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ÖN SÖZ 

 

 Bu tez çalışmasında 14. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi temsilcilerinden Hoca 

Mes'ûd'un Tercüme-i Ferhengâme-i Sa'dî adlı eseri dil özellikleri yönünden ele alınmıştır. 

Tercüme-i Ferhengâme-i Sa'dî, 14. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesinin ses ve şekil 

özelliklerini yansıtan bir tercüme metindir. Eserin transkripsiyonu daha önce Halil Gülenç 

tarafından Celal Bayar Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak yapılmıştır.  

 Eldeki çalışmada Eski Anadolu Türkçesi, dönemleri; temsilcileri; Hoca Mes'ûd'un 

hayatı, eserleri ile Hoca Mes'ûd ve eserleriyle ilgili daha önce yapılan akademik 

çalışmalara kısaca değinilmiştir. Daha sonra Hoca Mes'ûd'un bu eseri -Halil Gülenç'in 

transkripsiyonu ve tıpkıbasımını yaptığı çalışması esas alınarak- ses ve şekil bilgisi 

açısından incelenmiş; bu konularla ilgili örnekler beyitler halinde alınarak gösterilmiştir. 

Gerekli görülen yerlerde beyitlerin eski harfli örnekleri de verilmiştir.  

 Eski Anadolu Türkçesi hakkında akademik kaynaklar göz önünde bulundurularak 

yapılan bu çalışmayla dönemin diliyle ilgili daha önce ortaya konulan kurallar 

örneklenmiş, yeni ve farklı özellikler ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla dönemin 

ses özellikleri ve şekil bilgisiyle ilgili birçok örnek verilmiş pek çok konuyu destekler 

nitelikte örnekler aktarılmıştır. 

 Tez konumu seçerken isteklerimi göz önünde bulunduran, her türlü kaynak 

konusunda benimle bilgilerini paylaşan, tezimi tamamlayabilmem için motivasyonumu 

sürekli yenileyen danışmanım Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ'e; bu zorlu tez sürecinde hep 

yanımda olan sevgili eşime; tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi manevi 

desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

 

          Okan ÇAKIR 

           Bartın, 2019 
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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî Üzerine Bir Dil İncelemesi 

Okan ÇAKIR 

Bartın Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 

Bartın-2019, Sayfa: viii + 233 

Yüksek Lisans Tezi çalışmasında, Hoca Mes'ûd'un Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî 

adlı eserinin dil özellikleri, ses ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Burada amaç eserin, 

dönemin diliyle ilgili barındırdığı özellikleri ortaya çıkarmaktır.  

İncelenen Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'di adlı eser 14. yüzyıl şairlerinden Hoca 

Mes'ûd'un, Sa'dî-i Şirâzî'nin Bostan'ından bazı bölümleri çevirdiği mesnevisidir. Hoca 

Mes'ûd, 14. yüzyılın önemli isimleri arasındadır. Süheyl ü Nevbahar ve Tercüme-i 

Ferhengnâme-i Sa'dî adında iki çeviri eseri vardır. 

Yapılan çalışma üç ana başlık üzerine kurulmuştur. İlk bölümde kısaca Eski 

Anadolu Türkçesi, dönemleri, isimleri ile Hoca Mes'ûd'un hayatı ve eserleri üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde eser ses bilgisi açısından ünlü ve ünsüzlerin durumu ve 

uyumu ile ses değişmeleri, düşmeleri, türemeleriyle ele alınmıştır. Üçüncü bölümde eser 

şekil bilgisi açısından incelenmiş, kelime türleri ve yapıları ile yapım ve çekim ekleri 

metinden örneklenmiştir. Sonuç bölümünde ise incelenen eserden elde edilen dil özellikleri 

ile kaynaklarda geçen Eski Anadolu Türkçesinin genel özellikleri karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi; Hoca Mes'ûd; Tercüme-i Ferhengnâme-i 

Sa'dî 
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ABSTRACT 

M.Sc. Thesis 
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 In this study, the language features of Hoca Mes'ûd's Tercüme-i Ferhengnâme-i 

Sa'dî were examined in terms of sound and morphology. The aim here is to reveal the 

features of the work related to the language of the period. 

 The work named Tercume-i Ferhengnâme-i Sa'di is the mesnevi of the 14th century 

poet Hoca Mes'ûd, who translated some parts from the Bostan of Sa'dî-i Şirâzî. Hoca 

Mes'ûd is one of the important figures of the 14th century. He has two translation of called 

Süheyl ü Nevbahar and Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî. 

 The study is based on three main topics. In the first part, Old Anatolian Turkish, 

periods, names and life additionally works of Hoca Mes'ûd and his life are discussed. In 

the second part, the status and harmony of vowels and consonants in terms of phonetics, 

moreover the phonetic changes such as elision and epenthesis are discussed. In the third 

chapter, on the work has been examined in terms of morphology, word types and 

structures, in addition to derivational and inflectional affixes have been sampled from the 

text. In the conclusion part, it is tried to compare the general characteristics of the Old 

Anatolian Turkish in the references. 

Key Words: Old Anatolian Turkish; Hoca Mes'ûd; Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî 
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GİRİŞ 

 İnceleme metni Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî, 14. yüzyılda Hoca Mes'ûd 

tarafından yapılmış bir çeviridir. Hoca Mes'ûd bu çevirisini Sa'dî-i Şirâzî'nin Bostan adlı 

eserinden yapmıştır. Eserin tamamı değil içerisinden bazı kısımlar tercüme edilmiştir. Bu 

tercüme kelimelere bağlı kalınmayıp mâna dikkate alınarak yapılmış bir çeviridir. 

  Bostan'ın bilinen ilk Türkçe tercümesini Hoca Mes'ûd manzum olarak yapmıştır. 

Sa'dî, Bostan ismini her ne kadar eserine kendi vermemiş olsa da eser için "güzel kokulu 

hoş bahçe" anlamına gelen bu isim verilmiştir. Hoca Mes'ûd ise Sa'dî'nin bu eserinden 

tercümesinin 45. beyitinde şöyle bahseder: 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa،dī düzüpdür anı añsuzın" 

 Hoca Mes'ûd, beyitte de görüldüğü gibi Sa'dī'nin Bostan'ına, hüner, hikmet, marifet 

kitabı anlamlarına gelen Ferheng-nâme demiştir. Bu sebepten yaptığı çeviriye de Tercüme-

i Ferheng-nâme-i Sa'dî adı verilmiştir. 

 Yöntem 

 Metin incelenirken kaynakça kısmında da belirtilecek olan Eski Anadolu 

Türkçesinin temel gramer kitapları esas alınmıştır. Bu gramer kitaplarındaki dönemle ilgili 

bilgiler karşılaştırılmış, birbirinden farklı olan kısımlar metin üzerinde ayrı ayrı incelenmiş, 

gerek ses bilgisi gerekse şekil bilgisi kısımlarında bu bilgilerin varsa farklı farklı örnekleri 

verilmeye çalışılmıştır. Genel kaidelerle ilgili eserde bu kurallara uymayan örnekler varsa  

bunların da üzerinde durulmuş, bir yazım hatası mı ya da döneme has özellik mi 

olabileceği yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 Metin incelemesi Halil Gülenç'in Pamukkale Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Tezi 

olarak sunduğu ve tıpkıbasımını da yaptığı "Ferhengnâme-i Sadî İnceleme-Metin" 

çalışması üzerinden yapılmıştır. Bu konuda Halil Gülenç'e de bilgi verilmiştir. İnceleme 

sırasında mümkün oldukça Halil Gülenç'in aktarmasına sadık kalınmıştır. Bunun yanında 

eldeki tezde ortaya konulan tespitleri etkileyebilecek bölümler, tıpkıbasımdan yeniden 

okunmuş ve bu yeni okumalar, italik olarak yazılmıştır. 
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 Amaç ve Katkı 

 Bu tez metninin amacı, Bostan'ın ilk Türkçe manzum çevirisi olan Hoca Mes'ûd'un 

Tercüme-i Ferheng-nâme-i Sa'dî adlı eserindeki dönemin dil özelliklerini barındıran 

hususları ortaya çıkarmak, ses ve şekil bilgisi açısından genel kaidelere yeni örnekler 

eklemek, eserin içinde barındırdığı farklı dil özelliklerini bilim aleminin istifadesine 

sunmaktır. Bu amaçla hazırlanan tez metni Eski Anadolu Türkçesi dil çalışmalarına dil 

bilgisiyle alakalı yeni örnekler ve bulgularla katkı sağlayacaktır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. XIII, XIV VE XV. YY. OĞUZ DİLİ VE EDEBÎ ÜRÜNLERİNE KISA 

BİR BAKIŞ 

1.1. Eski Anadolu Türkçesi 

 Türkler; siyasî, ekonomik, coğrafî ve sosyal sıkıntılar sebebiyle Orta Asya'dan 

farklı kıtalara, ülkelere yayılmış ve farklı medeniyetlere komşu olmuştur. Karahanlı 

Türkçesinin bitimine kadar tek koldan ilerleyen Türkçe, bu göçler ve Türk nüfusun değişik 

coğrafyalara yayılması neticesinde Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak iki koldan 

ilerlemiştir. 

 "X. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan batıya göç eden Oğuzların, XII. yüzyılın 

sonlarında kendi lehçelerine dayalı olarak Anadolu'da kurup geliştirdikleri yazı diline Eski 

Anadolu Türkçesi denilmektedir." (Gülsevin ve Boz, 2013: 1) Eski Anadolu Türkçesi 

teriminin yerine çeşitli kaynaklarda farklı farklı isimler de kullanılmıştır: Eski Osmanlıca, 

Eski Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Oğuzcası, Eski Oğuzca gibi isimlerle de Türkçenin 

bu dönemi adlandırılmaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesinin yeni bir yazı dili olarak ortaya çıkmasının nedenleri 

Ercilasun'dan (2009: 433-434) hareketle şöyle özetlenebilir:  

 - Anadolu'ya gelen ilk Türklerin nüfusu az olduğu için bir yazı dili ihtiyacı yoktu 

ancak 13. yüzyıldan itibaren Moğol istilasının etkisi ile Türkistan'dan göç devam etmiş ve 

Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. Bu durum yeni bir yazı diline ihtiyaç doğurmuştur.  

 - Moğolların yarattığı göç hareketiyle Kaşgar'daki edebî dil  Harezm'e kadar 

kaymış, Oğuzlara yaklaşmıştı. Anadolu'ya daha uzak bir konum olan Kaşgar ile temas 

edemeyen Oğuzlar, İlhanlılar döneminde Harezm'le temas etme imkanı bulmuşlardır. 

 - Anadolu'ya ilk gelen Oğuzlar göçebe kültürün etkisinde olanlardı ve 

Türkistan'daki edebi dili bilmiyorlardı. Moğol istilası sebebiyle şehirli Oğuzlar da 

Anadolu'ya gelmişlerdi ve bunların içerisinde oradaki yazı dilini bilenler de vardı. 

 - Türklerde çok canlı bir din ve tasavvuf hayatının yaşanması ve bunların halka 

kendi anlayabildiği dille anlatılması lazımdı. 
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 - Oğuzların her ne kadar şekillenmiş bir yazı dilleri olmasa da sözlü edebiyat 

geleneklerinin olması yeni yazı dilinin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. 

 - Anadolu Selçuklularının yıkılıp beyliklerin kurulması, boy beylerinin Farsça ve 

Arapçaya yabancı olması ve Türkçe yazan bilgin, şair ve edipleri teşvik etmeleri de başka 

bir etkendir. 

 Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesinin ilk dönemidir. 13. yüzyılda başlar ve 16. 

yüzyılın ilk yıllarına kadar sürer. 16. yüzyılda yerini Osmanlı Türkçesine bırakır. 

Günümüzde ise Anadolu sahasında Türkiye Türkçesi, Azeri sahasında ise Azerbaycan 

Türkçesi kullanılmaktadır. 

 Öztürk, Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı (2017: 18) adlı çalışmasında Batı 

Türkçesinin dönemlerini kısaca açıklamıştır:  

 "Kaynaklarda Oğuz Türkçesi (Batı Türkçesi) genellikle üç kola ayrılarak incelenmiştir. 13. 

yüzyıldan 15. yüzyılın 2. yarısına kadar Eski Anadolu Türkçesi, 15. yüzyılın ikinci yarısından 1911'e kadar 

olan dönem Osmanlı Türkçesi, 1911'den günümüze kadar olan dönem Türkiye Türkçesi dönemidir. Her 

dönemin dil yapısında kendi şartlarına bağlı olarak farklı gelişmeler vardır. Eski Anadolu Türkçesi başlangıç 

dönemi Oğuzcası olması sebebiyle saf ve arı bir lehçe, Osmanlı Türkçesi imparatorluk dili olmanın verdiği 

geniş imkanlarla gelişmiş süslü ve işlenmiş bir lehçe, Türkiye Türkçesi de 20. yüzyılın şartlarına uygun 

olarak gelişen çağdaş Türk dili devresi olarak ortaya çıkar." 

1.1.1. Eski Anadolu Türkçesinin Dönemleri 

 Genel olarak kaynaklarda Eski Anadolu Türkçesi üç döneme ayrılarak incelenir: 

Selçuklu dönemi, Beylikler dönemi ve Klasik Osmanlıcaya geçiş dönemidir. Bunların 

haricinde Eski Anadolu Türkçesinin kuruluş aşamasında yazıldığı düşünülen bazı eserler 

için "Karışık Dilli Eserler" terimi kullanılmıştır.  

 "Karışık dilli eserler" sorunu, "Olga-bolga meselesi" olarak da adlandırılmaktadır. 

Bu eserler kaynaklara göre hem Orta Asya edebi dil özelliklerini hem de Oğuz Türkçesinin 

özelliklerini göstermektedir. Karışık dilli eserler konusunda akla gelen ilk örneklerden biri 

Behçetü'l Hadayik'tır. "Dilinde hem Orta Asya Türk edebi yazı dilinin hem de Oğuzcanın 

özelliklerini bir arada barındıran bu eser, Türk dili tarihinde 'karışık dilli eserler' ya da 

'olga-bolga sorunu' denilen bir tartışmayı da meydana getirmiştir."  (Gülsevin ve Boz, 

2013: 5) Kıssa-i Yusuf, Kudurî Tercümesi, Kitab-ı Güzide ve Ferâiz Kitabı da diğer karışık 

dilli eserlere örnektir."  
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1.1.1.1. Selçuklu Dönemi (13. Yüzyıl): Öztürk’ün (2017: 21) Mazıoğlu 2009’dan 

aktardığına göre Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ilk metinler 13. yüzyılda Konya'da 

Hz. Mevlana tarafından yazılmış şiirlerdir. 

 13. yüzyılda Selçukluların, İran ile yoğun temas halinde olması bu kültürden 

fazlaca etkilenmelerine yol açmıştır. Devletin resmi dili olarak Farsça, din ve bilim dili 

olarak Arapça kullanılırken Türkçe günlük hayatta halk tarafından kullanılmıştır. Bu 

dönemde yazılan eserin çoğu Farsça ve Arapça olarak kaleme alınmıştır. "Anadolu'da 

kurulup gelişmeye başlayan Oğuz Türkçesi bir yandan konuşma diline dayalı bir yazı dili 

oluşturma mücadelesi verirken bir yandan da birer kültür dili durumundaki Arapça ve 

Farsçaya karşı varlık mücadelesi vermiştir." (Korkmaz, 2013: 81) 

 Öztürk (2017: 22), "Selçuklu dönemi eserlerinin yazılış özellikleri bakımından 

düzensiz oldukları görülür. İmlaları henüz standartlaşmamıştır. Dilleri sade olup 14. ve 15. 

yüzyıl eserlerine nazaran daha az Arapça-Farsça kelime ihtiva ederler." şeklinde Eski 

Anadolu Türkçesinin bu döneminin dil özellikllerini belirtir. 

1.1.1.2. Beylikler Dönemi (14. Yüzyıl): 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti, Kösedağ 

Savaşı'nda Moğollara yenilmiş ve ardından Anadolu'da birçok beylik bağımsızlığını ilan 

etmiştir. Bu döneme Beylikler Dönemi denir. 14. yüzyıl Anadolu beyliklerinin birbirleri 

arasında üstünlük kurma mücadelesi ile geçmiştir. Bunun yanında kültür ve edebiyat 

alanındaki gelişmeler ise yeni yazı dilinin 13. yüzyıla göre daha fazla kullanılan bir dil 

olmasını sağlamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Arapça ve Farsçaya uzak olan 

boy beylerinin Türkçe yazmayı teşvik etmeleridir. Burada akla gelen ilk örnek 

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277'de söylediği fermanı "Bundan sonra hiç kimse divanda, 

dergâhda, bargâhda, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmaya!" gelmektedir. 

 Özkan (1995: 67-68), "Anadolu Selçukluları'nda sadece basit muhtevalı eserlerde görülen 

Türkçe, Beylikler zamanında şuurlu olarak bir yazı dili olma hedefine doğru ilerleme kaydetmekteydi. Bunda 

da başta bulunan beylerin tutumları büyük rol oynamaktaydı. Yıkılan Selçuklu Devleti'nin yerini almak 

isteyen her beylik, kendi hükümet merkezini bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek için uğraşmaktaydı. 

Bu devir Selçuklular'daki dil tutumuna karşı bir uyanma, millî dile dönüş ve gelişme devri olarak 

değerlendirilebilir." şeklinde dönemin diliyle ilgili yorumunu yapmıştır. 

1.1.1.3. Klasik Osmanlıcaya Geçiş Dönemi (15. Yüzyıl):15. yüzyılda Osmanlı Beyliği 

Anadolu'daki siyasi birliği büyük oranda sağlamıştır. Birliğin sağlanması ve devletin 

güçlenmesi dil ve edebiyatta da kendini göstermiş, eserlerin sayısı artmaya başlamıştır. 

Manzum ve mensur olarak pek çok eser meydana getirilmiştir. Dede Korkut Kitabı, 



6 
 

Vesiletü'n-Necat, Harname, Hüsrev ü Şirin gibi önemli eserler verilmiştir. Bu dönemde 

Divan Edebiyatının kuruluşu da tamamlanmış, eserlerde konular zenginleşmiş, Arapça-

Farsça unsurların çoğaldığı görülmüştür. 

1.1.2. Eski Anadolu Türkçesi Temsilcileri ve Eserleri 

 Çalışmanın bu bölümünde Eski Anadolu Türkçesi döneminin önemli temsilcileri 

hakkında kısa bilgiler verilecektir. Bu bölümün hazırlanmasında genel olarak Ercilasun 

2009, Öztürk 2017, Köprülü 2013, İslam Ansiklopedisi 1998 ilgili cildleri, Akar 2014, 

Merhan ve Şan 2016, Şahin 2018'den  yararlanılmıştır.  

 Mevlana: 1207 yılında Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Anadolu'nun ünlü 

evliyalarından sayılan ve hoşgörü felsefesiyle tanınan Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da 

yaşamıştır. Lakabı olan Mevlana, "efendimiz" anlamına gelir ve ismindeki "Rumî" ise 

Anadolu'da yaşayan kişi demektir. Belh şehrinde hocalık yapan Bahaeddin Veled'in 

oğludur. Mevlana, Şemsi Tebrizi ile olan manevi dostluğuyla da tanınır. Sadreddin Konevi, 

Burhaneddin Tırmizi gibi mutasavvıf alimlerle de bir arada bulunmuş; onlar sayesinde 

sıradan bir din alimi olmaktan çıkıp hal sahibi, ilahi aşkın sırlarına vakıf bir gönül adamı 

vasfına ulaşmıştır. Düşünceleri Mevlevilik adıyla Osmanlı coğrafyasında uzun yıllar 

etkisini sürdürmüş, her seviyeden çok sayıda insanı etkilemiştir.(Öztürk, 2017: 23) 

 Hayatını "Hamdım, piştim, yandım." sözleri ile özetleyen Mevlana Celaleddin 

Rumî, 17 Aralık 1273'te Konya'da hayata gözlerini yummuştur. Onun insan sevgisi ve 

hoşgörü anlayışı yüzyıllardır insanlara kılavuzluk etmiştir. 

 Eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, FihiMaFih, Mecâlis-i Sebâ, Mektubat. 

 Sultan Veled: Genel kanı olarak 1226-1312 yılları arasında yaşadığı sanılan Sultan 

Veled, Mevlana'nın oğludur. Farsça eserler yazmış; ancak aralarına Türkçe şiirler de 

eklemiştir.  

 Mevlevilik tarikatını sistemli bir hale getiren Sultan Veled'dir. Mevlevilik zamanla 

yayılmış, Osmanlı Devleti içinde itibar görerek gelişmiş ve hatta padişahların ilgisini, 

yardımını ve desteğini görmüştür. 

 Eserleri: Divan, İbtidanâme, Rebabnâme, İntihanâme. 
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 Yunus Emre: Eski Anadolu Türkçesinin en büyük ismi, Türk Edebiyatının en 

büyük mutasavvıflarından biridir Yunus Emre. 1240-1320 yılları arasında yaşadığı 

düşünülmektedir. Gerçek hayatı çok iyi bilinmemekle birlikte ancak menkıbevî hayatı 

takip edilebilmektedir.  

 "Şiirlerini aruz ve heceyle yazan Yunus, tasavvuf heyecanını en derinden duyan ve hissettiren; 

duygu ve heyecanlarını çok sade ve akıcı bir dille anlatan Türk dil ve edebiyatının müstesna şahsiyetidir. 

Türkçe onun dilinde dupduru bir su gibidir: Parlak, anlaşılır; fakat coşkun" (Ercilasun, 2009: 439). 

 Eserleri: Risaletü'n-Nushiyye, Divan. 

 Şeyyad Hamza: 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşamıştır. 

Anadolu'yu dolaşarak halka dinî-tasavvufî şiirler söyleyen gezici bir derviş olduğu 

sanılmaktadır.  

 Eserleri: Yusuf u Züleyha, Dâsitân-ı Sultan Mahmud. 

 Hoca Dehhani: Horasan'dan Anadolu'ya gelmiştir. Sarayda sultanların 

meclislerinde şiirler söylemiştir. Sanat yönü güçlü din, edebiyat, tasavvuf gibi alanlarda 

pek çok bilgiye sahip şairlerden biridir. Şiirlerinde din dışı konuları işlemesiyle öne 

çıkmıştır. Divan şiirinin temellerini atan şair, bu şiir geleneğinin de ilk temsilcisi olarak 

kabul edilir.  

 Eserleri: Selçuklu Şehnamesi. 

 Ahmet Fakih: Ahmet Fakih'in yaşamı hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler 

yer almaktadır. Kaynaklar birden fazla Ahmet Fakih'in varlığından söz eder. Hakkındaki 

bilgiler daha çok menkıbelere dayanır. 13. yüzyıl Türk Edebiyatı temsilcilerindendir. 

Mevlana'nın babasından fıkıh dersleri aldığı için "fakih" olarak anılmıştır. 

 Eserleri: Çarhname, Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi'ş-Şerife 

 Gülşehri: 14. yüzyılın başlarında Kırşehir'de yaşamış mutasavvıf şairdir. Sade bir 

dil kullanmış, Türkçeyi edebiyat dili haline getirmeye çalışmıştır.Feridüddin Attar'dan 

etkilenmiş ve onun Mantiku't-Tayr isimli eserine nazire yazmıştır. Bu eser 4300 civarında 

beyit sayısıyla hikayelerden oluşan tasavvufi bir eserdir. 

 Eserleri: Mantiku't-Tayr, Kerâmât-ı Ahi Evran. 



8 
 

 Aşık Paşa: 1272 yılında Kırşehir'de doğmuş mutasavvıf bir Divan şairidir. 

Eserlerini sade Türkçeyle yazmış, Türkçenin edebiyat dili olmasında katkıları olmuştur. En 

önemli eseri 12 bin civarında beyitten oluşan Garibname adlı mesnevisidir. Bu eserinde 

Aşık Paşa, Türkçenin ihmal edillip geri planda tutulduğunu eleştirmektedir. 

 Eserleri: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal. 

 Kul Mesud: Hayatı hakkında yeterli bilgiler olmayan Kul Mesud'un adına 

tezkirelerde de rastlanılmamaktadır. 14. yüzyılın ilk yıllarında yaşadığı düşünülmektedir. 

Aydınoğlu Umur Bey'in isteği üzerine Farsçadan Kelile ve Dimne'yi Türkçeye çevirmiştir. 

 Eserleri: Kelile ve Dimne 

 Hoca Mesud: Tez çalışmasında incelenen Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'di eserinin 

yazarı Hoca Mesud aşağıda daha detaylı ele alınacaktır. 

 Ahmedî: Türkçeyi iyi kullanan, tasavvufu iyi bilmesine rağmen şiirlerinde daha 

çok aşk, tabiat, eğlence gibi konulara yer vermiş bir şairdir. 14. yüzyıl Divan şiiri 

temsilcilerindendir. Her konudaki geniş kültürü, şark mitolojisi ve İran edebiyatı 

üzerindeki bilgisi ona kolay ve çok yazma imkanı vermiştir. 

 Eserleri: İskendername, Cemşid ü Hurşid, Tervihü'l-Ervah, Divan. 

 Ahmed-i Daî: Germiyan sahasında yetişen Divan şairlerindendir. Mahlasındaki dai 

"dua edici" anlamına gelmektedir. Bir süre Germiyan Beyliğinde kadılık da yapmıştır. 

Çengname adlı mesnevisini Emir Süleyman'a sunmuştur. 

 Eserleri: Çengname, Divan. 

