¯r bºr ¨cº 

18-   bab¦ s¬qslq bfqºp batkp´q uadl 

19-   nfsfro¬rpl baie¦ blu¯q ¨iacº 

20-   zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸. 

 

(51)  

1- Bvqoar´ stÞofelne¯q sÂqra, uaelt¦j –  

2- ¢Þef dabßn bºr sa¦u ±xx¯o n¦uo ªelq, 

3- tajzaefyº ¨oßu htuwrÕrnfq b¸ref pf- 

4- pofnfuºq jacloar´ uaeltaj´q jvzvrvq¦ 

5- hfo×u – uaeltajºp tajzaefqºq ÌprwqÙ 

6- blz¯ baÞto¤ylq u¯n dÄn rlc¦ ±uelnofrlqe¬, 

7- uaelt¦j – ÌprwqÙ slz¯ baikto¤rkp o¤- 

8- nlq ¼nº hwzwq¯ [gözüne] pºy [mil] dfnlopfoº efe¸. T¦j 

9- »spa´o dfooauoar¦ ¨iao¦r bºr qlyazºp 

10- x¦r slz¯ htzwpÙ dknarekikqkze¦ s¦i 
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11- htzwpÙ sÄo cfblp¯ x¯ sÄo htzwpÙ 

12- s¦i cfblp¯ nÂyvq, Àoefp ¼nº hteofr¯ [gözlere] pºo 

13- dfnºu tajzaefyº babaskq´q efeliº hlbº 

14- htuwr×u uai¦ braneko¤r, b¸ref §r¦u –  

15- tajzae¯ ¼nº h×q h¬opfelilqef gfsxfs¯ ¼- 

16- e×u ¢daba q¯ ÆoeÓ efyÙ bºr rfpºo ¨- 

17- uÓu n¦q htzwne× §r¦u jÂtvqev [?] efe¸, 

18- b¸ref uaelt¦j – x¤rkq hfolqsfrº [gelinleri] bÏraya 

19- hfu¸rlq ªpr ±ueº ¼s¯ èd jaefp¯ hfeºu ua- 

20- eltajºq cfxabkq´ ¨r¦u zfqhly¯ stÞofe¸nef,  

21- ¨r¦u – uaeltaj¦ bfqe¯q sfo¦p ªelq blzºp 

22- qapvsvpßz x¦r bºz éÞof y¤okqkz hle¬- 

23- mehiz [gidemeyiz], blz¯ èd qfg¯r darly¯ htqefr¸rse 

24- hle¬rlz, jaefpo¯r saray¦ etq×u ¨rau´q 

 

(52) 

1- stzofrlqº uaeltaj¦ ¼gae¯ ±e¸qcf uaelt¦j 

2- èd darly¯ ufruºu ±yofeº bvqo¦r xarßu 

3- ¨rau¦ – bvyÏrvq uaelt¦j sleº [sizi] ¼su¬ysr 

4- ¨r¦u –hwz¯o ¢ppa èd qfg¬ref jap¦o 

5- ¼su¬rlz nl ywnwpwz× htuwrfo¸p, ja- 

6- efpo¯r xarßu jap¦o ufearlnlqe¯ ¼n¯q b¸ref 

7- ¨r¦u nkzoar´q batkq´ nfs×u jararoar¦ 
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8- usoevreß nfqelsº ywzwq¯ qlîab´q uzf- 

9- nºu [çekip] nauve¦ Æuvruv, b¸ref japaoo¦r hfo- 

10- elne¯ ¨r¦u japaooar´q skruoarkq¦ xfreº 

11- japaoo¦r saray¦ yfultelne¯ uaelt¦j 

12- bwu×q rld¤ow nlbar´ c¯p ±e×u Æqoa- 

13- r´q Ìqwq¯ bstaous³q nl q¯ ban¤rskq htq- 

14- efreliº carlyfofrºq batoar´ j¯u nfslop¸t, 

15- Àraea uaelt¦j hazfb¯ hfoºu – x¤rlq tvq- 

16- oar´ n¦uo ªelq efâqcf bºr uabßr ¨sn¯r 

17- yfultºu ¨r¦u Ûzfrlq¯ jwcßp ±uelo¬r, ¨- 

18- r¦u nfqelq¯ bºr dfn¯ ewz¯q xfrºu bvqoa- 

19- r´q ¼dlq¯ bºr hlrºt hlreº ¢qdan bºr ¨e¯p 

20- nvruvoeÓ uaeltaj¦ nfÞglyfuº ¨qoaukre´ 

21- ¢qe¯q bºr ¨Ý¦ [alay] ¨sn¯r dkn´u ¨r¦u Æqoar³ea 

22- nkrekne¦ rld¦o Û Klb¦r usuoaqßu bÓ 

23- ät Ûzfrlq¯ pwtaxfrfy¯ batoaeko¤u [baĢladılar], x¯ 

24- bvqÓq darfsº q¬elr; ¼dofrlqe¯q blrº h¸qf 

 

(53) 

1- Ûzfrlq¯ ¨sn¯r htqefrfoºp efe¸, x¯ ¼nº ÆreÓ 

2- ufruºu ¼uelo¬r, bvqo¤rea yfqloºu bºr ÆreÓ 

3- eaj¦ hlupfse¯ [gitmekte] ÆosÓq. Bºz hfofoºp t¦j 

4- »spako¯ t¦j »spa´o bºr ¼zuºz [?] u¦y uf- 
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5- tlqu¯ htzÙ htrp¯z ¼n¯q bºr hÙq dst¦ 

6- hfoºu bvqoar´ stÞofe¸. 

7-    Yfeº u¦i Ûsuwq¯ nvr¦q pljrfbº 

8-   bfqºp htzofrlp¯ efrp¦q xfr¬slq 

9-   ¢rtl rajp¦q cÕpof ¨o¯p sajabº 

10-   bfqºp tß htzwp¯ efrp¦q xfr¬slq 

11-   Ußr uaikqe¦ ±q¯q Hazrfuº Mvs¦ 

12-   ±olqe¯ pwcfrlp¯ [?] ufrp¦q bvoÏsa 

13-   htsufrºp ¨baslqe¦ htzofrlp¯ 

14-   darfsºz htzwp¯ efrp¦q ¼e¬slq. 

15-   ©pr ±yofuº yvqßz efryay¯ hfoeº 

16-   baoºn nvtaikqe¦ ¶bae¯u nkoe´ 

17-   y¤ql yaraeaqº jlnpfuºq bloeº 

18-   bfqºp tß htzwp¯ dar¯ ¼e¬slq. 

19-   T¦j »spa´o dai´r ±rfqo¯r jaz´r  

20-   naeºr Mfxo¦p cÕpof ¨ofp¯ jaz´r 

21-   yfuºt ¼peaekp¦ Hazr¬ul jaz´r 

22-   bfqºp htzwp¯ efrp¦q efi¬rslq. 

 

(54) 

1- T¦j »spa´o efreoº tß bfÞuofrº efyfr¯n 

2- Ûzfrlqe¯q ¼nº hwxfrcºq hfdºu bºr blrlq¯ 

3- janln¦u t¦j »spako¯ yaz´n Æoeß blda- 
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4- rfqº [biçarenin] ¼nº htzofrlqº Æyßu bÏraea branpk- 

5- to¤r, t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwr- 

6- e×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] swrf- 

7- c¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dk- 

8- o´r ¢ppa yaz³nnl blz¸p elolplze¯q ¨qoa- 

9- p¤z, Æqßq efrelqº efrp¦q nfqelslq¯ ¨qoaea- 

10- o´p (p¬ifr »spa´o nßt elolqe¯q ¨qo¤rk- 

11- pkt) x¯ hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ 

12- ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu 

13- À uwÞofrº bvoßu x¯ ¼nº htzofrlq¯ sw- 

14- r×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ 

15- ¢qlef ¼nº htzofrº ¨dloºu ¼nº uarag¦ pfolo 

16- ban¤rnfq bºr dlgdº htr×u dlgdlqºq ya- 

17- qkq¦ xarar¦n ±olqº Ìu×u bab¦ bfqº ±xoa- 

18- uoki¦ nabßo ±e¬rp¸slq; dlgdº Æioßp 

19- tlpelnº zfpaqe¦ bºr n¸psfqlq nfqeº ±xoaukq- 

20- e¦q gaÞe¦ yÄn ±dqfble¯q q¯ gaÞe¦ Æoac¤n, 

21- t¦j »spa´o ufnr¦r ±olqº Ìu×u x¯ yao- 

22- xarºu nfqelqº ¼qaqekre´ b¯t Æq h×q dlgdl- 

23- qºq ±xlqe¯ yau³ysrev. 

 

(55)  

1- KtÞe¯ t¦j »spa´o ¨sn¯r yazeknoa- 
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2- rkq´ ¼tlqe¸qcf hfoºu dlgdlqºq ±olqº Ìuu× 

3- ¨p¦q bab¦ bfqº ¨snfr¯ htqe¯r efy¸qcf 

4- dlgdº ¨snfr¯ yazekrºu ±ooº hvrvt¦ bºr 

5- bfyh¸r, y×z uaray¦ bºr usqd¦n ¨o³u, x¯ 

6- nsÞqkq¦ bºr ¢z ¨nc¯ nsyßu esx¦ ±eºu yso¦ 

7- nseÏ. T¦j »spa´o ¨sn¬rlof bfrab¯r Kaq- 

8- eajar¦ hfoºu §rau´q jlîayfslqº ¼tle¸ncf [iĢidince] 

9- esirß bºq batkq´q yaqkq¦ hle×u ±g¬qelp 

10- kuovqvz¦ ªpr ªu xara´p tß §r¦u 

11- ¼o¯ d¯qn ±efyºp bºq bat´ x¦r h¯u h¯o Æ- 

12- io¤q tß nae¦r yliluo¯r d¯qn ±eºu yfq¬pf- 

13- elofref s¬qpl yfqfnz¬nslq [yeneceksin] efÞqcf t¦j »- 

14- spa´o dÄn rfc¤ ±efr¯n ¼zºq ¨o³ufx [alıp] ¨ukq¦ 

15- blqºu usir´ §rau´q nsqailq¦ hleºu bºr  

16- qaar¦ basekne¦ §r¤u ªÞ x¤j tÓ qarayº 

17-b¯q bºr efg¦ t¦j »spakoe¯q ¼tlueºp t¸pel 

18- tÓ ylilue¯q ¼tle¸srÓp x¯ pfÞeaq¤ dkn´u 

19- t¤j »spa´o ¼o¯ ¨ntap¤ nae¤r d¯qn ±u- 

20- elo¯r t¤j »spa´o §rau´ uaqkekikqe¤q 

21- ¼sufp¬zlel ÆqÓ yfqsºq ¢ppa §r¤u t¦j »s- 

22- pakoº uaqkekikqe¤q e¤Þpa c¤ju ¼e¬rlelnl 

23- toewrswq, q¸jayfu ¨nt¤p Æoevnea blrº 

24- blrofrlqe¯q ¢y¸ru Æoæu x¯ j¯r n¯s yfrlq¯ 
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(56) 

1- etqeÕ. Paelt¦j t¦j »spakoº §r¤u ¼o¯ 

2- ¼ueliº cfqhº ¼tle¸u, t¤j »spakoº jvzv- 

3- rvq¤ daikrekne¤ efeº yfreºq [yerden] ufpfq¤ ±eºu 

4- ªo ufqz¯ [ufqdf] elx¤q uvrßu – Paelt¤j, Àiovp 

5- §r¤u ¼o¯ ±yº c¬qn ¼ueºq efâqcf t¤j »s- 

6- pa´o ±g¬qelp c¬qa [?] ±ueºp ¢ppa ¨uºp x¯ sloa- 

7- jºp yÄn nl xvra´p – Æioßp x¤r jazqfe¯q 

8- ¼sufeliºq skoaj´ ¢o, j¬paq t¤j »spa´o 

9- ¨jkre¦q Kapfr uaÞyº ¨o´u x¯ jazqfy¯ hleºu 

10- bºr ¢z sko¤j ¨o´u usirß §rau´q nsqa- 

11- ikq¦ hlueº §r¦u bºr ¨e¤p htrewne¯ saz´ 

12- ¨o´u banao´p q¯ efe¸. 

13-    Bºr yliºu bfqoºn ¼e¬rsf 

14-   h¸zolcf dfxlrpºt blzº 

15-   q¸cf ¢ou ¼e¯r ewtpaqº 

16-   z¦uu ±yofpºt ±r pfyeaq¸ 

17- (T¦j »sp.)  V¤ooajl gwußr yÂnevr 

18-   bfqºp sfqe¯q ufrx¦p yÂnevr 

19-   ewtpfqofr¯ gfqeºp dÂnevr 

20-   sfàr ±Þo¯ pfÞeaqe¦ bfq¸. 
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(57) 

1- (§ou´ §r.)   Daekr´q ±ox¦q qankt´ 

2-   saq¦ sao¤rkp ¨uft´ 

3-   e¦i hlbº ylip¸tlp oftº 

4-   yaqekr´r hÕoow Ærpaq¸. 

5- (T¦j »sp.)   Åo¤nl cfpaoºq htr¯p 

6-   hÊr bfqº pfÞeaq¦ hle¯p 

7-   pvjabbfu¯ saq¦ xar¦p 

8-   htr¬slq bfqº u¯n ¨soaq¸. 

9-(§ou´ §r.)   V¦r ylileºp s¯q bºr 

10-   nlyp¸tlq q¸df caq¦ 

11-   yaq¦ yaz¸nelr nlyp¦p saq¦ 

12-   bans¤qa yau¦q ¼qsaq¤. 

13- (T¦j »sm.)  §rzvoaàu hfoeº ufrº 

14-   ÌoÕrwp hlup¯p hfrº 

15-   z¦uu ¼up¯n ¼qd×q [içün] bß yfrº 

16-   lup¸tlp ¢ju v ¨paq¸. 

17- (§oo´ §r.)  Sab¦j Æosßq nvr¦p cfqhº 

18-   eÏÞpaekq ¨r¦u Ûzfqhº 

 

(58)  

1-   efi¸oslq plyeaq´q efqhº 

2-   g¯uj ¼ueº t¸pel Yfpfq¸. 
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3- (T¦j. »sp.)  ·q ¨tai´ hwo¯ hwo¯ 

4-   yaz´n tß T¦j »spako¯ 

5-   hfuºr ¨iaoar´q blo¯ 

6-   h¯qc bvoeß htz¯ efrpaq¸. 

7- Bvqoar´ stÞofelnofrlqe¯ §r¤u – br¯ 

8- nkzo¤r ¨i¤p hfopºt efy×u Ûd× blre¯q 

9- ¨tai´ hfoºu t¤j »spakoºq ±olqº tuwu 

10- ¨ioapay¤ batoaeko¤r, tâpel §r¦u stz¯ 

11- ofoºu [gelip] – tajzae¯p dÄn stzÙq skras´ ef- 

12- iºo hºu sfqºq bÏraya hfoulhlqº nºpsf 

13- uÏlpaslq y¤rkq bab¦q daikr´u saq¦ 

14- Æioßp ±yj¦ ±e³zlp [ederim] sfqqº [seni] ªifr tß §rau´ 

15- ÌoewrÙrsfq, s¬qef e¬rslq bãt Ûsuwq¯ x¯ 

16- bÏraya hfo¸u, sfqºq ¼o¯ yaoaqe¤q c¬qn 

17- ±upfy¯ bato¤rkz baq¦ bºr h×rz xarßu [vurup] 

18- bfqº yaukr³rskq x¯ Ûzfrlp¯ Æuvrßu ba- 

19- babaq¦ [babana] e¬rslq h¯o ewteaqkq´ [düĢmanını] nfqeº ±o¸- 

20- qæof ÌoeÕr, À bfqº toewrp¯n ¼dÙq ya- 

21- qkp¤ hfoelne¯ s¯q bºr uaraga dfnloºu b¯q 

 

(59) 

1- Æq¤ bºr nko³c dao¤rkp ±nº uard¤ Æoßr 

2- x¯ btÞoº [böyle] naxovnar¤r ¼eºu bºr blrlqe¯q ¨Þ- 
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3- rkoeko¤r. DÙq [Gün] sab¤j ÆoeÏnea Paelt¦j 

4- t¤j »spako´ jvzvrvq¤ dailrßu – Æ- 

5- ioÓp bß hÙq tÓ §rau´ sfqe¯q ¼su¬- 

6- rlp. t¤j »spa´o – bãt Ûsuwq¯ efy×u 

7- x¯ Paelt¤j ¼o¯ naon´u §rau´q yaqkq¤ 

8- hfoºu batoaeko¤r cfqhº [cenge] bvqo¤r esoat´u 

9- uvrÏrnfq t¤j »spa´o §rau¤ bºr hÕrz 

10- xvrßu §r¤u ylnlo³qca t¤j »spa´o 

11- §rau´q htisÙ Ûsuwqº [üstüne] ÆuvruÓ x¯ et- 

12- q×u Paeltaj¤ – j¯r ewtpaq´q btÞo¯ Æo- 

13- sßq h¯o ±g¬qelp ewtpaqkq´ nfqeº ±oºq ¼o¯ 

14- xÏr, Paelt¤j nkokc´ dfnºu yaqatuliº 

15- hlbº t¤j »spa´o bºr uarag¤ dfnloºu §- 

16- r¤u eajº Paeltaj¤ bºr nko³d xvrßu ¼nº 

17- uard¤ ±yofe¸. 

18- T¸pel j¯r uarage¤q cÕpof ¨sn¯r t¤j 

19- »spa´o ÆoevivqÓ bloºu hfoºu y¯r ÌuuÙ 

20- nartkq¤ elx¤q uvruvo¤r, ¨qe¯q Paultajºq 

21- dfqazfslqº naoukr´u u¬gq ±yofy×u t¤j 

22- »spa´o usx¤ x¯ sfq¤ ¼o¯ uaju¤ Æuvruv- 

23- o¤r, bºr n¤d hwqe¯q sÂqra uwyÙq nv- 

24- rvoÓu n³rn hÙq n³rn hld¯ uwy×q  
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(60)  

1- ±yofy×u x¯ n³rn bºr cvpã hldfsº ±xx¯o 

2- Gwowz¤r jaqvpã hwxfyº hlrºu Æq¤ bvq- 

3- oar´ ufu¸. 

4-    Sfxeliºp hlypºt okbasº 

5-   nsyqßq plsnº ¨pb¯r nsn¦r 

6-   sarlopaq´q xanu´ hfoeº 

7-   Ìupfq´q xanu´ hfoe¸. 

8- (Gwowzar)  G¯o bfqºp caqe¤q sfxeliºp 

9-   Ysovq¦ nvrb¦q Æoayºp 

10-   Ìu¬rslq hlbº bwob×o 

11-   elolq¯ nvrb¦q Æoay¸p. 

12- (T¤j »sp.)  Zwowg×q bvrd¯ bvrd¯ 

13-   bsyß åzßq bfoº ¼qc¯ 

14-   pfpfo¯r bfqz¯r uvrsqd¯ 

15-   sarlopaq´q xanu´ hfoe¸. 

16- (Gwowz¦r)  Ufxsºr pfqeloºq sadai´ 

17-   bfolqe¯q ±op¦s bvdai´ 

18-   sfqºq ¼d×q bfsofeºp baiº 

19-   ysovq¦ nvrb¦q Æoay¸p. 

 

(61)  

1- (T¤j »sp.)   T¦j »spa´o dailrºr jwe¦ 
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2-   DÄn tÕnwr ±reºn pvrae¦ 

3-   ywns¯n ±ox¦q skro´ Æe¦ 

4-   sarlopaq´q xanu´ hfoe¸. 

5- (Gwowzar)   Gwowz¦r nvrb¤qekr saq¦ 

6-   s¯q hlbº ¨zºz pljpaq¦ 

7-   sarºo bÓ bfy¦z hfreaq¦ 

8-   ysovq¦ nvrb¦q Æoay¸p. 

9- V¯ ±rufsº dvpaã hldfsº Gwoufrlyº 

10- ¨o¸u ssqvqu¤ §r¤u Ûzfqhly¯ hwxfyº hl- 

11- rºu pvr¤u ¨oºu pvr¤u xfruko¯r x¯ j¯u 

12- dfnulnofrº ufruº ±o¯p w pftannauoar´ å- 

13- qvußu b¤nk Ìpwrofrlqº z¯gn w sfg¤ ¼o¯ 

14- hfdlrplto¬r. 

İNUİHA 
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2. METNĠN DĠLBĠLGĠSEL ĠNCELEMESĠ 

ÇalıĢmanın bu aĢaması, dilbilgisel incelemeye ayrılmıĢtır. Önce metnin imlası, 

çevriyazısıyla birlikte ele alınarak incelenmiĢ arkasından ses bilgisel nitelikleri ortaya 

konmuĢtur. Son bölümde eserin dil ve anlatım özellikleri, ölçünlü Türkiye Türkçesi 

kullanımları göz önünde tutularak belirlenmiĢ ve böylelikle dilbilgisel inceleme 

sonlandırılmıĢtır.  

Bu bölümde ilgili dilbilgisel olayı tanıklamak için metinden örnekler verilmiĢtir. Bu 

örnekler, çok biçimlilik bulunmadığı sürece tek yerden verilmiĢtir. Önce örnek biçim, 

arkasından yay ayraç içinde sayfa numarası ve satır numarası yazılmıĢtır. Örn: ¢rukn (26/6) 

 

2.1. METNĠN ĠMLA ve ÇEVRĠYAZI ĠNCELEMESĠ 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum (Atina, 1909) adlı eser, imla açısından 

değerlendirildiğinde kimi sözcük ve eklerin belli bir standarda bağlı olmaksızın farklı 

biçimlerde yazıldığı görülmekte hatta bu farklılıklara aynı sayfada bile rastlanmaktadır. 

Ünlüler ve ünsüzler, metinde her biri bir harfle temsil edilerek istisnasız bir biçimde gösterilir; 

bütün ekler, sözcük kök/gövdelerine bitiĢik yazılır. 

Metinde izlenen çevriyazı yöntemi, giriĢ bölümünde çevriyazıda temel ilkeler baĢlığı 

altında açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümündeyse ilgili ses birimin Grek harfli biçiminin 

karĢısına Latin harfli çevriyazısı konuldu.  Tüm iĢaret ve çevriyazı karĢılıklarını açık bir 

biçimde görebilmek için incelenen metinde geçen harflerin tamamı tablo halinde sunuldu. 

Metnin imla ve çevriyazısında saptanan özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

2.1.1. Ünlülerin YazılıĢı 

Ġncelenen metinde ünlüler, Grek harflerinin kendine özgü sisteminden kaynaklanan 

nitelikler doğrultusunda ayrı ayrı gösterilmiĢtir. Kimi yerde ünlülerin birbirinin yerine 

yazılmasına karĢın özellikle /a/‟nın /e/‟den,  /o/‟nun /u/‟dan ve /ö/‟nün /ü/‟den ayırt 

edilmesiyle pek çok Arap harfli metnin sağlayamadığı olanaklardan yararlanılmıĢtır. 

2.1.1.1. /a/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /a/ ses birimiyle, altı farklı yazılıĢla karĢılaĢılır. 

1) ë / ê = ¡ / ¢ 
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Bu iĢaret, yalnızca sözcük baĢında kullanılır. Genelde tek heceli, kısmen de iki heceli 

sözcüklerde görülür. Ġki heceden fazla sözcüklerde rastlanmaz. ¢j (3/10); ¢z (19/16), ¢rukn 

(26/6) vb. 

2) Ҏ / é = § / ¨ 

Bu iĢaret, birden fazla heceli sözcüklerin baĢında kullanılır. ¨z¼p (3/2); ¨jkre¦ (5/18); 

¨rnaskq¦ (20/7) vb. 

3) ã = a 

Bu iĢaret, iç ve son seste görülür. bvqoar´ (44/5), bat´ (45/21), uf¤Ýa (5/21) vb. 

4) î = ¦ 

Tek heceli sözcüklerde de sıkça kullanılan bu iĢarete sözcük sonunda / son hecede 

rastlanırken sözcük baĢında / ilk hecede ve sözcük içinde görülmez. tahulp¦ (3/16), elx¦q 

(4/9), h¦rn (12/7) vb. 

5) Å = ¤ 

Metnin genelinde son hecede yer alan î iĢaretinin yerine bazı durumlarda Å biçimi 

tercih edilir. ÇalıĢmanın sözcük vurgusu bölümünde ayrıntılı olarak incelenen bu kullanım, 

vurgunun yazıda gösterimiyle doğrudan iliĢkilidir. Burada kısaca belirtmek gerekirse 

vurgusuz dil birimlerinden (bir kısım ekler ve edatlar) ve noktalama iĢaretlerinden önce Å 

biçimi gözlenir.  Ayrıca vurgusu son hecede bulunmayan diğer sözcüklerde de bu kullanım 

söz konusudur. h¤yfu (3/3); ewqy¤ekr (4/2); efrp¤qea (4/2) “derman da” ; dkn¤rskqkz (4/4); 

htqefre¸, (20/16); gaÞe¤ nl (3/4); n¤opae³ (5/3) vb. 

6) Ӽ = ã 

/a/ sesinin bu gösterimi, yaygın değildir. Sınırlı sayıda örnekte gözlenen ve belirli bir 

standardı olmayan bu gösterime sözcük içinde ve sonunda rastlanır.   bãt (18/13); eajã 

(41/11); cvpã (61/1). 

2.1.1.2. /e/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /e/ sesi, beĢ farklı biçimde gösterilir. 

1) ì = ª 

Bu harf, metinde sadece sözcük baĢında geçer. ªÞ (4/24); ªpr (4/6); ªifr (23/20) vb. 

2) ò = ± 

Bu harf, yalnızca sözcük baĢında karĢımıza çıkar. ±olq¯ (3/8); ±q×u (32/9); ±np¯n 

(35/1) vb. 



98 
 

3) å = e 

Bu harf, iç ve son seste görülür. zwrlfuº (3/5); tfjºe (31/7); cÕpof (8/7) vb. 

4) ï = ¯ 

Bu iĢarete sözcük sonunda / son hecede rastlanırken sözcük baĢında / ilk hecede ve 

sözcük içinde gözlenmez. Tek heceli sözcüklerde de sıklıkla bu iĢaret kullanılır. ÌÞo¯ (7/21); 

qfg¯r (51/23); u¯rn (14/3) vb. 

5) Æ = ¬ 

Å = ¤  maddesindeki duruma benzer bir kullanım, Æ = ¬ için de geçerlidir. zvjßr ¼e¬r, 

(5/23); xfr¬slq (5/19); ¨sn¬rlo¯ (55/7) vb. 

2.1.1.3. /ı/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /ı/ sesini göstermek için beĢ iĢaretten yararlanılmıĢtır. 

1) ó = ¶ 

Yalnızca sözcük baĢında geçer. Metinde bu iĢaretle baĢlayan iki sözcük vardır. 

¶slparoae´n (34/15); ¶bae¯u (53/16). 

2) Í = k 

Bu gösterimle yalnızca iç ve son seste karĢılaĢılır. daikr¦p (36/10); daikr´u; x¤rkek 

(17/21) vb. 

3) Ӆ = ´ 

Bu harf, hikâyede son seste ve hecede kullanılırken, sözcük baĢında / ilk hecede ve 

sözcük içinde geçmez. jlsab´ (34/23), najxaou´ (44/6), »spa´o (9/21); xan´u (5/2) vb. 

4) Ç = ³ 

Söz içi ve sonunda kullanılır. Å = ¤, Æ = ¬ baĢlıklarındaki vurgu gösterimiyle ilgili 

durum, burada da söz konusudur. yauukr³rslq (7/23); bvoapae³qpk (8/17); n³zea (11/6) vb. 

5) ˲ = æ 

Metinde yedi örnekte rastlanan bu iĢaret çoğunlukla sözcüğün son hecesinde 

bulunmakla birlikte belirli bir standarda sahip değildir. ¨Þrkoæn (14/4); Æoæu (55/24); ±o¸qæof 

(58/19) vb.  

2.1.1.4. /i/ Ses Biriminin Gösterimi 

Eserin yazımında /i/ sesini göstermek için beĢ değiĢik iĢaretten yararlanılmıĢtır. 

Bunlar:  
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1) ˰ = ä 

Sözcük baĢında ve sadece dört örnekte tercih edilir. äsp (31/21); ät (14/20), (52/23); 

äpel (10/15); äupfylu (15/2). 

2) ἰ = ¼ 

Yalnızca sözcük baĢında kullanılır. Sözcük içinde ve sonunda karĢılaĢılmaz. ¼jp¦o 

(15/2); ¼qcÕ (22/22); ¼zlq¸Þof (54/7) vb. 

3) Ï = i 

Bu iĢaret, sözcük içinde ve sonunda kullanılır. ±uelo¬r (10/19); elxaq¯ (13/20); t¸pel 

(4/11) vb. 

4) ð = º 

Sözcük sonunda / son hecede rastlanan bu iĢaret, söz baĢında, ilk hecede ve iç seste 

gözlenmez. Tek heceli sözcüklerde genellikle bu iĢaret geçer.  efyº (4/6); bºq (12/9); pvsagºr 

(38/22); paeefyº (14/21) vb. 

5) È = ¸ 

Å = ¤, Æ = ¬, Ç = ³ maddelerinde gözlenen vurguyla ilgili durumla bu baĢlıkta da 

karĢılaĢılır. sfq¸qkp (13/24); y¸qf (32/10); hfo¸qcf (33/2);  vb. 

 

2.1.1.5. /o/ Ses Biriminin Gösterimi 

Türkçenin genel ses özelliklerinden biri olan /o/, /ö/ seslerinin ilk hece dıĢında 

bulunmaması kuralı, incelenen metinde de iĢletilir.  

Metinde /o/ sesiyle altı farklı biçimde karĢılaĢılmaktadır.  

1) ÷ = À 

Bu biçim, yalnızca ilk sesi karĢılar. Àq (46/13); Àoefp (49/18); Àraeaq (7/9) vb. 

2) ö = Æ 

Bu iĢaret, sadece ilk sesi gösterir. Æuvruevo¦r (8/22); Ærae¦ (11/10); Æioßp (17/6) vb. 

3) Õ = o 

Yalnız ilk hecede görülür. yso¦ (4/15); ysnar´ (8/10); nsc¤nark (14/17) vb. 

4) ñ = Ä 
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“Ä” harfi, yalnızca „ünsüz + ünlü + ünsüz‟diziminde üç sesten oluĢan tek heceli 

sözcüklerde görülür.
14

 yÄn (3/14); dÄn (6/15); jÄt (9/20) vb. 

5) Þ = Â 

Å = ¤, Æ = ¬, Ç = ³, È = ¸ baĢlıklarındaki vurguyla iliĢkili gösterim, bu harfte de söz 

konusudur. sÂqra (16/11); yÂnevr (23/19); nÂpaskq (25/8) vb. 

6) à = Â 

Bu iĢaret, tek bir örnekte vardır. jÂca (7/13) 

2.1.1.6. /ö/ Ses Biriminin Gösterimi 

Karamanlıcanın genel sorunlarından biri olan /ı/-/i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ ünlülerinin 

birbirlerinden ayırt edilmemesi, Janos Eckmann tarafından “kaba imla” olarak nitelenmiĢtir. 

(Eckmann, 1950b: 29) Elimizdeki metinde /ı/-/i/ ünlülerinin ayırt edilmesine olabildiğince 

dikkat edilirken  /o/-/ö/ ve /u/-/ü/ ayrımı için aynı Ģey söylenemez. Örneğin, metnin genelinde 

/o/ sesi “Õ” ile /ö/ sesi “û” ile iĢaretlenerek bir ayrıma gidilmiĢtir. Ancak kimi yerde “Õ” 

harfinin -Türkçenin genel ses kuralları göz önünde tutulduğunda- /ö/ sesini iĢaret ettiği 

görülür. Çevriyazı yapılırken dilin genel ses kuralları hesaba katılarak “Õ” harfi, /ö/ biçiminde 

okunmuĢtur. 

Metnin yazımında /ö/ sesini göstermek için on değiĢik gösterimden yararlanılmıĢtır. 

Bunlar: 

1) ü ~ ÷ = é 

Bu iĢaretler, yalnızca ilk sesi karĢılar. 

a. ü = é 

éopfelil (48/11); éopfel (48/12) 

b. ÷ = é 

éÞof (51/22) 

2) ý ~ ö = Ì 

Bu harfler, sadece ilk sesi karĢılar. 

a. ý = Ì 

Ìoewr×r (12/14); Ìprwp×q (18/20); Ìu×u (23/17); Ìu¯r (25/7) vb. 

b. ö = Ì 

                                                           
14

 Bunun tek istisnası vardır. O da “jÄca” (9/2) sözcüğüdür. Bu sözcük, metinde dokuz yerde geçer. Yedi 

yerde “jÂca” biçimi, 2 (iki) yerde de yukarda belirtildiği gibi “jÄca” biçimi tercih edilir. 
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Ìoewne¯q (3/16); ÌÞo¬ (7/21); Ìqwq¯ (11/4); Ìue×p (15/12); Ìufe¯q (35/4); Ìuwt×r 

(41/17) vb.  

3) û ~ Õ = t 

Bu gösterimle çoğunlukla söz içinde karĢılaĢılırken yalnızca iki örnekte sözcük 

baĢında geçer. 

a. û = t 

htr×u (7/8); etq¯r (13/18); stz× (17/16); htz¯o (29/23); jtnpwqe¯q (31/17); bty×n 

(32/2); nty¯ (35/20); ttjrfuº (50/7) 

toewrswq (55/23) ve tuwu (58/9) örneklerinde sözcüğün ilk sesini iĢaretler.  

b. Õ = t 

ttÞo¯ (3/1); btÞof (9/5); etqewo¬r (9/8); dtz×u (11/22); htrwtulr¯q (19/13); stzwq¯ 

(29/23) vb. 

4) þ ~ ñ = Ê 

Bu gösterimler, yalnızca „ünsüz + ünlü + ünsüz‟ve “ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz” 

dizimlerinde üç sesten oluĢan tek heceli sözcüklerde görülür. 

a. þ  = Ê 

hÊz (13/6); sÊz (19/19); eÊru (28/1); hÊr (43/22) vb. 

b. ñ = Ê 

eÊru (8/22); sÊz (20/20) 

5) ÿ ~ Þ = È  

Å = ¤, Æ = ¬, Ç = ³, È = ¸, Þ = Â maddelerinde gözlenen vurgu iliĢkisiyle burada da 

karĢılaĢılır. 

a. ÿ = È 

hÈrpfelilp (5/3); eÈnpf (24/21); eÈru (28/19) 

b. Þ = È 

Bu kullanıma yalnızca eÈru (10/21) örneğinde rastlanır. 

2.1.1.7. /u/ Ses Biriminin Gösterimi 

Ġncelenen eserde /u/ sesi, beĢ farklı biçimde karĢımıza çıkar. Bunlar: 

1) ˆ = å 

Yalnızca sözcük baĢında geçer. åppaq¯ (13/2); åÞnvya (20/10); åqveßu (21/12) vb. 
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2) ˈ = u 

Ġç ve son seste karĢılaĢılır. bvqßq (3/4); svyÓq (10/24); b¤efjv (3/7) vb. 

3) ˉ = ß 

Sözcük içinde ve sonunda kullanılmıĢtır. tß (23/14); nauvsß (28/11); esoevreßp 

(43/17) vb. 

4) ˊ = Ï 

Å = ¤, Æ = ¬, Ç = ³, È = ¸, Þ = Â,  ÿ = È maddelerinde gözlenen vurgu iliĢkisiyle burada 

da karĢılaĢılır.  usnÏz (6/12); bvyÏrvq (9/3); bÏevr (30/20) vb. 

5) ˋ = Ó 

Bu iĢaret, sadece son hecede / sözcük sonunda görülür. Sınırlı sayıda sözcükte 

kullanılır ve belirli bir standarda sahip değildir.  

jaqÓp (46/22); nvruvoeÓ (52/20); sÓ (10/23) vb. 

2.1.1.8. /ü/ Ses Biriminin Gösterimi 

/ö/ ses biriminin yazımı tartıĢılırken verilen bilgilerin hemen hemen hepsi, /ü/ sesinin 

gösterimi için tercih edilen harflerde de geçerlidir. 

Metinde /ü/ sesi on bir farklı biçimde gösterilmiĢtir. Bu gösterimler Ģöyle sıralanabilir: 

1) ˇ = è 

Sadece ilk sesi gösteren harfi iĢaretler ve bir yerde geçer. èd (47/22) 

2) — ~ ˆ = Û 

Bu harfler, yalnızca ilk sesi gösterir. 

a. — = Û 

Ûsuwq¯ (9/6) 

b. ˆ = Û 

Ûzfr¯ (6/2); Ûryaskqe¦ (11/20); Ût¬qpfefq (15/2) 

3) ˍ ~ ˈ = w 

Ġç seste gözlenir. 

a. ˍ = w 

Ìoewne¯q (3/16); hwqe¯ (6/13); stzwqÙ (7/8) vb. 

b. ˈ = w 
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ewqyae¯ (3/15); q¸dwq (6/23); pwtaxfrfy¯ (7/10) vb. 

4) ˎ ~ ˉ = × 

Sözcük ortasında ve sonunda kullanılır. 

a. ˎ = × 

hti×s (24/17); ywzwq×q (26/3); e×z (27/22) vb. 

b. ˉ = × 

bwob×o (25/7); blo×r (26/5); ytr×n (27/1) vb. 

5) ˌ ~ ˊ = Õ 

Å = ¤, Æ = ¬, Ç = ³, È = ¸, Þ = Â,  ÿ = È baĢlıklarında karĢılaĢılan vurgu iliĢkisine bu 

maddede de rastlanır.   

a. ˌ = Õ 

hÕq (6/20); efyÕ (7/13); htreÕnl (8/23) vb. 

b. ˊ = Õ 

dÕqnl (7/24); cÕpof (8/7); swrÕxfrek (12/2) vb. 

 

2.1.1.9. Metnin Ünlü Tablosu 

Çevriyazı Söz baĢı Söz içi Söz sonu  Çevriyazı Söz baĢı Söz içi Söz sonu 

¢ ê    À ÷   

¨ é    Æ ö   

a  ã ã  o  Õ  

¦  î î  Ä  ñ  

¤  Å Å  Â  Þ  

ã  Ӽ Ӽ  Â  à  

ª ì    
é 

À   

± ò    ü   

¯  ï  ï   Ì ö   

¬  Æ Æ   ý   

e  å å  
t 

 Õ  

¶ ó     û  

´  Ӆ Ӆ  Ê  ñ  

³  Ç Ç    þ  
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k  Í Í  È  Þ  

æ  ˲     ÿ  

ä ˰    å ˆ   

¼ ἰ    u  ˈ ˈ 

º  ð ð  ß  ˉ ˉ 

¸  È È  Ï  ˊ ˊ 

i  Ï Ï  Ó   ˋ 

     è ˇ   

     Û —   

      ˆ   

     
w 

 ˈ ˈ 

      ˍ ˍ 

     
× 

 ˉ ˉ 

      ˎ ˎ 

     
Õ 

 ˊ ˊ 

      ˌ ˌ 

Tablo: 4 

2.1.2. Ünsüzlerin YazılıĢı 

Metinde ünsüz ses birimlerinin her biri gösterilmiĢ Grek harflerinin sağladığı 

olanaklardan olabildiğince yararlanılmıĢtır. Ancak bazı iĢaretler, iki sesi de temsil etmiĢ ve 

ortaya alfabenin sesçillik sorunu çıkmıĢtır. Metinde iĢaretlenen ünsüz sesbirimler ve 

gösterimleri Ģu Ģekildedir: 

2.1.2.1. /b/ ve /p/ Ses Birimlerinin Gösterimi 

Metinde /b/ ve /p/ seslerini gösteren iĢaretler birbirinden ayrılır. Ġkisi için de “» / ‘” 

harfi kullanılır. Ġncelemede Türkçenin genel kuralları göz önünde bulundurularak /b/ 

okunması gereken yerde “b” karĢılığı, /p/ okunması gereken yerdeyse “p” iĢareti 

kullanılmıĢtır. bvqo¦r (16/1), sab¦j (3/6), bwobwo¯ (21/4), ufrº (29/24), yauukr³rslq (7/23), 

uvußu (37/1) vb. 

2.1.2.2. /c/ ve /ç/ Ses Birimlerinin Gösterimi 

Eserde /c/ ve /ç/ seslerini gösteren harfler, genel olarak birbirinden ayrılır. /c/ sesi için 

“°Ì  / ‚”, /ç/ sesi içinse “¾Ì  / ‛” göstergesi tercih edilir. c¯p (9/14); bÏqca (5/2); bacai´q 

(36/24); hfrd¯n (3/14), dftp¯ (16/1), dfn¯r (50/17) vb. Ancak bazı örneklerde açık bir 
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biçimde bu harflerin birbirinin yerine yazıldıkları görülmektedir. Bu durum, tabloya Ģu 

Ģekilde aktarılabilir: 

/ç/ olması gerekirken 

/c/ ile yazılanlar 

/c/ olması gerekirken /ç/ 

ile yazılanlar 

x¦z h¬c (23/14) 

cftpºp (27/5) 

nwc×n (32/18) 

¼cpfi¬ (33/13) 

h¯qc (58/6) vb. 

hld¯ (5/20) 

nsdanar´  (11/12) 

pfdqßq (26/16) 

¢daba (51/16) 

dvpaã (61/9) vb. 

Tablo: 5 

Metinde üç yerde /ç/ sesi, farklı bir biçimde gösterilir. ¨xÏus (39/1) örneğinde “ӭ”, 

usfnsºq (17/6) ve ¼usfyºp (28/13) sözcüklerinde “Ћ” göstergesi tercih edilir. Eckmann‟ın 

çalıĢmalarında bu kullanıma rastlanmazken Miller yalnızca ÐåЋÏÓÒåËå “geçinmeğe” 

sözcüğünde “Ћ” harfinin kullanıldığı belirtmiĢtir. (1974: 93) Miller‟ın verdiği örnek, 

31.07.1910 tarihli Asya gazetesine aittir.  

2.1.2.3. /d/ ve /t/ Ses Birimlerinin Gösterimi 

Metinde /d/ sesi için “° / ä”, /t/ sesi içinse “¾ / ç” göstergesi kullanılır. ªobfe (4/7); 

efryaskq¦ (12/7); sfxeay¦ (21/11); uarag¦ (22/2); xan´u (31/10); ¨oußq (39/1) vb. Metnin 

genelinde bu ayrıma dikkat edilmiĢse de kimi yerde “ä” yazılması gerekirken “ç” yazılmıĢtır.  

sfu¯g (12/22); Kaquaj¦r (17/5); ¨izkqu¦ (22/22); Æo¤ylul (32/19); ±yofuº (53/15); ufu¸ (60/3) 

vb. 

2.1.2.4. /f/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /f/ sesi, “Φ / è” iĢareti ile gösterilmiĢtir. gankrofr¯ (6/16), ±g¬qelp (3/11), 

sfu¯g (12/22) vb. 

2.1.2.5. /g/ ve /k/ Ses Birimlerinin Gösterimi 

Metinde ön ve art damak /k/ sesi, birbirinden ayrılmaz ve ikisi için de “µ / Ð” iĢareti 

tercih edilir. Ancak /g/ sesinde önlük ve artık özelliği ayrılmıĢ olup ön damak için “µ / Ð”, art 

damak içinse “Γ / Ë” iĢareti kullanılır. KarĢılıklı göstermek daha anlaĢılır olacağı için ön ve art 

damak /g/ seslerini içeren örnekleri karĢılıklı tablo halinde sunulmuĢtur. 

Ön damak /g/ “Ð” Art damak /g/ “Ë” 

hfrd¯n (4/14) h¤yfu (3/3) 
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hld¯ (5/20) pfthßo (4/19) 

±qhlq¯ (12/12) h¦rn (12/7) 

qfrhlzº (22/18) hazfoº (13/23) 

hfrh¯g (29/3) hazfb¯ (23/23) 

j¤qhl (29/13) hagofe¯ (25/21) 

Ûzfqhº (35/4) hao¸uekr (25/22) 

efqhº (36/13) gar¸uekr (25/23) 

rfqhº (36/14) hvrbfu¯ (26/8) 

bfÞhlrlqlzº (38/23) h¤Þrv (41/19) 

bfrhwz¦r (41/10) hvrvt¦ (55/3) 

G¸qf (43/11)  

Frfqh¯ (44/1)  

dfqhº (44/2)  

h¸zolcf (56/14)  

Tablo: 6 

Ġncelenen metinde ön ve art damak /k/ sesini gösteren harflerin bulunduğu 

sözcüklerden bazıları Ģunlardır: n¸psf (23/13), eÈnpf (24/21), nfnoºn (35/12), n¦u (4/10), 

¨tknokiºp (23/19), n´rn (39/12) vb. 

Metnin genelinde yaygın olarak bu kullanımlar söz konusuyken art damak /g/ sesinin 

geçtiği Ģu örneklerde “Ë” yerine “Ð”  tercih edilir. xvrhvqÏÞp (29/18), uaohaoar´q (35/23). 

Ayrıca eserde, yalnızca 1 (bir) yerde /g/ sesi “™” harfiyle gösterilir. ™þÖ “hÊr” 

Eckmann‟ın makalesinde bu harfin bazı Karamanlıca metinlerde /g/ sesini /k/ sesinden ayırt 

etmek üzere kullanıldığı belirtilir. (1950b: 28) Miller da, “™” harfinin /g/ sesini iĢaret ettiği 

birkaç örnek verir. ™ÏˋÓ “gün”, ™å‛å “gece” (Psaltirion, 1764), ™åÑÒåæÏÓå “gelmesine” 

(Rum afiyetliği, 1782), ™ϸÒÏˋ×  “gümüĢ” (Bu kitap on iki ayin, 1818), ™Ï‘ð “gibi” (Ġrfan 

name, 1846). (1974: 96) Örneklerin tümünde söz konusu harfin sözcük baĢında kullanılmıĢ 

olması ilginçtir.  

Eckmann, 1800‟lü yılların ortasından sonra Ģekillendiğini söylediği ince imla 

tablosunda, /g/, /k/ ve /l/ ünsüzlerinin palatal biçimlerinin yanlarına Ï, Ӈ veya ӈ iĢaretlerinden 

birini aldığını belirtir. (1950b: 31) Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟daysa /g/ ve /k/ 

seslerinin palatal biçimleri, “Ð” harfinin yanına kimi yerde “ӈ” kimi yerde “Ï” iĢareti 

getirilerek oluĢan “ӏ” ve “Ӷ” ile iĢaretlenmiĢtir. Bu kullanımın söz konusu olduğu 
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sözcüklerin çevriyazısında palatal /g/ sesi “í” ile, palatal /k/ sesiyse “î” göstergesiyle 

çevriyazıya aktarılmıĢtır.  

palatal /g/  =  í palatal /k/ = î 

Naíajº (12/6) pfîaq¦ (8/4) 

 î¤gfslq (12/18) 

 ewnî¦q (15/16) 

 îaxh¸relr (28/8) 

 tlîar´ (36/5) 

 ±gîar¯ (41/6) 

 qlîab´q (37/15), (52/8) 

 rlî¦u (54/14) 

 jlîayfslqº (55/8) 

Tablo: 7 

2.1.2.6. /ğ/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /ğ/ sesinin gösterimi, özel bir durum sergiler. Ġnce sıradan ünlülerin 

bulunduğu sözcüklerde de kalın sıradan ünlülerin bulunduğu sözcüklerde de “Ë” iĢareti tercih 

edilir. Böylelikle “Ë” harfinin art damak /g/ sesini de göstermesinden kaynaklı bir sesçillik 

sorunu oluĢur. Ancak ön damak /g/ sesi, “Ð” ile gösterildiği için ince sıradan sözcüklerde 

kullanılan “Ë” harfinin /ğ/ sesine iĢaret ettiği kolaylıkla anlaĢılabilir. Bu yüzden söz konusu 

sesin bulunduğu sözcüklerin çevriyazısı, Türkçenin genel kuralları göz önünde 

bulundurularak “ğ” biçiminde yapılmıĢtır. yÂikel (3/5), ªnslilpºz (3/13), daikreko¤r (4/6), 

ÆoevivqÓ (4/7), saikq¦ (4/20), efrxltolilp¯ (5/6), uaiardkikq¦ (5/13), nksurai´q (5/19), 

nsyad¤ikp (6/1), Æißo (6/23), efilo (7/21), Ænvupai¦ (8/5), yliºu (10/4), e¦i (10/10) vb. 

2.1.2.7. /h/ Ses Biriminin Gösterimi 

Hikâyede /h/ sesi “À / Ù” iĢareti ile gösterilir. Tajzae¯ (6/24), sab¦j (10/16), 

najxfe¯q (18/10) vb. 

2.1.2.8. /j/ Ses Biriminin Gösterimi 

Eckmann, Yunan Harfli Karamanlı İmlası baĢlıklı çalıĢmasında /j/ sesinin pek çok 

metinde “Ì” ile gösterildiğini ancak 19. yüzyılın ortasından sonra biçimlenen ince imla 

sisteminde “Ї” iĢaretinin tercih edildiğini söyler. (1950b: 28) Aynı araĢtırmacı Anadolu 

Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar I, Phonetica adlı makalesinde òÌçãÖ “ejder > ejdar” 

(Kyriakodromion, 1765; Lausaikon, 1806) ve òæçîÖ “ejder > ejder” (Altınoluk, 1815) 
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örneklerini vermiĢtir. (1950a: 187) Bu metindeyse /j/ sesinin geçtiği sertaj (13/9) sözcüğünde 

Eckmann‟ın bahsetmediği bir “ ⁄ ” harfi kullanılır. Buna karĢılık pwce¯ (19/16) ve pwze¯ 

(45/17) olarak ikili biçimde karĢılaĢılan müjde sözcüğünde durum biraz farklıdır. pwce¯ 

(19/16) ibaresinde j > c ses değiĢimi olabileceği akla gelmektedir. pwze¯ (45/17) 

yapısındaysa, Eckmann‟ın sözünü ettiği gibi, /j/ sesini karĢılamak üzere “Ì” göstergesi tercih 

edilmiĢtir.  

2.1.2.9. /l/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /l/ sesini göstermek için “¶ / Ñ” harfi kullanılır. hfreaqo´ (21/5), ofqh¯r 

(34/24), ufjappwo (39/14) vb. Bununla birlikte daha önce /g/, /k/ ses birimlerinin gösterimi 

baĢlığında incelenen palatalleĢme konusuyla burada da karĢılaĢılır. Ġncelenen metinde palatal 

/l/ sesini gösteren harf, yalnızca iki yerde geçip yanına “ӈ” iĢaretini alarak kullanıma “ӷ” 

biçimiyle çıkar. Bu palatal /l/ harfinin çevriyazısı “Ý” olarak yapılmıĢtır. uf¤Ýa (5/21), áÝ¦ 

(8/20). 

2.1.2.10. /m/ Ses Biriminin Gösterimi 

Eserde /m/ sesi “· / Ò” ile iĢaretlenmiĢtir. pwtnÕoewr (14/12), ¼pe¦e (25/12), ¨zlzºp 

(40/18) vb. 

2.1.2.11. /n/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /n/ sesini gösteren harf “¸ / Ó” dir. qaz¦r (10/21), ±olqe¯q (26/7), rfx¦q 

(40/24) vb. 

2.1.2.12. /ñ/ Ses Biriminin Gösterimi 

Miller, Grek harfli Karamanlı metinlerinde /ñ/‟nin “™, ț, Ë, Ğ, −, ğ, А” 

iĢaretlerinden biriyle karĢılandığını belirtir. (1974: 105) Chloros‟un Leksikon Turko-Ellinikon 

(Constantinople, 1899)  adlı sözlüğündeyse elimizdeki metinde olduğu gibi ayrı bir iĢarete 

baĢvurulmaz. Miller‟ın verileri en geç 1859 yılına aittir. Öyle görünüyor ki eldeki metin, 

yalnızca çãËÖð “uarrº” (31/22) örneği dıĢında, /ñ/ sesinin gösterimi konusunda muhafazakâr 

Osmanlı Türkçesi imlasının etki alanı dıĢında kalmıĢtır. Hem incelenen eser hem de 

Chloros‟un 1899 tarihli sözlüğü, Ġstanbul Türkçesinin /ñ/ sesinin /n/ sesine geçiĢini 

tamamladığını kanıtlamaktadır.  

2.1.2.13. /r/ Ses Biriminin Gösterimi 

ÇalıĢmamıza konu olan metinde /r/ sesi “¼ / Ö” ile gösterilmiĢtir. rlc¦ (51/6), åivrvq¦ 

(30/6), bvqo¦r (4/14) vb. 
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2.1.2.14. /s/ ve /Ģ/ Ses Birimlerinin Gösterimi 

Metinde /s/ ve /Ģ/ seslerini gösteren harfler birbirinden ayrılmamıĢtır. Sözcük baĢında 

ve ortasında /s/ ya da /Ģ/ sesini göstermek için “½ / æ” harfi tercih edilirken sözcük sonunda 

“×” kullanılmıĢtır. svr¯u (4/14),  ¼sºp (9/16), ±op¦s (60/17), Tajzae¯ (7/17), dwtpaq¦ 

(29/20), efrxºt (4/21) vb. 

2.1.2.15. /v/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /v/ sesi; cümle baĢında “¯”, sözcük baĢında “Ê” ile karĢılanırken söz sonu ya 

da söz içinde “•” ile gösterilmiĢtir. xfoxfo¯ (23/7), cfxajºr (23/3), ¢x (15/8) vb.  

2.1.2.16. /y/ Ses Biriminin Gösterimi  

Eserde /y/ sesini göstermek için genellikle “Γ / Ë” harfi kullanılmıĢtır. Art damak /g/ 

sesini göstermekte de kullanılan “Ë” harfi, /y/ sesini iĢaretlerken metindeki mevcut sekiz 

ünlünün yanına üç türlü (“Ë”, “Ëӈ”, “Ϲ”) gelmektedir. ġöyle ki: 

 /a/ ünlüsünden önce sıklıkla “Ëӈ” ewqyae¯ (3/4), y¦r (12/1), y¤okqkz (29/1) vb. yer yer 

“Ϲ”  yaÞo¦ (10/23) vb. 

 /e/ ünlüsünden önce sıklıkla “Ë”  yfrlq¯ (11/15), jazqfy¯ (24/1), y¬rnfq (8/9) vb. 

bazen “Ëӈ”  yfrlq¯ (3/7), xloayfue¯ (16/23), yfeº (4/8) vb. 

 /i/ ünlüsünden önce “Ë” [stÞo¬ylq (16/20), ylnko´r (25/9), yliluo¯r (55/12) vb.] 

 /ı/ ünlüsünden önce “Ë” [xvrußqyknu´q (30/18), narky´ (40/3) vb.] 

 /o/ ünlüsünden önce “Ëӈ” [yso¦ (4/15), uvrÏysr (11/8), ysnar´ (28/24) vb.] 

 /ö/ ünlüsünden önce “Ëӈ” [ytrÙ (12/20), ytr×n (23/11) vb.] 

 /u/ ünlüsünden önce “Ëӈ” [åyvyac¤ikp (20/11), bvyÏrvq (9/3), Æopayßu (38/11) vb.] 

 /ü/ ünlüsünden önce “Ëӈ” [ywzwq¯ (39/18), bwy×n (10/23), efyÕu (25/14) vb.] iĢareti 

tercih edilir. 

Metinde ayrıca Eckmann‟ın ünlüler arasında ya da diftong durumunda karĢılaĢıldığını 

söylediği Ü ve bunun vurgu iĢaretli biçimi olan ӽ vardır. (Eckmann, 1950b: 28) Ġncelemenin 

çevriyazısında Ü ve ӽ iĢaretlerine doğrudan bir karĢılık bulunamadığı için Þ ve à Ģeklinde yeni 

harf fontları oluĢturulmuĢtur. Bu iĢaretlerden ӽ (à) yalnızca “yı”, “yi” hecelerini karĢılarken Ü 

(Þ) göstergesi hem /y/ sesini hem de  “yı” / “yi” hecelerini karĢılamakta kullanılır. Örnekleri 

tablo halinde vermek daha açıklayıcı olacaktır. 

Þ (Ü) à (ӽ) 

ttÞof (3/1) “Ģöyle” saraàq (8/20) “sarayın” 
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aÞqask (3/8) “aynası” 

fÞofel (6/9) “eyledi” 

usnvz aÞ (6/13) “dokuz ay” 

sÞqaekik (6/19) “oynadığı” 

jaÞr (7/21) “hayır” 

tfÞ (8/1) “Ģey” 

saraÞqeaq (4/15) “sarayından” 

baÞoek (11/10) “bayıldı” 

htrfÞp (12/24) “göreyim” 

efÞpf (35/17) “deyme” 

saÞopaz (48/19) “sayılmaz” 

hwofàp (18/23) “güleyim” 

frfàp (18/24) “ereyim” 

htrfàp (19/1) “göreyim” 

paào (24/22) “mayil” 

ådaàp (28/12) “uçayım” 

stÞofàp (29/21) “söyleyim” 

efàqcf (40/20) “deyince” 

sfàr (56/20) “seyir” 

§rzvoaàu (57/13) 

“arzulayıp” 

Tablo: 8 

Hikâyede bir de ҈ harfi mevcuttur. Tarafımızdan ï ile çevriyazıya aktarılan bu iĢaret 

için Eckmann, bazen sözcük sonunda karĢımıza çıkar der. (1950b: 28) ÇalıĢmamızdaki veriler 

de Eckmann‟ın görüĢünü doğrular cinstendir. ¢ï (5/21), u¤ï (5/23), ¨o¤ï (10/6), sfr¤ï 

(27/23), uÕï (54/5) 

2.1.2.17. /z/ Ses Biriminin Gösterimi 

Metinde /z/ sesi, “Ζ / Ì” ile gösterilmiĢtir. zfp¦q (12/12), nkrpkz´ (22/17), bfy¦z 

(37/18) vb. 

2.1.2.18. Metnin Ünsüz Tablosu 

Sonuç olarak Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟da geçen ünsüzlerin söz baĢı -

varsa büyük harf-, söz içi ve söz sonundaki kullanımlarıyla bunların Latin harfli çevriyazısı 

Ģöyle tablolaĢtırılabilir
15

: 

Çevriyazı Söz baĢı Söz içi Söz sonu 

b » / ‘ ‘  

c °Ì  / ‚ ‚ ‚ 

d ¾Ì  / ‛ ‛ ‛ 

d ° / ä ä ä 

f Φ / è è è 

g Γ / Ë   

                                                           
15

 Tabloda yalnızca metindeki kullanımlar göz önünde bulundurulacak, metinde örneği bulunmayan 

biçimlere yer verilmeyecektir. 
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í  ӏ  

i  Ë  

h À / Ù Ù Ù 

j  Ì ⁄ 

k µ / Ð Ð Ð 

î ӏ ӏ / Ӷ  

l ¶ / Ñ Ñ Ñ 

Ý  ӷ  

m · / Ò Ò Ò 

n ¸ / Ó Ó Ó 

r  Ë  

p » / ‘ ‘ ‘ 

r ¼ / Ö Ö Ö 

s ½ / æ æ × 

t ½ / æ æ × 

t ¾ / ç ç ç 

v ¯ / Ê • • 

y Γ / Ë, Ëӈ, Ϲ Ë, Ëӈ, Ϲ Ë, ҋ, ҈ 

z Ζ / Ì Ì Ì 

Tablo: 9 

2.1.3. Ġmlayla Ġlgili Diğer Özellikler 

2.1.3.1. BitiĢik ve Ayrı Yazılma 

Metnin günümüz imlasından farklılık gösterdiği durumları ve bu durumlara 

verilebilecek örnekler, Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1) {mX} soru eki 

{mX} soru eki yer yer arkasından geldiği sözcüğe bitiĢik yazılırken yer yer de ondan 

ayrı yazılmıĢtır. bulamae³qpk (8/17), ¨jrfue¬ pl (7/20), x¤rpl (18/5), nfsfro¬rpl (50/19), 

s¬qpl (55/13), ±e¬rp¸slq (54/18), htreÕqpw (26/15), htreÕq pw (26/19), evÞpae³qpk 

(36/15), Ìoewrwrpw (47/3) vb. 

2) “ki” bağlacı 
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“ki” bağlacı, {mX} soru ekinde olduğu gibi bazı yerlerde kendisinden önceki sözcükle 

bitiĢik bazı yerlerdeyse ayrı yazılmıĢtır. lefro¬r nl (3/1), bane³nl (6/4), htreÕnl (8/23), x¬rlqnl 

(10/2), s¤q nl (12/16), bane¸ nl (15/5), x¤rnl (34/22) vb. 

3) “da (de)” bağlacı 

“da (de)” bağlacı, geçtiği tüm örneklerde kendisinden önceki sözcüklere bitiĢik 

yazılmıĢtır. efre¸ef efrpaq¸ea (5/10), nkskr¤nea (6/14), T¦j µspa³oea (11/9), ÆqÏea sfq¸ef 

(34/1), h¬oef (13/12), nfqe¸ef (32/14), µspa³oef (41/2), qfg¬ref (52/4), Àua (11/10), s¤oua 

(12/10), b¬quf (15/15) vb. 

4) “kadar” edatı 

Eserde “kadar” edatıyla yedi yerde karĢılaĢılır. BeĢinde kendisinden önceki sözcükle 

ayrı yazılırken iki örnekte bitiĢiktir. q¬naear (21/22), bÏnaear (23/11), yatkq¦ nae¦r (8/6), 

ssqvq¦ nae¦r (21/16), q¯ nae¦r (22/11), ¨jtap¦ nae¦r (40/19), tß nae¦r (55/12). 