 Erzurumlu Darir: 14. yüzyılda yetişen şair ve yazarlardan biridir. Doğuştan kör 

olduğu için şiirlerinde darir mahlasını kullandığı söylenmektedir. Anadolu'da siyer yazma 

geleneğini başlatan isimdir. Mısır'a gitmiş, burdada ilminin genişliği hoş sohbeti sayesinde 

sultanın meclisine kabul edilmiştir. 

 Eserleri: Yusuf u Zeliha, Siyer-i Nebi. 

 Şeyhoğlu Mustafa: 14. yüzyılda Germiyan (Kütahya) bölgesinde yetişen 

şairlerdendir. Hurşidname adlı eserinde adının Mustafa olduğunu söyler. Kenzü'l-Kübera 



9 
 

ve Muhekkü'l-Ulema'yı 1401'de tamamladığında 62 yaşında olduğunu söylemesi 1340 

yılında doğduğunu gösterir. Eserlerinde Şeyhoğlu mahlasını kullanmıştır. 

 Eserleri: Hurşidname, Marzubanname, Kenzü'l-Kübera ve Muhekkü'l-Ulema. 

 Nesimi: Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Suriye sahalarında sofiyane şiirler söyleyen 

Nesimi, tam bir Hak aşığıdır. Bağdat'ta doğmuş 1418 yılında idam edilmiştir. Şiirlerinde 

Hallac-ı Mansur'u andıran ifadeler kullandığı için dönemin yöneticilerinin tepkisini üzerine 

çok çekmiştir.  

 Eserleri: Türkçe ve Farsça divanlar, Mukaddimetü'l-Hakayık. 

 Kadı Burhaneddin: Doğuda devlet yöneticisi, bilim adamı ve şair olan Kadı 

Burhaneddin sade ve coşkulu şiirleriyle, Azerbaycan Türkçesine yakın bir dille yazmıştır. 

Gazel, tuyuğ, rubailerle dolu büyük bir divanı vardır. 1399'da Akkoyunlularla yaptığı 

savaşta yenilince idam edilmiştir.  

 Eserleri: Divan. 

 Şeyhî: 15. yüzyılın ilk yarısında eserler vermiştir. İranda tasavvuf  ve edebiyatın 

yanında tıp eğitimi de almıştır. Sultan Çelebi Mehmet'i tedavi etmiş ve bunun neticesinde 

ona bir köy tımar olarak verilmiştir. Köyün eski sahiplerince saldırıya uğramış ve durumu 

sultana "Harnâme" adlı mesnevi tarzıyla kaleme aldığı hicviyesi ile anlatmıştır.  

 Eserleri: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan. 

 Süleyman Çelebi: Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşından itibaren iyi bir din eğitimi 

aldığı anlaşılmaktadır. Bursa Ulu Camiinde imamlık yapmıştır. İsminin sonundaki çelebi 

unvanı onun bilgin, kamil bir insan olduğunu göstermektedir. Süleyman Çelebi'nin edebi 

kişiliğini yaratan eseri Mevlid'idir. Ayrıca edebiyatımızda mevlid yazma geleneğini de 

başlatan isimdir. 

 Eserleri: Vesiletü'n-Necat (Mevlid) 

 Kaygusuz Abdal: Türk edebiyat tarihinde tasavvufa ve Alevi-Bektaşilik 

geleneğine gönül vermiş mutasavvıf halk ozanıdır. Abdal Musa'nın yanında uzun süre ona 

bağlı kaldıktan sonra Mısır, Suriye ve Irak'a gider. Eserlerinin hemen hepsi tasavvuf 

konusundadır.  
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 Eserleri: Divan, Gevhername, Minbername, Vücutname. 

 Necati: 15. yüzyılın ikinci yarısında yetişen şairlerin en önemlilerindendir. Sarayda 

divan katipliği yapmıştır. Divan şiirine atasözleri ve deyimleri katarak bu edebiyatı 

renklendirmiştir. Kendinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş, şiirlerine nazireler 

yazılmıştır. 

 Eserleri: Divan. 

 Ahmet Paşa: 15. yüzyılda kazaskerlik, vezirlik, kadılık gibi yüksek devlet 

görevlerinde bulunmuş ulema sınıfı mensubu ve çok tanınmış bir Divan Edebiyatı şairidir. 

15. yüzyıl şultanü'ş-şuarası olarak anılır. Fatih Sultan Mehmet'in paşa ve vezirleri arasında 

kendine yer bulmuş daha sonra zindana atılmış ve idam edilmek üzereyken yazdığı 

"kerem" redifli kasidesi ile ölümden kurtulmuştur.  

 Eserleri: Divan. 

 Sinan Paşa: 15. yüzyıl Divan sanatçısı olan Sinan Paşa, İstanbul kadısı Hızır 

Bey'in oğludur. Genç yaşta derin bilgi birikimine sahip olmuş, medrese eğitimi görmüştür. 

Müderrislik, kadılık yapmış ve sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Divan Edebiyatında süslü 

nesrin temsilcisi sayılır.  

 Eserleri: Tazarruname, Tezkiretü'l-Evliya. 

1.2. Hoca Mes'ûd'un Hayatı ve Eserleri ile Hoca Mes'ûd ve Eserleri Üzerine Yapılan 

Çalışmalar 

1.2.1. Hoca Mesud 

 Hoca Mesud'un hayatı hakkında yeterli ve kesin bilgiler yoktur. Asıl adı Mesud ibni 

Ahmed'dir. Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre 1300 yılında doğduğu tahmin 

edilmektedir. Babasının adının Ahmed olduğu, Süheyl ü Nevbahar'daki şu beyitten 

anlaşılmaktadır: 

  "Velî ben ki Mes'ûd ibni Ahmedem 

    Şunuñ bigi ġark olmışam veh ni'dem" 

 Hoca Mes'ûd'un hayatıyla ilgili bilgiler TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki 

çalışmalardan özetlenecektir: 
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 Hoca Mes'ûd, Süheyl ü Nevbahar adlı eserini 1350 yılında kaleme aldığı sırada 

artık çağının geçmiş ve kocamış olduğunu söylemesi bu tarihte ileri bir yaşta olduğunu 

gösterir. Şeyhoğlu Mustafa'nın 1400'de tamamladığı Kenzü'l-Kübera'sında onu rahmetle 

anmasına dayanarak ölüm tarihinin 14. yüzyılın ikinci yarısında olduğu söylenebilir.  

 J.H. Mordtmann, Farsçadan yaptığı tercümelerle tanınması ve Süheyl ü 

Nevbahar'da olduğu gibi Kelile ve Dimne tercümesinde de Farsça için "Tât dili" ifadesinin 

kullanılmasından hareketle Hoca Mes'ûd'un, Aydınoğlu Umur Bey adına Kelile ve 

Dimne'yi Farsçadan tercüme eden Kul Mes'ûd'la aynı kişi olabileceğini söylemiştir. Ayrıca 

Mordtmann'ın bahsettiği şekilde incelediğimiz eser Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî'de de 

Hoca Mes'ûd, bu tercümeyi "Tâtcadan" (Fars dili) yaptığını söylemektedir: 

  "Ki her beyti yirlü yirince dürüst 

    Nite Ṭaṭcadan Türkīye geldi cüst" 

 Tercüme-i Ferhengnâme'nin 55. beytinde Hoca Mes'ûd eserinin "her beytinin yerli 

yerinde doğruca yazıldığını ve nasıl araştırmalardan sonra Farsçadan Türkçeye 

çevrildiğini" belirtiyor. Eser içerisinde daha başka beyitlerde de "Tatca" ifadesi 

kullanılmaktadır. 

 Yukarda paylaştığımız Mordtmann'ın görüşünün aksine Fuat Köprülü ve Kilisli 

Muallim Rıfat ise kendisi için hiçbir zaman "kul" lakabını kullanmayan Hoca Mes'ûd'un 

kimseye eser sunma âdetinin bulunmadığını ve Kul  Mes'ûd ile kıyas edilmeyecek 

derecede yüksek bir şair olduğunu söyleyerek bu görüşü reddetmişlerdir.  

 Eserlerinden hareketle Hoca Mes'ûd'un İran Edebiyatını yakından tanıdığı, Farsça 

ve Arapçayı iyi bildiği anlaşılmaktadır. Süheyl ü Nevbahar'a Şehnâme'den aldığı beyitler, 

Bostan'ın bazı kısımlarını tercüme etmesi (Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî) onun İran 

Edebiyatına olan ilgi ve alakası ile Firdevsi ve Sa'dî-i Şirâzî'ye duyduğu hayranlığı bize 

gösterir. 

 Fuat Köprülü, Hoca Mes'ûd'un Germiyan Beyliği'nde yaşayan IV. yüzyıl 

şairlerinden Şeyhoğlu'nun hocası olması ihtimalini dikkate alarak onun da Germiyan 

sahasında yaşamış olabileceğini ileri sürer. Öyle ki Şeyhoğlu, Kenzü'l-Küberâ adlı eserinde 

Hoca Mes'ûd'dan "üstat" ve "hoca" diye bahseder. Ayrıca Hoca Mes'ûd'un eserlerinden 

beyitlerle kendi fikirlerini desteklemek istemesi onun, kendisinden istifade edilebilecek bir 

şahsiyet olduğunu gösterir. 
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 Hoca Mes'ûd'un tercümeleri IV. yüzyıl Türkçesinin kelime hazinesi ve gramer 

yapısı bakımından son derece önemlidir. Döneminde kullanılan deyimleri ve atasözlerini 

nazma geçiren şairin dili sade olup Arapça ve Farsça kelimelere oldukça az yer vermiştir. 

Bazı vezin kusurları bulunmakla beraber onun nazma hakim olduğu göze çarpmaktadır. 

(İslam Ansiklopedisi, 18. cilt, 1998: 189-191) 

1.2.2. Eserleri 

 Süheyl ü Nevbahâr: Hoca Mes'ûd'un, 1350'li yıllarda adı bilinmeyen İranlı bir 

şairin eserinden çevirdiği mesnevisidir. Bu eserin asıl yazarının adı ve yazılış tarihi 

bilinmemektedir. Çevirinin içerisinde de Hoca Mes'ûd bu konuyla ilgili bilgi 

vermemektedir.  

 "Süheyl ü Nevbahar, 5703 beyitten meydana gelen bir aşk mesnevisidir. Bizzat Hoca Mes'ûd'un 

belirttiğine göre eserin ilk 1000 beytini yeğeni İzzeddin Ahmed kaleme almış, sonraki kısım ve giriş 

bölümünü kendisi yazmıştır. Eserde Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağfurunun kızı Nevbahar 

arasındaki aşk mecarsını anlatır. Bu konu etrafında çeşitli olayların yer aldığı eser dini, ahlaki nasihatlerle 

örülü fikrî ve didaktik bir muhteva taşımaktadır.  

 Eserin bilinen iki nüshası vardır: Birincisi Mordtmann'ın bulup yayınladığı ve Berlin Devlet 

Kitaplığında olan Berlin Nüshası'dır. İkincisi ise Ahmet Talat Onay tarafından 1925'te Çankırı'da bulunan ve 

şu an Cem Dilçin'in özel kitaplığında yer al Dehri Dilçin Nüshası'dır." (İslam Ansiklopedisi, 18. cild, 

1998: 190-191) 

 Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî: Miladi 1354 yılına tekabül eden Hicrî 755 

yılında kaleme alınan bu mesnevi, Sa'dî'nin Bostan'ından seçilmiş şiirlerin tercümesidir. 

Tercüme-i Ferhengnâme'de geçen şu beyitler eserin yazılma tarihini bize açıkça 

vermektedir: 

  "Şu yılda ki düzildi iş bu kitāb 

    Nebî hicretinden sorılsa hisāb 

 

    Yedi yüz elli bişinde temām 

    Ki tārīh yazılu dutar has u ῾âm" 

 Hacim bakımından Bostan'ın dörtte biri kadar olan Ferhengnâme, dinî, ahlakî 

konularda öğütler veren ve bunlarla ilgili hikayelerin yer aldığı bir eserdir. Türkçeye Sa'dî-

i Şirâzî'den yapılmış ilk manzum tercümedir. Bostan'daki sırasıyla verilen bölümlerde 

fikirler yer yer genişletilmiştir. Eserin ikisi özel ellerde olmak üzere toplamda beş nüshası 

vardır. Bunlardan üçü Millet Kütüphanesi Nüshası, Kopenhag Krallık Kütüphanesi 

Nüshası ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nüshasıdır. (İslam Ansiklopedisi, 18. cild, 1998: 

180-191) Diğer iki nüshadan ise Köprülü bahsetmektedir. Köprülü, bunlardan birinin 
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İstanbul kitapçılarından Nasrullah Efendi'nin oğlu Rıza Efendideki bir mecmuada, 

diğerinin ise İsmail Ertaylan'da olduğunu bildirir. (Gülenç, 2010: 18) 

1.2.3. Hoca Mes'ûd ve Eserleri Üzerine Daha Önce Yapılmış Akademik Çalışmalar 

 Bu başlık altında doğrudan Hoca Mes'ûd ile eserleri üzerine yapılan çalışmalara yer 

verilmiş ve bir kaynakça oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Gülenç, H. (2010). Ferhengnâme-i Sadî İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. 

Gaddar, Z. (2012). Süheyl ü Nevbahâr'ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. Doktora Tezi, 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Denizli. 

Ocak, F. (2006). Süheylü Nevbahar'daki Kelime Grupları. Yüksek Lisans Tezi, Niğde 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. 

Cankul, K. (1999). Roman Tekniği Açısından Süheyl ü Nevbahar. Yüksek Lisans Tezi, 

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Altunay, N. (2017). Süheyl ü Nevbahar'ın Söz Varlığı Üzerine Tematik Bir İnceleme. 

Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. 

Kardak, N. (1994). Süheyl ü Nevbahar'da Filler. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova 

Üniversitesi, Adana.  

Dilçin, C. (1991). Mes'ûd b. Ahmet Süheyl ü Nevbahâr İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara: 

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 

Mordtmann, J.H. (1925). Süheil und Nevbehâr, Romantisches Gedichtdes Mes'ûd b. 

Ahmed. Hannover: 

Banguoğlu, T. (1938). Altosmanische Sprachstudienzu Süheyl ü Nevbahar, Breslau   



2. SES BİLGİSİ 

 Çalışmanın bu bölümünde Eski Anadolu Türkçesindeki ünlü ve ünsüzlerin yazımı, 

uyumu ve ses özellikleri ile dönemde görülen ses olaylarının metin üzerinden incelenmesi 

yapılacaktır. Burada, daha önce yapılan gramer çalışmaları ışığında eser incelenerek bu 

çalışmaları destekleyen örneklerin yanında aykırı örneklerin de olabileceği düşüncesiyle 

yeni gelişmeler ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

2.1. Ünlüler 

 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde standart Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 

sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Bu sekiz ünlü, Arap alfabesindeki üç harf ile 

karşılanmaktaydı. "a, e" sesleri elif (ا), "ı, i" sesleri ye (ي), "o, ö, u, ü" sesleri de vav (و) ile 

gösterilmiştir. Bu ünlülerin dışında bazı araştırmacılar e-i arasındaki kapalı e (ė) sesinden 

de bahsetmektedirler. Ancak bu ses için müstakil bir harf karşılığı metinlerde yoktur. 

2.1.1. a, e Ünlülerinin Yazımı 

 Söz başında elif ile a, e: 

 Beyit no: 8 

  

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 Beyit no: 21 

  

 "Bu yolda azıtmaya ol gendüzin 

   Ki elden ḳomaya ḳılavuz izin" 

 Söz başında üstünlü elif ile e: 

 Beyit no: 244 
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 "Çü hiç ḥīle ḳılmaya kim ḳurıla 

   Revādur ki ḳılıca el urıla" 

 Söz başında medli elif ile a: 

 Beyit no: 323 

  

 "Ayaḳdan düşüp nite dutsaḫ ḳala 

   Elin düşmişüñ her ki dutmış ola" 

 Söz içinde elif ile e: 

 Beyit no: 376 

  

 "Meseldir bu bir sözi itme iki 

   Depegen ṭavaruñ aġır yig yüki" 

 Söz içinde medli elif ile a: 

 Beyit no: 427 

  

 "Elin çekmege ῾aşḳdan çāre yoḳ 

   Yaġarsa yaġmurlayın ṭaş u oḳ" 

 Söz içinde üstün ile a, e: 

 Beyit no: 337 

  

 "Yavuz itme görmeyesin yavuz iş 

   Eyü toḫum virmeye yavuz yemiş" 
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 Beyit no: 340 

  

 "Nite pars ol kişiye diş biler 

   Ki bir iki gün peynirini yalar" 

 Söz içinde harekesiz a, e: 

 Beyit no: 393 

  

 "İçerler belā cāmını nūş a nūş 

   Görürler acıdur yudarlar uş" 

 Söz içinde üstünlü he ile e: 

 Beyit no: 218 

  

 "Çü ẓulm idesin sen gözetme anı 

   Ki eylükle kimse aña seni" 

 Söz sonunda elif ile a, e: 

 Beyit no: 504 

  

 "Tefāvüt ider mi ṣu olsa zülāl 

   Ḳabı altun olduġ-çün ya sifāl" 

 Beyit no: 521 

  

 "Her eylük yirince gerek düşe düz 

   Yavuzlara eylükdür igen yavuz" 
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 Söz sonunda medli elif ile a, e: 

 Beyit no: 539 

  

 "Ne ḫalḳuñ gözinesıġa ol kişi 

   Ki kendüzin ululamaḳdur işi" 

 Söz sonunda he ile a, e: 

 Beyit no: 334 

  

 "El urmaġa baş ḳaşuma ger ḳoşasın 

   Ki gün ola ayaḳlara düşesin" 

 Beyit no: 508 

  

  

 "Çü şāh münker işlere ura ḳadem 

   Kim urubile emr-i ma῾rūfa dem" 

 Söz sonunda üstünlü he ile a, e: 

 Beyit no: 165 

  

 "Saḳın varma egri yola ey yigit 

   Sözüñ doġrusın Sa῾dîden key işit" 

 Beyit no: 170 

  

 "Ne didi işitdüñ mi ol gelleyi 

   Çıḳaru iken ῾ābide çilleyi" 
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2.1.2. ı, i Ünlülerinin Yazımı 

 Söz başında esreli elif ile ı, i: 

 Beyit no: 337 

  

 "Yavuz itme görmeyesin yavuz iş 

   Eyü toḫum virmeye yavuz yemiş" 

 Beyit no: 501 

  

 "Ulu başludur ululuḳdan ıraḳ 

   Başı ulu beyinsizdür ḳabaḳ" 

 Söz başında elif-ye ile i: 

 Beyit no: 218 

  

 "Çü ẓulm idesin sen gözetme anı 

   Ki eylükle kimse aña seni" 

 Söz içinde ye ile ı, i: 

 Beyit no: 519 

  

 "Yimek ḥarām ol kişinüñ aşın 

   Ki sofra bigi büze ḳarşu ḳaşın" 

 Beyit no: 525 
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 "İrileş ḳatılarla öldür yigi 

   Ṣıġınmaz it arḳası çatuñ bigi" 

 Söz içinde esre ile ı, i: 

 Beyit no: 322 

  

 "Bugün ḫalḳı sehl dut iy nīk-baht 

   Senüñle yarın Teñri dutmaya saḫt" 

 Beyit no: 323 

  

 "Ayaḳdan düşüp nite dutsaḫ ḳala 

 Elin düşmişüñ her ki tutmış ola" 

 Söz içinde harekesiz ı, i: 

 Beyit no: 366 

  

 "Aġaç odun olmaġa yir balta hem 

   Kesilmez yemiş viren elbetde hem" 

 Beyit no: 368 

  

 "Yavuz kişinüñ dök ḳanınmalın al 

   Yavuz ḳuşda olmasa yek perre vebāl" 

 Söz sonunda ye ile ı, i: 

 Beyit no: 505 
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 "Kişidür kişi olmasa bir pulı 

   Eşekdür eşek aṭlas olsa çulı" 

 Söz sonunda esre ile ı, i: 

 Beyit no: 551 

  

 "Zebūn düşdi ṭopraḳda dolandı ol 

   Çü ger yil bigi çevre ṭolandı ol" 

 Söz sonunda esreli ye ile ı, i: 

 Beyit no: 473 

  

 "Didi düdüge ben od urdumidi 

   Bu kez uş düdük urdu baña odı" 

 Söz sonunda esreli he ile i: 

 Beyit no: 323 

  

 "Ayaḳdan düşüp nite dutsaḫ ḳala 

   Elin düşmişüñ her ki tutmış ola" 

2.1.3. o, ö Ünlülerinin Yazımı 

 Söz başında ötreli elif ile o, ö: 

 Beyit no: 428 

  

 "Hele ḳaçma bu ḥamleden Sa'dî sen 

   Ki ῾aşk öldüricek olırsın esen" 
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 Beyit no: 468 

  

 "Göresin  çü iş῾ār oḳıya῾Arab 

   Deve niyete raḳṣ urup eyler ṭarāb" 

 Söz başında elif-vav ile o, ö: 

 Beyit no: 126 

  

 "Ger ol duta uzun giceyi diri 

   Ḫalāyıḳ yata uyuya her biri" 

 Beyit no: 511 

  

 "Eger gelmez ise dilüñle düriş 

   Ki ögüdle ḫalḳıla biter iş" 

 Söz başında ötreli elif-vav ile o, ö: 

 Beyit no: 398 

  

 "Yanında dilārām u dilber umar 

   Susarlıḳ geçirür öñinde bıñar" 

 Beyit no: 399 

  

 "Düşer oda pervāne bigi sızar 

   Yoḳ ol ḳurt bigi ibrişim çözer" 
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 Söz içinde vav ile o, ö: 

 Beyit no: 123 

  

 "Perīşān göñüllü çü gögsin ḳaḳar 

   Nice şehlerüñ dernegini yıḳar" 

 Beyit no: 145 

  

 "Göñüller dirilse yigdür ki genc 

   Ḫazīne boş olsun ṭolınca ilenç" 

 Söz içinde ötreli vav ile o, ö: 

 Beyit no: 183 

  

 "Yol ezen kişiler ne var biñse at 

   Yig ola yaya kim yol yürüye oñat" 

 Beyit no: 186 

  

 "Bir ādem anı gördi kim anda deyi 

   Bıraḳdı ṭaşı üstine hem dedi" 

 Söz sonunda ötreli vav ile o: (Birden fazla heceli Türkçe kelimelerin sonunda o, ö 

ünlüleri bulunmadığından genelde tek heceli kelimelerinin sonunda) 

 Beyit no: 283 
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 "Ḳo meydānı uġurlayın ḫasmı öp 

   Kim ayaġuña düşe nite ki ṭop" 

2.1.4. u, ü Ünlülerinin Yazımı 

 Söz başında ötreli elif ile u, ü: 

 Beyit no: 593 

  

 "Daġallıġıla ucmaġa kimseye 

   Nite gire yil yüz açar çün ese" 

 Beyit no: 598 

  

 "Yüri ṭoġrı yol menzili alasın 

   Ve ger ümīdüñ üzüp ḳalasın" 

 Söz başında elif-vav ile u, ü: 

 Beyit no: 345 

  

 "Av avlamaġa düriş aṣlanleyin 

   Sökel dilgü bigi uzatma boyın" 

 Beyit no: 684 

  

 "Sen üşenme ẓulmetden iste necāt 

   Ki ẓulmetde bulınur āb-ı ḥayāt" 

 Söz başında ötreli elif-vav ile u: 

 Beyit no: 491 
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 "Ululuḳ bula aşaḫlıḳ ḳovan 

   Anuñ bigi ṭamā budur nerdübān" 

 Söz içinde ötre ile u, ü: 

 Beyit no: 383 

  

 "Dutup ḳurdı öldür çü atduñ kemend 

   Dilersen de görmeye ḳoyun güzend" 

 Beyit no: 399 

  

 "Düşer oda pervāne bigi sızar 

   Yoḳ ol ḳurt bigi ibrişim çözer" 

 Söz içinde vav ile u, ü: 

 Beyit no: 218 

  

 "Çü ẓulm idesin sen gözetme anı 

   Ki eylükle kimse aña seni" 

 Beyit no: 425 

  

 "Nice ḳızıl altun virdüm yile 

   Ki bir baḳırı altun idibile" 

 Söz içinde ötreli vav ile u, ü: 

 Beyit no: 252 
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 "Çü inin yaḳasın aru üşir 

   Saña ḳaçmaġa bellü iş düşir" 

 Beyit no: 254 

  

 "Budur Sa'dī ögüdi gözüñi aç 

   Duvaruñ dibin ḳazıcaḳ ṭurma ḳaç" 

 Söz içinde harekesiz u, ü: 

 Beyit no: 122 

  

 "Uyursun ḫunuk yirde her gün  peşe 

   Ġarīb ıssıdan yaḳulur güneşe" 

 Beyit no: 123 

  

 "Perīşān göñüllü çü gögsin ḳaḳar 

   Nice şehlerüñ dernegini yıḳar" 

 Söz sonunda vav ile u, ü: 

 Beyit no: 517 

  

 "İşit Sa'dīnüñ ṭatlu sözini bul 

   Türüş yüzler olınca açlıḳdan öl" 

 Beyit no: 616 
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 "Diken ötrü gezme her bir yaña 

   Ki yuvalansa ṭaş ot yapışnmaz aña" 

 Söz sonunda ötreli vav ile u, ü: 

 Beyit no: 428 

  

 "Hele ḳaçma bu ḥamleden Sa'dī sen 

   Ki ῾aşḳ öldüricek olursın esen" 

 Beyit no: 469 

  

 "Devede bu şūriş çü vardur ne şek 

   Ki ādemde olmaya ola eşek" 

2.1.5. Kapalı e (ė) Meselesi: 

 Türkçe ünlülerin, dönemde kullanılan Arap alfabesindeki elif (ا), ye (ي), vav (و) 

sesleriyle karşılanması Eski Anadolu Türkçesi ses bilgisinin önemli problemlerinden birini 

teşkil eder. Kapalı e meselesi de üzerinde uzlaşılamayan ayrı bir husustur. F. Kadri 

Timurtaş, Muharrem Ergin gibi araştırmacılara göre kapalı e’nin varlığını kabul etmek için 

yeterli delil yoktur. (Öztürk, 2017: 43) V. Thomsen, K. Foy, W. Radloff, Gy. Nemeth ve 

A. von Gabain’in yayınlarında ise /e/ ünlüsünün yanında kapalı e de gösterilmiştir. 

(Korkmaz, 1995: 496) 

 Kapalı e meselesiyle ilgili Timurtaş'ın görüşü şu şekildedir: "Ayni kelimenin i ve 

e'li şekli bulunması göz önünde tutularak, her iki sesi kendinde toplayan bir kapalı e'nin 

varlığı ve bunun sonradan e ve i şeklinde inkişafı ileri sürülmüştür." (Timurtaş, 2012: 19) 

 Döneme ait metinlerde kapalı e sesi için ayrı bir işaret yoktur. Metin çevirilerinde 

çalışmaların bazılarında ė, bazılarında ise e ya da i ile gösterilmiştir.  
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 Çalışmanın bu bölümünde i>e, i>ė, e>i, e>ė, ė>i, ė>e değişmeleriyle ilgili olan 

kelimelerin incelenen metinde hangi kısımda yer aldığı örneklerle ele alınmıştır. Bazı 

örneklerin bu metinde iki farklı şekilde de kullanıldığını görülmüştür. 

 di- / de- 

 Beyit no: 1(Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Derem ādın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

 Beyit no: 19 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Çü senüñ ola mahremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoku ne az 

 Beyit no: 35 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Gerek sözi ola ma῾nilü hem oñat 

   Tefāvüt degül dirse Türk ü Tāt" 

 Beyit no: 44 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫāṭırumdan ḳayu" 

 Beyit no: 54 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 
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 "Göresin ki eyle midür didigüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 

 Beyit no: 161 (Bu beyitte ي  ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Dedi bu kişi gerçi itmez eyü 

   İder kendüzi yine baña ne kayu" 

 Beyit no: 170 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ne didi işitdiñ mi ol gelleyi 

   Çıkaruiken zāhide çilleyi" 

 Beyit no: 222 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "İşit düşmenüñ dise yavuzluġuñ 

   Ki yindek görür dostlaruñ azluġun" 

 Beyit no: 225 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Demezse kişi ῾aybıñı yüziñe 

   Ṣanırsun hüner anı kendüziñe" 

 Beyit no: 417 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Eger ῾āşıḳ isen ata kin ḳoma 

   Cānuñ ḳanı dir olursa di uş ma" 

 Beyit no: 1077 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.)  
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 "Ne dürişürdüm-ise ṭaġıtduñ anı 

   İlāhī saḳın ben demekden beni" 

 Kapalı e (ė) açısından ele alınan ilk kelime olan "di- / de-" fiilinde bazı örneklerde 

 hem de esre kullanıldığı ي kullanılmış, bazılarında kullanılmamış, bazılarında ise hem ي

gibi bir örnekte de üstün kullanıldığı görülmüştür. Burada dikkat çekici husus 19 ve 225. 

beyitler (dimez / demezse) ile 161 ve 170. beyitlerde (dedi / didi) aynı kullanım olmasına 

rağmen farklı yazım şekillerinin olmasıdır. Beyitlerin birinde ي'li kullanım varken 

diğerinde yoktur. Ayrıca 170. beyitte nadir şekilde görülen hem ي hem de esreli kullanım 

vardır.  

 Bu incelemede en önemli nokta "di-" fiilinin 417. beyitte kök halinde kullanımında 

 .ile yazılmış olması ve 1077. beyitte ise üstünle belirtilmesidir ي

 it- / et- 

 Beyit no: 1 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Direm ādın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde hikmetden itdi revān" 

 Beyit no: 6 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı ṣavar" 

 Beyit no: 25 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ne ḫoş ṭıfl oḳumadan ṣarf u nahf 

   Niçe milletüñ῾ilmini etdi maḥv" 
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 Beyit no: 30 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Ne vasf ide Sa῾di ki ola temām 

 ῾Aleyke'ṣ-ṣalāt iy nebī ve's-selām" 

 Beyit no: 67 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 Beyit no: 86 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme dutma kin 

   Ederseñ ḳoparursun özüñ kökin" 

 Beyit no: 98 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Güç idene ḳalmaz bayıḳ rūzgār 

   Hemin aña la῾net ḳalur bī-şümār" 

 Beyit no: 107 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Sen ol ẓulm eden῾āmile eyle ẓulm 

   Ki ῾adle berāber olur ẓulm 

 Beyit no: 226 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 
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 "Keremdür ḳalan ḳalmıyan tāc ü taḫt 

   Kerem et ederseñ iy nīk-baḫt" 

 Beyit no: 306 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ḳapulara varmadıġuñ şükrin it 

   Ḳapuña geleni ḳovup dime git" 

 Beyit no: 674 (Bu beyitte iki farklı örnekte esre ve üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Kerīmüñ ne var olmasa itmegi 

   Anuñ nefsi ḳomaz kerem etmegi 

 Beyit no: 879 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Gözet sen daḫı kimsede bir hüner 

   On olursa ῾ayb itme naẓar" 

 "it- / et-" fiili bu eserde farklı şekillerde yazılmıştır. ي'li ve ي'siz kullanım ile esre 

ve üstünlü (bir beyitte) kullanımları da karşımıza çıkmıştır. 1 ve 25. beyitler (itdi / etdi), 98 

ve 107. beyitler (iden/ edene) ve 86 ile 879. beyitlerde (etme / itme) aynı kullanımlar farklı 

şekilde yazılmıştır. 226 ve 306. beyitlerde kök halinde olan "it- / et-" fiili her iki beyitte de 

 ile gösterilmemiş; ancak 306. beyitte esre kullanılmıştır. Bu kelimenin incelenmesinde ي

karşımıza çıkan en önemli husus 674. beyitte üstün kullanılmış olmasıdır. Hatta aynı 

beyitte iki kez tekrar edilen bu kelime iki farklı şekilde yazılmış; ilk satırda esre, ikinci 

satırda üstün kullanılmıştır. 

 girü 

 Beyit no: 5 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 
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 "Ne ῾āsi olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

 Beyit no: 7 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Görür perde altında suçları bol 

   Gerü ῾afv perdesile örter ol" 

 Beyit no: 573 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Çü dönmez geri oḳ atıcaḳ ḳażā 

   Ol oḳa gerek ḳalḳan ola rıżā" 

 "girü" kelimesinde de farklı yazımlar söz konusudur. ي ile yazılan ve yazılmayan 

şekiller vardır. 573. beyitte ise ikinci hece 'ü' değil 'i'dir. Diğer iki örnekte و kullanılmasına 

karşın bu beyitte ikinci hecede ي kullanılmıştır. Günümüzdeki kullanımını almıştır. 

 yit- 

 Beyit no: 5 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ne ῾āsi olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

 Beyit no: 938 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Gel iy kim yitmişe yitdi ῾ömür 

   Meger uyur idüñ yile gitdi ῾ömür" 

 Beyit no: 1008 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 
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 "Senüñdür ki ḳāfdan ḳāfa itdi hükm 

   Şol uḫtın kim gitmeñe yitdi hükm" 

 "yit-" fiili, karşılaşılan örneklerde ي ile gösterilmemiştir. Bazı örneklerde esreli 

kullanımı vardır. 

 vir- / ver- 

 Beyit no: 4 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Boyun vermeyen pāẓişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

 Beyit no: 97 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ne bünyāẕı varısa yile verür 

   Şu kim bir yavuz işe bünyāẕ urur" 

 Beyit no: 188 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Çü yavuzlıguñ toḫmın ekdüñ yire 

   Getüresin vaḳtini hem anı vire" 

 Beyit no: 300 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Her altun ni῾met ki ṭoldı yanuñ 

   Vir imdi ki soñra degüldür senüñ" 

 Beyit no: 302 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 
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 "Bu dünyāda devlet topın ol öre 

   Kim ol ῾āleme bahşin alup vere" 

 Beyit no: 303 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Key içiyi bagışla ṣuyın yun arın 

   Ne gizlersin ayruḳlar içün verin" 

 Beyit no: 327 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ziyana virür harman ıssı işin 

   Ki başaḫcıya ḳarşu ṣalar başın" 

 Beyit no: 488 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Çü kendüzini baḳuben gördi ḫor 

   Ṣadef perveriş virdi ḥak nite ḳor" 

 "vir- / ver-" fiilinin örneklerde de görüldüğü gibi eserde farklı yazılışları vardır. 97 

ve 327. beyitlerde (verür / virür) aynı kelime farklı şekillerde yazılmıştır. 300. beyitte 

kelimenin kök hali vardır ve ي kullanılmadan sadece esreyle belirtilmiştir. Bu fiille ilgili 

dikkat çekici nokta 302 ve 303. beyitlerde kelimenin üstünlü olarak belirtilmesidir. 

 nice 

 Beyit no: 12 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ḫalīline odı gülistān ider 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan ider" 
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 Beyit no: 27 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ne eksile ululıġuñdan ῾aceb 

   Ṣorarvan niceme degüldür edep" 

 Beyit no: 509 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Yiñer sarımsak nice ḳokarsa gül 

   Baṣar cenk ünin çalıncak dühül" 

 Eserde az sayıda örneği bulunan "nice" kelimesinin ي'li ve ي'siz olarak iki farklı 

şekilde yazıldığı görülmüştür. 

 yir / yer / yėr 

 Beyit no: 23 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Yol izleyici enbiyā serveri 

   Emīn Cībrīlüñ inecek yeri" 

 Beyit no: 307 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Yetimi göricek yere depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 

 Beyit no: 347 (Bu beyitte ي ile gösterilmiş ve gösterilmemiş iki örnek vardır.) 

  

 "Çalab yerlü yirince ḳuvvet ḳodı 

   Ḳarıncaya yükdür çekürge budı" 
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 Beyit no: 434 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Nice ῾aḳl dürişse güce göre 

   Anı ῾aşk sevdāsı urur yėre" 

 Beyit no: 484 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Boyın dartuben od ḳaldurdı baş 

   Düşüp yire ṭoprak oldı yavaş" 

 Beyit no: 812 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ḳulun ṭudaġın ısırsa begi 

   Yerün ide ol daḫi begi bigi" 

 "yir, yer, yėr" kelimesinin eserde çok farklı yazılışları söz konusudur. ي'li ve ي'siz 

kullanımlar ile üstün ve esreli kullanımlar da vardır. Hatta bu ayrımlar 347. beyitte olduğu 

gibi aynı beyitte bile göze çarpar. Ayrıca kapalı e konusunda önemli bir kulanım da vardır. 

434. beyitte bu kelime ünlü harfi belirten ي ile gösterilmiş ve sessiz harf ي'nin üzerine 

üstün konulmuştur. Müellifin yazım yanlışı olmaması durumunda tam da kapalı e'nin 

kullanımına çok güzel bir örnektir. Bahsedilen beyitteki yazım, bu sesin, e ve i arasında bir 

ses olduğunu göstermektedir. 

 ir-, iriş- / eriş- 

 Beyit no: 62 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ṭaṭārī at erişimez tāziyā 

   Ṣoyınca yiler düşüben yazıya" 
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 Beyit no: 234 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Tekellüf nite ire dervīş olan 

   Dutar bir sözi ana ῾aḳl işi olan" 

 Beyit no: 815 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Görür yükde ḫurma ṣarılu ipin 

   Ḳoyun iremez yir ḫurma çöpin" 

 Beyit no: 978 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Çalabdur devā dünbegin kar ü vān 

   Erişmes durur menzile kārbān" 

 Beyit no: 1015 (Bu beyitte hemي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ulular ḳıyāmetde dürişeler 

   Serādan süreyyāya irişeler" 

 "ir-" ve "iriş- / eriş-" fiilinin bu metinde ي'li ve ي'siz iki farklı şekilde yazımı vardır. 

Ayrıca ي kullanılmadan esre ile yazılmış ve ي yazıldığı halde esre kullanıldığı da olmuştur. 

 yi- / ye- 

 Beyit no: 54 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Göresin ki eyle midür didügüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 
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 Beyit no: 341 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Kerāmetdür atmak yedürmek bil uş 

   Ḳuru ma῾rifetdür duhul içi boş" 

 Beyit no: 346 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Yegil ḫarc idüp zūr-ı bāzuñı sen 

   Aġır eyleyü gör derāzuñı sen" 

 Beyit no: 348 (Bu beyitte bir örnekte ي ile gösterilmiş diğerinde gösterilmemiştir.) 

  

 "Erenler bigi yi elüñ rencini 

   Muḫannes yer ayruklar ilencini" 

 "yi- / ye-" fiili eserde farklı şekillerde yazılmıştır. ي'li ve ي'siz yazılmasının yanı 

sıra bir örnekte de üstünle yazılmıştır. Kelime kök halinde iken ي'li yazılmıştır. 

 nite 

 Beyit no: 26 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Nite ṭuta ῾isyān obasında ev 

   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 

 Beyit no: 217 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Senüñ gözüñe nite uyḫu girür 

   Ki maẓlum uyımaz zaḥmet görür" 
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 "nite" kelimesinin eserde ي'li ve ي'siz olmak üzere iki farklı şekilde yazımı vardır. 

 eyü / eyi 

 Beyit no: 192 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Yavuz itdi iblis eyü görmedi 

   Çepel toḫum iri ḥasıl virmedi" 

 Beyit no: 299 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiş ve ikinci hece düzdür.) 

  

 "Yeñil ḳaygı ki dirligünde eyi 

   Ölicek olur ḳavmi başı kayı" 

 Beyit no: 338 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiş ve ikinci hece yuvarlaktır.) 

  

 "Kişi kim ider düşmene ḫulḳ eyü 

   Olur düşmeni dost kalmaz kayu" 

 "eyü / eyi" kelimesinin ilk hecesini 'i' şeklinde okutacak bir örnekle eserde 

karşılaşılmamıştır. Ancak ikinci hecesi kimi yerlerde yuvarlak kimi yerlerde ise düzdür. 

"eyi" şeklinde yazılmasına birkaç yerde satır sonunda rastlanmıştır. Bu kullanımın daha 

çok kafiye için olduğu düşünülmektedir. "eyü" şeklinde yuvarlak kullanıma ise daha çok 

rastlanmıştır. 338. beyitte ikinci hece hem و ile yazılmış hem de ötre ile pekiştirilmiştir. 

Yaygın kullanımının bu olduğu görülmektedir.  

 işit- / eşit- 

 Beyit no: 41 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Velī ki ne söz şol ki candan biter 
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 Eşiden kişi andan ögüt dutar" 

 Beyit no: 165 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Sakın varma egri yola iy yigit 

   Sözüñ ṭogrusın Sadi'den key eşit" 

 Beyit no: 174 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ḳulaḳdan çıḳar panbuḳı ey yigit 

   Diriyseñ ölüden ögüt eşit" 

 Beyit no: 424 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Gerek ῾āşıḳ ola ṣabūr u ḥamūl 

   Ben işitmedüm kimyācı melūl" 

 Beyit no: 581 (Bu beyitte ي ile gösterilmiştir.) 

  

 "Aña ṭab ḳo ḳapuları işit beni 

   Eger ol kova kim okıya seni" 

 "işit- / eşit-" kelimesi metinde ي'li ve ي'siz olarak iki farklı şekilde yazılmıştır. 

Ayrıca 174. beyitte üstün harekeli olarak kullanımı vardır. 

 biş / beş 

 Beyit no: 215 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Tena῾um hemīn beş gün idibile 

   Ki ayruḳ yeründügine şād ola" 
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 Beyit no: 257 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Dün içinde elli kişi añsızun 

   Bozar biş yavuz biñ yaruñ yüzin" 

 Beyit no: 944 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Elüñden gider elli yıl ῾ömür uş 

   Ganīmet bilüp biş güni ol bāri ḫoş" 

 "biş / beş" kelimesi bu metinde iki farklı şekilde yazılmıştır. Birincisi ي olmadan 

harekesiz bir şekilde ikincisi ise yine ي olmadan ancak harekeli (esre) şekildedir. 

 gice 

 Beyit no: 126 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ger ol duta uzun geceyi diri 

   Ḫalāyıḳ yata uyuya her biri 

 Beyit no: 318 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ne lāzım açıp uġrayasın güce 

   Ki kendüzin irküb yiyesün gice" 

 "gice / gece" kelimesinin metinde ي'siz ve esreli şekilde yazılmıştır. 

 bisle- / besle- 

 Beyit no: 309 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 
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 "Ki gölgesi gitti sözüm eslegil 

   Bırak köleñi üstine beslegil" 

 Beyit no: 369 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Diken kökini koparıgör düriş 

   Ol aġacı besle ki vire yemiş" 

 Beyit no: 621 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Hüner besler olur ögüd esleyen 

   Hüner semirtmeye ten bisleyen" 

 Beyit no: 624 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Teni besleyenler bilimezler uş 

   Ki ḥikmetden olur ṭolu mi'de boş" 

 Beyit no: 921 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ṭa῾āmıyla ṣanma berinür teni 

   Ki luṭfıylaTengri bisler seni" 

 "bisle- / besle-" fiili de farklı şekillerde yazımıyla eserde karşımıza çıkan bir 

örnektir. İki farklı okumaya (bisle- / besle-) imkan verecek örnekler vardır. ي'siz yazımı 

yaygındır. Harekeli örneklerde daha çok esre kullanılmıştır. 

 imdi 

 Beyit no: 300 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 
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 "Her altun ni῾met ki ṭoldı yanuñ 

   Vir imdi ki soñra degüldür senüñ" 

 Beyit no: 982 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Sen uyḫudan imdi uyan ey ölüm 

   Ne ıṣṣı sordum key uyara ölüm" 

 Beyit no: 1049 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Günāhlarıñı añ ḳorḳ imdi çok 

   Ḳıyāmet güni kimseden korku yok" 

 "imdi" kelimesinin ي'li şekliyle yazılışına metinde rastlanmamıştır. Bir örnekte esre 

kullanılmamış, diğerlerinde kullanılmıştır. 

 il (yabancı) 

 Beyit no: 808 (Bu beyitte hem ي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "İl oġlanına hiç yavuz bakma sen 

   Ki öz oġlanuñ ḳala saġ u esen" 

 "il" (yabancı) kelimesi eserde bir örnekle karşımıza çıkar. Yazımında hem sesli 

harfi belirten ي kullanılmış hem de bunun yanında esreyle belirtilmiştir. 

 dir- / der- 

 Beyit no: 353 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 
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 "Yimegiçün olur her altun ḳımāş 

   Derüp yıġmaḳ içün çe altun çe dāş 

 Beyit no: 540 (Bu beyitte hemي ile gösterilmiş hem de esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Aşaḫlık idegör ögüñi dir 

   Aşaḫ budaġuñ yemişin kimse yir" 

 Beyit no: 937 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Dirüb şāha teründe tuḥfe ḳıla 

   Velī bite şāh bostanından ala" 

 "dir- / der-" fiili de farklı şekillerde yazımıyla eserde karşımıza çıkan bir örnektir. 

İki farklı okumaya (dir- / der-) imkan verecek örnekler vardır.  

 iy / ey 

 Beyit no: 87 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Bildüñ sen ey Sa῾di sözüñde üş 

   Elüñde ḳılıç var u fetḥ eyle ḫoş" 

 Beyit no: 174 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiştir.) 

  

 "Ḳulaḳdan çıḳar panbuḳı ey yigit 

   Diriyseñ ölüden ögüt eşit" 

 Beyit no: 276 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Çü görmeyesin kim saña kum oyar 
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   Ġanīmet olur anda ḳaçmaḳ iy yār" 

 Beyit no: 498 (Bu beyitte üstün ile belirtilmiştir.) 

  

 "Ḳalur uṣlulardan ögüt yādigār 

   Bu bir sözi Sa῾diden işit ey yār" 

 Beyit no: 938 (Bu beyitte ي ile gösterilmemiş fakat esre ile belirtilmiştir.) 

  

 "Gel iy kim yitmişe yitdi ῾ömür 

   Meger uyurduñ yile gitdi ῾ömür" 

 "iy / ey" seslenme edatının da eserde değişik şekillerde yazımı vardır. Harekeli 

kullanımlarda bir kez üstünle gösterilmiş diğerlerinde esrelidir. 

 Kapalı e ile ilgili incelenen bu örneklerden hemen hepsinin eserde standart bir 

yazımı yoktur. Aynı kelimenin ünlü harfi belirten ي ile yazıldığı gibi ي'siz de yazıldığı 

görülmektedir. Harekeli yazımlarda ise yine bir kelimenin esreli ve üstünlü olarak 

karşımıza çıkan örnekleri vardır. Bu denli farklılıklara aynı eserde rastlamanın nedeni, 

kendi görüşümüzce, kapalı e sesinin dönemde var olup e-i arasındaki bir sesi teşkil edecek 

müstakil bir harf karşılığının alfabede olmamasıdır. Dolayısıyla bu dönemde e ya da i 

olarak bir tarafta netlik kazanamamış kelimelerde kapalı e sesinin varlığı bu farklı 

yazımları doğurmuştur.  

2.2. Ünsüzler 

 Eski Anadolu Türkçesinde standart Türkiye Türkçesinin ünsüzleri bulunmaktadır. 

Bunların ünsüzlerin dışında arka damak sesi ñ (nazal n) ve sızıcı gırtlak sesi ḫ vardır. 

Çalışmanın bu bölümünde ünsüzlerin yazımı tek tek ele alınmayacak olup yalnızca 

döneme has olan nazal n ve ḫ sesinin metinde kullanımı incelenecektir. 