5) EkleĢme Eğiliminde Olan Dil Birimlerinin YazılıĢı 

Ek eylemin görülen geçmiĢ zamanı “idi”, öğrenilen geçmiĢ zamanı “imiĢ” ve Ģart kipi 

“ise” birimlerine ek olarak, “iken” ulacı ve “ile” edatı / bağlacı Türkiye Türkçesinde ekleĢme 

eğilimindedir. Metinde bu dil birimleri, kimi zaman kendilerinden önceki sözcüklerle bitiĢmiĢ 

kimi zamansa onlardan ayrı yazılmıĢtır. BitiĢtiği durumlarda da bazen i- yapısı korunmuĢ 

bazen de Türkiye Türkçesinde bugün sıklıkla gözlendiği üzere ekleĢip düĢmüĢtür. ġöyle ki: 

 Ayrı 
BitiĢik ve 

 {I-} yapısı korunmuĢ 
BitiĢik ve {I-} yapısı düĢmüĢ 

idi 

x¦r le¸ (3/3) 

zlae¯ leº (3/4) 

Æuvr¦ ¼e¸ (3/16) 

bv ¼eº (3/17) 

yatkqe¦ ¼e¸ (9/11) 

htrp×t ¼e¸ (11/20) 

yaup´t ¼eºp (25/21) 

ufrefoº ¼e¸ (29/1) 

¨oac¦n ¼eº (39/11) 

yÂikel (3/5) 

hfo¸rlel (9/1) 

¨ylr¤pazkek (11/19) 

blop¬zlekp (13/21) 

x¤rkek (17/21) 

bvo¤Þelp (28/9) 

Æo¤ylul (32/19) 

nkrp¤zkek (32/20) 

yau¤rkek (33/16) 

suvrÏrvev (38/20) 

saq³rlelp (41/17) 

y¬rlel (48/9) 

¼sufp¬zlel (55/21) 

¨qoaukre´ (52/20) 

yau³ysrev (54/23) 
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¼e¬rlelnl (55/22) 

imiĢ 
q¯ ¼pºt (9/1) 

sfÞre¯ ¼p¸t (19/14) 
aqo¤rkpkt (54/10) efi¸oplt (37/16) 

ise 

blop¯z ¼s¯p (5/5) 

bÏrae¤ ¼s¯ (7/6) 

¨raeº ¼s¬ (9/24) 

uvuvteÓ ¼s¬ (11/17) 

¨t´n Æoeß ¼s¯ (16/20) 

hfoeº ¼s¯ (17/11) 

ysocÓ ¼s¯q (30/2) 

hfcuº ¼s¯  (33/24) 

fpr lueº ¼s¯ (49/19) 

x¤rlsa (17/17) 

xvruÏÞsf (25/17) 

q¬lsf (33/13) 

x¤rlsf (38/14) 

x¤rksa (44/7) 

n¸psf (6/5) 

snÏrsa (7/24) 

xfrp¬ssf (13/4) 

sfx¬rsf (22/15) 

bvop¤sap (23/20) 

yÂnsa (26/1) 

sfx¬rsfq (30/10) 

ÆoÓrsa (47/21) 

yfq¬rsf (48/19) 

htqefr¸rsf (51/23) 

¼e¬rsf (56/13) 

ÌoewrÙrsfq (58/15) 

 

iken 

ban¦r ¼n¯q (10/9) 

qlyfulqe¯ ¼n¯q (6/4) 

¼upfne¯ ¼n¯q (9/18) 

stze¯ ¼n¯q (18/8) 

ukg´o ¼n¯q (27/18) 

ultlrpfne¯ ¼n¯q (33/4) 

ewtpfne¯ ¼n¯q (37/11) 

xvrac¤n ¼n¬q (37/14) 

yaup¦h Ûzfr¯ ¼n¯q (39/5) 

ufearlnlqe¯ ¼n¯q (52/6) 

htzÙ htrp¯z ¼n¯q (53/5) 

 

ban¤rlnfq (9/2) 

nst¤rlnfq (11/3) 

gid¬rlnfq (24/14) 

dkn¤rlnfq (40/7) 

evrÓrnfq (3/9) 

y¬rnfq (8/9) 

ban¤rnfq (8/23) 

xfr¸rnfq (18/1) 

uvrÏrnfq (36/17) 

ar¤rnfq (38/13) 

hfz¬rnfq (38/18) 

stÞoft¸rnfq (42/9) 

hle¬rnfq (48/1) 

htuwrÕrnfq (51/3) 

 

ile 

sfqºq ¼o¯ (4/12) 

dscvno¦r ¼o¯ (6/18) 

sfq¦ ¼o¯ (8/4) 

tazº ¼o¯ (9/1) 

tfqoºn ¼o¯ (10/6) 

q¦j ¼o¯ ufb¦q (12/15) 

elnn¤ulof (9/2) 

xfs¸o¬Þof (9/16) 

sqo¤rlof (10/2) 

u¤ilof (27/14) 

yar¸Þof (42/19) 

¼zlq¸Þof (54/7) 

qlsu¬uof (22/7) 

blz¸pof (44/2) 

±o¸pof (50/15) 
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tajzae¯ ¼o¯ (17/9) 

±prº ¼o¯ (18/11) 

n´z ¼o¯ (19/13) 

¼uuaas´ ¼o¯ (22/7) 

nkrno¦r ¼o¯ (23/5) 

¨tn ¼o¯ (25/22) 

hwoufrº ¼o¯ (30/21) 

¢rz ¼o¯ ¨rzß (31/17) 

nareatoar´ ¼o¯ (33/5) 

n¦q ¼o¯ (35/2) 

bfqºp ¼o¯ (35/5) 

¨r¦u ¼o¯ (38/2) 

pwoajaz¦ ¼o¯ (39/20) 

yÄo ¼o¯ (39/24) 

¢o ¼o¯ (41/8) 

bfrhwz¦r ¼o¯ (41/10) 

sÊz ¼o¯ (41/18) 

ªo ¼o¯ (42/4) 

¢j ¼o¯ (42/6) 

T¦j »spa´o¼o¯ (42/12) 

Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ (42/17) 

¼z¬uw ¼nr¦p ¼o¯ (46/10) 

Æqo¦r ¼o¯ (43/16) 

Paelt¤j ¼o¯ (59/7) 

foºq ¼o¯  (59/13) 

±o¸qæof (58/19) 

¨sn¬rlof (55/7) 

Tablo: 10 

6) Yardımcı Eylemlerin YazılıĢı 

Arapçadan alınan bazı sözcükler, metinde et-, eyle-, ol- gibi yardımcı eylemlerle 

kullanıldıklarında günümüzdeki kullanımlarına koĢut olarak kaynak biçimlerini korurlar. 

Bugünkü kullanımlarla arasındaki tek fark, bitiĢik değil ayrı yazılmalarıdır. Bu da bir imla 

özelliğidir. 

ªpr ±yof- (4/6) → emreyle- 

naâu Æo- (9/22) → kaybol- 
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ªpr ¼u- (17/16) ~ ªpr ±u- (51/19)  → emret- 

q¤no ¼u- (21/16) → naklet- 

n¦uo ªu- (51/2) → katlet- 

s¬Þr ¼u- (16/9) → seyret- 

c¤ju ¼u- (55/22) → cehdet- 

sfàr ±Þo¯- (56/20) → seyreyle- 

g¯uj ¼u- (58/2) → fethet- 

u¬gq ±yof- (59/21) → defneyle- 

2.1.3.2. Büyük Harf Kullanımı 

Bilindiği üzere Arap harfleri, büyük / küçük harf ayrımı yapmaz ve bu durum Arap 

harfli Osmanlı metinlerinde bazı sorunlar oluĢtur. Ancak ele alınan metnin yazıldığı Grek 

alfabesi, söz konusu sorunları çözebilecek özelliklere sahiptir.  

Ġncelenen metinde cümle baĢlarıyla özel ad ve unvanlarda ilk harfi genellikle büyük 

harfle iĢaretlenir. Yalnızca bazı örneklerde küçük harf tercih edilir.  

1) Cümle baĢında büyük harf kullanımı 

 ¿oefp t¦j »spa´o xfe¦ ¼e×u x¯ Gwoufrº ¼o¯ Ìuwt×u yso¦ rfx¦q ÆoeÓ (34/16-17) 

 Gwqofre¯ [günlerden] bºr h×q ¨rau´q saraÞq¦ eajºo Æoevo¦r (44/14-15)  

 H¬paq t¦j »spakoºq nsooar´ ¨rnaskq¦ baioaeko¤r (49/10-11) vb. 

2) Özel ad ve unvanlarda büyük harf kullanımı 

Ảd¯p (3/1), Kaquaj¦r (3/2), uaukt¦j (3/3) ~ Paekt¦j (3/6), jaq´p Svou¦q (3/8) ~ jaqÓp 

svou¦q (46/22), Vfzºr (4/5) ~ xfzºr (5/5), L¤oa (4/12), Hwea (5/10) ~ jwe¦ (61/1) Mevla 

(5/12), Tajzae¯ (39/14) ~ tajzae¯ (17/9), Eaql¯o (7/14), T¦j µspa´o (9/21) ~ t¦j µspa´o 

(17/3), Kap¯r uaÞ (9/22) ~ nap¯r uay (25/16), Gwowz¦r (14/24), Kar¦ eai (17/22) ~ nar¦ eai 

(20/4), Uwrnp¯q (18/4), H¸qe (19/22), Gwot¦q baicfsl (21/24), Yemen (27/8), Dlq (27/12), 

Halep (27/12), Gwoufrº (30/19) ~ hwoufrº (30/21), Zwoglnar (32/11), §oo¦j (32/11), §r¦u 

(34/13) ~ ¨r¦u (37/5), Uvq¦ (35/22), Hkzkr (36/9), Kftºt eaik (36/19), Freng (44/1), Ußr uaik 

(53/11), Hazrfuº Mvs¦ (53/11) vb. 

2.1.3.3. Arapça ve Farsça Tamlamalar ve Bağlama Öbeklerinin YazılıĢı 

1) Tamlamalar 
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Arapça ve Farsça tamlamalar, metinde okundukları gibi yazılır. Günümüz imlasındaki 

gibi tamlamaların bağlantı yerleri, kesme iĢareti ve kısa çizgi gibi noktalama iĢaretleriyle 

gösterilmez. 

a. Arapça tamlamalar 

 ±ojapevoloo¦j (3/12), ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa (5/20) 

b. Farsça tamlamalar 

§Þq¬Þ efxr¦q (4/13), qÏrl elear (12/6), efsuº zfrqlt¤q (12/22), saurº pfrpfru¤t (12/24), 

y¤rl sfruam (13/9), p¸snk ¨pbfr (13/10), cfxab´ hfxjfrº jann (14/7), n¬ul sfjfr (15/13), 

efsuº z¯r qktaq (16/7),  zau´ uaelt¤j (20/13), jvrÓ nfupaq (20/23), sfe¤Þ bwobwo (21/4), qar´ 

uvrvqcß (22/23), uac´ pljrab (25/9), j¤bl hagofe (25/21), ±sq¤Þ rah (27/21),  tfrlglraz (50/6),  

¢rtl rajp¦q (53/9), Hazrfuº Mvs¦ (53/11), Hazr¬ul jaz´r (53/21). 

2) Bağlama Öbekleri 

Arapça kurallarla kurulan bağlama öbeklerinde bağlama sözcüğü, “u” ya da “ü”, kimi 

zaman bağladığı sözcüklerin arasında bağımsız bir biçimde bulunurken kimi zaman da ilk 

öğeye bitiĢik yazılır. Birkaç örnekte iki sözcük aralarına bağlama öğesini almıĢ ve tamlamayı 

oluĢturan sözcükler birleĢik yazılmıĢtır. 

rld¦o Û nlb¦r (7/5) ~ rld¤ow nlbar (52/12) ~ rld¤ol nlb¦r (9/13); n¤xo v nar¦r (10/19) ~ 

kaxovnar¤r (59/2); ¨u¬tl qar (12/8), n¦t ß nfp¦q (12/13),  ¢j v zar (14/2),  HvrÓ pfo¯n 

(15/22), s¦z v pftrßr (18/19), äsp w nfoap (31/21), ¢tn v efre (32/2), ¼z¬uw ¼nr¦p (46/10), 

¢ju v ¨paq¸ (57/16), ±o¯p w pftannauoar (61/12), z¯gn w sfg¤ (61/13). 

2.1.3.4. Sayıların YazılıĢı 

Eserde sayılar çoğunlukla harfle bazen de rakamla yazılır. 20 yliºu (10/4); 20 hÙq 

(10/7); 40 h×q (20/1); Àq ¼nº yatkq¦ nae¦r (8/6); Àq b¯t eaq¯ (10/1-2); ¨yºq Æq etre× (37/16); 

b¯t Àq h×q (38/2); Àq blrlqcº hfcfs¸elr (39/16); b¯t Àq nfnoºn (44/8); b¯t Àq darly¯ (46/13); 

¼nº n¦u (4/10); iki rikat (4/17); èd h×q (45/1); eÈru uarag¦ (28/19); b¯t nare¦t (31/8); yfeº 

nare¦t (30/11); sfnºz Æeas´ (29/1); usnÏz ¢Þ (6/12); y×z uaray¦ (55/5) vb. 

 

2.1.4. Noktalama 

Metinde günümüz yazı dilinde yararlanılan noktalama iĢaretlerinden nokta, virgül, 

noktalı virgül, iki nokta, kısa çizgi, uzun çizgi, yay ayraç kullanılırken üç nokta, soru işareti, 

ünlem işareti, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, köşeli ayraç, kesme 

işareti ve denden işareti tercih edilmez.  Yararlanılan noktalama iĢaretlerinden bazılarının 
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iĢlevleri, bugünkü kullanımlarına paralellik gösterirken bazılarının değiĢik görevler 

üstlendikleri söylenebilir.  

2.1.4.1. Nokta ( . ) 

1) Cümle sonuna konur. 

 §qe¯q Eaql¯o Paeltajºq jvzvrvq¦ dkn´u Tajzaefqºq dfxauoarkq´ bºr blr ¼gae¯ ±yofeº (bv 

±sqae¯ Tajzae¯ 15 yatkqe¦ ¼e¸). (9/9-12) 

 äpel T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu ¨Þrko´n bfÞuofrº stÞofelo¬r. (13/15-16) 

 t¸pel Uwrnp¯q bfiº ¼zºq ¨o´u yso¦ dknßu À nar¦ eai¦ hfoeº daekroar³e¦ n¸psf n¤opapkt 

¢qdan bºr ±snº dae´r x¤r À daekre¦q jab¯r ¨o³u nfqe¸ef Æqoar´q ¨rnaskq¦ rfx¦q ÆoeÏ. 

(20/3-7) 

2) Kısaltmalarda kullanılır. 

(T. »s.) (13/5), (T¦j »s.) (13/17), (Taj. »sp.) (14/1), (A. n´z) (13/1), (A. §r.) (35/12), (Gwo.) 

(41/11), (§ou´ §r.) (57/1) 

2.1.4.2. Virgül ( , ) 

1) Cümleleri birbirine bağlar. 

 Raxlaqo¯r ttÞo¯ rlxay¯u ¼efro¬r nl Ảd¯p Ìonfslqe¯ Kaquaj¦r tfjrlqe¯ bºr ¨z¼p uaukt¦j 

x¦r ¼e¸, bvqßq saouaqau´ h¤yfu zlae¯ ¼eº ¼s¬ef q¯ gaÞe¤ nl bvqßq ewqyae¯ ¢soa zwrlfuº 

yÂikel (3/1-5)  

 T¤j »spa´o À hlc¯ ¨tn´q usovsvqÏ nkrno¦r ±olqe¯q qÏt ±yofe¸, äpel bvqo¦r sab¦j ±rn¯q 

naon´u À dftpfy¯ eaj´o Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu ¨xefuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q 

batkq¦ etqpfi¯ n¤xo v nar¦r ±uelo¬r, b¸z hfofoºp T¦j »spako¬. (10/14-20) 

2) Günümüz imlasında metin içinde ulaç eki almıĢ sözcüklerden sonra; ve, veya, yahut gibi 

bağlaçlardan önce ya da sonra; pekiĢtirme ve bağlama görevinde kullanılan da (de) 

bağlacından sonra; {-XncA} anlamıyla ulaç görevinde kullanılan {mX} ekinden sonra ve 

Ģart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Ancak metinde bağlaçlardan, ulaç ve Ģart ekli 

sözcüklerden önce veya sonra virgülle karĢılaĢılır. 

a. Virgülün bağlaçtan önce ya da sonra kullanımı 

 bÓ ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤qea bvovqÏr (4/1-3) 

 yaqkqeanº n´r ¨u´ nÂÞxfr, x¯ yarkskq´ jaqßp Svou¦q yf´u yauuko¤r (6/11-12) 

 T¦j »spa´o eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q nartkskqe¦ bºr e¦i htrwu – ªÞ naruato¦r 

b¯q y¤rkq bÓ htrwq¯q eai¦ h¸e¬rlp s¸zef h¤Þrl yfrofr¯ h¸elq, x¯ Àraeaq naon´u 

yfrofrlq¯ hfoeko¬r (10/8-12)  
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 äpel bvqo¦r sab¦j ±rn¯q naon´u À dftpfy¯ eaj´o Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu 

¨xefuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q batkq¦ etqpfi¯ n¤xo v nar¦r ±uelo¬r (10/15-19) 

b. Virgülün ulaç ekli sözcükten sonra kullanımı 

 Vfzºr hfosºq efyº ªpr ±yof³u, e¬ranau Vfzlr´ daikreko¤r (4/5-8) 

 efrxºt bºz ±eq¦ bºr efrx¸tlz efre¸ef efrpaq¸ea xfr¯q Hweae´r efy¸qcf, j¬paq Paelt¦j 

– ¨p¦q efrxºt Mfxoau¯q ¼js¤q efelne¬, À xan´u efrxºt uaiardkikq¦ ªo xvrßu Paeltaj¦ 

bºr ±op¦ xfr×u ¢o Paeltaj´p bÓ ±opayº x¯ jarfp¯ xarekikqe¦ yausº qapazkq´ nkoekne¦q 

sÂqra, ±opayº ssy¤skq (5/9-16) 

 ¨nt¦p ÆoÏqca yausº qapazkq´ ±e¸u, b¤efjv ±opayº ssÞpai¦ batoae³  (6/7-8) 

 bvqo¦r À hlc¯ q¬rfyf hlefcfnofrlqº pwtaxfr¯ ±e¸u, ±rufsº hwqÙ ¨o¤ï x¯ tfqoºn ¼o¯ ¨x¦ 

dkneko¦r (10/4-7) 

 dfspfqºq batkq¦ hfoÕu, bane¸ nl ysouatoar´ axkq´ bºr blrlq¯ htssfr¸sroar (15/4-6) 

c. Virgülün Ģart ekli sözcükten sonra kullanımı 

 dÕqnl bºr pajgº yfre¯ ÆnÏrsa, bºr t¬Þ hÈrpfylu efrslq¯ pfthßo Æoßr efelo¬r (7/24-8/1-2) 

3) Virgül, kimi yerde konuĢma cümlesinden önceki ifadeden sonra kullanılır. 

 efrxºt efe¸, bß nvovqßz bÏqca xan´u sfyajºp hÈrpfelilp sfrfqc¦p n¤opaek n¦d nfr¯ 

esoußn bstaqe³n (5/1-4) 

4) Metnin bazı yerlerindeki karĢılıklı konuĢmalarda, konuĢan kiĢiyi belirten sözlerden sonra 

konmuĢtur. 

 Paelt¦j, ¨p¦q efrxºt s¯q bfqºp Paelt¦j x¯ bvqßq xfzºr ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra ªobfe 

bfqºp efrelp¬ef efrp¦q ÆoÏrsvq (5/6-9) 

 §r¤u, ±g¬qelp dÄn zfp¤qekr blrº blrlqlz´ hÈrpfelqlz hfoºq tÏraea b¸raz Gwowz¦r jaq´p 

¼o¯ sarkoßu y¤ukq (42/15-18) 

 xfz¸r, uaeltajºp Mfxoaqºq Ìoewrpfyl nvoÓ bºz q¤sko Ìoewrfo¸p (48/13-14) 

 

5) Birkaç yerde hitap ünleminden sonra konmuĢtur. 

 ªÞ jÂca, bfqºp tajzaefp¯ Ænvyßuyazekrpao³skq (7/15-16) 

 uaeleaj³p (padiĢahım), Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) Æosßq 

(9/20-22) 

6) Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli sözcük ve sözcük öbeklerinin arasına konmuĢtur. 

 bºr jfÞb¯ esovsß ¨ouÏq, nko¸d x¯ plzr¦n ¨oe´ (24/1-2) 

 t¦j »spa³o, §r¦u, Gwowz¤r, x¯ Gwoufrº jazkroaqßu ¨uoarkq¦ swx¦r Æoevne¦ evae¦ blzº 

ÆqÏupaqlh (unutmayın) efy×u yso¦ rfx¦q Æoevo¤r (45/6-10) 
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2.1.4.3. Noktalı Virgül ( ; ) 

Ġncelenen hikâyede noktalı virgül ilginç bir kullanıma sahiptir. Bu noktalama iĢareti, 

metinde on beĢ kez tercih edilir ve bu tercihlerin on dördünde soru cümlesinin sonuna konur. 

Yalnız bir yerde konuĢma cümlelerindeki söz alıntısından sonra kullanılır. 

1) Soru cümlesinin sonuna konur. 

 ±g¬qelp q¯ efp¯n ÆosÏq nl sºz eaj´ ¢j dfn¬skqlz; ±ojapevoloo¦j q¯ ªnslilpºz x¤r; (3/11-

13) 

 Tajzae¯ hwoftfc¯n bºr t¬Þ bvoapae³qpk; (8/16-17) 

 Æioßp q¬rfyf hle¸ysrsvq; (24/16) 

2) KonuĢma cümlelerindeki söz alıntısından sonra konur. 

 t¦j »spakoº n´z ¼o¯ htrwtulr¯q À nsc¤nark bÓ ±sqae¯ sfÞre¯ ¼p¸t, bÓ bfiºq nfqeº nkzkq´ 

t¦j »spako¯ xfrfc¯n jabfrlqº ¨oekne¦ xarayºp nkz´q xaolefslq¯ pwce¯ ¼efyºp bºr ¢z 

bajtºt ¨oay¸p; efy×u naonßu esirß nkz´q xaolefslq¯ hfoºu (19/12-18) 

2.1.4.4. Ġki nokta ( : ) 

Ġki nokta metinde yalnızca iki yerde kullanılır. Günümüzde birkaç yerde karĢılaĢılan 

bu noktalama iĢareti, eserde geçtiği iki yerde de karĢılıklı konuĢmada konuĢan kiĢiyi belirten 

sözden sonra konmuĢtur. 

 Paekt¦j bºr nfr¯ ¢j ±eºu batkq´ saooae´, Àoefp jaq´p Svou¦q efe¸: (3/9-13) 

 nkz´q ¨noº ufrwt¦q Æoßu x¯ htiswq× ¨d´u Æioaq´q ywzwq¯ swrÕxfrek Æioaq´q ¨no´ batkq¦ 

hfoºu pfcqßq hlbº eÈru uarag¦ ban´u nkz¦ bvqoar´ efe¸: (11/24-12/4) 

2.1.4.5. Kısa Çizgi ( - ) 

1) Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. 

 ¢j dfn¬rlp, Àoefp jaq´p Svou¦q – bÓ 

ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤q- 

ea bvovqÏr, bºr h×q sfyjajau¦ [seyahate] 

dkn¤rskqkz, b¬onl efrelqlz¯ dar¯ bv- 

oÏrsvqvz,  Àoefp Paekt¦j –Vfzºr hfo- 

sºq efyº ªpr ±yof³u, e¬ranau Vfzlr´ da- 

ikreko¤r, Vfzºr hfoºu yfeº yfre¯q ufpfq- 

q¦ ±eºu ªo ufqd¯ elx¦q uvreÏ, Paelt¦j (4/1-9) 
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 Tajzaefy¯ ua¦p hfulrelnofrlqe¯ ªu 

y¬rnfq ¨izkq¦ bºr nfpºn hfoeº j¬paq Taj- 

zae¯ ¨izkqe¦q nfpliº dknar´u ysnar´ ¨u- 

ekikqe¦q ufu¯ capkq¦ hfoºu c¤p nkrk- 

o´u hwq¬telr ¼dfrÙ hfoeº, Tajzae¯ bat- 

oae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapa- 

y¤ x¯ u¯n dÄn Æiratºu n¤q u¯r ¼dlq¯ bau- 

u³, b¸ref jÂca ¼dfrº hlrºu Tajzaefyº n¤q (8/8-15) 

 

 T¤j »spa´o À hlc¯ ¨tn´q usovsv- 

qÏ nkrno¦r ±olqe¯q qÏt ±yofe¸, äpel bvq- 

o¦r sab¦j ±rn¯q naon´u À dftpfy¯ eaj´o 

Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu ¨x- 

efuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q batkq¦ etqpfi¯ 

n¤xo v nar¦r ±uelo¬r, b¸z hfofoºp T¦j »s- 

pako¬. T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À ht- 

rwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±ef- 

r¬n, htreÙ uai´q ±ufilqe¯ bºr hwz¯o (10/14-22) 

 

Örneklerde de görüldüğü gibi satır sonu sözcük bölünmelerinde heceye dikkat edilir. 

Bu durum metnin genelinde böyledir. 

2.1.4.6. Uzun Çizgi ( – ) 

Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları göstermekte kullanılır. Bu iĢarete konuşma 

çizgisi de denir. 

 t¦j »spa´o naonºu ufefrlqºq ±olqº Ìu×u – ªÞ bfqºp efxofuoº bab¦p bvqe¦q 

sÂqra b¯q tß yfrofre¯ n¸psfqlq nkzkq¦ ¨tknokiºp yÂnevr (23/16-19) 

 nwc×n nareatoar´ – c¤qkp bß yliºu ewtp¦q Æo¤ylul hfo×u ewtpaqoarkpkz´ nkrp¤zkek t¸pel 

bß ylile¯ bÏyvrvq efpfoº (32/18-21) 

 §r¦u Ûzfqhº jaÞnkrar¦n – ªÞ yliºe Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q Àoea ÌÞo¯ y¯ 

efe¸ (35/4-6) 

2.1.4.7. Yay Ayraç ( ) 

1) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için kullanılır. Buna 

parantez iĢareti de denir. 
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 §qe¯q Eaql¯o Paeltajºq jvzvrvq¦ dkn´u Tajzaefqºq dfxauoarkq´ bºr blr ¼gae¯ ±yofeº (bu 

±sqae¯ Tajzae¯ 15 yatkqe¦ ¼e¸). (9/9-12) 

 j¬paq j¯r uarag¦ efooaoo¦r dânßu uaeltaj´q ±prlqº ±jaoly¯ bfy¦q ±yofelo¯r (¼tu¯ À 

zfp¦q bºr ¨e¯p nkzoar´q ufoatkq´ htrp¯n ¼d×q Kaqeajare¦ Æopap´ ¼eº) bÓ nkzo¦r 

uaeltaj´q Æiovq¦ tlrºq htrwqp¯n ¼uuaas´ ¼o¯ bºr blrlq¯ qlsu¬uof hlylqºu x¯ ewzfofqºu 

Gwot¦q baicfslq¯ usoevo¦r. (22/2-9) 

 T¸pel b¯t nare¦t t¦j »spakoe¯q nsrnßu (t¸pel blz¸ef nkr¦r efy×) xfsxfs¯ ¼uelo¬r (32/16-

18) 

 t¦j »spako´q ywrfiº ¨dkoßu (nfqeº nfqelq¯) b¤rl bºr efg¤ea yfqkofºp efy× bºr Æyßq 

yfqloelne¬, babas´ tajzaefyº baio¤ylq efe¸. (49/6-10) 

 Vfzºr – ualeltajºp (PadiĢahım) b¯q bºr ¨n³o ewtwqe×p (bºr ufo¦o dlnarßu Kaqeaj¦r 

uaeltajlq´q ÆioÓ t¦j »spa´o bÓ hwqofre¯ ±xofqfc¯n Kaqeajaru¦ q¬naear n´z x¤rlsa 

cÕpofsl cvpa¦ hwq× hlylqºu nvtaqºu Gwot¦q baicfslq¯ c¯p Æosvqo¦r qfe¦ ¼uelrfo¸p) 

(21/18-22/1) 

 §r¦u eaj´ ±g¬qelp efrelqº baq¦ stÞo¯ e¬Þqcf t¦j »spa´o efrelqº ¨rau¦ ¼gae¯ ¼ueº 

(Uwrnp¯q bfylqºq nkz´, Gwowz¦r jaq´p bfqºp qltaqo³p, ¨qas´ razº Æopayßu nkz´ ¨oe´ 

hlueº x¯ q¬rfef ÆoevivqÓ blop¯p) (38/8-12) 

2) Noktalama iĢaretlerinin günümüzdeki kullanım kurallarında tırnak iĢaretinin (“ ”) görevi 

olan özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin içeri alınarak gösterilmesi, metinde yay 

ayraç tarafından yapılır. 

 Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) Æosßq (9/21-22) 

3) Hikâyenin nazım parçalarında dörtlükleri dile getirenler, yay ayraç içinde yazılır. 

(Taj. »sp.) (14/1), (A. n´z) (13/1), (A. §r.) (35/12), (Gwo.) (41/11), (§ou´ §r.) (57/1), 

(Gwowzar) (60/8) vb. 

 

2.2. METNĠN SES BĠLGĠSĠ ĠNCELEMESĠ 

Ġncelemenin bu aĢamasında Türkçe dil bilgisi üzerine yazılmıĢ pek çok eser gözden 

geçirildi ve hem sınıflandırma hem de içerik, bu kaynaklardan yararlanılarak oluĢturuldu. 

Genel plan, Süer Eker‟in Çağdaş Türk Dili adlı kitabının “Ses Olayları” baĢlıklı bölümüne 

göre kurgulandı. Yer yer ekleme ve çıkarmalar yapılarak metnin ses bilgisel görünümü ortaya 

konmaya çalıĢıldı. Metinde gözlenen ses olayları Ģu Ģekildedir: 
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2.2.1. Ünlü DüĢmesi 

ÇeĢitli seslik nedenlerle sözcüğü oluĢturan ünlülerden birinin kaybolmasına ünlü 

düĢmesi denir. Pek çok araĢtırmacı, ünlü düĢümünün hece düĢmesiyle iliĢkili olduğunun 

altını çizmesine rağmen bu iki ses olayını ayrı baĢlıklarda inceler. Demir-Yılmaz‟a göre 

Türkçede hece çekirdeğini ünlü oluĢturduğu için bir hecenin var olabilmesinde ünlü olmazsa 

olmazdır. Bu nedenle ünlü düĢmesi, hece düĢmesi sonucunu doğurur. Ünlü düĢmesiyle hece 

sayısı da azalmıĢ olur. (Demir-Yılmaz, 2010: 168) 

Ünlü düĢmesi, daha çok iç seslerde gözlenirken ön ve son seste de zaman zaman 

karĢılaĢılır. Ġç seste ünlü düĢümünün çokluğunun nedeni, orta hece ünlüsünün vurgusuz 

olmasıdır. Hem Türkçe hem yabancı kökenli sözcüklerde gözlenen orta ünlü düĢümüne 

metinde üç yabancı sözcükte rastlanırken ön ve son seste ünlü düĢümüne örnek yoktur. 

aÞqa (3/8) ~ ¨Þqf (33/17) < ayna [ < āyìne (Fa.)] 

¨jrfu (7/20) < āhiret (Ar.) 

hazne (24/1) < hazìne (Ar.) 

Yukarıdaki örneklerde üç heceli sözcüklerde vurgusuz orta hece ünlüsünün düĢümü 

söz konusuyken, iki heceli sözcüklerin vurgusuz hecelerinde bulunan düz-dar ünlülerin 

zayıflaması ya da tamamen düĢmesi de Türkçede zaman zaman karĢılaĢılan ses olaylarından 

biridir. SöyleyiĢte çok zayıf bir biçimde çıkan bırak- eylemindeki /ı/ sesi, metindeki 

örneklerde düĢmüĢ olarak gözlenmektedir. brak- (8/4), (51/14), (40/9), (54/4) 

Türkçenin normalden zayıf ünlüsü olan /ı/ sesinin yazıda gösterilmediği ancak oldukça 

zayıf bir biçimde söylendiği sözcüklere bir örnek de bre ünlemidir. Rumcadan alındığı bilinen 

bu sözcük, metinde yalnızca iki yerde kullanılmıĢtır. br¯ (37/20), (58/7) 

Türkçede, büyük bir kısmı yabancı kökenliler ve organ adları olmak üzere, pek çok 

sözcük, arkalarından ünlüyle baĢlayan bir ek aldıklarında ikincil dar ünlülerini düĢürürler. 

Metinde bu ses olayının yaĢandığı örnekler Ģunlardır: 

isim [ < ism (Ar.)] → ¼sºp (7/9) ~ äsp (31/21) → ¼splqº (5/24) ~ ¼splpº (6/22) ~ ¼splqe¯ 

(7/14) ~ ¼spºq (18/21) ~ ¼splq¯ (50/1) 

akıl [ < akl (Ar.)] → ¨n³o (21/19) → ¨no´ (20/9) ~ ¨noº (11/24) ~ ¨nokq´ (37/22) ~ ¨no´p (26/4) 

göğüs → hti×s (25/17) → htiswq× (12/1) ~ htiswq×q (11/22), (16/8) ~ htisÙ (59/11)  

oğul → Æißo (6/23) → Æioßp (7/1) ~ ÆiovqÓ (23/10) ~ ÆioÓ (21/21) 
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gönül → htq×o (14/2) → htqowp×q (19/10) 

oyun → Æyßq (49/8) → ÆÞq¤rskqkz (48/18) ~ ÆÞqapay¤ (49/4) ~ ÆÞqayao´p (49/3)  

ömür [ < ömr Ar.)] → Ìpwrofrlqº (61/13) → Ìprwp×q (18/20) 

ağız → ¨izkq¦ (8/9) ~ ¨izkqe¦q (8/10) ~ ¨izkqu¦ (22/22) 

ilim [ < ilm (Ar.)] → ¼opº (8/7) 

seyir [ < seyr (Ar.)] → sfâre¯ (20/23)  

keyif [ < keyf (Ar.)]  → nfÞgº (20/20) 

koyun → nsÞqvqe¦ (22/23) ~ nsÞqkq¦ (55/6) ~ nsyqßq (60/5) 

Ģekil [ < Ģekl (Ar.)] → tfnoº (26/4) 

fikir [ < fikr (Ar.)] → glnrº (26/21) 

hüküm [ < hükm (Ar.)] → jtnpwqe¯q (31/17) 

meyil [ < meyl (Ar.)] → pfÞolpº (41/13) 

bağır → bairºp (41/16) 

Ģehir [ < Ģehr (Fa.)] → tfjrlq¯ 

emir [ < emr (Ar.)] → ±prlqº (16/22) ~ ±prº (17/19) 

Günümüzde zaman zaman düĢen ancak metinde ikincil dar ünlüsünü koruyan 

örneklerse Ģunlardır: 

jaukrkp¦ (3/17) > hatrıma 

bvyÏrvq (9/3) > buyrun 

y¤okqkz (11/23) > yalnız 

åivrvq¦ (30/6) > uğruna 

tfjlrºq (38/19) > Ģehrin 

¼zlq¸Þof (54/7) > izniyle 

pwjwrÙ (48/2) > mührü 

zwowg×q (60/12) > zülfün 

Ek eylemin görülen geçmiĢ zamanı “idi”, öğrenilen geçmiĢ zamanı “imiĢ” ve Ģart kipi 

“ise” birimlerine ek olarak, “iken” ulacı ve “ile” edatı / bağlacı Türkiye Türkçesinde ekleĢme 
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eğilimindedir. Metindeyse bu dil birimleri, kimi zaman kendilerinden önceki sözcüklerle 

bitiĢmiĢ kimi zamansa onlardan ayrı yazılmıĢtır. BitiĢtiği durumlarda da bazen {I-} yapısını 

korumuĢ bazen de, Türkiye Türkçesinde bugün sıklıkla gözlendiği üzere, ekleĢtirip 

düĢürmüĢtür. Konuyla ilgili durumunu daha açık görmek için tablo: 10‟a bakılabilir.  

 

2.2.2. Hece DüĢmesi 

Bir sözcükte ses bakımından birbirine benzer veya eĢit seslerden oluĢmuĢ iki heceden 

birinin zamanla eriyip kaybolması biçiminde tanımlanan (Vural-Böler, 2012: 101) hece 

düĢmesiyle metinde yalnızca iki örnekte karĢılaĢılır. Eker‟e göre hece düĢmesinin 

nedenlerinden biri tekrarlanan seslerin Türkçe için kakafonik olmasıdır.  (2010: 274) Ünlü 

düĢmesinin sebeplerinden biri olarak da gösterilen orta hece ünlüsünün vurgusuzluğu, hece 

boĢluğuna da neden olur. 

tlpe¯q sÂqra (16/11) < Ģimdiden sonra 

Deny, konuĢma dilinde istek kipi eki {-A}‟nın /a/ sesi ile sonlanan bir eylem tabanına 

geldiğinde iki ünlü arasına giren /y/ kaynaĢtırma ünsüzüyle birlikte düĢtüğünü söyler. Metinde 

de buna bir örnek vardır. 

stÞofyºp (29/11) ~ stÞofàp (29/21) < söyleyeyim  

 

2.2.3. Ünlü Türemesi 

Ünlü türemesi, sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünlünün sonradan çeĢitli 

seslik nedenlerle ortaya çıkmasıdır. Eker‟e göre, özellikle ana dilin ses dizgesine uymayan 

alınma sözcüklerde iki ya da daha fazla ünsüz arasında kısa bir ünlünün türemesi, hece 

yapısının kolaylaĢmasını yani yerlileĢmesini sağlar. (2010: 266) Metinde bazı Arapça kökenli 

sözcüklerin Türkçenin ses yapısına uyarak sonlarındaki düzensiz çift ünsüzlerinin arasına dar 

ünlü aldıkları görülmektedir.  

xan´u (5/2) < vakit [ < vakt (Ar.)] 

¼sºp (7/3) ~ äsp (31/21) < isim [ < ism (Ar.)] 

rfpºo (46/3) < remil [ < reml (Ar.)] 

tfjfr (46/9) ~ tfjlr (38/18) < Ģehir [ < Ģehr (Fa.)] 

zehir (47/20) < zehir [ < zehr (Ar.)] 
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pwjwr (48/2) < mühür [ < muhr (Fa.)] 

zvoÕp (50/2) < zulüm [ < zulm (Ar.)] 

zwowg (60/12) < zülüf [ < zülf (Fa.)] 

tÕnwr (61/2) < Ģükür [ < Ģükr (Ar.)] 

Ìpwr (61/13) < ömür [ < ömr (Ar.)] 

Türkçede söz baĢında /l/ ve /r/ sesleri kimi zaman ön ses türemesine neden olur. 

Çoğunlukla ağızlarda gözlenen ölçünlü dile yansımayan bu ön ses türemesi, metinde bir 

örnekte vardır. 

Ûrya (11/20) ~ rwya (31/2) < rüya [ < rü‟yā (Ar.)]
16

 

Türkiye Türkçesinin yazımında Arapçadaki ayın (ع) sesi gösterilmez. KonuĢma 

dilindeyse sözcüğün ayınlı kısmı biraz uzun söylenir. Metnin Ģu iki örneğinde ayın sesi, ünlü 

türemesine neden olur. 

cvpa¦ (21/23) ~ dvpaã (61/9) ~ cvpã (60/1) < cuma [ < cum‟a (Ar.)]  

qaar¦ (37/8) ~ qar¦ (43/6) < nara [ < na‟ra (Ar.)]     

Söz konusu ses olayı, aĢağıdaki örneklerde de gözlenir ve bu kullanımlar ölçünlü dilde 

geçmez. 

nkskr¤n (6/14) < kısrak 

y¤okqkz (11/23) < yalnız 

bsykoß (15/22) < boylu 

yaylo¦ (17/23) < yayla 

skdkrayßu (37/3) < sıçrayıp 

Metinde Arapçadan alınan bazı sözcükler, et-, eyle-, ol- gibi yardımcı eylemlerle 

kullanıldıklarında günümüzdeki kullanımlarına koĢut olarak kaynak biçimlerini korurlar. 

Bugünkü kullanımlarla arasındaki tek fark bitiĢik değil ayrı yazılmalarıdır. Bu da bir imla 

özelliğidir.  

ªpr ±yof- (4/6) → emreyle- 

                                                           
16

 rüya sözcüğü, Anadolu‟nun bazı yörelerinde ürya biçiminde söylenir. Bu yöreler; Isparta, Denizli, Aydın, 

Manisa, Amasya, Ankara, Niğde, Ġçel, Afyon, Ordu http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=ürya 

(01.04.2013) 

http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=�rya


126 
 

naâu Æo- (9/22) → kaybol- 

ªpr ¼u- (17/16) ~ ªpr ±u- (51/19)  → emret- 

q¤no ¼u- (21/16) → naklet- 

n¦uo ªu- (51/2) → katlet- 

s¬Þr ¼u- (16/9) → seyret- 

c¤ju ¼u- (55/22) → cehdet- 

sfàr ±Þo¯- (56/20) → seyreyle- 

g¯uj ¼u- (58/2) → fethet- 

u¬gq ±yof- (59/21) → defneyle- 

 

2.2.4. Büzülme / Hece KaynaĢması 

Büzülme, bir sözcükte, kimi zaman ünlülerden birinin, kimi zaman da ünlülerle 

birlikte, yanlarındaki zayıf ünsüzlerin /y, ğ, h/ kaybolmasıdır. Bu ses olayında önce ünlü erir, 

daha sonra yan yana bulunan iki ünlü kaynaĢarak tek ünlü haline gelir. Eker‟e göre büzülme, 

ünlü birleşmesi ve hece düşmesi arasında çok yakın bir iliĢki vardır. (2010: 267) Demir-

Yılmaz, büzülme baĢlığı altında kaynaĢmadan ayrı olarak ele aldığı bu ses olayını, ünlü-

ünsüz-ünlü yapısındaki bir ses öbeğinin kısa veya uzun bir ünlü dönüĢmesi olarak tanımlar. 

Çoğu büzülme örneğinde iki hece tek bir heceye dönüĢtüğü için bu ses olayına hece 

kaynaşması da denir. (2010: 175)  

Banguoğlu, büzüşmeyle benzeşme adını vererek birleşiklerde orta hece düşmesi 

şeklinde kaynaşmalara da sık rastlanabileceğini söyler. (2007: 77) AraĢtırmacının verdiği 

örneklerden bazıları, incelenen metinde geçer.   

bºr blrlq¯ (15/5) < birbirine < biri + birine 

bºr blrlqe¯q (59/2) < birbirinden < biri + birinden 

nÂÞxfr (6/11) < koyu ver- 

Günümüz Türkçesinde artık büzüĢmüĢ olan peki (< pek + iyi), metinde kaynaĢmamıĢ 

olarak görünür. u¯n ±yº (8/19) ~ u¯n ±yÙ (49/3) 
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2.2.5. Ünlü BirleĢmesi 

Ünlü birleĢmesi; ünlüyle biten bir sözcüğün, ünlü ile baĢlayan bir ek alması ya da 

sözcük ile birleĢmesi durumunda, ilk sözcüğün sonundaki ve ikinci sözcüğün baĢındaki 

ünlülerden birinin düĢmesidir. Kısacası iki biçim birimdeki kısalmanın süreci ya da 

sonucudur. (Eker, 2010: 269) Demir-Yılmaz‟a göre bu ses olayının adı kaynaşmadır. Söz 

dizimi kaynaklı olarak görülen bu ses olayında, ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle 

baĢlayan bir sözcük gelmesi durumunda, ilk sözcüğün sonundaki ünlü ile ikinci sözcüğün 

baĢındaki ünlü kaynaĢabilmektedir. (2010: 174) Metinde ünlü birleĢmesi / kaynaĢma olduğu 

düĢünülen örnekler Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

ttÞo¯ (3/1) < Ģu + ile 

Àraeaq (6/6) ~ Àrauaq (26/24) < o + aradan 

ÌÞo¬ (7/21) < o + ile 

Àraya (8/21) < o + araya 

btÞo¯ (9/5) < bu + ile 

Ærae¦ (11/10) ~ Àrata (11/14) < o + arada 

tvre¤ (7/6) ~ tÏraea (42/17), (44/7) < Ģu + arada 

najxaou´ (44/6) < kahve + altı 

q¸dwq (6/22) ~ q¸dlq (30/18) < ne + için 

q¤sko (25/16) < ne + asıl 

q¬yqfylp (14/6) ~ q¯ ±Þofy¸p (25/24) ~ q¬yqfÞp (26/4) ~  q¬yofÞp (26/18) < ne + 

eyleyeyim
17

 

q¬Þofrslq (36/1) < ne + eylersin 

q¬rfyf (10/5) < ne + araya  

q¬ref (15/8) ~ q¬rfef (38/12) < ne + arada 

                                                           
17

 Banguoğlu “Halk edebiyatından gelen, divan edebiyatında da görülen bir büzülme hali de birleĢik 

sayılmayan iki kelime arasındaki sesli düĢmesidir” der ve hemen arkasından ne olur > n‟olur?, ne eylesin > 

ne‟ylesin?, deli oldum > del‟oldum örneklerini sıralar. (2007: 77) Bu kullanım, Banguoğlu‟nun belirttiği 

büzülme örneklerine tam olarak uygun düĢer. 
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2.2.6. Ses BoĢluğu 

BoĢluk, iki farklı hecedeki ünlü monoftonglarının yan yana gelmesidir. Türkçede 

birleĢik sözcüklerin dıĢında iki ünlü yan yana gelemez. Bu nedenler, ünlü ile baĢlayan 

sözcüklere, yine ünlü ile baĢlayan bir ek geldiği zaman, boĢluk doldurucu /y/ türer: araba-y-a, 

kutu-y-u, oyna-y-acak gibi. (Eker, 2010: 258) Ünlü çatıĢması da denen bu ses olayında iki 

ünlü arasındaki koruyucu /y/ ünsüzü, yazımda kesin olarak gösterilirken konuĢma sırasında 

zaman zaman düĢürülür. Böylelikle ortaya ünsüz düĢümüyle yakından iliĢkili bir durum çıkar.  

ravian (3/1) < raviyan [ < rāviyān < rāvì (Ar.) + ān (Fa.)] 

zlae¯ (3/4) < ziyade [ < ziyāde (Ar.)] 

zwrlfu (3/5) < zürriyet (Ar.) 

±yof³u (4/6) < eyleyip 

evr¸sr (4/22) < duruyor 

yfºu (5/17) ~ yf´u (6/12) < yiyip 

ef¸qcf (15/1) < deyince 

htssfr¸sroar (15/6) < gösteriyorlar 

¨ir¸sr (29/18) < ağrıyor 

¨ioa´u (29/19) < ağlayıp 

Æoa´p (30/1) < olayım 

±e¸sroar (31/8) < ediyorlar 

hle¸srsvq (34/6) ~ hle¸ysrsvq (24/16) ~ hle¸ysr (24/7) < gidiyorsun 

±iofqulr¸sroar (39/15) < eğlendiriyorlar 

xara´p (46/13) < varayım 

yau¸sr (46/14) < yapıyor 

bana´p (47/5) < bakayım 

yfqkofºp (49/8) < yenileyim 

bfºu (49/21) ~ bfÞu (13/16) ~ beyit (15/8) < beyit [ < beyt (Ar.)] 

¼tle¸srÓp (55/18) < iĢitiyorum 
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xvra´p (56/7) < vurayım 

Metindeki bazı Arapça kökenli sözcükler, günümüzde kullanıldıkları gibi, aralarına 

ses boĢluğunu giderici yardımcı ünsüz almadan yazılmıĢlardır. Bu sözcüklerin ayın (ع) sesine 

sahip oldukları kolaylıkla fark edilebilir. Bu da görünüĢte iki ünlü yan yana gelse de böyle 

olmadığı anlamına gelir. Bunlar “ünsüz + ünlü + ünsüz + ünlü + …” biçimindedir. Ayın sesini 

karĢılayan bir iĢaretin kullanılmaması sonucudur. 

pa¸o (23/12) < mail [ < mā‟il (Ar.)] 

ua¦p (4/18) < taam [ < ta‟ām (Ar.)] 

sa¦u (46/23) < saat [ < sā‟at (Ar.)] 

uf¤Ýa (5/21) < Teala [ < te‟ālā (Ar.)] 

es¦ (8/3) ~ dua (45/8) < dua [ < du‟ā (Ar.)] 

sv¦o (16/4) < sual [ < su‟āl (Ar.)]  

AĢağıdaki iki kiĢi adında ayın sesinden bahsedilemez. Ancak bunların kalıplaĢmıĢ 

kullanımlar olduğunu belirtmek gerekir.  

»spa´o (9/21) < Ġsmail 

Eaql¯o (7/14) < Daniel 

 

2.2.7. Daralma 

Daralma; benzeĢme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi (/g/, /ğ/, /y/ gibi), kapalı /e/ sesinin /i/ 

sesine geliĢmesi vb. seslik nedenlerle, geniĢ ünlülerin (/a/, /e/, /o/, /ö/) dar ünlüye (/ı/, /i/, /u/, 

/ü/) dönüĢmesidir. (Eker, 2010: 267; Karaağaç, 2012a: 125; Vural-Böler, 2012: 121) 

Metin geçen daralma örnekleri, Ģu baĢlıklar altında toplanabilir. 

2.2.7.1. e > i DeğiĢimiyle Daralma 

Ġncelenen metinde et- eyleminde e > i değiĢimi, belirgin olarak görünür ve çokça ikili 

biçime sahiptir. Günümüz Türkçesinde bu eylem, geliĢimini tamamlayarak et- olarak 

kullanıma çıkar. Metinde çok sayıda it- örneğinin bulunması kalıplaĢmıĢ Arap harfli Osmanlı 

Türkçesi imla sisteminden etkilenildiğini ortaya koyar. AĢağıdaki tabloda et- eyleminin 

metinde geçtiği yerler karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmiĢtir. 
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it- ~ id- et- ~ ed- 

¼efro¬r (3/1)  ~ 

¼e¬r (5/23)  ~  

¼e¸qcf (7/18)  ~  

idersiniz (14/28) ~  

¼e¯p (16/9) ~  

¼efoºp (16/16) ~  

¼efyºp (19/16) ~  

¼efcfilq¯ (20/9) ~  

¼e×u (20/15) ~  

¼eºu (59/2) ~  

¼e¬rlp (25/3) ~ 

¼e¬rslq (47/20) ~  

¼e¬slq (53/14) ~  

¼e¬rsf (56/13) ~  

¼ue¸ (4/24) ~  

¼upfne¯ (9/19) ~  

¼up¯p (14/3) ~  

äupfylu (15/2) ~  

¼uelo¬r (16/22) ~  

¼uelilqe¯ (18/5) ~  

¼upfi¯ (18/17) ~  

¼uelrfo¸p (22/1) ~  

¼ueliº (56/2) ~  

¼ueºq (56/5) ~  

±eºu (3/10) ~ 

±e×u (43/1) ~ 

±efr¬n (10/21) ~ 

±efyºp (27/14) ~ 

±e¸sroar (31/8) ~ 

±e¬rlp (31/12) ~ 

ªelq (49/20) ~ 

±e¸qcf (52/1) ~ 

±e¬rp¸slq (54/18) ~ 

±uelo¬r (10/19) ~ 

±uelnofrlqe¯ (16/4) ~ 

±uelne¬ (21/18) ~ 

ªu (25/12) ~  

ªupf (29/24) ~ 

±upfi¯ (31/1) ~ 

±upfqºz (33/19) ~ 

±ueºp (43/16) ~ 

±us¸q (46/9) ~  

±ueº (51/19) 

 

 

Tablo: 11 
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Düzensiz bir biçimde herhangi bir büzülme ya da daraltıcı ünsüz etkisi olmadan e > i 

değiĢimine uğramıĢ örneklere rastlanır.   

rln¦u (4/17) ~ rlî¦u (54/14) < rek‟āt (Ar.) 

¼rfq (25/23) ~ ±rfq (53/19) < eren 

hisab (34/23) < hesāb (Ar.) 

Arapça kökenli meydan sözcüğünün hem /e/ hem /i/‟li biçimi vardır. Burada daraltıcı 

/y/ ünlüsünün etkisinden söz edilebilir. 

miydan (58/1) ~ meydan (56/16) < meydān (Ar.) 

AĢağıdaki iki kullanımdaysa kalıplaĢmıĢ imlanın etkisi açıkça gözlenir. Burada dikkati 

çeken nokta, Arap harfli metinlerin /i/ olarak iĢaretlediği ancak /e/‟ye geçiĢin tamamlandığı bu 

sözcüklerde iki biçimin de gözleniyor olmasıdır. 

hld¯ (5/20) ~ hlc¯ (10/5) ~ gece (39/16) < gece 

vir- (6/4) ~ ver- (4/21) < ver- 

Türkçede {-yor} Ģimdiki zaman ekinin /a/ ve /e/ ile biten eylem tabanlarında bu sesleri 

daraltarak /ı/ ve /i/ sesine dönüĢtürdüğü bilinen bir gerçektir. Ancak metindeki ¼su¬ysr (52/3) 

örneğinde geniĢ ünlülü eylem tabanına {-yor} eki gelmesine rağmen bu ses olayının 

gerçekleĢmediği gözlenir.  

Metin incelendiğinde, günümüz Türkçesinde /y/ sesinin yanındaki geniĢ ünlüyü 

daralttığı Ģu örneklerin söz konusu daralmaya uğramadığı görülür. 

±y¸cf (28/19) < iyice 

±yº (8/19) ~ ±yÙ (49/3) < iyi  

efyfr¯n (54/1) ~ efyfrºn (47/3) < diyerek 

yfy¬slq (48/4) < yiyesin 

yfywu (39/5) < yiyip 

yfyfcfiºq (48/3) < yiyeceğin 

AĢağıdaki sözcüklerdeyse ikilikler gözlenir. 

efyº (4/6) ~ efy× (4/24) < diye 

gey- (4/15) ~ giy- (21/23) < giy- 
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2.2.7.2. o > u DeğiĢimiyle Daralma 

Bu ses değiĢimine tek örnek vardır. O da düzensiz bir değiĢimdir.  

tulu (21/13) < dolu “içki doldurulmuĢ bardak” 

2.2.7.3. ö > ü DeğiĢimiyle Daralma 

Daraltıcı ünsüz etkisiyle oluĢmuĢ bir örnek vardır. 

ywr×n (17/24) ~ ytr×n(23/11) < Yörük 

 

2.2.8. GeniĢleme 

GeniĢleme, ünlülerin çıkıĢında ağız boĢluğunun çok açılmasıyla dar ünlünün (/ı/, /i/, 

/u/, /ü/)  boğumlanma özellikleri bakımından geniĢ ünlü (/a/, /e/, /o/, /ö/)  haline gelmesidir. 

(Karaağaç, 2012a: 144; Vural-Böler, 2012: 121) Türk yazı tarihinde bu ses olayına uğramıĢ 

sözcüklerin sayısının azdır. (Demir-Yılmaz, 2010: 164) 

Dar ünlünün geniĢ ünlüye dönüĢmesine dair metinde saptanan örnekler Ģunlardır: 

2.2.8.1. i > a DeğiĢimiyle GeniĢleme 

sahab (53/9) < sahip [ < sāhib (Ar.)] 

¼uuaa (22/7) < iddia [ < iddi‟ā (Ar.)] 

2.2.8.2. i > e DeğiĢimiyle GeniĢleme 

ªq- (15/3) ~ ¼q- (44/20) < in- 

±nº (59/1) ~ ¼nº (4/10) < iki 

qfe¦ (21/24) < nidā (Ar.) 

qfy¯ (23/12) < niye
18

 

jfptfrf (34/10) < hemşìre (Fa.) 

j¤Þef (44/8) ~ j¤Þel (45/14) < haydi ~ hadi 

tfjfr (46/9) ~ tfjlr (38/18) < Ģehir [ < Ģehr (Fa.)] 

get- (46/15) ~ git- (6/7) < git- 

                                                           
18

 Bu örneğin anlaĢılabilmesi için bağlama ihtiyaç vardır. Ġlgili sözcüğün geçtiği cümle Ģudur: Æioßp bºr 

ytr×n nkz´ ¼d×q bÏnaear qfy¯ pa¸o ÆoÏrsvq (23/11-12) Burada neye biçimi, “neden”, “niçin”, “ne / hangi 

sebeple” anlamında nedenlik soru zarfıdır. 
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rfc¤ (55/14) ~ rlc¦ (51/6) < rica [ < recā‟ (Ar.)] 

±yj¦ (58/14) < ihya [ < ihyā‟ (Ar.)] 

yfyfcfiºq (48/3) ve yfy¬slq (48/4) sözcüklerinde ye- eylem kökü arkasından ünlüyle 

baĢlayan bir ek geldiğinde araya koruyucu /y/ ünsüzünü alır. Günümüz Türkçesinde bu gibi 

örneklerde iki /y/ sesinin arasındaki /e/ geniĢ ünlüsü /i/ dar ünlüsüne dönüĢürken burada böyle 

bir ses olayı yaĢanmamıĢtır. 

2.2.8.3. u > o DeğiĢimiyle GeniĢleme 

es¦ (8/3) ~  dua (45/8) < dua [ < du‟ā (Ar.)] 

ysnar´ (8/10) < yukarı 

Æirat- (8/14) < uğraĢ- 

Æira- (16/15) ~ åira- (20/23) < uğra- 

2.2.8.4. ü > ö DeğiĢimiyle GeniĢleme 

Ìonf (3/2) < ülke 

ytrÙ- (12/20) ~ ywrr×- (12/10) < yürü- 

htz¯o (29/23) ~ hwz¯o (10/22) < güzel 

htnpwqe¯q (31/17) < hükmünden 

 

2.2.9. Ünlü Ġncelmesi 

Sözcükteki art ünlünün çeĢitli seslik nedenlerle ön ünlüye dönüĢmesidir. Bazı 

araĢtırmacılar tarafından öndamaksıllaşma ya da incelme olarak da tanımlanan bu ses 

olayında ünlünün incelmesinin en önemli nedeni olarak ön damak /y/ ünsüzüyle diĢ eti 

ünsüzleri /ç/ ve /Ģ/ sesleri gösterilir. (Barın-Demir, 2006: 199; Demir-Yılmaz, 2010: 164; 

Eker, 2010: 268; Karaağaç, 2012a: 268; Vural-Böler, 2012: 122) Ünlü incelmesi, tam incelme 

ve yarı incelme olarak ikiye ayrılabilir. Tam incelme, sözcüğün bütün hecelerinin incelmesi, 

yarı incelmeyse yalnızca bir hecedeki incelmedir. (Vural-Böler, 2012: 122) 

Metinde karĢılaĢılan ünlü incelmesi örnekleri Ģunlardır: 
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2.2.9.1. a > e DeğiĢimiyle Ġncelme 

Metinde gözlenen a > e yönündeki öndamaksılaĢmalarda inceltici ünsüzlerin etki 

olmadığı dikkat çeker. Yalnızca bir sözcük dıĢında bu ses olayının gözlendiği tüm örnekler, 

yabancı kökenlidir.   

1) Yarı incelme 

ufp¦p (8/6), (14/17) ~ uap¦p (10/7) < tamam [ < tamām (Ar.)] 

zfp¦q (12/12) < zaman [ < zamān (Ar.)] 

ufb¦q (12/15) < taban [ < tābān (Fa.)] 

ufjapp×o (20/9) < tahammül (Ar.) 

±jaol (22/3) < ahali [ < ahāli (Ar.)] 

sfr¤ï (27/23) ~ saraà (4/15) < saray [ < serāy (Fa.)] 

±zau (30/11) < azap [ < azāb (Ar.)] 

jfo¦s (31/18) < halas [ < halās (Ar.)] 

sahre (35/12) < sahra [ < sahrā (Ar.)] 

nar¯ (43/13) ~ nar¦ (17/22) < kara 

2) Tam incelme 

pljrfbº (53/7) < mihrap [ < mihrāb (Ar.)] 

ewtpfq (56/19) ~ ewtpaq (29/20) < düĢman [ < düĢmān (Fa.)] 

kardeş sözcüğünün karındaş biçiminden geldiği bilinmektedir. Metindeyse karındaş 

yapısından kardeş biçimine dönüĢürken geçiĢ evresindeki kardaş görünümü kullanımdadır. 

Sözcük kardaş haliyle Anadolu ağızlarında yaĢatılmaktadır. 

naruat (10/10) ~ nareat (16/11) < kardeĢ 

2.2.9.2. ı > i DeğiĢimiyle Ġncelme 

Metinde /i/ sesinin “Ï”, /ı/ sesininse “Í” ile karĢılanarak birbirlerinden ayrıldığı, 

ünlülerin gösterimi baĢlığı altında verilmiĢtir. Ancak pek çok yerde Türkçenin ünlü uyumu 

kurallarına ters düĢecek bir Ģekilde bu iki iĢaretin birbiri yerine kullanıldığı görülür. Bu 

karıĢıklık, /i/ ve /ı/ arasındaki ses değiĢimlerini belirlemeye engel oluĢturmaktadır. 
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Metnin geneli üzerinde yapılan sayım bilimsel incelemede 143 yerde, /i/ sesini 

gösteren iĢaretlerin /ı/ sesini gösteren iĢaretlerin yerine kullanıldığı saptanmıĢtır. /ı/‟nın /i/ 

yerine yazıldığı örneklerin sayısı 55 ile sınırlıdır ve diğerinin neredeyse üçte biri kadardır. 

Ayrıca yerine yazılma durumlarına koĢut olarak kimi yerde aynı sözcüğün doğru yazımı da 

yani ikilikler de söz konusudur.  

2.2.9.3. u > i DeğiĢimiyle Ġncelme 

slx¦o (18/5) ~ sv¦o (16/4), (27/14), (40/15), (49/15) < sual [ < su‟āl (Ar.)] 

 

2.2.10. Ünlü KalınlaĢması 

Sözcükteki ön / ince ünlünün çeĢitli seslik nedenlerle art / kalın ünlüye dönüĢmesidir. 

Vural-Böler, ünlü kalınlaĢmasını tam kalınlaşma ve yarı kalınlaşma olarak ikiye ayırır. Tam 

kalınlaĢma, sözcüğün bütün hecelerinin kalınlaĢması, yarı kalınlaĢmaysa yalnızca bir hecedeki 

kalınlaĢmadır. (2012: 123) Bazı araĢtırmacılar tarafından artdamaksıllaĢma olarak da 

adlandırılan bu ses olayının metindeki örnekleri Ģunlardır: 

2.2.10.1. e > a DeğiĢimiyle KalınlaĢma 

Alıntı sözcüklerde ünlü uyumu süreci olarak ön ünlüden art ünlüye geçiĢ görülebilir. 

(Demir-Yılmaz, 2010: 165) AĢağıdaki örneklerde bu geçiĢin izleri vardır.  

1) Yarı kalınlaĢma: 

sfyajau¦ (4/12) < seyahate [ < siyāhat (Ar.)] 

saquaoly¦ (8/20) < sandalye [ < sandalì (Ar.)] 

2) Tam kalınlaĢma: 

j¤poa (37/5) < hamle (Ar.) 

AĢağıdaki örneklerdeyse ölçünlü dilde ünlü uyumunu tamamlayan ya da dile uyumlu 

bir biçimde giren sözcüklerde uyumun bozulmasından söz edilebilir. Bunların hepsinde yarı 

kalınlaĢmadan söz edilebilir. 

j¬paq (5/11) < hemen [ < hemān (Fa.)]  

Gwot¦q (21/24)  ~ Gwot¯q (23/7) < GülĢen (Fa.)  

saj¯r (25/7) ~ seher (15/13) < seher (Ar.) 

îaxh¸r (28/8) < kevgir [ < kefgìr (Fa.)] 
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c¤ju ¼e- (55/22) < ceht et- (Ar.) 

Metinde geçen jfoaooate´p (15/12) ve calallanup (42/10) örneklerinin günümüz 

kullanımlarında ad gövdesinin son sesi /l/, ince okunur ve hemen arkasındaki hecenin ünlüsü 

ince olur. Ancak bu iki örnekte belli ki bir ince /l/ yoktur.  

 

2.2.11. DüzleĢme 

DüzleĢme, sözcüklerdeki yuvarlak ünlülerin çeĢitli seslik nedenlerle düz ünlülere 

dönüĢmesi olarak bilinir. 

DüzleĢme ses olayının metindeki örnekleri Ģöyle sıralanabilir: 

2.2.11.1. u > ı DeğiĢimiyle DüzleĢme 

Bu değiĢime metinde az rastlanır. /u/ sesinin /ı/‟ya dönüĢtüğü örneklerin tamamının 

ikili biçime sahip olduğu gözlenir. 

yÂnekr (23/2)  ~ yÂnevr (16/18) < yoktur 

Æoe´ (25/6) ~ Æoeß (9/23) < oldu 

usir´ (55/15) ~ usirÓ (30/2) ~ esirß (39/17) < doğru 

2.2.11.2. ü > i DeğiĢimiyle DüzleĢme 

AĢağıdaki Arapça kökenli sözcüklerin asıl biçimleri, Türkçenin ses dizimi kuralına 

uygun olarak dudak ünsüzünün yanında yuvarlak ünlü barındırmasına karĢın metinde 

uyumsuzluk sergilerler. 

plqas¸u (7/9) < münasip [ < münāsib (Ar.)] 

vicud (13/19) < vücut [ < vücūd (Ar.)] 

pfoºo (20/21) < melül [ < melūl (Ar.)] 

gluwr (42/3) ~ gwußr (56/17) < fütur [ < fütūr (Ar.)] 