2.1.1. Arka Damak Sesi (Nazal n / ñ) 

 Eserde Nazal n'nin Görüldüğü Örnekler: 
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 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı ṣavar" 

 Bu beyitte nazal n 2. teklik iyelik çekiminde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçlıya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 Bu beyitte nazal n ilgi hali çekiminde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tac urur baḫtdan 

   Kimini topraġa bıraḳur taḫtdan" 

 Bu beyitte nazal n ilgi hali çekiminde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḫtası bir ḳırañda yiter" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: deñiz > deniz, biñ > bin, kırañ 

 (kenar) > Ø 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: añla-  > anla, öñ > ön 

 Beyit no: 29 

 "Saña῾izz-i levlāk temkīn yeter 

   Senā daḫi Ṭāhā vü Yāsīn yeter" 

 Bu beyitte nazal n 2. teklik şahıs zamirindedir: saña  > sana 

 Beyit no: 31 

 "Söz añlayanuñdur ḳatında ῾azīz 
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   Bu ma῾nīyi key bilür ehl-i temīz" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökü ve 2. teklik çekiminde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur" 

   Göñülden geçüp dilde dinmiş durur" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: göñül > gönül 

 Beyit no: 35 

 "Gerek sözi ola ma῾nilü hem oñat 

   Tefāvüt degül dirse Türk ü Tāt" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: oñat (iyi, güzel) > Ø 

 Beyit no: 37 

 "Ecel erse n'ola Çalab emridür 

   Kişinüñ soñunda sözi ῾ömridür" 

 Bu beyitte nazal n ilgi çekimi ve kelime kökünde kullanılmıştır: soñ > son 

 Beyit no: 39 

 "Aña ölü diyen kişi yañılur 

   Ki sözi okınur adı añılur" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: aña > ona, yañıl- > yanıl-, añıl  

 > anıl- 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum çaġladum" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: göñül > gönül 

 Beyit no: 52 

 "Çü fikrüm ṭamarında ḳan etdi cūş 

   Temām eyledüm Tengri fażlında uş" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: Tengri > Tanrı 
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 Beyit no: 53 

 "Ey söz bilen inanmazısañ sına 

   Muḳābil getür anı ṭaṭcasına" 

 Bu beyitte nazal n 2. teklik şahıs şart çekiminde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didigüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: deñlü > denli 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayıblamasun yādım u bilişüm" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: beñze- > benze- 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 Bu beyitte nazal n 1. teklik şahıs zamirindedir: baña > bana 

 Beyit no: 74 

 "Soñ ucı eşitdüñ ki verdi yile 

   Ne baḫtlu ol kim bu sırrı bile" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde ve 2. teklik şahıs çekiminde kullanılmıştır: soñ 

 > son 

 Beyit no: 79 

 "Eşitdüm şol uḫtun ki dartardı cān 

   Dedi Hürmüz öñünde Nūşirevān" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: öñ > ön 

 Beyit no: 91 

 "Ne geñişlik olısar ol ilde ey yār 
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 Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ göñli ṭar" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde ve ilgi çekiminde kullanılmıştır: geñiş > geniş 

 Beyit no: 110 

 "Çü maẓlūm iñileye Allah'ına 

   Ṭuş olmaġıl āh-ı sehergāhına" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: iñile- > inle- 

 Beyit no: 114 

 "Eşitdüm ki Cemşīd düzmişidi 

   Bıñar üzre bir ṭaşa yazmışıdı" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: bıñar > pınar 

 Beyit no: 142 

 "Gel iy ulu eyleme giceye göç 

   Ki bir resme ḳalmaz bu ῾ālem soñuç" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: soñuç > sonuç 

 Beyit no: 156 

 "Yeñilür diyen kim göç etmek gerek 

   Çü ῾adlile māl irkilür yigrek" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: yeñil- > yenil- 

 Beyit no: 178 

 "Yañıldum bu sözi dimedüm oñat 

   Ṭaş ola kim anda ola menfa῾at" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: yañıl - > yanıl- 

 Beyit no: 183 

 "Yol ezen kişiler ne var biñse at 

   Yig ola yaya kim yol yürüye oñat" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: biñ- > bin- 



50 
 

 Beyit no: 195 

 "Şu resme diril ki seni ögeler 

   Yoḳ eyle kim ölicegez ṣuñalar" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: ṣuñ- > sun- 

 Beyit no: 231 

 "Ki ḫayr işde ḳullıḳda dutdı seni 

   Ḳomadı mu῾aṭṭal ki añla bunı" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: añla - > anla- 

 Beyit no: 260 

 "Feragatde düzgil çerinüñ işin 

   Ki oynaya buñ gün olıcak başın" 

 Bu beyitte nazal n ilgi çekiminde ve kelime kökünde kullanılmıştır: buñ (gam, 

 keder)  > Ø 

 Beyit no: 311 

 "Vücūduma ḳondurmamaġa siñek 

   Çekerlerdi nice kişiler emek" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: siñek  > sinek 

 Beyit no: 375 

 "Kişi nitesi döke ḫūnī ite 

   Buyur kim it öñine süñük döke" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: süñük (kemik) > Ø 

 Beyit no: 412 

 "Kimesneyle sözleri ṣavları yoḳ 

   Yaluñuzca ölürler evleri yoḳ" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: yaluñuz > yalnız 

 Beyit no: 433 

 "Kişi toḫm ekerken uṣansa ne var 
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   Yatur diñlenür ḫırmeni çün ṣavar" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: diñlen- > dinlen- 

 Beyit no: 716 

 "Eger ġonca gibi yumıduñ aġız 

   Yaḳañ yırtuben dökmeseydüñ beñiz" 

 Bu beyitte nazal n 2. teklik şahıs ile iyelik çekimlerinde ve kelime kökünde 

kullanılmıştır: beñiz  > beniz 

 Beyit no: 961 

 "İder cilve ṭāvūs hem öldür yeñi 

   Ṭoġan neylesün yolıncaḳ yüñi" 

 Bu beyitte nazal n kelime köklerinde kullanılmıştır: yeñi > yeni, yüñ> yün 

 Beyit no: 1024 

 "Yavuz nefsimüzden deñedüm hele 

   Ki iblis ṣanusı ṭoġru ola" 

 Bu beyitte nazal n kelime kökünde kullanılmıştır: deñe- > dene- 

 Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere metinde nazal n kullanımı oldukça 

fazladır ve farklı kelime örnekleriyle de karşılaşılmaktadır. 2. teklik çekimin örneği 

oldukça yaygındır. İsim ve fiil çekimlerinde eklerde karşımıza çıkmasının yanı sıra kelime 

kök ve gövdelerinde de nazal n'nin kullanımı yaygındır. Eserde geçen bu örneklerin bir iki 

tanesinin dışında günümüzde de ağızlarda nazal n'li, standart Türkçede ise 'n' sesi ile 

kullanıldığı görülmektedir.  

2.2.2. Sızıcı Gırtlak Sesi ( ḫ ) 

 Eserde ḫ Sesinin Görüldüğü Örnekler: 

 Beyit no: 42 

 "Yoḫ ol kim hemīn herze vü hezl ola 

   Anuñ bigi ḳalmasa yig kim ḳala" 

 yoḫ > yok 



52 
 

 Beyit no: 79 

 "Eşitdüm şol uḫtun ki dartardı cān 

   Dedi Hürmüz öñündeNūşirevān" 

 uḫt > vakit 

 Beyit no: 91 

 "Ne geñişlik olısar ol ilde ey yār 

   Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ göñli ṭar" 

 yoḫṣul > yoksul 

 Beyit no: 122 

 "Uyursın ḫunuk yerde her gün peşe 

   Ġarīb ıssıdan yaḳılur güneşe 

 ḫunuk (soğuk, serin) > Ø 

 Beyit no: 167 

 "Gedā içün oyun bula aḫşāmda 

   Yatur şöyle kim pāzişāh Şam'da" 

 aḫşām > akşam 

 Beyit no: 188 

 "Çü yavuzlıġuñ toḫmın ekdüñ yire 

   Götüresin vaḳtini hem anı vire" 

 toḫum > tohum 

 Beyit no: 197 

 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuben sile gözyaşın" 

 oḫşa- > okşa 

 Beyit no: 214 

 "Güci yitdügince yiceldür ṭamın 

 Aşaḫ ṭamlınuñ hiç yimez ġamın" 



53 
 

 aşaḫ > Ø 

 Beyit no: 217 

 "Senüñ gözüñe nite uyḫu girür 

   Ki maẓlūm uyımaz zaḥmet görür" 

 uyḫu > uyku 

 Beyit no: 327 

 "Ziyāna virür ḫırmen ıssı işin 

   Ki başaḫcıya ḳarşu ṣalar başın" 

 başaḫ > başak 

 Beyit no: 367 

 "Yatub uyıma ġaflet ile temām 

   Ulular gözinedür uyḫu ḥarām" 

 Beyit no: 558 

 "Eger῾ömrüñ olursa ġuṣṣa yoḳ 

   İlen soḫmaya seni geçmeye oḳ" 

 soḫ- > sok- 

 Beyit no: 577 

 "Elimdemise didi boyunduruḫ 

   Ne yük dartdum ne oladum aruḫ" 

 boyunduruḫ > boyunduruk, aruḫ > arık 

 Beyit no: 650 

 "Öküş yiyici ḳarın yükini çeker 

   Yüzi ṣuyın açıḫsa ḳayġu döker" 

 açıḫ> açık 

 Beyit no: 754 

 "Yiseñ ġuṣṣa kendüzi ḳayu yoḫ ey yār 

   Gice çün yanuñda ola ġam-güsār" 
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 yoḫ > yok 

 Beyit no: 786 

 "Geçicek igen ögredigör ḫuyı 

   Eyü yavuz añlasu ḳorḫuyı" 

 ḳorḫu > korku 

 Beyit no: 792 

 "Eyü dut ki yavuzlara baḫmaya 

   Verüp kimsenüñ avcına aḳmaya" 

 baḫma- > bakma- 

 Beyit no: 963 

 "Ṣaru çigdem oldı yañaġum güli 

   Güneşüm uyaḫmaġa dutdı yolı" 

 Sızıcı gırtlak sesiyle ilgili de eserde pek çok örnek bulunmuştur. Bu kelimelerden 

günümüzde kullanılanları daha çok ḫ > k değişmesine uğramış haldedir. Verilen örnekler 

içinde "yoḫ" kelimesinin üç farklı yazımına rastlanmıştır: yoḳ, yoġ ve yoḫ. Örnek verilecek 

olursa: 

 Beyit no: 80 

  

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsuñ işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin asayişüñ" 

 "yoḫ" şeklinde daha önce örnekleri verilen kelimenin 80. beyitte iki farklı yazımı 

daha karşımıza çıkmıştır. 

2.3. Ses Özellikleri 

2.3.1. Kalınlık - İncelik (Büyük Ünlü) Uyumu 

 Eski Türkçe ve standart Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Türkçenin aslî 

kurallarından olan kalınlık - incelik uyumu hemen hemen Eski Anadolu Türkçesinde de 
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tamdır. "i- fiiline eklenen -ken eki metinlerde damak uyumuna aykırı bir biçimde 

kullanılır. Bugün uyuma aykırı bir durum sergileyen -ki ilgi eki Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinde uyuma uyar" (Şahin, 2018: 42). 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 Bu beyitte -(i)ken zarf-fiil eki uyumu bozmuştur. 

 Beyit no: 747 

 "Sen ol hem-nişīnden kaçagör eyi 

   Ki uyuriken uyara fitneyi" 

 Bu beyitte -(i)ken zarf-fiil eki uyumu bozmuştur. 

 Beyit no: 954 

 "Yaraşmaz yigitlerle uyanmaḳ 

   Ṭulunumdaġı ḳara ḳıl oldı aḳ" 

 Bu beyitte -ki aitlik eki uyuma uymuş ve kalın sıradan şekilde kelime devam 

etmiştir. Ayrıca ünlü ile biten bir kelimeye eklendiği için tonlulaşarak -gı şeklini almıştır. 

 Kalınlık - incelik uyumunda dönemle ilgili uyuma uyan ve uymayan bu ekler 

incelenmiş ve örnekleri verilmiştir.  

2.3.2. Düzlük - Yuvarlaklık (Küçük Ünlü) Uyumu 

 Küçük ünlü uyumu, dudak uyumu olarak da bilinen düzlük - yuvarlaklık uyumunun 

Eski Anadolu Türkçesindeki durumundan Timurtaş (2012: 27) şöyle bahseder:  

 "Yuvarlaklık - düzlük bakımından vokal uyumunun Türkçenin ilk devirlerinden beri umumîleşip 

sağlam kaideler olarak ortaya çıkmadığı malûmdur. Eski Anadolu Türkçesinde ise, bu hâl devam etmekte, 

ayrıca eski ve yeni yazı dilimizden farklı olarak birçok kelimelerde bir yuvarlaklaşma kendini 

göstermektedir." 

 Düzlük- Yuvarlaklık Uyumuyla İlgili Metinden Örnekler: 

 Eserdeki düzlük - yuvarlaklık uyumuna aykırı kelimeler beyitler halinde alınarak 

sıralanmıştır. Mümkün olduğunca farklı örneklere yer verilmeye çalışılmıştır. Aynı 
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örneklerin tekrarından kaçınılmış, farklı kelimelerle bu uyumun dönemdeki durumu 

örneklenmiştir. 

 Beyit no: 1 

 "Direm adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

 Bu beyitte "anuñ"  ve "sözi"  kelimelerine eklenen ekler düzlük - 

yuvarlaklık açısından uyumsuzdur. 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 

 Bu beyitte "ḳapu" kelimesi  yuvarlaklaşmadan dolayı düzlük - yuvarlaklık 

uyumuna aykırıdır. "oldı"  kelimesinde ise yuvarlak başlayan kelime ekin dar 

olması nedeniyle uyum dışında kalmıştır. 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣi olanları ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

 Bu beyitte "ṣuçını"  ve "girü"  kelimeleri düzlük - yuvarlaklık 

uyumu dışında kalmıştır. 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaga kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 Bu beyitte, dönemdeki eklerin sadece düz ve yuvarlak şekillerinin olması düzlük - 

yuvarlaklık uyumunu bozmuştur. "uzat-"  ve "bağlan-"  fiillerine 

gelen geniş zaman ekinin yardımcı ünlüsü yuvarlaktır. Örneklerde de olduğu gibi yazımda 

bazen gösterilmiş (baġlanur) bazen de gösterilmemiştir (uzadursa). İlgi ekinin sadece 
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yuvarlak, 3. tekil iyelik ekinin de sadece düz  seslerden oluşması bu beyitteki 

kelimelerde düzlük - yuvarlaklık uyumuna aykırılık ortaya çıkarmştır. 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan ῾aceb 

   Ṣorarvan niceme degüldür edep" 

 Beyitteki "ululıġuñdan"  ve "degüldür" kelimeleri düzlük - 

yuvarlaklık uyumunu bozan örneklerdir. 

 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur 

   Göñülden geçüp dilde dinmiş durur" 

 Beyitte "geçüp"  kelimesi uyum dışındadır. 

 Beyit no: 80 

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsun işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin asayişüñ" 

 "yoḳsulı"  ve "işüñ" kelimeleri uyum dışındadır. 

 Beyit no: 89 

 "Ġaraż ḳo ne bilüriseñ eylegil 

   Ṭama῾ kes ne dilerseñ söylegil" 

 "bilüriseñ"  kelimesi bu beyitte uyum dışında kalan kelimedir. 

 Beyit no: 152 

 "Ḫaṭā gör ki kendüye ẓālim eder 

   Cihān ḳalur ol maẓlemeyle gider" 

 Bu beyitteki "kendüye"  ve "ḳalur"  kelimeleri düzlük - 

yuvarlaklık uyumuna uymaz. 
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 Beyit no: 256 

 "Yanuñdan çeri çün ṭaġıla gide 

   Yaluñız varup atma cānuñ oda" 

 "yanuñdan" , "yaluñız" , "varup" ve "cānuñ"  

kelimeleri düzlük - yuvarlaklık uyumuna uymaz. 

 Beyit no: 267 

 "Ṭurur ḳaplana av bilen it temām 

   Ḳaçar dilküden aslan olursa ḫām" 

 Bu beyitteki "dilküden"  kelimesinde düzlük - yuvarlaklık uyumuna 

aykırılık vardır. 

 Beyit no: 275 

 "Şol atlu ki ḳaçar göricek çeri 

   Degül kendüyi ḳorḳıdur çokları" 

 "atlu" , "göricek" , "degül" , "kendüyi"  ve 

"ḳorḳıdur"  kelimeleri düzlük - yuvarlaklık uyumuna uymayan kelimelerdir. 

 Beyit no: 379 

 "Ṣıġansa çetük serçe dutar ṣafi 

   Semiz olıcaḳ ḳurt yir Yūsuf'ı" 

 Bu beyitteki "çetük"  ve "olıcaḳ"  kelimelerinde düzlük - 

yuvarlaklık uyumu yoktur. 

 Beyit no: 458 

 "Ne var añlamaz çalġuda bemm ü zīr 

   Ḳuş ünin eşitse iñiler fakīr" 
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 Bu beyitteki "çalġuda"  ve "ünin"  kelimelerinde düzlük - 

yuvarlaklık uyumu yoktur. 

 Beyit no: 528 

 "Yavāş ol sökilürse ger kök diken 

   Göñül ehli dartar fużullar yükin" 

 Bu beyitteki "sökilürse"  ve "yükin"  kelimeleri düzlük - 

yuvarlaklık uyumuna uymaz. 

 Beyit no: 609 

 "Riyācı ki olmışıdı dīn-fürūş 

   Ṭaġarcuġını gördiler içi boş" 

 "olmışıdı" , "ṭaġarcuġını"  ve "gördiler"  

kelimelerinde düzlük - yuvarlaklık uyumu yoktur. 

 Yukarıdaki beyitlerde düzlük - yuvarlaklık uyumuna uymayan kelimeler 

örneklendirilmiştir. Bu uyuma aykırılığın nedeni çoğunlukla, dönemde görülen 

karakteristik özelliklerden biri olan yuvarlaklaşmadır. Ayrıca eklerin sadece düz ya da 

yuvarlak şekillerinin bulunması da uyumu bozan başka nedendir. 

2.3.3. Ünsüz Uyumu 

 Ünsüz uyumu; yumuşak (tonlu, ötümlü) ünsüzle biten kelimelerin sonuna yumuşak 

ünsüzlerle başlayan eklerin, sert (tonsuz, ötümlü) ünsüzle biten kelimelerin sonuna da sert 

ünsüzlerle başlayan eklerin getirilmesi şeklinde ortaya çıkan bir ses özelliğidir.  

 "Eski Türkçede ve bugünkü standart Türkiye Türkçesinde tonlu - tonsuz olmak üzere her iki şekli de 

bulunan; -da / -de bulunma hâli, -dan / -den ayrılma hâli, -dı, -di, -du, -dü görülen geçmiş zaman eki, -duk, -

dük sıfat-fiil eki, -dur, -dür / -durur bildirme eki, -dur, -dür fiilden fiil yapma eklerinin Eski Anadolu 

Türkçesinde sadece tonlu ünsüzlü şekilleri kullanılmaktadır. İmlâ kalıplaşması veya Eski Anadolu 

Türkçesindeki genel tonlulaşma eğiliminden kaynaklanan bu durum ünsüz uyumunun bozulmasına yol açar." 

(Öztürk, 2017: 45)  
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 Yukarda sayılan eklerin dışında Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan fakat 

günümüzde kullanılmayan emir eki -gıl, -gil de ünsüz uyumunu bozmaktadır. 

 Beyit no: 1 

 "Dİrem ādın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

 Bu beyitte görülen geçmiş zaman (-dı / -di) ,  ve ayrılma hali  (-den) 

ekleri  ünsüz uyumunu bozan eklerdir. 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen berī 

   Ne var tā῾at eylerse ins ü peri" 

 Bu beyitte ayrılma hali (-den) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tac urur baḫtdan 

   Kimini topraġa bıraġur taḫtdan" 

 Bu beyitte ayrılma hali  (-dan) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz idüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 Bu beyitte bulunma hali (-de) eki  ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 70 

 "Olardan ki sürdi cihānda murād 

   Ḥikāyet ḳalıpdur daḫi bir gey ad" 

 Bu beyitte bildirme (-dur) eki  ünsüz uyumunu bozmuştur. 
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 Beyit no: 74 

 "Ṣoñ ucı işitdüñ ki virdi yile 

   Ne baḫtlu ol kim bu sırrı bile" 

 Bu beyitte görülen geçmiş zaman (-dü) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 94 

 "Göñül aña dutġıl ü niyyetlerüñ 

   Ki āsūde ola ra῾iyyetlerüñ" 

 Bu beyitte emir (-gıl) eki  ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 137 

 "Gözetgil bizi iy gemiler süren 

   Ki ṣu başdan aşdı degüldür üren" 

 Bu beyitte emir (-gil) , ayrılma hali (-dan) ve görülen geçmiş zaman (-

dı) ekleri ünsüz uyumunu bozan eklerdir. 

 Beyit no: 153 

 "Eger pāzişāhlıḳda ẓulm idesen 

   Gedā olasın yabana gidesen" 

 Bu beyitte bulunma hali (-da) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 214 

 "Güci yitdügince yüceldür ṭamın 

   Aşaḫ ṭamlınuñ hiç yemez ġamın" 

 Bu beyitte sıfat-fiil (-dük) eki  ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 500 

 "Ululuḳda söz yoḳ ne nāmūs gerek 

   Yücelikde ḳo da῾vīyi uṣ gerek" 

 Bu beyitte bulunma hali (-da / -de) ekleri ünsüz uyumunu bozmuştur. 
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 Beyit no: 521 

 "Her eylük yerince gerek düşe düz 

   Yavuzlara eylükdür igen yavuz" 

 Bu beyitte bildirme (-dür) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 577 

 "Elimdemise didi boyunduruḫ 

   Ne yük dartdum ne oladum aruḫ" 

 Bu beyitte görülen geçmiş zaman (-du) eki ünsüz uyumunu bozmuştur. 

 Beyit no: 1077 

 "Ne dürişürdüm-ise ṭaġıtduñ anı 

   İlāhī saḳın ben dimekden beni" 

 Bu beyitte görülen geçmiş zaman (-du) ve ayrılma hali (-den) ekleri ünsüz 

uyumunu bozmuştur. 

 Eski Anadolu Türkçesi döneminde ünsüz uyumunun bozulmasına yol açan 

durumlar eserden örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Sert ünsüzle biten kelimelerden 

sonra genellikle "d" sesi ile başlayan ve sadece yumuşak şekli bulunan ekler bu uyumun 

bozulmasına sebep olmuştur. Burada, uyumu bozduğu fark edilen emir eki "-gıl, -gil" de 

örneklendirilmiştir. 

2.4. Ses Değişmeleri 

 Bu bölümde ses değişmleri başlığı altında önce ünlülerle ilgili olan değişmeler 

sonra da ünsüzlerle ilgili olan değişmeler kaynaklar göz önünde tutularak metin üzerinden 

örneklendirilecektir. 

2.4.1. Ünlü Değişmeleri 

2.4.1.1. Yuvarlaklaşma (ı > u, i > ü) 

 Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlaklaşma hadisesi ı sesinin u'ya, i sesinin ü'ye 

dönüşmesi şeklindedir. Bu ses değişmeleri hem kök hem de eklerde görülmektedir. 

Kaynaklara göre yuvarlaklaşmanın çeşitli sebepleri vardır. 
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 "Kök kelimelerde bugün düz kullanılan kelimeler Eski Türkçe döneminde ve Eski 

Anadolu Türkçesinde yuvarlak olarak kullanılmaktaydı. Bu kelimelerin bazılarında 

yuvarlaklaşmanın sebebi belli değildir." (Öztürk, 2017: 46). Aşağıda Eski Türkçede dar 

olup Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşan bu kelimelere incelenen  eserden örnekler 

verilecektir: 

 Beyit no: 267 

 "Turur ḳaplana av bilen it temām 

   Ḳaçar dilküden aslan olursa ḫam" 

  tilki > dilkü 

 Beyit no: 345 

 "Av avlamaġa düriş aṣlanlayın 

   Sökel dilkü bigi uzatma boyın" 

 Beyit no: 460 

 "Delü bigi aġlayı dönerler 

   İñileyüp aġarlar inerler" 

  deli > delü 

 Beyit no: 519 

 "Yimek ḥarām ol kişinüñ aşın 

   Ki sofra bigi büze ḳarşu ḳaşın" 

   ḳarşı > karşu 

 Beyit no: 708 

 "O ῾avrat ne ḫoş kesdi dihḳana yol 

   Ki sözi bilüp söyleye deñsüz ol" 

 deñsiz > deñsüz 
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 Beyit no: 860 

 "Ḳaḳımaḳ yürekden giderse seni 

   Delü diyeler bellü bilgil anı" 

  deli > delü 

 Eserden verilen yukarıdaki örnekler Eski Anadolu Türkçesindeki sebebi belli 

olmayan yuvarlaklaşmanın örnekleridir. 

 "Dudak b, m, p ve diş-dudak v, f ünsüzlerinin etkisiyle ortaya çıkan 

yuvarlaklaşmalar vardır."  (Öztürk, 2017: 46). 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı ṣavar" 

   yabız > yavuz 

 Beyit no: 497 

 "Düşer boynı üstine yavuz ḫulu 

   Ululıġı terk it olasın ulu" 

 Beyit no: 552 

 "Çü ṭopraḳ anı yiye vü ḳavura 

   Yine ṭopraġı yile göge ṣavura" 

   ḳavır > ḳavur 

 Beyit no: 753 

 "Anuñ biş nevbet ḳapusunda ūr 

   Ki yāri müvāfıḳ ṭapusındadur" 

  tapı > ṭapu 
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 Beyit no: 991 

 "Bu baġ içre hiç servüyi çalmadı 

   Ki andan eceliyle öc almadı" 

 Dudak b, m, p ve diş - dudak v, f ünsüzlerinin etkisiyle ortaya çıkan 

yuvarlaklaşmalara örnekler yukarıdaki beyitlerde sıralanmıştır. 

 "Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçişte kelime sonunda bulunan kalın ve ince 

sıradaki -g, -ġ seslerinin düştüğü bilinmektedir. Bu düşme sonucunda bazı kelimelerin 

ünlülerinde yuvarlaklaşma meydana gelir." (Öztürk, 2017: 46) 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

  kapıg > kapu 

 Beyit no: 109 

 "Bezirgāna çün şāh ẓulm üşüre 

   Yapar ḫayr kapusın eyle şara" 

 Beyit no: 912 

 "Arudan virür bal ḳamışdan şeker 

   Aġaçdan öküş ṭatlu ḫurma döker" 

  arıg > aru 

 Kelime sonundaki -g, -ġ seslerinin düşmesiyle ilgili eserde iki kelimenin örneği 

vardır: Bunlar "kapu" ve "aru" kelimeleridir. 

 Özetlenecek olursa burada Eski Anadolu Türkçesi döneminde yuvarlaklaşmanın 

çeşitli sebepleri kaynaklardan sıralanmış; bu sebepler doğrultusunda eserden örnekler ayrı 

ayrı verilmiştir. İncelenen metinde de Eski Anadolu Türkçesinin genel karakteristik 

özelliği olan yuvarlaklaşmanın çeşitli örnekleri görülmüştür. 
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 "Eski Anadolu Türkçesinde bazı eklerin ünlüleri daima yuvarlak, bazı eklerinki de 

düz olarak kullanılmıştır. Normal şartlarda düzlük - yuvarlaklık uyumuna uyan Türkçe 

kelimeler eklerin bu özelliği sebebiyle uyum dışına çıkmaktadır." (Öztürk, 2017: 47) 

Yuvarlaklaşma başlığı altında Öztürk'ün (2017: 47-51) bahsettiği "ünlüleri daima yuvarlak 

olan ekler" ele alınacaktır.  İmlâda ünlüsü gösterilen örneklerin Arap harfli şekli de 

eklenmiştir. 

Ünlüsü Yuvarlak Olan Ekler 

 -m, -muz, -müz 

 Birinci teklik ve çokluk şahıs iyelik ekleri daima yuvarlak (u, ü) bir yardımcı ses 

alırlar. Birinci çokluk şahıs iyelik ekinin ünlüsü ise daima yuvarlaktır. 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün diyü 

   Daġılmaġiçün ḫāṭırumdan kayu" 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayıblamasun yādum u bilişüm" 

 -ñ, -ñuz, -ñüz 

 İkinci teklik ve çokluk şahıs iyelik ekleri daima yuvarlak (u, ü) bir yardımcı ses 

alırlar. İkinci çokluk şahıs iyelik ekinin ünlüsü ise daima yuvarlaktır. 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı ṣavar" 

  işüñ 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoku ne az" 
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 Beyit no: 80 

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsun işüñ 

   Yoġ ol ki gözedesin asayişüñ" 

 Beyit no: 307 

 "Yetimi göricek yire depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 

 -uñ, -üñ, -nuñ, -nüñ, -um, -üm 

 İlgi hali ekinin ünlüsü daima yuvarlaktır. 