Farsçadan dilimize girmiĢ olan çünkü bağlacı, kaynak dildeki biçimiyle geçer. 

dÕqnl (7/24) < çünkü [ < çün (Fa.) + ki (Fa.)] 
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2.2.12. YuvarlaklaĢma 

Düz ünlülerin çeĢitli seslik nedenlerle, yuvarlak ünlülere dönüĢmesine yuvarlaklaĢma 

denir. 

Genellikle dudak (/b/, /m/, /p/) ya da diĢ-dudak (/v/, /f/) ünsüzlerinin etkisi sonucu 

meydana gelen yuvarlaklaĢma, kimi zaman da benzeĢme yoluyla ortaya çıkabilmektedir. 

Metindeki örnekleri Ģu Ģekildedir: 

2.2.12.1. ı > u DeğiĢimiyle YuvarlaklaĢma 

Metinde bu türden yuvarlaklaĢma olayına epeyce örnek vardır. Çoğunlukla {-Xp} ulaç 

ekinin etrafında gerçekleĢtiğini görülür.  

Dudak (/b/, /m/, /p/) ya da diĢ-dudak (/v/, /f/) ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaĢan 

seslerin bulunduğu örnekler Ģöyle sıralanabilir: 

kapu (8/20) < kapı 

jaqßp (5/17) ~ jaq´p (3/7) < hanım 

naonßu (16/1) ~ naon´u (4/15) < kalkıp 

¨ioayßu (13/6) ~ ¨ioa´u (29/19) ~ ¨io¤paylu (31/3) < ağlayıp 

¨oßu (7/14) ~ ¨o´u (3/8) < alıp 

kapucu (24/9) < kapıcı 

usuoayßu (19/22) < toplayıp 

xarßu (20/11) ~ xar´u (33/3) ~ xarºu (10/3) < varıp 

batoayßu (20/14) < baĢlayıp 

bÏopayvu (20/17) < bulmayıp 

daikrßu (21/15) ~ dailrßu (59/4) ~ daikr´u (18/4) ~ daikrºu (23/10) ~ dailrºu (48/12) < 

çağırıp 

¨qoaeßu (21/17) < anlatıp 

naqekr¤payvu (23/22) < kandıramayıp 

nauayßu (24/12) < kapayıp 

¨rayßu (26/2) < arayıp 
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yaqatßu (28/1) < yanaĢıp 

baioayßu (28/23) < bağlayıp 

ÆÞqaeßu (29/16) < oynatıp 

daqßp (30/24) ~ caq´p (8/18) ~ daq´p (49/1) ~ caqºp (30/6) < canım 

¨ußu (32/11) < atıp 

nadkrßu (32/14) < kaçırıp 

jazkroayßu (33/4) < hazırlayıp 

jazkroaqßu (43/2) ~ jazkroaq´u (38/16) < hazırlanıp 

skdkrayßu (37/3) < sıçrayıp 

naxrayßu (37/9) < kavrayıp 

dknarßu (37/14) ~ dknar´u (8/10) ~ dlnarßu (21/20) < çıkarıp 

Æopayßu (38/11) < olmayıp 

¨rayßu (26/2) < arayıp 

pvsagºr (38/22) < misafir 

yfy×u (39/5) ~ yfºu (5/17) ~ yf´u (6/12) < yiyip 

gkroayßu (39/17) < fırlayıp 

saxßu (40/14) < savıp 

sarkoßu (41/3) < sarılıp 

caoaooaqßu (42/10) < celallenip 

basßu (43/6) ~ bas´u (37/8) < basıp 

nkrßu (43/7) < kırıp 

åyaqßu (44/6) < uyanıp 

nartkoayßu (44/19) < karĢılayıp 

uvr¤payvu (46/21) < duramayıp 

Æuvrpayvu (47/13) < oturamayıp 

usuoaqßu (52/22) < toplanıp 
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bvdan (60/17) < bıçak 

Farsça biçimi cādū olarak bilinen ancak ölçünlü dilde cadı biçiminde geçen sözcük, 

metinde kaynak dildeki Ģekliyle geçer. 

daeÓ (40/20) < cadı (Fa.) 

AĢağıdaki sözcüklerse düzensiz yuvarlaklaĢma sergilerler. 

¨ouÏq (24/2) < altın 

nartv (24/15) ~ nartk (3/9) < karĢı 

h¤Þrv (31/14) < gayrı (Ar.) 

¨jvr (24/2) ~ ¨jkr (5/18) < ahır [ < āhìr (Fa.)]  

2.2.12.2. i > ü DeğiĢimiyle YuvarlaklaĢma 

/ı/ > /u/ yönündeki yuvarlaĢmada olduğu gibi bu yöndeki yuvarlaklaĢma olayına da 

çokça örnek vardır. Metinde bu doğrultuda yuvarlaklaĢmaya çoğunlukla {-Xp} ulaç ekiyle 

iliĢkili örneklerde rastlanır.   

xfr×u (5/14) ~ xfrºu (24/9) < verip 

blq×u (15/3) ~ blqºu (10/20) < binip 

hfo×u (15/4) ~ hfoºu (4/8) < gelip 

dey×u (16/13) ~ efyºu (8/20) < deyip 

dlnÏu (17/8) ~ dknßu (20/4) ~ dkn´u (9/10) < çıkıp 

hle×u (17/10) ~ hleºu (10/3) < gidip 

uazfofq×u (18/14) < tazelenip 

n¬spfywu (20/9) < kesmeyip 

¼e×u (20/15) ~ ¼eºu (59/2) < edip 

±e×u (43/1) ~ ±eºu (3/10) < edip 

dfnÕu (25/14) ~ dfnºu (3/14) < çekip 

stÞofy×u (27/20) ~ stÞofyºu (23/9) < söyleyip 

hlr×u (30/14) ~ hlrºu (6/18) < girip 

bty×n (32/1) ~ bwy×n (10/23) < büyük 
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±q×u (32/9) ~ ±qºu (15/3) < inip 

dfnlo×u (32/14) ~ dfnloºu (58/21) < çekilip 

sfru×u (37/22) < serpip 

hfulr×u (45/22) ~ hfulrºu (8/21) < getirip 

zfjlrofyÙu (47/20) < zehirleyip 

hfdlrÙu (48/3) ~ hfdlrºu (48/9) < geçirip 

nfs×u (52/7) < kesip 

±yofy×u (59/21) ~ ±yof³u (4/6) < eyleyip 

AĢağıdaki örnekte uzak benzeĢmeyle /p/ sesi, /i/ sesini yuvarlaklaĢtırmıĢtır. 

ufrwt¦q (12/1) < perìşān (Fa.) 

Eski Anadolu Türkçesinde (EAT) teklik III. kiĢi emir eki {-sUn}, çokluk III. kiĢi emir 

eki {-sUnlAr} Ģeklindedir. Uzun zaman küçük ünlü uyumu dıĢında kalan bu ekler, Osmanlı 

Türkçesinin son dönemlerinde uyuma girmiĢtir. (Ergin, 2006: 306) Metinde {-sUn} eki, 

¨dkosßq (16/9), hfulrsÕq (17/18), xfrsÕq (34/12), nauasßq (24/10) ve hfos×q (49/19) 

eylemlerinde; {-sUnlAr} eki nadsvqo¦r (24/10) eyleminde uyum dıĢında görünürken diğer 

tüm kullanımlarda düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlıdır.  

Eski Türkçede uçun, EAT‟de uçun, üçün, içün biçiminde kullanıma çıkan için edatı, Ģu 

anki halini Osmanlı Türkçesinin sonlarında almıĢtır. (Ergin, 2006: 370) Kamus-i Türkî‟de 

hem için hemen içün biçimine rastlanırken bu metinde tüm örneklerde içün Ģeklindedir. 

¼d×q (3/17) < için 

Eski ve Orta Türkçede ilgerü, daha sonraki devirlerde ilerü olarak kullanılan ileri 

sözcüğü, Kamus-i Türkî‟de ilerü ~ ileri haliyle ikili biçimde yer alır. Metindeyse ilerü 

Ģekliyle bir örnekte karĢılaĢılır. 

¼ofr× (33/3) < ileri 

Eski Türkçeden günümüze edgü > eyü > eyi > iyi Ģeklinde değiĢim seyri izleyerek 

günümüzdeki haline kavuĢan iyi sözcüğüyle hikâyede eyü biçiminde bir yerde karĢılaĢılır. 

±yÙ (49/3) < iyi 
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Metinde içerü ~ içeri olarak iki biçimde de karĢımıza çıkan içeri sözcüğü, Eski 

Türkçede içgerü Ģeklindeydi. Daha sonra ileri sözcüğünde de olduğu gibi yön bildiren {-

gArU} ekinin ilk sesi /g/‟nin düĢmesiyle içerü biçimine, oradan da ünlü uyumuna girerek 

içeri kullanımına kavuĢur. 

¼dfrÙ (8/12) ~ ¼dfrº (8/15) < içeri 

ne+için birleĢimiyle meydana gelen niçin sözcüğü, bir örnekte bu haliyle kullanılırken 

diğer örneklerde ünlü uyumu ilkesine aykırı olarak niçün biçimindedir. 

q¸dwq (6/22) ~ q¸dlq (30/18) < niçin 

Bazı araĢtırmacılar tarafından Çinceden alıntı olduğu yönünde görüĢler bulunan inci, 

Eski Türkçeden bu yana yençü > yinçü > yünçü > inçü > inci Ģeklinde bir değiĢim süreci 

yaĢamıĢtır. Osmanlı Türkçesinin son dönemlerinde bugünkü halini aldığı düĢünülen sözcüğün 

metindeki görünümü incü biçimindedir. 

¼qcÕ (22/22) < inci 

 

2.2.13. Ünlü Uyumu 

2.2.13.1. Artlık-Önlük Uyumu 

Türkçede sözcüklerin ikinci ve sonraki hecelerinde bulunan ünlülerin nitelikleri, kök 

hecede bulunan ünlünün niteliğine bağlıdır. Ünlüleri arasında artlık-önlük uyumu (büyük 

ünlü uyumu) adı verilen uyum vardır. Bir baĢka deyiĢle kök hecede art/ön ünlü varsa, diğer 

hecelerde de art/ön ünlü bulunur. AraĢtırmacılar tarafından dil benzeĢmesi baĢlığı altında da 

incelenen artlık-önlük uyumu, Türkçenin karakteristik özelliklerinden biridir.  

Metinde artlık-önlük uyumu kuralına genel olarak uyulduğu gözlenmiĢtir. Ölçünlü 

yazı dilinde uyuma girmiĢ ancak metinde uyuma aykırı olarak görünen örnekler Ģunlardır: 

raxlaqo¯r (3/1) < raviyanlar 

ewqyae¯ (3/4) ~ ewqyae¦ (14/6) < dünyada 

±sqae¯ (9/11) < esnada 

¨iao¯r (15/10) ~ ¨iao¦r (16/23) < ağalar 

yare¯q (15/17) < yardan 

natofrºq (19/3) < kaĢların 
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¨oo¯r (22/17) < allar 

uaioar¯ (26/16) ~ uaioar¦ (24/18) < dağlara 

±sq¤Þ raje¯ (27/21) < esna-i rahta 

pfÞeaq¯ (32/5) ~ pfÞeaq¦ (37/1) < meydana 

sagae¯ (33/14) < sefada 

¨iofeº (36/6) < ağladı 

uajae¯ (44/16) < pahada 

efryay¯ (53/15) < deryaya 

Ölçünlü yazı dilinde olduğu gibi metinde de uyuma aykırılık gösteren ekler söz 

konusudur. Bunlar {-DaĢ}, {-(i)ken}, {-ki}, {-leyin}, {-(i)yor}, {-gil}, {-mtırak}, {-gen} 

ekleridir. Metindeyse bu eklerden {-(i)ken}, {-ki}, {-(i)yor} kullanılmıĢtır. Örnekler; 

ban¤rlnfq (9/2) 

nst¤rlnfq (11/3) 

dkn¤rlnfq (40/7) 

yaqkqeanlq´q (5/5) 

yaqkqeanº (6/11) 

uarpaikqeanº (13/13) 

evr¸sr (4/22) 

htssfr¸sroar (15/6) 

hle¸ysr (24/7) 

Türkçe kökenli olmasına karĢın, baĢka seslik nedenlerle uyum dıĢında kalmıĢ 

sözcükler vardır. Ġncelenen metinde büyük ünlü uyumuna uymayan Türkçe sözcükler 

Ģunlardır: 

±opa (5/14) 

j¤qhl (29/13) 

eajº (4/11) ~ eaj´ (3/12) 

¼qaq- (54/22) 
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Günümüz Türkçesinde uyuma aykırılık gösteren bazı sözcükler metinde kalınlık-

incelik uyumu ilkesine uygun görünürler. Örnekler: 

¨qa (6/23) > anne 

naruat (10/10) ~ nareat (16/11) > kardeĢ 

Bazı yabancı kökenli sözcüklerin son hecesinde art ünlü bulunmasına karĢın, bu 

sözcüğe gelen ek / ekler, ön ünlülü olur. Bunun nedeni, sözcük sonunda bulunan ön damaksıl 

/k/, /l/ ünsüzleri ya da söz içindeki ön (ince) /a/ sesidir. (Eker, 2010: 254) ±gîar¯ (41/6) 

örneğinde olduğu gibi. Ancak metindeki Ģu örneklerde sözü geçen özelliğin aksine yabancı 

sözcükler uyuma girmiĢlerdir. 

sfyajau¦ (4/3) < seyahate 

qaskjauo¦r (23/22) < nasihatler 

pftannauoar´ (61/12) < meĢakkatleri 

2.2.13.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Türkçede düz ünlüden sonra düz ünlü; yuvarlak ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmesi 

kuralına düzlük-yuvarlak uyumu, dudak uyumu ya da küçük ünlü uyumu adları verilir.  

Metinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna genel olarak uyulmuĢtur. YuvarlaklaĢmanın 

dıĢında uyuma aykırılık gösteren örnekler Ģunlardır: 

¼d×q (3/17) < için 

q¸dwq (6/22) ~ q¸dlq (30/18) < niçin 

¼dfrÙ (8/12) ~ ¼dfrº (8/15) < içeri 

dÕqnl (7/24) < çünkü [ < çūn + ki (Fa.)] 

ufrwt¦q (12/1) < periĢan [ < perìşān (Fa.)] 

vicud (13/19) < vücut [ < vücūd (Ar.)] 

htrwtulr¯q (19/13) < görüĢtüren 

¼qcÕ (22/22) < inci 

yÂnekr (23/2)  ~ yÂnevr (16/18) < yoktur 

¨jvr (24/2) ~ ¨jkr (5/18) < ahır [ < āhìr (Fa.)]  
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Æoe´ (25/6) ~ Æoeß (9/23) < oldu 

h¤Þrv (31/14) ~ h¤Þrl (10/12) < gayrı (Ar.) 

¼ofr× (33/3) < ileri 

±yÙ (49/3) ~ ±yº (8/19) < iyi  

usir´ (55/15) ~ usirÓ (30/2) ~ esirß (39/17) < doğru 

Æoæu (55/24) ~ ÆoÏu (11/10) < olup 

AĢağıdaki örneklerde Arapça kurallara göre oluĢan bağlama öbeklerinin bağlama 

birimi, öbeğin ilk sözcüğüyle bitiĢerek düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmiĢtir. 

¨u¬ti qar¸ (12/8) < ateĢ ü nar
19

 

rld¤oi kib¦r (9/13) < rical ü kibar 

 

2.2.14. Ünsüz Türemesi 

Sözcüğün aslında bulunmayan bir ünsüzün çeĢitli seslik nedenlerle ortaya çıkmasıdır. 

Türkçede söz baĢı, içi ve sonunda gözlenen bu ses olayına metinde nadiren rastlanır. 

nksurai´q (5/19) ~ nksraia (6/10) < kısrak 

Ġç sesteki /r/ ve /l/ seslerinin ikizleĢmesinden kaynaklanan ünsüz türemesine ywrr× 

(12/10), (12/12) ve Gwoowzar (23/20) sözcükleri örnektir. 

Dilimize Arapçadan girmiĢ Ģu bazı sözcüklerde Türkçede olmayan ayın (ع) sesinin 

yerini /v/ sesi alır. ġunu da belirtmek gerekir ki bu sözcüklerden sual ve dua, günümüzde 

orijinal biçimlerindeki ayın sesini düĢürür ve aralarına türeme ses almazlar. 

slx¦o (18/5) ~ sv¦o (16/4) < sual [ < su‟āl (Ar.)] 

esx¦ (55/6) ~ es¦ (8/3) ~  dua (45/8) < dua [ < du‟ā (Ar.)] 

paxº (17/23) < mavi [ < mā’ì (Ar.)] 

 

                                                           
19

 Bağlama edatı ve‟nin Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ģu örneklerde “u” (yuvarlak ünlü) değil, ilerleyici 

veya gerileyici benzeĢmeyle “i” (~ı) (düz ünlü) olduğunu görüyoruz. Bu örneklerde dudak uyumu kanununun 

iĢlediği açıkça bellidir ve bu, “v” harfinin altına esre konmak suretiyle gösterilmiĢtir. evlād ı (~u) karındaş, tāb ı 

(~u) tüvān, hās ı (~u) „ām. (Duman, 2008: 139) 
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2.2.15. Ünsüz DüĢmesi 

Sözcüğü oluĢturan ünsüzlerden birinin düĢmesidir. Dilimizde karĢılaĢılan ses 

düĢmelerinden büyük bir kısmını ünsüz düĢmesi oluĢturur.  

AĢağıdaki Arapça sözcüklerde söz içindeki çift ünsüzün biri düĢer.  

ufpfq¤ (56/3) ~ ufpfqq¦ (4/8) < temenna [ < temennā (Ar.)] 

sfy¤j (4/23) < seyyah [ < seyyāh (Ar.)] 

z¦q (11/17) < zan [ < zann (Ar.)] 

±xfo (13/21) ~ ±xx¯o (51/2) < evvel (Ar.) 

nksa (19/11) < kıssa (Ar.) 

ufo¦o (21/20) ~ dellal (22/2) < tellal [ < dellāl (Ar.)] 

¼z¬u (46/10) < izzet (Ar.) 

Türkçe hece yapısına aykırı ünsüz çiftlerinden biri düĢme eğilimindedir. 

dlgdº (45/12) < çiftçi 

saur¤d (48/17) < satranç [ < sadrenc (Fa.)] 

Söz baĢında /h/ ünlüsünün düĢümü, Rumeli ağızlarında çok sık rastlanan bir ses 

olayıdır. Gülensoy, “Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme” adlı makalesinde 

konuyla ilgili pek çok örnek sunmuĢtur. Bunlardan bazıları: ergele < hergele, afta < hafta, 

ayır < hayır, asta < hasta, aber < haber, amam < hamam vb. (1987: 122) Ġncelenen metinde 

bu ünsüz düĢümüne bir örnek vardır. 

¢Þef (51/2) ~ j¤Þef (44/8) ~ j¤Þel (45/14) < haydi 

Türkçede, özellikle konuĢma dilinde, eklenme sırasında birbirine yakın ünsüzlerden 

biri düĢebilir. Metinde bu düĢüme birkaç örnek söz konusudur. 

ÆopÏtvq (12/11) ~ ÆopÏtsvq (41/7) < olmuĢsun 

hfop¸tlq (30/17) < gelmiĢsin 

nlyp¸tlq (57/10) < kıymıĢsın 

bvop¤sap (23/20) < bulmazsam 
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Metinde ko- eylemi, arkasından ünlüyle baĢlayan bir ek aldığında araya /y/ sesi alır. 

Ancak ünsüzle baĢlayan bir ek geldiğinde ko- biçimi korunur. Günümüz Türkçesinde her 

durumda /y/ sesi mevcuttur ve eylem koy- halini almıĢtır. 

nÂpay¤skz (5/24) ~ nÂpaelqlz (6/23) ~ nsy¤pap (7/4) ~ nsp¦n ¼d×q (7/9) ~ nsyao´p (9/16) 

~ nÂpa (14/11)  ~ nÂpaskq (25/8) ~ nsyßu (33/17)  ~ nÂyvq (51/12) ~ nseÏ (55/7) < koy- 

 

2.2.16. Ünsüz BenzeĢmesi 

Bir sözcükte yan yana gelen iki ünsüzün oluĢum noktası, nitelik ve/veya nicelik 

bakımından yanındaki sese benzemesi olayına denen ünsüz benzeĢmesi adı verilir. Metinde -

zs- > -ss- yönünde xfrp¬ssf (13/4) < vermezse; -ts- > -ss- yönündeyse htssfr¸sroar (15/6) < 

gösteriyorlar biçiminde ünsüzlerin çıkıĢ yerlerine göre benzeĢme vardır. 

 

2.2.17. ÖtümlüleĢme 

Ünsüz benzeĢmesi baĢlığı altında incelenen bu ses olayı, çeĢitli seslik nedenlerle 

sözcükteki ötümsüz ünsüzün ötümlü ünsüze geliĢmesidir. Yani, /p/ sesinin /b/ sesine, /k/ 

sesinin /g/ sesine, /t/ sesinin /d/ sesine ve /ç/ sesinin /c/ sesine değiĢmesine ötümlüleĢme 

denir.  

Metinde /b/ ve /p/ seslerini gösteren iĢaretler birbirinden ayrılmaz. Ġkisi için de “‘” 

harfi kullanılır. Ġncelemede Türkçenin genel kurallarını göz önünde bulundurularak /b/ 

okunması gereken yerde “b” karĢılığı, /p/ okunması gereken yerde de “p” iĢaretinden 

yararlanılır. Metinde /p/ ve /b/ sesleri aynı harfle gösterildiği için bu sesler arasındaki 

ötümlüleĢme olayına değinmek yersizdir. 

Eserde /c/ ve /ç/ seslerini gösteren harfler genel olarak birbirinden ayrılır. /c/ sesi için 

“‚” /ç/ sesi içinse “‛” göstergesi tercih edilir. Ancak bazı örneklerde açık bir biçimde bu 

harflerin birbirinin yerine yazıldıkları görülür. Bu durum her ne kadar sağlıklı bir inceleme 

olanağının önünde engel oluĢtursa da aĢağıda ilgili örnekler sunulacaktır. 

Metinde /d/ sesi için “ä”, /t/ sesi içinse “ç” göstergesi kullanılır. ÇalıĢmanın imla 

incelemesinde değinildiği üzere bu ayrıma eserin genelinde dikkat edilmiĢse de bazı 

sözcüklerde “ä” harfinin yerine “ç” yazılmıĢtır. Bu durum da nitelikli sonuçlar vermeye uygun 

olmamasına karĢın ilgili kullanımlar aĢağıda sunulacaktır. 
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Metinde ön ve art damak /k/ sesi birbirinden ayrılmamıĢ ve ikisi için de “Ð” iĢareti 

tercih edilir. Ancak /g/ sesinde önlük ve artlık özelliği ayrılmıĢ olup ön damak için “Ð”, art 

damak içinse “Ë” iĢareti kullanılır. Bu durumda ön damak /k/ ve /g/ sesleri için aynı harf tercih 

edildiği için sağlıklı bir inceleme ortamı oluĢmaz. Ancak art damak /k/ ve /g/ seslerinde ayrı 

harfler kullanılması, ötümlüleĢmeye nitelikli veriler sunulmasını sağlar. 

Metnin imla özelliklerinin elverdiği ölçüde ortaya çıkan ötümlüleĢme ses olayına Ģu 

örnekler verilebilir: 

1) /ç/ > /c/  

 ¼oacº (11/21) ~ ¼oacæ (36/2) < ilaç [ < ilāc Ar.)] 

 uacæ (36/3) ~ taçi (50/18) < taç [ < tāc (Fa.)] 

 ¨hacº (50/19) < ağaç 

 nko¸d (24/2) ~ nko³d (32/12) ~ nko´d nkokc¦ (37/10) ~ nko³c (59/1) ~ nkokc´ (59/14) < kılıç 

 

2) /t/ > /d/ 

 ¼pe¦e (25/12) ~ ¼peaekp¦ (53/21) < imdat [ < imdād (Ar.) ] 

 pvraekp¦ (18/24) ~ pvrae¦ (30/15) ~ pvr¦e (35/8) ~ pvr¤u (61/11) < murat [ < murād 

(Ar.)] 

 pansvevp¦ (18/24) < maksut [ < maksūd (Ar.)] 

 e¯re (4/2) ~ efrelqlz¯ (4/4) ~ efrelp¬ (5/9) ~ efre¸ (5/10) ~ efre¯ (16/15) ~ efrelq¯ 

(16/16) ~ efrelpº (24/23) ~ ufreº  (27/9) ~ dereºp (29/6) ~ efreºq (29/7) ~ efreofrlq¯ 

efreo¯r (29/8) ~ efrelqº (29/14) ~ efrelpºq (41/14) ~ efruofr¯ (41/22) ~ efreoº (54/1) ~ 

ufruº (61/12) < dert [ < derd (Fa.)] 

 H¸qe (19/22) ~ Hlqe¯ (27/8) ~ H¸qek (38/16) ~ Hºqu (39/8) ~ Hlqeºq (43/11) ~ Hlqeº 

(43/15) < Hint 

 xlcveºp (13/19) < vücut [ < vücūd (Ar.)] 

 swewqº (24/20) < süt 

 hagofe¯ (25/21) < gaflet (Ar.) 

 ±xoae´p (3/15) ~ ±xo¦e (5/22) ~ ±xoaeº (6/13) ~ ±xoaekq´q (24/7) ~ ±xoae´ (24/17) ~ 

±xoaekq´ (47/3) ~ ±xo¤uekr (50/6) ~ ±xoauoki¦ (54/17) ~ ±xoaukqe¦q (54/19) < evlat [ < 

evlād (Ar.)] 

 

3) /k/ > /g/ 

 rfqhº (36/14) < renk [ < reng (Fa.)] 



148 
 

 efqhº (36/13) < denk [ < deng (Fa.)] 

 cfqhº (56/2) ~ dfqhº (44/2) ~ c¬qn (31/1) ~ d¯qn (55/11), (55/12), (55/19) < cenk [ < ceng 

(Fa.)] 

AĢağıdaki sözcüklerde ötümlüleĢmenin üzerine bir de /ğ/ sesine sızıcılaĢma söz 

konusudur. 

 nksraiã (6/10) ~ nksurai´q (5/19) ~ nkskr¤n (6/14) < kısrak 

 nsqai¦ (23/9) ~ nsqaikqa (47/6) ~ nsqandks´ (18/2), nsqandkyº (18/3) ~ nsq¦n (46/9) < 

konak 

 nvd¦n nvdai¦ (42/19) < kucak kucağa 

 yÂikel (3/5) ~ yÄn (3/14) < yok 

 uaiardkikq¦ (5/13) < dağarcık 

 yaqai´q (12/15) ~ yaqai´ (16/6) < yanak 

 ulrqai´ (12/22) < tırnak 

 uarpaikqeanº (13/13) < parmak 

 uaraikq´ (13/14) ~ uarai´ (40/1) < tarak 

 nvoaikq¦ (20/21) < kulak 

 nauaikq´ (35/1) < kapak 

 natki´ (35/3) ~ nat´n (34/24) < kaĢık 

 dsivqe¦q (36/5) ~ dsiß (36/8) ~ dÄn (6/15) < çok 

 bacai´q (36/24) < bacak 

 nvtaikqe¦ (53/16) < kuĢak 

 sadai´ (60/16) < saçak 

 bvdai´ (60/17) < bucak 

 nabvivqß (6/9) ~ nabviÓ (6/10) < kabuk 

 evzai¦ (35/12) < tuzak 

 nsouvivq¦ (37/24), (47/8) ~ nsouvnoarkq¦ (46/16) < koltuk 

Bu sözcüklerden baĢka bazı ekler de sızılaĢmadan etkilenmiĢlerdir.  

 {-lIk} → ±xoauoki¦ (54/17) 

 {-DIk} → yauukikqe¦ (5/20); ÆÞqaeki´ (6/19); ÆoevivqÓ (4/7) 

 {-AcAk} → nsyadaikp (6/1), åyvyac¤ikp (20/11), Æoac¤ikz (38/22) 

 {-mAk} → ssÞpai¦ (6/8), ¨ioapai¦ (17/6), ÆÞqapai¤ (49/4) 
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2.2.18. Ünsüz Uyumu 

Ünsüz uyumu, ötümsüz ünsüzlerle biten sözcüklere ötümsüz ünsüzlerle baĢlayan ek 

geldiğinde ekin ünsüzünün ötümsüz karĢılığı varsa ötümsüzleĢmesidir.  

Metinde ünsüz uyumuna genel olarak uyulduğu gözlense de kimi yerde uyuma aykırı 

örneğe rastlamak mümkündür. Ünsüz uyumuna uymayan kullanımlara Ģu sözcükler örnek 

verilebilir: 

1) -fd- > -ft- : uarage¦q (23/13) 

2) -sd- > -st- : nfse¸ (19/11), nfseºq (50/11), basekne¦ (55/16) 

3) -td- > -tt- : ¼ue¸ (4/24), hlueº (6/7), ¨jrfue¬  (7/20), Æuvruevo¦r (8/22), ±uelo¬r (10/19), 

¨nkueºq (13/10) vb.  

4) -kc- > -kç- : bÏopaeknca (33/22), ¨nc¯ (55/6) 

5) -kd- > -kt- : Ìoewne¯q (3/16), bloelne¯q sÂqra (4/7), efelne¬ (5/12), blrolne¯ (5/20), 

nksurane¦q (5/22) vb. 

6) -çd- > -çt- : nadeko¤r (24/12), ¨de´ (35/1) 

7) -Ģd- > -Ģt- : efrxlte¯q (7/2), hwq¬telr (8/12), bfte¯q (10/20), uvuvteÓ (11/17), 

jfoaooate´p (15/12) vb. 

8) -hc- > -hç- : qaíaje¦q (14/5), uaeltaje¦q (18/13), ±sq¤Þ raje¯ (27/21), Paelt¤jekr 

(42/4) 

 

2.2.19. GöçüĢme (Metatez) 

Dil bilgisinde yer değiĢtirme ya da metatez olarak da bilinen bu ses olayında sözcük 

içindeki komĢu ya da uzak seslerin yer değiĢtirmesi söz konusudur. Ünsüzlerin birbiriyle 

karĢılaĢmasından doğan söyleyiĢ zorluğunu gidermeye dayanan bu olayla metinde yalnızca 

bir yerde karĢılaĢılır.  

±yj¦ (58/14) < ihya [ < ihyā‟ (Ar.)] 

 

2.2.20. Ünsüzlerde Gözlenen Diğer Ses DeğiĢmeleri 

2.2.20.1. k > g ve k > h DeğiĢimi 

Metinde ön ve art damak /k/ sesi birbirinden ayrılmaz ve ikisi için de “Ð” iĢareti tercih 

edilir. Ancak /g/ sesinde önlük ve artlık özelliği ayrılır ve ön damak için “Ð”, art damak içinse 
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“Ë” iĢareti kullanılmıĢtır. Bu durumda /k/ sesi ile ön damak /g/ sesi arasında ayrım 

yapılamadığı için bu noktadaki fonetik özellikler saptanamaz.  

1) k > g:  

 hvrvt (55/4) < kuruĢ 

 yaup¦h Ûzfr¯ (39/5) < yatmak üzere 

2) k > h:  

 ¨jt¦p (39/14) ~ ¨nt¦p (6/7) < akĢam [ < ak + Ģam (Fa.)] 

2.2.20.2. y > g ve ğ > y DeğiĢimi 

1) y > g:  

 y¸qf (3/13) ~ G¸qf (27/4)
20

 ~ G¬qf (50/17)
21

 < yine 

2) ğ > y:  

 ¨tay¦ (15/2) ~ ¨tai¦ (44/19) ~ ¨tai´ (31/5) < aĢağı
22

 

 uwy×q (59/23) ~ ewy×q (20/13) < düğün 

 baÞto¤- (51/6) ~ baikto¤- (51/7) < bağıĢla- 

2.2.20.3. v > f DeğiĢimi 

 gfsxfs¯ (51/15) ~ xfsxfs¯ (20/15), (32/17) < vesvese (Ar.) 

 z¯gn (61/13) < zevk (Ar.) 

2.2.20.4. s > z DeğiĢimi 

 nergiz (22/18) < nergis (Fa.) 

 yvqßz (53/15) < yūnus (Ar.) 

2.2.20.5. ç > j DeğiĢimi 

 sertaj (13/9) < sertaç [ < ser + tāc (Fa.)]  

2.2.20.6. l ~ r DeğiĢimi 

1) r > l:  

 hwoftfc¯n (8/17) < güreĢecek  

 s¬Þo (15/14) ~ sfÞr (14/14) < seyir [ < seyr (Ar.)]  

                                                           
20

 yine sözcüğünün gine biçimi, Anadolu ağızlarında geçer. Bu söyleyiĢ, Afyon, Isparta, Burdur, Denizli, 

Aydın, Ġzmir, Manisa, Balıkesir, Tokat, EskiĢehir, Kocaeli, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Samsun, Amasya, 

Ordu, Artvin, Erzincan, Hatay, Sivas, Ankara, Niğde, Ġçel, Muğla, Diyarbakır ve Erzurum‟un çeĢitli yörelerinde 

kullanılır. http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=gine (22.03.2013) 
21

 yine sözcüğünün gene biçimi, Diyarbakır, Doğu Trakya, Erzurum, Zonguldak, Bartın ve Karabük‟ün bazı 

bölgelerindeki ağızlarda kullanımdadır. http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=gene (22.03.2013) 
22

 Bu sözcük Yeni Tarama Sözlüğünde aşaġa biçiminde “aĢağı” anlamında geçmektedir. (Dilçin, 2009: 27) 

Kamus- ı Türkî‟de aşağı haliyle yer alan sözcük, Anadolu ağızlarında aşarı, aşā, aşar, aşeğ, aşğa, aşşa, aşşā, 

aşşāğ, aşşah, aşarı olarak kullanılır. (Derleme Sözlüğü I, 1993: 351) 

http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=gine
http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=gene
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2) l > r:  

 cfÞr¦q (10/24), dfÞr¦q (11/1) ~ cfÞoaq (26/10) ~ dfÞoaq (11/1) < ceylan 

 

2.2.20.7. n > r DeğiĢimi 

 lerger (34/24) ~ ofqh¯r (35/1) < lenger (Fa.) 

 

2.2.21. Vurgu 

Ġnsan konuĢması, fonetik bakımından iki temel ögeden oluĢur. Bunlardan biri, 

parçalar, ünlüler, yani ünsüzler, yarı ünlüler, ikiz ünlüler; diğeriyse, parçalar üstü birimler, 

yani süre, sınır, durak, vurgu, ton ve ezgidir. KonuĢmada anlam ve duygunun tam olarak ifade 

edilebilmesi ancak bu iki ögenin bir arada bulunmasıyla mümkündür. Parçaların oluĢmasını 

olanak sağlayanlar, ses telleri, ses yolu ve ses yolundaki organların hareketleridir. Vurgu, ton 

ve ezgi gibi parçalar üstü birimleri oluĢturansa ses telleridir. (CoĢkun, 2000: 129-130) 

KonuĢmayı meydana getiren ses dalgalarından her biri, ayrı birer frekansa, aynı 

zamanda ayrı birer vurguya sahiptir. Frekansın alçak ya da yüksek olması, vurgunun 

derecesini belirler. En yüksek (baskın) frekanslı ses, ana (birincil) vurguyu üzerinde taĢır ve 

vurgulu ses olarak adlandırlır. (CoĢkun, 2010:  202) 

Vurgunun bağlamı oluĢturan dil birimlerinden birini diğerlerinden daha çok 

önemsemek, ön plana çıkarmak olduğu söylenebilir. Vurgu, sözcükte sözcüğü oluĢturan 

hecelerden birini; sözcük öbeğinde öbeği oluĢturan birimlerden birini; cümlede cümleyi 

oluĢturan öğelerinden birini; cümle üstü birimlerdeyse bilgi değeri diğerlerine göre daha 

önemli görülen cümleyi çeĢitli biçimlerde öne almaktır. 

Bütün dillerinde olduğu gibi, Türkiye Türkçesinde de anlamı etkileyen süre, sınır, 

durak, vurgu, ton, ezgi gibi parçalar üstü birimler vardır. Bu birimler; sevinç, korku, ĢaĢkınlık, 

kızgınlık, neĢe, hayret gibi duyguların dile getirilmesini sağladığı gibi, emir ve istekleri de 

daha etkin bir Ģekilde ifade etmeye olanak tanır. Vurgunun dildeki önemi konusunda 

Aksan‟ın, bir sözcüğün birinci hecesinin vurgulu söylenişi ile ikinci hecesinin vurgulu 

söylenişinin, onu iki ayrı sözcük dolayısıyla dil içinde iki ayrı unsur durumuna getirmeye 

yeterli olduğu yönündeki görüĢü çok değerlidir. (1997: 58) CoĢkun, vurgunun farklı hecelerde 

olmasının aynı parçalara sahip bir kelimeye iki farklı anlam kazandırabildiğini söyleyerek 

Aksan‟ın görüĢünü destekler. (2010:  204) Fonetik laboratuarlarında, biçimsel olarak aynı 
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ancak anlamsal iĢlevleri kullanıldıkları yerlere göre farklılaĢan -mA ekinin vurgusunun 

anlamla iliĢkisini rakamsal verilerle Ģöyle aktarır: 

“Basma elbise” ifadesinden alınan “basma” kelimesinde, “ma” hecesi, 261.2 Hz‟dir ve 

birincil vurguyu üzerinde taĢımaktadır. Ġkinci örnekte, emir ifadesi taĢıyan ve “Damarıma 

basma!” ifadesinden alınan “basma” kelimesinde ise, “bas” hecesi, 302.6 Hz‟dir ve birincil 

vurguyu üzerinde taĢımaktadır. (CoĢkun, 2010:  203) 

Bu sayısal tespitlerinin ardından, dilde cümlelerin bir bütün olarak incelenmesi ve bu 

bütün içindeki birimlerin yine anlam bütünlüğü içinde belirlenmesi gerektiğini belirten 

CoĢkun, dilin sadece yazılı dilden ibaret olmadığının altını çizer. Ġnsanların yazılı dilden daha 

çok sözlü dille iç içe olduklarından hareketle sözlü dil unsurlarını incelemede daha hassas 

olunması gerektiğini belirtir. (2010:  218) 

Demircan, “anlamları kesin olarak ayrılanlar / ayrılmayanlar” olarak ayırdığı 

biçim/eklerin listesini verdikten sonra “Fonemleri ve dizilişi özdeş olup, yalnızca vurgu 

bakımından ayrılan ekler, bağlandıkları sözcüklere ayrı anlamlar katıyorsa vurgulu ve 

vurgusuz biçimler iki ayrı ek sayılmalıdır” diyerek vurgunun anlam ayırt edici özelliğine 

dikkat çeker. (1976: 200) AraĢtırmacının çalıĢmasındaki en büyük eskiklik, okuyuculara 

örnekleri sözcük biçiminde vermesi ve vurgunun yerinin doğru bir biçimde tespit edilmesinde 

bir bağlam oluĢturmamasıdır. 

Demir, “Birleşik Fiiller ve Vurgu, -iver- Şeklinin Görevlerini Tespitte Vurgunun Rolü” 

baĢlıklı çalıĢmasında -iver- ekini vurgusuna göre iki Ģekilde anlamanın mümkün 

olabileceğini söyler. Buradan hareketle anlam ayırıcılığın yani fonolojik değerin söz konusu 

olduğunu belirtir. (1994: 91) 

Vurgunun bir diğer önemi, dili etkin ve doğru kullanmadaki Ģüphe götürmez yeridir. 

Yerinde ve doğru yapılan vurgu, vericinin alıcıya iletmek istediklerini etkili bir biçimde 

aktarmada büyük rol oynar. Ölgün, bitkin, tek düze, vurgusuz ya da yanlıĢ vurgulamalarla 

konuĢan bir birey, sesleri doğru çıkarıp dilbilgisel açıdan baĢarılı cümleler kursa da 

karĢısındakini dinletme konusunda baĢarılı olamaz. Sesin kuvvetliliği veya zayıflığı, alçaklığı 

veya yüksekliği dinleyicinin her zaman ilgisini uyandırır. Bu bakımdan etkili konuĢmada 

vurgu çok önemlidir. (Dursunoğlu, 2006: 268) 

Pek çok bilim adamı tarafından ele alınmasına karĢın vurgu konusunda görüĢ birliği 

sağlanamamıĢtır. Bunun nedenlerinden belki de en önemlisi, Demir‟in de belirttiği gibi, 

Türkoloji çalıĢmalarında dikkatin ölçünlü yazı dili üzerinde yoğunlaĢması ve konuĢma dilinin 
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ihmal edilmesidir. (2011: 43) Vurgunun kulağa dayalı olarak çalıĢılması da göreceli 

görüĢlerin artmasına neden olmuĢ; sonuçta yazı dilinde gösterilmeyen vurgu, çeĢitli sorunlarla 

günümüze kadar gelmiĢtir. 

2.2.21.1. Vurgunun Belirlenmesi ve Yazıda Gösterimi 

Bazı diller, konuĢma sırasında sıkça baĢvurulan vurguları yazı diline yansıtırken 

Türkçede bu nitelik görülmez. Yalnızca bazı sözlüklerde ve dil bilgisi kitaplarının vurguyu ele 

alan bölümlerinde vurgulu öğelerin iĢaretlendiklerine tanık olunur. 

Parçalar üstü birimleri yazıya geçirmenin parçaları yazıya geçirmek kadar kolay 

olmadığına dikkat çeken CoĢkun, okuma yazması olan herkesin parçaları aldıkları eğitimin 

kalitesine bağlı olarak doğru ya da yanlıĢ biçimlerlerle yazıya geçirebileceğinin söyler. Ancak 

parçalar üstü sesleri yazıya geçirmek için ciddi bir duygu eğitimine ek olarak vurgu, ton, ezgi, 

durak, süre eğitimi de almak gerekir. (2010:  219) 

Ölçünlü dilin sözlü kullanımdan yazılı kullanıma geçiĢinde vurgu önemlidir. Özellikle 

dilin kurallarını yeni öğrenen bir bireyin bu niteliklere dikkat etmesi gerektiği herkesçe kabul 

edilir. Bu noktada sözlüklerin değeri ön plana çıkar. Hemen her yazılı eserde vurgunun kâğıda 

dökülmesi gereksiz bir kalabalığa yol açabilir. En azından ölçünlü dilin sözlükleriyle dil 

öğrenme sürecindekilere vurgunun gösterilmesi, ihtiyaç duyan bireylerin öğrendikleri dilin 

söyleyiĢ özelliklerine hâkim olabilmelerini sağlar.  

Her ne kadar vurgu gösteriminde sözlüğün paha biçilemez bir değere sahip olduğu 

bilinse de Demir‟in Türkiye Türkçesi sözlüklerini (A maddesinden hareketle) vurgu açısından 

incelediği Türkçe Sözlüklerde Vurgu baĢlıklı çalıĢmasında sözlüklerin vurgulu heceleri 

göstermede tutarsızlıklar sergilediği belirtilir. AraĢtırmacıya göre, incelediği sözlüklerde 

vurgunun gösteriminin kulak duyumuna dayalı belirlenmesi, sözlük hazırlayıcılarının kiĢisel 

vurgu algılamalarının yansımasıdır. Ancak tek bir kiĢi tarafından belirlenen vurgu yerinin 

yanıltıcı olabileceği ve bunu engellemek için sözcük vurgusunun uzman bir ekip tarafından 

etraflı olarak incelenmesi gerektiği, makalede iĢaret edilen hususlardan biridir. (2009: 232-

233) 

CoĢkun‟a göreyse parçalar üstü birimleri, doğru bir Ģekilde kâğıda dökebilmek için ya 

çok iyi eğitilmiĢ bir kulağa, ya da fonetik laboratuarına ihtiyaç vardır. Fonetik laboratuarında 

bu ikisi birden, yani hem kulak eğitimi, hem de parçalar üstü birimlerin belirlenimi sağlıklı bir 

biçimde yapılabilmektedir. Parçalar üstü birimlerin tespitinde olduğu gibi kulak eğitiminde de 

elektronik cihazlardan yararlanılır. Laboratuvar destekli ve sistemli bir eğitim sonucunda 
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kiĢiler, kısa bir süre sonra parçalar üstü birimleri doğru olarak algılayıp kâğıda dökebilecekler 

ve parçalar üstü birimli yazıları da aslına uygun olarak rahatlıkla okuyabileceklerdir.  (2000: 

130) 

Yukarda sözünü ettiğimiz, vurgunun dilbilgisi kitaplarında ve sözlüklerde gösterimi 

için araĢtırmacılar arasında gösterim tekilliği yoktur. Örneğin, vurguyu, TDK-GTS vurgulu 

hecenin ünlüsünden sonra (') iĢareti kullanarak (so'nra), Banguoğlu ve Demir vurgulu hecenin 

ünlüsünden sonra bir kesme iĢareti ( ‟ ) koyarak, Karaağaç vurgulu hecenin altını çizerek 

(aydın), Dursunoğlu vurgulu hecenin hem altını çizip hem de koyu yazarak (okul), Demircan 

vurgulu hecenin ünlüsünün üstüne eğik çizgi koyarak (düşüncè, kalìn, Aràpça vb.) gösterir. 

Sözlüğünde söyleyiĢlerini gösterdiği sözcükleri IPA‟nın sesbilim alfabesinden yararlanarak 

dizen Ergenç, vurgulanacak seslemden önce (') iĢaretini kullanır (bel'lɛc, 'dɛ·Iɛɣ, kɑ'ɾïnʣɑ 

vb.).  

Karaağaç‟a göre sözlü dilin vurguyu anlam ayırıcı olarak kullandığı durumlar, yazılı 

dilde fazla sıkıntı yaratmaz. AraĢtırmacıya göre bu anlam ayırıcılık, yazım kurallarından ve 

söz diziminden yararlanarak kolayca kendisini belli eder. (2012b: 107) Ancak bu görüĢ 

tartıĢmaya açıktır. Türkçe dil bilgisini bilimsel değerlerle öğrenmekte ve öğretmekte bizden 

çok erken yola koyulan Avrupalı doğu bilimciler, dilimizin kurallarına hâkim olmaya 

çalıĢmıĢlar, bu kurallar içinde etkin iletiĢimde vazgeçilmez bir unsur olarak gördükleri doğru 

söyleyiĢe de büyük yer ayırmıĢlardır. Nielsen ve Pröhle gibi araĢtırmacıların daha XX. 

yüzyılın baĢlarında fark ettiği ve çalıĢmalarına konu ettiği Türkçenin söyleyiĢi ve vurgusu, 

hâlâ daha Türkiye Türkologlarının tam olarak gündemlerine girmemiĢtir.  

Ana dili konuĢucularının çok dikkat etmediği, ne de olsa anlaşıyoruz, bağlamdan 

çıkarabiliriz, tarzındaki düĢünceleri bir dünya dili olma yolunda ilerleyen Türkçe için ciddi 

bir engeldir. Özellikle ilköğrenimini alan öğrenciler, ana dillerinin söyleyiĢ kurallarına hâkim 

olamadıkları için güzel ve açık Türkçeden nasiplerini alamıyorlar, zihinsel geliĢimlerinde 

yazılı ve sözlü dille iletiĢime hak ettiği yeri ayıramıyorlar. Tüm sesleriyle gayet berrak bir 

söyleyiĢe sahip olan Türkçenin hiç olmazsa belli özel alanlarda vurguyu iĢaretlemesi, birey ve 

toplumlar arası aktarımda dilimize büyük katkı yapacaktır.  

Bu özel alanlara bir örnek olarak, kültürler arası iletiĢimin temel yapı taĢlarından olan 

çeviriler verilebilir. Günümüzde özellikle internet ortamında kullanılan çeviri programlarında 

söz dizimsel vurgu, hedef dildeki doğru karĢılığın sağlanmasında ciddi ölçütlerden biridir. 

Bazen biçimsel olarak aynı parçalardan kurulmuĢ sözcüklerin, söz dizimsel konumlarına göre, 

aktarılması istenen bildirimi doğru aktaramadığı gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri de 
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vurgunun yazı dilinde iĢaret edilmemesidir. Vurgunun doğru bir biçimde iĢaretlendiği 

cümlelerin çevirileri daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. 

2.2.21.2.  Grek Harfli Türkçe (Karamanlıca) Metinlerde Vurgu 

Türk dilinin yazıya döküldüğü hiçbir alfabede vurgunun yazıda gösterimine dikkat 

edilmezken Grek harfli metinlerde bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Grek harfli 

Türkçe metinler, Grekçenin kendine has özelliklerinden biri olan sözcük vurgusunun yazıda 

gösteriminden önemli ölçüde yararlanır. Grek harfli Türkçe metin külliyatının çok büyük bir 

kısmını oluĢturan Karamanlıca metinler, Türkçede sözcük vurgusunun yazıda gösterimine 

tanıklık edebilecek düzeydedir. 

Karamanlıca metinlerin vurguları üzerinde konunun önemini göz önünde 

bulundurulduğunda yeterince durulmadığı gözlenir. Eckmann‟ın Karamanlı metinlerini dil 

özellikleri bakımından sınıflandırdığı “Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait AraĢtırmalar I, 

Phonetica” adlı çalıĢmasında “doğrudan doğruya edebi Türkçe ile yazılmıĢ eserler” grubuna 

giren eserlerin sözcük vurgusunu göstermeleri açısından önemli oldukları belirtilir. (1950: 

167) 

Pröhle, “Zur Frage des Wortakzents Im Osmanisch-Türkischen” (Osmanlı 

Türkçesinde Sözcük Vurgusuna ĠliĢkin Bir Sorun) adlı makalesinin büyük bir kısmını 

Osmanlı Türkçesinin vurgusal niteliklerine ayırır. Geriye kalan bölümdeyse Ahmet Mithat 

Efendi‟nin Grek harflerine aktarılmıĢ bir romanından iki kısa parça verir. (1911-1912: 214-

216) Bu parçanın hemen yanına da Latin harfli çevriyazısı koyan Pröhle‟nin bu çalıĢması, 

Latin harflerinin ülkemizde henüz resmi alfabe olarak kabul edilmediği o dönem için oldukça 

önemlidir. Bu kıymetli eser, yayınlandığı günden bu yana yaklaĢık yüz yıl geçmesine rağmen 

daha Türkçeye çevrilmemiĢ ve Türkiye Türkçesinde vurgu çalıĢmalarında yararlanılan eserler 

arasına ne yazık ki girmemiĢtir. 

Pröhle, makalesinin Latin harfli çevriyazısında vurgulu biçimleri ve uzun söylenen 

sesleri birtakım sembollerle aktarmaya büyük özen göstererek Grek alfabesinin kendine özgü 

vurgulu harflerine Latin alfabesinden karĢılıklar türetir. Ancak araĢtırmacı, çalıĢmasının 

önemli bir parçası olarak Osmanlı Türkçesindeki -Ġstanbul ağzı- doğru vurgulamaları tespit 

etme çabasında olduğu için bazı yerlerde Grek harfli metne bağlı kalmaz. Kimi yerde 

eklemeler ve çıkarmalar yaparak kiĢisel vurgu ve uzunluk algılamalarını ortaya koyar. 

Karamanlıca üzerine doktora tezi hazırlayan ilk araĢtırmacı olan Miller, çalıĢmasında 

Grekçenin vurgu sisteminden kısaca bahseder ve Karamanlıcanın da bu sistemden 
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etkilendiğini belirtir. Onun vurgu iĢaretlerinin vurgunun fonolojik yerini gösterdiği ve 

bunların herhangi bir fonetik değere sahip olmadığı yönündeki görüĢü, Karamanlıcada vurgu 

konusuna ayrıntılı bir biçimde eğilmesini engellemiĢtir. (1974: 65-66) Karamanlı yazısı ve ses 

bilgisi hakkında bize bolca örnek vermesi bakımından nitelikli bir çalıĢma sunan Miller‟ın bu 

konuyu doyurucu bilgiler vermeden geçiĢtirmesi ilginçtir.  

Sözcüğün vurgulu hecesini gösteren fonolojik değere sahip tiz, pes ve inceltme-

uzatma gibi vurgu iĢaretlerinin doğru bir Ģekilde kullanıldıklarında önemli olacaklarını 

söyleyen Gavriel, Karamanlıca sözcüklerin vurgularının gösterimlerinde ne yazık ki bir 

tutarlılık gözlenmediğinin altını çizer. Baskı hatalarının ve yayın evi çalıĢanlarının 

Karamanlıcayı bilmemelerinin bu tutarsızlıklara sebep olarak gösterilebileceğini ifade eder. 

(2010: 257) Gavriel‟in çalıĢmasında da temel amaç Türkiye Türkçenin vurgu sistemi olmadığı 

için bu konu üstünkörü geçilmiĢtir.   

2.2.21.3. Metnin Sözcük Vurgusu Gösterimi Açısından Ġncelenmesi 

Türk dilinin vurguyu sistemli bir biçimde yazı dilinde gösteren tek yazı sistemi olan 

Grek harfli metinlerin önemli bir bölümünü oluĢturan Karamanlıca eserlerde vurgu 

gösterimine ne denli önem verildiği, Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum (Atina, 1909) 

adlı halk hikâyesinde açıkça gözlenir. Burada vurgu denirken yalnızca sözcük vurgusundan 

söz edildiğinin, cümle ve cümle üstü birimlerin vurgularının kast edilmediğinin altı 

çizilmelidir. 

Metnin Latin harflerine çevriyazısı yapılırken vurgu yerlerini daha net gösterebilmek 

için, vurgulu hecelerin ünlülerinin vurgu iĢaretleri, yönlerine göre, birebir karĢılık verilerek 

oluĢturuldu.
23

 Güçlü iletiĢimde önemli bir görev üstlendiği düĢünülen vurgu iĢaretlerini 

iĢaretlemede oldukça yalın ve anlaĢılır olması bakımından Demircan‟ın gösterim yöntemi 

örnek alındı. Bu çalıĢmanın çevriyazıda temel ilkeler baĢlığında açıklanan vurgunun yerine 

göre aldığı biçimler özet halinde Ģöyledir:  

 

 

 

 

                                                           
23

 Pröhle, makalesinde Latin harflerine çevriyazı yaparken kısmen Grek harfli metne bağlılık kalırken  yan 

vurgu, zayıf vurgu, uzunluk gibi kiĢisel algılamalara ve görüĢlere açık özellikleri gösterebilmek için birebir 

karĢılık vermekten kaçınır. 



157 
 

Grek Harfli 

Biçim 

Latin Harfli 

Çevriyazı 

KarĢılığı 

     Grek Harfli 

Biçim 

Latin Harfli 

Çevriyazı 

KarĢılığı 

ê ¢  ÷ À / é 

Å ¤    Þ Â / È 

î ¦  ñ Ä / Ê 

ì ª  ü é 

Æ ¬  ÿ È 

ï ¯  þ Ê 

Ç ³  ˇ è 

Ӆ ´  ˊ Ï / Õ 

˰ ä  ˉ ß / × 

È ¸  ˌ Õ 

ð º  ˎ × 

Tablo: 12 

Ġncelenen metinde sözcüklerin vurguyu aldıkları yerler ve bunların gösterimler Ģu 

Ģekilde sınıflandırılabilir: 

2.2.21.3.1. Sözcük kök / gövdesinde sonda yer alan vurgunun gösterimi 

Metinde, Türkçenin genellikle vurguyu son hecede barındırması kuralına göre, sözcük 

kök/gövdesinin son hecesinin ünlüsüyle çok sayıda tek heceli
24

 sözcüğün ünlüsü üzerlerine “ ` 

” iĢaretini alırlar. sab¦j (3/6), t¦j (46/12), plzr¦n (24/2), s¯q (35/8), hfrd¯n (3/14), frn¯n 

(5/22), ukg´o (27/18), xan´u (31/10), ¨i´r (42/4), tlrºq (22/6), efoº (27/16), ¼nº (50/7), dÄn 

(6/15), yÄo (27/21), jÄca (7/14), eÊru (8/22), sÊz (19/19), hÊz (13/6), esirß (19/17), uvrvqcß 

(22/23), nßo (30/1), htq×o (30/11), bty×n (32/1), h×q (38/18) vb. 

2.2.21.3.2. Sözcük kök / gövdesinde sonda yer almayan vurgunun gösterimi 

Yabancı kökenli sözcükler, akrabalık adları, ünlemler, zarflar, pekiĢtirme sıfatları, 

birleĢik sözcükler, birleĢik sözcük olduğu unutulmuĢ eski birleĢik sözcükler ve yer adlarında 

sözcük vurgusu çoğu zaman son hecede değildir. Bu tür sözcüklerde vurgu, kimi yerde söz 

baĢında kimi yerde de sözcüğün ortasındadır. Ġncelenen metindeyse bu durumu kanıtlayacak 

pek çok örnek mevcuttur. Vurgulu sesleri iĢaretleyen harfleri gösteren yukarıdaki tabloda da 

görüldüğü gibi, vurgu baĢtaysa ünlülerin üzerine “ ῎ ” iĢareti ortadaysa  “ ´ ” iĢareti konulur. 

                                                           
24

 Tek heceli sözcükler genelde vurguludur ancak bunlarda doğası gereği heceler arası karĢılaĢtırma yapma 

yoluyla vurgunun belirlenmesi mümkün değildir. (Özsoy, 2004: 57) 
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AĢağıdaki tabloda söz konusu sözcüklerin vurgu yerleri, TDK-GTS ve Ergenç‟in 

Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü‟yle (KDTSS) karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

Tür Metindeki Biçim TDK - GTS
25

 KDTSS
26

 

ZARFLAR 

h¤yfu (3/3) ga:yet 'ga:yet 

¢soa (3/5) a'sla: 'asla 

ªobfe (4/7) ~ 

ªobfuuf (48/14) 

elbe't ~ elbe'tte 'elbet ~ 'elbette 

j¬paq (5/11) hemen
27

 'hemen 

b¬onl (4/4) be'lki 'belki 

sÂqra (5/16) so'nra 'sonra 

y¤rkq (7/6) ya'rın 'yarın 

b¸raz (8/19) bi'raz
28

 'biraz 

¢caba (9/1) a'caba: 'acaba 

¢qlef (10/3) a:ni:de 'a:nide 

t¸pel (11/11) ~  äpel 

(10/15) 

Ģi'mdi 'Ģimdi 

y¤okqkz (11/23) ya'lnız yal'nız 

¢qcan (16/18) a'ncak 'ancak 

u¤Þpa (19/8) ~ 

e¤Þpa (55/22) 

da:ima: 'da:ima· 

j¤qk (20/24) ha'ni 'hani 

¢rukn (23/13) a'rtık  

p¤jsvs (26/20) mahsus
29

 mah'sus 

G¸qf (27/4) ~ 

G¬qf (51/17) ~ 

y¸qf (10/18) 

gi'ne ~ ge'ne ~ 

yi'ne 

'gene ~ yi'ne 

                                                           
25

 TDK - GTS‟de vurgulu heceyi göstermek için vurguyu üzerine alan hecenin ünlüsünün yanına “ ' ” iĢareti 

konur. “ : ” iĢaretiyse ünlünün uzunluğunu gösterir. 
26

 KDTSS‟de vurgulu heceyi göstermek üzere vurgulu hecenin baĢına “ ' ” iĢareti konur. Uzun okunması 

gereken ünlünün yanında “ : ” göstergesi, uzunluğun daha az ol olduğu durumlardaysa söz konusu ünlünün 

yanında “ · ” iĢareti tercih edilir. 
27

 TDK - GTS‟de bu sözcüğün vurgusu iĢaretlenmemiĢtir. Ancak sözcüğün zarf türünde olduğunu 

bildiğimize göre vurgusunun ilk hecede olması gerektiğini tahmin etmek güç değildir.  
28

 TDK - GTS‟de bu sözcük hem sıfat hem de zarf olarak kullanıldığı belirtilir. Sıfat kullanımı açıklandığında 

vurgu iĢaretlenir. Zarf kullanımındaysa vurgu ilk hecede iĢaretlenir. Ġncelenen metindeyse bu sözcükle 8 (sekiz) 

yerde karĢılaĢılır ve hem sıfat hem de zarf görevindeyken vurgu ilk hecededir.   
29

 mahsus sözcüğü TDK - GTS‟de “özgü” anlamıyla sıfat ve “özellikle, bilerek, kasten” anlamlarıyla zarf 

görevindedir. Metindeki mahsus sözcüğüyse “özellikle, bilerek, kasten” anlamlarına gelir ve sözcük bilgisel 

görevi zarftır. TDK - GTS‟de sözcüğün vurgusu konusunda bilgi verilmemesine rağmen, Türkçede zarfların 

vurguyu genellikle ilk hecede taĢımasından hareketle kural dıĢı bir durumunun söz konusu olmadığı söylenebilir. 
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H¤Þol (30/13) ha'yli
30

 'ha·yli 

b¤rl (49/8) ba:ri ba:'ri 

¢qe¯q (52/21)   

q¸jayfu (55/23) ni'ha:yet niha:'yet 

BAĞLAÇLAR 

¢ppa (4/2) a'ma 'ama 

o¤nlq (5/23) la:kin la:kin 

dÕqnl (11/19) çü'nkü 'çünkü 

ªifr (23/20) e'ğer 'e·ğer 

p¬ifr (54/10) me'ğer 'me·ger 

SIFATLAR 

cÕpof (8/7) cümle cüm'le 

j¤qhl (29/13) ha'ngi 'hangi 

h¤Þrl (10/12) ga'yrı 'ga·yri ~ ga·yrı 

ZAMĠRLER 
j¬uslql (9/13) he'psi 'hepsi 

n¸psf (6/5) kimse 'kimse 

YABANCI 

KÖKENLĠ 

SÖZCÜKLER 

b¤efjv (3/7) ba:dehu:  

fg¬qelp
31

 (3/11) efe'ndi e'fendim ~ e'fendi 

e¬ranau (4/6) de'rakap  

jÂca (7/13) hoca ho'ca 

j¤Þr (7/21) ha'yır 'hayır ~ ha'yır 

n¤gfslq (12/18) kafes  

V¤ooajl (14/15) valla:hi 'valla:hi 

Mvn¤eefpa 

(19/12) 

mukaddema:  

z¸ra (20/1) zi:ra: 'zi:ra: 

b¤ef (26/7) ba:de ba:'de 

j¤poa (37/5) hamle 'hamla 

x¤olqef (39/7) va:lide va:li'de 

ÜNLEMLER / ªÞ (4/12)
32

 ey 'e·y 

                                                           
30

 Bu sözcük TDK - GTS‟de hem zarf hem de sıfat görevindedir. Ġkisinde de “oldukça ve çok” anlamları 

vardır. Burada zarfların vurgularını ilk hecede bulundurması kuralıyla yine karĢılaĢılır, bu örnekte de vurgu 

iĢareti ilk hecenin ünlüsünün üzerindedir.  
31

 Talat Tekin, “özel ad olsun olmasın bütün yabancı kökenli sözcükler alındıkları dillerdeki orijinal 

vurgularını genellikle korurlar” dedikten sonra efendi sözcüğünün dilimize beĢ-altı yüzyıl önce girmiĢ olduğunu 

ve iyice yerleĢtiği halde orta hecede bulunan orijinal vurgusunu koruduğunu söyler. (Tekin, 1991: 3) Tekin‟in bu 

görüĢüne tam da uygun düĢecek Ģekilde, metnimizde de efendi sözcüğü vurgusunu orta hece ünlüsünün üzerine 

alır. 
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SESLENMELER ¢j (3/10)  'a·h 

c¤qkp (32/19) canım  

j¤Þef (44/8) ~ 

j¤Þel (45/14) ~ 

¢Þef (51/2) 

ha'ydi 'ha·ydi 

baks¤qa (57/12) baksan ya  

BĠRLEġĠK 

SÖZCÜK 

OLDUĞU 

UNUTULMUġ 

ESKĠ BĠRLEġĠK 

SÖZCÜKLER 

Àraeaq (6/6) oradan  

Àraea (43/9) orada 'orada 

Àraya (8/21) oraya  

q¬rfyf (10/5) nereye 'nereye 

q¬ref (15/8) ~ 

q¬rfef (38/12) 

nerede 'nerede 

q¬ofrefq (15/11) nelerden  

q¤sko (25/16) na'sıl 'nasıl 

bÏraya (39/9) bu'ra 'bura 

bÏraeaq (16/11) buradan 'buradan 

tÏraea (42/17) Ģurada 'Ģurada 

q¸dwq (47/2) niçin 'niçin 

éÞof (51/22) ö'yle 'ö:yle 

nsc¤nark (19/13) koca'karı ko'cakarı 

N¬yqfylp (25/2) ne eyleyeyim  

q¬zfpaq (7/7) ne zaman  

q¸uslq (12/11) ne etsin  

q¸yofslq (43/21) ne eylesin  

Tablo: 13 

Görüldüğü gibi vurgusu sonda olmayan sözcüklerin metindeki görünümleriyle TDK-

GTS ve KDTSS‟deki kullanımları büyük ölçüde örtüĢmektedir. 