 Beyit no: 1 

 "Direm ādın anuñ ki yaratdı can 

   Sözi dilde hikmetden itdi revān" 

  anuñ 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫttan 

   Kimini topraġa bıraġur taḫttan" 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoku ne az" 

  senüñ 

 Beyit no: 37 

 "Ecel irse nola Çalap emridür 

   Kişinüñ sonuñda sözi ῾ömridür" 
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  kişinüñ 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

   ῾Ayıblamasun yādum u bilişüm" 

 Beyit no: 90 

 "İlini ῾imāret düşinde göre 

   Şu kim ilinüñ ḫātırına ıra" 

  ilinüñ 

 Beyit no: 115 

 "Ki bizüm gibi niceler içdiler 

   Bu çeşme ṣuyın geldiler geçdiler" 

 Beyit no: 365 

 "Hünermend kişi şunuñ gibidür 

   Ḳalanı odun ya otuñ dibidür" 

  şunuñ,  otuñ 

 -dur, -dür 

 -dur, -dür, -durur bildirme eklerinin ünlüsü daima yuvarlaktır. 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrinü işidür" 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 
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 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen berī 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

 Beyit no: 37 

 "Ecel irse nola Çalap emridür 

 Kişinüñsonuñda sözi ῾ömridür" 

 Beyit no: 341 

 "Kerāmetdür atmañyedürmeñ bil uş 

   Ḳuru ma῾rifetdür duhul içi boş" 

 Beyit no: 618 

 "Hele bindügüñ atdur igen tosun 

   Saḳın kim elüñden başın çekmesün" 

 -sun, -sün, -sunlar, -sünler 

 Üçüncü teklik ve çokluk şahıs emir eklerinin ünlüleri yuvarlaktır. 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫāṭırumdan kayu" 

  dirilsün 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayıblamasun yādum u bilişüm" 

  ῾ayıblamasun 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 
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  kesmesün 

 Beyit no: 618 

 "Hele bindügüñ atdur igen tosun 

   Saḳın kim elüñden başın çekmesün" 

  çekmesün 

 Beyit no: 824 

 "Çalab ḫalka dapġıl döndürme yüz 

   Ḳo ḫalḳı desünler eyü ya yavuz" 

 -uz, -üz, -vuz, -vüz 

 Birinci çokluk şahıs eklerinin ünlüleri yuvarlaktır. 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlig-ile dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 

 Beyit no: 1011 

 "Biz olmayavuz baġ u gülleri vire 

   Otura ḳamu dostlar bir yire" 

 -du, -dü 

 Görülen geçmiş zaman kip eki birinci ve ikinci şahıslarda yuvarlak ünlülü olarak 

kullanılmaktadır. 

 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa῾di düzüpdür anı añsuzın" 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum çaġladum" 
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 Beyit no: 51 

 "Anuñ degme bir beytine terceme 

   Düzüp sürmedüm yād sözi ḫarcama" 

 Beyit no: 79 

 "Eşitdüm şol uḫtun ki dartardı cān 

   Dedi Hürmüz önüñde Nuşirevān 

 -r, -ar, -er 

 Geniş zaman eki yardımcı ünlü olarak yuvarlak (u, ü) ünlü kullanır. 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrinü işidür" 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫttan 

   Kimini topraġa bıraġur taḫttan" 

  bıraġur 

 Beyit no: 39 

 "Aña ölü diyen kişi yañılur 

   Ki sözi oḳınur adı añılur" 

  yañılur,  oḳınur 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Ne kim irküben ḳodılar n'itdiler" 

  gelür 
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 -up, -üp 

 "Eski Türkçede -p şekli de bulunan bu zarf-fiil ekinin yardımcı ünlüsü (u,ü) Eski 

Anadolu Türkçesinde eke dahil olmuştur. Ünlüler yuvarlak olarak kullanılır." (Öztürk, 

2017: 49) 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Ne kim irküben ḳodılar n'itdiler" 

  alup 

 Beyit no: 364 

 "Toḫumdan bitüp baş ḳaldur didi 

 ῾Aṣā oldı vü ucı öldür didi" 

 -uban, -üben 

 Bu zarf-fiil ekinin ünlüsü yuvarlaktır. 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Ne kim irküben ḳodılar n'itdiler" 

  irküben 

 Beyit no: 197 

 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuban sile göz yaşın" 

  oḫşayuban 
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 Beyit no: 488 

 "Çü kendüzini baḳuban gördi ḫor 

   Ṣadef perveriş virdi Ḥaḳ nite ḳor" 

  baḳuban 

 -u, -ü 

 Eski Anadolu Türkçesinde bu zarf-fiil ekinin ünlüsü  yuvarlaktır. 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫāṭırumdan kayu" 

  deyü 

 Beyit no: 346 

 "Yegil ḫarc idüp zūr-ı bāzuñı sen 

   Aġır eyleyügör derāzuñı sen" 

  eyleyü 

 Beyit no: 679 

 "Kişide gerek ola dürlü ḫıṣāl 

   Gelü gide durur ululıḳ ü mal" 

  gelü 

 -duk, -dük 

 Sıfat-fiil ekinin ünlüsü yuvarlaktır. 

 Beyit no: 533 

 "İrādet didügüñ sa῾ādet olur 

   Kişi ḳulluġıla sa῾ādet bulur" 
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  didügüñ 

 Beyit no: 618 

 "Hele bindügüñ atdur igen tosun 

   Saḳın kim elüñden başın çekmesün" 

 -dur, -dür 

 Fiilden fiil yapma ekinin ünlüsü yuvarlaktır. 

 Beyit no: 249 

 "Hem aldurmaġıl aldaġuca ayaḳ 

   Emān virmegil iş üstine baḳ" 

  aldurmaġıl 

 Beyit no: 341 

 "Kerāmetdür atmañ yedürmeñ bil uş 

   Ḳuru ma῾rifetdür duhul içi boş" 

 Beyit no: 364 

 "Toḫumdan bitüp baş ḳaldur didi 

 ῾Aṣā oldı vü ucı öldür didi" 

  ḳaldur,  öldür 

 Beyit no: 1073 

 "Yaḳīnüm çeraġını yandurġıl 

   Uyumak ṭab ola uyandurġıl" 

  yandurġıl,  uyandurġıl 

 

 -k 
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 Fiilden isim yapma eki yardımcı ünlü olarak yuvarlak (u,ü) ünlüleri alır. 

 Beyit no: 124 

 "Ne raġbet ide aña nīl ü nihād 

   Ki ḳayġulu ayruḳ ola kendü şād" 

 Beyit no: 130 

 "Olur pāzişāhlar yüregi delük 

   Diken dartar-iken düşürse gülüñ 

  delük > delik 

 Beyit no: 247 

 "Çü nākis kişi luṭfile söz bula 

   Tekebbürligi daḫi artuḳ ola 

 -gur, -gür 

 Fiilden fiil yapma ekinin ünlüsü yuvarlaktır. 

 Beyit no: 351 

 "İki ῾ālem içre ol eylük göre 

   Ki eylügi ādemīlere irgüre" 

  irgüre 

 -lu, -lü 

 "Eski Türkçede kök ünlüsünün durumuna göre düz ve yuvarlak şekillerde 

kullanılan bu ek Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olarak kullanılır." (Öztürk, 

2017: 50) 

 Beyit no: 121 

 "Gerekmezse göñlüñ sınıḳlu ola 

 Sınıḳlu göñüller getürgil ele" 
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  sınıḳlu 

 Beyit no: 196 

 "Gerek ḳavmine şöyle şāh kīn duta 

   Ki sevgülü oġlına müşfiḳ ata" 

 Beyit no: 402 

 "Şu yel bigi gizlü yol gidici 

   Şu ṭaş bigi dilsüz zikr idici" 

  gizlü 

 -suz, -süz 

 İsimden isim yapma ekinin ünlüsü daima yuvarlak şekilde kullanılır. 

 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa῾di düzüpdür anı añsuzın" 

  añsuzın 

 Beyit no: 190 

 "Ey arpa eken vaḳitsüz yıl ü ayı 

   Ki vaḳtinde biçmeyesin buġdayı" 

 Beyit no: 402 

 "Şu yel bigi gizlü yol gidici 

   Şu ṭaş bigi dilsüz zikr idici" 

  dilsüz 

 Beyit no: 501 

 "Ulu başludur ululuḳdan ıraḳ 
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   Başı ulu beyinsüzdür ḳabaḳ" 

 -gu, -gü 

 Fiilden isim yapma ekinin ünlüsü yuvarlaktır.  

 Beyit no: 196 

 "Gerek ḳavmine şöyle şāh kīn duta 

   Ki sevgülü oġlına müşfiḳ ata" 

  sevgülü 

 Beyit no: 458 

 "Ne var añlamaz çalġuda bemm ü zīr 

 Ḳuş ünin eşitse iñiler faḳīr" 

  çalġuda 

 Beyit no: 650 

 "Öküş yiyici ḳarın yükini çeker 

   Yüzi ṣuyın açıḫsa ḳayġu döker" 

  ḳayġu 

 -cuk, -cük 

 İsimden isim yapma ekinin ünlüsü yuvarlaktır.  

 Beyit no: 307 

 "Yetimi göricek yere depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 

 Beyit no: 609 

 "Riyācı ki olmışdı dīn-fürūş 

 Ṭaġarcuġını gördüler içi boş" 
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  ṭaġarcuġını 

 -aru, -erü 

 Yön gösterme hali ekinin ünlüsü yuvarlaktır. 

 Beyit no: 1055 

 "Ḳadem ilerü vireñ gökden aş 

   Girü ḳalma ḥayvanlayın çekme baş" 

  ilerü 

 Öztürk'ün (2017) çalışmasında bahsettiği Eski Anadolu Tükçesinde yuvarlak ünlülü 

eklere incelenen  eserden örnekler verilmiştir. Birkaç ek dışında çoğu ekin örneği 

Ferhengnâme'de karşımıza çıkmıştır. Eserde bulunamayan ekler şunlardır: "-dur, -dür" 

(fiilerin üzerine eklenen kuvvetlendirme ve ihtimal eki), "-uz, -üz" (isimlerin ek-fiille 

çekiminde kullanılan bildirme birinci çokluk şahıs eki), "-alum, -elüm" (emir birinci 

çokluk şahıs eki), "-r" (fiilden fiil yapım eki), "-u, -ü" (fiilden isim yapım eki), "-agu, -egü" 

(fiilden isim yapım eki), "-gun, -gün" (fiilden isim yapım eki) ve "-suk" (isimden isim 

yapım eki) ekleridir. 

2.4.1.2. Düzleşme (u > ı, ü > i) 

 Eski Anadolu Türkçesinde düzleşme u sesinin ı'ya, ü sesinin i'ye dönüşmesi 

şeklindedir. Eski Türkçedeki yuvarlak ünlülü kelimeler (u,ü) Eski Anadolu Türkçesinde 

çoğunlukla düz (ı, i) ünlülere dönüşmüştür.  

 Gerek kök gerekse ekli kelimelerde hem düz hem de yuvarlak şekillerin görüldüğü 

örnekler: 

 inci / incü 

 Beyit no: 64 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 
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 "Eger incü girmezse yancuġa 

   Heves eyler oġlan uşak boncuġa" 

 Beyit no: 104 (Bu beyitte yuvarlak ya da düz okumaya müsaittir.) 

  

 "Şu ῾amel ki῾ālimleri incidür 

   Pes ider ki tüfeyr şāh gencidür" 

 yinçü > inci (kafiye gereği) 

 Beyit no: 113 (Bu beyitte yuvarlak ya da düz okumaya müsaittir.) 

  

 "Kişi mi ola düşmişi inciden 

   Zebūn ḳuş ḳapar dāne ḳarıncadan" 

 Beyit no: 416 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 

  

 "Eger incü olaydı yaġın tolu 

   Olaydı boncuklayın şeter tolu" 

 "inci / incü" kelimesi iki beyitte yuvarlak okunacak şekilde vav (و) ile yazılmıştır. 

Diğer iki beyitte ise dar ya da yuvarlak okumayı gösteren ünlü kullanılmamıştır. Ünlü ile 

belirtilmeyen beyitlerde tahminen kafiye yapmak için dar okunması gerekir. 

 korkı / korku 

 Beyit no: 99 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 

  

 "Boyun vermeyen ḫākimüñ ḳorkusın 

   Çü bilmeye ḳorḳu nite ḳor ḫūsın" 

 Beyit no: 275 (Bu beyitte düzdür.) 
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 "Şol atlu ki ḳaçar göricek çeri 

   Degül kendüni ḳorḳıdur çoḳları" 

 korku > ḳorḳı 

 Beyit no: 987 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 

  

 "Çü sermāye var ıṣṣı ḳorḳu ziyān 

   Ne ıṣṣı göre sermāyesin yiyen" 

 eyi / eyü 

 Beyit no: 111 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 

  

 "Niçe elli yıllıḳ eyü adı yir 

 Yavuz ad ayaġa bıraġur ṣır" 

 Beyit no: 161 (Bu beyitte yuvarlaktır.) 

  

 "Dedi bu kişi gerçi etmez eyü 

   Eder kendüzi yine baña ne ḳayu" 

 Beyit no: 627 (Bu beyitte düzdür.) 

  

 "Dīni ṣatma dünyāya olmaz eyi 

   Eşek yemiçün ṣatmaġıl ῾İlāyı" 

 edgü > eyü > eyi 



81 
 

 Yukarıda verilen örnekler eserde iki farklı şekilde görülen yani hem yuvarlak hem 

de düz okumaya müsait olan kelimelerdir. Bu durumla ilgili Öztürk şu açıklamayı yapar: 

"Bu tür çeşitlilikler bir yazım yanlışı ya da karmaşa olarak değil fonetik gelişmeler 

sürecinde bir geçiş merhalesi ya da ağız özellikleri taşıyan söyleyiş biçimleri olarak 

değerlendirilebilir." (Öztürk, 2017: 51) 

 Eski Anadolu Türkçesinde ses değişmelerinden biri olan düzleşmeyle ilgili örnekler 

ve bunların sebepleri yukarıda açıklanmaya çalışılmış, örnekler Arap harfli yazıyla da 

beyitler halinde verilmiştir.  

 Yuvarlaklaşma başlığında ünlüsü yuvarlak olan ekler incelenmişti. Yine düzleşme 

başlığı altında Öztürk'ün (2017: 52-54) bahsettiği  "ünlüsü düz olan ekler" ele alınacaktır. 

Ayrıca imlâda ünlüsü gösterilen örneklerin Arap harfli şekli de eklenecektir. 

Ünlüsü Düz Olan Ekler 

 -ı, -i, -sı, -si 

 Üçüncü teklik şahıs iyelik eki Eski Türkçede olduğu gibi Eski Anadolu 

Türkçesinde de düzdür. 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫata ῾özrini işidür" 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

     Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āsi olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçın bilenler girü yiter" 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 



82 
 

  yolı 

 Beyit no: 330 

 "Bayuñ bāri yüzi dürüş nīşedür 

   Meger yoḳsul umusı endīşedür" 

 -ı, -i 

 Yükleme hal ekinin ünlüleri daima düzdür. 

 Beyit no: 12 

 "Ḫalīline odı gülistān eser 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan eder" 

  suyı 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlimi baġladum 

 Olasını oranladum çaġladum" 

  göñlimi 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 Yükleme hal eki metinde genel olarak sesli harf ile yazılmamıştır. 

 -ıcak, -icek 

 Sıfat-fiil ve zarf-fiil eki olarak kullanılan bu ekin ünlüsü daima düzdür. 

 Beyit no: 118 

 "Sen eyle uyı yatıcaḳ bir yere 

   Ki maẓlūm üni ḳulaġuña gire" 

 



83 
 

 Beyit no: 212 

 "Göricek anuñ gibi bir ṭurfa div 

   Ḳaçarlar feriştahları idüb giriv" 

  göricek 

 Beyit no: 260 

 "Ferāġatde düzgil çerinüñ işin 

   Ki oynaya buñ gün olıcak başın" 

 Beyit no: 275 

 "Şol atlu ki ḳaçar göricek çeri 

   Degül kendini ḳorḳıdur çoḳları" 

 -ınca, -ince 

 Zarf-fiil ekinin ünlüsü düzdür. 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi anlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

 Beyit no: 214 

 "Güci yitdügince yiceldür ṭamın 

   Aşaḫ ṭamlınuñ hiç yimez ġamın" 

 Beyit no: 236 

 "Belürince tedbīrle işe uç 

   Müdāara yig andañ ki savaş u güç" 

 -ısar, -iser 

 Gelecek zaman kip ekinin ünlüsü daima düzdür. 

 Beyit no: 255 

 "Çalışda gözetgil ḳaçacaḳ yeri 

   Ne bilme ki yarar nolısar çeri" 
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  nolısar 

 Beyit no: 362 

 "Gül aġacını yaḳma çün ola güz 

   Ki ḫoş gösteriser yarın saña yüz" 

  gösteriser 

 -ıcı, -ici 

 Fiilden isim yapma ekinin ünlüsü düzdür. 

 Beyit no: 279 

 "Ḳalem dutıcı dutu ḳılınç uran 

   Degül muṭrib ῾avratlar olmaz eren" 

 -mış, -miş 

 Öğrenilen geçmiş zaman ekinin ünlüsü daima düzdür. 

 Beyit no: 78 

 "Niçe ülker ü aya ṭoġa güneş 

   Ḳomış olasın sen sin içinde baş" 

  ḳomış 

 Beyit no: 114 

 "Eşitdüm ki Cemşīd düzmişidi 

   Bıñar üzre bir ṭaşa yazmışıdı" 

  düzmişidi,  yazmışıdı 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlik-ile dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 
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 -sın, -sin 

 İkinci teklik şahıs eki düz ünlülüdür. 

 Beyit no: 120 

 "Ḳapu var ki dutarsın ol yaña yüz 

   Ḳapuña gelenlerüñ işini düz" 

 Beyit no: 122 

 "Uyursın ḫunuk yerde her gün peşe 

   Ġarīb ıṣṣıdan yaḳılur güneşe" 

 Beyit no: 224 

 "Yol ezmişe key yürürsin diyen 

   Cefā idicidür degül ġam yiyen" 

 Beyit no: 789 

 "Ne bilürsin anı eger rūzigār 

   Ġariblige ṣalup ide tār u mār" 

 -lık, -lik 

 İsimden isim yapma eki genellikle düz ünlülüdür. 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edeb" 

  ululıġuñdan 

 Beyit no: 175 

 "Yavuzluġ bulmaya eylük eden 

   Ya eylük nite biter yavuzdan" 

  yavuzluġ 
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 Beyit no: 231 

 "Ki ḫayr işde ḳullıḳda dutdı seni 

   Ḳomadı mu῾aṭṭal ki añla bunı" 

 -cı, -ci 

 İsimden isim yapma ekinin ünlüsü düzdür. 

 Beyit no: 746 

 "Yeñiler savaşları ḳovcı kişi 

   Ḳaḳıdur yavaşı bozar işi" 

  ḳovcı 

 -l, -n, -ş 

 Fiilden fiil yapma eklerinin yardımcı ünlüleri düzdür. 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi anlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

  dökilür 

 Beyit no: 34 

 "Ne dilce olırısa ma῾nīdür aṣl 

   Ki anuñ için ḳonılur bāb ü faṣl" 

  ḳonılur 

 Beyit no: 38 

 "Kim anuñıla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

  unıdılmaz 
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 Beyit no: 39 

 "Aña ölü diyen kişi yañılur 

   Ki sözi oḳınur adı añılur" 

  oḳınur,  añılur 

 Beyit no: 272 

 "Anı kim urış gör deyü ṭurmadı 

   Sen öldür eger yaġı öldürmedi" 

  urış 

 -dı, -di 

 Görülen geçmiş zaman kip eki 3. şahıs çekimlerinde düz ünlülüdür.  

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

  oldı 

 Beyit no: 17 

 "Kişi genc-i Kārūna yol bulmadı 

   Ve ger buldı çıḳmaġa ol bilmedi" 

  bulmadı,  buldı 

 Beyit no: 36 

 "Olar kim cihāndan sefer etdiler 

   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 
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 Beyit no: 70 

 "Olardan ki sürdi cihānda murād 

   Hikāyet ḳalupdur daḫi bir gey ad" 

  sürdi 

 Beyit no: 160 

 "Budaġ üzre dibin keserdi bir er 

   Çü baġ ıssı gördi idicek naẓar" 

  gördi 

 -gıl, -gil 

 İkinci teklik şahıs emir ekinin ünlüsü daima düzdür. 

 Beyit no: 121 

 "Gerekmezse göñlüñ sınıḳlu ola 

   Sınıḳlu göñüller getürgil ele" 

 Beyit no: 255 

 "Çalışda gözetgil ḳaçacaḳ yeri 

   Ne bilme ki yarar nolısar çeri" 

  gözetgil 

 Beyit no: 260 

 "Ferāġatde düzgil çerinüñ işin 

   Ki oynaya buñ gün olıcak başın" 

 Beyit no: 479 

 "Eger ῾āşıḳısañ azıtma yoluñ 

   Yuġıl Sa'di bigi ġarażdan elüñ" 

  yuġıl 
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 -mı, -mi 

 Soru eki Eski Anadolu Türkçesinde -mı, -mi şeklinde kullanılmıştır. 

 Beyit no: 60 

 "Sa῾ādet degül mi ki dutup boyın 

   Sözi düze mes῾ūd Sa῾dileyin" 

  degül mi 

 Beyit no: 63 

 "Şeker şerbeti ger gülāb olmaya 

   Ṣanur mı özini Çalab ol almaya" 

  ṣanur mı 

 Beyit no: 184 

 "Zaḳḳum aġacın besleseñ yaz ḳış 

   Ṣanur mısın andan yiyesin yemiş" 

  mısın 

 -la, -le, -ıla, -ile 

 "Eski Türkçede vasıta eki -n'dir. Eski Anadolu Türkçesinden itibaren 'ile' bağlama edatından ortaya 

çıkan -ıla, -ile / -la, -le ekleri vasıta eki olarak kullanılmıştır. Bugün Türkiye Türkçesinde -n vasıta ekinin 

kalıplaşarak yapım eki olması sebebiyle -la, -le eklerinin vasıta eki olarak kullanıldığı görülür. Ancak ile'nin 

bugün dahi hem edat hem de bağlaç olarak kullanıldığı unutulmamalıdır." (Öztürk, 2017: 54) 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

  perdesile 
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 Beyit no: 38 

 "Kim anuñla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

  anuñla 

 Beyit no: 247 

 "Çü nākıs kişi luṭfla söz bula 

   Tekebbürligi daḫi artuḳ ola" 

  luṭfla 

2.4.1.3. İncelme (ı > i, u > ü, a > e) 

 İncelmede görülen ses değişmeleri ı > i, u > ü ve a > e şeklindedir. 

 "Kalın ünlülerin ç, ş, n, y gibi ağzın ön tarafında oluşan ünsüzlerle bir arada 

bulunmasından kaynaklanan ses olayıdır. Eski Türkçede kalın ünlülü oldukları bilinen bazı 

kelimelerin Eski Anadolu Türkçesinde ünlülerin inceldiği görülmektedir." (Öztürk, 2017: 

56) 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pāẓişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

 ış > iş 

 Beyit no: 34 

 "Ne dilce olırısa ma῾nīdür aṣl 

   Ki anuñ içün konılur bāb ü faṣl" 

 uçun > içün / için 

 Beyit no: 133 

 "Bulan Nīli bilmez ṣuṣalıḳ nolur 

   Beriye yürüyen ṣu ḳadrün bilür" 
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 yorı- > yürü- / yüri- 

 Beyit no: 208 

 "Yarar baġlamak ögüdin öldürmeyin 

   Yine bütün olmaz kesilen boyın" 

 yana > yine 

 Beyit no: 408 

 "Bir anuñ bigi kim yār ola işi 

   Ne incinmek az nesnedendür işi" 

 ış > iş 

 Beyit no: 552 

 "Çü ṭopraḳ anı yimeye vü ḳavura 

   Yine ṭopraġın yile göge ṣavura" 

 yana > yine 

 Beyit no: 587 

 "Ḳısasuñ edinme aġaçdan ayaḳ 

   Ki uzun ṣanalar yürürken yayaḳ" 

 yorı- > yürü- / yüri- 

 Beyit no: 598 

 "Yüri ṭoġru yol menzili alasın 

   Ve ger ümīdüñ ḳalasın" 

  yorı- > yürü- / yüri 

 Beyit no: 653 

 "Çekürge ki yindek ḳarındur yürür 

   Ḳarınca ayaġından alup sürür" 

 yorı- > yürü- / yüri 
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 Beyit no: 690 

 "Kişilik sen eylemegil nākese 

   Ederseñ iş ide ki seni kese" 

 ış > iş 

 Beyit no: 724 

 "Başuñda ḳodılar göz-ile ḳulaḳ 

   Aġız söz-içün göñül fehme ulaḳ" 

  uçun> içün / için 

 Beyit no: 739 

 "Eyitdi ki incitme ḳardeş beni 

   Yig ol kim nedür bilmeyem düşmeni" 

 ayıt- > eyit- 

 Beyit no: 887 

 "῾Atadur bu gövdemde her bir ḳılum 

   Nite şükr ide her ḳıl içün dilüm" 

 uçun> içün / için 

 Beyit no: 908 

 "Dil anuñ-içün oldı kim ide şükr 

   Şu dilden ki ġıybet gele gide şükr" 

 uçun> içün / için 

 Beyit no: 957 

 "Benüm daḫīlüm biçilüdür hele 

   Sizüñ uş güñaru durur yiñile" 

 bıç- > biç- 

 Beyit no: 1031 

 "Kim eydür seni var Ceyḥuna düş 
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   Çü düşdüñ el ayaḳ uragör öküş" 

 ayıt- > eyit- 

2.4.2. Ünsüz Değişmeleri 

 Ünsüz değişmeleri başlığı altında k > g, t > d, k > ḫ, b > v, g > v, ñ > g / ġ / n / v 

değişmeleriyle ilgili örnekler beyitler halinde verilecek ve verilen örneklerin Arap harfli 

yazılışları da eklenecektir. 