                                                                                                                                                                                     
32

 Türkçe ey ünlemi arkasından bir ad aldığında ünlem öbeği kurar ve ünlem öbeğinde vurgu ünlemin 

üzerindedir. Metindeyse ey ünlemi, 11 yerde ünlem öbeği kurmuĢ ve öbek vurgusunu ey sözcüğü üzerine 

almıĢtır. Eserde ey sözcüğüyle kurulan ünlem öbekleri Ģunlardır: ªÞ L¤oa (4/12), ªÞ efrxºt (4/22), ªÞ jÂca 

(7/15), ªÞ naruato¦r (10/10), ªÞ n¦t ß nfp¦q (12/13), ªÞ hazlo¯r (15/10), ªÞ bfqºp efxofuoº bab¦p (23/17), ªÞ 

yliºe (35/4), ªÞ ±g¬qekp (33/18), ªÞ ufrº (29/24), ªÞ xaole¯ (40/17). 
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2.2.21.3.3. Vurgu alan dil birimlerinin bulunduğu sözcüklerde vurgunun gösterimi 

Ekleme sırasında hemen bütün üretim ekleri ve çekim eklerinin çoğu, fazla hece teĢkil 

ediyorlarsa, tabanın son hecesinde bulunan vurguyu kurdukları heceler üzerine çekerek 

kelime sonuna doğru yürütürler. Bunlara vurgulu ekler denir. (Banguoğlu, 2007: 116) Bu 

incelemede, Banguoğlu‟nun belirttiği gibi eklenme oldukça vurguyu sona yürüten eklerin yanı 

sıra da (de), ki bağlaçları, kadar edatı, hem edat hem de bağlaç olarak kullanıma çıkan ile, 

kimi yerde ayrı yazılan kimi yerde bitiĢik yazılan idi, imiş, ise biçimleriyle iken ulacı da vurgu 

iĢaretlenmesinde değer taĢıdıkları için “vurgu alan / almayan dil birimleri” ayrımına gidilmesi 

uygun görüldü. 

Eserde sözcüklerin önüne vurgu almayan herhangi bir dil birimi gelmedikçe, vurgu 

alan dil birimleri aracılığıyla vurguyu sona taĢıdıkları gözlenir.  

sai´ (16/8) → saikq¦ (4//20) 

yaqkqe¦ (7/4) → yaqkqeanº (6/11) → yaqkqeanlq´q (5/5) 

nare¦t (30/11) → nareatoar´ (34/5) → nareatoarkq¦ (34/4) vb. 

2.2.21.3.4. Vurgu almayan dil birimlerinin bulunduğu sözcüklerde vurgunun gösterimi 

Eklerin bir kısmı eklenme sırasında vurguyu üzerlerine çekerken bir kısmı 

vurgulanmaz. Bu durumda vurgu onlardan önceki hece üzerine sürülür. Ġki heceli eklerden bir 

kısmında ise vurgu ek üzerindedir, ancak son hecede değildir. (Demir, 2011: 47) 

Metindeyse vurgu almayan dil birimlerinden önceki hecenin ünlüsünün üzerinde “ ´ ” 

ya da “ ῎ ” aksanı bulunur. Vurgulanmayan dil birimlerinin metindeki görünümleri Ģu 

Ģekildedir: 

1) {-mA} Olumsuzluk Eki 

Türkçede bir eylemin olumsuzunu yapmak istediğimizde eylemden sonra ve zaman 

ekinden önce bir {-mA} eki getirilir. Bu olumsuzluk eki vurgusuzdur ve vurguyu kendinden 

önceki ekin üzerine kaydırır. ¢opaek (17/11), ªupf (29/24), ªrpfelp (30/15), äupfylu (15/2), 

Àopaekikqk (6/21), éopfeen (19/1), éopfelil (48/11), n¤opapkt (20/5), bÏopayvu (20/17), 

s¤opa (28/5), ¨io¤paylu (31/3), eÏÞpaekq (57/18), hÈrpfelilp (5/3), n¤opae³ (5/3),  

h¬opfylqcf (7/3), n¬spfywu (20/9), h¬opfel (20/24), eÈnpf (24/21), b¸opfel (26/17), 

e¬rpfelp (30/14), lqd¸upe (35/9) vb. 

Eylemlerin geniĢ zamanda olumsuz çekimlerinin 
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gel- ir- im → gel- me- m 

gel- ir- sin → gel- mez- sin 

gel- ir- Ø → gel- mez- Ø 

gel- ir- iz → gel- me- y- iz 

gel- ir- siniz → gel- mez- siniz 

gel- ir- ler → gel- mez- ler biçiminde olduğu bilinir. 

GeniĢ zaman ekinin somut olarak görülmediği bu dil biriminde I. teklik ve çokluk 

kiĢilerde {-mA} biçimi, II. ve III. teklik ve çokluk kiĢilerdeyse  {-mAz} biçimi zaman ve 

olumsuzluk kavramlarını kendinde toplar.  

Tüm araĢtırmacılar, geniĢ zamanın olumsuzunda kullanılan {-mA} ve {-mAz} 

eklerinin vurgulu olduğu konusunda hemfikirdirler. (Ergin, 2006: 295; Banguoğlu, 2007: 137, 

Barın-Demir, 2006: 211; Demir, 2011: 48) Bizim metnimizde de bu görüĢü kanıtlayacak 

veriler vardır. I. teklik - çokluk kiĢilerde kullanıma çıkan {-mA} ile II. teklik - çokluk 

kiĢilerdeki ve III. çokluk kiĢideki {-mAz} ekine rastlanmazken, III. teklik kiĢideki {-mAz} 

ekiyle birkaç yerde karĢılaĢıyoruz: bvovqp¦z (12/13), sop¦z (14/18), xvrp¦z (35/17), 

saÞop¦z (48/19), xfrp¯z (12/14), blop¯z  (16/13), bfqzfp¯z (22/14), htrp¯z (53/5). Burada 

vurgunun {-mAz} ekinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Böylece bu Grek harfli metinde 

Türkçenin vurgu sistemine dikkat edildiği görülmektedir. 

2) {-DXr} Bildirme Eki 

Dilimizde vurgu almayan eklerden biri de {-DXr} bildirme ekidir. Metnimizde bu ek 

de vurgusuz bir biçimde gösterilmiĢtir. ¢tnekr (16/19), Àevr (22/15), ewqy¤ekr (4/2), tvre¤ekr 

(7/6), hwq¬telr (8/12), dfxaj¸rekr (16/8), yÂnekr (23/2), naxh¸relr (28/8), bÏevr (14/15), 

dÂnevr (29/11) vb. 

3) KiĢi Ekleri 

Ergin, Türkçede Ģekil ve zaman eklerinin hepsinin vurgulu olduğunu, eylemlerin 

olumlu Ģekillerinin çekimlerinde vurgunun daima Ģekil ve zaman ekleri üzerinde bulunduğunu 

söyler. Bu yüzden bunlardan sonra gelen kiĢi ekleri vurgusuzdur. (2006: 290) 

Bu özelliği metinde de kendini gösterir. ġekil ve zaman eklerinden sonra gelen kiĢi 

ekleri, vurguyu üzerlerine almazlar ve bu eklerden oluĢan hecelere kaydırırlar.
33

  

                                                           
33

 Ergin‟in “iyelik menĢeli Ģahıs ekleri” dediği görülen geçmiĢ zaman eki -DX ve Ģart eki -sA, 

arkalarından teklik I. kiĢide -m, teklik II. kiĢide -n ve çokluk I. kiĢide -k, çokluk II. kiĢide -nXz  
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a. {-Xm} I. Teklik KiĢi Eki 

dfn¬rlp (4/1), nsyad¤ikp (6/1), stÞo¬rlp (9/8), ¼su¬rlp (18/12), yaoxar³rkp (19/5), 

Æoablo¸rlp (20/2), Æir¤ekp (21/4), hle¬rlp (25/1), ¨op³tkp (36/5), ÌoewrÕrwp (36/2), ¨o³rkp 

(37/8), le¬rlp (40/11), hlefc¬ilp (40/19), baikto¤rkp (51/7), toÕrwp (57/14), lup¸tlp 

(57/16), ylip¸tlp (57/3) vb. 

b. {-Xz} I. Çokluk KiĢi Eki 

hfz¬rlz (4/24), hlefc¬ilz (17/13), xfrfc¬ilz (33/12), hle¬rlz (34/2), Æoac¤ikz (38/22), ¼su¬rlz 

(40/3), bato¤rkz (58/17)  vb. 

c. {-sXn} II. Teklik KiĢi Eki 

ssy¤skq (5/16), xfr¬slq (5/19), yauukr³rslq (7/23), ¨ho¤rskq (13/12), ban¤rskq (22/11), soÏrsvq 

(23/12), sopÏtsvq (41/7) vb. 

d. {-sXnXz} II. Çokluk KiĢi Eki 

dkn¤rskqkz (4/4), bvoÏrsvqvz (4/4), ¼e¬rslqlz (14/22), hlefc¬nslqlz (16/4), vyaqelr¤skqkz 

(20/12), bvoÏrsvqvz (4/4), blo¸rslqlz (48/17), ÆÞq¤rskqkz (48/18), vb. 

4) Emir Kipi Ekleri 

Türkiye Türkçesinin emir kipi eklerinin bugünkü durumu ile metindeki kullanımlar 

örtüĢür. Yalnızca II. çokluk kiĢide {-XnXz} biçimlerine rastlanmaz.  

Ergin emir Ģeklinin vurgu bakımından çok özel bir duruma sahip olduğunu söyledikten 

sonra Ģu açıklamayı yapar: Müspet fiillerde emir eklerinin bazıları vurgulu, bazıları 

vurgusuzdur. Teklik ve çokluk birinci şahıslarda emir eki vurgulu olup bu eklerin ilk 

hecelerinde yani a, e üzerinde bulunur. Teklik ve çokluk ikinci şahıslar tam bir hitap karakteri 

taşıdıkları, hitaplarda da vurgu daima başa alındığı için bu şahıslarda ekler vurgusuzdur. Bu 

şahıslarda vurgu ekten önceki kök hecesi üzerinde bulunur. Teklik ve çokluk üçüncü 

şahıslarda ise vurgu yine ek üzerindedir. Çokluk üçüncü şahısta bu vurgu asıl emir eki 

üzerinde, yani ekin ilk hecesinde bulunur. (2006: 308) 

Demir, eserinin vurgu almayan ekler kısmında {-Xn} ve {-XnXz} emir kipi II. çokluk 

kiĢi eklerini de gösterir. (2011: 47) Banguoğlu, Barın-Demir eserlerinin vurgu bölümlerinde 

                                                                                                                                                                                     
eklerini alırlar. Barın-Demir görülen geçmiĢ zaman eki ve Ģart eklerinin üzerine gelen teklik ve çokluk I. ve II. 

kiĢi {-m}, {-n}, {-k}, {nXz} eklerinin vurgulu olduğunu söyler. (Barın-Demir, 2006: 211) Ancak bu eklerden 

tek ünsüz sesten oluĢan {-m}, {-n}, {-k} eklerinde vurgu aramak yersizdir. Buradaki vurgu, söz konusu eklerin 

bağlandıkları birimler olan -DX ve -sA eklerinin ünlüsü üzerindedir. Çokluk II. kiĢide -nXz ekinin 

vurgulu olduğu konusunda da yanıldıklarını düĢünmekteyiz. Bu ekle birlikte çokluk III. kiĢi -lAr ekinde asıl 

kural devredir, kiĢi ekleri vurgu almazlar. Teklik III. kiĢi -Ø ekindeyse vurgu açıkça zaman / Ģekil eki 

üzerindedir.  
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emir eklerinden bahsetmezler.  Demircan da anlamları ve işlevleri kesin olarak ayrılan 

vurgusuz sesteş sonekler baĢlığı altında emir kipi I. çokluk kiĢi ekini kaydeder. (2001: 138) 

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, Ergin‟in açıkça belirtip diğer araĢtırmacıların da 

vurgu almayan ekler arasında göstermeyerek bir nevi vurgulu olduklarını iĢaret ettikleri emir 

kipi teklik ve çokluk I. ve III. kiĢi ekleri, Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı eserde 

de vurgulu olarak gösterilmiĢtir. Ancak iki heceli emir kipi I. teklik ve çokluk kiĢi ekleri ile 

emir kipi III. çokluk kiĢi ekinde vurgunun hangi hecede olduğu konusunda metindeki verilerle 

Ergin‟in görüĢleri örtüĢmez. Hikâyede emir kipi I. teklik ve çokluk kiĢi eklerinin vurgusu 

Ergin‟in belirttiği gibi ilk hecenin ünlüsünde (/a/ ya da /e/) değil, ikinci hecenin ünlüsü (/ı/ ya 

da /i/) üzerindedir. Yine III. çokluk kiĢi emir ekinde vurgu ilk hecenin ünlüsü (/ı/, /i/, /u/, /ü/) 

üzerinde değil, ikinci hecenin ünlüsünün (/a/ ya da /e/) üzerindedir.   

 Ekler Örnekler 

 

Teklik 

-AyIm -AyIm  

¨oayºp (15/19), Æoayºp (15/20),  

¼dfyºp (28/13) vb. 

-Ø -Ø  

[Paelt¦j –x¦r-Ø dartke¦q ¼nº n¦u  

efrxlt¦q jkrnas´ ¨o-Ø (4/9-10-11) 

¨qas´ Æißo bab¦q bloºr  

Æq¦ sÂr-Ø efe¸ (6/ 23-24) 

T¸pel ¨r¦u dsdßn j¤poa ªu-Ø efe¸ (37/5) 

-sXn -sXn  

dfnsºq (17/16), hfosºq (4/5),  

htqefrsºq (45/15), usuoas´q (9/13),  

q¯ yaus´q (11/11), bsyaqs´q (32/7), nvrb¦q Æosßq (13/11), 

¨dkosßq (16/9), nauasßq (24/10), etnwos×q (41/20), 

hfos×q (49/19) vb. 

 

Çokluk 

-AlIm -AlIm  

dknao´p banao´p (4/13), nsyao´p (9/16),  

bvoao´p (38/16), ÆÞqayao´p (49/3) vb. 

-Xn 

(-XnXz) 

-Xn  

n¦uo ªelq (51/2), sfo¦p ªelq (51/21), jaz´r Àovq (45/4),   

h¸elq (10/12),  

stÞo¬ylq (16/20), x¤rkq (17/16),  
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h¬olq
34

 (33/8), bvyÏrvq (9/3) ~ bÏyvrvq (44/7),  

hÈrwq (15/11) vb. 

-sXnlAr -sXnlAr 

 ±iofslqo¯r (10/3),  

c¯p Æosvqo¦r (21/24), nadsvqo¦r (24/11) vb. 

Tablo: 14 

5) {mX} Soru Eki 

Hikâyede soru eki {mX} vurgusuzdur ve vurguyu kendisinden önceki heceye atar. 

bvoapae³qpk (8/17), evÞpae³qpk (36/15), ¨jrfue¬ pl (7/20), x¤rpl (18/5), nfsfro¬rpl 

(50/19), s¬qpl (55/13), htreÕqpw (26/15), htreÕq pw (26/19).  

6) {-CA} Ad ĠĢletme Eki 

{-CA} ad iĢletme eki, küçültme anlamı katarsa vurguyu üzerine çeker. Diğer anlamsal 

iĢlevleri üstlendiğinde ise vurguyu kendisinden bir önceki heceye kaydırır. Metnimizde 

küçültme anlamı katan {-CA} ekine rastlanmaz. Doğal olarak bu ekin geçtiği tüm yerlerde 

vurgunun bir önceki heceye geçtiği görülür. bÏqca (5/2), ¨re³qca (49/5), fy¸cf (28/19), 

nfqe¸qcf (37/6), h¸zolcf (56/14), q¸cf (29/21), q¸df (57/10) vb. 

7) {-(X)yor} ġimdiki Zaman Eki 

Ergin, -(X)yor Ģimdiki zaman ekini -yor biçiminde vermiĢ ve diğer Ģekil ve 

zaman ekleri gibi vurgulu olduğunu söylemiĢtir. (2006: 297) Tekin, Ergin‟in Ģimdiki zaman 

ekini yanlıĢ yazdığını, doğrusunun -Iyor olduğunu söyleyerek, ekin vurgusunun da ilk 

hecesinde olduğunu belirtmiĢtir. (1991: 3) Metindeyse Tekin‟i haklı çıkaracak kanıtlar vardır. 

evr¸sr (4/22), uvrÏysr (11/8), hle¸ysr (24/7), ban³ysr (26/22), ¨ir¸sr (29/18), ±e¸sroar (31/8), 

nao³ysrvp (32/3), daikr³ysrsvq (36/21), fiofqulr¸sroar (39/15), htsufr¸ysr (40/12), åy¸ysroar 

(43/9), yau¸sr (46/14), lsu¬ysr (52/3), yau³ysrev (54/23), ¼tle¸srvp (55/18) vb. 

 

8) {-A bil-} Yeterlilik Eyleminin Olumlusu ve {-AmA-} Yeterlilik Eyleminin Olumsuzu 

Türkiye Türkçesinde yeterlilik eyleminin olumlusu {-A bil-} yapısı ile kurulur. 

Metnimizde bu ek, iki yerde karĢımıza çıkar. efr¬blosfp (13/8) örneğinde vurgu, -A bil- 

yapısının ilk hecesi üzerindedir. Ancak jaz´r soablo¸rlp (20/2) örneğinde vurgunun normal 

                                                           
34

 Barın-Demir, eĢ sesli sözcüklerin anlamlarına göre vurgu alan heceye dikkat edilmesi gerektiğini söyler. 

Arkasından da vurgusu son / ikinci hecede bulunan gelin “evlenecek kız” sözcüğüyle gel- eyleminin emir kipi II. 

çokluk kiĢide çekimlenmesiyle ortaya çıkan ve vurgusu ilk hecede bulunan “Siz gelin” örneklerini verir. (2006: 

212) Bizim metnimizdeyse, aksan iĢaretleriyle bu ayrım kolaylıkla yapılabilir. 
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yerinde olduğu yani vurgu almayan I. teklik kiĢi ekinden hemen önceki hecede olduğu 

görülür.  

Yeterlilik eyleminin olumsuzu dilimizde {-AmA-} biçimindedir. Ġki heceden oluĢan 

bu ekin vurgusu, son hecede değil, ilk hecedeki /A/ sesi üzerindedir. Metnimizde bu durumu 

kanıtlayacak örnekler mevcuttur. nsy¤pap (7/3), snvy¤paz (7/17), bvo¤paekoar (9/24), 

bvo¤paz (29/12), uayaq¤pap (29/22) vb. 

9) {-AcAk} Eylemden Ad Yapan Ek 

Eylemden eylem türeten {-AcAk} ekinde vurgu her iki hecede de değildir. Bu ekin 

geçtiği sözcükte vurgu, ekten önceki hece üzerindedir. Metindeyse {-AcAk}eki, eylemden ad 

yapma iĢlevinde yalnızca iki yerde karĢımıza çıkmakta ve burada vurguyu üzerine almıĢ 

görünmektedir. hwoftfc¯n bºr t¬Þ (8/16), baioayad¦n yfrºp (38/23). Bu kullanım {-AcAk} 

gelecek zaman ekinden etkilenildiğini ve oradaki gibi bir vurgulamanın tercih edildiğini 

düĢündürmektedir. 

10) {-ArAk} Ulaç Eki 

Bu ekin vurgulu olup olmadığı konusunda farklı görüĢler vardır. Banguoğlu, Barın-

Demir ve Eker, Türkçede üzerine vurgu almayan ekleri sıralarken {-ArAk} ulaç ekine yer 

vermezler. Ergin, bu eki incelerken vurgusundan söz etmez. Demircan,  diğer 

araĢtırmacılardan biraz farklı olarak {-ArAk} ekinin vurguyu ilk hecesine ve ikinci hecesine 

alan iki türlü (sesteĢ) kullanımının bulunduğunu belirtir. Ancak bu maddenin baĢına bir soru 

iĢareti (?) koyarak kuĢkulu olduğunun altını çizer. (2001:137) Tekin, {-ArAk} ekini vurgusu 

ilk hecede olan iki heceli ekler arasında gösterir. (1991: 4) Demir, söz konusu ekin vurgusuz 

olduğunu söyler. (2011: 47) 

Eldeki metindeyse {-ArAk} ulaç eki, vurguyu tüm örneklerde ikinci hecesinde 

taĢımaktadır. sknkoar¦n (6/21), Æoar¦n (14/24), aioayar¦n (20/22), ¨oar¦n (24/3), jaÞnkrar¦n 

(35/4) vb. 

11) {-XncA} Ulaç Eki 

{-XncA} ulaç eki vurguyu ilk hecede taĢıyan iki heceli eklerimizdendir. Vurgu, ekin 

ilk hecesindedir. ÆoÏqca (6/7), bvopay¸qca (34/11), ylnlo³qca (59/10), efy¸qcf (5/11), 

gelmey¸qcf (7/11), htrÕqcf (27/3), ±e¸qcf (52/1) vb. 

12) {-mAdAn} Ulaç Eki 

Ġki heceli eklerimizden olan {-mAdAn} eki vurguyu üzerine almaz ve kendisinden 

önceki hecenin ünlüsüne kaydırır. Metinde bir yerde karĢımıza çıkar. wt¬qpfefq (15/2). 
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13) -X ver-  

-X ver- ile oluĢturulan birleĢik eylemlerde vurgunun anlam ayırıcılığa yola açtığı 

Demir tarafından ortaya konmuĢtur. Ya'zıver!, ya'zıvermek ve o'kuyuvermek gibi örnekler asıl 

fiilin gösterdiği oluĢun tez, çabuk yapıldığını belirtirken morfolojik açıdan hiçbir değiĢiklik 

olmamakla birlikte örneklerin Yazı'ver!, yazı'vermek ve okuyu'vermek Ģeklinde vurgulanması 

halinde, -iver- Ģekli, bir baĢkası için; özenilmeden, kolayca, geliĢigüzel yapılması gibi “tezlik, 

birdenbirelik” dıĢında metinden metine değiĢebilen bir görev yerine getirmektedir. (1994: 91) 

Metinde -X ver- biçimi dört yerde karĢımıza çıkar. Demir‟in sözü ettiği tezlik, 

çabukluk anlamının öne çıkarıldığı kullanımlarda vurgu, asıl eylemin ilk hecesinde değil, ek 

eylemin çekimlenmiĢ biçiminin son hecesi üzerindedir. ¨okxfrfy¸p, (16/21) ve ¨okxfrfyºp 

Ancak (23/15) bir baĢkası için, özenilmeden, kolayca, geliĢigüzel yapılmak anlamı katan -X 

ver- biçimiyle metinde nÂÞxfr, (6/11) ve swrÕxfrek (12/2) örneklerinde karĢılaĢılır ve vurgu 

asıl eylemin son hecesi üzerindedir.  

14) {-en} Arapça Zarf Yapma Eki 

{-en} zarf yapma eki dilimize Arapçadan girmiĢtir. Bu ekin ünlüsü üzerine vurgu 

almaz. Metnimizde de yalnızca r¬spfq (14/22) örneğinde karĢımıza çıkar. 

15) “de (da)” Bağlacı 

Türkçede üzerine vurgu almayan dil birimlerinden biri olan “de (da)” bağlacı bu 

özelliğini metnimizde de göstermiĢ vurguyu kendisinden önceki sözcüğün hecesi üzerine 

kaydırmıĢtır. ÆuvrÏuea (3/7), efrp¤qea (4/2), n³zea (11/7), ÆqÏea (18/9), efrelp¬ef (5/9), 

b¬qef (9/4), j¬pef (15/12), nfqe¸ef (20/7), Àua (11/10), s¤oua (12/10), b¬quf (15/15), Àoea 

(35/6)  vb. 

16) “ki” Bağlacı 

Metinde “ki” bağlacı, vurguyu üzerine almaz ve kendisinden önceki hecenin ünlüsüne 

kaydırır. ¼efro¬r nl (3/1), bane³nl (6/4), htreÕnl (8/23), s¤q nl (12/16), x¤rnl (34/22) vb. 

17) “kadar” Edatı 

Hikâyede “kadar” edatı iki türlü karĢımıza çıkar.  q¬naear (21/22) ve bÏnaear (23/11) 

örneklerinde görüldüğü gibi eğer kendisinden önceki sözcükle bitiĢmiĢse vurguyu bitiĢtiği 

hecenin ünlüsünün üzerine kaydırır. Ancak bitiĢik yazılmadıysa edatın vurgusu olağan olarak 

son hecenin ünlüsü üzerindedir. yatkq¦ nae¦r (8/6), ssqvq¦ nae¦r (21/16), q¯ nae¦r (22/11), 

¨jtap¦ nae¦r (40/19), tß nae¦r (55/12) 
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18) idi, imiĢ, ise, iken, ile 

i-  ek eyleminin görülen geçmiĢ zaman, öğrenilen geçmiĢ zaman ve Ģart kipinde 

çekimlenmesiyle meydana gelen idi, imiş, ise biçimleriyle iken ulacı ve ile bağlacı / edatı, 

metinde kimi yerde kendilerinden önceki sözcükle bitiĢik, kimi yerdeyse onlardan ayrıdır. 

Ayrı yazıldıklarında vurgu iĢareti, son hecenin ünlüsü üzerinde görülür. Ancak bitiĢik 

yazıldıklarında vurgu almayan ekler gibi davranıp vurguyu bitiĢtikleri sözcüklerin son 

hecelerine kaydırırlar. Tablo halinde ele alınırsa; 

 Ayrı Yazılınca BitiĢik Yazılınca 

idi 

zlae¯ leº (3/4) yÂikel (3/5) 

bv leº (3/17) hfo¸rlel (9/1) 

yaup´t leºp (25/21) blop¬zlekp (13/21) 

x¦r le¸, (3/3) x¤rkek (17/21) 

aoac¦n leº (39/11) suvrÏrvev (38/20) 

 Æo¤ylul (32/19) 

imiĢ 
q¯ lpºt (9/1) efi¸oplt (37/16) 

 aqo¤rkpkt (54/10) 

ise 

blop¯z ls¯p (5/5) xfrp¬ssf (13/4) 

fpr lueº ls¯ (49/19) q¬lsf (33/13) 

soeß ls¯ (16/21) x¤rlsf (34/14) 

hfoeº ls¯ (17/11) snÏrsa (7/24) 

hfcuº ls¯ (33/24) yfq¬rsf (48/19) 

iken 

qlyfulqe¯ ln¯q (6/4) ar¤rnfq (38/13) 

lupfne¯ ln¯q (9/19) y¬rnfq (8/9) 

ban¦r ln¯q (10/9) ban¤rlnfq (9/2) ~ 

ban¤rnfq (8/23) 

ukg´o ln¯q (27/18) uvrÏrnfq (36/17) 

ile 

dscvno¦r lo¯ (6/18) elnn¤ulof (9/2) 

uazº lo¯ (9/1) sqo¤rlof (10/2) 

tfqoºn lo¯ (10/6) qlsu¬uof (22/7) 

bfqºp lo¯ (35/5) blz¸pof (44/2) 

foºq lo¯ (59/13) fo¸qlof (58/19) 

Tablo: 15 
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19) Noktalama ĠĢaretlerinin Vurguya Etkisi 

Metnimizde nokta, virgül, noktalı virgül ve iki nokta üst üste noktalama iĢaretlerinden 

önceki sözcüklerin ünlüsü “ ´ ” aksan iĢaretini üzerlerine alırlar. KonuĢma çizgisinden 

önceyse noktalama iĢaretlerinin bulunmadığı sözcüklerdeki gibi “ ` ” iĢaretine baĢvurulur. Bu 

durum, ilginç bir ayrıntı doğurur. usivreÏ. (6/15), hfo¸r. (7/7), napfr¬. (12/16), ±yofe¸, 

(24/11), ¨io¤r, (29/4), yan¤r, (33/23), ¨oay¸p; (19/17), Ìoewrfo¸p; (48/14), uvu¤r; (49/14), 

efe¸: (3/11), (12/4), dfnºu – (3/14), Vfzlr¯ – (4/16), »spa´o – (30/23) vb. 

Sonuç olarak Türk dilini kaleme alanların yani alfabeler kabul edip dilin kurallarını bu 

alfabelere uygulayanların, söyleyiĢ özelliklerini -parçalar üstü birimleri- yazı dilinde gösterme 

eğiliminde olmadıkları görülür. Yalnızca Karamanlıca eserlerde Grek alfabesinin kendine 

özgü niteliklerini kullanılarak vurgu yazıda iĢaretlenir. 

ÇalıĢmanın vurgu incelemesinin sonucunda kimi yerde tutarsız gösterimler söz konusu 

olsa da metnin iĢaretlediği vurgu özelliklerinin günümüzdeki kurallarla büyük oranda 

örtüĢtüğü ortaya çıkar. BaĢka bir deyiĢle incelenen halk hikâyesinin yazarı, Türk dilinin vurgu 

kurallarına hâkim biridir.  
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2.3. METNĠN DĠL ve ANLATIM ÖZELLĠKLERĠ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde incelenen metnin dil ve anlatım özellikleri; söz varlığı, 

biçim bilgisi ve söz dizimi özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Klasik 

biçimde tüm ekler, sözcük ve cümle türleri vb. sıralanmayacak Türkiye Türkçesinin genel 

özelliklerinden farklılıklar gösteren unsurlar ele alınacaktır. Ayrıca baskın bir biçimde anlatım 

özelliği olarak öne çıkan niteliklerden söz edilip örnekler verilecektir. 

2.3.1. Bağlaçların Kullanımı 

Söz içinde birçok sözcüğü, sözcük öbeğini ve cümleyi birbirine bağlayarak aralarında 

anlam ve biçim bağı kuran görevli sözcüklere bağlaç denir. (Atabay vdğr., 2003: 125; 

Korkmaz, 2007: 32; Delice, 2012: 143) Kimi araĢtırmacıların edat (bağlama edatı) 

kategorisinde ele aldığı bağlaçlar, her tür sözcük ve cümleyi birbirine bağlayabilir.  

Bağlacın görevi; sıralama, karşılaştırma, benzetme, açıklama, sebep, sonuç, amaç, 

karşıtlık, eşitlik, beraberlik vb. anlamlarla cümleleri birbirine bağlamak, aralarındaki iliĢkiyi 

vurgulamak ve iliĢkinin yönünü belirtmektir. (Karahan, 2004: 85) Metinde bu görevleri 

üstlenerek cümleler arası anlam ve biçim bağlarını sağlamakta çokça yararlanılan bağlaçlar, 

genellikle yabancı (Arapça ve Farsça) kökenlidir. Bağlaçların geçtiği yerler ve bağlamda 

yüklendikleri anlam özellikleri Ģöyle sıralanabilir: 

2.3.1.1. ki 

Cümleler arasındaki bağlantıyı kuran en iĢlek bağlaçlardan biri olan ki, Farsçadan 

dilimize girmiĢtir. Atabay vdğr., ki bağlacının genellikle sonuna geldiği cümleyi, ad ve ad 

soylu sözcüğü kendisinden sonra gelen cümleye bağladığını belirtir. (2003: 146) Karahan da 

bu bilgilere ek olarak açıklama, sıralama, karĢılaĢtırma, sebep, sonuç, amaç gibi anlamlar 

çerçevesinde iliĢkiler kurduğundan söz eder. (2004: 85) Ergin, ki bağlacının tipik bir bağlama 

ve kuvvetlendirme edatı olduğunu ve sonuna geldiği unsuru kendisinden sonra gelen bir 

unsura bağladığını söyler. Bu bağlamanın açıklama ve sonuç ifadesi içinde olduğunu belirtir. 

Böylece ki‟nin sonuna geldiği unsuru bir açıklama ve sonuca yönlendirdiği için izah 

(açıklama) edatı da denebileceğinin altını çizer. (2006: 361) 

Ġncelenen metinde ki bağlacı, iki tür cümlede kullanılır. Bunların ilkinde ki‟li yan 

cümle, temel cümlenin ögesi olur. Ġç cümle olarak görev yapan bu ki‟li yan cümle, devrik 

kaynaĢık cümle oluĢturur. Devrikliğin kaynağı, Türkçedeki birleĢik cümle kurgusunun “yan 

önerme + temel önerme” biçiminde olmasına karĢın bu tür ki‟li cümlelerde temel önermenin 

baĢta olmasıdır.  
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AĢağıdaki iki cümlede ki‟li yan cümleler temel cümlenin nesnesidir. 

 Àoefp Paelt¦j xfzlr¯ ªpr ±yofe¸ ki rld¤ol nlb¦r j¬uslql usuoas´q (9/12-13) 

 ªÞ xaole¯ ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp¯ stÞo¬ki b¯q t¸pel Gwot¯q baicfslq¯ hlefc¬ilp 

¨jtap¦ nae¦r hfzfc¬ilp (40/17-22) 

ġu üç örnekteyse ki‟li yan cümleler temel cümlenin nedenlik zarf tümleci olurlar.  

 T¦j »spako¯ Àq b¯t eaq¯ plqasºu ¨eapo¦r x¬rlqki Æqo¤rlo¯ ¨x¦ hleºu ±iofslqo¯r (10/1-2) 

 hwz¯o ¢ppa èd qfg¬ref jap¦o ¼su¬rlz ki ywnwpwz× htuwrfo¸p (52/4-5) 

 §r¤u t¦j »spakoº uaqkekikqe¤q e¤Þpa c¤ju ¼e¬rlelki toewrswq (55/21-23) 

Ki bağlacının metindeki ikinci kullanımı, ilgi cümlesi kurmasıyla iliĢkilidir. Ġlgi 

cümlesinde ki bağlacının ait olduğu yan önerme, temel önermenin ögesi olmaz. Ancak ki‟li 

yan cümle, temel cümlenin bir ögesinin niteleyicisidir. 

Altta sunulan üç cümlede ki‟li yan cümle temel cümledeki öznenin sıfatı olur.  

 tÓ ewqyae¯ bºr ±xoae´p Æopae¸ ki b¯q Ìoewne¯q sÂqra uajulp¦ Æuvr¦ ¼e¸ (3/15-16)  

 daekr´q yaqkqe¦ ewro× ewro× nvto¦r x¤rki jlsab´ yÂn (34/21-23) 

 ±g¬qelp c¬qa [?] ±ueºp ¢ppa ¨uºp x¯ sloajºp yÄn ki xvra´p (56/6-7) 

ġu tek örnekte temel cümlenin durum zarf tümleci şöyle ile ki‟li yan cümle arasında 

eksik tekrar vardır.  

 Raxlaqo¯r ttÞo¯ rlxay¯u ¼efro¬r ki Ảd¯p Ìonfslqe¯ Kaquaj¦r tfjrlqe¯ bºr ¨z¼p uaukt¦j 

x¦r ¼e¸ (3/1-3)  

AĢağıdaki yazık ki kalıbıyla kurulan devrik kaynaĢık cümlelerde ki‟li yan cümle, hem 

yüklemin nedenini bildirerek zarf tümleci hem yüklemin gerçekleĢmesini sağlayan durum 

olarak özne hem de yüklemin etkilendiği varlığı göstererek nesne görevleriyle kullanıma 

çıkar. 

 yaz¸n ki ¨r¦u tÓ efg¦ plzads´z Æoevivqe¦q bºr rfpºo ¨u¤pkek [atamadı] (48/22-24)  

 t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] 

swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r ¢ppa yaz³nki blz¸p elolplze¯q ¨qoap¤z  

(54/5-9) 

AĢağıdaki örneklerde ki bağlacının farklı bir kullanımı söz konusudur. bak- eyleminin 

kurduğu cümleyle arkasından gelen cümle, yüzey yapıda birbirlerine ki bağlacıyla bağlansa da 

bağlanmasa da bünyelerinde derin yapıda bırakılmıĢ gör- / anla- eylemlerinden birinin 

yüklem olduğu bir cümle barındırır. bak- eyleminin ardından gelen ikinci cümle, gör- / anla- 

eyleminin etkisinde kalan, yani görülen / anlaĢılan Ģeyleri verir. Çünkü ikinci cümlenin hiçbir 

biçimde bak- eylemine hizmet etmediği, yani bak- eyleminin herhangi bir ögesi olmadığı; bu 

nedenle aralarında doğrudan bir biçimsel bağın kurulamadığı görülür. Böyle yapıların bir 
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diğer özelliği de bünyelerinde ki bağlacı olsa da olmasa da durumun değiĢmediğidir. Her iki 

durumda da ki bağlacı, son cümleyi birinci cümleye bağlamaz; onun görevi sondaki cümleyi 

derin yapıda kalan gör- / anla- eylemlerinden / yüklemlerinden birine bağlamaktır. (Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Üstünova, 2010: 181-186)  

Eldeki metinde bak-, gör- iliĢkisi değiĢik görüntüler ortaya koyar. Bunlar dört baĢlık 

altında incelenebilir. 

1) bak- / nazar et-‟in bitmemiĢ eylem, gör-‟inse bitmiĢ eylem olarak kullanıma çıktığı 

örneklerde tek cümleden söz edilebilir. Ġki eylem de yüzey yapıda olmakla birlikte bak- / 

nazar et-, gör- eyleminin niteleyicisidir ve bunlar birleĢerek yüklem öbeği oluĢturur. Bu tür 

yapılarda ki, derin yapıda da yüzey yapı da bulunabilir. 

 Tajzae¯ eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¤rnfq htreÕnl nartke¦q bºr ¨xc³, ±olqe¯ taj´q x¯ 

¨rnaskqe¦ bºr uazº ¼o¯ hfo¸rlel (8/22-9/1) 

 Paelt¦j saikq¦ ssovq¦ sfo¦p xfreº ban´u htreÕ nl yaqkqe¦ bºr efrxºt evr¸sr (4/20-

22)  

 T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À htrwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±efr¬n, htreÙ uai´q 

±ufilqe¯ bºr hwz¯o yaÞo¦ x¦r x¯ bºr bwy×n sÓ ¨n¦r x¯ svyÓq nfqarkqe¦ bºr cfÞr¦q 

Æuoaq³r (10/20-24) 

 T¦j »spa´o daelrºq Ìqwq¯ hfo´u x¯ dkukroar¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q htre× bºr hwz¯o n´z 

daukre¦q uktar´ dkne³, n³zea htreÙ daukr´q Ìqwqe¯ bºr hwz¯o Æho¦q uvrÏysr (11/4-8) 

Yalnızca Ģu örnekte gördü yüklemi derin yapıya çekilir. 

 hwqofrºq blrlqe¯ Kaqeaj¦r tfjrlq¯ yan´q bºr dftp¯ batkq¦ hfofr¯n ¼nº uarag¦ qaz¦r 

¼e×u ban¤rlnfq bºr dlgdº hfo×u y¯r ÌueÙ (45/10-13) 

2) bak- eyleminin derin yapıya itildiği gör- eylemininse yüzey yapıda bulunduğu 

aĢağıdaki örneklerde iki cümle vardır. Bu cümlelerin tamamında ki bağlacı derin yapıdadır. 

 T¦j »spa´o baicfy¯ hfoºu htre× q¯ ban¤rskq pfpofnfue¯ q¯ nae¦r n³z x¤rlsa 

baicfy¯ usopvto¦r (22/10-12) 

 ¼dfrº hlrºu ¨ukq´ bºr uarag¦ baioayßu nfqeº pfrelxfqe¯q ysnar´ htre× sfnºz Æeas´ x¦r 

(28/23-29/1) 

 t¦j »spa´o usirß Æ uai¦ dknßu htre× ¼nº tfjºe x¯ b¯t nare¦t c¬qn ±e¸sroar (31/6-8) 

 t¦j À daekr´q ¼dlq¯ hlr×u htre× bºr ofqh¯r ¼nº nat´n x¯ ¼nº eloºp ±np¯n x¤r (34/23-

35/1) 

3) Yine iki cümleden oluĢtuğu gözlenen cümlelerin bulunduğu bu öbekte bak- yüzey 

yapıdayken gör- derin yapıya sürülür. Ayrıca bu örneklerde ki bağlacı, hem derin hem de 

yüzey yapıda bulunarak seçenekli kullanılır. 
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 À xan´u Paelt¦j ±olqº dfblq¯ nsyßu efrxlt¯ b¸raz ¨nd¯ xlrp¯n qlyfulqe¯ ¼n¯q bane³nl 

q¯ efrxºt x¦r q¯ n¸psf x¤r (6/2-5)  

 dfspfqºq batkq¦ hfoÕu, bane¸ nl ysouatoar´ axkq´ bºr blrlq¯ htssfr¸sroar (15/4-6)  

 T¸pel bvqo¦r btÞo¯ efy×u uvrÏrnfq t¦j »spa´o bane´ nº bºr §r¦u eveai´q blrº yfre¯ 

blr¸ef Kftºt eaikqe¦ qlt¦q xfrºr (36/17-20)  

 H¸qe uaragkqe¦q bºr nar¦ evp¦q zvjßr ±e×u ¨r¦u bane³nl bºr Æreß hfo¸ysr (42/22-

43/1) 

 ¨qe¯q bºr qar¦ basßu ¢c nÏru nsyvq¦ sao¦r hlbº b¸razkq´ nkrßu blrazkq´ nadkrßu nfqeº 

eaj´ hfrº etq×u bane³nl eaj¦ åy¸ysroar (43/6-9) 

 sÂqra yaqkpkz¦ hfoeº ¼s¯ bane´n ywz× ssopßt (17/11-12) 

 Bvqoar´ efyÕu dfnÕu bane³, nao¯ nauvsÏ nauao´ x¯ nauvcvo¤r Àraea yÄn (25/14-16) 

 ±sq¤Þ raje¯ bºr e×z Æxay¦ hfoºu bane´ Æxaqºq Æruaskqe¦ bºr pwzfÞy¯q sfr¤ï x¤r 

(27/21-23) 

 j¬paq sfray¦ yaqatßu eÊru uaragkq¦ baneº hlrfc¯n yfrº yÄn (27/23-28/2) 

 Bvqß efyºu eÈru uarag¦ bºr ±y¸cf eknn¦u ±eºu banu´ nauvsß yÂn (28/19-20) 

 t¦j bane´ ¨r¦u efi¸oplt (37/16) 

bak- / gör- eylemleriyle kurulan yapılarda bak- yalnız görülen geçmiĢ zamanda 

kullanılmaz, emir ve istek kiplerinden de çekimlenir. 

 bß nkz´ htrÕqcf banao´p q¯ efe¸ (29/4-5) 

 ªÞ L¤oa bÓ h×q sfqºq ¼o¯ sfyajau¦ dknao´p banao´p §Þq¬Þ efxr¦q q¯ svr¯u htsufrºr 

(4/12-14) 

 Tajzae¯p bÓ hÕq q¬rfyf hlefc¬nslniz; efy× sv¦o ±uelnofrlqe¯ T¦j »spa´o saz´ ¨oe´ 

b¦n q¯ efe¸ (16/3-5) 

 b¤nkq nareatoar´p tlpe¯q sÂqra bÏraeaq bºr yfr¯ hlup¬p (16/10-12) 

 b¤nkq ¨iao¦r bÓ xloayfue¯ bºr n¸psfqlq nkzkq¦ ¨t´n Æoevißp yÄn (16/23-17/1) 

 Ào xan´u t¦j »spa´o ¨oe´ saz´ ±olq¯ banao´p q¯ efe¸ (31/10-11) 

 xara´p banaàp hfolqofrºp q¯ yau¸sr (46/13-14) 

 §r¦u bºr ¨e¤p htrewne¯ saz´ ¨o´u banao´p q¯ efe¸ (56/11-12) 

4) Bu öbekteyse bak- ve gör- eylemlerinin her ikisi de bitmemiĢ eylemdir. 

 T¦j »spa´o eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q nartkskqe¦ bºr e¦i htrwu – ªÞ naruato¦r 

b¯q y¤rkq bÓ htrwq¯q eai¦ h¸e¬rlp s¸zef h¤Þrl yfrofr¯ h¸elq (10/8-12) 
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2.3.1.2. “ama” ve “lakin” 

Cümleler arasında karĢıtlık, uyumsuzluk, aykırılık vb. anlamlar kuran ve bağlanan 

cümlelerden ikincisinin birincisine bir Ģekilde bir istisna ya da ayrıĢtırma anlamı kattığı ama 

bağlacı, yer yer de neden-sonuç iliĢkisi oluĢturmakla görevlidir. (Atabay vdğr., 2003: 148; 

Delice, 2012: 149) Üstünova, ama bağlacının anlamsal iĢlevlerini ortaya koyduğu 

çalıĢmasında karĢıtlık, karĢılaĢtırma ve kanıtlama ilgileri kurduğundan söz eder. AraĢtırmacı, 

bu anlamsal iĢlevlere ek olarak duygu, düĢünce, oluĢ, kılıĢ arasındaki çeliĢki, koĢul, sebep, 

çaresizlik, uyarı vb. yönlerinde iliĢkiler oluĢturduğunu söyler. (2010: 94) Ġncelenen eserde 

çokça baĢvurulan bu bağlaç, yukarda sözü edilen anlam iliĢkilerinden koĢul, beklenen 

olumluluğu olumsuzlaĢtırma, uyarı ve karĢıtlığı düĢündürerek çaresizlik ilgilerini kurar. 

Ayrıca adı geçen bağlaç, metinde Arapça orijinaliyle amma olarak yazılır. Yalnız bu amma, 

günümüz konuĢma dilinde anlamı pekiĢtirmek için kullanılan amma ile karıĢtırılmamalıdır. 

Eserde ama ile yakın iliĢkide bulunan lakin bağlacına da üç örnekte yerilir. 

Metinde karĢılaĢılan ama ve lakin‟li cümleler, kurdukları anlam iliĢkileri açısından Ģu 

alt baĢlıklarda incelenebilir. 

1) AĢağıdaki cümlelerde karĢıtlık doğrudan değil dolaylı yoldan düĢündürülerek verilir. 

ama bağlacından sonra gelen cümle çaresizlik bildirir.  

 hfrd¯n bºr ±nslilpºz yÄn ¢papa [ama] tÓ ewqyae¯ bºr ±xoae´p Æopae¸ nl b¯q 

Ìoewne¯q sÂqra uajulp¦ Æuvr¦ ¼e¸ (3/14-16)  

 j¬paq t¦j »spa´o bºr ±nslilpºz yÄn ¢ppa b¯q sfqºq hlbº bºr Gwowzare¯q ¨Þrkoe´p 

(33/19-21)  

 nfrc¦ nar´ [kocakarı] Æioßp ±yº ¢ppa slzºq bfÞhlrlqlzº baioayad¦n yfrºp yÄn 

efy¸qcf t¦j »spa´o nsd¤narkya bºr ¨xÏd ¨oußq xfre¸ (38/22-39/1)  

 t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] 

swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r ¢ppa yaz³nnl blz¸p elolplze¯q ¨qoap¤z  

(54/5-9)  

 ±g¬qelp c¬qa [?] ±ueºp ¢ppa ¨uºp x¯ sloajºp yÄn nl xvra´p – Æioßp x¤r jazqfe¯q 

¼sufeliºq skoaj´ ¢l (56/6-8)  

2) Doğrudan karĢıtlık iliĢkisi kurar. 

 bÓ ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤qea bvovqÏr (4/1-3)  

 t¤j »spa´o §rau´ uaqkekikqe¤q ¼sufp¬zlel ÆqÓ yfqsºq ¢ppa §r¤u t¦j »spakoº 

uaqkekikqe¤q e¤Þpa c¤ju ¼e¬rlelnl toewrswq (55/20-23) 

 hwz¯o ¢ppa èd qfg¬ref jap¦o ¼su¬rlz nl ywnwpwz× htuwrfo¸p (52/4-5)  
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3) Beklenen olumluluğu olumsuzlaĢtırma yoluyla karĢıtlığı gerekçelendirir. 

 Eaql¯o ¼splqe¯ bºr jÄca ¨oßu Paeltaj dknaruko¦r – ªÞ jÂca, bfqºp tajzaefp¯ 

Ænvyßuyazekrpao³skq. – Eaql¯o ªpr±g¬qulplzlq ¢ppa Tajzae¯ ewqy¦ ywzwqe¯ 

Ænvy¤paz (7/14-18) 

 H¯r q¬lsf bvqo¦r n´z ¼o¯ sagae¯ Æovro¦r (¢ppa t¦j »spa´o Gwoufrº ¼o¯ yaueki´ xan´u 

¨r¦  yfr¯ nko³d nsyßu ÌÞo¯ yau¤rkek) (33/16)  

 Àoefp t¦j »spa´o ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfopfpºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek ÆqÓq 

¼dÙq bÓ uarag¦ hfoeºp slzofr¯ r¤su hfo×u bÓ jfptfrfqºz baq¦ nksp¯u ÆoeÓ, o¤nlq b¯q 

Æqß bvopay¸qca bfqe¯q pfe¦r Æop¦z (34/6-11)  

4) Ġkinci cümledeki yargı, birinci cümlede bildirilen yargıyı koĢula bağlar.  

 u¯n ±yº hlefoºp ëppa b¬qef babape¦q btÞo¯ ëu tajºq x¯ uaz´ ¼su¬rlp (9/4-5)  

 ÌprwqÙ slz¯ baikto¤rkp o¤nlq ¼nº hwzwq¯ [gözüne] pºi [mil] dfnlopfoº efe¸ (51/7-

8)  

5) Birinci cümlede iyi niyet temennisi vardır. ama bağlacının bulunduğu ikinci cümlede 

ilk cümledeki iyi niyet vurgulanarak karĢıdaki kiĢiye uyarıda bulunulur. 

 §oo¦j sfoap¯u xfrsÕq, ¢ppa ysovqÓq Ûsuwqe¯ bºr §r¦u x¦r ±oº u¯n yaqq³tekr 

nfqelqº htz¬u (34/12-14)  

 À hld¯ blrolne¯ yauukikqe¦ ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa usnßz ¢ï ufnßz [dokuz] hÙq ufpapkqe¦ 

sfqe¯q bºr ±rn¯n ±xo¦e x¯ pajºr nksurane¦q bºr ±rn¯n u¤ï zvjßr ¼e¬r, o¤nlq b¯q 

hfopfy¸qdf ¼splqº nÂpay¤skz, b¯q nfqeºp nsyad¤ikp efyº bÓ plqx¦o Ûzfr¯ nar¦r 

±yofelo¬r (5/20-6/2)  

2.3.1.3. ve 

Ve bağlacı, arka arkaya gelen unsurları, sözcükleri, sözcük öbeklerini ve cümleleri 

birbirine bağlamakla görevlidir. Bir tür virgül görevi de yapan bu bağlaç, Türkçeye 

Arapçadan girmiĢ ve geniĢ bir kullanım alanına sahip olmuĢtur. Metinde ve bağlacına genel 

Türkçedeki yaygın kullanımına paralel bir biçimde sıklıkla baĢvurulurken daha çok cümleleri 

birbirine bağlama iĢlevini üstlendiği gözlenir. 

1) Sözcükleri bağlama 

 Tajzae¯ u¯n ±yº hlefoºp ¢ppa b¬qef babape¦q btÞo¯ ¢u tajºq x¯ uaz´ ¼su¬rlp (9/4-

5) 

 y¯r ¨oukqe¤, ¨ï x¯ hwq¯t ywz× htrp¯z bºr pajz¯q yauukr³rslq (7/22-23) 

 Tajzaefyº es¦ x¯ sfq¦ ¼o¯ À pfîaq¦ braneko¦r (8/3-4) 

 ±rufsº hwqÙ ¨o¤ï x¯ tfqoºn ¼o¯ ¨x¦ dkneko¦r (10/6-7) 
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2) Sözcük öbeklerini bağlama 

 sfqºq Paelt¦j x¯ yaqkqeanlq´q xfzºr Æoevivqß blop¯z ¼s¯p yaz´n bfqºp efrxltolilp¯ 

(5/4-6) 

 ¨p¦q efrxºt s¯q bfqºp Paelt¦j x¯ bvqßq xfzºr ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra ªobfe 

bfqºp efrelp¬ef efrp¦q ÆoÏrsvq (5/6-9) 

 Tajzae¯ eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¤rnfq htreÕnl nartke¦q bºr ¨xc³, ±olqe¯ taj´q x¯ 

¨rnaskqe¦ bºr uazº ¼o¯ hfo¸rlel (8/22-9/1) 

 uaeleaj³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) 

Æosßq efyºu naâu ÆoeÓ (9/20-23) 

 

3) Cümleleri bağlama 

 Tajzae¯ batoae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapay¤ x¯ u¯n dÄn Æiratºu n¤q u¯r ¼dlq¯ 

bauu³ (8/12-15) 

 bfqºp Tajzaefpºq daqº sknkop´t Æea hlefc¯n x¯ bÓ xfs¸o¬Þof tvq¦ bºr ¼sºp nsyao´p 

efyºu Tajzaefyº Àraya hfulrlro¬r (9/15-17) 

 T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À htrwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±efr¬n, htreÙ uai´q 

±ufilqe¯ bºr hwz¯o yaÞo¦ x¦r x¯ bºr bwy×n sÓ ¨n¦r x¯ svyÓq nfqarkqe¦ bºr cfÞr¦q 

Æuoaq³r (10/20-24) 

 s¯q Æqe¦ jaz´r bvovqßu paeefyº ¼gae¯ ¼e¬rslqlz x¯ ufefrºq r¬spfq nkz´ babaskqeaq 

¼su¯r (16/21-23) 

 Æoe¯p t¦j »spako¯ pwcfdlo¯r [müjdeciler] hfoºu Uwrnp¯q b¬yl nkzkq´ saq¦ xfreº x¯ 

batoaqe´ bºr bºr ¼gae¯ ¼upfi¯ (18/15-17) 

 Æioßp bºr ytr×n nkz´ ¼d×q bÏnaear qfy¯ pa¸o ÆoÏrsvq x¯ j¯p ytr×n nkz´ À uarage¦q 

hlupºt ¢rukn n¸psf naopaplt (23/11-14) 

 À ufrefyº ¨dßu q¯ ban¤rskq bºr ¨Ý¦ n´z hfrh¯g ¼to¯r x¯ htzofrlqe¯q y¦t yfrlq¯ n¦q 

¨io¤r (29/2-4) 

 Bvqo¤r Æuvrßu najx¯ uwu×q ¼delne¯q sÂqra b¯t nare¦t – h¬olq n´z nareatkpkz´ tß 

ylile¯ xfrfoºp efy× pwtaxfr¯ ±Þofelo¯r x¯ hfo×u – tajzae¯p §ooajºq ±prº Ûzfr¯ 

n´z nareatkpkz´ saq¦ xfrfc¬ilz pwbar¯n Æo¦ ufy×u batoaeko¦r tfrbfuo¯r ¼cpfi¬ 

(33/7-13) 

 b¸ref q¯ ban¤rskq bºr Æxaq´q ywzwqe¯ bºr sar¤ï x¦r x¯ saraÞyºq Ìqwq¯ bºr dae´r 

nvrvopßt x¯ daekr´q yaqkqe¦ ewro× ewro× nvto¦r x¤rnl jlsab´ yÂn (34/19-23) 

 ¨qas´ razº Æopayßu nkz´ ¨oe´ hlueº x¯ q¬rfef ÆoevivqÓ blop¯p (38/11-12) 
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 bvqo¦r pfrelxfqe¯q ysnar´ dknekne¦ Gwoufrº hfoÙu t¦j »spakoºq ±olqº ÌueÙ x¯ 

Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ eaj´ htrwteÙ (44/20-23) 

Türkçede çoğu kez ve bağlacı yerine {-Xp} ulaç ekiyle yapılmıĢ bağlama ulaçları 

kullanılır: Gelip gitti (geldi ve gitti); Görüp aldı (gördü ve aldı) vb. (Atabay vdğr., 2003:142) 

Bu görüĢten yola çıkılınca {-Xp} ekli bir ulaçtan sonra ve bağlacının kullanılamayacağı 

düĢünülür. Nitekim TDK Yazım Kılavuzu da zarf-fiil eklerinden sonra neredeyse ve 

bağlacıyla eĢ değer bir kullanıma sahip virgülün kullanılmaması gerektiğini söyler. Ancak 

incelenen metinde adı geçen ulaç ekinden sonra ve kullanılır. Bu da metnin karakteristik 

özelliklerinden biridir.  

 bvqo¦r jkrnaoar´ hfyºu x¯ saraÞqe¦q naon´u yso¦ rfx¦q Æoevo¤r (4/14-16) 

 nkz´q ¨noº ufrwt¦q Æoßu x¯ htiswq× ¨d´u Æioaq´q ywzwq¯ swrÕxfrek (11/24-12/2) 

 T¦j »spa´o daelrºq Ìqwq¯ hfo´u x¯ dkukroar¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q htre× bºr hwz¯o n´z 

daukre¦q uktar´ dkne³ (11/4-7) 

Metinde ve bağlacının kullanım alanıyla ilgili öne çıkan bir diğer özellik, noktalama 

incelemesinde de belirtildiği gibi ve‟den önce virgülün kullanılmasıdır.  

 T¦j »spa´o eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q nartkskqe¦ bºr e¦i htrwu – ªÞ naruato¦r 

b¯q y¤rkq bÓ htrwq¯q eai¦ h¸e¬rlp s¸zef h¤Þrl yfrofr¯ h¸elq, x¯ Àraeaq naon´u 

yfrofrlq¯ hfoeko¬r (10/8-12)  

 äpel bvqo¦r sab¦j ±rn¯q naon´u À dftpfy¯ eaj´o Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu 

¨xefuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q batkq¦ etqpfi¯ n¤xo v nar¦r ±uelo¬r (10/15-19) 

 b¤nkq nareatoar´p tlpe¯q sÂqra bÏraeaq bºr yfr¯ hlup¬p, x¯ bfqºp ¼tlpº Mfxoae¦q 

h¤Þrl n¸psf blop¯z (16/10-13) 

 j¬paq T¦j »spa´o ¢soa ¼jp¦o äupfylu Ût¬qpfefq ¨ue¦q ¨tay¦ ±qºu ¼nº bvs¯ ¨oe¸, x¯ 

y¸qf ¨ulq¦ blq×u yso¦ rfx¦q ÆoeÏ (15/1-4) 

2.3.1.4. de (da) 

Bu bağlaç, cümleleri sözcük öbeklerini, aynı türden sözcükleri ve görevdeĢ ögeleri 

birbirine bağlar. Bağlama görevi yaparken ögelere eĢitlik, birlikte olma, gibi olma anlamları 

kazandırır. (Atabay vdğr., 2003: 127) 

AĢağıdaki örneklerin bir kısmında de (da) bağlacı; eĢ değerli, eĢ görevli sözcüklerin 

oluĢturduğu ardıĢık cümleleri bağlarken eylemlerden birini derin yapıya iterek kısa anlatım 

sağlar. 

 efre¸de efrpaq¸da xfr¯q Hweae´r (5/10) 

 ÆqÏda sfq¸de ¨oßu Kaqeajar¦ hle¬rlz (34/1-2) 



178 
 

 T¸pel bvqo¦r btÞo¯ efy×u uvrÏrnfq t¦j »spa´o bane´ nº bºr §r¦u eveai´q blrº yfre¯ 

blr¸de Kftºt eaikqe¦ qlt¦q xfrºr (36/17-20) 

 Gwowz¦r t¦j »spako´ htr×u t¦j »spa³ode Gwowzar´ htrÕqcf blrlblrofrlqº bsyvqoarkq¦ 

sarkoßu ±g¬qelp sfqº htne¯ ¨r¤rnfq yfre¯ bvoeßp b¸raz xan´u c¦q ssjbfuº ¼uelo¬r 

(41/1-5) 

de (da) bağlacı, arkasından geldiği sözcüğün anlamını pekiĢtirmekle birlikte daha 

önceden anlatılanlarla bir bağlantı oluĢturur. Ayrıca “üstelik” anlamı da katar. (Atabay vdğr., 

2003: 130) Metinde de (da), bağlaç göreviyle geldiği birimi öne çıkarıp dolaylı yoldan 

benzerlerinin anımsanmasını sağlar.  

 bvqßq xfzºr ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra ªobfe bfqºp efrelp¬de efrp¦q ÆoÏrsvq (5/7-

9) 

 Tajzae¯ u¯n ±yº hlefoºp ¢ppa b¬qde babape¦q btÞo¯ ¢u tajºq x¯ uaz´ ¼su¬rlp (9/4-

5) 

 T¸pel b¯t nare¦t t¦j »spakoe¯q nsrnßu (t¸pel blz¸de nkr¦r efy×) xfsxfs¯ ¼uelo¬r 

(32/16-18) 

 t¦j Gwoufrly¯ – jaz´r Ào efelne¬, Gwoufrº nareatoarkq¦ – h¬olq s¸zde jaz´r Àovq 

hlefoºp nareatoar´ – jaÞr ±g¬qelp bºz hle¬pfylz slz¯ åivro¦r Æosßq efelo¬r (45/2-6) 

 uaeltajºp slzo¯r ±yº saur¤d blo¸rslqºz t¦j »spako¸de bloºr (48/16-17) 

 ¨r¦u –hwz¯o ¢ppa èd qfg¬rde jap¦o ¼su¬rlz nl ywnwpwz× htuwrfo¸p (52/4-5) 

AĢağıdaki örneklerdeyse söz konusu bağlaç, zorunluluğu dikkat çekerek özneyi öne 

çıkarır. 

 pwce¯ jaq³p, uaelt¦j nkzkq´ ¼sufpºt b¬yde sÊz xfrpºt (19/18-19) 

  (Uwrnp¯q bfylqºq nkz´, Gwowz¦r jaq´p bfqºp qltaqo³p, ¨qas´ razº Æopayßu nkz´  

¨oe´ hlueº x¯ q¬rfef ÆoevivqÓ blop¯p) b¬qde ¨rnaskq¦ ewt×u ¨r¤rnfq sºz baq¦ 

nksp¯u Æoevqßz (38/10-14) 

 y¤rkq bab¦q daikr´u saq¦ Æioßp ±yj¦ ±e³zlp [ederim] sfqqº [seni] ªifr tß §rau´ 

ÌoewrÙrsfq, s¬qde e¬rslq bãt Ûsuwq¯ x¯ bÏraya hfo¸u, sfqºq ¼o¯ yaoaqe¤q c¬qn 

±upfi¯ bato¤rkz (58/13-17) 

Bu bağlaç, sorulu cümlelerde ĢaĢma bildirerek anlamı pekiĢtirir. (Atabay vdğr., 2003: 

130) Metinde bu yönde bir örnek vardır. Burada ĢaĢkınlığın yanı sıra alaya alma da söz 

konusudur. 

 x¦r h¯u h¯o Æio¤q tß nae¦r yliluo¯r d¯qn ±eºu yfq¬pfdilerde s¬qpl yfqfnz¬nslq 

[yeneceksin] (55/11-13) 

AĢağıdaki örnekte bu bağlaç cümleye meydan okuma anlamı katar.  
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 ªÞ yliºe Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q Àoda ÌÞo¯ y¯ efe¸ (35/4-6) 

ġu cümlede bir adına gelerek bir de kalıbını oluĢturur. Cümleye “-den baĢka”, “ek 

olarak” vb. anlamlar katar. 

 uaelt¦j – q¸dwq bÄt tfÞo¯r stÞo¬rslq j¸d bºr ¨e¦p ±xoaekq´ Ìoewrwrpw efyfrºn nfqeº 

nfqelq¯ pwoajaz¦ ¼e×u xaraàp hfolqofr¯ b¸rde b¯q bana´p efyÙ naonÓu t¦j »spakoºq 

nsqaikqa hlue¸ (47/1-6) 

AĢağıdaki cümlelerde ise de biçimi, ama bağlacının iĢlevlerinden olan olumluluğu 

olumsuzlaĢtırma yoluyla karĢıtlık yaratarak çaresizlik ifade eder. 

 bvqßq saouaqau´ h¤yfu zlae¯ ¼eº ¼s¬de q¯ gaÞe¤ nl bvqßq ewqyae¯ ¢soa zwrlfuº yÂikel 

(3/3-5) 

 uaelt¦j bajtºt xlrp¯n ¼d×q efrxltº dÄn ¨raeº ¼s¬de bºr ewro× bvo¤paekoar (9/23-10/1) 

 ¨p¦q qlq¯ h¯o tvqß ¨ukq¦ bsqelrºu [bindirip] yfrlq¯ ysooayao³p, z¸ra ¨q¦p bab¦p 

naruat´p hfoºu bfqe¯q z¦q ¼efro¯r efyºu yanasº uvuvteÓ ¼s¬de htzwqÙ bºr ewroÙ 

Æioaq´q Ûzfrlqe¯q ¨ylr¤pazkek (11/14-19) 

2.3.1.5. dahi 

Bu bağlaç, ardından geldiği sözcüğü belirtme, kuvvetlendirme, öne çıkarma, vurguyu 

geldiği birime çekme gibi yönlerle anlamlandırır. Metinde bir kullanım dıĢında tüm 

örneklerde cümlenin öznesini öne çıkararak kuvvetlendirmekle görevlidir. 

 Paelt¦j – x¦r dartke¦q ¼nº n¦u efrxlt¦q jkrnas´ ¨o – Vfzºr eajº ¨o´u hfoe¸ (4/9-11) 

 Tajzae¯ – ¨p¦q jÂca caq´p u¯n sknkoe´ bfqº b¸raz ektar´ dkn¤r. HÂca eajº u¯n ±yº 

efyºu saraàq nauvsvq¦ bºr áÝ¦ saquaoly¦ htuwr×u Tajzaefyº Àraya hfulrºu Æuvruevo¦r 

(8/19-22) 

 j¬paq nauvoar´ nauayßp nfqelofrº eaj´ nadeko¤r (24/11-12) 

 bß eaj´ bºr ¨zkq´ nadkrßu nfqe¸ef bºr uarag¦ dfnlo×u ÆuvreÏ (32/13-15) 

 bvqo¦r hwrz¯ nko´d nkokc¦ ewtpfne¯ ¼n¯q ªq qljayfuº ¨rau´q ¨u´ ufnfrofqºu nfqelsº 

eaj´ ewte× (37/10-12) 

 §r¦u eaj´ ±g¬qelp efrelqº baq¦ stÞo¯ e¬Þqcf t¦j »spa´o efrelqº ¨rau¦ ¼gae¯ ¼ueº 

(38/8-9) 

 ¨qe¯q bºr qar¦ basßu ¢c nÏru nsyvq¦ sao¦r hlbº b¸razkq´ nkrßu blrazkq´ nadkrßu nfqeº 

eaj´ hfrº etq×u bane³nl eaj¦ åy¸ysroar (43/6-9) 

 jaqÓp Svou¦q Æuvrevne¦ Æqo¦r eajº ±oufqc¯ elx¦q uvrevo¦r (46/17-18) 

 Paelt¤j nkokc´ dfnºu yaqatuliº hlbº t¤j »spa´o bºr uarag¤ dfnloºu §r¤u eajº Paeltaj¤ 

bºr nko³d xvrßu ¼nº uard¤ ±yofe¸ (59/14-17) 
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AĢağıdaki cümledeyse zarf tümleci vurgulanmak istenir. Çünkü metnin bağlamı 

hesaba katılırsa ġah Ġsmail‟in ilk karısı Gülperi‟nin ikinci karısı Gülizar‟la, görüĢmesi zor 

olan biriyle, görüĢüyor olması önemli ve ilgi çekicidir. 

 bvqo¦r pfrelxfqe¯q ysnar´ dknekne¦ Gwoufrº hfoÙu t¦j »spakoºq ±olqº ÌueÙ x¯ 

Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ eaj´ htrwteÙ (44/20-23) 

2.3.1.6. ne … ne 

ArdıĢık iki cümleyi bağlayan ne … ne bağlacı, metinde yalnız bir yerde geçer. Bu 

bağlacın kullanıldığı yapılarda sıklıkla ortak yüklem kullanılır. Bu nedenle yüklem ilk 

cümlede yüzey yapıda, ikinci cümlede derin yapıda yer alır. Ancak metindeki tek örnekte iki 

cümlenin yüklemi de yüzey yapıdadır. Günümüzde bu bağlacın bulunduğu cümlenin yüklemi, 

genellikle olumluyken kimi kullanımda olumsuz yüklemin tercih edildiği de görülür. Metinde 

geçen ne … ne bağlacının yüklemiyse olumludur.  

 À xan´u Paelt¦j ±olqº dfblq¯ nsyßu efrxlt¯ b¸raz ¨nd¯ xlrp¯n qlyfulqe¯ ¼n¯q bane³nl 

q¯ efrxºt x¦r q¯ n¸psf x¤r (6/2-5) 

2.3.1.7. “çünkü” ve “zira” 

Biri Farsça biri Arapça kökenli bu bağlaçlar, yargıları birbirine bağlarken kendisinden 

önce gelen cümle ya da cümlelerin neden ya da açıklamasını verirler. Genellikle cümle 

baĢında tercih edilirler. 

 ªÞ jÂca, bfqºp tajzaefp¯ Ænvyßuyazekrpao³skq. – Eaql¯o ªpr±g¬qulplzlq ¢ppa 

Tajzae¯ ewqy¦ ywzwqe¯ Ænvy¤paz cfx¦u ¼e¸qcf, Paelt¦j – ewqy¦ ywzwqe¯ bºr 

±xoaekp x¦r q¸dwq Ænvy¤paz dfx¦u ¼e¸qcf, j¬paq ¨jrfue¬ pl ÆnÏr; Eaql¯o – j¤Þr 

±g¬qelp ÌÞo¬ efilo y¯r ¨oukqe¤, ¨ï x¯ hwq¯t ywz× htrp¯z bºr pajz¯q yauukr³rslq 

Tajzae¯ À xan´u ÆnÏr, dÕqnl bºr pajgº yfre¯ ÆnÏrsa, bºr t¬Þ hÈrpfylu efrslq¯ 

pfthßo Æoßr (7/24-8/2)  

 ¨p¦q qlq¯ h¯o tvqß ¨ukq¦ bsqelrºu [bindirip] yfrlq¯ ysooayao³p, z¸ra ¨q¦p bab¦p 

naruat´p hfoºu bfqe¯q z¦q ¼efro¯r efyºu yanasº uvuvteÓ ¼s¬ef htzwqÙ bºr ewroÙ 

Æioaq´q Ûzfrlqe¯q ¨ylr¤pazkek, dÕqnl À hlc¯ n´z Ûryaskqe¦ T¦j »spakoº htrp×t ¼e¸ 

(11/14-20) 

 ¨p¦q qlq¯ h¯o tvqß ¨ukq¦ bsqelrºu [bindirip] yfrlq¯ ysooayao³p, z¸ra ¨q¦p bab¦p 

naruat´p hfoºu bfqe¯q z¦q ¼efro¯r (11/14-17) 

 n³zkp bvqßq ¼oacº htiswq×q bfqeofrlqº dtz×u htzwq¯ swr¬slq À xan´u ¨ylo´r z¸ra 

y¤okqkz sfqºq pfpfofrºq Æq¦ tlg¤ekr (11/21-24) 
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 Uwrnp¯q bfyº uaeltaj¦ efeº nkz´q b¸raz ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra 

¢qcan jaz´r Æoablo¸rlp efe¸ (19/24-20/2) 

 tajzae¯ blzº babaq´q saraÞq¦ htuÕrpf batn¦ nsqai¦ hlefoºp z¸ra rfpºo gfq¦ hfoe¸ 

(46/2-7) 

2.3.1.8. ancak 

Atabay vdğr. bunu hem bağlaç hem de zarf olarak ele alır. Bağlaç olursa ama, fakat, 

lakin gibi karĢıtlık ilgisi kurar. (2003: 95) Zarf olursa durum zarflarından biri olarak sınırlama 

iĢlevini üstlenir. Bu sınırlama, eylemin gecikmeden yapılmasının istenmesi ya da bunun baĢka 

türlü olamayacağıdır. (2003: 134) Delice, bağlaçlar arasında gösterdiği ancak sözcüğünün 

bağlanan iki cümleden ikincisinin birincisine bir Ģekilde bir istisna ve bir ayrıĢtırma anlamı 

kattığını söyler. (2012: 150) ancak‟ın istisna ve ayrıĢtırma anlam bağıyla bağlaç olarak görev 

almasına metinden iki örnek verilebilir. Bu bağlaçla aynı iĢlevde kullanılan yalnız‟laysa bir 

yerde karĢılaĢılır. 

 daekroar³ea [çadırlarda] n¸psf n¤opapkt ¢qdan bºr ±snº dae´r x¤r (20/5-6) 

 ¨r¦u nfqelq¯ bºr dfn¯ ewz¯q xfrºu bvqoar´q ¼dlq¯ bºr hlrºt hlreº ¢qdan bºr ¨e¯p 

nvruvoeÓ (52/17-20) 

 sfnºz Æeas´ x¦r y¤okqkz bºr Æeas´ ufrefoº ¼e¸ (29/1-2) 

Metinde bu dil biriminin zarf göreviyle eylemin gecikmeden yapılması gerektiği ya da baĢka 

türlü olamayacağı biçiminde bir anlamla kurduğu bir örnek vardır. 

 Uwrnp¯q bfyº uaeltaj¦ efeº nkz´q b¸raz ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra 

¢qcan jaz´r Æoablo¸rlp efe¸ (19/24-20/2) 

2.3.1.9. eğer 

ġart ifade etmekle veya Ģartı kuvvetlendirerek baĢına geldiği cümleyi sonraki cümleye 

bağlamakla görevlidir. (Ergin, 2006: 355) eğer bağlacının ait olduğu yan cümlenin kurucu 

eylemi Ģart eki {-sA} almak zorundadır. 

 ªifr Gwoowzar´ bvop¤sap b¤rl Æqßq ysovq¦ Ìofyºp (23/20-21) 

 ¨p¦q Gwoufrº ªifr bvqe¦q hfcuº ¼s¯ jab¯r x¯r hlefyºp bvoayºp (33/23-34/1) 

 ªifr jabfrºq x¤rlsf stÞo¯ (38/14) 

 t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] 

swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r ¢ppa yaz³nnl blz¸p elolplze¯q ¨qoap¤z  

(54/5-9) 

 Æioßp ±yj¦ ±e³zlp [ederim] sfqqº [seni] ªifr tß §rau´ ÌoewrÙrsfq (58/14-15) 
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2.3.1.10. ya … ya 

Bu bağlacın görevi; türlü ögeler, sözcükler ve cümleler arasında yeğ tutma, seçme, 

oranlama, denklik kurma ve sıralama yapmaktır. Metinde bir yerde seçme anlamında 

karĢılaĢılır.  

 §ooaj y¦ saq¦ y¦ baq¦ xfrºr (36/22) 

 

2.3.1.11. yoksa 

Genel olarak “aksi takdirde” ifadesiyle de karĢılanabilen yoksa bağlacı, bağlanan 

cümleler arasında tahmini karĢıtlık oluĢturmak amacıyla kullanılır. (Delice, 2012: 162) Bu 

metindeyse Ģarta bağlı olarak kuvvetli bir uyarı / tehdit anlamı katar.  

 nsc¦ nae´q ±olqefnº nkq¦ uatkq´ br¦n yÂnsa t¸pel pfrelxfqe¯q ¨tay¦ ¨ußu n³rn 

uard¦ ¼e¬rlp (40/8-11) 

 tÓ sa¦u t¦j »spakoº ÌoewrÙu hfolqofrº Æopao³skq [?] yÂnsa nfqelpº ufo¯g ¼e¬rlp 

(46/23-47/1) 

2.3.1.12. meğer 

Meğer bağlacı; beklenilmeyen, umulmayan durumları anlatan, yüklemleri öğrenilen 

geçmiĢ ya da rivayet bileĢik zamandaki cümlelerin baĢında ya da sonunda kullanılır; böylece 

bir açıklama getirir. (Atabay vdğr., 2003: 152) Bağlacın eserdeki tek kullanımında yukarıdaki 

tanımlamaya uyacak beklenmeyen, umulmadık bir durum söz konusudur. Aynı zamanda 

meğer‟li cümlenin yüklemi, rivayet bileĢik zamanda çekilmiĢtir.  

 T¦j »spa´o efreoº tß bfÞuofrº efyfr¯n Ûzfrlqe¯q ¼nº hwxfrcºq hfdºu bºr blrlq¯ 

janln¦u t¦j »spako¯ yaz´n Æoeß bldarfqº [biçarenin] ¼nº htzofrlqº Æyßu bÏraea 

branpkto¤r, t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº 

[gözlerine] swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r ¢ppa yaz³nnl blz¸p 

elolplze¯q ¨qoap¤z, Æqßq efrelqº efrp¦q [dermanını] nfqelslq¯ ¨qoaeao´p (p¬ifr 

»spa´o nßt elolqe¯q ¨qo¤rkpkt) x¯ hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº 

¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ ¼nº htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z 

nkoekne¦ ¢qlef ¼nº htzofrº ¨dloºu ¼nº uarag¦ pfolo ban¤rnfq bºr dlgdº htr×u dlgdlqºq 

yaqkq¦ xarar¦n ±olqº Ìu×u bab¦ bfqº ±xoauoki¦ nabßo ±e¬rp¸slq (54/1-18) 

 

2.3.2. Ulaç Eklerinin Kullanımı 

Eylemlerden geçici zarf yapmak için ulaç (zarf-fiil, gerundium) ekleri kullanılır. 

Türkiye Türkçesi zengin bir ulaç eki hazinesine sahiptir. Diğer eylemsi ekleriyle birlikte 
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Türkçenin ifade yeteneğine zenginlik katan bu ekler, cümle ölçeğinde ahengi bozarak ve 

anlamı bulanıklaĢtırarak abartılı bir biçimde kullanılmazsa dile büyük bir sadelik katar. Ergin, 

asıl hareketin yardımcı hareketlerini ifade eden kelimeler olarak gerundiumların Türkçeyi 

basit bir cümleyle karĢılayan, böylece cümle kalabalığından uzakta tutan bir dil durumuna 

soktuğunu söyler. (Ergin, 2006: 339) Deny, Osmanlı Türkçesinin son zamanlarına kadar 

edebiyat dilinde pek uzun zincirlemelerin tercih edildiğini bu yüzden zarf-fiillerden de geniĢ 

bir biçimde yararlanıldığını belirtir. Bir mektubu, bir buyruğu, bir fermanı hatta bir kitabın 

giriĢ bölümünü bile tek cümleye sığdırmaya çabalayan bu düĢünce tarzının dili kötü bir 

kullanıĢa sürüklediğini ifade eder. Ancak Deny, bu yönde bir tutumun Osmanlı Türkçesinin 

son dönemlerinde (XX. yüzyıl baĢları) yazarlarca terk edilmeye baĢlandığını söyleyerek 

bunun yazı diline de hissedilir bir açıklık getirdiğinin altını çizer. (2012: 425) 

Teze konu olan eserde ulaç eklerinden sıkça yararlanılır. Özellikle {-Xp} ulaç eki 

sıklıkla tercih edilmekle birlikte {-Arak}, {-XncA}, {-mAdAn} gibi ekler de yoğun olarak 

görülür. Ayrıca günümüzde kullanımda olmayan {-dIkdA} eki de pek çok yerde geçer.  

Ele alınan metinde özellikle {-Xp} ulaç eki, abartılı bir Ģekilde kullanılır. Deny‟nin 

belirttiği Osmanlı Türkçesinin klasik üslubuna yakınlık gösteren bu tutum, sıkıcı ve estetikten 

uzak bir anlatıma neden olur.  

 Bºr h×q Paekt¦j sab¦j qapazkq´ nko³u, b¤efjv yfrlq¯ ÆuvrÏuea jaq´p Svou¦q ±olq¯ 

±qu¦p ¨Þqas´ ¨o´u Paeltajºq nartkskqe¦ evrÓrnfq, Paekt¦j bºr nfr¯ ¢j ±eºu batkq´ 

saooae´ (3/6-10) 

 j¬paq Tajzae¯ ¨izkqe¦q nfpliº dknar´u ysnar´ ¨uekikqe¦q ufu¯ capkq¦ hfoºu c¤p 

nkrko´u hwq¬telr ¼dfrÙ hfoeº (8/9-12) 

 HÂca eajº u¯n ±yº efyºu saraàq nauvsvq¦ bºr áÝ¦ saquaoly¦ htuwr×u Tajzaefyº Àraya 

getirºu Æuvruevo¦r (8/19-22) 

 t¦j »spa´o n³rn h×q ufjapp×o ¼efcfilq¯ ¨no´ n¬spfywu yaqkqe¦ Æoaqoar¦ – t¸pel b¯q 

åÞnvya xarßu n³rn h×q åyvyac¤ikp Àooaya n³rn hwqe¯q ªxfo åyaqelr¤skqkz efy×u zau´ 

uaelt¤jua ewy×q ufuarlnlq¯ batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r h¬opfelilqefq xfsxfs¯ 

¼e×u jab¯r ¨op¦n ¼d×q bºr uau¦r htqefre¸ (20/8-16) 

 uau¦r yso¦ dknßu Kar¦ uai´q ±ufilqe¯ n¸psfyl bÏopayup hfrwy¯ hfo×u x¯ uaeltaj¦ – 

±g¬qekp À daekroar´q yfrlq¯ Àu blupºt efy×u uaeltaj´q nfÞgº bÓ sÊz t¦j »spakoºq 

nvoaikq¦ hle¸qcf, Àua pfoºo pajsÓq babaskq´q hfo¯u [gelip] ¨ioayar¦n bvqÓ efe¸ (20/16-

22) 
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 b¸ref t¦j »spa´o Kap¯r uay¦ blq×u hle¬rlnfq ¨qas´ jab¯r ¨oßu sadkq´ ysoar¦n »spako´q 

nartvsvq¦ dknßu – Æioßp q¬rfyf hle¸ysrsvq; s¯q bºr uaekt¦j ±xoae´ Æo¤skq btÞo¯ bºr n´p 

[kız] ¼d×q uaioar¦ ewt¬slq (24/13-18) 

 j¬paq nap¯r uay¦ bºr xvrßu q¤sko nauvy¦ bºr hti×s xvruÏÞsf nao¯ nauvsß uarpauai´q 

ÆoÏu ¨qe¯q yso¦ rfx¦q Æoar¤n dftpfqºq batkq¦ hfoºu t¦j »spa´o bvqo¦r stÞo¯ ¼e¸ 

[söyledi] (25/16-20) 

 j¬paq ¨ukq¦ Æuvrßu sfrayºq yaqkq¦ hfoºu q¸cf bºr hÕrz xvrßu saraàq bºr uarag´ ylnkoe´ 

(28/20-23) 

 Bvqoar´ stÞofy×u ¨ue¦q ±q×u ¨u´q nsoaqkq´ yfeº yfre¯q dfn¸u, y¸qf blqeº Zwoglnar¦ 

(32/9-11) 

 ªo ¨ußu y¦ §oo¦j efy×u efxofrºq ¼dlq¯ hlr×u bºr nko³d ¨ußu efxo¯r batoaeko¦r nadpai¦ 

(32/11-13) 

 §r¦u yfrlqe¯q naonßu ¨jkr¦ ±q×u nar¦ bacai´q Ûsuwq¯ blq×u ±ooº baup¦q hwrzwqÙ ±olqe¯ 

tutßu pfÞeaq¦ dkne³ (36/23-37/2) 

 Àoefp nfqe¸qcf pwoajaz ¼e×u – tvqe¦q q¯ Æoßr b¯q bºr japoae¦ ¨o³rkp efy×u bºr qaar¦ 

bas´u hwrz× yfeº yfreºq [yerden] kavrayßu j¤poa ±yofeº (37/6-10) 

 t¦j »spa´o ¨ue¦q ¨tai´ ±q¸u, x¯ ¨rau´q Ûzfrlq¯ Æuvrßu bfolqe¯q jaqdfrº dknarßu ¨rau´ 

Vvrac¤n ¼n¬q ¨r¦u ywzwqe¯q qlîabºq dlnarßu t¦j bane´ ¨r¦u efi¸oplt (37/12-16) 

 t¸pel nsdvdÓ bat´ nsdvyÓ ¨o´u x¯ À dftpfqºq batkq¦ hfulrÙu Àraea èd n´z ÆoevivqÓ 

htrÕqdf hfrly¯ etqÙu ¼nº nsdÓ eaj¦ htuwreÙ (45/20-24) 

 bºq bat´ x¦r h¯u h¯o Æio¤q tß nae¦r yliluo¯r d¯qn ±eºu yfq¬pfelofref s¬qpl yfqfnz¬nslq 

[yeneceksin] dfÞqcf t¦j »spa´o dÄn rfc¤ ±efr¯n ¼zºq ¨o³uev [alıp] ¨ukq¦ blqºu usir´ 

§rau´q nsqailq¦ hleºu bºr qaar¦ basekne¦ §r¤u ªÞ x¤j tÓ qarayº b¯q bºr efg¦ t¦j 

»spakoe¯q ¼tlueºp t¸pel tÓ ylilue¯q ¼tle¸srÓp (55/11-20) 

 Bvqoar´ stÞofelnofrlqe¯ §r¤u – br¯ nkzo¤r ¨i¤p hfopºt efy×u Ûd× blre¯q ¨tai´ hfoºu 

t¤j »spakoºq ±olqº tuwu ¨ioapay¤ batoaeko¤r (58/7-10) 

Bu tür örneklerin dıĢında hem {-Xp} hem de diğer ulaç eklerinin ölçülü kullanıldığı 

yapılar da söz konusudur. 

 h¯o Æioßp b¯j [bey] Æoar¦n Gwowz¦r jaqkpe¦q ¼nº bvs¯ ¢o (14/23-15/1) 

 Ìufe¯q §r¦u Ûzfqhº jaÞnkrar¦n – ªÞ yliºe Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q 

Àoea ÌÞo¯ y¯ (35/4-6) 

 j¬paq jazkroaqßu Æio¦q x¯ nkz´q yaqkq¦ hfofr¯n åyvevnoarkq´ htr×u åyaqekr¤pkek 

[uyadıramadı] (43/2-4) 
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 bÓ sÊz t¦j »spakoºq nvoaikq¦ hle¸qcf, Àua pfoºo pajsÓq babaskq´q hfo¯u [gelip] 

¨ioayar¦n bvqÓ efe¸ (20/20-22) 

 t¸pel bvqo¤r bfrab¯r naray¦ hfop¯n ¼d×q yso¦ clneko¤r, ¢ppa saray¦ yan´q hfo¸qcf 

nwc×n nareatoar´ ¼ofr× xar´u n´z najx¯ jazkroayßu ultlrpfne¯ ¼n¯q t¦j »spa´o 

nareatoar´ ¼o¯ saray¦ eaj´o Æoevo¤r (32/24-33/6) 

 T¦j »spa´o ¢soa ¼jp¦o äupfylu Ût¬qmeden ¨ue¦q ¨tay¦ ±qºu ¼nº bvs¯ ¨oe¸ (15/1-3) 

 T¸pel uaeltaj´q ±prº Ûzfr¯ uau¦r yso¦ dkn´u À uai¦ xarekne¦ bºr yaÞo¦ htreÕ (17/19-

20) 

 Sfqe¯q ¨Þrkoao´ bºr eajã hÕopfelp (41/11) 

 jaqÓp Svou¦q Æuvrevne¦ Æqo¦r eajº ±oufqc¯ elx¦q uvrevo¦r (46/17-18) 

 À xan´u Paelt¦j ±olqº dfblq¯ nsyßu efrxlt¯ b¸raz ¨nd¯ xlrp¯n qlyfulqe¯ ¼n¯q bane³nl 

q¯ efrxºt x¦r q¯ n¸psf x¤r (6/2-5) 

 bvqo¦r hwrz¯ nko´d nkokc¦ ewtpfne¯ ¼n¯q ªq qljayfuº ¨rau´q ¨u´ ufnfrofqºu nfqelsº 

eaj´ ewte× (37/10-12) 

{-Xp} ulaç ekiyle kurulmuĢ ulaçlara bağlama ulaçları da denebileceğini söyleyen 

Atabay vdğr. adı geçen ekin sık sık bağlacın yerine de kullanılabildiğini belirtir: Alıp gitti 

(aldı ve gitti) (Atabay vdğr., 2003: 236) Metinde de {-Xp} ulaç ekinin bazı örneklerde böyle 

bir iĢlev üstlendiği görülür. Bağlama öbeği, birleĢik eylem vb. adlar da verilen bu yapılar 

metinde yer yer görülür. 

 Vfzºr eajº ¨o´u hfoe¸ (4/11)  

 efrxºt – uaeleaj³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ 

(Kap¯r uaÞg) Æosßq efyºu naâu ÆoeÓ (9/20-23) 

 uaelt¦j bÓ stz× ¼tleºu ªpr ¼ue¸ (17/15-16) 

 j¬paq yaqkq¦ xarßu sfo¦p xfreº (31/8-9) 

 bÏyvrvq ±g¬qelp tÏraea b¯t Àq nfnoºn xvreßp j¤Þef hle×u ultlrfoºp (44/7-9) 

 

2.3.3. Devrik Cümlelerin Kullanımı 

Metnin dili, genellikle yüklemin sonda yer aldığı kurallı cümlelerle kurgulanır. Ancak 

anlatıma canlılık kazandırmak ve tekdüzeliği yıkmak için yer yer devrik yapıda cümleler de 

kullanılır. Eserde geçen devrik cümleler Ģunlardır: 

  sfqºq Paelt¦j x¯ yaqkqeanlq´q xfzºr Æoevivqß blop¯z ¼s¯p yaz´n bfqºp 

efrxltolilp¯ (5/4-6) [Senin padiĢah ve yanındakinin vezi olduğunu bilmezsem benim 

derviĢliğime yazık.] 
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 ¼tu¯ bÓ ¼eº jaukrkp¦ hfo¬q (3/16-17) [ĠĢte hatırıma gelen buydu.] 

 Paelt¦j ªpr ±yofeº x¤rkq T¦j »spako¯ stÞo¬ylq nlp¯ ¨t´n Æoeß ¼s¯ Æqß ¨okxfrfy¸m 

(16/19-21) [PadiĢah varın ġah Ġsmail‟e söyleyin, kime aĢık olduysa onu alıvereyim 

diye emretti.] 

 uaeltaj¦ efelo¯r ywr×n bfiºq nsqandks´ saray¦ hfoeº (18/1-3) [PadiĢaha Yörük 

beğinin konakçısı saraya geldi dediler.] 

 t¦j »spa´o ¨oe´ saz´ ±olq¯ (31/10-11) [ġah Ġsmail sazı eline aldı.] 

 y¸qf blqeº Zwoglnar¦ (32/11) [Yine Zülfikar‟a bindi.] 

 t¸pel bß ylile¯ bÏyvrvq efpfoº blr najx¯ ¼dfo¸p (32/20-22) [ġimdi bu yiğide 

buyurun bir kahve içelim demeli.] 

 b¯q t¸pel bvoeßp ¨iap´ (37/19-20) [Ben ağamı Ģimdi buldum.] 

 t¤j »spa´o §rau´ uaqkekikqe¤q ¼sufp¬zlel ÆqÓ yfqsºq (55/20-21) [ġah Ġsmail Arap‟ı 

tanıdığından onu yensin istemezdi.] 

 Æioßp ±yj¦ ±e³zlp [ederim] sfqqº [seni] ªifr tß §rau´ ÌoewrÙrsfq (58/14-15) 

[Oğlum eğer Ģu Arap‟ı öldürürsen seni ihya ederim.] 

AĢağıda başla- eyleminin yüklem olduğu cümlelerde bir devriklik söz konusudur. 

Burada mastar öbeğinin {-A} durum eki alarak ikincil nesne olduğunu ve cümlenin sonuna 

sürüldüğü gözlenir. Bize “-a başla-” yapısı nesnesiyle öbekleĢmiĢ birleĢik eylemi düĢündürür. 

Çünkü bu yapılarda başla-, temel anlamıyla kullanılmamıĢ bir yardımcı eylem gibidir. 

 Tajzae¯ batoae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapay¤ (8/12-14) [ġehzade güneĢi tutmak 

için çabalamaya baĢladı.] 

 Æoe¯p t¦j »spako¯ pwcfdlo¯r [müjdeciler] hfoºu Uwrnp¯q b¬yl nkzkq´ saq¦ xfreº x¯ 

batoaqe´ bºr bºr ¼gae¯ ¼upfi¯ (18/15-17) [O zaman ġah Ġsmail‟e müjdeciler gelip 

Türkmen beyi kızını sana verdi dediler. Arkasından bir bir ifade etmeye baĢlandı.] 

 T¦j »spa´o hwoufrº ¼o¯ stÞoftelne¯q sÂqra bºr blrlq¯ ¨t´n Æoßu batoaeko¦r tfguaoko¯r 

usuoapai¤ (30/21-23) [ġah Ġsmail Gülperi ile söyleĢtikten sonra birbirlerine âĢık olup 

Ģeftali toplamaya baĢladılar.] 

 ªo ¨ußu y¦ §oo¦j efy×u efxofrºq ¼dlq¯ hlr×u bºr nko³d ¨ußu efxo¯r batoaeko¦r nadpai¦ 

(32/11-13) [El ayıp ya Allah dedikten sonra sonra girdi ve bir kılıç atınca devler 

kaçmaya baĢladı.] 

 tajzae¯p §ooajºq ±prº Ûzfr¯ n´z nareatkpkz´ saq¦ xfrfc¬ilz pwbar¯n Æo¦ ufy×u 

batoaeko¦r tfrbfuo¯r ¼cpfi¬ (33/10-13) [ġehzadem Allah‟ın emri üzere kız 

kardeĢimizi sana verecegiz, mübarek olsun deyip Ģerbet içmeye baĢladılar.] 
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 Paelt¤j ¼o¯ naon´u §rau´q yaqkq¤ hfoºu batoaeko¤r cfqhº [cenge] (59/7-8) [PadiĢah ile 

kalkıp Arap‟ın yanına gelince cenge baĢladılar.] 

 t¦j »spa´o u¯n ±yÙ efy×u batoaeko¦r ÆÞqapai¤ [ġah Ġsmail pek iyi deyip oynamaya 

baĢladılar.] 

Başla- eyleminin yüklem olduğu Ģu cümlelerdeyse herhangi bir devriklik söz konusu 

değildir. Ancak dikkati çeken nokta, bu cümlelerin tamamında başla- yükleminin yukarda 

görüldüğü gibi {-A} durum eki almıĢ bir ikincil nesneyi beraberinde taĢımasıdır. 

 Paelt¦j bvqoar´q stzwqÙ panbßo htr×u Tajzaefyl Àraeaq ¨o´u bºr plqas¸u ¼sºp 

nsp¦n ¼d×q pwtaxfrfy¯ batoaeko¤r (7/7-10) 

 jÂca Eaql¯o Tajzaefyº Ænvupai¦ batoae³ (8/4-5) 

 bfqºp ¼tlpº Mfxoae¦q h¤Þrl n¸psf blop¯z efy×u hwqe¯q hwq¯ sarar´u ssopai¦ 

batoae³ (16/12-14) 

 b¬y babasº jab¯r ¨oÏu b¯q bºr Kaquaj¦r uaeltajº Æoayºp bfqºp Æioßp sfxe¦ dfnsºq 

zarº zarº ¨ioapai¦ batoae³ (17/4-7) 

 Bvqoar´ stÞofelnofrlqe¯ §r¤u – br¯ nkzo¤r ¨i¤p hfopºt efy×u Ûd× blre¯q ¨tai´ hfoºu 

t¤j »spakoºq ±olqº tuwu ¨ioapay¤ batoaeko¤r (58/7-10) 

 j¬paq t¦j »spa´o natki´ ¨oßu yfpfi¯ batoae´ (35/2-3) 

 ¨yºq Æq etre× hlbº uaroapay¦ satoae´ [baĢladı] (37/17) 

 t¸pel bvqo¦r Tajzaefyº bfsofpfi¯ batoaeko¤r (6/16-17) 

 t¦j »spa´o bºr blrº ¨re³qca babaskq´ èd efg¦ yfqeº babas´ hazfuofqpfi¯ batoae´ 

(49/4-5) 

 bÏraya hfo¸u, sfqºq ¼o¯ yaoaqe¤q c¬qn ±upfi¯ bato¤rkz (58/16-17) 

 ¢qe¯q bºr ¨Ý¦ [alay] ¨sn¯r dkn´u ¨r¦u Æqoar³ea nkrekne¦ rld¦o Û Klb¦r usuoaqßu bÓ ät 

Ûzfrlq¯ pwtaxfrfy¯ batoaeko¤u [baĢladılar] (52/21-23) 

 

2.3.4. KonuĢma Cümlelerinin Kullanımı 

Metin, bir halk hikâyesi olduğu için çok sayıda karĢılıklı konuĢma cümlesini 

bünyesinde barındırır. Eserde geçen konuĢma cümleleri, biçimsel olarak iki alt baĢlık altında 

incelenebilir. 

2.3.4.1. Ġç Cümle Olarak Geçen KonuĢma Cümleleri 

Geleneksel dilbilgisinde tartıĢmalı olmakla birlikte yapısına göre iç cümle + temel 

cümle diziminde kurgulanan cümle türüne iç içe birleĢik / kaynaĢık cümle adı verilir. (Ergin, 

2006: 406; Korkmaz, 2007: 122; Karaağaç, 2009: 198) Metindeki konuĢma cümlelerinin 
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büyük bir bölümü bu türdendir. Ġç cümle olarak kullanıma çıkıp yan önerme oluĢturan 

konuĢma cümlelerinin tamamı, temel cümlenin de- eylemiyle çekimlenmiĢ yüklemine 

bağlanır. Ancak bu de- eylemi / yüklemi, kimi zaman yüzey yapıdayken kimi zaman da derin 

yapıdadır. de- eyleminin / yükleminin derin yapıya itildiği cümleler Ģunlardır: 

 Àoefp jaq´p Svou¦q – bÓ ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤qea bvovqÏr, bºr 

h×q sfyjajau¦ [seyahate] dkn¤rskqkz, b¬onl efrelqlz¯ dar¯ bvoÏrsvqvz (4/1-5) 

 Paelt¦j – x¦r dartke¦q ¼nº n¦u efrxlt¦q jkrnas´ ¨o (4/9-11) 

 Paelt¦j – ªÞ efrxºt s¯q bvrae¦ q¯ hfz¬rslq (4/22-23) 

 Paelt¦j, ¨p¦q efrxºt s¯q bfqºp Paelt¦j x¯ bvqßq xfzºr ÆoevivqÓ bloelne¯q sÂqra 

ªobfe bfqºp efrelp¬ef efrp¦q ÆoÏrsvq (5/6-9) 

 Paeltaj´q yaqkqe¦ Æo¦q rld¦o Û nlb¦r – Paeltaj´p efrxºt efeliºq bÓ h×q bÏrae¤ ¼s¯ 

y¤rkq tvre¤ekr nºp bloºr q¬zfpaq hfo¸r (7/4-7) 

 Tajzae¯ – ¨p¦q jÂca caq´p u¯n sknkoe´ bfqº b¸raz ektar´ dkn¤r (8/17-19) 

 ëcaba bÓ q¯ ¼pºt efy× elnn¤ulof ban¤rlnfq jÄcask – Tajzae¯p bvyÏrvq pfîaqkpkz¦ 

hlefo¸p (9/1-3) 

 ¨rnaeatoarkqe¦q blrº – uaeltaj´p T¦jzaefq´q jfnlpoºn bºr ¼tº yÂnevr ¢qcan Æqßq 

efreº ¢tnekr (16/17-19) 

 – j¬paq Uwrnp¯q bfiº bãt Ûsuwq¯ b¯q uaeltaje¦q nkzkp´ ±slrhfp¯p (18/12-14) 

 t¸pel »spa´o – daqßp Gwoufrº sfqºq nareatoar´q q¯rfyf hluelo¬r (30/23-25) 

 – Gwoufrº ªÞ ±g¬qekp slzºq ¢j ±upfqºz q¯ efp¯n ÆosÏq (33/18-19) 

 Àoefp t¦j »spa´o ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfopfpºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek ÆqÓq 

¼dÙq bÓ uarag¦ hfoeºp slzofr¯ r¤su hfo×u bÓ jfptfrfqºz baq¦ nksp¯u ÆoeÓ, o¤nlq b¯q 

Æqß bvopay¸qca bfqe¯q pfe¦r Æop¦z (34/6-11) 

 – ¨r¤u, §oo¦j nfrºp Mfxo¦ hwz¯o yau¦r (39/18-19) 

 xfzlrº jvzvrvq¦ daikrÓu – x¦r t¦j »spakoº ÌoeÙr nkzoar´ ¢o saray¦ hfu¸r (47/13-15) 

 Bvqoar´ stÞofelne¯q sÂqra, uaelt¦j – ¢Þef dabßn bºr sa¦u ±xx¯o n¦uo ªelq (51/1-2) 

 dlgdº Æioßp tlpelnº zfpaqe¦ bºr n¸psfqlq nfqeº ±xoaukqe¦q gaÞe¦ yÄn ±dqfble¯q q¯ 

gaÞe¦ Æoac¤n (54/18-20) 

 bvqo¤r esoat´u uvrÏrnfq t¤j »spa´o §rau¤ bºr hÕrz xvrßu §r¤u ylnlo³qca t¤j »spa´o 

§rau´q htisÙ Ûsuwqº [üstüne] ÆuvruÓ x¯ etq×u Paeltaj¤ – j¯r ewtpaq´q btÞo¯ Æosßq h¯o 

±g¬qelp ewtpaqkq´ nfqeº ±oºq ¼o¯ xÏr (59/8-14) 
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Yapısına göre kaynaĢık cümle biçiminde kurgulanmıĢ bu tür yapılarda de- eylemi / 

yüklemi aĢağıdaki örneklerde yüzey yapıdadır. Bu tür örneklerde cümle ögelerinin sıralanıĢı 

dikkat çekicidir. 

1) Zarf Tümleci (seçenekli) + Özne + Yüklem + Birincil Nesne 

 Àoefp jaq´p Svou¦q efe¸: ±g¬qelp q¯ efp¯n ÆosÏq nl sºz eaj´ ¢j dfn¬skqlz; 

±ojapevoloo¦j q¯ ªnslilpºz x¤r (3/10-13) 

 efrxºt efe¸, bß nvovqßz bÏqca xan´u sfyajºp hÈrpfelilp sfrfqc¦p n¤opaek n¦d 

nfr¯ esoußn bstaqe³n, sfqºq Paelt¦j x¯ yaqkqeanlq´q xfzºr Æoevivqß blop¯z ¼s¯p 

yaz´n bfqºp efrxltolilp¯ (5/1-6) 

 t¦j efeº j¤poa sfq¸qelr (37/5-6) 

2) Zarf Tümleci (seçenekli) + Özne + İkincil Nesne (seçenekli) + Birincil Nesne + 

Yüklem 

 t¸pel Paelt¦j Vfzlr¯ ªÞ L¤oa bÓ h×q sfqºq ¼o¯ sfyajau¦ dknao´p banao´p §Þq¬Þ 

efxr¦q q¯ svr¯u htsufrºr efeº (4/11-14) 

 ¨qas´ Æißo bab¦q bloºr Æq¦ sÂr efe¸ (6/23-24) 

 uaelt¦j Æioßp s¯q baq¦ bºr efrxlte¯q jlpp¯u ÆoeÏq, À efrxºt bÏraya h¬opfylqcf 

b¯q saq¦ ¼sºp nsy¤pap efe¸ (6/24-7/4) 

 Eaql¯o – j¤Þr ±g¬qelp ÌÞo¬ efilo y¯r ¨oukqe¤, áï x¯ hwq¯t ywz× htrp¯z bºr 

pajz¯q yauukr³rslq Tajzae¯ À xan´u ÆnÏr, dÕqnl bºr pajgº yfre¯ ÆnÏrsa, bºr t¬Þ 

hÈrpfylu efrslq¯ pfthßo Æoßr efelo¬r. (7/21-8/2) 

 ufefrº ÆiovqÓ jvzvrvq¦ daikrºu – Æioßp bºr ytr×n nkz´ ¼d×q bÏnaear qfy¯ pa¸o 

ÆoÏrsvq x¯ j¯p ytr×n nkz´ À uarage¦q hlupºt ¢rukn n¸psf naopaplt, h¯o Æioßp tß 

nkze¦q x¦z h¬c saq¦ Æqe¦q hwz¯o bºr n´z ¨okxfrfyºp efe¸ (23/10-15) 

 bty×n nareatoar´ – s¯q x¦r eax¯u ±Þo¯ efelo¬r (32/22-23) 

 j¬paq t¦j »spa´o bºr ±nslilpºz yÄn ¢ppa b¯q sfqºq hlbº bºr Gwowzare¯q ¨Þrkoe´p 

Æqß bÏopaeknca n¸psf pfe¦r Æop¦z j¯p ÆqÓq jasrfuº ¼dfrlpº yan¤r, ¨p¦q Gwoufrº 

ªifr bvqe¦q hfcuº ¼s¯ jab¯r x¯r hlefyºp bvoayºp ÆqÏea sfq¸ef ¨oßu Kaqeajar¦ 

hle¬rlz efe¸ (33/19-34/2) 

 nareatoar´ §oo¦j sfoap¯u xfrsÕq, ¢ppa ysovqÓq Ûsuwqe¯ bºr §r¦u x¦r ±oº u¯n 

yaqq³tekr nfqelqº htz¬u, sfqº §ooaj¦ ¶slparoae´n efelo¬r (34/12-15) 

 Ìufe¯q §r¦u Ûzfqhº jaÞnkrar¦n – ªÞ yliºe Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q 

Àoea ÌÞo¯ y¯ efe¸ (35/4-6) 

 T¸pel ¨r¦u dsdßn j¤poa ªu efe¸ (37/5) 

 nar´ ¨ouvq´ htrÙqcf – Æioßp ±xºq ¨oukqe¦ bºr ¨j´r x¦r Àraya baio¤ylq efeº (39/1-3) 
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 j¯r ¨jt¦p ÌÞo¯ daonko¤Þ [çalgılar] ¼o¯ ±iofqulr¸sroar x¯ bß ¨jt¦p Àq blrlqcº hfcfs¸elr 

efeº (39/14-16) 

 t¸pel Gwowz¦r uaraiº htrÕqcf Æo¦q nkzoar´ saxßu nsc¦ narky¦ uarai´q x¯ uarai´ 

hfulrfqºq Ûzfrlq¯ svaoo¯r ±Þofelne¯ – s¯q Ûguae¯ ¨t´n ÆopÏtvq t¦j »spa´o bfqºp 

jaqfpe¯ pvsag¸relr efeº (40-12-17) 

 xfzºr ufpfqq¦ ±eºu – uaeltajºp t¦j »spa´o jfrufrº [?] nfqelqº ±o¯ xfrp¯z h¯o tvq¦ bºr 

teruºu ¼efoºp efeº (47/15-18) 

 Àoefp xfzºr – uaeltajºp bºr zlyag¯u ¼e¬rslq x¯ yfpfnofrº zfjlrofyÙu t¦j »spako¯ haz¯u 

¼e¬rslq, ÆoÓrsa btÞo¯ ÆoÓr efe¸ (47/19-22) 

 Paelt¦j – Æioßp bvqoar´ n´r banaàp efe¸ (49/11-12) 

 ¼dofrlqe¯q blrº h¸qf Ûzfrlq¯ ¨sn¯r htqefrfoºp dee¸ (52/24-53/1) 

2.3.4.2. Cümlemsi / Ulaç Öbeği Ġçinde Kalan KonuĢma Cümleleri 

TartıĢmalı olmakla birlikte, kimilerince basit kimilerince bileĢik sayılan, giriĢik bileĢik 

cümleler, cümlemsi + temel cümle biçiminde sıralanır. Bu tür yapılarda cümlemsiler; ulaç, 

ortaç, mastar öbekleriyle yan önerme oluĢturur. 

Metinde konuĢma cümlelerinin önemli bir bölümü ulaç öbeği içinde kalır. Bu ulaç öbeğinden 

oluĢan cümlemsilerin yüklemi, yukarda iç cümle olarak kullanıma çıkan konuĢma 

cümlelerinde olduğu de- eylemidir. Ancak bu kez de- eylemi zaman ve kiĢi eki alan bir bitmiĢ 

eylem değil {-X}, {-XncA}, {-Xp} ulaç eklerinden birini alan bitmemiĢ eylem / eylemsidir. 

 Plelt¦j [PadiĢah] efrxºt hfopfy¸qcf b¯q ¼sºp nsy¤pap, x¤rkq bfqºq Tajzaefp¯ 

Ænvp¦n yazp¦n ¼d×q bºr jÂca bÏosq [bulun] efyÕ ªpr ±yofe¸ (7/10-13) 

 uaelt¦j dlgdl¯ [çiftçiye] bºr ¨xÏd ¨ouÓq ¼js¦q ±eÙu nsdvdÓ batly¦ eaj´ bºr nsdÓ 

htqefrsºq efyÙ ªpr ±yofe¸ (45/18-20) 

 – uaelt¦j s¯q blo¸rslq efyÙ cfx¦u xlre¸ (47/18-19) 

 Tajzae¯ u¯n ±yº hlefoºp ëppa b¬qef babape¦q btÞo¯ ëu tajºq x¯ uaz´ ¼su¬rlp 

efy¸qcf, jÂca Eaql¯o b¦t Ûsuwq¯ bÏyvrvq pfîaqkpkz¦ hlefoºp T¦j babaq¦ stÞo¬rlp 

efyºu ufnr¦r pajzfq¯ etqewo¬r (9/4-8) 

 – Gwowz¦r ªÞ xaole¯ ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp¯ stÞo¬nl b¯q t¸pel Gwot¯q baicfslq¯ 

hlefc¬ilp ¨jtap¦ nae¦r hfzfc¬ilp efàqcf j¬paq daeÓ jaqfslq¯ etq×u Gwowzar´q 

stzofrlqº cfx¦u ¼ue¸ (40/17-22) 

 uaelt¦j – q¸dwq bÄt tfÞo¯r stÞo¬rslq j¸d bºr ¨e¦p ±xoaekq´ Ìoewrwrpw efyfrºn nfqeº 

nfqelq¯ pwoajaz¦ ¼e×u xaraàp hfolqofr¯ b¸ref b¯q bana´p efyÙ naonÓu t¦j »spakoºq 

nsqaikqa hlue¸ (47/1-6) 
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 Àraea uaelt¦j hazfb¯ hfoºu – x¤rlq tvqoar´ n¦uo ªelq efâqcf bºr uabßr ¨sn¯r yfultºu 

¨r¦u Ûzfrlq¯ jwcßp ±uelo¬r (52/15-17) 

 Bvqoar´ stÞofelnofrlqe¯ §r¤u – br¯ nkzo¤r ¨i¤p hfopºt efy×u Ûd× blre¯q ¨tai´ hfoºu 

t¤j »spakoºq ±olqº tuwu ¨ioapay¤ batoaeko¤r (58/7-10) 

AĢağıdaki cümlelerde temel cümleye bağlanan cümlemsinin / ulaç öbeğinin yüklemi 

diye (deyi / deyü), derin yapıda bırakılır. 

 b¬y babasº jab¯r ¨oÏu b¯q bºr Kaquaj¦r uaeltajº Æoayºp bfqºp Æioßp sfxe¦ dfnsºq 

zarº zarº ¨ioapai¦ batoae³ (17/4-7) [Bey babası haber alıp “Ben bir Kandahar 

padiĢahı olayım, benim oğlum sevda çeksin” diye zırıl zırıl ağlamaya baĢladı.] 

 ±g¬qelp tajzae¯ ywr×n nkzkq¦ ¨t´n Æopßt jab¯r xfr¸rnfq, uaeltaj¦ efelo¯r ywr×n 

bfyºq nsqandks´ saray¦ hfoeº (17/24-18/3) [“Efendim ġehzade Yörük kızına âĢık 

olmuĢ” diye haber verirken…] 

 uaelt¦j hfo¯q nsqandkyº jvzvrvq¦ daikr´u – Uwrnp¯q nkz´ x¤rpl; slx¦o ¼uelilqe¯¯ – 

±xfu ±g¬qelp Gwowz¦r ¼splqe¯ bºr hwz¯o nkz´ x¦r efyº cfx¦u ¼ue¸ [PadiĢah gelen 

konakçıyı huzuruna çağırıp “Türkmen kızı var mı?” diye sual ettiğinde…] 

 t¦j »spa´o bºr nfr¯ hfrloeliº hlbº ¼uofr¯ [ipleri] nkrekne¦ uaelt¦j – Æioßp bÓ ewqyae¦ 

sfqº q¯ uvu¤r; sv¦o ±yofelne¯ – Bab¦ tÓ bfqºp yailpºq ¼uº uvu¦r efe¸, uaelt¦j – x¤rkq 

yailqºq ¼ulqº hfu¸rlq (49/12-17) [ġah Ġsmail bir kere gerildiği gibi ipleri kırınca PadiĢah 

“Oğlum bu dünyada seni ne tutar” diye sual eyleyince…]  

 Àoefp uaelt¦j – u¯z dfoo¦u hfos×q ªpr ¼ueº ¼s¯ t¦j »spa´o dfooauoar¦ – ¨iao¦r nfr¯p 

ªelq 

babap¦ ¼nº bfºu stÞofyºp Æqe¦q sÂqra ÌoeÕrwq (49/18-22) [O zaman PadiĢah “Tez cellat 

gelsin” diye emrettiyse…] 

 tajzaefyº ¨oßu htuwrÕrnfq b¸ref pfpofnfuºq jacloar´ uaeltaj´q jvzvrvq¦ hfo×u – 

uaeltajºp tajzaefqºq ÌprwqÙ blz¯ baÞto¤ylq u¯n dÄn rlc¦ ±uelnofrlqe¬, uaelt¦j – 

ÌprwqÙ slz¯ baikto¤rkp o¤nlq ¼nº hwzwq¯ [gözüne] pºi [mil] dfnlopfoº efe¸ (51/3-8) 

[ġehzadeyi alıp götürürken birden memleketin hacıları padiĢahın huzuruna gelip 

“PadiĢahım “ġehzadenin ömrünü bize bağıĢlayın” diye pek çok rica ettiklerinde…]  

 Eaql¯o ªpr±g¬qulplzlq ¢ppa Tajzae¯ ewqy¦ ywzwqe¯ Ænvy¤paz cfx¦u 

¼e¸qcf, Paelt¦j – ewqy¦ ywzwqe¯ bºr ±xoaekp x¦r q¸dwq Ænvy¤paz dfx¦u 

¼e¸qcf, j¬paq ¨jrfue¬ pl ÆnÏr (7/16-21) [Daniel “Emir efendimizin ama 

ġehzade dünya yüzünde okuyamaz” diye cevap verince PadiĢah “Dünya 

yüzünde bir evladım var niçin okuyamaz” diye cevap verince…] 
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Eserde diye (deyi, deyü) ulacının kullanıldığı Ģu cümlelerde yukardaki konuĢma 

türünden farklı bir tutum söz konusudur. Yukarda cevap ver-, sual et-, emret- vb. eylem / 

yüklemlere bağlanan ulaç öbeğindeki konuĢma ifadesi, birinin birine söylediği sözken 

aĢağıdaki örneklerde kendi kendine söyleme ya da bir topluluk içinde karĢılıklı konuĢma 

mevcuttur. 

 b¯q nfqeºp nsyad¤ikp efyº bÓ plqx¦o Ûzfr¯ nar¦r ±yofelo¬r (6/1-2) 

 ëcaba bÓ q¯ ¼pºt efy× elnn¤ulof ban¤rlnfq jÄcask – Tajzae¯p bvyÏrvq pfîaqkpkz¦ 

hlefo¸p (9/1-3) 

 T¸pel b¯t nare¦t t¦j »spakoe¯q nsrnßu (t¸pel blz¸ef nkr¦r efy×) vfsxfs¯ ¼uelo¬r 

(32/16-18) 

 Bvqo¤r Æuvrßu najx¯ uwu×q ¼delne¯q sÂqra b¯t nare¦t – h¬olq n´z nareatkpkz´ tß 

ylile¯ xfrfoºp efy× pwtaxfr¯ ±Þofelo¯r (33/7-10) 

 ¨rae¦q bºr n¤d hÙq t¦j »spakoºq xaolefsº jaqÓp svou¦q bfrab¯r b¯t Àq darly¯ ¨oar¦n 

– xara´p banaàp hfolqofrºp q¯ yau¸sr efyÙ t¦j »spakoºq nsqaikq¦ hfueº (46/11-15) 

 uaelt¦j – q¸dwq bÄt tfÞo¯r stÞo¬rslq j¸d bºr ¨e¦p ±xoaekq´ Ìoewrwrpw efyfrºn nfqeº 

nfqelq¯ pwoajaz¦ ¼e×u xaraàp hfolqofr¯ b¸ref b¯q bana´p efyÙ naonÓu t¦j »spakoºq 

nsqaikqa hlue¸ (47/1-6) 

 t¦j »spako´q ywrfiº ¨dkoßu (nfqeº nfqelq¯) b¤rl bºr efg¤ea yfqkofºp efy× bºr Æyßq 

yfqloelne¬, babas´ tajzaefyº baio¤ylq efe¸ (49/6-10) 

 §r¦u – tajzae¯ ¼nº h×q h¬opfelilqef gfsxfs¯ ¼e×u ¢daba q¯ ÆoeÓ efyÙ bºr rfpºo ¨uÓu 

n¦q htzwne× §r¦u jÂtvqev [?] efe¸ (51/14-17) 

 

2.3.5. Ünlemler 

Ünlemler kimi zaman sevinme, kızma, korku, acıma, ĢaĢma gibi ansızın beliren 

duyguları, kimi zaman da birtakım doğa seslerini yansıtmaya yarayan sözcüklerdir. Doğrudan 

doğruya ünlem olarak kullanılan sözcüklerin yanı sıra yansımalar, dilek, buyruk, dua kavramı 

taĢıyan tüm sözcükler, tümceler bile ünlemlerin görevini yapabilir. Sanlar, kiĢi adları bile 

ünlem olarak kullanılabilir. (Atabay vdğr., 2003: 155) 

Ele alınan metinde doğrudan doğruya ünlem olarak kullanılan sözcük / sözcük 

öbeklerine ek olarak yoğun bir biçimde hitap / seslenme içeren dil birimleri bulunur. Bunlar, 

kimi zaman unvanlar kimi zaman da doğrudan kiĢi adlarıdır. Ayrıca bazı örneklerde bu unvan 

ve kiĢi adlarının baĢına ey, aman, bre, gibi hitabı kuvvetlendirecek ünlemler gelir. 
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Eserde geçen tüm ünlemlerin konuĢma ifadesi içinde geçiyor olması da bir baĢka 

anlatım özelliğidir.  

2.3.5.1. Doğrudan Doğruya Ünlem Olarak Kullanılanlar 

 ªo ¨ußu y¦ §oo¦j efy×u efxofrºq ¼dlq¯ hlr×u bºr nko³d ¨ußu efxo¯r batoaeko¦r nadpai¦ 

(32/11-13) 

 §r¦u bvqoar´ stÞo¯r uvrÏrnfq t¦j »spa´o åyaqßu – ¨p¦q ¨r¦u ¢z najxaou´ x¤rksa 

hfuºr bÏyvrvq ±g¬qelp tÏraea b¯t Àq nfnoºn xvreßp j¤Þef hle×u ultlrfoºp efy×u 

oftofrºq yaqkq¦ htuwreÕ (44/5-10)  

 ¢Þef dabßn bºr sa¦u ±xx¯o n¦uo ªelq (51/1-2) 

 ªÞ x¤j tÓ qarayº b¯q bºr efg¦ t¦j »spakoe¯q ¼tlueºp t¸pel tÓ ylilue¯q ¼tle¸srÓp 

(55/16-18) 

 bans¤qa yau¦q ¼qsaq¤ (57/12) 

2.3.5.2. Seslenme / Hitap Yoluya Ünlem Olarak Kullanılanlar 

 Àoefp jaq´p Svou¦q efe¸: ±g¬qelp q¯ efp¯n ÆosÏq nl sºz eaj´ ¢j dfn¬skqlz; 

±ojapevoloo¦j q¯ ªnslilpºz x¤r (3/10-13) 

 t¸pel Paelt¦j Vfzlr¯ ªÞ L¤oa bÓ h×q sfqºq ¼o¯ sfyajau¦ dknao´p banao´p §Þq¬Þ 

efxr¦q q¯ svr¯u htsufrºr efeº (4/11-14) 

 ¨qas´ Æißo bab¦q bloºr Æq¦ sÂr efe¸ (6/23-24) 

 Paeltaj´q yaqkqe¦ Æo¦q rld¦o Û nlb¦r – Paeltaj´p efrxºt efelhºq bÓ h×q bÏrae¤ ¼s¯ 

y¤rkq tvre¤ekr nºp bloºr q¬zfpaq hfo¸r (7/4-7) 

 Tajzae¯p bvyÏrvq pfîaqkpkz¦ hlefo¸p (9/2-3) 

 T¦j »spa´o eÊru uarag¦ qaz¦r ±eºu ban¦r ¼n¯q nartkskqe¦ bºr e¦i htrwu – ªÞ naruato¦r 

b¯q y¤rkq bÓ htrwq¯q eai¦ h¸e¬rlp s¸zef h¤Þrl yfrofr¯ h¸elq (10/8-12) 

 daukr´q yaqkq¦ bºr nsdanar´ Æoßu n´z Æq¦ yaoxarºr ¨p¦q xaole¯ blzºp szaekr´q 

[çadırın] Ìqwe¯ bºr hwz¯o Æio¦q hfoºu Àraua ewtÕu baÞopºt ¨p¦q qlq¯ h¯o tvqß ¨ukq¦ 

bsqelrºu [bindirip] yfrlq¯ ysooayao³p (11/11-16) 

 Àoefp nsd¤nar³ – n³zkp bvqßq ¼oacº htiswq×q bfqeofrlqº dtz×u htzwq¯  swr¬slq À 

xan´u ¨ylo´r z¸ra y¤okqkz sfqºq pfpfofrºq Æq¦ tlg¤ekr (11/21-24) 

 BfÞuo¯r ufp¦p Æoevivqe¦ nsc¤nark – bÓ btÞo¯ Æop¦z h¯o Æioßp saq¦ ¼nº qaskj¦u 

xfrfy¸p, y¤rkq nkz´q babas´ bºr ät ¼d×q babaq´q jvzvrvq¦ dlnac¦n s¯q Æqe¦ jaz´r 

bvovqßu paeefyº ¼gae¯ ¼e¬rslqlz (14/17-22) 

 uaeltaj´p T¦jzaefq´q jfnlpoºn bºr ¼tº yÂnevr ¢qcan Æqßq efreº ¢tnekr (16/17-19) 
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 ªÞ bfqºp efxofuoº bab¦p bvqe¦q sÂqra b¯q tß yfrofre¯ n¸psfqlq nkzkq¦ ¨tknokiºp 

yÂnevr (23/17-19) 

 j¬paq nwc×n nareatoar´ – c¤qkp bß yliºu ewtp¦q Æo¤ylul hfo×u ewtpaqoarkpkz´ 

nkrp¤zkek (32/18-20) 

 ªÞ ±g¬qekp slzºq ¢j ±upfqºz q¯ efp¯n ÆosÏq (33/18-19) 

 ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfopfpºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek (34/7-8) 

 ªÞ yliºe Æq¦ naqo´ ulo¦x efro¯r bfqºp ¼o¯ ¼pulj¦q Àoea ÌÞo¯ y¯ efe¸ (35/4-6) 

 T¸pel ¨r¦u dsdßn j¤poa ªu efe¸ (37/5) 

 br¯ nkzo¦r dabßn sÓ hfu¸rlq (37/20-21) 

 Gwowz¦r ªÞ xaole¯ ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp¯ stÞo¬nl b¯q t¸pel Gwot¯q baicfslq¯ 

hlefc¬ilp ¨jtap¦ nae¦r hfzfc¬ilp efàqcf j¬paq daeÓ jaqfslq¯ etq×u Gwowzar´q 

stzofrlqº cfx¦u ¼ue¸ (40/17-22) 

 åy¦q j¬Þ sfxeliºp b¦n qfo¯r Æoeß (43/12) 

 

2.3.6. Ölçünlü Dilde Olmayan ya da Farklı ĠĢlev Üstlenen Kullanımlar 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum, hem yazıldığı / aktarıldığı dönem göz önünde 

tutulduğunda hem de halk hikâyesi olup yöresel söyleyiĢler barındırması açısından bugünkü 

ölçünlü dilden farklılıklar gösterir. Dilin doğal geliĢimi hesaba katıldığında bu kaçınılmazdır. 

Ses bilgisi incelemesinde de yer yer altı çizilen bu geliĢim / değiĢim; ek, sözcük ve sözcük 

öbekleri temelinde de kendini belli eder.  

2.3.6.1. Ekler 

1) {-dXkdA} ulaç eki 

Bu ek, günümüzde kullanımda olmayan bileĢik ulaç eklerinden biridir. Ek, bağlı 

olduğu dil birimine “-dığı zaman”, “-dığında” gibi anlamlar katar. Bugünkü {-XncA} ulaç 

ekinin yerini tutar. Ekin biçimsel görünüĢüne bakıldığında ünsüz uyumuna girmediği 

gözlenir.  