2.4.2.1. k > g değişmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde en yaygın görülen ses özelliklerinden biri tonsuz ünsüz 

k'nin, tonlu ünsüz g'ye dönüşmesidir. Bugün standart Türkiye Türkçesinde kelime başında 

görülen g sesleri Eski Türkçede k idi. Eski Türkçedeki k seslerinin Eski Anadolu 

Türkçesinde  g'ye dönüştüğü örnekler aşağıda verilmiştir. 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

  kör- > gör- 

 Beyit no: 15 

 "Ne zati gögine uçar murġ-ı vehm 

   Ne vaṣfı etegin dutar dest-i fehm" 

  kök > gök 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi anlayınca sözi 

   Ṭogan biñ öñdin dökilür gözi" 

 köz > göz 
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 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur 

   Göñülden geçüp dilde dinmiş durur" 

  kök > gök,  köñül > göñülden 

 Beyit no: 35 

 "Gerek sözi ola ma῾nilü hem oñat 

   Tefāvüt degül dirse Türk ü Tāt" 

  kergek > gerek 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum çaġladum" 

 köñül > göñül 

 Beyit no: 53 

 "Ey söz bilen inanmazısañ sıña 

   Muḳābil getür anı ṭaṭcasına" 

  keltür- > getür- 

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didigüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 

  kör- > gör- 

 Beyit no: 55 

 "Ki her beyti yerlü yerince dürüst 

   Nite ṭaṭcadan Türkīye geldi cüst" 
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 kel- > gel- 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelüp kim alup gittidiler 

   Ne kim irküben ḳodılar nitdiler" 

  kel- > gel- 

 Beyit no: 88 

 "Çü söz ḥaḳ ola didigüñ yigrek 

   Ki ḥaḳ söze ne ḥaḳ ne rüşvet gerek" 

 Beyit no: 91 

 "Ne geñişlik olısar ol ilde ey yār 

   Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ göñli ṭar" 

 Beyit no: 115 

 "Ki bizüm gibi niceler içdiler 

   Bu çeşme ṣuyın geldiler geçdiler" 

  kel- > gel- 

 Beyit no: 142 

 "Gel ey ulu eyleme giceye göç 

   Ki bir resme ḳalmaz bu ῾ālem ṣoñuç" 

 köç > göç 

 Beyit no: 147 

 "Ḳavīnüñ gücini götür ey ża῾īf 

   Gün ola kim aña olasın ḥarīf" 

 küç > güç, kün > gün 
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 Beyit no: 215 

 "Tena῾um hemīn beş gün idibile 

   Ki ayruḳ yeründügine şād ola" 

  kün > gün 

 Beyit no: 236 

 "Belürince tedbīrle işe uç 

   Müdāra yig andan ki savaş u güç" 

  küç > güç 

 Beyit no: 269 

 "Dilemezseñ ilüñ elüñden gide 

   Ulu iş verme giyici yigide" 

  kit- > git- 

 Beyit no: 272 

 "Anı kim urış gördü ṭurmadı 

   Sen öldür eger yaġı öldürmedi" 

  kör- > gör- 

 Beyit no: 334 

 "El urmaġa baş ḳaşuma ger ḳoşasın 

   Ki gün ola ayaḳlara düşesin" 

2.4.2.2. t > d değişmesi  

 Günümüzde başında d olan ince ve kalın sıradaki kelimeler Eski Türkçe döneminde 

t ile söylenmekteydi. 't' sesinin d'ye dönüşmesi Eski Türkçe döneminin sonlarında başlayan 

bir hadisedir. Eski Anadolu Türkçesi döneminde ise hem t'li hem de d'li örneklerin olduğu 
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eserler vardır. Bu farklılık aynı eserde dahi kendini gösterebilmektedir. Aşağıda, incelenen 

eserde hem t'li hem de d'li şekliyle karşılan örnekler sıralanacaktır. 

 tagıl- / dagıl- 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġ içün ḫātırumdan ḳayu" 

  daġılmaġ içün 

 Beyit no: 332 

 "Ṭaġılmış göñülleri sen cem῾ ḳıl 

   Ki cem῾iyyetüñden üzülmeye ḳıl" 

  taġılmış 

 Beyit no: 413 

 "Ṭaġılub bilü gidüp ῾aḳl-ı hūş 

   Ögütden ḳulaḳ ṭolu elleri boş" 

  ṭaġılub 

 Beyit no: 466 

 "Sehergāh yolından ṭaġılırsa gül 

   Revādur velī odun eyle degül" 

  ṭaġılırsa 

 tüş / düş 

 Beyit no: 90 

 "İlini ῾imāret düşinde göre 

   Şu kim ilinüñ ḫātırını ıra" 
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  düşinde 

 Beyit no: 102 

 "Çü ḥak Tengriden ḳorḳar ol kişi 

   Sen ol kişiyi eyle ḥākim tüşi" 

  tüşi 

 tat / dat 

 Beyit no: 292 

 "Çü düşmen düzer ṭatlu sözi ey yār 

   İnanma ki aġuyı bala ḳarar" 

  ṭatlu 

 Beyit no: 516 

 "Ṭobı ol alur kim dili datludur 

   Yavuz ḫulinüñ işi ṭub yatludur" 

  datludur 

 tur- / dur- 

 Beyit no: 254 

 "Budur Sa῾di ögüdi gözüñi aç 

   Duvaruñ dibin ḳazıcak durma ḳaç" 

  durma 

 Beyit no: 958 

 "Yaraşur yigide örü ṭurmaḳ 

   Ḳoca ṭurımaz bulmayınca ṭayaḳ" 
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  ṭurmaḳ 

 tayan- / dayan- 

 Beyit no: 227 

 "Ṭayanma ululıġa yañılma yol 

   Ki senlü vü sensüz olugeldi ol" 

  ṭayanma 

 Beyit no: 483 

 "Getürme boşu ḥırṣa dayanmaġıl 

   Çü ṭopraḳsun odlayın yanmaġıl" 

  dayanmaġıl 

 "Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde daha çok ince sıradaki kelimelerin t seslerini 

d'ye çevirdiği kalın sıradakilerin de t sesini koruduğu söylenir." (Özkan, 1995: 107) 

Bahsedilen şekilde t seslerinin d'ye dönüştüğü örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

 dut- 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫata ῾özrini işidür" 

  tut- > dut- 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣi olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçın bilenler girü yiter" 

  dutar 
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 Beyit no: 231 

 "Ki ḫayr işde ḳullıḳda dutdı seni 

   Ḳomadı mu῾aṭṭal ki añla bunı" 

  dutdı 

 Beyit no: 335 

 "Dutayın ki çoḳlara sözüñ öter 

   Kişi var ki hem saña güci yeter" 

  

 daḫi 

 Beyit no: 29 

 "Saña ῾izz-i levlāk temkīn yeter 

   Sena daḫi Ṭāhā vü Yāsīn yeter" 

 Beyit no: 46 

 "Ögüme düşegeldi didüm hele 

   Nola bu daḫi Türkīye ger gele" 

  takı > daḫi 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayublamasun yādum u bilişüm" 

 diri / diril- 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmakiçün ḫātırumdan ḳayu" 
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  tirig > diri 

 Beyit no: 145 

 "Göñüller dirilirse yigdür ki genc 

   Ḫazīne boş olsun ṭolınca ilenç" 

  dirilirse 

 Beyit no: 321 

 "Göñül diri olsa helāk olmaz 

   Ten ölse ne ḳayu göñül ölmez" 

 Beyit no: 343 

 "Aṭasuz kişidür uludan ulu 

   Dünin diri dutar ve göñlin alu" 

 dart- 

 Beyit no: 79 

 "Eşitdüm şol uḫtın ki dartardı cān 

   Dedi Hürmüz öñünde Nuşirevān" 

  tart- > dart- 

 Beyit no: 395 

 "Belālar çeker çoḳ esrükler 

   Çevük dartar esrük devā yükler" 

  dartar 

 Beyit no: 484 

 "Boyın dartuban od ḳaldurdu baş 

   Düşüp yire ṭopraḳ oldı yavaş" 



102 
 

  dartuban 

 Beyit no: 510 

 "Elüñden gelürse nehiy eylemek 

   Edegör dartınmaġıl hiç emek" 

  dartınmaġıl 

 dürlü 

 Beyit no: 150 

 "῾Acem pāzişāhları eyle dutdılar 

   Ra῾iyyetlere dürlü ẓulm etdiler" 

  türlüg > dürlü 

 deve 

 Beyit no: 138 

 "Mehārüñ içinde gidersin yatup 

   Mihārin devenüñ deveci dutup" 

  tewe > deve,  deveci 

 Beyit no: 468 

 "Göresin çü iş῾ār oḳıya ῾Arab 

   Deve niyete raḳṣ urup eyler ṭarāb" 

  deve 

 Beyit no: 817 

 "Muḥaḳḳaḳ devenüñ dizinde görür 

   Ne kim ḫūbı çinüñ yüzinde görür" 
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 dilkü 

 Beyit no: 267 

 "Durur ḳaplana av bilen it temām 

   Ḳaçar dilküden aṣlan olursa ḫām" 

  tilki > dilkü 

 Beyit no: 831 

 "Sen aslan eger dilkülük idesin 

   Bulardan nite ḳurtulu-bilesin" 

 ditre- 

 Beyit no: 741 

 "Dimedi bir nesneyi düşmenüm 

   Ki ditreye işitsem tenüm" 

   titre- > ditre- 

 dutsak 

 Beyit no: 286 

 "Şu kimse ola dutsaġa destigīr 

   Ki kendü daḫı olmış ola esīr" 

  tutsak > dutsaġa 

 Beyit no: 287 

 "Ḳayurmaz mı ki kendü dutsaḳ ola 

   Şu kim dutsaġa güç degüribile" 

 Beyit no: 323 

 "Ayaḳdan düşüp nite dutsaḫ ḳala 
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   Elin düşmişüñ her ki ṭutmış ola" 

  tutsak > dutsaḫ 

 Eski Türkçedeki gibi t sesinin devam ettiği örnekler de aşağıda sıralanmıştır. 

 togru 

 Beyit no: 165 

 "Saḳın varma egri yola ey yigit 

   Sözüñ ṭoġrusın Sa῾diden key işit" 

  ṭoġrusın 

 Beyit no: 228 

 "Direm ṭoġrusın saña ey şehriyār 

   Çü ḫaḳ ola söz dimegine yarar" 

 Beyit no: 598 

 "Yüri ṭoġru yol menzili alasın 

   Ve ger ümīdüñ üzüp ḳalasın" 

  ṭoġru 

 tog-  

 Beyit no: 78 

 "Niçe ülker ü aya ṭoġa güneş 

   Ḳomış olasın sen sin içinde baş" 

  ṭoġa 

 tavar 

 Beyit no: 180 
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 "Şol ādem ki yimek uyımaḳ ḳovar 

   Çü ol ādemī vü çü ḥayvān ṭavar" 

  ṭavar 

 Beyit no: 182 

 "Her ādem ṭavardan degül yig neşek 

   Yavuz ādemīden yig ola eşek" 

  ṭavardan 

 Beyit no: 569 

 "Ṭavar kim yeri ola ṭaġ ü yabān 

   Hiç ādem olmaya ögredüben" 

 tamar 

 Beyit no: 52 

 "Çü fikrüm ṭamarında ḳan etdi cūş 

   Temām eyledüm Tengri fażlında uş" 

  ṭamarında 

 Beyit no: 602 

 "Ger olmaya kökde aṣıllu ṭamar 

   Ḳopar bıraġ andan kişi ne umar" 

  ṭamar 

 Beyit no: 687 

 "Saña şöhret ü ḥırṣ u benlik revān 

   Ṭamaruñda ḳandur gövdende cān" 

 tolaş- 
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 Beyit no: 96 

 "Gerek ẓulm edüp olmayasın baġī 

   Elüñden ṭolaşmaya ḫalḳ ayaġı" 

  ṭolaşmaya 

 tol- / tolu 

 Beyit no: 145 

 "Göñüller dirilirse yigdür ki genc 

   Ḫazīne boş olsun ṭolınca ilenç" 

  ṭolınca 

 Beyit no: 300 

 "Her altun ni῾met ki ṭoldı yanuñ 

   Vir imdi ki soñra degüldür senüñ" 

  ṭoldı 

 Beyit no: 624 

 "Teni besliyenler bilimezler uş 

   Ki ḥikmetden olur  ṭolu mi῾de boş" 

 tudak 

 Beyit no: 149 

 "Ṭudaḳ depredüp sürme maẓlūm işin 

   Çıḳaru-ile ẓālimüñ heb dişin" 

  ṭudaḳ 

 toy- 

 Beyit no: 198 
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 "Ger ımışaġısañ düşmen igen ḳıyar 

   Ḳaḳıganısañ ḫalk senden ṭoyar" 

  ṭoyar 

 Beyit no: 331 

 "Nice müflis ādem ṭoyar yir aşı 

   Nice müna῾amuñ yile varur işi" 

 ton 

 Beyit no: 493 

 "Ṭonın arı dutan içini pelīz 

   Nite uçmaġa durabile ümīz" 

  ṭonın 

 Beyit no: 586 

 "Ki çün ῾āriyet ṭonları ṣoyalar 

   Aña eskice ḳaftanın ḳoyalar" 

2.4.2.3. k > ḫ değişmesi 

 "İçerisinde h sesi bulunan  Türkçe kelimelerde bu ses k > ḫ > h gelişmesiyle ortaya 

çıkmıştır." (Öztürk, 2017: 57) 

 daḫi 

 Beyit no: 29 

 "Saña ῾izz-i levlāk temkīn yeter 

   Sena daḫi Ṭāhā vü Yāsīn yeter" 

 Beyit no: 46 

 "Ögüme düşegeldi didüm hele 

   Nola bu daḫi Türkīye ger gele" 
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  takı > daḫi > dahi 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayublamasun yādum u bilişüm" 

  daḫi 

 yoḫ / yok 

 Beyit no: 42 

 "Yoḫ ol kim hemīn herze vü hezl ola 

   Anuñ bigi ḳalmasa yig kim ḳala" 

  yok > yoḫ 

 Beyit no: 100 

 "Ḳılıcıyla ilgün ḥarāba gider 

   Yoḳ eyle ki miskinler āh ider" 

  yoḳ 

 Beyit no: 235 

 "Cihānda ḳoyıncaduñ altunı çoḳ 

   Ki dördüñdi Sa῾dī hiç altunı yoḳ" 

 Beyit no: 754 

 "Yiseñ ġuṣṣa kendüzi ḳayu yoḫ ey yār 

   Gice çün yanuñda ola ġam-güsār" 

 yoḫsul / yoksul 

 Beyit no: 80 
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 "Ki yoḳsulı gözetmek olsuñ işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin asayişüñ" 

  yoḳsulı 

 Beyit no: 91 

 "Ne geñişlik olısar ol ilde ey yār 

   Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ göñli ṭar" 

 Beyit no: 92 

 "Yaramaz ki yoḫsulı öldüre şāh 

   Ra῾iyyet olur şāha püşt ü penāh" 

  yoḫsulı 

 Beyit no: 151 

 "Ne ol şāhlaruñ heybeti ḳaldı 

   Ne yoḳsullaruñ miḫneti ḳaldı" 

 korḫu / korku 

 Beyit no: 99 

 "Boyun vermeyen ḥākimüñḳorḳusın 

   Çü bilmeye ḳorḳu nite ḳor ḫūsın" 

  ḳorḳu 

 Beyit no: 786 

 "Geçicek igen ögredigör ḫūyı 

   Eyü  yavuz añlasun ḳorḫuyı" 

  korıku > ḳorḫu 

 oḫşa- 
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 Beyit no: 197 

 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuban sile göz yaşın" 

  okşa- > oḫşa 

 uyḫu / uyḳu 

 Beyit no: 217 

 "Senüñ gözüñe nite uyḫu girür 

   Ki maẓlūm uyımaz zaḥmet görür" 

  udku > uyḫu 

 Beyit no: 36 

 "Yatup uyuma ġaflet ile tamām 

   Ulular gözünedür uyḫu ḥarām" 

 Beyit no: 979 

 "Sen uş uyḳudan vaḳitsüz ṭurasın 

   Erişmeyesin gerçeyü göresin" 

  uyḳudan 

 dutsaḫ 

 Beyit no: 323 

 "Ayaḳdan düşüp nite dutsaḫ ḳala 

   Elin düşmişüñ her ki ṭutmış ola" 

  dutsaḫ 

 başaḫ 
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 Beyit no: 327 

 "Ziyāna virür ḥarman ıssı işin 

   Ki başaḫcıya ḳarşu ṣalar başın" 

  başak > başaḫ 

 yaḫşi 

 Beyit no: 494 

 "Özin yaḫşi ṣanmaḳ yamandur aġa 

   Neçün menligüñ Tengriliga ṣıġa" 

  yakşı > yaḫşi 

 boyunduruḫ 

 Beyit no: 577 

 "Elimdemise didi boyunduruḫ 

   Ne yük dartdum ne oladum aruḫ 

  boyunduruk > boyunduruḫ 

 açıḫ 

 Beyit no: 650 

 "Öküş yiyici ḳarın yüküni çeker 

   Yüzi ṣuyın açıḫsa ḳayġu döker" 

  açık > açıḫ 

 kulaḫ / kulak 

 Beyit no: 722 
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 "Yavuz söze urma ḳulaḫ durma yürüt 

   Yaramaz işi görür olursañ ürüt" 

  kulgak > ḳulaḫ 

 Beyit no: 724 

 "Başuñda ḳodılar göz ile ḳulaḳ 

   Aġız söz içün göñül fehme ulaḳ" 

  ḳulaḳ 

 Beyit no: 765 

 "Çü ῾avrat nātuta göz ḳulaḳ 

   Erinüñ başına bürüncük bıraḳ" 

 topraḫ 

 Beyit no: 748 

 "Ayaġında baġ yatsa ṭopraḫda er 

   Yig andan ki vara düze fitneler" 

  toprak > ṭopraḫ 

 sovuḫ 

 Beyit no: 922 

 "Nefis her dem almas ṣovuḫ yilin 

   Nita olısar añla mi῾de ḥalin" 

  soguk > ṣovuḫ 
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2.4.2.4. b > v değişmesi 

 Eski Türkçedeki söz başında, içinde ve sonundaki b seslerinin Eski Anadolu 

Türkçesinde çoğunlukla v'ye döndüğü bilinmektedir. 

 var- / var 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki kor 

   Ne ḳapuya vardısa oldu ḫor" 

 Beyit no: 83 

 "Bilür uṣlu kişi çoban uyısa 

 ῾Aceb mi varup ḳurt ḳoyunı yise" 

  bar- > var- 

 Beyit no: 141 

 "Sa῾ādet sarāyında varısa er 

   Bu bir ḥarf Sa῾di sözinden yiter" 

  bar > var 

 Beyit no: 176 

 "Şerri ḳoparan başın añda virür 

   Ki ῾akreb inine diri az varur" 

 vir- 

 Beyit no: 47 

 "Ki Bostān içinden irilmiş durur 

   Öküş ḫoş ögütler virilmiş durur" 

 Beyit no: 176 

 "Şerri ḳoparan başın añda virür 
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   Ki ῾akreb inine diri az varur" 

  ber- / bir- > ver- / vir- 

 yavuz 

 Beyit no: 175 

 "Yavuzlıġı bulmaya eylük iden 

   Ya eylük nite biter yavuzdan" 

  yabız > yavuz,  yavuzdan 

 Beyit no: 760 

 "İyiyse erine key eglenç olur 

   Yavuz ise key miḥnet ü renç olur" 

 ev 

 Beyit no: 26 

 "Nite ṭuta ῾isyān obasında ev 

   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 

  eb > ev 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 yavlak 

 Beyit no: 771 

 "Ne ḫoş geldi bu söz iki kişiden 

   Ki yavlaḳ begendi anı işiden" 
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  yablak > yavlaḳ 

 -van / -ven 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan ῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edep" 

  -ban > (sorar)-van 

 Beyit no: 209 

 "Dimezven savaşda ṭurışmaḳ ṭokın 

   Ḳaḳıdumda ῾aḳlı yirinde saḳın" 

  -ven > (dimez)-ven 

2.4.2.5. g > v değişmesi 

 Eski Türkçede bazı ek ve kelimelerin sonundaki g sesleri Eski Anadolu 

Türkçesinde düşmektedir. Bu düşme neticesinde bazı kelimelerde yuvarlaklaşma görülür. 

Düşme olmayıp da g sesinin korunduğu kelimelerde yuvarlak ünlü yanındaki g sesleri v'ye 

dönüşür. 

 kılavuz 

 Beyit no: 21 

 "Bu yolda azıtmaya ol kendüzin 

   Ki elden ḳomaya ḳulavuz izin" 

  kulaguz > ḳulavuz 

 sovuḫ 

 Beyit no: 922 
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 "Nefis her dem almas ṣovuḫ yilin 

   Nita olısar añla mi῾de ḥalin" 

  sogık / soguk > ṣovuḫ 

2.4.2.6. ñ>g Değişmesi 

 Eski Türkçede ñ ve g'li olmak üzere iki şekli bulunan bazı kelimeler Eski Anadolu 

Türkçesi metinlerinde g ile kullanılmaktadır. 

 eger 

 Beyit no: 8 

 "Eger suçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  eñer > eger 

 Beyit no: 38 

 "Kim anuñıla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

 Beyit no: 831 

 "Sen aslan eger dilkülük idesen 

   Bulardan nite kurtılubilesen" 

 igen 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen berī 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü peri" 

  iñen > igen 
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 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evimde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm itme dutma kin 

   İdersen ḳoparursun özüñ kökin" 

2.5. Ses Düşmeleri 

 Bu  bölümde ses düşmeleriyle ilgili örneklerden bahsedilecektir. Önce ünlü 

düşmeleri daha sonra ünsüz düşmeleri metin üzerinden örneklendirilecektir. 

2.5.1. Ünlü Düşmesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde ünlü düşmesi olayı çoğunlukla orta hece ünlüsünün 

düşmesi şeklindedir. 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlimi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

  göñül > göñlimi 

 Beyit no: 64 

 "Eger incü girmezse yancuġa 

   Heves eyler oġlan uşaḳ boncuġa" 

  ogul > oglan 

 Beyit no: 108 

 "Sinā şimdi boynına ḳurduñ bıçaḳ 

   Yoḳ ol dem ki ḳoynı dutup yırtıcak" 

  boyun> boynına,  koyun > koynı 



118 
 

 Beyit no: 114 

 "Eşitdim ki Cemşīd düzmiş-idi 

   Bıñar üzre bir ṭaşa yazmış-ıdı" 

  üzere > üzre 

 Beyit no: 196 

 "Gerek ḳavmine şöyle şāh kīn duta 

   Ki sevgülü oġlına müşfiḳ ata" 

 ogul > oglı 

 Beyit no: 333 

 "Şol içi ḳaranuñ ne ṭaş baġrı var 

   Ki ḳarıncanuñ göñlin isteye ṭār" 

  baġır > baġrı, göñül > göñli 

 Beyit no: 507 

 "Elüñ iricek düşmenüñ boynın ur 

   Ki göñlüñ tozını furṣatuñ suyı yur" 

 boyun>boynın,  

 Beyit no: 633 

 "Emek isteriseñ ḳarnuñ ṭoḳın 

   Bunuñ ü anuñ var ḳapusın doḳın" 

  ḳarın > ḳarnuñ 

 Beyit no: 666 

 "Gedānuñ ger olmaya avcında pul 

   Yig ol pāzişāhdan ki ḳāni῾ degül" 

  avuç > avcında 
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 Beyit no: 739 

 "Eytdi ki incitme ḳardeş beni 

   Yig ol kim nedür bilmeyem düşmeni" 

  eyit- > eyt- 

 Beyit no: 801 

 "Şu ḥātun ki ḥüsni güneşden ḳapar 

   Ne beñzer yigide ki yiñle ḳopar" 

  beñizer > beñzer 

 Ünlü düşmesi olayının özel bir şekli de ünlü birleşmesidir.  