 Tajzae¯ j¬paq babaskq¦ hfoºu ¼gae¯ ±yofelne¬, uaelt¦j Æioßp s¯q baq¦ bºr 

efrxlte¯q jlpp¯u ÆoeÏq, À efrxºt bÏraya h¬opfylqcf b¯q saq¦ ¼sºp nsy¤pap efe¸ 

(6/24-7/4) 

 bÓ bfyºq nfqeº nkzkq´ t¦j »spako¯ xfrfc¯n jabfrlqº ¨oekne¦ xarayºp nkz´q xaolefslq¯ 

pwce¯ ¼efyºp bºr ¢z bajtºt ¨oay¸p; efy×u naonßu esirß nkz´q xaolefslq¯ hfoºu 

pwce¯ jaq³p, uaelt¦j nkzkq´ ¼sufpºt b¬yef sÊz xfrpºt (19/14-19) 
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 ¨jvre¦q Kap¯r eayº ¨oar¦n saraylq¦ hfo×u jazkroaqpane¦ Æoevivqß xaolefsº jab¯r 

¨oekne¦ j¬paq uaektaj¦ xarßu – t¦j »spa´o Gwoowzar´q ¨rnaskq¦ hle¸ysr s¯q uaekt¦j 

Æo¤skq ±xoaekq´q darfslqº hÈrpfyfslq efe¸ (24/2-24/8) 

 t¦j »spa³o, §r¦u, Gwowz¤r, x¯ Gwoufrº jazkroaqßu ¨uoarkq¦ swx¦r Æoevne¦ evae¦ blzº 

ÆqÏupaqlh [unutmayın] efy×u yso¦ rfx¦q Æoevo¤r (45/6-10) 

 t¸pel bÓ nsdoar´q [koçuların] blrlq¯ Gwou¬r [Gülperi], x¯ blrlq¯ §r¦u Ûzfqhº 

binelne¯ ÛdÙ blre¯q yso¦ dkneko¤r (45/24-46/2) 

 §r¦u ¨rabaq´q ¼dlqe¯ bºr rfpºo ¨uÓu rfpºo gfq¦ hfoelne¯ j¬paq t¦j »spakoº daikrÓu 

– tajzae¯ blzº babaq´q saraÞq¦ htuÕrpf batn¦ nsqai¦ hlefoºp z¸ra rfpºo gfq¦ hfoe¸ 

(46/2-7) 

 t¦j »spa´o pwjwrÙ ¨o´u usirÓ Gwot¯q baicfslq¯ hluelne¯ – Paelt¦j bvyvrßq ÆioÓp 

efyÙu y¯r htsufre¸ (48/4-7) 

 t¦j »spako´q ywrfiº ¨dkoßu (nfqeº nfqelq¯) b¤rl bºr efg¤ea yfqkofºp efy× bºr Æyßq 

yenilelne¬, babas´ tajzaefyº baio¤ylq efe¸ (49/6-10) 

 b¸ref japaoo¦r hfoelne¯ ¨r¦u japaooar´q skruoarkq¦ xfreº (52/9-10) 

 japaoo¦r saray¦ yfultelne¯ uaelt¦j bwu×q rld¤ow nlbar´ c¯p ±e×u Æqoar´q Ìqwq¯ 

bstaous³q nl q¯ ban¤rskq htqefreliº carlyfofrºq batoar´ j¯u nfslop¸t (52/11-14) 

 q¸jayfu ¨nt¤p Æodukda birº blrofrlqe¯q ¢y¸ru Æoæu x¯ j¯r n¯s yfrlq¯ etqeÕ (55/23-

56/1) 

 À bfqº toewrp¯n ¼dÙq yaqkp¤ gelelne¯ s¯q bºr uaraga dfnloºu b¯q Æq¤ bºr nko³c 

dao¤rkp ±nº uard¤ Æoßr (58/20-59/1) 

2) {-mAyIncA} ulaç eki 

Sonuna geldiği eylemi zaman yönünden niteleyen {-XncA} ekinin olumsuz biçimi 

olan bu ek, geldiği eyleme {-mAdAn} ve {-mAzsA} ekinin kattığı koĢul anlamını verir. 

GerçekleĢmesi Ģiddetle arzu edilen bir hareketi koĢullandırır. Bu hareket gerçekleĢmezse talep 

edilen sonuç oluĢmayacaktır. 

 À hld¯ blrolne¯ yauukikqe¦ ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa usnßz ¢ï ufnßz hÙq ufpapkqe¦ sfqe¯q 

bºr ±rn¯n ±xo¦e x¯ pajºr nksurane¦q bºr ±rn¯n u¤ï zvjßr ¼e¬r, o¤nlq b¯q 

gelpfy¸qdf ¼splqº nÂpay¤skz, b¯q nfqeºp nsyad¤ikp efyº bÓ plqx¦o Ûzfr¯ nar¦r 

±yofelo¬r (5/20-6/2) 

 Tajzae¯ j¬paq babaskq¦ hfoºu ¼gae¯ ±yofelne¬, uaelt¦j Æioßp s¯q baq¦ bºr 

efrxlte¯q jlpp¯u ÆoeÏq, À efrxºt bÏraya h¬omeyince b¯q saq¦ ¼sºp nsy¤pap efe¸ 

(6/24-7/4) 
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 Plelt¦j [PadiĢah] efrxºt hfopfy¸qcf b¯q ¼sºp nsy¤pap (7/10-11) 

 Àoefp t¦j »spa´o ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfopfpºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek ÆqÓq 

¼dÙq bÓ uarag¦ hfoeºp slzofr¯ r¤su hfo×u bÓ jfptfrfqºz baq¦ nksp¯u ÆoeÓ, o¤nlq b¯q 

Æqß bvopay¸qca bfqe¯q pfe¦r Æop¦z (34/6-11) 

 b¯q bºr ¨Ý¦ htzoÙ yare¯q ¨Þrkoe³p, ÆqÓ bulpay¸qca bfqe¯q n¸psfyf pfe¦r Æop¦z 

(38/5-7) 

3) {-di ise} ulaç eki 

Görülen geçmiĢ zaman ekiyle i- ek eyleminin Ģart kipi ekiyle çekimlenmiĢ biçimi 

birleĢerek ulaç eki oluĢtururlar. Ekin anlamsal iĢlevi, eylemin oluĢ zamanını belirtmesidir. {-

XncA}, {-DIğIndA}, {-DIğI zaman} eklerinin üstlendiği iĢlevi yerine getirir. 

 uaeltajºp blzo¯r tajzae¯ ¼o¯ ¨x¦ hluelilpºz zfp¤q, uai´q blrlqe¯ bºr yso¦ hle×u 

blrlplzº bfrab¯r ¢opaek sÂqra yaqkpkz¦ hfoeº ¼s¯ bane´n ywz× ssopßt xf ssreßn 

tajzae¯ y¤rlq q¬rfyf hlefc¬ilz; cfx¦u ¼ueº tlpe¯q sÂqra bºr yfr¯ hlup¬p, x¯ bfqºp 

¼tº Mfxoae¦q h¤Þrl n¸psf blop¬z (17/8-15) 

 b¸ref uaelt¦j – x¤rkq hfolqsfrº [gelinleri] bÏraya hfu¸rlq ªpr ±ueº ¼s¯ èd jaefp¯ 

hfeºu uaeltajºq cfxabkq´ ¨r¦u zfqhly¯ stÞofe¸nef, ¨r¦u – uaeltaj¦ bfqe¯q sfo¦p 

ªelq blzºp qapvsvpßz x¦r bºz éÞof y¤okqkz hle¬pfjlz [gidemeyiz], blz¯ èd qfg¯r 

darly¯ htqefr¸rsf hle¬rlz (51/18-24) 

4) {-dXğX gibi} ulaç eki 

{-DXK} ortaç eki + iyelik eki + gibi edatı birleĢerek zaman ve durum bildiren ulaç eki 

yapar. Bugünkü {-Xr … -mAz} ulaç ekinin üstlendiği görevi yerine getirir. 

n³zea htreÙ daukr´q Ìqwqe¯ bºr hwz¯o Æho¦q uvrÏysr Æioaq´ htrewiº hlbº ¨t´n Æoeß T¦j 

»spa³oea hÈrewiw hlbº Àua ¨t´n ÆoÏu, Àraea ewt×u baÞoe³ (11/7-10)  

bvqo¦r T¦j »spako´ htrewnofrº hlbº – Tajzae¯ sfqºq xvrevhßq ¢x q¬ref (15/6-8) 

T¸pel bvqo¦r stÞo¯ stÞoft¸rnfq j¬paq ¨r¦u caoaooaqßu Gwowzar¦ ªo ufqd¯ ¨ußu bfolqe¯q 

kapeki´ hlbº ¨u´q ufrnlslq¯ ¨oar¦n ¨u¦ bºr Ûzfqhº xvrßu T¦j »spa´o ¼o¯ bfrab¯r yso¦ rfx¦q 

Æoeß (42/9-13) 

t¦j »spa´o bºr nfr¯ hfrloeliº hlbº ¼uofr¯ [ipleri] nkrekne¦ […] (49/12-13) 

hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ ¼nº 

htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ […] (54/11-14) 
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Paelt¤j nkokc´ dfnºu yaqatuliº hlbº t¤j »spa´o bºr uarag¤ dfnloºu §r¤u eajº Paeltaj¤ bºr nko³d 

xvrßu ¼nº uard¤ ±yofe¸ (59/14-17) 

5) {-DXr} eki 

Ağca, Grek harfli Türkçe metinlerde {-DXr} bildirme ekinin Türkiye Türkçesinde 

sahip olduğu anlam ve fonksiyonlarını büyük ölçüde korumakla birlikte Türkiye 

Türkçesinden daha sık kullanıldığını belirtir. Bu durumun nedenini tam olarak ortaya 

koymanın Ģu an için olanaksız olduğunu düĢünen araĢtırmacı, bunun Karamanlı Türkçesinin 

uzun süre konuĢma dili olarak kalması ve yazı dilinin geç bir zamanda oluĢmasıyla ilgili 

olabileceğini söyler. Ağca bu bilgileri verdikten sonra dört Grek harfli Türkçe metindeki 

kullanımlardan hareketle bu eki inceler. Bu çalıĢmada ele alınan metni de incelemesine dâhil 

ederek {-DXr} ekinin aĢağıdaki biçimlerde ölçünlü dilden farklı bir kullanıĢ sergilediğini 

aktarır. Bu biçimlerde ölçünlü dilde abartı ve pekiĢtirme ifade eden bir + isim + {-DXr} 

yapısından farklı olarak burada bir sıfatı tercih edilmez. Sonuçta bu ekin eylemin ifade ettiği 

iĢi, oluĢ veya kılıĢı gerçekleĢtiren III. teklik kiĢiye ait özneyi vurgulama iĢleviyle 

kullanıldığını ileri sürer. (2010: 76-86) 

 bÓ ewqy¤ekr ¨eap¦ e¯re ÆoÏr, ¢ppa efrp¤qea bvovqÏr (4/1-3)  

 j¬paq Tajzae¯ ¨izkqe¦q nfpliº dknar´u ysnar´ ¨uekikqe¦q ufu¯ capkq¦ hfoºu c¤p 

nkrko´u hwq¬tdir ¼dfrÙ hfoeº (8/9-12)  

6) {-mAK} eki 

Banguoğlu, {-mA} mastar ekinin EAT‟den bu yana kullanıldığını ve {-mAk} mastar 

ekinin çekimi halinde iki sesli arasında kalıp süreklileĢen son damak sesini düĢürmesiyle 

oluĢtuğunu söyler: yağmur yağ-mağ-a başladı > yapmur yağ-ma-ya başladı. SüreklileĢme 

olmayan kullanımlardaysa {-mAk} biçiminin kısmen korunduğunu belirten araĢtırmacı, 

Osmanlı Türkçesi metinlerinde {-mAğ} biçiminde yazılıĢın son döneme kadar sürdüğünün 

altını çizer. (2007: 264) 

Banguoğlu bu bilgilere ek olarak yukarda sözünü ettiğimiz son damak sesinin 

düĢmesinin yanı sıra süreklileĢmenin olmadığı durumlarda da {-mAK} ekinin yerini {-

mA}‟ya bıraktığını söyler: yap-mağ-ım yerine yap-ma-m, yapman ve örneklemeyle yapması, 

yapmamız, yapmanız, yapmaları gibi. {-mAk} ekinin yüklem ismi olduğunda son damak 

sesini koruduğunu ve kimi çekimlerde ikili görüntü sergilediğini belirten Banguoğlu Ģu 

örnekleri verir: Maksadı işini bitirmek değil, seni oyalamaktır. Bakmakla (bakmayla) 

öğrenmek olsa it kasap olurmuş. (2007: 269) 
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Bu bilgiler hesaba katılarak metnin {-mAK} - {-mA} görüntüsü ortaya konulursa 

eserin imlasını gözden geçirmek gerekir. Metinde kalın sıradan sözcüklerdeki /g/, kalın ve 

ince sıradan sözcüklerdeki /ğ/ ve /e/ ve /i/ seslerinden önce geçen /y/ sesleri, “Ë” harfiyle 

gösterilir. Bu karıĢık durumun içinde çıkabilmek için /a/, /o/ ve /u/ seslerinden önce geçen /y/ 

sesini iĢaretleyen “Ϲ” ve “Ëӈ” harflerinden yararlanılabilir. Kalın sıradan sözcüklerde {-

mAK} ekindeki son sesin süreklileĢip süreklileĢmediği son damak sesinden sonra /a/ 

ünlüsünün geldiği örneklere bakılarak anlaĢılabilir. Bu örneklerde eğer /k/ sesi /ğ/ olduysa  

/a/‟dan önce “Ë” kullanılır. Ancak söz konusu ses düĢüp araya /y/ yardımcı sesi girmiĢse “Ϲ” 

ya da “Ëӈ” tercih edilir. Örnekler: 

 jÂca Eaql¯o Tajzaefyº Ænvupai¦ batoae³ (8/4-5) 

 Tajzae¯ batoae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoamay¤ (8/12-14) 

 bfqºp ¼tlpº Mfxoae¦q h¤Þrl n¸psf blop¯z efy×u hwqe¯q hwq¯ sarar´u ssopai¦ 

batoae³ (16/12-14) 

 b¬y babasº jab¯r ¨oÏu b¯q bºr Kaquaj¦r uaeltajº Æoayºp bfqºp Æioßp sfxe¦ dfnsºq 

zarº zarº ¨ioapai¦ batoae³ (17/4-7) 

 Bvqoar´ stÞofelnofrlqe¯ §r¤u – br¯ nkzo¤r ¨i¤p hfopºt efy×u Ûd× blre¯q ¨tai´ hfoºu 

t¤j »spakoºq ±olqº tuwu ¨ioamay¤ batoaeko¤r (58/7-10) 

 T¦j »spa´o hwoufrº ¼o¯ stÞoftelne¯q sÂqra bºr blrlq¯ ¨t´n Æoßu batoaeko¦r tfguaoko¯r 

toplapai¤ (30/21-23) 

 ªo ¨ußu y¦ §oo¦j efy×u efxofrºq ¼dlq¯ hlr×u bºr nko³d ¨ußu efxo¯r batoaeko¦r nadpai¦ 

(32/11-13)  

 t¦j »spa´o u¯n ±yÙ efy×u batoaeko¦r ÆÞqapai¤ (49/4) 

 Kaquajare¦q hfoeºp pvr¦e ¨opai¦ (35/8) 

 ¨yºq Æq etre× hlbº uaroamay¦ satoae´ [baĢladı] (37/17) 

Görüldüğü gibi söz konusu durumu örneklendiren on örnekten yedisinde {-mağ} 

biçimi tercih edilirken üç yerde ek {-ma}‟ya dönüĢür. 

Kalın sıradan sözcüklerde bu yöntem uygulanarak sonuca varılabilecekken ince sıralı 

sözcüklerde aynı kolaylık söz konusu değildir. Bu durumda metnin genel eğilimi dikkate 

alınıp {-meğ} tercih edilir. 

 t¸pel bvqo¦r Tajzaefyº bfsofpfi¯ batoaeko¤r (6/16-17) 

 j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu ¨xefuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q batkq¦ etqpfi¯ n¤xo v nar¦r 

±uelo¬r (10/17-19) 
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 Æoe¯p t¦j »spako¯ pwcfdlo¯r [müjdeciler] hfoºu Uwrnp¯q b¬yl nkzkq´ saq¦ xfreº x¯ 

batoaqe´ bºr bºr ¼gae¯ ¼upfi¯ (18/15-17)  

 tÓ  nartknº uai¦ c¬qn ±umei¯ hluelo¬r (30/25-31/1) 

 tajzae¯p §ooajºq ±prº Ûzfr¯ n´z nareatkpkz´ saq¦ xfrfc¬ilz pwbar¯n Æo¦ ufy×u 

batoaeko¦r tfrbfuo¯r ¼cpfi¬ (33/10-13)  

 j¬paq t¦j »spa´o natki´ ¨oßu yfpfi¯ batoae´ (35/2-3) 

 t¦j »spa´o bºr blrº ¨re³qca babaskq´ èd efg¦ yfqeº babas´ hazeplenpfi¯ batoae´ 

(49/4-5) 

 bÏraya hfo¸u, sfqºq ¼o¯ yaoaqe¤q c¬qn ±upfi¯ bato¤rkz (58/16-17) 

Eserde {-mAk} ekinin korunduğu örnekler Ģunlardır: 

 À xan´u Paelt¦j ±olqº dfblq¯ nsyßu efrxlt¯ b¸raz ¨nd¯ xlrp¯n qlyfulqe¯ ¼n¯q bane³nl 

q¯ efrxºt x¦r q¯ n¸psf x¤r (6/2-5) 

 x¤rkq bfqºq Tajzaefp¯ Ænvp¦n yazp¦n ¼d×q bºr jÂca bÏosq [bulun] (7/11-13) 

 Tajzae¯ batoae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapay¤ (8/12-14) 

 uaelt¦j bajtºt xlrp¯n ¼d×q efrxltº dÄn ¨raeº ¼s¬ef bºr ewro× bvo¤paekoar (9/23-10/1) 

 T¸pel t¦j »spa´o hwqe¯q hwq¯ yfp¯n ¼dmeke¯q nfsloeº (17/3-4) 

 ªÞ ±g¬qekp slzºq ¢j ±upfqºz q¯ efp¯n ÆosÏq (33/18-19) 

 t¸pel bvqo¤r bfrab¯r naray¦ hfop¯n ¼d×q yso¦ clneko¤r (32/24-33/2) 

 zau´ uaelt¤jua ewy×q ufuarlnlq¯ batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r h¬opfelilqefq 

xfsxfs¯ ¼e×u jab¯r ¨op¦n ¼d×q bºr uau¦r htqefre¸ (20/13-19) 

 ¼tu¯ À zfp¦q bºr ¨e¯p nkzoar´q ufoatkq´ htrp¯n ¼d×q Kaqeajare¦ Æopap´ [olmalı] 

¼eº (22/3-5) 

 bÓ nkzo¦r uaeltaj´q Æiovq¦ tlrºq htrwqp¯n ¼uuaas´ ¼o¯ bºr blrlq¯ qlsu¬uof hlylqºu x¯ 

ewzfofqºu Gwot¦q baicfslq¯ usoevo¦r (22/5-10) 

AĢağıdaki örneklerdeyse {-mAk} eki yerini {-mA}‟ye bırakır. 

 sarilmaq´q xanu´ hfoeº (60/6) 

 Ìumeq´q xanu´ hfoe¸ (60/7) 

 ªÞ ±g¬qekp slzºq ¢j ±umeqºz q¯ efp¯n ÆosÏq (33/18-19) 

 ¨iao¦r bfqºp bvray¦ hfomepºq sfbfbº bºr sfxeliºp x¤rkek (34/7-8) 
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2.3.6.2. Sözcükler  

Ġncelemenin bu aĢamasında aĢağıda sunulan sözcükler, günümüzde ya hiç kullanılmaz 

ya da kendilerine tek tük rastlanır. Bu sözcükler, TDK-GTS‟de tarandıklarında yanlarında 

parantez içinde “eskimiĢ” ibaresiyle verilirler. 

 ¨xefu (10/17) “dönüĢ, geri gelme” (Ar.) 

 ±eq¦ (5/9) “daha aĢağı, alçak; pek hakir, hor, zavallı” [ < ednā (Ar.)] 

 åppaq (27/5) “okyanus” [ < ummān (Ar.)] 

 Àu (27/17) “ateĢ”  

 b¤ef (26/7) “Ģarap, içki” [ < bāde (Fa.)] 

 b¤efjv (3/7) “ondan sonra” [ < ba‟dehu (Ar.)] 

 b¤nk (61/13) “sürekli” [ < bākì (Ar.)] 

 batm¦q (36/24) “7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi”  

 bfrhwz¦r (41/10) “anmak için verilen hatıra, armağan, yadigâr” [ < bergüzār (Fa.)] 

 br¯ (37/20) “„ey, hey‟ anlamında kullanılan bir seslenme sözü” (Rum.) 

 bvs¯ (15/1-3) “öpücük” [ < būse (Fa.)] 

 bwryaq (26/13) “tandırda susuz piĢirilen kebap” [ < biryān (Fa.)] 

 cemal (30/13) “yüz güzelliği” [ < cemāl (Ar.)] 

 darly¯ (46/13) “yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp 

satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık” [ < 

cāriye (Ar.)] 

 e¬ranau (4/6) “hemen arkasından, arkası sıra” [ < der (Fa.) + akab (Ar.)] 

 dar (25/3) “yurt” [ < dār (Ar.)] 

 devletli (23/17) “Osmanlı Devletinde paĢa, vezir vb. devlet adamlarına verilen unvan” 

 ele¯ (29/19) “göz” [ < dìde (Fa.)] 

 didar (14/14) “yüz, çehre” [ < dìdār (Fa.)] 

 fend (56/19) “ustalık, kurnazlık” [ < fend (Fa.)] 

 gluwr (42/3) “bezginlik, umutsuzluk, usanç” [ < futūr (Ar.)] 

 gark (12/7) “batır-, boğ-” (Ar.) 

 hwotfq (40/19) “gül bahçesi” [ < gul-Ģen (Fa.)] 

 hwrz (37/1) “silah olarak kullanılan ağır topuz” [ < gurz (Fa.)] 

 hak (25/13) “toprak” [ < hāk (Ar.)] 

 harar (52/7) “çoğu kıldan dokunmuĢ, büyük çuval” [ < harār (Ar.)] 

 hatem (13/13) “yüzük” [ < hātem (Ar.)] 
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 intiha (61/15) “son, sona erme, sonu gelme” [ < intihā (Ar.)] 

 kamer (12/16) “ay” (Ar.) 

 kavl u karar (10/19) “söz, sözleĢme” [ < kavlükarār (Ar.)] 

 kelam (54/11) “söz” [ < kelām (Ar.)] 

 nfr¯p (49/20) “bağıĢ olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf” (Ar.) 

 nsdÓ (45/15) “süslü bir tür gezme arabası” [ < kocsi (Mac.)] [Metinde sözcük ilk 

anlamında kullanılır.] 

 ofqh¯r (34/24) “yayvan ve kenarları geniĢ, büyük bakır kap” (Fa.) 

 okbas (60/4) “giysi” [ < libās (Ar.)] 

 pajgº (7/24) “gizli, saklı” [ < mahfì (Ar.)] 

 mail (23/12) “eğilimli olan” [ < mā‟il (Ar.)] 

 maslahat (21/15) “iĢ, önemli iĢ, mesele” (Ar.) 

 pauoßu (21/18) “istenilen, aranılan” (Ar.) 

 pljp¦q (15/20) “konuk” [ < mihmān (Fa.)] 

 minval (6/1) “biçim, tarz, yol” [ < minvāl (Ar.)] 

 mukaddema (19/12) “önce, evvelce, eskiden” [ < mukaddemā (Ar.)] 

 pwoajaz¦ (39/20) “düĢünce” [ < mülāhaza (Ar.)] 

 pwtaxfrf (7/10) ~ pftxfr¯u (9/18) “bir tür iĢ görüĢmesi, müzakere” [ < müĢāvere 

(Ar.)] 

 pwzfÞy¯q (27/23) “süslenmiĢ, bezenmiĢ” [ < muzeyyen (Ar.)] 

 qfg¯r (51/23) “kiĢi” (Ar.) [Metinde sözcük ikinci anlamında kullanılır.] 

 qlîau (37/15) “yüz örtüsü, peçe” (Ar.) 

 peder (16/22) “baba” (Fa.) 

 rfpºo (46/3) “kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma” [ < reml (Ar.)] 

 rfx¦q (19/23) “giden, yürüyen” (Fa.) 

 sfy¤j (4/23), (5/2) “gezgin, turist” [ < seyyāh (Ar.)] 

 ser (25/24) “baĢ, kafa” (Fa.) 

 sfrfqc¦p (5/3) “son, akıbet; baĢına gelen; olay, macera, serüven” [ < ser (Fa.) + 

encām (Fa.)] 

 swrvr (19/10) “sürūr” [ < sürūr (Ar.)] 

 tae (15/18) “sevinçli, neĢeli” [ < Ģād (Fa.)] 

 tfps (12/16) “güneĢ” (Ar.) 

 tlnar (36/5) “avlanan hayvan” [ < Ģikār (Fa.)] 
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 tvof (12/15) “alev, yalım” [ < Ģūle (Ar.)] 

 ua¦p (4/18), (8/8) “yemek, aĢ, rızık” [ < ta‟ām (Ar.)] 

 tatar (17/19) “postayı götüren kimse”  

 temenna (47/16) “Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli baĢa götürerek verilen 

selam [ < temennā (Ar.)] 

 uwrab (25/13) “toz” [ < turāb (Ar.)] 

 zeryab (23/1) "beyaz Ģarap" [ < zer-āb (Fa.)] 

 zuhur (6/23) “Ortaya çıkma, görünme, belirme, baĢ gösterme, meydana çıkma” [ < 

zuhūr (Ar.)] 

 Ûguae¯ (40/16) “tutkun, âĢık, sevdalı” [ < üftāde (Fa.)] 

 xaole¯ (40/18) “anne” [< vālide (Ar.)] 

AĢağıda gösterilen günümüz ölçünlü dilinde bulunmayan kullanımlar, daha iyi 

anlaĢılabilmeleri için cümle bağlamında ve açıklamalı sunulmuĢtur. 

1) raviyanler 

Arapça rāvì “söyleyen, aktaran, nakleden, rivayet eden” sözcüğüne Farsça çokluk eki 

{-ān} eki eklenerek oluĢan bu yapının ardına bir de Türkçe çokluk eki {-ler} getirilir. 

Türkçede bu duruma benzerlik gösteren evlatlar, evraklar, elbiseler vb. yapılar da mevcuttur. 

Her ne kadar ortada bir kural dıĢılık görünse de muhtemelen raviyan biçiminde Farsça çokluk 

ekinin iĢlevi unutulmuĢ, sözcüğün kökü, ravi değil raviyan olarak düĢünülmüĢtür. 

 Raxlaqo¯r ttÞo¯ rlxay¯u ¼efro¬r nl Ảd¯p Ìonfslqe¯ Kaquaj¦r tfjrlqe¯ bºr ¨z¼p 

uaukt¦j x¦r ¼e¸ (3/1-3) 

2) anden 

Kamus-ı Türkî‟de ansızın sözcüğünün karĢılığında andan ifadesi bulunur. Bu 

sözcüğün “hatırda yok iken”, “irticalen” gibi anlamlara geldiği belirtilir. Metinde geçen anden 

sözcüğüyle Türkiye Türkçesinde karĢılaĢılmaz. Eserdeki kullanım biçimleri ele alındığında, 

Kamus-ı Türkî‟de geçen anlamlara ek olarak ondan sonra, daha sonra, ardından gibi 

anlamlar yüklendiği görülür. 

 §qe¯q Eaql¯o Paeltajºq jvzvrvq¦ dkn´u Tajzaefqºq dfxauoarkq´ bºr blr ¼gae¯ ±yofeº 

(bv ±sqae¯ Tajzae¯ 15 yatkqe¦ ¼e¸) (9/9-12) 

 ¨qe¯q ¨r¦u t¦j »spano´q [Ġsmail‟in] nsouvivq¦ hlr×u pfrulxfqe¯q ysnar´ dknarßu 

j¦s Æeay¦ Æuvrevo¤r (37/23-38/2) 

 ¨qe¯q bºr qar¦ basßu ¢c nÏru nsyvq¦ sao¦r hlbº b¸razkq´ nkrßu blrazkq´ nadkrßu nfqeº 

eaj´ hfrº etq×u bane³nl eaj¦ åy¸ysroar (43/6-9) 
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 ¨qe¯q Gwoufrlqºq saraÞq¦ eaj´o Æoevnoarkqe¦ nareatoarº bvqoar´ nartkoayßu 

¨uoarkqe¦q ¨tai¦ ¼qelrfr¯n bvyÏrvq efelo¬r (44/17-20) 

 ¢qe¯q bºr ¨Ý¦ [alay] ¨sn¯r dkn´u ¨r¦u Æqoar³ea nkrekne¦ rld¦o Û Klb¦r usuoaqßu bÓ ät 

Ûzfrlq¯ pwtaxfrfy¯ batoaeko¤u [baĢladılar] (52/21-23) 

 ¨qe¯q Paultajºq dfqazfslqº naoukr´u u¬gq ±yofy×u t¤j »spa´o usx¤ x¯ sfq¤ ¼o¯ uaju¤ 

Æuvruvo¤r (59/20-23) 

3) ondan 

AĢağıda geçtiği yerler verilen ondan sözcüğü metinde zarf göreviyle kullanımdadır. 

“daha sonra”, “ardından” vb. anlamlar üstlenir. 

 t¦j »spa´o Æqe¦q jazqfy¯ hfoºu bºr jfÞb¯ esovsß ¨ouÏq, nko¸d x¯ plzr¦n ¨oe´ Æqe¦q 

¨jvre¦q Kap¯r eayº ¨oar¦n saraylq¦ hfo×u jazkroaqpane¦ Æoevivqß xaolefsº jab¯r 

¨oekne¦ j¬paq uaektaj¦ xarßu – t¦j »spa´o Gwoowzar´q ¨rnaskq¦ hle¸ysr s¯q uaekt¦j 

Æo¤skq ±xoaekq´q darfslqº hÈrpfyfslq efe¸ (23/24-24/8) 

 Æqe¦q blr dftp¯ batkq¦ ±q×u Àraea pvjabb¯u ±eºu evrÏrnfq – §r¤u, ±g¬qelp dÄn 

zfp¤qekr blrº blrlqlz´ hÈrpfelqlz hfoºq tÏraea b¸raz Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ sarkoßu y¤ukq 

(42/13-18)  

4) anide 

Anide zarfı “o anda”, “derhal”, “hemen”, “ansızın” anlamlarına gelir ve günümüz 

Türkçesinde kullanılmaz. 

 t¸pel uaelt¦j T¦j »spako¯ Àq b¯t eaq¯ plqasºu ¨eapo¦r x¬rlqnl Æqo¤rlo¯ ¨x¦ hleºu 

±iofslqo¯r efy¸qcf, ¢qle¯ xarºu 20 yliºu bvoßu hfulrelo¬r (10/1-4) 

 t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] 

swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r ¢ppa yaz³nnl blz¸p elolplze¯q ¨qoap¤z 

(54/5-9) 

 hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ 

¼nº htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ ¢qlef ¼nº htzofrº ¨dloºu ¼nº uarag¦ 

pfolo ban¤rnfq bºr dlgdº htr×u dlgdlqºq yaqkq¦ xarar¦n ±olqº Ìu×u bab¦ bfqº 

±xoauoki¦ nabßo ±e¬rp¸slq (54/11-18)  

5) ande 

Metinde yalnızca bir yerde gözlenen ve aĢağıda bağlamı verilen ande zarfı, anide 

zarfının sözlüklerde yer almayan bir biçimi olabileceğini düĢündürür. 
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 uaeltajºp slzo¯r ±yº saur¤d blo¸rslqºz t¦j »spako¸ef bloºr bºr hÙq ÆqÓ eax¯u ±eºu 

saur¤d ÆÞq¤rskqkz À slzº yfq¬rsf saÞop¦z sºz ÆqÓ yfqelilqlze¯ nsooarkq´ baio¤rskq 

¨qe¯ pfrapkqkz´ ¼cr¦ ¼e¬rslqlz (48/16-21)  

6) onda 

Eserde sadece bir yerde geçen onda sözcüğüyse “o anda” ya da “o arada” anlamlarında 

kullanılarak anide / ande zarflarıyla paralellik gösterir. 

 BfÞuo¯r ufp¦p Æoevivqe¦ nsc¤nark – bÓ btÞo¯ Æop¦z h¯o Æioßp saq¦ ¼nº qaskj¦u 

xfrfy¸p, y¤rkq nkz´q babas´ bºr ät ¼d×q babaq´q jvzvrvq¦ dlnac¦n s¯q Æqe¦ jaz´r 

bvovqßu paeefyº ¼gae¯ ¼e¬rslqlz (14/17-22)  

7) birde 

Bu kullanım, “üstüne üstlük”, “bunun üzerine” vb. karĢılıklara gelen bir de yapısıyla 

ilgili değildir: Ali, Ahmet bir de Hasan‟ı Eskişehir‟e giderken gördüm. Yani her ne kadar bir 

adıyla de bağlacı birleĢerek böyle bir anlam iliĢkisi kurulmasına yol açsa da metindeki 

bağlamlardan birden, aniden, o anda gibi anlamlar çıkarılabilir. Sözlüklerde rastlanmayan bu 

yapı, eserin ilgi çekici yönlerinden biridir. 

 Tajzae¯ batoae³ hwqftº uvup¤n ¼d×q dabaoapay¤ x¯ u¯n dÄn Æiratºu n¤q u¯r ¼dlq¯ 

bauu³, b¸rde jÂca ¼dfrº hlrºu Tajzaefyº n¤q ufr¯ baupºt htrewne¯ – Tajzae¯ 

hwoftfc¯n bºr t¬Þ bvoapae³qpk (8/12-17) 

 ¼tu¯ bvqo¦r bºr plqasºu ¼sºp ×zfrlqe¯ pftxfr¯u ¼upfne¯ ¼n¯q b¸ref À efrxºt elnloe¸ 

(9/18-19) 

 B¸ref Æio¦q uarpaikqeanº jaufpº nkz¦ xfreº (13/13-14) 

 j¬paq nauvoar´ nauayßu nfqelofrº eaj´ nadeko¤r, b¸ref t¦j »spa´o Kap¯r uay¦ blq×u 

hle¬rlnfq ¨qas´ jab¯r ¨oßu sadkq´ ysoar¦n »spako´q nartvsvq¦ dknßu – Æioßp q¬rfyf 

hle¸ysrsvq (24/11-16) 

 ¨nt¦p yfpfilqº yfy×u yaup¦h Ûzfr¯ ¼n¯q b¸ref nvoanoarkq¦ s¦z x¯ e¯g sfsº hfoeº 

(39/4-6) 

 Bvqoar´ stÞofelne¯q sÂqra, uaelt¦j – ¢Þef dabßn bºr sa¦u ±xx¯o n¦uo ªelq, tajzaefyº 

¨oßu htuwrÕrnfq b¸ref pfpofnfuºq jacloar´ uaeltaj´q jvzvrvq¦ hfo×u – uaeltajºp 

tajzaefqºq ÌprwqÙ blz¯ baÞto¤ylq u¯n dÄn rlc¦ ±uelnofrlqe¬, uaelt¦j – ÌprwqÙ slz¯ 

baikto¤rkp o¤nlq ¼nº hwzwq¯ [gözüne] pºy [mil] dfnlopfoº efe¸ (51/1-8) 

 Àoefp ¼nº hteofr¯ [gözlere] pºo dfnºu tajzaefyº babaskq´q efeliº hlbº htuwr×u uai¦ 

braneko¤r, b¸ref §r¦u – tajzae¯ ¼nº h×q h¬opfelilqef gfsxfs¯ ¼e×u ¢daba q¯ ÆoeÓ 

efyÙ bºr rfpºo ¨uÓu n¦q htzwne× (51/12-17) 



205 
 

8) tenbih 

Bu sözcüğün Arapça aslı, tenbìh olmakla birlikte Kamus-ı Türkî‟de tembih olarak 

geçer. Bugün de tembih olarak geçen bu sözcükte /n/ sesinin yanındaki dudak ünsüzü /b/‟den 

etkilenerek ünsüz benzeĢmesiyle yine dudak ünsüzü olan /m/ sesine değiĢtiği açıktır. Ancak 

bu geliĢim ufqbºj (6/9) örneğinde metne yansımaz. 

9) düzelen- 

Düzelen- eylemi günümüz ölçünlü Türkçesinde kullanılmaz. Bunun yerine sıralan-, sıraya 

gir- eylemi tercih edilir. 

 bÓ nkzo¦r uaeltaj´q Æiovq¦ tlrºq htrwqp¯n ¼uuaas´ ¼o¯ bºr blrlq¯ qlsu¬uof hlylqºu x¯ 

ewzfofqºu Gwot¦q baicfslq¯ usoevo¦r (22/5-9)  

10) yannıĢ 

Yannış sözcüğü ölçünlü Türkiye Türkçesinde geçmezken bazı Anadolu ağızlarında 

kullanıldığı görülür. Sözcük, özellikle Orta Karadeniz ve Ġç Anadolu bölgelerinin kuzeyinde 

kalan bazı yörelerde (Tokat, Amasya, Samsun, Sivas vb.) yānış ve yağnış biçimlerinde 

“Ģeytan gibi”, “akıllı”, “yiğit”, “açıkgöz” anlamlarında geçer. (Derleme Sözlüğü XI, 1993: 

4171) Metindeki kullanım da bu anlamlarla örtüĢür. 

§oo¦j sfoap¯u xfrsÕq, ¢ppa ysovqÓq Ûsuwqe¯ bºr §r¦u x¦r ±oº u¯n yaqq³tekr nfqelqº htz¬u 

(34/12-14) 

11) zengi 

Bu, üzengi sözcüğünün Anadolu ağızlarında geçen bir biçimidir. (Derleme Sözlüğü 

XII, 1993: 4832) Metinde hem zengi hem de üzengi biçimi vardır.  

zengi (34/18) ~ Ûzfqhº (35/4) 

12) tekerlen- 

Metinde bir yerde yuvarlan- anlamında geçen tekerlen- eylemi, günümüz ölçünlü 

Türkçesinde kullanılmazken bazı ağızlarda karĢılaĢılır. 

 bvqo¦r hwrz¯ nko´d nkokc¦ ewtpfne¯ ¼n¯q ªq qljayfuº ¨rau´q ¨u´ ufnfrofqºu nfqelsº 

eaj´ ewte× (37/10-12) 

13) herperi 

Herperi sözcüğünün ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte bağlamdan “kesinlikle”, 

“ne yapsak”, “kolay kolay” gibi anlamları karĢıladığı çıkarılabilir. 

 xfzºr ufpfqq¦ ±eºu – uaeltajºp t¦j »spa´o jfrufrº [?] nfqelqº ±o¯ xfrp¯z h¯o tvq¦ 

bºr ufruºu ¼efoºp efeº (47/15-18) 

14) hoĢundu 
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Bu sözcüğün yapısı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Dilçin, sözlüğünde hoşimdi madde 

baĢını verir ve karĢılığına “eh artık”, “o halde”, “pekâlâ” anlamlarını koyar. (2009: 120) 

Ergin, emir ekini incelediği bölümde emir Ģeklinin ikinci kiĢisinde günümüzde çok nadir 

olarak kullanılan bakındı hele ve eskiden kullanılmıĢ durundu ifadelerinden bahseder. Burada 

ya şimdi / şindi ve imdi / indi sözcükleriyle birleĢme olduğundan ya da di hitap edatının 

(ünlem) kalıplaĢmasından söz edilebileceğini söyler. Sonuçta adı geçen sözcükte di hitap 

edatının bulunduğu yönünde görüĢ öne sürer. (2006: 308) Deny ise çalıĢmasında gel imdi 

örneğini vererek imdi sözcüğünün “öyleyse” anlamıya emir kipinden sonra gelebildiğini 

aktarır. Buna benzer bir biçimde hoş imdi birleĢiminin de bu kapsamda ele alınabileceğini, 

söyleyiĢte genelde hoş undu (hoş umdu) biçiminin tercih edildiğini söyler. Sözcüğün sitem 

ifade eden “oldu mu ya”, “peki öyleyse zararı yok” anlamlarına geldiğini belirten Deny, bu 

türlü bir yapının daha derin bir incelemeye muhtaç olduğunun altını çizer. (2012: 647)  

Görüldüğü gibi hoşundu sözcüğünün yapısı hakkında kesin bir Ģey söylemek güçtür. 

Ancak hem yukarda çalıĢmalarından alıntı yapılan araĢtırmacıların görüĢleri hem de metinde 

sözcüğün bağlama kattığı anlam göz önünde tutulduğunda bir sitem, beklenmedik bir durum 

karĢısındaki ani tepki, kabulleniĢ vb. anlamların söz konusu olduğu kolaylıkla anlaĢılabilir. 

Ayrıca Ergin ve Deny‟nin sözünü ettiği ünlemliğin metindeki bir kanıtı, eserin kendine özgü 

yapısından kaynaklanan vurgu gösteriminde bulunabilir. Nitekim Türkçede ünlemler vurguyu 

ilk hecelerine alırlar ve metinde geçen hoşundu sözcüğü de vurgu iĢaretini metindeki diğer 

ünlemler gibi ilk hecesindeki /o/ ünlüsünün üstüne alır.   

 §r¦u – tajzae¯ ¼nº h×q h¬opfelilqef gfsxfs¯ ¼e×u ¢daba q¯ ÆoeÓ efyÙ bºr rfpºo 

¨uÓu n¦q htzwne× §r¦u jÂtvqev efe¸ (51/14-17)  

15) ponçak 

Ponçak, ölçünlü dilde kullanılmayan halk ağzına ait bir sözcüktür. Anlamı “saçak, 

püskül”dür. (Derleme Sözlüğü IX, 1993: 3468) 

 ¨p¦q bab¦ bfqº ¨snfr¯ htqe¯r efy¸qcf dlgdº ¨snfr¯ yazekrºu ±ooº hvrvt¦ bºr bfyh¸r, 

y×z uaray¦ bºr usqd¦n ¨o³u, x¯ nsÞqkq¦ bºr ¢z ¨nc¯ nsyßu esx¦ ±eºu yso¦ nseÏ (55/3-

7)  

16) akçe 

“küçük gümüĢ para” ya da “her tür madeni para” anlamına gelen akçe sözcüğünün 

birkaç deyim ve atasözünün dıĢında bugün kullanım sıklığı yoktur. 
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 ¨p¦q bab¦ bfqº ¨snfr¯ htqe¯r efy¸qcf dlgdº ¨snfr¯ yazekrºu ±ooº hvrvt¦ bºr bfyh¸r, 

y×z uaray¦ bºr usqd¦n ¨o³u, x¯ nsÞqkq¦ bºr ¢z ¨nc¯ nsyßu esx¦ ±eºu yso¦ nseÏ (55/3-

7) 

17) gerçek / hakikat 

AĢağıda bağlam içinde verilen gerçek ve hakikat sözcükleri, günümüz Türkçesinde 

eserde üstlendikleri iĢlevleri karĢılamazlar. Günümüzde ad (Gerçek / Hakikat herkesçe 

biliniyordu.) ve sıfat (Sözünü ettiğiniz gerçek / hakiki eser buydu.)  olarak kullanıma çıkan bu 

sözcükler, metnin bu yerinde zarf görevindedir. Günümüzde bu sözcüklerin zarf görevindeki 

hali gerçekten / gerçi ya da hakikatendir.  

 hfrd¯n bºr ±nslilpºz yÄn ¢papa tÓ ewqyae¯ bºr ±xoae´p Æopae¸ nl b¯q Ìoewne¯q 

sÂqra uajulp¦ Æuvr¦ ¼e¸ (3/14-16) 

 T¦j »spa´o efreoº tß bfÞuofrº efyfr¯n Ûzfrlqe¯q ¼nº hwxfrcºq hfdºu bºr blrlq¯ 

janln¦u t¦j »spako¯ yaz´n Æoeß bldarfqº [biçarenin] ¼nº htzofrlqº Æyßu bÏraea 

branpkto¤r (54/1-5)  

18) neden 

Eserde yalnızca bir yerde geçen neden soru zarfı, günümüz Türkçesindeki gibi “hangi 

sebeple”, “niçin” vb. nedenlik sorular sormak yerine “hangi Ģeyden”, “nasıl” vb. gibi 

anlamları karĢılar. 

 ªÞ efrxºt bfqºp Paelt¦j Æoevivpß qfe¯q bloe¸q (4/24-5/1) 

19) kendi 

kendi dönüĢlülük zamiri ve buna iyelik eki getirilerek oluĢturulmuĢ biçimler, diğer 

zamirler gibi ad iĢletimine girerler. Bu zamirin üçüncü tekil kiĢisi, diğer çekimlerden farklı 

olarak  {-si} iyelik eki almaksızın da kullanılır. Fakat Türkçede {-si} eki almıĢ olanlar da aynı 

derecede yaygındır. (Banguoğlu, 2007: 364) Deny de kendi zamirinin düzenli çekimlendiğini 

ancak teklik üçüncü kiĢide kendisi yerine çoğunlukla kendi biçminin kullanıldını belirtir. 

(2012: 200) 

Ġncelenen metinde kendi dönüĢlü zamirinin III. teklik kiĢisi, ad iĢletimine girerken 

genellikle {-si} ekini almaz. 

 Bºr hÕq Tajzaeº nfqelqºq ¨eº Àopaekikqk caq´ sknkoar¦n xaolefslq¯ hfoºu – bfqºp 

¼splpº q¸dwq nÂpaelqlz (6/20-23) 

 ¢qdan bºr ±snº dae´r x¤r À daekre¦q jab¯r ¨o³u nfqe¸ef Æqoar´q ¨rnaskq¦ rfx¦q ÆoeÏ 

(20/5-6) 

 ¼dfrº hlrºu ¨ukq´ bºr uarag¦ baioayßu nfqeº pfrelxfqe¯q ysnar´ htre× (28/23-24) 
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 bß eaj´ bºr ¨zkq´ nadkrßu nfqe¸ef bºr uarag¦ dfnlo×u ÆuvreÏ (32-13-15) 

 t¦j »spa´o §rau´ htrÕqcf nfqe¸ef yfrlqe¯q skdkrayßu Kap¯r uay¦ blq×u §rau¦ 

nart´ xare³ (37/2-4) 

 ¨qe¯q bºr qar¦ basßu ¢c nÏru nsyvq¦ sao¦r hlbº b¸razkq´ nkrßu blrazkq´ nadkrßu nfqeº 

daj´ hfrº etq×u bane³nl eaj¦ åy¸ysroar (43/6-9) 

 uaeltajºp t¦j »spa´o jfrufrº nfqelqº ±o¯ xfrp¯z (47/16-17) 

 ¨r¦u nfqelq¯ bºr dfn¯ ewz¯q xfrºu bvqoar´q ¼dlq¯ bºr hlrºt hlreº (52/17-19) 

  t¦j »spa´o ufnr¦r ±olqº Ìu×u x¯ yaoxarºu nfqelqº ¼qaqekre´ (54/21-22)  

ġu üç örnekteyse iyelik ekini alır. 

 bvqo¦r hwrz¯ nko´d nkokc¦ ewtpfne¯ ¼n¯q ªq qljayfuº ¨rau´q ¨u´ ufnfrofqºu nfqelsº 

eaj´ ewte× (37/10-12) 

 nfqelsº ywzwq¯ qlîab´q uzfnºu [çekip] nauve¦ Æuvruv (52/8-9) 

 Æqßq efrelqº efrp¦q nfqelslq¯ ¨qoaeao´p (54/9) 

20) beraber 

Bu sözcüğün sözlük anlamı “birlikte”, “bir arada”dır. Metinde dört yerde karĢılaĢılan 

bu sözcük, iki yerde sözlük anlamıyla kullanılırken diğer iki yerde “yanına”, “beraberine” vb. 

anlamlarındadır. 

 uaeltajºp blzo¯r tajzae¯ ¼o¯ ¨x¦ hluelilpºz zfp¤q, uai´q blrlqe¯ bºr yso¦ hle×u 

blrlplzº bfrab¯r ¢opaek sÂqra yaqkpkz¦ hfoeº ¼s¯ bane´n ywz× ssopßt (17/8-12) 

 ¨rae¦q bºr n¤d hÙq t¦j »spakoºq xaolefsº jaqÓp svou¦q bfrab¯r b¯t Àq darly¯ ¨oar¦n 

– xara´p banaàp hfolqofrºp q¯ yau¸sr efyÙ t¦j »spakoºq nsqaikq¦ hfueº (46/11-15) 

21) beyit 

“Ġki dizeden oluĢan Ģiir parçası” anlamına gelen beyit, metinde geçtiği tüm yerlerde iki 

dizeli Ģiir parçalarını değil dörtlükleri niteler. 

 äpel T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu ¨Þrko´n bfÞuofrº stÞofelo¬r. 

Mfo´o pfo´o ban¦q elob¬r. 

etq¯r bºr yaq¦ ¨Þrko´n 

yaqe´ xlcveºp n×o Æoeß 

Æo¦q elxaq¯ ¨Þrlo³n (13/15-20) 
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22) gayet 

Türkçede zarf görevini üstlenen bu sözcük; “pek”, “çok”, “pek çok”, “aĢırı bir 

biçimde” vb. anlamlarla günümüzde yalnızca sıfatları ve zarfları niteler. Bununla birlikte 

eldeki metinde kullanıldığı dört yerden üçünde eylemleri nitelemiĢtir. 

 Paelt¦j h¤yfu sfxkqºu dÄn gankrofr¯ bajtºt ±yofe¸ (7/15-16) 

 t¦j »spa´o h¤yfu sfxlqºu bvqÓ efe¸ (18/18) 

 ªÞ xaole¯ ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp¯ stÞo¬nl b¯q t¸pel Gwot¯q baicfslq¯ hlefc¬ilp 

¨jtap¦ nae¦r hfzfc¬ilp efàqcf j¬paq daeÓ jaqfslq¯ etq×u Gwowzar´q stzofrlqº 

cfx¦u ¼ue¸, h¤yfu jstoaqºu ¼nº ¨xÏd ¨oußq xfrelo¬r (40/17-23)  

23) tamam 

Her ne kadar tamam sözcüğünün sözlük anlamları arasında “bütün, tüm, eksiksiz” ve 

“tamamlanmıĢ, bitmiĢ” varsa da günümüzde metinde geçtiği gibi sayı sıfatıyla kurulmuĢ sıfat 

tamlamaları tamam yerine toplam sözcüğüyle nitelenir. 

 bºr sfq¯ ¼nº sfq¯ ufp¦p Àq ¼nº yatkq¦ nae¦r Ænvyßu cÕpof ¼opº uajsºo ±yofe¸ (8/5-7)  

 bvqo¦r uap¦p 20 hÙq ¨x¦ hfz¸u, bºr dftp¯ batkq¦ hfoelo¬r (10/7-8) 

24) oldem 

Türkçe ol zamiriyle Farsça dem adının birleĢmesiyle oluĢan ve günümüzde 

kullanılmayan oldem sözcüğü, metinde yer yer tercih edilir. Ancak bu biçimin eĢ anlamlıları o 

vakit ve o zaman metinde görülür. 

Àoefp (3/10), (4/1), (4/5) = À xan´u (5/12), (6/2), (6/14) = À zfp¦q (14/23), (22/4) = Ào xan´u 

(31/10) 

25) anlar 

Çokluk III. kiĢi zamiri Eski Türkçede ve EAT‟nin ilk dönemlerinde olar Ģeklindedir. 

EAT‟nin sonuna doğru anlar biçimi ortaya çıkar ve Osmanlı Türkçesinde söz konusu zamir 

yerini anlar‟a bırakır. Osmanlı Türkçesinin sonlarına doğru da Ģimdiki onlar yapısına 

kavuĢur. (Ergin, 2006: 266-267) 

Eldeki metinde çokluk III. kiĢi zamiri bir örnek dıĢında onlar‟dır. O bir örnekse 

kalıplaĢmıĢ imlanın etkisini gösterdiği düĢünülen ve bir Ģiir parçası içinde geçen anlar‟dır.  

 ¨qo¤rea svsap´t bºr ¨xßd naq¯ (43/20) 

26) para 

Bir ödeme aracı olan para, günümüzde tek baĢına kullanıldığında herhangi bir 

rakamsal değer anlaĢılmaz. Böyle bir değerden söz edilmek istendiğinde onun alt ve ayrıntılı 
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dilimleri olan lira, dolar, kuruş vb. terimler kullanılır. Metinde bugün de kullanımda olan 

kuruş ve artık tarihe karıĢmıĢ akçeye bir para birimi olarak yer verilmekle birlikte ayrı bir 

birim olarak para sözcüğüne baĢvurulur. Kamus-ı Türkî‟de geçen anlamıyla “kuruĢun kırkta 

biri olan ve zamanında akçenin üçte birine denk gelen” para, bugün böyle bir anlamda 

kullanılmaz. 

 ¨p¦q bab¦ bfqº ¨snfr¯ htqe¯r efy¸qcf dlgdº ¨snfr¯ yazekrºu ±ooº hvrvt¦ bºr bfyh¸r, 

y×z paray¦ bºr usqd¦n ¨o³u, x¯ nsÞqkq¦ bºr ¢z ¨nc¯ nsyßu esx¦ ±eºu yso¦ nseÏ (55/3-

7) 

27) yandır- 

Günümüzde yan- eylemi tek baĢına kullanıldığında üzerine yaptırımlık eki almaz. 

Eğer biri tarafından yan- eyleminin gerçekleĢtirildiği bildirilmek istenirse yaktır- eylemi 

tercih edilir.  

 yaqekr´r hÕoow Ærpaq¸ (57/4) 

28) tek 

Åo¤nl cfpaoºq htr¯p 

hÊr bfqº pfÞeaq¦ hle¯p 

pvjabbfu¯ saq¦ xar¦p 

htr¬slq bfqº u¯n ¨soaq¸ (57/5-8) 

Bu dörtlüğün son dizesindeki tek sözcüğü dikkat çekicidir.  Bilindiği üzere tek, Eski 

Türkçede “gibi” anlamında bir edattı. (Tekin, 2003: 151-152; Gabain, 2007: 99) Tarama 

Sözlüğünde de bu sözcüğe “gibi” karĢılığıyla rastlanır. (Dilçin, 2009: 218) Bazı Anadolu 

ağızlarında yine “gibi” anlamında yaĢadığı görülen tek (Derleme Sözlüğü XII, 1993: 4747), 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟da dörtlüğün ve dizenin bağlamı ele alındığında 

benzerlik belirterek “gibi” karĢılığında kullanılmıĢtır. 

 

2.3.6.3. Sözcük Öbekleri 

Metinde geçen birtakım ek ve sözcüğün yanı sıra bazı sözcük öbekleri de 

günümüzdeki biçim / anlamlarında kullanılmaz. 

1) dahil ol- 

AĢağıdaki cümlede geçen o çeşmeye dâhil ol- yapısı, günümüzde o çeşmeye git- ya da 

o çeşmede buluş- yapılarından biriyle karĢılanır. 
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 äpel bvqo¦r sab¦j ±rn¯q naon´u À dftpfy¯ eaj´o Æoevo¤r (10/15-17)  

2) ne demek olsun 

Ne demek olsun ifadesi, üç yerde geçer. Bir yandan “neden”, “niye”, “niçin” gibi 

anlamlar üstlenirken diğer yandan bir ĢaĢkınlık, beklenmedik bir duruma karĢı tepki sözü 

olarak öne çıkar. Ayrıca günümüz ölçünlü dilinde kullanılmayan bu yapının yalnızca 

konuĢma cümlelerinde geçiyor olması ilgi çekicidir. 

 Àoefp jaq´p Svou¦q efe¸: ±g¬qelp q¯ efp¯n ÆosÏq nl sºz eaj´ ¢j dfn¬skqlz; 

±ojapevoloo¦j q¯ ªnslilpºz x¤r (3/10-13) 

 q¯ efp¯n Æosßq b¯q nkzkp´ uaelt¦j´q Æiovq¦ xfrp¯p efe¸ (19/20-21) 

 ªÞ ±g¬qekp slzºq ¢j ±upfqºz q¯ efp¯n ÆosÏq (33/18-19) 

3) dolup boĢan- 

Dolup boşan- deyimine TDK-ADS‟de rastlanmamakla birlikte metinde geçtiği yerde 

gerçek anlamda bir maddenin dolup boĢalmasından söz edilmediği açıkça sezilir. Burada 

kiĢinin yıllar boyu edindiği tecrübelerden, görmüĢ geçirmiĢliğinden söz edilir. Ayrıca 

bugünkü dilde dolup boşal- Ģeklinde olan deyimin ikinci unsuru olan boşa- eylemine gelen 

dönüĢlülük ekinde bir değiĢim görülür. Bilindiği üzere Türkçede eylemin çatısını dönüĢlülük 

yönünde etkileyen iki ek vardır: {-l} ve {-n}. 

 bß nvovqßz bÏqca xan´u sfyajºp hÈrpfelilp sfrfqc¦p n¤opaek n¦d nfr¯ esoußn 

botaqe³n, sfqºq Paelt¦j x¯ yaqkqeanlq´q xfzºr Æoevivqß blop¯z ¼s¯p yaz´n bfqºp 

efrxltolilp¯ (5/2-6)  

4) ne bakarsın 

Bu öbek günümüzde kullanımda değildir. Onun yerine bugün bir de ne görsün 

kullanılır. Bir “ĢaĢkınlık”, “hayret”, “garipseme” anlamlarının bulunduğu ne bakarsın 

yapısının ünlem özellikleri taĢıdığı söylenebilir. 

 À ufrefyº ¨dßu q¯ ban¤rskq bºr ¨Ý¦ n´z hfrh¯g ¼to¯r (29/2-3) 

 ofrhfrºq nauaikq´ ¨de´ q¯ ban¤rskq n¦q ¼o¯ ultpºt ulo¤x (35/1-2) 

 japaoo¦r saray¦ yfultelne¯ uaelt¦j bwu×q rld¤ow nlbar´ c¯p ±e×u Æqoar´q Ìqwq¯ 

bstaous³q nl q¯ ban¤rskq htqefreliº carlyfofrºq batoar´ j¯u nfslop¸t (52/11-14) 

AĢağıdaki ilk örnekte gör- eyleminden / yükleminden sonra bir de biçiminin derin yapıya 

itildiği görülür. Ġkinci örnekteyse bir de yüzey yapıdadır.  

 T¦j »spa´o baicfy¯ hfoºu htre× q¯ ban¤rskq pfpofnfue¯ q¯ nae¦r n³z x¤rlsa 

baicfy¯ usopvto¦r (22/10-12) 

 b¸ref q¯ ban¤rskq bºr Æxaq´q ywzwqe¯ bºr sar¤ï x¦r (34/19-20) 
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5) arkasına git- 

AĢağıdaki geçtiği yer verilen arkasına git- yapısına günümüzde baĢvurulmaz. Bunun 

yerine Gülüzar‟ın arkasından / peşine / peşinden gidiyor biçimleri günümüz Türkçesinde 

tercih edilir. Burada {-dan} durum ekinin iĢlevini {-a} durum ekine bıraktığı söylenebilir. 

 t¦j »spa´o Gwoowzar´q ¨rnaskq¦ hle¸ysr s¯q uaekt¦j Æo¤skq ±xoaekq´q darfslqº 

hÈrpfyfsin (24/5-8)  

6) hasreti içerimi yak- 

Bugünün ölçünlü dilinde hasreti içerimi yaktı Ģekli gözlenmez. Ancak konuĢma 

dilinde bu türden bir yapıya rastlamak olasıdır. Ölçünlü dilde hasreti içimi yaktı yapısı tercih 

edilir. 

 ÆqÓq jasrfuº ¼dfrlpº yan¤r (33/23)  

7) bir yol ile 

Metinde geçen bir yol ile öbeği yerine bugün bir şekilde ifadesi tercih edilir. 

 xaole¯ t¸pel bºr yÄo ¼o¯ Gwowzar´q ±xlq¯ hluºu bÓ uarai´ Æqßq ±olq¯ xfr¬slq (40/24-

40/2)  

8) Ģu defa 

Günümüz Türkçesinde böyle yapılarda şu yerine bu iĢaret sıfatı kullanılır. 

 yaz¸n nl ¨r¦u tÓ efg¦ plzads´z Æoevivqe¦q bºr rfpºo ¨u¤pkek (48/22-24)  

9) bir saat evvel  

AĢağıdaki cümlelerde geçen bir saat evvel ve şu saat yapıları bugünkü ölçünlü 

Türkiye Türkçesinde yoktur. Bunun yerine bir an evvel / bir an önce ve şu an biçimleri vardır. 

Metinde zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası anlamındaki an sözcüğüne 

rastlanmaz. 

 ¢Þef dabßn bºr sa¦u ±xx¯o n¦uo ªelq (51/1-2)  

 ¨jt¦p ÆoÓu uaelt¦j jarfp¯ hfuelne¯ jaqÓp svou¦q uaeltaj¦ efeº – tÓ sa¦u t¦j 

»spakoº ÌoewrÙu hfolqofrº Æopao³skq [?] yÂnsa nfqelpº ufo¯g ¼e¬rlp efyÙu cfx¦u ¼ue¸ 

(46/21-47/1) 

10) cevap et- 

Günümüz Türkiye Türkçesinde cevap et- yerini cevap ver- yapısına bırakmıĢtır. 

 Paeltaj´p bºz sfy¤jkz hfz¬rlz efy× cfx¦u ¼ue¸ (4/23-24) 
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11) namaza meĢgul ol- 

namaza meşgul ol- yapısı bugünün Türkçesinde namazla meşgul ol- biçimindedir. 

Buradaki {-A} ekinin ile edatının görevini üstlendiği ve zarf tümleci yaptığı düĢünülebilir. 

 À dftpfe¯q ¨busfu [abdest] ¨oku qapaz¦ pfthßo Æoevo¤r (4/19) 

12) çok fakirler 

Türkçede belirsiz sıfatların niteledikleri adlar, çokluk eki almazlar. Ancak burada çok 

belirsizlik sıfatının bağlandığı fakir adı, {-ler} çokluk eki almıĢ ve ortaya Türkçenin yapısına 

aykırı bir durum çıkmıĢtır.  

 Paelt¦j h¤yfu sfxkqºu dÄn gankrofr¯ bajtºt ±yofe¸ (6/15-16) 

13) on beĢ tane münasip adamlar / iki gözler 

Ergin, asıl sayı sıfatlarının bir dıĢında hepsi mana bakımından çokluk ifade ettikleri 

için bunlarla yapılan sıfat tamlamalarında isim unsurunun esas itibariyle çokluk Ģekline 

sokulamayacağını ifade eder. Fakat Türkçede eskiden beri bunun istisnalarının bulunduğunu 

belirten Ergin, EAT‟de kırk yigitler, eskiden beri kullanılan kırk haramiler, bugünkü dört 

büyükler, üç silahşörler, üç ahbap çavuşlar örneklerinin var olduğunu söyler. (2006: 250) 

Deny, Ġslam tasavvufu türbesinde üçler, yediler, kırklar gibi kullanımların olduğunu ve yine 

üç aylar (Recep, ġaban, Ramazan) biçimindeki özel ifadelerin bulunduğunun altını çizer. 

(2012: 288-289) Banguoğlu da Ergin ve Deny gibi sayı sıfatı almıĢ adların çokluk eki 

alamayacağını belirtir. (üç gün, beş çocuk, yedi metre vb.) Ancak bazen bilinen kiĢiler veya 

nesneler topluluğuna ad olmak üzere doğrudan doğruya sayı sıfatlarına ya da onların 

belirttikleri adlara çokluk eki getirilebileceğini ifade eder: kırklar, yediler, otuzbeşler, dört 

büyükler, yedi deliler, kırk haramiler, altı kızlar, Çiftehavuzlar (Ġstanbul), Beşevler (Ankara) 

gibi.  (2007: 323) Türkçede sıfat ve nitelediği ad arasında sayı, cinsiyet, durum ekleri 

açısından uyum bulunmadığını belirten Demir, sayı uyumsuzluğunu Ġngilizceyle karĢılaĢtırır. 

Ġngilizce three book-s yapısında ikinci öge çokluk eki alırken, Türkçe üç kitap tamlamasında 

kitap eksizdir. (2010: 230-231) Karaağaç da bu tür yapılarda kalıplaĢma ve kullanım 

sıklığının yanı sıra çeviri yapıların etkisinde de söz edileceğini söyler. (2012a: 498) Üstünova, 

{-lAr} ekinin temel iĢlevinin çokluk belirtmekle birlikte beşevler, binelli konutlar, yüzbir 

evler vb. semt adlarında topluluk adı yaptığını, üç silahşörler, kırk haramiler vb. 

kullanımlarda da grup adı oluĢturduğunu söyler. (2012: 391-392) 

Metinde geçen kullanımlarda ne Banguoğlu‟nun ifade ettiği, bilinen kiĢiler veya 

nesneler topluluğuna ad olma durumu ne de Üstünova‟nın sözünü ettiği grup ya da topluluk 

iĢlevi yoktur. Burada sıradan, herkesçe bilinmeyen, kalıplaĢmadığı düĢünülen bir yapı 
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mevcuttur. Birkaç örnekte karĢılaĢılan bu durumun kaynağı ya baskı hatasında ya da eseri 

yazıya geçirenin dikkatsizliğinde aranabilir. 

 t¸pel uaelt¦j T¦j »spako¯ Àq b¯t eaq¯ plqasºu ¨eapo¦r x¬rlqnl Æqo¤rlo¯ ¨x¦ hleºu 

±iofslqo¯r efy¸qcf, ëqle¯ xarºp 20 yliºu bvoßu hfulrelo¬r (10/1-4) 

 hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ 

¼nº htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ ¢qlef ¼nº htzofrº ¨dloºu… (54/11-

15) 

14) ertesi günü 

Günümüz Türkçesinde ertesi günü kullanımının yanı sıra ertesi gün de tercih edilir. 

 bvqo¦r À hlc¯ q¬rfyf hlefcfnofrlqº pwtaxfr¯ ±e¸u, ±rufsº hwqÙ ¨o¤ï x¯ tfqoºn ¼o¯ 

¨x¦ dkneko¦r (10/4-7)  

15) beyit et- 

Beyit adı yükleme nesne olarak bağlandığında yüklem, aynı kavram alanına giren de- 

ya da söyle- eyleminden oluĢur. Nitekim Ģu üç örnekte bu tür kullanım tercih edilir. 

 äpel T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu ¨Þrko´n bfÞuofrº stÞofelo¬r (13/15-16) 

 T¦j »spa´o bß bfyluofrº stÞofe¸ (15/8-9) 

 T¦j »spa´o efreoº tß bfÞuofrº efyfr¯n Ûzfrlqe¯q ¼nº hwxfrcºq hfdºu bºr blrlq¯ 

janln¦u t¦j »spako¯ yaz´n Æoeß bldarfqº [biçarenin] ¼nº htzofrlqº Æyßu bÏraea 

branpkto¤r (54/1-5)  

Ancak metinde beyit adı, Ģu örnekte et- yardımcı eylemiyle öbek oluĢturur. 

T¦j »spa´o bÓ bfÞuº ±eºu […] (16/10) 

16) birkaç nasihatler  

Türkçede belirsizlik sıfatlarının belirttikleri adlar, çoğunlukla çokluk eki alırlar: bütün 

çocuklar, başka yerler, bazı evler, kimi günler, çoğu zamanlar, çok yerler, fazla işçiler vb. 

Ancak her, az, biraz gibi birkaç da belirttiği ada çokluk ekini istemez. Bu kurala rağmen 

metindeki birkaç nasihatler örneğindeki tamlanan / ad, çokluk eki alır.  

 babas´ bºr n¤d qaskjauo¦r xfrºu t¦j »spako´ naqekr¤payvu hazfb¯ hfofr¯n x¦r 

cfjfqqfp¯ hºu efy×u jvzvrvqe¦q nsxeÏ (23/21-24) 

17) “bir” belirsizlik sıfatı + niteleme sıfatı + ad yapısında sıfat tamlaması 

Deny, sıfat tamlamalarında bir ad birden çok sıfatla belirtilmiĢ olduğunda niteleme 

sıfatının ada belirtme sıfatından daha yakın durduğunu söyler: bu genç kadın, bir mavi çocuk. 

Ancak kiĢi eğer ifade ettiği fikir üzerinde durmak istiyorsa belirtme sıfatı olan bir sözcüğünün 

ada niteleme sıfatından daha yakın olabildiğini belirtir: mavi bir çiçek. Deny bunları 
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söyledikten sonra böyle bir anlam parlaklığının Fransızcaya çevrilemeyeceğini ve bu anlam 

ayrımının ancak ses tonuyla sıfata daha güçlü vurgu vererek ifade edilebileceğinin altını çizer. 

(2012: 661-662) Deny‟nin bu görüĢlerine Elöve karĢı çıkar ve bir dipnot düĢer. Ona göre 

niteleyici olsun tarif ve tayin edici olsun sıfatların arzuya göre yer değiĢtirmesi, muhakkak 

birinin önce ötekinin sonra gelmesi gibi bir kurala bağlı değildir. Yani Elöve‟ye göre 

“herhangi bir” anlamındaki bir sözcüğüyle kurulan bir mavi çiçek ile mavi bir çiçek arasında 

anlam farkı yoktur. (2012: 662) Gencan, Türkçede aynı ismi tamlayan sıfatlardan belirtenler 

önce niteleyenler sonra gelir, der. Ancak bir belirsizlik sıfatının, niteleme sıfatlarından önce 

de sonra da gelebileceğini söyler. (2001: 186) Özel, bir tamlama içindeki sıfatların sayısı ve 

sırasının dilbilgisi eserlerinde kurallaĢtırılmadığını çünkü bunlar, anlatılmak istenen adın 

özelliklerine göre değiĢebileceğinden söyleyen ya da yazan kiĢiye bağlı kalacağını belirtir. 

(1978: 498) Eker, bir belirsizlik sıfatının sıfat tamlamalarında kullanılmasının oldukça yeni 

olduğunu ve bu kullanımın son yıllarda batı dilleri aracılığıyla Türkçeye girdiğini aktarır. 

(2010: 405) Atabay vdğr., genelde belirtme sıfatlarının niteleme sıfatlarından önce geldiğini 

ancak bazen bunların yer değiĢtirebildiğini söyler: küçük bir iş, beyaz bir çanta. Böylece 

nitelenen ya da belirlenen adın açıklık kazandığını öne sürer. (2003: 66) 

Görüldüğü gibi sıfat tamlamalarındaki niteleme ve belirtme sıfatlarının sırası 

konusunda kesin bir Ģey söylemek mümkün değildir. Ancak aralarında bir anlam farkı olması 

gerekir. Bu konudaki bilgiler, daha ayrıntılı araĢtırmalara muhtaçtır. 

Metindeyse bir sözcüğü hem sayı sıfatı hem de belirsizlik sıfatı olarak kullanılır. Sayı 

sıfatı olduğunda herhangi bir sorun yoktur, sayı sıfatları sıfat tamlamasında niteleme 

sıfatından önce gelir.  Ancak belirsizlik sıfatı bir‟e dil, hem niteleme sıfatından önce hem de 

sonra kullanım hakkı tanır. Deny‟nin Osmanlı Türkçesinde böyle ikili kullanımların söz 

konusu olduğunu söylemesine rağmen Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟daki tüm 

örneklerde belirsizlik sıfatı bir, niteleme sıfatından önce gelir. 

a) Sayı sıfatı olarak bir 

 À hld¯ blrolne¯ yauukikqe¦ ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa usnßz ¢ï ufnßz hÙq ufpapkqe¦ sfqe¯q 

bºr ±rn¯n ±xo¦e x¯ pajºr nksurane¦q bºr ±rn¯n u¤ï zvjßr ¼e¬r (5/19-23) 

 usnÏz ¢Þ usnÏz hwqe¯ Paeltaj¦ bºr ±rn¯n ±xoaeº hfoe¸, À xan´u nkskr¤nea bºr ±rn¯n 

u¤ly usivreÏ (6/12-15) 

 nfrc¦ nar´ [kocakarı] Æioßp ±yº ¢ppa slzºq bfÞhlrlqlzº baioayad¦n yfrºp yÄn 

efy¸qcf t¦j »spa´o nsd¤narkya bºr ¨xÏd ¨oußq xfre¸ (38/22-39/1) 
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 x¤rlq tvqoar´ n¦uo ªelq efâqcf bºr uabßr ¨sn¯r yfultºu ¨r¦u Ûzfrlq¯ jwcßp ±uelo¬r 

(52/15-17) 

 ¢qe¯q bºr ¨Ý¦ [alay] ¨sn¯r dkn´u ¨r¦u Æqoar³ea nkrekne¦ rld¦o Û Klb¦r usuoaqßu bÓ ät 

Ûzfrlq¯ pwtaxfrfy¯ batoaeko¤u [baĢladılar] (52/21-23) 

 hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ 

¼nº htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ […] (54/11-14) 

b) Belirsizlik sıfatı olarak bir 

 Raxlaqo¯r ttÞo¯ rlxay¯u ¼efro¬r nl Ảd¯p Ìonfslqe¯ Kaquaj¦r tfjrlqe¯ bºr ¨z¼p 

uaukt¦j x¦r ¼e¸ (3/1-3) 

 sfqºq ¨jkre¦ bºr pajºr nksurai´q x¤rekr Æq¦ xfr¬slq (5/18-19) 

 Paelt¦j bvqoar´q stzwqÙ panbßo htr×u Tajzaefyl Àraeaq ¨o´u bºr plqas¸u ¼sºp 

nsp¦n ¼d×q pwtaxfrfy¯ batoaeko¤r (7/7-10) 

 T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À htrwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±efr¬n, htreÙ uai´q 

±ufilqe¯ bºr hwz¯o yaÞo¦ x¦r x¯ bºr bwy×n sÓ ¨n¦r x¯ svyÓq nfqarkqe¦ bºr cfÞr¦q 

Æuoaq³r (10/20-24) 

 ¨p¦q xaole¯ blzºp szaekr´q [çadırın] Ìqwe¯ bºr hwz¯o Æio¦q hfoºu Àraua ewtÕu 

baÞopºt (11/12-14) 

 ±xfu ±g¬qelp Gwowz¦r ¼splqe¯ bºr hwz¯o nkz´ x¦r (5-6) 

 daekroar³ea [çadırlarda] n¸psf n¤opapkt ¢qdan bºr ±snº dae´r x¤r (20/5-6) 

 ±sq¤Þ raje¯ bºr e×z Æxay¦ hfoºu bane´ Æxaqºq Æruaskqe¦ bºr pwzfÞy¯q sfr¤ï x¤r 

(27/21-23) 

 bºr h×q tfjlr¯q [Ģehirin] ±dlqe¯ hfz¬rnfq tfjlrºq ±dlqe¯ hfz¬rnfq tfjlrºq nfqarkqz¦ 

[kenarında] bºr ±snº ±x x¦r x¯ nauve¦ bºr nsd¤nark ÆuvrÏrvev (38/18-21) 

 bºr e¬re ¼dÙq bÓ yfr¯ hfoe¸p, x¯ b¯q bºr ¨Ý¦ htzoÙ yare¯q ¨Þrkoe³p, ÆqÓ bvopay¸qca 

bfqe¯q n¸psfyf pfe¦r Æop¦z (38/5-7) 

 

2.3.7. Ġslami Terimler 

Ele alınan metin, giriĢte Karamanlılar hakkında bilgiler verilirken de belirtildiği gibi 

Osmanlı Devleti sınırları içinde yüzyıllarca yaĢam sürmüĢ Hristiyan Ortodokslarca 

hazırlanmıĢtır. Grek harfleriyle ait oldukları dinin yönlendirici alfabesini kullanarak bir 

edebiyat geleneği yaratmıĢ Karamanlıların eserleri, genellikle kendi dinlerinin öğretilerine 

yöneliktir. Ancak Anadolu ahalisi arasında yaygın bir kabul gören bazı halk hikâyelerini de 

yazıya geçiren bu topluluk, Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı halk hikâyesinde 
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Hristiyanlık diniyle ilgili hiçbir unsura yer vermez. Bunun nedenleri ayrıntılı ve uzun bir 

incelemenin konusu olabilir. Bununla birlikte bu eser içeriğinde bir yandan bağlı oldukları 

inanç sistemine ait hiçbir unsuru barındırmazken öte yandan toprakları üzerinde yaĢadıkları 

devletin hâkim dini Ġslamiyet‟e özgü terimler içerir. Bu da o dönem için dinler ve topluluklar 

arasındaki iletiĢimin hangi ölçütler esas alınarak kurulduğuna dair bizlere önemli ipuçları 

verir. Eserde geçen Ġslami terimler Ģunlardır: 

sab¦j qapazk (3/6); ±ojapevoloo¦j (3/12); ¼nº rln¦u qap¦z (4/17); ¨bu¯su (4/17), (4/19); 

namaz (4/19); Hwea (5/10); ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa (5/20-21); yatsº qapazk (5/15), (6/7); V¤ooajl 

(14/15); Mevla (16/12); t¬Þj »soap (22/19); nkrno¦r (26/7); §oo¦j (32/11); Hkzkr (36/9) 

 

2.3.8. Kalıp Yapılar 

Her toplumda belli durumlarda söylenmesi gelenek olmuĢ, duyguları ve düĢünceleri 

açığa vuran çeĢitli kalıplar ve kliĢeler vardır. (Aksan, 2008: 163) Bu yapılar, yüzyıllar 

boyunca toplumun hafıza ve bilinç süzgecinden geçerek günümüze kadar gelmiĢtir. 

KalıplaĢtıkları için de anlam ve biçim yönünden esnek bir yapıya sahip değildirler. Toplum 

onu olduğu gibi kabul eder ve dilin doğal akıĢı içinde kullanması gereken yerde kullanır. 

Deyimler ve atasözleri bu kalıp yapılar içinde değerlendirilir. Deyim, sözlüklerde 

“genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taĢıyan kalıplaĢmıĢ söz 

öbeği, tabir” olarak tanımlanırken atasözü, “uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak 

söylenmiĢ ve halka mal olmuĢ, öğüt verici nitelikte söz” biçiminde anlamlandırılır. Aksan, 

deyim ve atasözlerinin yanı sıra dilin ifade zenginliğine katkıda bulunan bir diğer önemli 

yapıların kalıp sözler olduğunu belirtir. Bu kalıp sözler; bir kimseyle karĢılaĢıldığında, onu 

selamlarken, bir kimseden yardım ya da iyilik görüldüğünde, bir Ģey rica edildiğinde ve hasta 

olduğunu öğrendiğimiz birine söylediğimiz ifadelerdir. (Aksan, 2008: 163)  

Ele alınan metin, bir halk hikâyesi olması nedeniyle dilin anlatım gücüne güç katan bu 

kalıp yapılardan epeyce yararlanır. Deyimler ve kalıp sözler açısından zengin görünen 

metinde atasözlerinden hiç yararlanılmaması oldukça ilgi çekicidir. 

2.3.8.1. Deyimler 

Hikâyede geçen deyimler, bugün hâlâ kullanımdadır. Bu da deyimlerin köklerinin ne 

kadar sağlam olduğuna kanıttır. Ancak bazı deyimler, biraz değiĢerek günümüze ulaĢmıĢtır. 

Ġncelemenin bu kısmında kaynak olarak Türk Dil Kurumunun genel ağ ortamında hizmet 
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veren Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK-ADS) alındı. Önce sayıca daha çok olan 

günümüze hiçbir biçimsel değiĢime uğramadan ulaĢan deyimler sunulacaktır. Bunlar: 

 ¨bu¯su ¨o- (4/17) “Müslümanlar, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde 

bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek arın-” 

 ¨no´ batkq¦ hfo- (12/2-3) “ayıl-, kendine gel-” 

 ¨no´ batkqe¦q hlu- (37/18) “çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını ĢaĢır-” 

 ¨no´ n¬s- (20/9) “bir Ģeyin olabileceğine inan-” 

 ¨nokq´ batkq¦ getir-  (37/22-23) “ayılt-, kendine getir-” 

 ¨p¦q xfrpf- (12/14) “rahat bırakma-, göz açtırma-” 

 ¨tn¦ ewt- (13/2) “âĢık ol-” 

 ¨u¯t sad- (35/21) “çok kız-, çok öfkelen-” 

 ¨yºq Æq etre× hlbº (37/16) “yüzü çok güzel (kadın veya kız)” 

 ¨Þr´ ewt- (26/6) “birbirinden uzakta kal-” 

 ±o¯ xfr- (47/17) “ortaya çıkar-” 

 ±oufqc¯ elx¦q (46/18-19) “saygı gösterilen kimse karĢısında el kavuĢturmuĢ bir 

biçimde” 

 ±zab dfn- (30/11) “eziyet çek-, üzüntü içinde ol-” 

 ¢j ±u- (3/10) “acı ile içini çek-” 

 ¢j dfn- (3/12), (3/13) “derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah de-” 

 ¢ou ¼u- (56/15) “üstünlük sağla-, yen-” 

 ¼quln¦p ¨o- (15/19) “öç al-” 

 ¼sºp ns- (5/24) “adlandır-” 

 ¼zlq¯ ewt- (27/18) “av hayvanlarının, gittiği yolu izleyerek arkalarından git-”
35

 

 ¼zºq ¨o- (55/14) “bir Ģey yapmak için onay sağla-” 

 åÞnvya xar- (20/10-11) “uyu-” 

 baikr´u daikr- (36/20-21) “öfkeyle bağır-” 

 bat uadl fu- (50/18) “çok sev- ve say-, el üstünde tut-” 

 batk ¨irk- (29/18) “sorunu ol-, sıkıntı içinde bulun-” 

 batkq¦ yln- (36/3) “harap et-, zor durumda bırak-” 

 caq¦ kiy- (57/10) “öldür-” 

 caq´ sknko- (6/21) “içi sıkıl-, yapacak bir iĢi olmamaktan tedirginlik duy-” 

 dfqazf naoukr- (59/21) “ölüyü göm-” 

                                                           
35

 Burada av hayvanının değil sevgilinin peĢinden gitme söz konusudur. 
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 e¯re Æo- (4/2) “bir kimse veya olay sıkıntı ver-” 

 eax¯u ±Þo¯- (32/22) “çağır-” 

 efoº Æo- (27/16) “birini çok sev-” 

 efrelq¯ efrp¦q Æo- (16/16) “soruna çözüm bul-, sıkıntıyı geçirmeye çare göster-” 

 elolqe¯q ¨qoa- (54/8) “bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranıĢlarından ne 

anlatmak istediğini anla-” 

 evp¦q ¨o- (43/11) “sis kapla-, sis bürü-” 

 dvzaia ewt- (35/12) “birileri tarafından hazırlanan kötü bir duruma uğra-, oyuna gel-” 

 hazfb¯ hfo- (23/23) “öfkelen-, kız-” 

 hfrly¯ etq- (45/23) “geldiği yere git-” 

 hfylqlu nvtaq- (41/8) “özenle giyin-” 

 htne¯ ¨r¤rnfq yfre¯ bvo- (41/3-4) “çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı Ģeyi 

veya kimseyi birdenbire bul-” 

 hvrbfu¯ ewt- (26/8) “aile ocağından uzak bir yere git-” 

 hwqofre¯ [günlerden] bºr h×q (44/14) “herhangi bir gün, önceden belli olmayan bir 

gün, vaktiyle” 

 hwxfyº hlr- (60/2) “erkek, evlen-” 

 jab¯r ¨o- (24/4-5) “kendisine bildiril-, öğren-, bilgi edin-” 

 jab¯r x¬r- (27/9) “bildir-, haber ulaĢtır-” 

 jaz´r ±u- (46/9) “hemen kullanabilecek duruma getir-” 

 jaz´r bvovq- (14/21) “bir yerde var ol-, kendi bulun-” 

 n¦q ¨io¤- (29/4) “büyük bir üzüntü içinde bulun-” 

 n×o Æo- (13/19) “varını yoğunu yitir-” 

 n¤q u¯r ¼dlq¯ bau- (8/14-15) ~ n¤q ufr¯ bau- (8/15-16) “kan ter içinde kal-” 

 naq¦ bsya- (32/7) “kan içinde bırak-” 

 naq¯ susa- (43/20) “öldürme hırsı duy-” 

 nartÓ dkn- (46/10) “dıĢarıdan gelenleri karĢılamaya git-” 

 nfr¯p ªu- (49/20) “bağıĢta, iyilikte bulun-” 

 nko³c dao- (59/1) “kılıçla savaĢ-, kılıç ile öldür-” 

 nkz ¼suf- (19/19) “bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından iste-” 

 nßo Æo- (30/1) “  aĢırı derecede bağlan-, boyun eğ-” 

 nvoaikq¦ hlu- (20/21) “duy-” 

 nvrb¦q Æo- (13/11) “aĢırı sevgi ve hayranlık duy-” 
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 pfe¦r Æo- (33/22) “yardımı, yararı dokun-” 

 pfÞo x¬r- (41/13) “ilgi göster-, gönül ver-” 

 pºo dfn- (51/12-13) “birinin gözlerini kızgın mille kör et-” 

 pvr¤u ¨o- (61/11) “dileğine kavuĢ -” 

 pvrae¦ ªr- (30/15) “isteğine kavuĢ-, dileği gerçekleĢ-, arzusu yerine gel-” 

 qaar¦ bas- (37/8) “yüksek sesle uzun uzun haykır-” 

 ufqd¯ ¨u- (42/10) “gücüne güvenerek bir Ģeyi elde etmeye çalıĢ-” 

 uftlq¯ eÕt- (35/16) “arkasından git-, izle-” 

 r¤su hfo- (34/9) “düĢünmediği, ummadığı hâlde karĢılaĢ-, rastla-, tesadüf et-” 

 rica et- (55/14) “dile-” 

 rfpºo ¨u- (46/3) “kumda birtakım çizgiler çizerek fala bak-” 

 rfx¦q Æo- (19/23) “yola çık-” 

 s¯q blo¸rslq (47/18) “nasıl uygun bulursan öyle yap anlamında kullanılan bir söz” 

 s¬Þof [seyre] tal- (15/14) “bir Ģeye kendini vererek bak-” 

 saqe´ [yandı] uvuvteß (23/6) “güçlü bir aĢk ile sev-” 

 sarar´u sso- (16/14) “sağlığı bozul-” 

 sfg¦ hfoeºq (41/12) “hoĢ geldin, hoĢ geldiniz anlamında kullanılan ağırlama, karĢılama 

sözü” 

 sfo¦p ªu- (51/21) “uzakta olan birine esenlik dile-” 

 sfo¦p xfr- (31/9) “selamla-” 

 sfoap ¨o- (31/9-10) “birinin selamlamasına karĢılık ver-” 

 sfxe¦ dfn- (17/6) “birine tutkun ol-, aĢk tutkusu içinde ol-” 

 sÊz xfr- (19/19) “bir iĢi yapacağını kesinlikle bildir-” 

 tfrbfu ¼c- (33/13) “sözlenmek veya niĢanlanmak üzere tarafların anlaĢması 

durumunda ezilen Ģerbet içilerek tören yap-” 

 uaioar¦ ewt- (24/18) “büyük bir üzüntü dolayısıyla insanlardan kaçıp ıssız yerlerde 

yaĢa-” 

 ufo¯g ¼u- (47/1) “mahvet-, yok et-” 

 temam ol- (14/17) “sona er-, tamamlan-” 

 terkisine al- (42/11) “üzerinde bulunduğu atın sağrısına bindir-” 

 xfe¦ ¼u- (34/16) “vedalaĢ-, esenleĢ-” 

 yat eÈn- (24/21) “ağla-” 

 y¯r Ìu- (45/13) “bir büyüğün önüne eğil-” 
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 yÄo hlu- (27/21) “yolda ilerle-” 

 yol ver- (35/10) “geçmesine izin ver-” 

 yso¦ cln- (33/1-2) “bir yere varmak için bulunduğu yerden ayrılarak yolculuğa baĢla-, 

harekete geç-” 

 yso¦ rfx¦q Æo- (4/15) “yola çık-” 

 ywne¯ jagºg uajae¯ ¨i´r (44/16) “taĢınması kolay olan değerli (eĢya)” 

 ywrfilqf Àu ewt- (27/17) “felakete uğra-, çok üzül-” 

AĢağıda tablo Ģeklinde verilen deyimlerse günümüze ufak tefek biçimsel değiĢikliklere 

uğrayarak gelseler de anlamlarında değiĢiklik gözlenmez. 

Metindeki Biçim TDK-ADS’deki Biçim Anlam 

seyhajau¦ [seyahate] dkn- 

(4/3) 

geziye çık- uzak yerleri dolaĢ- 

yanasº uvuvt- (11/17-18) etekleri tutuĢ- çok telaĢlan- 

akli ufrwtaq so- (11/24-

12/1) 

 

aklı baĢından git- çok sevinçten veya çok 

korkudan ne yapacağını ĢaĢır- 

sfe¦ xfr- (12/18)  ses ver- herhangi bir sesi çıkar- 

qaskj¦u xfr- (14/19) 
nasihatte bulun- nasihat et- 

bvs¯ ¨o- (15/1) 
öpücük kondur- hafifçe öp- 

efre¯ Æira- (16/15) 
derde (dertlere) düĢ- sorunla karĢılaĢ- 

yfp¯n ¼dpfne¯q nfslo- 

(17/3-4) 

yemeden içmeden kesil- bir üzüntü veya heyecan 

sebebiyle yiyemez, içemez 

duruma gel-, iĢtahı kesil- 

ywz× sso- (17/12) 
benzi sol- gücünü yitir-, sağlık sorunu 

ol- 

pvraea pansvea ±r- 

(18/24) 

murada (muradına) er- isteğine kavuĢ-, dileği 

gerçekleĢ-, arzusu yerine gel- 

pwjo¬u v¯r- (20/1) 
zaman ver- bir iĢ için belli bir süre ayır- 

åÞnvya xar- (20/10-11) 
uykuya yat- uyumak için yat- 
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xfsxfs¯ ¼u- (20/14) 
vesveseye düĢ- kuruntuya kapıl- 

¨nokqk ylulr- (21/1)  
aklını oynat- çıldır- 

elxaq¯ Æo- (21/1) 
(biri, birine) deli divane 

âĢık ol- 

aĢırı derecede sev- 

ufo¦o dlnar- (21/20) 
tellal çağırt- bir haber, bir istek vb.ni tellal 

aracılığıyla duyur- 

nkrno¦r ¼o¯ blroft- (23/5)  
kırklara karıĢ- bir kimse artık ortalarda 

görünmez ol- 

xfoxfo¯ ewt- (23/7)  
velvele kop- büyük gürültü çık- 

darf hÈr- (24/8) (bir Ģeyin) çaresine bak- gerekeni yap-, çözüm yolu 

ara- 

sadkq´ yso- (24/14-15) saçını baĢını yol- çok üzül-, üzüntüsünden 

dövün- 

nartvsvqa dkn- (24/15) karĢısına dikil- birinin karĢısında dur- 

swewqº jfo¦o ±yo¯- (24/20) hakkını helal et- hakkını, emeğini bağıĢla- 

clifrºpl eaio¦- (24/24) –  yüreğini dağla- / ciğerini 

yak- 

büyük acı çek- 

¨nokqk ¨o- (26/4) aklını baĢından al- bir Ģey birini düĢünemeyecek 

bir duruma getir-, çok ĢaĢırt- 

bwryaq¯ etq- (26/13) ciğer kebap ol- büyük bir acıya uğra-, yüreği 

yan- 

dlifrºpl efo- (26/18) (birinin) ciğerini yak- bir kimseye büyük bir acı 

çektir- 

anoº glnrº batu¦q git- 

(26/21) 

aklı baĢından git- çok sevinçten veya çok 

korkudan ne yapacağını ĢaĢır- 

¨uft¯ sao- (27/13) ateĢe ver- aĢırı telaĢa ve sıkıntıya düĢür- 

jasrfu ¨o- (29/15) hasret gider- özleme son ver-, kavuĢ- 

gfu¦ nko- (30/6) feda et- kıy-, gözden çıkar- 
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rfqhº efilt- (36/14) rengi at- (kaç-, uç-) korku, heyecan vb. sebeplerle 

benzi sarar- 

¨rnaskq¦ ewt- (38/13) peĢine düĢ- (git-) arkasından git-, izle- 

naq´ ufufslq¯ gkroa- (39/17) kan (kanı) baĢına çık- 

(sıçra- veya toplan-) 

öfkelen- 

±gîar¯ hfo- (41/6) 
efkâr bas- tasalan-, kaygılan- 

bairºp uvuvt- (41/16) 
bağrı yan- üzüntü çek-, çok acı duy- 

ufruºu ¼u- (47/18) tertibe düĢür- zarar verici bir eyleme, 

komploya uğrat- 

zlyag¯u ¼u- (47/20) ziyafet çek- (ver-) konukları yemekli ağırla- 

ÌprwqÙ baikto¤- (51/7) canını bağıĢla- öldürmesi gerekirken vazgeç- 

yso¦ ko- (55/6-7) yola vur- yolcu et-, uğurla- 

stz¯ hfo- (58/10-11) söze baĢla- konuĢmaya baĢla-, bir konuya 

gir- 

Tablo: 16 

2.3.8.2. Kalıp Sözler 

Yukarda tanımı verilen kalıp sözler, bir yandan hitap unsuru içeren ünlemlik sözlerden 

oluĢurken bir yandan da benzetme yoluyla kurulur. 

2.3.8.2.1. Ünlemlik kalıp sözler 

 ±ojapevoloo¦j (3/12) 

 V¤ooajl (14/15) 

 ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa (5/20-21) 

 §ooaj´q ±prº ¼o¯ (18/11) 

 nfp¦q nato´p (18/22) 

 cfjfqqfp¯ hºu (23/23) 

 b¯q ¨io¤paylu nºp ¨ioas³q (31/3) 

 y¦ §oo¦j (32/11) 

 §ooajºq ±prº Ûzfr¯ (33/10-11) 

 pwbarfn soa (33/12) 

 §oo¦j sfoap¯u xfrsÕq (34/12) 
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 §ooaj¦ ¶slparoae´n (34/14-15) 

 §oo¦j nfrºp (38/18-19) 

 ¨zlzºp tfnfre¯q ofzlzlp (40/18) 

 åivro¦r Æosßq (45/6) 

 jÄt bvoeÏn (45/14) 

 b¦t Ûsuwq¯ (47/24) 

 §ooaj´q ¼zlq¸Þof (54/7) 

 dsn twnwr (61/2) 

2.3.8.2.2. Benzetmelik kalıp sözler 

 pfcqßq hlbº (12/3) 

 ¨e¦p bsyß Æu blu- (27/2-3) 

 Uvq¦ sfoº hlbº (35/22) 

 ¢c nÏru nsyvq¦ sao¦r hlbº (43/6-7) 

 e¦i hlbº (57/3) 

2.3.8.3. Diğer Kalıp Yapılar 

 yfeº yfre¯q ufpfqq¦ ±u- (4/8-9) 

 usnÏz ¢Þ usnÏz hwq (5/21), (6/12-13) 

 ds¦ x¯ sfq¦ (8/3-4) 

 jÄt bft (9/20) 

 hwqe¯q hwq¯ (16/13) 

 hlc¯ hwqe×z (19/5) 

 pfoºo pajsÓq (20/21) 

 b¯t Àq h×q (38/2) 

 nkrn uarda lu- (40/10-11)  

 nvd¦n nvdai¦ sarko- (42/19) 

 nfqeº nfqelq¯ (47/4) 

 n³rn hÙq n³rn hld¯ (59/24) 

 

2.3.9. Yardımcı Eylemlerin Kullanımı 

Bir ad ya da eyleme yardımcı eylemlerden biri getirilerek oluĢturulan söz öbeklerine 

birleĢik eylem denir. Sözlerin, Türkçenin yapımlık düzenine göre birleĢtikleri bu öbekte, asıl 

öge önce yardımcı öge sonra gelir. Karaağaç, dilin yapısı göz önünde bulundurulduğunda 

eylemlere ve adlara farklı yardımcı eylemlerin geldiğini söyleyip birleĢik eylem öbeğini, 
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adlardan ve eylemlerden oluĢanlar olarak ikiye ayırır. (2012a: 470) Korkmaz, birleĢik 

eylemleri, taĢıdıkları birbirinden ayrı yapı ve anlam özelliklerine göre dört baĢlıkta inceler. 

(2009: 150-153)  Bu bölümde Korkmaz‟ın sınıflandırması temel alınmakla birlikte 

Karaağaç‟ın verilerinden de yararlanılacaktır. 

2.3.9.1. et-, eyle-, kıl-, ol-, bulun- 

Metinde sıkça geçen bu yardımcı eylemlerden geçiĢli et-, eyle-, kıl- kılıĢ bildirerek; 

geçiĢsiz ol-, bulun- oluĢ bildirerek birleĢik eylem kurar. Bunların içinde Türkçede en yaygın 

yer bulan yardımcı eylemler, et- ve ol-‟dır. Bu yolla kurulan birleĢik eylemler, dilimizde 

oldukça yaygındır. Yabancı dillerden özellikle de Arapça, Farsça, Fransızca ve Ġngilizceden 

alınan adlar, bu yardımcı eylemlerle birleĢerek birleĢik eylem oluĢtururlar. 

Günümüzde kendine geniĢ bir kullanım alanı açan yap- eylemi, incelenen metinde 

yardımcı eylem olarak kullanılmaz. Nitekim Deny‟nin Osmanlı Türkçesini incelediği Türk 

Dili Grameri eserinde yardımcı eylemler arasında yap- yoktur. Bu da yap- eyleminin birleĢik 

eylem olarak son zamanlarda kullanılmaya baĢlandığının bir göstergesidir. 

Deny, eyle- yardımcı eyleminin edebi dilde et- eylemini tekrarlamaktan sakınmak 

üzere kullanıldığını söylerken kıl- yardımcı eylemininse resmi yazıĢmalar dıĢında ortadan 

kalktığını yalnız namaz kıl- biçiminin konuĢma dilinde yaĢadığını belirtir. (2012: 449)  

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum‟da bu yardımcı eylemlerden en çok et- / it- 

biçimlerine baĢvurulur.  

rlxay¯u ¼u- (3/1); ufpfqq¦ ±u- (4/8-9); ua¦p ±u- (4/18); cfx¦u ¼u- (4/24); zvjßr ¼u- (5/23); 

yausº qapazkq´ ±u- (6/7); qaz¦r ±u- (8/23), (10/9); pftxfr¯u ¼u- (9/18); pwtaxfr¯ ±u- (10/5); 

z¦q ¼u- (11/17); u¯rn ¼u- (14/3); ¼jp¦o äu- (15/2); sv¦o ±u- (16/4); bfÞuº ±u- (16/10); uayºq ¼u- 

(16/16); ¼gae¯ ¼u- (16/22); ªpr ¼u- (17/16); slx¦o ¼u- (18/5); pwce¯ ¼u- (19/16); ufjapp×o ¼u- 

(20/9); q¤no ¼u- (21/16); pauoßu ±u- (21/18); qfe¦ ¼u- (21/24); ¼pe¦e ªu- (25/12); eknn¦u ±u- 

(28/20); c¬qn ±u- (31/1); sanºq ±u- (31/12); j¤poa ªu- (37/5); pwoajaz ¼u- (37/6-7); pvjabb¬u 

¼u- (38/2); c¦q ssjbfuº ¼u- (40/4); zvjßr ±u- (42/22); ¼js¦q ±u- (45/18); ufpfqq¦ ±u- (47/16); 

haz¯u ¼u- (47/21); ¼cr¦ ¼u- (48/21); n¦uo ªu- (51/2); rlc¦ ±u- (51/6); c¯p ±u- (52/12); jwcßp 

±u- (52/17); dar¯ ¼u- (53/18); nabßo ±u- (54/18); esx¦ ±u- (55/6); d¯qn ±u- (55/11); c¤ju ¼u- 

(55/22); z¦uu ¼u- (57/15); g¯uj ¼u- (58/2); naxovnar¤r ¼u- (59/2)  

Kullanım sıklığı açısından et- / it- eylemini eyle- takip eder.  

ªpr ±yof- (4/6); nar¦r ±yof- (6/2); ufqbºj ±Þof- (6/9); bajtºt ±yof- (6/16); ¼gae¯ ±yof- (7/1); 

uajsºo ±yof- (8/7); qÏt ±yof- (10/15); h¦rn ±yof- (12/7); nfr¯p ±Þo¯- (13/7); cfx¦u ±yof- 
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(17/2); bfy¦q ±yof- (22/3); qßt ±Þof- (26/7); r¦jp ±yo¯- (30/3); uarºg ±Þof- (31/6); eax¯u 

±Þo¯- (32/22); pwtaxfr¯ ±Þof- (33/9); qaz¦r ±Þof- (35/18); j¤poa ±yof- (37/9); sv¦o ±yof- 

(49/15); ufruºu ±yof- (52/2); z¦uu ±yof- (53/16); ¼nº uard¤ ±yof- (59/16-17); uwy×q ±yof- 

(59/24-60/1) 

Örneklerde de dikkati çektiği üzere bazı birleĢik eylemlerin ilk ögeleri, hem et- hem de 

eyle- yardımcı eylemiyle birleĢerek seçenekli bir yapıda görünür. 

ªpr ¼u- (17/16) ~ ªpr ±yof- (4/6) 

¼gae¯ ¼u- (16/22) ~ ¼gae¯ ±yof- (7/1) 

cfx¦u ¼u- (4/24) ~ cfx¦u ±yof- (17/2) 

pwtaxfr¯ ±u- (10/5) ~ pwtaxfr¯ ±Þof- (33/9) 

sv¦o ±u- (16/4) ~ sv¦o ±yof- (49/15) 

j¤poa ªu- (37/5) ~ j¤poa ±yof- (37/9) 

z¦uu ¼u- (57/15) ~ z¦uu ±yof- (53/16) 

kıl- eylemi, metnin nesir kısmında yalnızca namaz adıyla birleĢir. sab¦j qapazkq´ nko- 

(3/6-7); ¼nº rln¦u qap¦z nko- (4/17); yausº qapazkq´ nko- (5/15) Nazım parçalarındaysa Ģu 

birleĢik eylemleri kurar. åivrvq¦ caqºp gfu¦ nko- (30/6); baoºn nvtaikqe¦ ¶bae¯u nko- (53/16) 

Türkçede sadece kıl- eylemiyle birleĢtiği gözlenen namaz adı, metnin bir yerinde et- 

eylemiyle birleĢik eylem öbeği kurar. yausº qapazkq´ ±u- (6/7) 

et-, eyle- kıl- eylemleri metinde yoğun olarak Arapça ve yer yer Farsça sözcüklerle 

öbek oluĢtururken yalnız bir örnekte Türkçe sözcükle birleĢir. uwy×q ±yof- (59/24-60/1) 

Metinde geçen ol- yardımcı eylemiyle kurulan birleĢik eylem öbekleri Ģunlardır: 

pfthßo Æo- (4/19); efrp¦q Æo- (5/9); jlpp¯u Æo- (7/2); c¯p Æo- (9/14); naâu Æo- (9/22); eaj´o 

Æo- (10/16); ¨t´n Æo- (11/9); ufrwt¦q Æo- (12/1); °ox¦q ±ox¦q Æo- (12/21); ufp¦p Æo- (14/17); 

t¦e Æo- (15/18); pljp¦q Æo- (15/20); jaz´r Æo- (20/2); pa¸o Æo- (23/12); paào Æo- (24/22); 

uarpauai´q Æo- (25/18); naup¯r naup¯r Æo- (26/3); pwbar¯n Æo- (33/12); sagae¯ Æo- (33/14); 

razº Æo- (38/11); nksp¯u Æo- (38/14); pvsagºr Æo- (38/22); hfoºq Æo- (41/7); bfu¯r Æo- (41/15); 

swx¦r Æo- (44/12); jaz´r Ào- (45/3); yaz´n Æo- (54/3); ¢y¸ru Æo- (55/24) 

Burada da genellikle yabancı kökenli adlarla kurgulanan öbekler söz konusudur. 

Yalnız Ģu örneklerde ol- eylemi, Türkçe sözcüklere gelir. uarpauai´q Æo- (25/18); hfoºq Æo- 

(41/7); yaz´n Æo- (54/3); ¢y¸ru Æo- (55/24) 
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Metinde geçiĢsiz bulun- yardımcı eylemiyle oluĢan aynı zamanda deyim olan bir 

birleĢik eylem öbeği vardır. jaz´r bvovq- (14/21) 

2.3.9.2. KarmaĢık Eylemler 

Korkmaz, çalıĢmasının dört baĢlıktan oluĢan birleĢik fiiller bölümünün ikinci kısmını 

karmaşık fiil olarak da adlandırılan birleĢik fiil türüne ayırır. Bunların değiĢik zaman kesimi 

içindeki sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiiliyle birleĢmesinden oluĢtuğunu söyler. AraĢtırmacı, 

karmaĢık fiilin ol- eyleminden önce gelen sıfat-fiilin iĢlevine göre üç gruba ayrılabileceğini 

belirtir. (2009: 151) 

Korkmaz‟ın sıraladığı öncelik fiilleri (-mıĢ ol-) ve alışkanlık fiillerine (-Ir ol-, -mAz 

ol-) eldeki metinde rastlanmazken niyet fiillerinden (-AcAk ol-, -IcI ol-, -AsI ol-, -msAr ol-, -

mAktA ol-) üç örnek vardır. 

 ¨jvre¦q Kap¯r eayº ¨oar¦n saraylq¦ hfo×u jazkroaqpane¦ Æoevivqß xaolefsº jab¯r 

¨oekne¦ j¬paq uaektaj¦ xarßu – t¦j »spa´o Gwoowzar´q ¨rnaskq¦ hle¸ysr s¯q uaekt¦j 

Æo¤skq ±xoaekq´q darfslqº hÈrpfyfslq efe¸ (24/2-8) 

 j¬paq t¦j »spa´o nfqeº yar¸Þof nvd¦n nvdai¦ sarkoßu åyvpane¦ ÆosÏq, (T¸pel s¯q 

nksayº batn¦ yfre¯q elqo¯) (42/18-21) 

 t¸pel Ûzfrlpe¯q ¼nº uÕï ewtwre×p ªifr Ærokr´ [onları] ¨o´u bºr htzfrlqº [gözlerine] 

swrfc¯n ÆoÏrsa §ooaj´q ¼zlq¸Þof ¢qlef ¨dko´r (54/5-8) 

2.3.9.3. Tasvirlik Eylemler 

Birinci ögesi bir ulaç olan iki eylemden oluĢur. Burada ulaca, asıl eylemin anlamını 

tasvir eden ve ona yeni bir anlam özelliği kazandıran bir yardımcı eylem eklenir. Türkiye 

Türkçesinde bil-, ver-, dur-, yaz-, gel-, gör-, kal- vb. tasvirlik yardımcı eylemlerdir. Bu 

tasvirlik yardımcı eylemler, ulaca / asıl eyleme yeterlik, tezlik, devamlılık, yaklaĢma, 

uzaklaĢma, ihtimal vb. anlamlar kazandırır. (Korkmaz, 2009: 151; Karaağaç, 2012a: 475) 

Metinde bulunan tasvirlik birleĢik eylemler anlamlarına Ģöyle gruplandırılabilir: 

1) Yeterlik 

 hkoºu [girip] efr¬blosfp À hwowzar´ (13/8) 

 nkz´q b¸raz ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra ¢qcan jaz´r Æoablo¸rlp (19/24-

20/2) 

2) Tezlik 

 tÓ nabviÓ pajºr nksraiã x¯r x¯ yaqkqeanº n´r ¨u´ nÂÞxfr (6/10-11)  

 nkz´q ¨noº ufrwt¦q Æoßu x¯ htiswq× ¨d´u Æioaq´q ywzwq¯ swrÕxfrek (11/24-12/2)  
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 x¤rkq T¦j »spako¯ stÞo¬ylq nlp¯ ¨t´nÆoeß ¼s¯ Æqß ¨okxfrfy¸p (16/20-21)  

 h¯o Æioßp tß nkze¦q x¦z h¬c saq¦ Æqe¦q hwz¯o bºr n´z ¨okxfrfyºp (23/14-15)  

3) Süreklilik 

 T¸pel bvqo¦r btÞo¯ efy×u uvrÏrnfq t¦j »spa´o bane´ nº bºr §r¦u eveai´q blrº yfre¯ 

blr¸ef Kftºt eaikqe¦ qlt¦q xfrºr (36/17-20)  

 blr dftp¯ batkq¦ ±q×u Àraea pvjabb¯u ±eºu evrÏrnfq […] (42/13-15)  

 §r¦u bvqoar´ stÞo¯r uvrÏrnfq t¦j »spa´o åyaqßu – ¨p¦q ¨r¦u ¢z najxaou´ x¤rksa 

hfuºr bÏyvrvq ±g¬qelp tÏraea b¯t Àq nfnoºn xvreßp j¤Þef hle×u ultlrfoºp efy×u 

oftofrºq yaqkq¦ htuwreÕ (44/5-10)  

 bvqo¤r esoat´u uvrÏrnfq t¤j »spa´o §rau¤ bºr hÕrz xvrßu §r¤u ylnlo³qca t¤j »spa´o 

§rau´q htisÙ Ûsuwqº [üstüne] ÆuvruÓ (59/8-11) 

 t¦j »spa´o bºr ¼zuºz [?] u¦y uftlqu¯ htzÙ htrp¯z ¼n¯q bºr hÙq dst¦ hfoºu bvqoar´ 

stÞofe¸ (53/4-6)  

2.3.9.4. Ġkili BirleĢik Eylemler 

Ġkili birleĢik fiiller, iki ayrı fiilin belirli biçim kalıpları içinde bir araya gelip 

kaynaĢmasından oluĢur. Anlamca birbirine yakın ya da zıt fiillerin oluĢturduğu bu 

birleĢiklerde esas fiil, genellikle -(y)Ip zarf-fiil yapısındadır. (Korkmaz, 2009: 152) 

Metinde geçen ikili birleĢik eylemler aynı zamanda birer deyimdirler. sarar´u sso- 

(16/14); hlylqºu nvtaq- (21/23); baikr´u daikr- (36/20-21) 

 

2.3.10. Arapça ve Farsça Biçimler 

Metinde çok sayıda Arapça ve Farsça sözcüğe yer verilir. Bu çalıĢmada istatiksel 

(sayım bilimsel) verilerin öne çıkarılması amaçlanmadığı için bütün Arapça ve Farsça 

sözcükler sıralanmayacaktır. ġunu da belirtmek gerekir ki incelemenin ölçünlü dilde olmayan 

kullanımlar baĢlığı altında eskimiĢ sözcükler arasında gösterilen biçimlerin hemen hemen 

hepsi Arapça ve Farsça kökenlidir. Bu da dile bir dönem girmiĢ hatta uzunca süre yer etmiĢ 

yabancı sözcüklerden bir bölümünün dilin doğal geliĢimi içerisinde kullanımdan düĢtüğünü 

gösterir. 

ÇalıĢmanın İslami terimler bölümünde Hristiyan Ortodoks Karamanlılara yönelik 

basılmıĢ bu eserde neden Ġslamiyet kaynaklı sözlerden yararlanılmıĢ olabileceği üzerinde 

durulmuĢtu. Burada da buna benzer bir soru sorulabilir. Neden bu hikâyeyi Grek harfleriyle 

yazıya döken Karamanlılar, Grekçe / Yunanca / Rumca sözlere yer vermemiĢlerdir?  
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Halkın düĢünceleri ve yaĢam biçiminden kaynağını alan, yüzyıllarca dilden dile 

kulaktan kulağa yayılarak Anadolu coğrafyasına eriĢen bu eserin halkın anlayacağı dilde 

yazılmıĢ olması gerekir. Nitekim eserin ses ve biçim özelliklerine ek olarak söz varlığı 

açısından da halk söyleyiĢlerine yakınlık gösterdiği açıktır. Bu çerçeveden hareketle 

Karamanlı halk tabakasının Anadolu kültürüne, Türkçeye, Türkçenin her türlü iç-dıĢ ögeyle 

yoğrulmuĢ haline hâkim olduğu sonucuna varılabilir. Bu karıĢımın içinde doğal olarak Arapça 

ve Farsça biçimler de hatırı sayılır yer tutar.  

Yukarda da belirtildiği üzere burada metinde geçen Arapça ve Farsça sözcükler 

sıralanmayacak, sayıca daha az ve günümüzde çoğu kullanımda olmayan sözcük öbekleri 

verilecektir. 

±ojapevoloo¦j (3/12), ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa (5/20), §Þq¬Þ efxr¦q (4/13), qÏrl elear (12/6), efsuº 

zfrqlt¤q (12/22), saurº pfrpfru¤t (12/24), y¤ri sertaj (13/9), p¸snk ¨pbfr (13/10), cfxab´ 

hfxjfrº jann (14/7), n¬ul sfjfr (15/13), efsuº z¯r qktaq (16/7),  zau´ uaelt¤j (20/13), jvrÓ 

ketman (20/23), sfe¤Þ bwobwo (21/4), qar´ uvrvqcß (22/23), uac´ pljrab (25/9), j¤bl hagofe 

(25/21), ±sq¤Þ raj (27/21),  tfrlglraz (50/6),  ¢rtl rajp¦q (53/9), Hazrfuº Mvs¦ (53/11), 

Hazr¬ul jaz´r (53/21), rld¦o Û nlb¦r (7/5), rld¤ol nlb¦r (9/13), n¤xo v nar¦r (10/19), ¨u¬tl qar 

(12/8), n¦t ß nfp¦q (12/13),  ¢j v zarºq (14/2),  HvrÓ pfo¯n (15/22), s¦z v pftrßr (18/19), 

äsp w nfoap´ (31/21), ¢tn v efreº (32/2), ¼z¬uw ¼nr¦p (46/10), ¢j v zarlpº (50/13), rld¤ow 

nlbar´ (52/12), rld¦o Û Klb¦r (52/22), ¢ju v ¨paq¸ (57/16), naxovnar¤r (59/2), ±o¯p w 

pftannauoar´ (61/12), z¯gn w sfg¤ (61/13) 

 

2.3.11. Bozuk Yapılar 

Metinde Türkçenin temel kurallarına uymayan ve yazar tarafından yanlıĢ kurgulandığı 

düĢünülen biçimler söz konusudur. Bu bölümde bu türden yapılar sıralanacak, tarafımızca 

doğru olduğu düĢünülen biçim verilip bozukluğun nedeni belirtilecektir. 

 bvqo¦r jkrnaoar´ hfyºu x¯ saraÞqe¦q kaon´u yso¦ rfx¦q Àoevo¤r (4/14-16)  

Bu cümlede sarayından adı / tamlananı, birincil ögesini / tamlayanını derin yapıda 

bırakır. Cümlenin öznesi ve yüklemine bakıldığında çokluk kavramı kolaylıkla sezilir. 

Böylece tamlamanın derin yapıdaki tamlayanının bunların olduğu düĢünülürse tamlananının 

da III. çokluk kiĢi iyelik eki taĢıması gerekir. Ancak söz konusu cümlede sarayında tamlananı 

{-X} III. teklik kiĢi iyelik eki alır ve dilbilgisel açıdan bozuk bir yapı çıkar. Burada aynı 

zamanda tutarlılık ilkesinin göz ardı edildiği görülür. 
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 efrxºt – uaeleaj³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ 

(Kap¯r uaÞg) Æosßq efyºu naâu ÆoeÓ (9/21-23)  

Cümlenin içinde kalan cümlemsinin nesnesi, aynı zamanda bir konuĢma cümlesi olan 

“uaeleaj³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j »spa´o) x¯ uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) Æosßq” 

yapısıdır. Bu iç cümlenin yüklemi ol- eylemiyle kurulur. Bilindiği gibi ol-, geçiĢsiz bir 

eylemdir ve yüklem olduğu cümleye nesne istemez. Ancak burada özne görevindeki 

Şehzadenin ismini ad tamlamasında {-i} nesne durumu eki vardır. Ayrıca bağlama öbeği 

kurgusundaki öznenin ilk unsuru olan Şehzadenin ismini, {-i} nesne durumu eki nedeniyle 

tayın adı Ģeklindeki ikinci ögeyle biçimsel açıdan uyum sağlamaz. 

 uaelt¦j jÄt bfte¯q sÂqra efrxºt – uaeleaj³p [padiĢahım], Tajzaefqºq ¼splqº (T¦j 

»spa´o) x¯ uayºq ¨e´ (Kap¯r uaÞg) Æosßq efyºu naâu ÆoeÓ (9/20-23); uau¦r yso¦ dknßu 

Kar¦ uai´q ±ufilqe¯ n¸psfyl bÏopayvu hfrwy¯ hfo×u x¯ uaeltaj¦ – ±g¬qekp À 

daekroar´q yfrlq¯ Àu blupºt efy×u uaeltaj´q nfÞgº bÓ sÊz t¦j »spakoºq nvoaikq¦ 

hle¸qcf, Àua pfoºo pajsÓq babaskq´q hfo¯u [gelip] ¨ioayar¦n bvqÓ efe¸ (20/16-22); 

¿oefp t¦j »spa´o xfe¦ ¼e×u x¯ Gwoufrº ¼o¯ Ìuwt×u yso¦ rfx¦q ÆoeÓ, n´rn hÙq n´rn bºr 

hÕq. §r¦u zfqhlqºq saraylq¦ hloeº [geldi] (34/16-19); T¦j »spa´o b¦t Ûsuwq¯ efyÙu 

babaskq¦ jab¯r htqefre¸ik batn¦ nsq¦n jaz´r ±us¸q (46/7-9)  

Bir sistem içinde iĢletilen dil, cümle içindeki hiç bir birimin baĢıboĢ hareket etmesine 

izin vermez. Yukarda verilen cümlelerdeki padişah, padişahın keyfi, kırk gün kırk bir gün, 

haber gönderdiği yapıları, cümlenin hiçbir ögesine bağlanmaz. Böylece dilin bu temel 

ilkelerinden birine uyulmamıĢ olur. 

 bÓ sÊz t¦j »spakoºq nvoaikq¦ hle¸qcf, Àua pfoºo pajsÓq babaskq´q hfo¯u [gelip] 

¨ioayar¦n bvqÓ efe¸ (20/16-22) 

Burada babasının tamlayanı herhangi bir tamlayana bağlanmaz. Cümlenin anlamı göz 

önünde bulundurulduğunda babasının tamlayanının arkasından yanı tamlayanı getirilmeli, 

babasının yanı belirtili ad tamlaması da {-A} ikincil nesne durumu eki alarak cümlemsinin 

yüklemi gel- eylemine babasının yanına biçiminde bağlanmalıydı. 

 t¦j »spa´o n³rn h×q ufjapp×o ¼efcfilq¯ ¨no´ n¬spfywu yaqkqe¦ Æoaqoar¦ – t¸pel 

b¯q åÞnvya xarßu n³rn h×q åyvyac¤ikp Àooaya n³rn hwqe¯q ªxfo åyaqelr¤skqkz 

efy×u zau´ uaelt¤jua ewy×q ufuarlnlq¯ batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r 

h¬opfelilqefq xfsxfs¯ ¼e×u jab¯r ¨op¦n ¼d×q bºr uau¦r htqefre¸ (20/8-16) 

Burada koyu yazılan bölüm yarım kalmıĢ gibidir. Şimdi ben uykuya varıp kırk gün 

uyuyacağım, olur ya kırk günden evvel uyandırırsanız Ģeklinde günümüz Türkçesine 

aktarılabilecek olan kısım, koĢul cümlesinden oluĢan bir yan önermedir. Bu koĢul cümlesi / 
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yan önerme, bir temel önermeye bağlanmak zorundadır. Ancak bu bağlantı kurulmayarak 

bozuk bir yapı oluĢur. 

 ªÞ bfqºp efxofuoº bab¦p bvqe¦q sÂqra b¯q tß yfrofre¯ n¸psfqlq nkzkq¦ ¨tknokiºm 

yÂnevr (23/17-19) 

Burada iyelik öbeğinin ilk unsuru benim iyelik zamirinin / tamlayanın yerine ben kiĢi 

zamiri yazılmıĢtır. 

 j¬paq nap¯r uay¦ bºr xvrßu q¤sko nauvy¦ bºr hti×s xvruÏÞsf nao¯ nauvsß uarpauai´q 

ÆoÏu ¨qe¯q yso¦ rfx¦q Æoar¤n dftpfqºq batkq¦ hfoºu t¦j »spa´o bvqo¦r stÞo¯ ¼e¸ 

[söyledi] (25/16-20)  

Söyle- geçiĢli bir eylemdir. Bu eylem, yüklem olduğunda cümleye {-X} nesne durumu 

ekini almıĢ bir nesne ister. Bu örnekte söyledi yüklemine bağlanan bunlar nesnesi yükleme 

eksiz bağlanır. 

 t¸pel bvqo¤r bfrab¯r naray¦ hfop¯n ¼d×q yso¦ clneko¤r, ¢ppa saray¦ yan´q hfo¸qcf 

nwc×n nareatoar´ ¼ofr× xar´u n´z najx¯ jazkroayßu ultlrpfne¯ ¼n¯q t¦j »spa´o 

nareatoar´ ¼o¯ saray¦ eaj´o Æoevo¤r (32/24-33/6) 

Buradaki ama bağlacı, ayrıntılı olarak ele alındığı bölümde belirtilen hiçbir anlam 

ilgisini kurmaz.  

 T¸pel bvqo¦r btÞo¯ efy×u uvrÏrnfq t¦j »spa´o bane´ nº bºr §r¦u eveai´q blrº yfre¯ 

blr¸ef Kftºt eaikqe¦ qlt¦q xfrºr (36/17-20) 

Burada koyu yazılan yerde diziliĢten kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Doğru 

yapı, Arap, dudağının biri bir yerde biri Keşiş dağında Ģeklinde olmalıdır. 

 À hlc¯ btÞo¯ pwoajaz¦ ¼o¯ hfdlrelo¯r ¼d×q sab¦j Æoevne¦ ¨r¦u ±oblsfofrlqe¯q bºr 

uankp´  nsd¦ narky¦ hlyulrºu bºr ¨xÏd ¨oußq x¯ t¦j »spakoºq ¨oußq uaraikq´ ±olq¯ xfrºu 

– xaole¯ t¸pel bºr yÄo ¼o¯ Gwowzar´q ±xlq¯ hluºu bÓ uarai´ Æqßq ±olq¯ xfr¬slq (39/19-

40/2)  

Burada iki tür bozuk yapı vardır. Birincisi dilimizde için edatının sadece adlarla edat 

öbeği kurmasına karĢın yukarda bir eylem / yüklemden sonra gelmesidir. Aslında burada 

geçirdiler yerine geçirdikleri yazılsaydı bir sorun kalmayacaktı. Bağlamdan da anlaĢılacağı 

üzere derin yapıda kalmıĢ bir tamlayan söz konusudur ve bunun tamlananı yüzey yapıdaki 

geçirdikleri sözcüğüdür. Ġkincisiyse koyu yazılan kısmın hiçbir ögeye bağlanmamasıdır. 

 ¿oefp uaelt¦j xfzlrº daikrßu pasoajau´ ±xfolqe¯q ssqvq¦ nae¦r bºr q¤no ¼e×u x¯ 

uauar´q hfulreliº jabfrº ¨qoaeßu xfzlre¯q bºr dar¯ pauoßu ±uelne¬. (21/15-18)  
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Cümle {-dıkda} ekiyle çekimlenmiĢ bir ulaçla bitmiĢtir. Ulacın oluĢturduğu öbek, bir 

cümlemsi / yan önermedir ve mutlaka bir temel önerme ister. Ancak burada temel önerme 

yoktur. 

 Gwowz¦r t¦j »spako´ htr×u t¦j »spa³oef Gwowzar´ htrÕqcf blrlblrofrlqº bsyvqoarkq¦ 

sarkoßu ±g¬qelp sfqº htne¯ ¨r¤rnfq yfre¯ bvoeßp (41/1-4) 

Koyu yazılmıĢ olan birbirlerini boyunları tamlaması yanlıĢ kurulmuĢtur. birbirleri-nin 

boyun-ları Ģeklinde olması gereken yerde tamlayan durumu eki eksiktir. 

 ¨rae¦q bºr n¤d hÙq t¦j »spakoºq xaolefsº jaqÓp svou¦q bfrab¯r b¯t Àq darly¯ ¨oar¦n – 

xara´p banaàp hfolqofrºp q¯ yau¸sr efyÙ t¦j »spakoºq nsqaikq¦ hfueº (46/11-15) 

Burada cümlenin tamamı göz önünde bulundurulduğunda aradan birkaç gün zaman zarf 

tümleci öbeğinde eksiklik vardır. Anlamın sağlıklı oluĢabilmesi için geçtikten sonra 

ibaresinin eklenmesi gerekir.  

 uaeltajºp Mfxoaqºq Ìoewrpfyl nvoÓ bºz q¤sko Ìoewrfo¸p (48/13-14) 

Mevla‟nın öldürmeyi kul tamlaması yanlıĢtır. Doğru biçimi Mevla‟nın öldürmediği kul 

Ģeklindedir. Burada öldürmeyi sözcüğündeki {-dik} ortaç eki atlanmıĢtır. 

 uaeltajºp slzo¯r ±yº saur¤d blo¸rslqºz t¦j »spako¸ef bloºr bºr hÙq ÆqÓ eax¯u ±eºu saur¤d 

ÆÞq¤rskqkz À slzº yfq¬rsf saÞop¦z sºz ÆqÓ yfqelilqlze¯ nsooarkq´ baio¤rskq ¨qe¯ 

pfrapkqkz´ ¼cr¦ ¼e¬rslqlz (48/16-21) 

Burada vezir padiĢaha hitap etmekte ve saygı gereği siz demektedir. Koyu yazılı 

sözcük dıĢındaki tüm yerlerde özne ve yüklem kiĢi bağı açısından birbiriyle uyumluyken 

bağlarsın eyleminde bu uyum gözlenmez. Derin yapıdaki siz öznesi II. çokluk kiĢiyi iĢaret 

ederken bunun yüklemi II. teklik kiĢi ekiyle çekimlenerek bir uyumsuzluk söz konusu olur. 

 bºq bat´ x¦r h¯u h¯o Æio¤q tß nae¦r yliluo¯r d¯qn ±eºu yfq¬pfelofref s¬qpl yfqfnz¬nslq 

[yeneceksin] (55/11-13)  

Var git gel ifadesindeki gel sözcüğü gereksizdir. var git demek yeterlidir. 

 Uwrnp¯q bfyº uaeltaj¦ efeº nkz´q b¸raz ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra ¢qcan 

jaz´r Æoablo¸rlp efe¸ (19/24-20/2) 

Bu konuĢma ifadesi içeren kaynaĢık cümlede (iç içe birleĢik cümle), iki kez dedi 

yüklemi kullanılmıĢtır. Ġkisinden biri gereksizdir. 