 Beyit no: 46 

 "Ögüme düşe geldi didüm hele 

   Nola bu daḫi Türkī'ye ger gele" 

  Ne ola > nola 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Nekim irküben ḳodılar n'etdiler" 

 ne et- / ne it- > n'et- / n'it 

 Beyit no: 275 

 "Şol atlu ki ḳaçar görivek çeri 

   Degül kendüyi ḳorḳıdur çoḳları" 

  şu ol > şol 

2.5.2. Ünsüz Düşmeleri 

2.5.2.1. g >ø 
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 Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçişte birden fazla heceli kelimelerin sonundaki 

g, ġ sesleri düşmektedir: 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

  kapıg > kapu 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣī olanları ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

  ḳatıg > ḳatı 

 Beyit no: 255 

 "Çalışda gözetgil ḳaçacaḳ yeri 

   Ne bilme ki yarar nolısar çeri" 

  çerig > çeri 

 Beyit no: 350 

 "Şu ḳul Tengrinüñ raḥmetinden alur 

   Ki añdan ḳamu ḫalḳ rāḥat bulur" 

  kamug > kamu 

 Beyit no: 497 

 "Düşer boyın üstine yavuz ḫulu 

   Ululıġı terk it olasın ulu" 

  ulug > ulu 

 Kelime içinde görülen düşme örnekleri: 
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 Beyit no: 35 

 "Gerek sözi ola ma῾nilü hem oñat 

   Tefāvüt degül dirse Türk ü Tāt" 

  kergek > gerek 

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didigüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 

  emgek > emek 

 Beyit no: 118 

 "Sen eyle uyı yatıcaḳ bir yere 

   Ki maẓlūm üni ḳulaġuña gire" 

  kulgak > kulak 

 İsimden isim yapma eki -lıg, -lig ve diğer bazı eklerdeki g sesinin de düşmesi söz 

konusudur: 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫata ῾özrini işidür" 

  -gan / -gen > -an / -en 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

  -gınça / -ginçe > -ınca / -ince 

 Beyit no: 54 
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 "Göresin ki eyle midür didigüm 

   Belüre ne deñlü emek yidigüm" 

  -gur / -gür > -ur / -ür 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme vü dutma kin 

   Edersen ḳoparursun özüñ kökin" 

  -gar / -ger > -ar / -er 

 Beyit no: 265 

 "Savaşa veribigil eyle eren 

   Ki yüreklü ola ḳılıç uran" 

  -lıg / -lig > -lu / -lü 

 Beyit no: 275 

 "Şol atlu ki ḳaçar göricek çeri 

   Degül kendüyi ḳorḳıdur çoḳları" 

  -lıg / -lig > -lu / -lü 

 Beyit no: 1055 

 "Ḳadem ilerü vireñ gökden aş 

   Girü ḳalma ḥayvānlayın çekme baş" 

  -garu / -gerü > -aru / -erü 

2.5.2.2. y >ø 

 Kelime başındaki y sesinin düştüğü örnekler vardır: 

 Beyit no: 61 

 "Görür ῾ūd aġacını kim ḫoş düter 
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   Üzerlik daḫi özin oda atar" 

  yıġaç > aġaç 

 Beyit no: 64 

 "Eger incü girmezse yancuġa 

   Heves eyler oġlan uşaḳboncuġa" 

  yinçü > incü 

 Beyit no: 85 

 "Şu ῾āmel ki ῾ālimleri incidür 

   Pes ider ki tüfeyr şāh gencidür" 

 yinçü > incü 

 Beyit no: 198 

 "Ger ımışaġsañ düşmen igen ḳıyar 

   Ḳaḳıġanısañ ḫalḳ senden ṭoyar " 

  yumşak> ımışaġ 

 Beyit no: 202 

 "Eger pend ü bend etmeye aña kār 

   Yaramaz aġaçdur dibinden ḳopar" 

 yıġaç > aġaç 

 Beyit no: 250 

 "Sen öldürme yavrısını her ilenüñ 

   Ve gerni ḳaçu yaraddı isen bil anuñ" 

  yılan > ılan / ilen 
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 Beyit no: 501 

 "Ulu başludur ululuḳdan ıraḳ 

   Başı ulu beyünsüzdür ḳabaḳ" 

  yıraḳ > ıraḳ 

 Beyit no: 558 

 "Eger ῾ömrüñ olursa ġuṣṣa yoḳ 

   Ilan soḫmaya seni geçmeye oḳ" 

 yılan> ılan 

 Beyit no: 794 

 "Ne ḥas ola ol oġlanuñ ılduzı 

   Ki ḥaṭṭından öñdin ḳarara yüzi" 

  yıldız > ılduz 

 Beyit no: 1070 

 "Arılar ḥaḳḳı-çün çepel işden 

   Iraḳ dut her dürlü teşvīşden" 

 yıraḳ > ıraḳ 

2.5.2.3. l >ø 

 Eski Türkçedeki keltür- ve oltur- fiilerinin Eski Anadolu Türkçesine geçişte l sesini 

düşürdüğü görülür: 

 Beyit no: 43 

 "Otururken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

  oltur- > otur- 
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 Beyit no: 53 

 "Ey söz bilen inanmazısañ sına 

   Muḳābil getür anı ṭaṭcasına" 

  keltür- > getür 

 Beyit no: 745 

 "Getürdüñ götürdüñ uş yanuma 

   Oturduñ baturduñ anı cānuma" 

2.6. Ses Türemesi 

 Eski Anadolu Türkçesinde ünsüz türemesi örnekleri fazla görülmemektedir. 

İcelenen metin de bu özelliği destekler niteliktedir. Bazı metinlerde görülen v, y ve n 

türemelerine inceleme metninde rastlanamamıştır. 

 Eski Türkçedeki ur- fiili Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde bazen ur- bazen de 

vur- şeklinde yazılmıştır. Ele alınan metinde bu kelime tamamiyle ur- şeklinde yazılmıştır.  

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tac urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫtdan" 

  urur 

 Beyit no: 241 

 "Yaramazlarıyla savaş ḳurmaġıl 

   Durup neştere barmaġuñ urmaġıl" 

  urmaġıl 

 Beyit no: 265 

 "Savaşa veribigil eyle eren 

   Ki yüreklü ola ḳılıç uran" 
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  uran 

 Beyit no: 334 

 "El urmaġa baş ḳaşuma ger ḳoşasın 

   Ki gün ola ayaḳlara düşesin" 

  urmaġa 

 Beyit no: 342 

 "Ṭapu idüp el başmaġa urma ṭur 

   Ver etmek baña başıma başmaḳ ur" 

  urma,  ur 

 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde ön seste hem y'li hem de y sesini kaybetmiş 

örneklerin bir arada kullanıldığı görülebilmektedir. Ancak Tercüme-i Ferhengnâme-i 

Sa'dî'de ön seste y'nin düşmesi yaygındır. Ünsüz düşmesi bölümünde verilen örneklerin 

(ılan, ılduz, ırak, incü, agaç) y'li kullanımıyla metinde karşılaşılmamıştır. 

 Yardımcı ses olarak n sesi bunlar, şunlar, onlar zamirlerinde karşımıza 

çıkabilmektedir. Metinde ise bu türemenin örneğine rastlanamamıştır. Bu zamirlerden 

"şular / şunlar" hiç kulanılmamıştır. Diğer iki zamir ise "bular" ve "olar" şeklinde 

kullanılmıştır. 

 Beyit no: 36 

 "Olar kim cihāndan sefer etdiler 

   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 

  olar 

 Beyit no: 527 

 "Olar Tengriden yaña yol buldılar 

   Ki miḥnet oḳına umaç oldılar" 
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 Beyit no: 831 

 "Sen aslan eger dilkülük idesin 

   Bulardan nite ḳurtulubilesin" 

  bulardan 

 Beyit no: 1023 

 "Demiş-idi iblīs günileyü 

   Ki hiç gelmeye iş bulardan eyü" 

  bulardan 

2.6.1. İkizleşme 

 İkizleşme, türemenin özel bir şeklidir. v, y ve n türemelerine metinde 

ratlanamazken ikizleşme, birkaç örnekte görülmektedir. 

 Beyit no: 58 

 "Yedi yüz elli bişinde temām 

   Ki tāriḫ yazılu dutar ḫaṣ u ῾ām" 

  elig > elli 

 Beyit no: 111 

 "Niçe elli yıllıḳ eyü adı yir 

   Yavuz ad ayaġa bıraġur ṣīr" 

  elli 

 Beyit no: 160 

 "Budaġ üzre dibin keserdi bir er 

   Çü baġ issi gördi idicek naẓar" 
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  ıssı / issi 

 Beyit no: 278 

 "Nice devlet issi ki oyun-ile 

   Ütüzüp verür devletini yile" 

 Beyit no: 927 

 "Şu kötrüm ki öl diyü deñşürdi ḥāl 

   Ne aṣṣı ḳoyarısañ aġzına bal" 

  aṣṣı 

2.7. Yer Değiştirme 

 Bazı kelimelerde, kelime içindeki seslerin yer değiştirmesidir. Bu ses olayıyla ilgili 

metinde geçen örnek gibi / bigi kelimelerindeki seslerin yer değiştirmesidir. Metinde daha 

çok bigi şeklinde geçmektedir. Yalnızca bir beyitte gibi olarak yazılmıştır. 

 Beyit no: 42 

 "Yoḫ ol kim hemīn herze vü hezl ola 

   Anuñ bigi ḳalmasa yig kim ḳala" 

  bigi 

 Beyit no: 119 

 "Şu miskīn ki deāzın alımaz olur 

   Anuñ biginüñ Tengri dāzın alur" 

  biginüñ 

 Beyit no: 179 

 "Anuñ bigi kişiye ölüm gerek 

   Ki ṭaş ola andan daḫi yigrek" 
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 Beyit no: 365 

 "Hüner-mend kişi şunuñ gibidür 

   Ḳalanı odun ya otuñ dibidür" 

  gibidür 

 Beyit no: 404 

 "Şunuñ bigi meşġūl naḳḳāş ile 

   Ki işleri yoḳ hiç göz ü ḳaş ile" 

 

 

 

 

 

 

 



3. ŞEKİL BİLGİSİ 

 Tez çalışmasının bu bölümünde Eski Anadolu Türkçesindeki kelime türleri ve 

yapıları ile türetme ve işletme eklerinin metin üzerinden incelenmesi yapılacaktır. Burada 

daha önce yapılan gramer çalışmaları göz önünde tutularak örnekler verilecektir. 

3.1. İsim 

3.1.1. İsim İşletme Ekleri 

3.1.1.1. Çokluk Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde çokluk eki -lar, -ler'dir. Bu dönemde Eski Türkçe ve 

günümüz Türkçesinden farklı bir ek yoktur. 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmak işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrini işidür" 

  düşenler 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pazişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

  pazişahlar 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āsi olanları ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

 Beyit no: 373 

 "Başın kes güç idenlerüñ ḥaḳ bilür 

   Ki ẓulm idene ẓulm igen ῾dl olur" 
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  idenlerüñ 

 Beyit no: 1019 

 "Çü ῾öẕr ola῾avratlaruñ ḥalleri 

   Döner ṭā῾ate varımaz elleri" 

  ῾avratlaruñ 

3.1.1.2. İyelik Ekleri 

 Teklik 1. Şahıs: Teklik 1. şahıs iyelik eki -m'dir. Ünsüzle biten kelimelere 

eklendiği zaman yardımcı ünlü olarak  araya u, ü gelir. 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 Beyit no: 46 

 "Ögüme düşegeldi didüm hele 

   Nola bu daḫi Türkī'ye ger gele" 

  ögüme 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

 Beyit no: 309 

 "Çü gölgesi gitdi sözüm eslegil 

   Bıraḳ köleñi üstine beslegil" 

  sözüm 

 



132 
 

 Beyit no: 342 

 "Ṭapu idüp el başmaġa urma ṭur 

   Ver etmek baña başuma başmaḳ ur" 

 Beyit no: 954 

 "Yaraşmaz yigitlerle uyanmaḳ 

   Ṭulunumdagı ḳara ḳıl oldu aḳ" 

 Bu örneklerden sadece 46 ve 309. beyitlerde geçen örneklerde yardımcı ses vav (و) 

ile gösterilmiş, diğerlerinde sesli harf belirtilmemiştir. 

 Teklik 2. Şahıs: Teklik 2. şahıs iyelik eki -ñ'dir. Ünsüzle biten kelimelere eklendiği 

zaman yardımcı ünlü olarak  araya u, ü gelir. 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı ṣavar" 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edeb" 

 Beyit no: 81 

 "Elüñde ne rāḫat göre bir kişi 

   Çü öz rāḫatuñ düzesin işi" 

 Beyit no: 225 

 "Dimezse kişi ῾aybuñıyüzüñe 

   Ṣanısın hüner anı kendüzine" 

 Beyit no: 241 

 "Yaramazlarıyla savaş ḳurmaġıl 

   Dutup neştere bamaġuñ urmaġıl" 

 Beyit no: 309 

 "Çü gölgesi gitdi sözüm eslegil 

   Bıraḳ köleñi üstine beslegil" 
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 Beyit no: 798 (Bu beyit harekeli yazılmıştır ve yardımcı ses ötreyle belirtilmiştir.) 

 "Bozar seni emr ü ῾alā külli ḥāl 

   Evüñ düzmekisterisen῾avrat al" 

  evüñ 

 Beyit no: 1062 (Bu beyitteki örneklerde yardımcı sesler vav ile gösterilmiştir.) 

 "Çü yoḳ ayaġuñ dimeyem yola git 

   Elüñ göge ḳaldur vü zāriliḳ it" 

  ayaġuñ,  elüñ 

 Teklik 3. Şahıs: Teklik 3. şahıs iyelik eki -ı, -i, -sı, -si'dir. Ekin ünlüsü düzdür. 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

  ḳapusın 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣi olanları ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  elinden 
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 Beyit no: 12 

 "Ḫalīline odı gülistān eder 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan eder" 

  ḫalīline 

 Beyit no: 14 

 "Ne kim var anuñ birligisini bilür 

   Velī niteligine ḥayran ḳalur" 

  birligisini 

 "İyelik 3. şahış eki almış kelimelerde ek yığılması örnekleri görülmektedir." 

(Öztürk, 2017: 63) Metinde 14. beyitte Öztürk'ün söylemini destekler nitelikte örnekle 

kaşılaşılmıştır. "birligisi" derken iki tane iyelik 3. teklik şahıs eki üst üste gelmiştir: bir 

(isim kökü) -lig (isimden isim yapma eki) - i (3. teklik şahıs iyelik eki) - si (3. teklik şahıs 

iyelik eki) 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

 Beyit no: 210 

 "Taḥammül eder her kimüñ ῾aḳlı var 

   Yoḳ ol ῾aḳlı kim ḫışm anı ḳovar" 

  ῾aḳlı 

 Çokluk 1. Şahıs: Çokluk 1. şahıs iyelik eki -muz, -müz'dür. Ekin ünlüsü 

yuvarlaktır. Ünsüzle biten kelimelere eklendiği zaman yardımcı ünlü olarak  araya u, ü 

gelir. 

 Beyit no: 972  (Bu beyitte ekin yardımcı ünlüsü vav ile gösterilmiştir.) 

 "Daḫi gelmemiş kişiler iy nice 
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   Gele ṭopraġumuzı basup giçe" 

  ṭopraġumuzı 

 Beyit no: 1078 (Bu beyit harekeli olarak yazılmış ve örneklerdeki yardımcı ünlüler 

ötre ile gösterilmiştir.) 

 "Nolavüz biz  vü nola tedbīrümüz 

   Hemīn ῾özrümüz var daḫi taḳṣīrümüz" 

  tedbīrümüz,  ῾özrümüz,  taḳṣīrümüz 

 Çokluk 2. Şahıs: Çokluk 2. şahıs iyelik eki -ñuz, -ñüz'dür. Ekin ünlüsü 

yuvarlaktır. Ünsüzle biten kelimelere eklendiği zaman yardımcı ünlü olarak  araya u, ü 

gelir. Ancak metinde bu eklerin örneklerine rastlanamamıştır. 

 Çokluk 3. Şahıs: Çokluk 3. şahıs iyelik eki -ları, -leri'dir. Ancak metinde bu 

eklerin örneklerine rastlanamamıştır. 

3.1.1.3. Aitlik Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde aitlik eki -ḳı, -ki ve -ġı'dır. Bu ek kalınlık - incelik 

uyumuna uygun kullanılmıştır. Metinde sadece -ġı ekinin örneği geçmektedir. 

 Beyit no: 954 

 "Yaraşmaz yigitlerle uyanmaḳ 

   Ṭulunumdaġı ḳara ḳıl oldu aḳ" 

  ṭulunumdaġı 

3.1.1.4. Hal Ekleri  

 İlgi hâli: Eski Anadolu Türkçesinde ilgi hali eki -uñ, -üñ, -nuñ, -nüñ şeklindedir. 

Ekin ünlüsü yuvarlaktır. 

 



136 
 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  anuñ 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫdan" 

  kimüñ 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

  sözinüñ 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoku ne az" 

 Beyit no: 117 

 "Eşitmemişüz yoḳsuluñ āhını 

   Ererdük göge ḳasr dergāhına" 

 Beyit no: 373 

 "Başın kes güç idenlerüñ ḥaḳ bilür 

   Ki ẓulm idene ẓulm igen ῾adl olur" 
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  idenlerüñ 

 Beyit no: 816 

 "Ṭahincinüñ öküzi añlar hemān 

   Ki susama irişmez yir saman" 

  ṭahincinüñ 

 Beyit no: 868 (Bu beyitte tamlama kurulurken ilgi eki nazal n (ñ) yerine normal n 

 (.harfiyle yazılmıştır (ن)

 "Sen az nesneden itme aña cefā 

   Ulularun sözin dut ki ḫuz mā ṣefā" 

  ulularun 

 Beyit no: 1058 

 "Nice kişinüñ öñinden geçe 

   Ki hiç ṣaçmadın toḫmı buġday biçe" 

  kişinüñ 

 Yükleme hâli: Öztürk'ün (2017: 63) Timurtaş'tan aktardığına göre "Eski Türkçede 

yükleme hâli ekleri yalın haldeki isimlere -g, iyelik eklerinden sonra -n, zamirlerden sonra 

-nı, -ni şeklinde kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde bu eklerin ikisine 

rastlanmaktadır." 

 Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak kullanılan yükleme eki -ı, -i'dir. 

Ferhengnâme'de de kullanımına fazlaca rastanmaktadır.  

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 
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  göñlümi 

 Beyit no: 80 

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsun işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin āsāyişüñ" 

  yoḳsulı 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

  ekinciyi 

 Beyit no: 403 

 "Ḥaḳḳ yüz dutupḫalḳ içinden ḳaçup 

   Baḳup sāḳiye vü şarābı seçüp" 

  şarābı 

 Eski Anadolu Türkçesinde kaynaklarda geçen bir başka yükleme eki ise n'dir. 3. 

şahıs iyelik eklerinden sonra kullanılmaktadır. 

 Beyit no: 1 

 "Direm adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  adın 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 
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  ḳapusın 

 Beyit no: 99 

 "Boyun vermeyen ḥākimüñ ḳorḳusın 

   Çü bilmeye ḳorḳu nite ḳor ḫūsın" 

  ḳorḳusın 

 "Bazı durumlarda eksiz yükleme halinden de bahsedilebilir. İyelik 1. ve 2. 

şahıslardan sonra yükleme görevi hal eki kullanılmadan karşılanmaktadır." (Öztrük, 2017: 

64) Bu durumu Timurtaş eksiz akkuzatif (yükleme) şeklinde ifade eder. 

 Beyit no: 241 

 "Yaramazlarıyla savaş ḳurmaġıl 

   Dutup neştere bamaġuñ urmaġıl" 

 Beyit no: 307 

 "Yetimi göricek yere depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 

 Beyit no: 798 

 "Bozar seni emr ü ῾alā külli ḥāl 

   Evüñ düzmek isterseñ῾avrat al" 

 Beyit no: 1062 

 "Çü yoḳ ayaġuñ dimeyem yola git 

   Elüñ göge ḳaldur vü zārīlik it" 

 Yönelme hâli: Bu dönemin yönelma hal eki -a, -e'dir. Eski Türkçedeki -ga, -ge 

ekinden g sesinin düşmesiyle oluşmuştur. 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 
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  ḳapuya 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı savar" 

  işüñe 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  ṣuçluya 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫtdan" 

  başına,  ṭopraġa 

 Beyit no: 12 

 "Ḫalīline odı gülistān eder 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan eder" 

  ḫalīline,  niceye 

 Beyit no: 28 

 "Ki bir niçe dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

  dervīşe,  ḳonuḳluġuña 

 Bir örnekte yükleme hal eki yerine yönelme hal ekinin kullanıldığı görülmüştür. 
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 Beyit no: 17 

 "Kişi genc-i Kārūn'a yol bulmadı 

   Ve ger buldı çıḳmaġa ol bilmedi" 

  çıḳmaġa 

 Bulunma hâli: Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan bulunma hal eki -da, -de'dir. 

Ekin -ta, -te şekli kullanılmaz. Dolayısıyla tonsuz ünsüzle biten kelimelere eklendiği 

zaman ünsüz uyumu bozulur. 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  dilde 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pazişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

  eşiginde 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

  altında 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

  deñizde,  ḳırañda 
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 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

  evümde 

 Beyit no: 954 

 "Yaraşmaz yigitlerle uyanmaḳ 

   Ṭulunumdaġı ḳara ḳıl oldu aḳ" 

  ṭulunumdagı 

 Ayrılma hâli: Eski Anadolu Türkçesinde ayrılma hal eki -dan, -den'dir. Ekin -tan, 

-ten şekli kullanılmaz. Dolayısıyla tonsuz ünsüzle biten kelimelere eklendiği zaman ünsüz 

uyumu bozulur. 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  ḥikmetden 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  elinden 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫtdan" 

  baḫtdan,  taḫtdan 
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 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edeb" 

  ululıġuñdan 

 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur 

 Göñülden geçüp dilde diñmiş durur" 

  göklerden,  göñülden 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫātırumdan ḳayu" 

  ḫātırumdan 

 Beyit no: 105 

 "Bu sözde yarar içer olursam ānd 

   Ki hem pāzişahdan görür ol gözend" 

  pāzişahdan 

 Beyit no: 1007 

 "Ḳafesden çü ḳuş uça üzile ḳayd 

   Girü olmaya hiç dile gökçe ṣayd" 

  ḳafesden 

 "Ekin Eski Türkçe dönemindeki -dın, -din şeklinin Eski Anadolu Tükçesinde bazı 

örneklerde kalıplaşmış şekillerde kullanıldığı görülür." (Öztürk, 2017: 66) 
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 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

  öñdin 

 Beyit no: 794 

 "Ne ḥas ola ol oġlanuñılduzı 

   Ki ḥaṭṭından öñdin ḳarara yüzi" 

  öñdin 

 Beyit no: 1058 

 "Nice kişinüñ öñinden geçe 

   Ki hiç saçmadın toḫmı buġday biçe" 

  saçmadın 

 Eşitlik hâli: Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak kullanılan eşitlik hâl eki -ca, 

-ce, -ça, -çe'dir. 

 Beyit no: 34 

 "Ne dilçe olurısa ma῾nīdür aṣl 

   Ki anuñ için ḳonılur bāb u faṣl" 

  dilçe 

 Beyit no: 154 

 "Ne eylük tevaḳḳu῾ eder ol kişi 

   Ki ardınca ḳarış ola yoldaşı" 

  ardınca 
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 Beyit no: 526 

 "Sen içürme ḳarluca ṣu yavuza 

   Ger içürsen aġutın yaz boza" 

  ḳarluca 

 Beyit no: 586 

 "Ki çün ῾āriyyet ṭoları ṣoyalar 

   Aña eskice ḳaftanın ḳoyalar" 

  eskice 

 Beyit no: 916 

 "Zehī paẕişāh gör ki ol nāz ile 

   Ḳulın bisler ü bunca i῾zāz ile" 

  bunca 

 Beyit no: 1020 

 "Sen uş ῾öẓürsüz eylemezsin hüner 

   Ögünme eyi ῾avratdan aluca er" 

  aluca 

 "Eski Türkçedeki -layu, -leyü ekinin Eski Anadolu Türkçesindeki -layın, -leyin 

şekli de eşitlik hal eki gibi kullanılmaktadır. Ekin -ca, -ce ile birleşmesinden oluşan -

cılayın, -cileyin şeklinin de eşitlik fonksiyonu görülür." (Öztürk, 2017: 66) 

 Beyit no: 345 

 "Av avlamaġa düriş aṣlanlayın 

   Sökel dilgü bigi uzatma boyın 

  aṣlanlayın 
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 Beyit no: 358 

 "Ḳarıncalayın nice bir irkesin 

   Yiyigör anı yimedin seni sīn" 

  ḳarıncalayın 

 Beyit no: 416 

 "Eger incü olaydı yaġın tolu 

   Olaydı boncuḳlayın şer tolu" 

  boncuḳlayın 

 Beyit no: 427 

 "Elin çekmege ῾aşḳdan çāre yoḳ 

   Yaġarısa yaġmurlayın ṭaş u oḳ" 

  yaġmurlayın 

 Beyit no: 873 

 "Niçün suçluya uruvan ḥad aḫī 

   Çü suçluvan ancılayın ben daḫi" 

  ancılayın 

 Beyit no: 901 

 "İki yüzlü mühre ki ḳavşurdı ḥaḳ" 

   Ki bir mühre sencileyin düzdi baḳ" 

  sencileyin 

 Vasıta hâli: "Eski Türkçeden bu yana gelen ve fiilin hangi vasıtayla yapıldığını 

bildiren durum eki +(I)n'dır." (Şahin, 2018: 52) 
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 Beyit no: 112 

 "Kişi olan ādem açın oldı çoḳ 

   Ki miskinler aşile olmadı ṭoḳ" 

  açın 

 Beyit no: 154 

 "Ne eylük tevaḳḳu῾ eder ol kişi 

   Ki ardınca ḳarış ola yoldaşı" 

  ardınca 

 Bu vasıta hali eki incelenen metinde yaygın kullanımlı bir ek değildir. Yalnızca iki 

örnek görülmüştür. Eski Anadolu Türkçesinde vasıta hali daha çok ile edatıyla -la, -le, -ıla, 

-ile şeklinde yapılmıştır. 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

  perdesile 

 Beyit no: 38 

 "Kim anuñla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

  anuñla 

 Beyit no: 48 

 "Şu resmile her kim ala oḳuya 

   Eli vermeye kim elinden ḳoya" 

  resmile 
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 Beyit no: 100 

 "Ḳılıcıyla ilgün ḫarāba gider 

   Yoḳ eyle ki miskīnler āh ider" 

  ḳılıcıyla 

 Beyit no: 112 

 "Kişi olan ādem açın oldı çoḳ 

   Ki miskinler aşile olmadı ṭoḳ 

  aşile 

 Beyit no: 162 

 "Ulularla öküş irişmegil 

   Düşürürlerise olursın ḫacīl" 

  ulularla 

 Beyit no: 218 

 "Çü ẓulm idesin sen gözetme anı 

   Ki eylükle kimse aña seni" 

  eylükle 

 Beyit no: 289 

 "Çü bir iş biter luṭf u ḥoşluġıla 

   Ne ḥācet kim ola turuşluġıla" 

  ḥoşluġıla,  turuşluġıla 

 Yön Gösterme hâli: Eski Anadolu Türkçesinde yön gösterme hal ekleri -ra, -re, -

ru, -rü, -aru, -erü'dür. 
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 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āsi olanları ḳatı dutar 

   Ne ṣuçını bilenler girü yiter" 

  girü 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü῾afv perdesile örter ol" 

 Beyit no: 160 

 "Budaġ üzre dibin keserdi bir er 

   Çü baġ ıssı gördi idicek naẓar" 

  üzre 

 Beyit no: 242 

 "Sen andañ olursañ savaş içre gür 

   Zebūna demeyem ki zaḥmet degür" 

  içre 

 Beyit no: 514 

 "Kişi örs bigi ḳatı ederse yüz 

   Depere çeküç zaḥmını yir yavuz" 

  depere 

3.1.2. İsim Yapma Ekleri 

 İsim yapma ekleri kısmında metinde karşılaşılan isimden isim ve fiilden isim 

yapma ekleri örnekleriyle birlikte beyitler halinde verilmiştir. 