 Paelt¦j t¦j »spakoº §r¤u ¼o¯ ¼ueliº cfqhº ¼tle¸u, t¤j »spakoº jvzvrvq¤ daikrekne¤ efeº 

yfreºq [yerden] ufpfq¤ ±eºu ªo ufqz¯ [pençe] elx¤q uvrßu – Paelt¤j, Àiovp §r¤u ¼o¯ ±yº 
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c¬qn ¼ueºq efâqcf t¤j »spa´o ±g¬qelp c¬qa [?] ±ueºp ¢ppa ¨uºp x¯ sloajºp yÄn nl 

xvra´p – Æioßp x¤r jazqfe¯q ¼sufeliºq skoaj´ ¢o (56/1-8) 

Bağlamdan hareket edildiğinde t¤j »spakoº jvzvrvq¤ daikrekne¤ ulaç öbeğiyle efeº 

eylemi  / yüklemi arasında padiĢahın dediği Ģeyin ne olduğu belirtilmesi gerekirdi. 

 T¸pel j¯r uarage¤q cÕpof ¨sn¯r t¤j »spa´o ÆoevivqÓ bloºu hfoºu y¯r ÌuuÙ nartkq¤ elx¤q 

uvruvo¤r 

Burda karşına yerine karşısına olmalı. Çünkü söz konusu olan II. kiĢiye gönderme 

yapan senin değil III. kiĢi ġah Ġsmail‟dir. 

 Maqfqeºq bvovqp¦z ªÞ n¦t ß nfp¦q 

Farsça dilbilgisi kurallarına göre kaş-ı keman Ģeklinde olması gereken kaş u keman 

tamlaması, Arapça bağlama öbeği yapısında kurgulanmıĢtır. Tamlamanın Türkçeye çevirisi 

kaş ve keman değil keman kaştır. 

 Türkçenin temel kurallarından biri, özne-yüklem arasındaki kiĢi uyumudur. Metnin büyük 

bir kısmında bu kural baĢarılı bir Ģekilde iĢletilirken aĢağıdaki cümlelerde teklik-çokluk 

uyumsuzluğu vardır. ġunu da belirtmek gerekir ki Türkçede kimi zaman eylemler, saygı 

ifade etmek üzere çokluk biçimlerinde çekimlenebilirler. Ancak buradaki örneklerde 

böyle bir durum söz konusu değildir. 

 Paelt¦j bvqoar´q stzwqÙ panbßo htr×u Tajzaefyl Àraeaq ¨o´u bºr plqas¸u ¼sºp 

nsp¦n ¼d×q pwtaxfrfy¯ batoaeko¤r (7/7-10) [Padişah (III. teklik kiĢi) – başladılar 

(III. çokluk kiĢi)] 

 Eaql¯o – j¤Þr ±g¬qelp ÌÞo¬ efilo y¯r ¨oukqe¤, áï x¯ hwq¯t ywz× htrp¯z bºr 

pajz¯q yauukr³rslq Tajzae¯ À xan´u ÆnÏr, dÕqnl bºr pajgº yfre¯ ÆnÏrsa, bºr t¬Þ 

hÈrpfylu efrslq¯ pfthßo Æoßr efelo¬r. (7/21-8/2) [Daniel (III. teklik kiĢi) – dediler 

(III. çokluk kiĢi)] 

 uaelt¦j bajtºt xlrp¯n ¼d×q efrxltº dÄn ¨raeº ¼s¬ef bºr ewro× bvo¤paekoar (9/23-10/1) 

[Padişah (III. teklik kiĢi) – bulamadılar (III. çokluk kiĢi)] 

 s¯q Æqe¦ jaz´r bvovqßu paeefyº ¼gae¯ ¼e¬rslqlz (16/21-22) [Sen (II. teklik kiĢi) – 

edersiniz (II. çokluk kiĢi)] 

 T¸pel nsc¦ nar´ ±olq¯ bºr uat ¨oßu usirß nkz´q ±xlq¯ hlr×u nkzºq nkq¦ uatkqº xfrfyºp 

efy× pfrelxfqe¯q ysnar´ dkn¤rlnfq, Gwowz¦r r¤su hfo´u – nsc¦ nae´q ±olqefnº nkq¦ 

uatkq´ br¦n yÂnsa t¸pel pfrelxfqe¯q ¨tay¦ ¨ußu n³rn uard¦ ¼e¬rlp efelnofrlqe¯ 
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nsÞqve¦q [koynundan] ¨oußq uaraiº dknarßu nkz¦ htsufr¸ysr (40/5-12) [Gülüzar (III. 

teklik kiĢi) – dediklerinde (III. çokluk kiĢi) ] 

 t¤j »spa´o tox¤ x¯ sfq¤ ¼o¯ uaju¤ Æuvruvo¤r (59/21-23) [Şah İsmail (III. teklik kiĢi) – 

oturdular (III. çokluk kiĢi)] 

 

2.3.12. Uzun Cümleler 

Eserde anlatımı estetikten uzaklaĢtırmakla birlikte anlamı da bulanıklaĢtıran uzun 

cümleler vardır. Bu cümlelerde gerek ulaçlar gerek bağlaçlar gerekse noktalama iĢaretleri, her 

biri ayrı birer cümle olabilecek yapıları birbirine bağlar. AĢağıda bu yönde anlatım özelliği 

sergileyen örneklerden birkaçı sunulacaktır. 

 efrxºt bºz ±eq¦ bºr efrx¸tlz efre¸ef efrpaq¸ea xfr¯q Hweae´r efy¸qcf, j¬paq Paelt¦j 

– ¨p¦q efrxºt Mfxoau¯q ¼js¤q efelne¬, À xan´u efrxºt uaiardkikq¦ ªo xvrßu Paeltaj¦ 

bºr ±op¦ xfr×u ¢o Paeltaj´p bÓ ±opayº x¯ jarfp¯ xarekikqe¦ yausº qapazkq´ nkoekne¦q 

sÂqra, ±opayº ssy¤skq x¯ À ±opaq´q yarkskq´ nfqeºq yfºu yarlskq´ jaqßp Svouaq¦ 

yfelr¬s¸q, x¯ j¯p sfqºq ¨jkre¦ bºr pajºr nksurai´q x¤rekr Æq¦ xfr¬slq, x¯ À hld¯ 

blrolne¯ yauukikqe¦ ¼qtaoo¤jv uf¤Ýa usnßz ¢ï ufnßz hÙq ufpapkqe¦ sfqe¯q bºr ±rn¯n 

±xo¦e x¯ pajºr nksurane¦q bºr ±rn¯n u¤ï zvjßr ¼e¬r, o¤nlq b¯q hfopfy¸qdf ¼splqº 

nÂpay¤skz, b¯q nfqeºp nsyad¤ikp efyº bÓ plqx¦o Ûzfr¯ nar¦r ±yofelo¬r (5/9-6/2) 

 T¸pel nsc¦ nar´ ±olq¯ bºr uat ¨oßu usirß nkz´q ±xlq¯ hlr×u nkzºq nkq¦ uatkqº xfrfyºp 

efy× pfrelxfqe¯q ysnar´ dkn¤rlnfq, Gwowz¦r r¤su hfo´u – nsc¦ nae´q ±olqefnº nkq¦ 

uatkq´ br¦n yÂnsa t¸pel pfrelxfqe¯q ¨tay¦ ¨ußu n³rn uard¦ ¼e¬rlp efelnofrlqe¯ 

nsÞqve¦q [koynundan] ¨oußq uaraiº dknarßu nkz¦ htsufr¸ysr (40/5-12)  

 T¸pel bvqo¦r stÞo¯ stÞoft¸rnfq j¬paq ¨r¦u caoaooaqßu Gwowzar¦ ªo ufqd¯ ¨ußu bfolqe¯q 

naueki´ hlbº ¨u´q ufrnlslq¯ ¨oar¦n ¨u¦ bºr Ûzfqhº xvrßu T¦j »spa´o ¼o¯ bfrab¯r yso¦ 

rfx¦q Æoeß (42/9-13) 

 hwxfrclqofrºq tÓ nfoapoarkq´ ¼tlueliº hlbº ±oofrlqº ¼nº yaqkq¦ swrÙu À uwÞofrº bvoßu x¯ ¼nº 

htzofrlq¯ swr×u naon´u bºr rlî¦u qap¦z nkoekne¦ ¢qlef ¼nº htzofrº ¨dloºu ¼nº uarag¦ pfolo 

ban¤rnfq bºr dlgdº htr×u dlgdlqºq yaqkq¦ xarar¦n ±olqº Ìu×u bab¦ bfqº ±xoauoki¦ nabßo 

±e¬rp¸slq (54/11-18) 

 

2.3.13. GeçiĢ Cümleleri 

Hikâyenin akıĢı içinde bir konudan baĢka bir konuya geçilirken köprü görevini 

üstlenen geçiĢ cümlelerinden yararlanılır. Bu yapılar, birbirlerine bağlanan konuların ikisine 
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de ait değillerdir. Onların aralarında hem biçimsel hem de anlamsal geçiĢi sağlamakla 

görevlidirler. 

 T¤j »spa´o À hlc¯ ¨tn´q usovsvqÏ nkrno¦r ±olqe¯q qÏt ±yofe¸, äpel bvqo¦r sab¦j ±rn¯q 

naon´u À dftpfy¯ eaj´o Æoevo¤r, x¯ j¬r blrº b¸r uarag¦ hleºu ¨xefuofrlqe¯ y¸qf dftpfq´q 

batkq¦ etqpfi¯ n¤xo v nar¦r ±uelo¬r, b¸z hfofoºp T¦j »spako¬. T¦j »spa´o ¨ukq¦ blqºu À 

htrwq¯q eai¦ dkn´u eÈru uarag¦ qaz¦r ±efr¬n, htreÙ uai´q ±ufilqe¯ bºr hwz¯o yaÞo¦ x¦r 

x¯ bºr bwy×n sÓ ¨n¦r x¯ svyÓq nfqarkqe¦ bºr cfÞr¦q Æuoaq³r  (10/14-24) 

 Uwrnp¯q bfyº uaeltaj¦ efeº nkz´q b¸raz ±nsliº x¤r baq¦ 40 h×q pwjo¬u x¯r z¸ra ¢qcan 

jaz´r Æoablo¸rlp efe¸. uaelt¦j 40 h×q pwjo¯u xfre¸, t¸pel Uwrnp¯q bfyº ¼zºq ¨o´u yso¦ 

dknßu À nar¦ eai¦ hfoeº daekroar³ea [çadırlarda] n¸psf n¤opapkt ¢qdan bºr ±snº dae´r 

x¤r À daekre¦q jab¯r ¨o³u nfqe¸ef Æqoar´q ¨rnaskq¦ rfx¦q ÆoeÏ. Bºz hfofoºp bfrly¬. t¦j 

»spa´o n³rn h×q ufjapp×o ¼efcfilq¯ ¨no´ n¬spfywu yaqkqe¦ Æoaqoar¦ – t¸pel b¯q 

åÞnvya xarßu n³rn h×q åyvyac¤ikp Àooaya n³rn hwqe¯q ªxfo åyaqelr¤skqkz efy×u zau´ 

uaelt¤jua ewy×q ufuarlnlq¯ batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r h¬opfelilqefq xfsxfs¯ 

¼e×u jab¯r ¨op¦n ¼d×q bºr uau¦r htqefre¸ Bºz hfofoºp bfrly¬. t¦j »spa´o n³rn h×q 

ufjapp×o ¼efcfilq¯ ¨no´ n¬spfywu yaqkqe¦ Æoaqoar¦ – t¸pel b¯q åÞnvya xarßu n³rn 

h×q åyvyac¤ikp Àooaya n³rn hwqe¯q ªxfo åyaqelr¤skqkz efy×u zau´ uaelt¤jua ewy×q 

ufuarlnlq¯ batoayßu n´z uaragkqe¦q bºr jab¯r h¬opfelilqefq xfsxfs¯ ¼e×u jab¯r ¨op¦n 

¼d×q bºr uau¦r htqefre¸ (19/24-20/16) 

 T¸pel bvqo¦r stÞo¯ stÞoft¸rnfq j¬paq ¨r¦u caoaooaqßu Gwowzar¦ ªo ufqd¯ ¨ußu bfolqe¯q 

naueki´ hlbº ¨u´q ufrnlslq¯ ¨oar¦n ¨u¦ bºr Ûzfqhº xvrßu T¦j »spa´o ¼o¯ bfrab¯r yso¦ 

rfx¦q Æoeß Æqe¦q blrdftp¯ batkq¦ ±q×u Àraea pvjabb¯u ±eºu evrÏrnfq – §r¤u, 

±g¬qelp dÄn zfp¤qekr blrº blrlqlz´ hÈrpfelqlz hfoºq tÏraea b¸raz Gwowz¦r jaq´p ¼o¯ 

sarkoßu y¤ukq, j¬paq t¦j »spa´o nfqeº yar¸Þof nvd¦n nvdai¦ sarkoßu åyvpane¦ ÆosÏq, 

(T¸pel s¯q nksayº batn¦ yfre¯q elqo¯) H¸qe uaragkqe¦q bºr nar¦ evp¦q zvjßr ±e×u ¨r¦u 

bane³nl bºr Æreß hfo¸ysr j¬paq jazkroaqßu Æio¦q x¯ nkz´q yaqkq¦ hfofr¯n åyvevnoarkq´ 

htr×u åyaqekr¤pkek [uyadıramadı] (42/9-43/4) 

 

2.3.14. Nazım Parçalarında Dil ve Anlatım Özellikleri 

ÇalıĢmanın bu bölümünde eserin nazım parçalarında dilin kullanımı ve metnin 

okuyucuya aktarılmasına gözetilen anlatım özellikleri sıralanacaktır. 

Ġncelemeye esas alınan bu halk hikâyesi, bünyesinde yer yer nazım parçaları içerir. 61 

sayfalık metin toplam 1381 satırdan oluĢurken bunun 420‟si (105 dörtlük) Ģiir parçasıdır. 
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Eserin bütünlüğü içinde 21 kez devreye giren bu Ģiir parçaları, metnin üçte birlik kısmına 

denk gelir ve bu ciddi bir orandır.  

Metindeki nazım parçaları dörtlüklerden oluĢur. Hikâyenin tamamına serpiĢtirilen bu 

dörtlüklerdeki ana tema aĢktır. Zaten bir aĢk hikâyesi olan bu eserde Ģiirler genellikle ġah 

Ġsmail tarafından söylenir. ġah Ġsmail on üç yerde dörtlüklerini (50 dörtlük) kendi kendine 

söyler. Ona dört karĢılaĢmada Gülizar (26 dörtlük), bir karĢılaĢmada Gülperi (10 dörtlük) ve 

iki söyleĢmede Arap Üzengi (16 dörtlük) karĢılık verir. Yalnız bir yerde (4 dörtlük) Arap 

Üzengi kendi baĢına söyler. Böylece metnin anlatımının ana kahraman ġehzade ġah Ġsmail 

üzerinden yürütüldüğü açık bir biçimde anlaĢılır. 

ġiirin kendine özgü yapısı göz önünde bulundurulduğunda ahengi ve uyumu 

sağlamak, söyleyiĢteki tekdüzeliği yıkmak ve anlatıma canlılık kazandırmak adına devrik 

cümlelere sıklıkla baĢvurulur. 

Sfslqe¯q bwobwo¯ Æntaeºp sfqº 

bwobÕo sfe¦ xfrºr skq¦r î¤gfslq 

y¦r sfqºq ¼dÙq ¨uuºp rln¦u ufrefs´ 

ywzwpe¯q bºr bvs¯ ¢oua x¦r ytrÙ (12/17-20) 

Katofrºq bfqzfueºp nvrvoß yay¦ 

nfpao´q bfqzfueºp htnefnº ¨y¦ 

hlc¯ hwqe×z yaoxar³rkp Mfxoay¦ 

bfq´p h×o ywzo× Gwowz¦r jaq´p (19/3-6) 

Kvrb¦q Æo¦p ¼splq¯ stzwq¯ 

zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfqº 

htu×r bfqº xaolefpºq yaqkq¦ 

zvoÕpewr t¦j bab¦ ÌoeÕrpf bfq¸ (50/1-4) 

Dörtlüklerin hemen hemen tamamında bir hitap / seslenme söz konusudur. Anlatıma canlılık 

kazandırmayı amaçlayan ve vurgulamak istediği iletiyi ünlemlik sözlerle sunan anlatıcı, bunu 

baĢarıyla yerine getirir. 

H¬k ¨iao¯r ªÞ hazlo¯r 

hÈrwq q¬ofrefq ¨Þrkoe´p 
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Ìue×p j¬pef jfoaooate´p 

n¬ul sfjfre¯q ¨Þrkoe³p (15/10-13) 

Sfrxº bsykoß HvrÓ pfo¯n  

bfqº jasr¯u nÂpa Ffo¯n 

T¦j »spa´o ¼e¯r elo¯n 

b¯q bºr hwozare¯q ¨Þrkoe³p (15/22-25) 

¡j bfqºp sfxliºp [sevdiğim] Gwowz¦r jaq´p 

ranluo¯r dfnelo¯r u¤Þpa yat´p 

T¦j »spa´o ¼dº [içti] ¢tnºq usovsß 

htqowp×q swrvrß Gwowz¦rjaq´p (19/7-10) 

Uayaq¤pap ±easkq¦ qazkq¦ 

htz¯o twn¯r [Ģeker] hlbº stzwq¯ 

h¯o ªÞ ufrº bfqoºn ªupf stzwq¯ 

stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofyºp (29/22-25) 

Dörtlüklerin tamamında kafiye vardır. Kafiye türlerinin hemen hemen hepsinden 

yararlanılır. Rediflere sıkça baĢvurulur. Bu yöndeki ses tekrarları dörtlüklere ahenk katar. 

Kafiye Ģeması belli bir standarda sahip değildir. Pek çok diziliĢ söz konusudur. 

Kfqeºq pfdqßq ¼e×u uaioar¯ saoe´ 

hlueliº ysooar´ b¸opfel tate´ Redif: “dı”, Kafiye: “l”   

b¯q q¬yofÞp bfqºp dlifrºp efoe´ 

YaÞo¦ bfqºp Gwowzarkp´ htreÕq pw (26/16-19) 

 Kºp nvrpßt bvqßq blqas´ 

o¤nlq îaxh¸relr yauks´  Redif: “sı”, Kafiye: “a” 

 bvo¤Þelp yau¦q åsuas´ 

 Sfr¤ï sfqe¯q yÄo ¼su¬rlp (28/7-10) 

Sfg¦ hfoeºq Ìprwp×q xar´ 

åivrvq¦ daoe´p ¢j ¼o¯ zarº Redif: “ı”, Kafiye: “ar” 
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saq¦ Ìos×q bÓ Gwowzar´ 

efrelp¯q [derdimin] efrpaqº y¦r sfg¦ hfoe¸q (42/5-8) 

ġiirlerin tamamı Türk halk edebiyatında klasikleĢmiĢ hece ölçüsüyle yazılır. Her 

nazım parçası kendi içinde bir ölçüye sahiptir. 8‟li ve 11‟li hece ölçüleri tercih edilir. 

Metnin Ģiir parçalarında tam, eksik ve sıfır tekrarlar kullanılır. Özne genelde derin 

yapıya itilir, özel olarak vurgulanmak istenmedikçe yüzey yapıya taĢınmaz. ġah Ġsmail 

sevgilisi Gülizar‟dan söz ederken ya da ona hitap ederken onun adını çokça tekrar etmez. 

Bunun yerine onu niteleyen dilber, huri, nazlı yar vb. sözcük / sözcük öbeklerinden yararlanır. 

Mfo´o pfo´o ban¦q elob¬r. 

etq¯r bºr yaq¦ ¨Þrko´n 

yaqe´ xlcveºp n×o Æoeß 

Æo¦q elxaq¯ ¨Þrlo³n (13/17-20) 

Sfâre¯ åirae´p jvrÓ nfupaq¯ 

j¤qk bfqºp Gwowzar´p h¬opfel 

ylulruºp ¨nokp´ Æoeßp elxaq¯ 

j¤qk bfqºp Gwowzar´p h¬opfel (20/23-21/2) 

b¯q hle¬rlp ¨q¦p ¨io¦r 

N¬yqfylp ewqyae¦ xar´ 

u¯rn ¼e¬rlp bÓ ear´ 

d×q nadkre´p qazo´ yarº (25/1-4) 

Hem anlatımı güçlü kılmak hem de söyleyiĢe güzellik katmak adına dizelerde zaman 

zaman ikilemeler yoluyla tekrarlara baĢvurulur. 

Blop¯p Mfo¯n efs¯p yÂnsa jvrº 

¨rayßu bvopao´ À qazo´ yar´ 

naup¯r naup¯r Æosßq ywzwq×q qvrº 

Æqßq tfnoº ¨no´p ¨oe´ q¬yqfÞp (26/1-4) 

Kartkqe¦ htrwq×r bºr bty×n Æreß 
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Mfxo¦ baq¦ xfreº bÓ ¢tn v efreº 

 hlueº Gwowzar´p bÄt nao³ysrum 

 ¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¯ (32/1-4) 

T¦j »spa´o naone´ p¤jsvs hle¸ysr 

anoº glnrº batu¦q bºr jßt hle¸ysr 

bÓ Yaylo¤ea pfoºo pfoºo ban³ysr 

Yaylo¦ bfqºp Gwowzarkp´ htreÕq pw (26/20-23) 

Dizeler kimi zaman birbirine hem anlam hem de biçim yönünden bağlı iki kısa 

cümleden oluĢurken genelde tek cümledir.  

BÓ h×q bºr s¬Þof [seyre] uaoe´p 

b¬quf blop¯p q¬ref naoe´p 

ewnî¦q ¨ce´p pau¦j ¨oe´p 

bºr hwz¯o yare¯q ¨Þrkoe³p (35/14-17) 

Uayaq¤pap ±easkq¦ qazkq¦ 

htz¯o twn¯r [Ģeker] hlbº stzwq¯ 

h¯o ªÞ ufrº bfqoºn ªupf stzwq¯ 

stÞo¯ ufrº efreºq q¬elr blofyºp (29/22-25) 

T¦j »spa´o hfoeº hlreº pfÞeaq¯ 

swr¯p Kap¯r uayº xar¦p ewtpaq¦ 

dfn¯p Zwogwrayº bsyaqs´q naq¦ 

¨p¦q §oo¦j ¨p¦q s¯q ¼pe¦e ±Þo¬ (32/5-8) 

Bazı dizelerde kafiye ölçüsünü tutturabilmek için ek düĢümü gerçekleĢtirilir. 

T¦j »spa´o blo×r bwob×o elolqe¯q 

¨Þr´ ewte×p ¢rukn qazo´ yarkpe¯q 

b¤ef qßt ±Þofeºp nkrno¦r ±olqe¯q 

ysovpßz hvrbfu¯ ewte× q¯ ±Þofy¸p (26/5-8) 
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Hkzkr´q naonaq´ ¨o¦p ±olp¯ 

daikr¦p jkzkr´ nkrnoar´ blz¯ 

Mfxo¦ ¼pe¦e ±Þo¯ T¦j »spako¯ 

Mfxoaq´q ¨tnkq¦ ÌoeÕrpf bfqº (36/9-12) 

Åo¤nl cfpaoºq htr¯p 

hÊr bfqº pfÞeaq¦ hle¯p 

pvjabbfu¯ saq¦ xar¦p 

htr¬slq bfqº u¯n ¨soaq¸ (57/5-8) 

Kimi dörtlüklerde birtakım ekler ve sözcükler tekrar edilir. 

Klpº ¨oo¯r hly¯r nlpº nkrpkz´ 

nlpº h×o efxtlrºr nlpº qfrhlzº 

nlpº t¬Þj »soap´q xfzlrºq nkz´ 

jºd blrlsº Gwowzar¯ bfqzfp¬z. 

Klpº ¨oo¯r hlypºt nlpº uvrvqcÏ 

nlplqºq ¨izkqu¦ eltofrº ¼qcÕ 

nlplqºq nsÞqvqe¦ qar´ uvrvqcß 

jºd blrlsº Gwowzar¦ bfqzfp¯z 

Klpº ¨oo¯r hlypºt nlpº zfryabº 

n¸plqlq ewqyae¯ yÂnekr ±rbabº 

n¸plqlq nsÞqvqe¦ cfxajºr nabº 

jºd blrlsº Gwowzar¦ bfqzfp¬z (22/17-23/24) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SÖZLÜK 

 

 

1. METNĠN SÖZLÜĞÜ 

Ġncelemenin bu son kısmında metnin genel söz varlığının ortaya konması bağlamında küçük 

bir sözlük oluĢturulmuĢtur. Bu sözlükte metinde geçen her sözlükbirime yer verilmemiĢ, 

birden çok anlama sahip, kullanım sıklığı bulunmayan, çoğunluğu yabancı kökenli sözcük / 

sözcük öbeklerinden oluĢan madde baĢları sıralanmıĢtır.  

Madde baĢlarının büyük çoğunluğu metinde birden çok yerde geçmektedir. Sözlükte bu 

yerlerin tamamı gösterilmemiĢ yalnız ilk geçtiği yer belirtilmiĢtir.  

Metinde ağız özelliği gösteren madde baĢları, ölçünlü dildeki kullanımlarına göre 

sıralanmıĢlardır. Bu türden örneklerde ölçünlü kullanımın yanına bir ok çıkarılarak metindeki 

biçim verilmiĢtir. 

/d/-/t/, /c/-/ç/ ve /ı/-/i/ seslerini gösteren harflerin birbirinin yerine yazıldığı sözlükbirimlerde 

ölçünlü dil esas alınmıĢtır. Metindeki biçim ayrıca gösterilmemiĢtir. 

Sözlüğün kapsamına metin içinde ayrıntı bir Ģekilde değinilen eskimiĢ sözcükler, deyimler ve 

kalıp sözlerle alınmamıĢtır. 

Sözlük oluĢturulurken temel kaynak olarak TDK-GTS alınmıĢken zaman zaman Osmanlı 

Türkçesi sözlüklerine de baĢvurulmuĢtur. 
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A 

aba, (53/13) “yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaĢ” 

adam (1), (10/2) “görevli kimse” 

adam (2), (19/22) “insan”  

âdem, (22/4) “insan, insanoğlu, adam” 

ağa, (15/10) “halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan” 

ahali, → ehali, (22/3) “aralarında aynı yerde bulunmaktan baĢka hiçbir ortak özellik 

bulunmayan kiĢilerden oluĢan topluluk, halk” 

ahır, (5/18) ~ ahur, (24/2) “evcil büyükbaĢ hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı” 

ahu gözlü, (19/2) “gözleri çok güzel olan (kadın)” 

al, (17/21) “kırmızı” 

ala (1), (38/6) “açık kestane renginde olan, ela (göz)” 

ala (2), (8/20) “karıĢık renkli, çok renkli, alaca” 

alay (1), (10/6) “herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk” 

alay (2), (52/21) “genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluĢan asker topluluğu” 

âlem, (29/12) “dünya, cihan” 

ar, (50/14) “namus” 

asker (1), (55/3) “askerlik görevi veya ödevi” 

asker (2), (43/5) “orduda görev yapan erden generale kadar herkes” 

aslan (1),  (57/8) “gürbüz, cesur ve yiğit adam” 

aslan (2), (43/21) “kedigillerden, Afrika‟da ve Asya‟da yaĢayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, 

uzunluğu 160, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, 

arslan” 

ay (1), (27/21) “bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya 

yaklaĢık otuz gün olarak kabul edilen süre” 

ay (2), (7/22) “dünya‟nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh” 

ayıl-, (11/23) “sarhoĢluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek” 

azim, (3/2) “büyük, ulu, iri” 

aziz, (61/6) “sevgide üstün tutulan, muazzez” 
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B 

bağla-, (28/23) “bir Ģeyi bir yere veya bir Ģeye tutturmak” 

bahĢiĢ, (6/16) “yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve 

parası” 

bari, (23/20) “hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse” 

baĢ (1), (10/8) “bir Ģeyin yakını veya çevresi” 

baĢ (2), (45/19) “bir topluluğu yöneten kimse” 

baĢ (3), (3/10) “insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, 

vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser” 

bayıl-, (11/10) “baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini 

kaybetmek” 

belki, (4/4) “olabilir ki, muhtemel olarak” 

ben, (21/5) “çoğu doğuĢtan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı” 

benlik, (29/24) “kendi kiĢiliğine önem verme, kiĢiliğini üstün görme, kibir, gurur” 

bent, (11/22) “bağ, rabıt” 

benze-, (19/4) “iki kiĢi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler 

bulunmak, andırmak” 

beri, (20/8) “konuĢanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı” 

besle-, (6/17) “yetiĢtirmek” 

besle-, (60/18) “eklemek, katmak, çoğaltmak” 

beybaba, (17/4) “çocukların babaları için kullandığı saygı sözü” 

beygir, (38/23) “at” 

beyzade, (21/3) “bey oğlu” 

bıçak → buçak, (60/17) “bir sap ve çelik bölümden oluĢan kesici araç” 

biçare, (54/4) “çaresiz” 

bil- (1), (4/7) “bir Ģeyi anlamıĢ veya öğrenmiĢ bulunmak” 

bil- (2), (5/1) “tanımak, hatırlamak” 

bile, (25/11) “da, de, dahi” 
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bin-, (10/20) “yüksek bir Ģeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak 

oturmak” 

bin, (12/9) “dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı” 

bir türlü, (9/24) “hiçbir Ģekilde hiçbir yolla” 

biraz (1), (6/13) “az miktarda” 

biraz (2), (4/18) “bir parça, azıcık” 

biraz (3), (8/19) “kısa bir süre için” 

bit- (1), (20/19) “bitki, tüy, saç vb. Ģeyler çıkıp yetiĢmek” 

bit- (2), (14/23) “sona ermek” 

boĢ (1), (32/3) “bir iĢe yaramayan, yararsız” 

boĢ (2), (47/2) “anlamsız” 

boĢ (3), (25/8) “içinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir Ģey bulunmayan, dolu karĢıtı” 

boĢalt, (52/13) “dökmek, boca etmek” 

boy, (60/13) “bir Ģeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık” 

boyun, (41/3) “gövdenin baĢla omuz arasında kalan bölgesi” 

burç, (30/18) “kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köĢe veya çok köĢeli kale 

çıkıntısı” 

buyur-, (9/3) “gelmek, gitmek, geçmek, girmek” 

 

C 

cadı → cadu, (40/20) “kötülük yaparak baĢkalarına zarar veren kadın” 

cam, (8/11) “soda veya potas katılmıĢ silisli kumun ateĢte eritilmesiyle yapılan sert, saydam 

ve çabuk kırılır cisim” 

can sohbeti (41/4) “içtenlikle konuĢan çok yakın dostlar bir arada söyleĢip dertleĢme” 

celallen- → calallan-, (42/10) “öfkelenmek, kızmak” 

cellat, (49/19) “ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse” 

cem, (9/14) “toplama, bir araya getirme” 

cenk, (31/1) “kahramanca mücadele, çarpıĢma, savaĢ” 
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cep, (51/11) “genellikle bir Ģey koymaya yarayan, giysinin belli bir yeri açılarak içine 

yerleĢtirilen astardan yapılmıĢ parça” 

cevahir, (12/23) “elmas, yakut vb. değerli taĢlar, mücevher” 

cevap, (4/24) “bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranıĢ veya yazıya verilen karĢılık, yanıt” 

ceylan, (11/1) ~ ceyran, (10/24) “çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde 

yaĢayan, çok hızlı koĢan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, 

ahu, gazal (gazella dorcas)” 

civan, (13/1) “yakıĢıklı genç erkek veya güzel genç kadın” 

cuma, (21/23) “perĢembe ile cumartesi arasındaki gün” 

cümle âlem, (31/20) “herkes” 

cümle, (8/7) “bütün, hep” 

 

Ç 

çabuk, (37/20) “alıĢılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaĢ karĢıtı” 

çadır, (11/4) “keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuĢ kalın bez veya plastik maddelerden 

yapılarak direklerle tutturulan, taĢınabilir barınak, çerge, oba, otağ” 

çağır-, (18/4) “herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek” 

çalgı, (39/15) “müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman” 

çare, (4/4) “bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar 

yol, çözüm yolu” 

çarĢı, (4/10) “dükkânların bulunduğu alıĢveriĢ yeri” 

çek- (1), (32/10) “bir Ģeyi tutup kendine veya baĢka bir yöne doğru yürütmek” 

çek- (2), (32/7) “üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak” 

çeĢme baĢı, (10/8) “çeĢmenin etrafı” 

çeĢme, (4/16) “genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen 

suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı, pınar” 

çiftçi → çifçi, (45/12) “geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse” 

çocuk (1), (6/1) “bebeklik ile erginlik arasındaki geliĢme döneminde bulunan oğlan veya kız, 

uĢak” 

çocuk (2), (36/13) “belli bir iĢte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse” 
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çöl, (43/11) “kumluk, susuz ve ıssız geniĢ arazi, sahra, badiye” 

çöz-, (11/22) “düğmeyi iliğinden açmak” 

 

D 

dağ eteği, (9/22) “dağ yamacının alt bölümü” 

dağ, (10/10) “yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve 

oldukça geniĢ bir alana yayılan bölümü” 

dağarcık, (5/13) “meĢin torba” 

daima, (19/8) “her vakit, sürekli olarak” 

dal-, (21/11) “baĢka bir Ģeyle uğraĢamayacak veya baĢka bir Ģeyi düĢünemeyecek biçimde 

kendini bir Ģeye kaptırmak” 

darmadağın, (25/18) “çok dağınık ve karıĢık, darmadağınık, tarumar” 

dayan-, (29/22) “güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek” 

def, (39/6) “zilli bir kasnağa geçirilmiĢ kursak zarından oluĢan çalgı” 

dem, (30/13) “zaman, çağ” 

denk, (36/13) “uygun, nitelik yönünden eĢit” 

der-, (13/8) “bir araya getirmek, derlemek, toplamak, devĢirmek” 

derin, (21/11) “içten gelen” 

derman, (4/3) “çıkar yol, çare” 

ders, (8/1) “öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi” 

dert, (4/2) “sorun, kaygı” 

derviĢ, (4/21) “bir tarikata girmiĢ, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen” 

derviĢlik, (5/6) “derviĢ olma durumu” 

derya (1), (35/23) “deniz” 

derya (2), (12/7) “bir Ģeyin bol olduğu yer” 

dev, (32/12) “korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı” 

devĢir-, (22/18) “bir araya getirmek, derlemek, toplamak” 

dikil-, (9/18) “dik duruma gelmek” 
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dikkat, (9/2) “duygularla düĢünceyi bir Ģey üzerinde toplama, uyanıklık” 

dilber, (13/17) “alımlı, güzel kadın” 

dinle-, (19/12) “iĢitmek için kulak vermek” 

doğru (1), (19/17) “hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca” 

doğru (2), (30/9) “gerçek, yalan olmayan” 

doğru (3), (30/5) “yanlıĢsız, eksiksiz bir biçimde” 

dol-, (22/8) “bir yerde pek çok eĢya veya kimse toplanmak, kalabalık duruma gelmek” 

dolaĢ-, (59/8) “gezmek, gezinmek” 

dolu (1), (17/24) “bir yerde sayıca çok” 

dolu (2), (24/1) “içi boĢ olmayan, dolmuĢ, meĢbu, pür, boĢ karĢıtı” 

dön- (1), (26/13) “bir Ģeyi andıracak duruma girmek, benzemek” 

dön- (2), (9/8) “geri gelmek, geri gitmek” 

döndür-, (13/6) “ bir duruma getirmek” 

dudu, (41/17) “papağan” 

duman, (42/2) “havalanan tozların veya sisin oluĢturduğu bulanıklık” 

duy-, (36/15) “bilgi almak, öğrenmek, haber almak” 

düğün → düyün, (20/13) “evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet” 

düz, (27/22) “engebesiz olan yer, düzlük, ova” 

 

E 

ecnebi, (54/20) “yabancı” 

eda, (29/22) “naz, iĢve” 

eğlen- (1), (44/15) “oyalanmak” 

eğlen- (2), (39/15) “neĢeli, hoĢça vakit geçirmek” 

ekmek, (35/1) “tahıl unundan yapılmıĢ hamurun fırında, sacda veya tandırda piĢirilmesiyle 

yapılan yiyecek, nan, nanıaziz” 

elbet, (4/7) “her hâlde, Ģüphesiz, kuĢkusuz, elbette” 
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elbise, (21/7) “giysi” 

elma, (5/14) “gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (pirus malus)” 

elvan, (57/1) “türlü renklerde olan” 

emir → emr, (4/6) “buyruk, komut, talimat, ferman” 

endam aynası, (3/8) “insanı boyunca gösteren ayna” 

eniĢte, (34/4) “bir kimsenin kız kardeĢinin veya kadın hısımlarından birinin kocası” 

er meydanı, (56/16) “Kahramanlığın, cesaretin, güç ve yeteneğin gösterileceği yer” 

eren, (53/19) ~ iren, (25/23) “olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan 

kimse” 

erken, (10/16) “sabahın ilk saatlerinde” 

esirge-, (18/14) “bir Ģeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak” 

esna, (9/11) “bir iĢin yapıldığı an, sıra” 

evlat, (24/7) “bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk” 

evvel (51/2) ~ evel (13/21) “önce” 

 

F 

fakir, (6/16) “geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, zengin karĢıtı” 

fayda, (54/20) “yarar” 

felek, (15/23) “talih, baht, Ģans” 

fena, (46/7) “hoĢa gitmeyen, rahatsız edici” 

Frenk, (44/1) “Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad” 

 

G 

garip, (25/23) “acayip” 

gayri (1), (10/12) “baĢka, diğer” 

gayri (2) → gayru, (31/14) “artık, bundan böyle” 

gazap → gazep, (47/21) “öfke, kızgınlık, hiddet” 
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gazaplan- → gazeplen-, (49/6) “öfkelenmek” 

gelin (1), (41/7) “evlenmek için hazırlanmıĢ, süslenmiĢ kız veya yeni evlenmiĢ kadın” 

gelin (2), (46/14) “aileye evlenme yoluyla girmiĢ olan kadın” 

genç, (27/13) “yaĢı ilerlememiĢ olan, ihtiyar karĢıtı” 

gerdan, (21/5) “vücudun omuzlarla baĢ arasında kalan ön bölümü” 

gergef iĢle-, (29/3) “nakıĢ iĢlemek” 

geril-, (49/13) “germe iĢi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek” 

göğüs (1), (11/22) “vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları 

içine alan bölümü, sine” 

göğüs (2), (12/23) “meme” 

gök, (19/4) “yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boĢluk, gök kubbe, sema” 

gözük-, (51/17) “görünmek” 

gümüĢ, (21/9) “parlak beyaz renkte, kolay iĢlenir ve tel durumuna gelebilen elementten 

yapılmıĢ” 

güreĢ- → güleĢ-, (8/16) “mücadele etmek” 

güvercin, (54/2) “güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, 

evcilleĢmiĢ birçok türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuĢ” 

 

H 

hademe, (51/19) ~ hadem, (46/10) “odacı” 

halas → helas, (31/18)  “bir yerden, bir Ģeyden kurtulma, kurtuluĢ” 

hamal, (52/4) “taĢıyıcı” 

hamle → hamla, (37/6) “ileri atılma, atılım, saldırıĢ, savlet” 

hançer, (37/14) “ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir bıçak türü” 

hane, (40/17) “ev, konut” 

hanım, (3/7) “toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın” 

hani, (20/24) “„nerede, ne oldu, nerede kaldı‟ anlamlarında kullanılan bir söz” 

harem, (5/15) “saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm, selamlık karĢıtı” 
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haset, (46/20) “kıskançlık, çekememezlik” 

hatır, (3/17) “düĢünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd” 

haydi (45/14) ~ hayde (44/8) ~ ayde (51/2) “isteklendirmek, çabukluk belirtmek için 

kullanılan bir söz, hadi” 

hekim, (16/16) “insanlardaki hastalıkları teĢhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi 

eden kimse, doktor, tabip” 

hemĢire → hemĢere, (34/10) “kız kardeĢ, bacı” 

heybe, (24/1) “omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü” 

hırka, (4/10) “derviĢlerin giydikleri üst giysisi” 

himmet, (7/2) “lütuf, iyilik, iyi davranma” 

hoca, (7/13) “öğretmen” 

huzur, (9/9) “padiĢah katı” 

 

Ġ 

icra, (48/21) “yapma, yerine getirme, bir iĢi yürütme” 

ifade, (7/1) “anlatım” 

ihmal, (15/2) “savsamak, savsaklamak, boĢlamak” 

ihsan, (5/12) “bağıĢlama, bağıĢta bulunma” 

ihya → eyha, (58/14) “çok iyi duruma getirme, geliĢtirme, güçlendirme” 

ilaç, (11/21) “çare, önlem” 

imtihan ol-, (35/5) “denenmek, sınanmak” 

incit-, (35/9) “incinmesine yol açmak” 

iĢit-,  (34/4) “kulakla algılamak, duymak” 

iĢit-, (17/16) “haber almak” 

iĢte, (3/17) “anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir” 
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K 

kabuk, (6/9) “bir Ģeyin üstünü kaplayan ve onu dıĢ etkilere karĢı koruyan, kendiliğinden 

oluĢmuĢ sertçe bölüm, kıĢır” 

kabul et-, (54/18) “yanına, katına almak” 

kadir, (53/20) “her Ģeye gücü yeten (Tanrı)” 

kahve, (18/10) “bir tür içecek” 

kale, (24/9) “düĢmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taĢıyan Ģehirlerde, 

geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, 

kermen” 

kalkan, (29/16) “ok, kılıç vb.nden korunmak için savaĢçıların kullandığı korunmalık” 

kanat, (28/12) “kuĢlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ” 

kap-, (42/11) “birdenbire yakalayarak, çekerek almak” 

kapak, (35/1) “her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne” 

kapıcı → kapucu, (24/9) “Osmanlı devlet teĢkilatında saray kapılarını bekleyen görevli 

sınıfı” 

kara (1), (33/1) “yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak” 

kara (2), (42/22) “en koyu renk, siyah, ak, beyaz karĢıtı” 

karar, (6/2) “bir iĢ veya sorun hakkında düĢünülerek verilen kesin yargı” 

karı, (39/1) “yaĢlı, ihtiyar” 

kaĢ, (19/3) “gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluĢturan kısa kıllar” 

kaĢık, (34/24) “sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan saplı sofra 

aracı” 

kat, (4/10) “giyeceklerde takım” 

kes- (1), (50/19) “bıçak, makas vb. bir araçla bir Ģeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak” 

kes- (2), (52/7) “vahĢice öldürmek” 

kes- (3), (19/11) “susmak” 

kevgir → kavgir, (28/8) “haĢlanmıĢ yiyeceklerin sıvılarını veya bazı sıvıları süzmek için 

kullanılan, delikli, genellikle yuvarlak biçimli mutfak kabı, süzgeç” 

keyfiyet, (52/20) “durum” 
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kılıç, (24/2) “uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele 

takılan, çelikten silah” 

kır-, (32/20) “öldürmek, yok olmasına neden olmak” 

kır, (6/11) “beyazla az miktarda siyah karıĢmasından oluĢan renk” 

kısmet, (34/10) “evlenme talihi” 

kısrak, (6/10) ~ kıstrak, (5/19) ~ kısırak, (6/14) “diĢi at” 

kıssa → kısa, (19/11) “ders çıkarılması gereken anlatı, olay” 

kocakarı, (14/17) “yaĢlı kadın” 

kolan, (32/10) “at, eĢek vb. hayvanların semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden 

aĢırılarak sıkılan yassı kemer” 

koltuk, (37/24) “omuz baĢının altında, kolun gövde ile birleĢtiği yer” 

konak, (23/9) “büyük ve gösteriĢli ev” 

konakçı, (18/2) “toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse” 

koyun, (22/23) “göğüsle giysi arası” 

kul (1), (48/14) “Tanrı‟ya göre insan” 

kul (2), (5/2) “köle” 

kumru, (41/17) “güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuĢ 

(streptopelia)” 

kuruĢ → guruĢ, (55/4) “Liranın yüzde biri değerinde Türk parası” 

kuĢak, (53/16) “bele sarılan uzun ve enli kumaĢ” 

 

L 

lala, (4/12) “padiĢahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz” 

leb, (13/10) “dudak” 

leĢ, (35/17) “kokmuĢ hayvan ölüsü” 

 

M 

madde, (14/21) “kendi içinde bütünlüğü olan anlatım” 



253 
 

mahir, (5/19) “becerikli, yetenekli” 

mahsus, (26/20) “bilerek, isteyerek, kasten” 

mahzen, (7/23) “yapılarda yer altı deposu” 

makbul, (7/8) “beğenilen, hoĢ karĢılanan” 

manend, (12/13) “benzer, eĢ” 

medih, (21/8) “övme” 

mekan, (8/4) “yer, bulunulan yer” 

meme, (11/24) “yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda 

bulunan, meme baĢı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik” 

memleket, (22/11) “bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, Ģehir, yurt” 

meram, (48/20) “istek, amaç, gaye, maksat” 

meĢgul ol-, (4/19) “vaktini vermek, uğraĢmak, oyalanmak” 

meydan, (32/5) “yarıĢma, eğlence veya karĢılaĢma yeri” 

mızrak, (24/2) “uzun saplı, sivri demir uçlu silah” 

mine, (21/5) “metal eĢya üzerine vurulan renkli cam katmanı” 

mizaçsız, (48/23) “sağlığı iyi olmayan, rahatsız, keyifsiz” 

muhabbet, (38/2) “dostça konuĢma, yârenlik” 

mücevher, (13/14) “değerli süs eĢyası” 

mühlet ver-, (20/1) “bir iĢ veya borç için belirli bir süre tanımak” 

müjde → mücde, (19/16) “muĢtu” 

müjde → mücde, (19/18) ~ müzde, (45/17) “sevindirici haber verileceği zaman söylenen bir 

söz” 

müjde → mücdeci, (18/16) “muĢtucu” 

müĢkül, (14/12) “güç, zor, çetin” 

 

N 

nakıĢ, (57/1) “genellikle kumaĢ üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, 

makineyle yapılan iĢleme, el iĢi, ince iĢ” 
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namus, (50/14) “bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet” 

nara, (55/16) “haykırma, bağırma” 

nazar, (8/23) “bakıĢ, bakma, göz atma” 

nergis → nergiz, (22/18) “bir süs bitkisi” 

nice (1), (12/9) “kaç, ne kadar” 

nice (2), (28/21) “nasıl” 

nihayet, (37/11) “sonunda” 

nine, (11/15) “yaĢlı kadınlar için kullanılan bir seslenme sözü” 

nispet, (22/7) “birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iĢ” 

niĢan, (36/19) “hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme” 

niĢanlı, (38/11) “evlenmek için söz verip yüzük takmıĢ olan kimse, adaklı” 

niyaz, (51/9) “yalvarma, yakarma” 

 

O 

oda, (29/1) “evin veya herhangi bir yapının oturma, çalıĢma, yatma gibi iĢlere yarayan, 

banyo, salon, giriĢ vb. dıĢında kalan, bir veya birden fazla çıkıĢı olan bölmesi, göz” 

okĢa-, (12/17) “benzemek, andırmak, hatırlatmak” 

oku-, (7/15) “Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı Ģeyler 

üzerinde çalıĢmak, öğrenim görmek” 

ordu, (32/1) “bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü” 

otlan-, (10/24) “hayvan otlatmak” 

oy-, (54/4) “keskin, sivri uçlu bir cisimle bir Ģeyi yontarak veya delerek çukur oluĢturmak” 

oyun, (49/8) “yetenek ve zekâ geliĢtirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan 

eğlence” 

 

Ö 

ömür, (18/20) “yaĢam” 

öp-, (15/12) “sevgi, saygı, bağlılık, teĢekkür belirtmek amacıya dudaklarını bir Ģeye veya 

birine değdirmek” 
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öt-, (25/7) “kuĢ veya böcekler, değiĢik tonda ses çıkarmak” 

 

P 

pençe, (35/17) “yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları” 

perde, (29/1) “görüĢü, ıĢığı engellemek, bir Ģeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın 

önüne gerilen örtü” 

perva, (56/18) “çekinme, sakınma, korku” 

pilav, (35/2) “pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılan bir yemek” 

piĢir-, (33/4) “bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek veya içilebilecek 

bir duruma getirmek” 

püskürme, (21/5) “sık ve tek tek benekler durumunda olan” 

 

R 

rakip, (19/8) “herhangi bir iĢte, bir yarıĢta, birbirini geçmeye çalıĢan, aynı Ģeyi elde etmeye 

uğraĢan kimse” 

rekat → rikat, (4/17) “namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluĢan bölüm” 

resmen, (14/22) “kanuna, yönteme uygun olarak, yöntemince” 

rivayet, (3/1) “bir olay, bir haber veya sözü nakletme” 

rüya (31/2) ~ ürya (11/20) “düĢ” 

 

S 

sahra → sahre, (35/12) “çöl” 

sal- (1),  (26/16) “yollamak, göndermek” 

sal- (2), (25/10) “saldırmak” 

sal- (3), (25/24) “koymak, katmak” 

salla-, (3/10) “düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek” 

saltanat, (3/3) “bolluk ve zenginlik, gösteriĢli yaĢayıĢ” 

sarıl-, (41/3) “kollarını dolamak, kucaklamak” 
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satranç → satraç, (48/17) “iki kiĢi arasında altmıĢ dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve 

adları değiĢik siyah ve beyaz on altıĢar taĢla oynanan bir oyun” 

sav-, (40/14) “istenmeyen birini yanından uzaklaĢtırmak” 

sedef, (12/22) “midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte 

kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde” 

seher vakti → saher vakti, (25/7) “sabahın güneĢ doğmadan önceki zamanı, seher” 

serp-, (37/22) “bir Ģeyi dağılacak biçimde dökmek, saçmak” 

seyir, (19/14) “bir yerden baĢka bir yere gitmek için yola çıkma” 

seyis, (6/9) “at bakıcısı” 

silah, (56/6) “savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç” 

sitem, (41/15) “bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, 

kırgınlık vb. duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme” 

sultan, (3/8) “padiĢahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eĢlerine verilen unvan” 

süvar, (44/12) “atlı” 

 

ġ 

Ģahin, (9/5) “kartalgillerden, Avrupa ve Asya‟nın dağ, orman ve çalılıklarında yaĢayan, 50-55 

santimetre uzunluğunda yırtıcı bir kuĢ (buteo buteo)” 

Ģehir, (38/18) “nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili iĢlerle uğraĢan, 

genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleĢim alanı, kent, site” 

Ģehit, (31/7) “kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse” 

Ģöhret, (50/7) “ün” 

 

T 

tabip, (13/5) “doktor” 

tabur, (52/16) “dört bölükten kurulan, bir binbaĢının komutasındaki asker birliği” 

tahsil, (8/7) “öğrenim” 

taht, (3/16) “hükümdarlık makamı, hükümdarlık 

takım, (39/21) “takım elbise” 
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Tanrı, (31/22) “kâinatta var olan her Ģeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, 

Allah, Rab, Ġlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan” 

tarif, (31/6) “bir Ģeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama” 

tay, (5/23) “üç yaĢına kadar olan at yavrusu” 

tayin, (16/16) “atama” 

tazı, (9/1) “genellikle tavĢan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir tür 

köpek (canis familiaris grajus hibernicus)” 

tedarik, (20/13) “hazırlık” 

tellal, (21/20) “herhangi bir Ģeyi, olayı veya bir Ģeyin satılacağını halka duyurmak için 

çarĢıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç 

tez, (17/16) “süratli bir biçimde” 

tıfıl, (27/18) “acemi, toy” 

turuncu, (22/21) “turunç rengi, kızıl sarı renk” 

turunç, (60/14) “turunçgillerden, bütün Akdeniz ülkelerinde yetiĢen, kıĢın yaprağını 

dökmeyen bir ağaç, narenç (citrus aurantium amara)” 

tuzak, (35/12) “birini güç ve tehlikeli bir duruma düĢürmek için kurulan düzen, komplo” 

tütün, (33/7) “patlıcangillerden, birleĢiminde nikotin bulunan, otsu bir bitkinin kurutulup 

kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı” 

 

U 

uğraĢ- → oğraĢ-, (8/14) “bir iĢi baĢarmaya çalıĢmak, iĢ edinmek” 

 

Ü 

üĢen-, (15/2) “kendinde bir gevĢeklik duyarak bir iĢi yapmaya isteği olmamak, erinmek” 

üzengi, (42/12) “eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların 

basılmasına yarayan, altı düz demir halka” 

 

V 

var (1), (3/3) “mevcut, evrende veya düĢüncede yer alan, yok karĢıtı” 
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var (2), (4/10) “eriĢilmek istenen yere ayak basmak, ulaĢmak, vasıl olmak” 

var (3), (25/2) “elde bulunan her Ģey” 

velhasıl, (6/18) "kısacası" 

vezir, (4/5) “Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paĢa 

unvanını taĢıyan kimse” 

vilayet, (16/23) “il” 

vur- (1), (15/7) “silahla yaralamak, öldürmek” 

vur- (2), (25/16) “elini veya elinde tuttuğu bir Ģeyi bir yere hızla çarpmak” 

vurul-, (47/12) “âĢık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak” 

 

Y 

yanaĢ-, (28/1) “bir Ģeyin, bir kimsenin yanına gelmek” 

Yaradan, (53/17) “Tanrı” 

yat-, (39/5) “uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek” 

yayla, (10/23)  “dağlık, yüksek bölgelerde, kıĢın hayat Ģartları güç olduğu için boĢ bırakılan, 

yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri” 

yet-, (12/5) “bir gereksinimi karĢılayacak, giderecek nicelikte olmak” 

yetiĢ-, (40/24) “ulaĢmak, ermek, varmak, vasıl olmak” 

yığ-, (57/3) “bir tepe oluĢturacak biçimde üst üste koymak” 

yiğit (1), (10/4) “güçlü ve yürekli, kahraman, alp” 

yiğit (2), (13/9) “delikanlı, genç erkek” 

yoldaĢ, (16/3) “yol arkadaĢı” 

yunus → yunuz, (53/15) “balinalardan, ılık ve sıcak denizlerde sürüler durumunda yaĢayan, 

boyları 3 metreye kadar eriĢebilen, memeli deniz hayvanı (delphinus)” 

yurt, (26/14) “göçebe türklerin oturduğu çadır” 

yük, (52/5) “eĢya” 

yüz (1), (7/17) “yüzey” 

yüz (2), (12/2) “baĢta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, 

çehre, surat” 
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yüz (3), (19/12) “yön, taraf” 

yüz (4), (55/5) “doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı” 

 

Z 

zalim, (50/9) “acımasız ve haksız davranan, zulmeden” 

ziyade → ziade, (3/4) “çok, daha çok, daha fazla” 

Zülfikar, (32/11) “Hz. Muhammed‟in Hz. Ali‟ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmıĢ kılıç” 

zülüf, (60/12) “sevgilinin saçı, zülfüyâr” 

zürriyet → züriet, (3/5) “çocuk”  
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SONUÇ  

 

Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı eserin Latin esaslı Türk alfabesine 

aktarılıp dil incelemesinin yapıldığı bu çalıĢmada belirlenen sonuçlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1) ÇalıĢmanın birinci bölümüne alfabe ve alfabenin toplumsal hayattaki yerine değinerek 

baĢlanmıĢ, bu bağlamda din ve ekonomi / ticaretin üst basamaklarda yerlerini aldıkları 

sonucuna varılmıĢtır. Grek harflerinin Karamanlılarca tercih edilmesinde dinin (Hristiyanlığın 

Ortodoksluk mezhebi) önemi kolaylıkla kendini göstermiĢtir. 

2) Ġlerleyen bölümlerde Türk dilinin Grek harfleriyle yazılması geleneği üzerinde 

durulmuĢ, bunun çok eski devirlere dayandığı çeĢitli çalıĢmalardan desteklenen bilgilerle 

ortaya konmuĢtur. Grek harflerini aralarında sistemli bir biçimde yaygınlaĢtıran 

Karamanlılar‟ın XVIII. yüzyıl baĢları itibariyle bünyesinde çok çeĢitli konular barındıran bir 

edebiyat geleneği baĢlattıkları gözlenmiĢtir. Bu gelenek, Karamanlılar‟ın zorunlu göçe tabi 

tutuldukları XX. yüzyılın ilk yarısına kadar sürmüĢtür. 

3) Arap harfli metinlerin sınırladığı bazı olanaklara sahip olan Grek harfli metinlerin, 

özellikle tarihsel Türkiye Türkçesi imla ve ses bilgisi çalıĢmalarında karĢılaĢılan sorunlara ıĢık 

tutabileceği gözlenmiĢtir.  

Metinde Grek harflerinin hangi ölçütlerle sesçillik sorunlarına çözümler getirdiği imla 

incelemesinde ele alınmıĢ, hangi Grek harfin hangi sese iĢaret ettiği vurgulama sistemi göz 

önünde bulundurularak gösterilmiĢtir. Burada /o/ ve /ö/ ve /u/ ve /ü/ seslerini gösteren 

harflerle /s/ ve /Ģ/ ile /b/ ve /p/‟nin birbirinden ayrılmadığı yerler dıĢında gözlenen kısmi 

birlikteliğin dıĢında her sese bir harf yöntemine özen gösterildiği söylenebilir. Özellikle Arap 

harflerinin birbirinden ayırmadığı /a/ ile /e/ sesleri tamamıyla, /ı/ ve /i/ sesleriyse genel olarak 

birbirinden ayrı harflerle gösterilmiĢtir. Bunun dıĢında palatal /k/ ve /l/ sesini de iĢaretlemeye 

çabalayan metin, /ğ/ sesini göstermede de büyük oranda baĢarılıdır.  

4) Metnin ses bilgisi incelemesinde ölçünlü dilde hiç bulunmayan / sıklığı olmayan 

biçimlerin varlığı gözlenmiĢtir. Bu özellik, metnin her ne kadar Ģehir ortamında ve okuma 

yazma bilen kiĢilere yönelik basılsa da halk ağzından etkilenmelerin bulunduğunu gösterir. 

Sonuçta Karamanlıcanın ölçünlü bir dilbilgisi sistemi bulunmamakla birlikte hikâyenin eseri 

yazıya geçirenden baskıyı yapan görevliye kadar herkesin etki alanı altında bulunması 

muhtemeldir. 

Metin, genel olarak kalıplaĢmıĢ Arap harfli Osmanlı imlasının etkisindedir. Ancak eser, kimi 

yerde kalıplaĢmıĢ imladan sıyrılmıĢ, Türkiye Türkçesinin bazı seslik değerleri, Grek 
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harflerinin olanakları dâhilinde ortaya konmuĢtur. Ġmla incelemesinde altı çizilen her sesi bir 

harfle karĢılamada gösterilen titizlik, meyvelerini ses bilgisi bölümünde vermiĢtir. 

Ġncelenen metin, vurgu iĢaretlerini gösteren yeni bir çevriyazı fontuyla (Karamanli Latin) 

transkribe edilmiĢtir. Bu fontun olanakları, Grek harflerinin özünde barındırdığı vurguyu 

yazıda gösterme niteliğinin metne çok iyi uygulandığını göstermektedir. Türkçenin yazıya 

döküldüğü alfabeler içinde vurguyu yazıda göstermesiyle çok özel bir yere sahip olan Grek 

harfli Türkçe metinlerin, baĢka bir pencereden de ses bilgisi çalıĢmalarına ciddi katkılar 

sağlayabileceği anlaĢılmıĢtır. 

5) Dilbilgisinin diğer kollarından biçim bilgisi ve söz dizimine çalıĢmada ayrı baĢlıklar 

açılmamıĢtır. Dil ve anlatım özellikleri ana baĢlığı altında söz varlığı, biçim bilgisi ve söz 

dizimi özelliklerinin bir bütün olarak ele alındığı bu bölümde Osmanlı Türkçesinden 

etkilenmelerin söz konusu olduğu rahatlıkla sezilebilir. Osmanlı Türkçesinde düz yazıların 

büyük çoğunluğunda gözlenen özellikler metne de yansır. Özellikle uzun cümleler, Arapça-

Farsça sözcüklerle tamlamalar,  Ġslami terimler vb. bunlardan bazılarıdır. Ayrıca eserin çok 

sayıda eskimiĢ sözcükle hatrı sayılır nicelikte deyim barındırdığının altı çizilmelidir. Bir halk 

hikâyesi için oldukça sıradan görünen bu özelliklerden eskimiĢ sözcükler, Türkçedeki 

canlılığın; deyimler, anlam kıvraklığının birer göstergesidir. 

6) Eserin çok sayıda Arapça-Farsça sözcüğe ek olarak Ġslam eksenli terimler 

barındırması, Hristiyan Ortodoks bir topluluğa yönelik hazırlanmıĢ bir metin için oldukça 

önemlidir. Ayrıca eserde hem Ortodoksluğa hem de Grekçe / Yunanca / Rumcaya ait herhangi 

bir ögeye rastlanmaması da ilgi çekicidir. Halkın düĢünceleri ve yaĢam biçiminden kaynağını 

alan, yüzyıllarca dilden dile kulaktan kulağa yayılarak Anadolu coğrafyasında dolaĢan bu halk 

hikâyesi, halkın anlayacağı dilde yazılmıĢtır. Bu çerçeveden hareketle Karamanlı halk 

tabakasının Anadolu kültürüne, Türkçeye, Türkçenin her türlü iç-dıĢ ögeyle yoğrulmuĢ haline 

hâkim olduğu sonucuna varılabilir.  

7) Ġnceleme sonucunda tarafımızda oluĢan kanaate göre Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar 

Hanum, Eckmann‟ın sınıflandırmasında “halk unsurları ile az çok karıĢık bir yazı dili ile 

yazılmıĢ eserler” baĢlıklı ikinci grubun ilk kademesi “dili edebi Türkçeye yakın olmakla 

beraber halk ağızlarına ait birtakım fonetik özellikler içeren metinler” içinde 

değerlendirilebilir.  

8) Kültürlerarası aktarımın ne denli değerli olduğunun sıkça tekrarlandığı bu son 

dönemde Grek harfli Türkçe metinlerin yeri ve önemi oldukça açıktır. ġimdiye kadar 

yayınlanmıĢ Grek harfli Türkçe metin sayısı oldukça azdır. Bunun nedenlerinden biri, 

metinlerin büyük bir bölümünün Atina‟daki Küçük Asya AraĢtırmaları Merkezinde 
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bulunmasıdır. Öncelikle bu merkezle bağlantı kurulmalı, incelemeye değer metinler 

Türkiye‟ye getirilmeli ve araĢtırmacıların dikkatlerine sunulmalıdır. Bu bağlamda kurulacak 

olan Karamanlıca AraĢtırmaları Merkezi büyük bir boĢluğu doldurabilir. Ayrıca bir kısım 

Grek harfli Türkçe metnin de Türkiye‟deki kütüphanelerde, koleksiyoncularda ve amatör 

araĢtırmacıların kitaplıklarında bulunduğu bilinmektedir. Bu eserler de gün yüzüne 

çıkarılmalı, bilimsel çalıĢmaların konuları olmalıdır. Metinlerin gün ıĢına çıkarılmasıyla tarih, 

sosyoloji, antropoloji vb. alanlara da ıĢık tutulacaktır. 

Eserlere eriĢildikten sonra öncelik metin neĢirlerine ve incelemelerine verilmeli, 

bunların belli bir doygunluğa eriĢmesinden sonra bir Karamanlıca dilbilgisi hazırlanmalıdır.  

Karamanlıcanın dilbilgisel boyutunun ortaya konması, özelikle tarihi Türkiye Türkçesi 

çalıĢmalarına yeni boyutlar kazandıracaktır.  
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