3.1.2.1. İsimden İsim Yapma Ekleri 
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 -ca / -ce 

 Beyit no: 154 

 "Ne eylük tevaḳḳu῾ eder ol kişi 

   Ki ardınca ḳarış ola yoldaşı" 

  ardınca 

 Beyit no: 526 

 "Sen içürme ḳarluca ṣu yavuza 

   Ger içürsen aġutın yaz boza" 

  ḳarluca 

 Beyit no: 1020 

 "Sen uş ῾öẓürsüz eylemezsin hüner 

   Ögünme eyi ῾avratdan aluca er" 

  aluca 

 -cuk / -cük 

 Beyit no: 64 

 "Eger incü girmezse yancuġa 

   Heves eyler oġlan uşaḳ boncuġa" 

  yancuġa,  boncuġa 

 Beyit no: 101 

 "Azacuḳ çıra bir ṭul ῾avrat yaḳar 

   Nice şehri ol yandurur yıḳar" 

  azacuḳ 
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 -daş / -deş 

 Beyit no: 154 

 "Ne eylük tevaḳḳu῾ eder ol kişi 

   Ki ardınca ḳarış ola yoldaşı" 

  yoldaşı 

 -gu / -gü 

 Beyit no: 571 

 "Silicek pası gözgüden gide 

   Ṭaşı kimse nite gözügü ide" 

  gözgüden 

 -lu / -lü 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  ṣuçluya 

 Beyit no: 83 

 "Bilür uṣlu kişi çoban uyısa 

 ῾Aceb mi varub ḳurt ḳoyunı yise" 

  uṣlu 

 Beyit no: 121 

 "Gerekmezse göñlüñ sınıḳlu ola 

   Sınıḳlu göñüller getürgil ele" 
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  sınıḳlu 

 Beyit no: 196 

 "Gerek ḳavmine şöyle şāh kīn duta 

   Ki sevgülü oġlına müşfiḳ ata" 

  sevgülü 

 Beyit no: 347 

 "Çalab yerlü yirince ḳuvvet ḳodı 

   Ḳarıncaya yükdür çekürge budı" 

  yerlü 

 -rak / -rek 

 Beyit no: 1032 

 "Ṣuyı dökmemek yigidi ilkirek 

   Çü dökdüñ sen imdi teyemmüm gerek" 

  ilkirek 

 -suz / -süz 

 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa῾di düzüpdür anı añsuzın" 

  añsuzın 

 Beyit no: 190 

 "Ey arpa eken vaḳitsüz yıl ayı 

   Ki vaḳtinde biçmeyesin buġdayı" 
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  vaḳitsüz 

 Beyit no: 1021 

 "Ne didi ulular eşiden bilür 

   Ki da῾vā ṭanuksuz ḫacālet olur" 

  ṭanuksuz 

 -duruk / -dürük 

 Beyit no: 577 

 "Elimdemise didi boyunduruḫ 

   Ne yük dartdum ne oladum aruḫ 

  boyunduruḫ 

 -layın / -leyin 

 Beyit no: 345 

 "Av avlamaġa düriş aṣlanlayın 

   Sökel dilgü bigi uzatma boyın" 

  aṣlanlayın 

 Beyit no: 358 

 "Ḳarıncalayın nice bir irkesin 

   Yiyigör anı yimedin seni sīn" 

  ḳarıncalayın 

 -lık / -lik 

 Beyit no: 27 
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 "Ne eksile ululıġuñdan῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edeb" 

  ululıġuñdan 

 Beyit no: 59 

 "Bilürem şu ḥaddüm yoġıdı belī 

   Ki etdüm bu küstaḥlıġı ben velī" 

  küstaḥlıġı 

 Beyit no: 432 

 "Dilerdüm ki hiç saġlıġum olmaya 

   Ki olmasun ol ḳatuma gelmeye" 

  saġlıġum 

 -cı / -ci 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

  ekinciyi 

 Beyit no: 668 

 "Eger pāzişāhdur eger eskici 

   Atar ṭan dokınsa aḫşam ucı 

  eskici 

3.1.2.2. Fiilden İsim Yapma Ekleri 

 -cak / -cek 
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 Beyit no: 1069 

 "Yol erenleri ḥaḳḳıçün baña yol 

   Bulıvir sıġıncaġum sensin ol" 

  sıġıncaġum 

 -u / -ü 

 Beyit no: 99 

 "Boyun vermeyen ḥākimüñ ḳorḳusın 

   Çü bilmeye ḳorḳu nite ḳor ḫūsın" 

  ḳorḳu 

 -gu / -gü 

 Beyit no: 196 

 "Gerek ḳavmine şöyle şāh kīn duta 

   Ki sevgülü oġlına müşfiḳ ata" 

  sevgülü 

 Beyit no: 429 

 "Meger Merv şehrinde bir ḫoş ṭabīb 

   Varımış igen görgülü vü ḫoş ḥabīb" 

  görgülü 

 Beyit no: 458 

 "Ne var añlamaz çalġuda bemm ü zīr 

   Ḳuş ünin işitse iñiler faḳīr" 

  çalġuda 
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 -k 

 Beyit no: 28 

 "Ki bir niçe dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

  ḳonuḳluġuña 

 Beyit no: 56 

 "Ger ayruḳsı oldıysa ḥarf ṣavt 

   Az olmış ola ma῾nīlü nesne fevt" 

  ayruḳsı 

 Beyit no: 204 

 "Ki la῾li ṣımaḳdur geñezlik cehl 

   Ṣınuġı bütün etmek olmaya sehl" 

  ṣınuġı 

 Beyit no: 247 

 "Çü nākıs luṭfile söz bula 

   Tekebbürligi daḫi artuḳ ola" 

  artuḳ 

 Beyit no: 1021 

 "Ne didi ulular eşiden bilür 

   Ki da῾vā ṭanuksuz ḫacālet olur" 

  ṭanuksuz 

 -ıcı / -ici 
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 Beyit no: 23 

 "Yol izleyici enbīyā severi 

   Emīn Cibrīlüñ inecek yeri" 

  izleyici 

 Beyit no: 185 

 "Meger ḳuyıya düşdidi bir ῾avān 

   Ki od ölçericiydi yil ḳovan" 

  ölçericiydi 

 Beyit no: 240 

 "Sen eyleme kem kişi cengine meyl 

   Ki ḳatre ṣudan olur aḳıcı seyl" 

  aḳıcı 

 -guç / -güç 

 Beyit no: 249 

 "Hem aldurmaġıl aldaġuca ayaḳ 

   Emān vermegil iş üstine baḳ" 

  aldaġuca 

 -n 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

  ekinciyi 
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3.2. Fiil 

3.2.1. Yapı Bakımından Fiiller 

 Eski Anadolu Türkçesinde fiiller yapım özellikleri açısından basit fiiller, türemiş 

fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere üç grupta incelenir. 

3.2.1.1. Basit Fiiller 

 Herhangi bir yapım eki almamış fiille basit fiil denir. 

 Beyit no: 567 

 "Eger ṭāli῾uñ yār ise yi vü iç 

   Yalıncaḳla kesmeye seni ḳılıç" 

 Beyit no: 715 

 "Yalıncaḳ ḳalup aġladı ġām yidi 

   Bir uṣlu kişi anı gördi didi" 

3.2.1.2. Türemiş Fiiller 

 Yapım ekleriyle türetilen fiilerdir. Burada fiilden fiil ve isimden fiil yapma 

ekleriyle ilgili metinde geçen örnekler verilecektir. 

Fiilden Fiil Yapma Ekleri 

 -r / -ar / -er 

 Beyit no: 75 

 "Bu meydānda devlet ṭopın urdı ol 

   Ki rāḥat kişilere degürdi ol" 

 deg-ür-di 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme vü dutma kīn 

   Edersen ḳoparursın özüñ kökin" 

 ḳop-ar-ur-sın 
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 -dur / -dür 

 Beyit no: 65 

 "Kişi deste baġlar olur yoncadan 

   Elikdürmese gülden ü ġoncadan" 

 elik-dür-me-se 

 Beyit no: 101 

 "Azacuḳ çıra bir ṭul ῾avrat yaḳar 

   Nice şehri ol yandurur yıḳar" 

 yan-dur-ur 

 Beyit no: 311 

 "Vücūduma ḳondurmamaġa siñek 

   Çekerlerdi nice kişiler emek" 

 ḳon-dur-ma-ma-ġa 

 -t 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 uz-a-d-ur-sa 

 Beyit no: 21 

 "Bu azıtmaya ol gendüzin 

   Ki elden ḳomaya ḳılavuz izin" 

 az-ıt-ma-ya 

 -l 

 Beyit no: 20 
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 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

 dök-il-ür 

 Beyit no: 34 

 "Ne dilce olırısa ma῾nīdür aṣl 

   Ki anuñçün ḳonılur bāb ü faṣl" 

 ḳo-n-ıl-ur 

 Beyit no: 39 

 "Aña ölü diyen kişi yañılur 

   Ki sözi oḳınur adı añılur" 

 añ-ıl-ur 

 Beyit no: 47 

 "Ki Bostān içinden erilmiş durur 

   Öküş ḫoş ögütler verilmiş durur" 

 ver-il-miş 

 -n 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pāzişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

 sür-ün-mek 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 baġ-la-n-ur 
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 Beyit no: 34 

 "Ne dilce olırısa ma῾nīdür aṣl 

   Ki anuñçün ḳonılur bāb ü faṣl" 

 ḳo-n-ıl-ur 

 Beyit no: 1069 

 "Yol erenleri ḥaḳḳıçün baña yol 

   Bulıvir sıġıncaġum sensin ol" 

 sıġ-ın-caġ-um 

 -ş 

 Beyit no: 10 

 "Aña kibr ü benlik yaraşur ῾aẓīm 

   Ki zātı ġanīdür mülki ḳadīm" 

 yara-ş-ur 

 Beyit no: 314 

 "Erişdür eyüye vü yavuza nef῾ 

   Ki bir ḫayr kesb eyler on şerri def῾" 

 er-iş-dür 

İsimden Fiil Yapma Ekleri 

 -a / -e 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 uz-a-dur-sa 

 Beyit no: 72 



162 
 

 "El altında ġöynük gözetgil yetin 

   Ki devrān elidir saña üstin 

 göz-e-t-gil 

 -l 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫātırumdan ḳayu" 

 diri-l-sün 

 -la / -le 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 baġ-la-n-ur 

 Beyit no: 23 

 "Yol izleyici enbīyā severi 

   Emīn Cibrīlüñ inecek yeri" 

 iz-le-yi-ci 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

 baġ-la-du-m, oran-la-du-m, çaġ-la-du-m 

 -rga / -rge 

 Beyit no: 128 

 "Yükin gözedür kārbān key aġır 

   Esirgemez olursa elini yaġır" 
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 es-irge-mez 

 -kır / -kir 

 Beyit no: 1047 

 "Ne var āhdan olsa gözügü tebāh 

   Göñül gözgüsi balḳır idicek āh" 

 bal-ḳır 

3.2.1.3. Birleşik Fiiller 

 İsimler yardımcı fiillerle fiiller ise tasvir fiili ile bir araya gelip birleşik fiil grupları 

oluştururlar. 

Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiiller 

 Eski Anadolu Türkçesinde yaygın kullanılan yardımcı fiillere it-, ol-, eyle-, kıl-, 

bul-, bulun-, dut-, gör-, var-, vir-, tur-, ur- gibi örnekler verilebilir. 

 it- / et- 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

 revān it- (akıcı etti, su gibi akıp giden güzel söz) 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesen mācerāyı savar" 

 terk it- 

 Beyit no: 25 

 "Ne ḫoş ṭıfl oḳımadan ṣarf naḥv 

   Niçe milletüñ῾ilmini etdi maḥv" 

 maḥv et- 
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 Beyit no: 36 

 "Olar kim cihāndan sefer etdiler 

   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 

 sefer et- 

 Beyit no: 107 

 "Sen ol ẓulm eden῾āmile eyle ẓulm 

   Ki ῾adle berāber olur eyle ẓulm" 

 ẓulm et- (eziyet, işkence etmek) 

 Beyit no: 172 

 "Benüm ile felek itdi ittifāḳ 

   Baña dönmişidi temāmet ῾ırāḳ" 

 ittifāḳ it- (söz birliği, anlaşmak) 

 ol- 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

 ḫor ol- (kıymetsiz) 

 Beyit no: 26 

 "Nite ṭuta ῾iṣyān obasında ev 

   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 

 pīş-rev ol- (öncü olmak) 

 Beyit no: 28 

 "Ki bir niçe dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

 meyl ol- 
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 Beyit no: 94 

 "Göñül aña dutġıl ü niyyetlerüñ 

   Ki āsūde ola ra῾iyyetlerüñ" 

 āsūde ol- (rahat, huzur içinde olmak) 

 eyle- 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen beri 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

 ṭā῾at eyle- (ibadet, itaat etmek) 

 Beyit no: 52 

 "Çü fikrüm ṭamarında ḳan etdi cuş 

   Temām eyledüm Tengri fażlında uş" 

 temām eyle- 

 Beyit no: 87 

 "Bildün sen ey Sa῾dī sözüñde uş 

   Elüñde ḳılıç var ü fetḥ eyle ḫoş" 

 fetḥ eyle-  

 Beyit no: 107 

 "Sen ol ẓulm eden῾āmile eyle ẓulm 

   Ki ῾adle berāber olur eyle ẓulm" 

 ẓulm eyle- 

 kıl- 

 Beyit no: 332 

 "Ṭaġılmış göñülleri sen cem῾ ḳıl 

   Ki cem῾iyyetüñden üzülmeye ḳıl" 
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 cem῾ ḳıl- (toplamak) 

 bul- 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 emān bul- (yardım, af bulmak) 

 dut- 

 Beyit no: 41 

 "Velī ki ne söz şol ki cāndan biter 

   İşiden kişi andan ögüt dutar" 

 ögüt dut- 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

 ḫoş dut- 

 gör- 

 Beyit no: 488 

 "Çü kendüzini baḳuben gördi ḫor 

   Ṣadef perveriş virdi ḥaḳ nite ḳor" 

 ḫor gör- (kıymetsiz görmek) 

 ur- 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫdan" 
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Tasvir Fiilleriyle Yapılan Birleşik Fiiller 

 "Bir fiil ile hareketi süreklilik, tezlik, yaklaşma ve yeterlik açısından tasvir eden bir 

tasvir fiilinin oluşturduğu birleşik fiil gruplarıdır. Tasvir fiilleri asıl fiile a-, e-, ı-, i-, u-, ü- 

zarf-fiil ekiyle bağlanır." (Öztürk, 2017: 72) 

 Sürerlik fiili: Fiilin hareketinin sürekli olduğunu bildiren, tasvir eden fiillerdir. 

Eski Anadolu Türkçesinde süreklilik bildiren tasvir fiilleri dur-, gel-, gör-, ko-, yoru-, 

yat-'dır. 

 Beyit no: 46 

 "Ögüme düşegeldi didüm hele 

   Nola bu daḫi Türkīye ger gele" 

 düş-e gel- 

 Beyit no: 227 

 "Ṭayanma ululıġa yañılma yol 

   Ki senlü vü sensüz olugeldi ol" 

 ol-u gel- 

 Beyit no: 359 

 "Öküş ġuṣṣa yi çevürme yüzi 

   Apılayagör bir kişiçün yüzi" 

 apıla-(y)a gör- 

 Beyit no: 369 

 "Diken kökini ḳoparıgör düriş 

   Ol aġacı besle ki vire yemiş" 

 kopar-ı gör- 

 Beyit no: 499 

 "Yazuḳlu ki ḳorḳadurur Tengriden 

   Yigire kim yā zerḳ ü sālūsden" 
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 ḳorḳ-a dur- 

 Beyit no: 910 

 "Gerek göz baḳa Tengri ṣun῾ın göre 

   Degül dost ῾aybın gözedüdura" 

 gözed-ü- dur- 

 Yeterlik fiili: Yeterlik fiili bil- tasvir fiiliyle meydana gelir. 

 Beyit no: 82 

 "Melik ῾ışret eylerse dünin günin 

   Nite işidibile dervīş ünin" 

 işid-i bil- 

 Beyit no: 287 

 "Ḳayurmaz mı ki kendü dutsaḳ ola 

   Şu kim dutsaġa güç degüribile" 

 degür-i bil- 

 Beyit no: 493 

 "Ṭonın arı dutan içini pelīz 

   Nite uçmaġa dutabile ümiz" 

 dut-a bil- 

 Beyit no: 508 

 "Çü şāh münker işlere ura ḳadem 

   Kim urubile emr-i ma῾rūfa dem" 

 ur-u bil- 

 Tezlik fiili: Tezlik bildiren tasvir fiili vir- fiilidir. 

 Beyit no: 197 
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 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuban sile göz yaşın" 

 göster-i vir- 

 Yaklaşma fiili: Yaklaşma bildiren tasvir fiili yaz- fiilidir. 

 İncelenen tez metninde yaklaşma fiili yaz-'ın kullanımına rastlanamamıştır. 

Kalıplaşmış (Deyimleşmiş) Bireşik Fiiller 

 Bir isimle bir fiilin bir araya gelerek oluşturduğu anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş 

birleşik yapılardır.  

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 dil uzatmak 

 Beyit no: 292 

 "Çü düşmen düzer ṭatlu sözi ey yār 

   İnanma ki aġuyı bala ḳarar" 

 aguyu bala karmak 

 Beyit no: 340 

 "Nite pars ol kişiye diş biler 

   Ki bir iki gün peynirini yalar" 

 diş bilemek 

 Beyit no: 540 

 "Aşaḫlıḳ edegör ögüñi dir 

   Aşaḫ budaġuñ yemişin kimse yir" 

 ögünü dermek (aklını başına toplamak) 
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3.2.2. Ek Fiil 

 Türkçede ek fiil i- fiilidir. Bu cevherî fiil Eski Türkçedeki er- fiilinden (er- > ir- > i) 

gelmiştir. Tek başına bir anlam ifade etmez. Ek fiilin iki görevi vardır: İsimlere eklenerek 

fiil gibi çekime girmelerini, fiillere eklenerek fiillerin birleşik çekim yapmalarını sağlar. Ek 

fiilin isimlerle çekimi geniş zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart 

kiplerinde  mümkün olmaktadır. İsim çekimde bazı şahıslar yaygın kullanılırken bazılarına 

çok az rastlanmaktadır. 

3.2.2.1. Geniş Zaman Çekimi (Bildirme Çekimi) 

 "Eski Anadolu Türkçesinde bildirme çekiminde kullanılan ekler 1. ve 2. şahıslarda 

zamir kökenli şahıs eklerinden 3. şahısta tur- fiilinden meydana gelir. Bu ekler ek fiil, 

geniş zaman kip eki ve şahıs ekinin görevini birlikte yaparlar." (Öztürk, 2017: 73) 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrini işidür" 

 iş-i-dür 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuyavardısa oldı ḫor" 

 ol-durur 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen beri 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

 ġanī-dür 

 Beyit no: 24 

 "Zihī Mūsī kim ῾arş anuñ ṭūrıdur 

   Ḳamu nūrlar pertevī nūrıdur" 
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 ṭūr-ı-dur, nūr-ı-dur 

 Beyit no: 77 

 "Anuñçün düriş kim senüñle ḳala 

   Ṣoñuñda ḳalandur vebāl ü belā" 

 ḳalan-dur 

 Beyit no: 640 

 "Çü kimse ṭamā῾ her kişiden azar 

   Ḳuluñvan diyü kime biti yazar" 

 ḳul-uñ-van 

 Beyit no: 873 

 "Niçün suçluya uruvan ḥad aḫī 

   Çü suçluvan ancılayın ben daḫi" 

 suçlu-van 

 Beyit no: 1067 

 "Bilürsüñ ki miskīn ü bīçārevüz 

   Zebūn küşte-i nefs-i emmārevüz" 

 bīçāre-vüz, emmāre-vüz 

 Örneklerde de görüldüğü gibi 3. şahıs çekimi oldukça yaygındır. 1. şahısla ilgili de 

örnekler vardır. Ancak diğer şahıslarla ilgili çekime rastlanamamıştır. 

3.2.2.2. Görülen Geçmiş Zaman Çekimi 

 Ek fiilin, görülen geçmiş zaman eki (-dı, -di, -du, -dü) ve şahıs eklerini almasıyla 

yapılır. 

 Beyit no: 50 

 "Niceme ki ḫaṭır degülidi cem῾ 

   İçmedi atdı udı nite ki şem῾" 
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 degül-i-di 

 Beyit no: 59 

 "Bilürem şu ḥaddüm yoġıdı belī 

   Ki etdüm bu küstaḥlıġı ben velī" 

 yoġ-ı-dı 

 Beyit no: 171 

 "Benüm varıdı fer fermān-dihi 

   Başumda idi tāc-ı şāhenşehi" 

 var-ı-dı 

 Beyit no: 185 

 "Meger ḳuyıya düşdidi bir ῾avān 

   Ki od ölçericiydi yil ḳovan" 

 ölçerici-(y)di 

3.2.2.3. Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi 

 Ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman eki (-mış, -miş) ve şahıs eklerini almasıyla yapılır. 

 Beyit no: 158 

 "Pes ol burçimiş pazişah pāsbān 

   Ra῾iyyet ḳoyun aña sulṭān çobān" 

 burç-i-miş 

 Beyit no: 429 

 "Meger Merv şehrinde bir ḫoş ṭabīb 

   Varımış igen görgülü vü ḫoş ḥabīb" 

 var-ı-mış 
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3.2.2.4. Şart Çekimi 

 Ek fiilin şart kipi eki (-sa, -se) ve şahıs eklerini almasıyla yapılır. 

 Beyit no: 141 

 "Sa῾ādet sarāyında varısa er 

   Bu bir ḥarf Sa῾dī sözinden yiter" 

 var-ı-sa 

 Beyit no: 174 

 "Ḳulaḳdan çıḳar panbuḳı ey yigit 

   Diri-iseñ ölüden ögüt işit" 

 diri-i-señ 

 Beyit no: 198 

 "Ger ımışaġ-ısañ düşmen igen ḳıyar 

   Ḳaḳıġan-ısañ ḫalḳ senden ṭoyar" 

 ımışaġ-ı-sañ, ḳaḳıġan-ı-sañ 

 Beyit no: 320 

 "Kimüñ himmeti yüce-ise hele 

   Murādı az ola ki girmez ele" 

 yüce-i-se 

3.2.3. Fiilimsiler 

3.2.3.1. İsim-fiiller 

 Eski Anadolu Tükçesinde isim-fiil ekleri standart Türkiye Türkçesindeki kullanıma 

benzerdir. 

 -ma / -me 
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 Beyit no: 25 

 "Ne ḫoş ṭıfl oḳımadan ṣarf naḥv 

   Niçe milletüñ῾ilmini etdi maḥv" 

 oḳı-ma-dan 

 -mak / -mek 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrini işidür" 

 dut-maḳ 

 Beyit no: 180 

 "Şol ādem ki yimek uyımaḳ ḳovar 

   Çü ol ādemī vü çü ḥayvān ṭavar" 

 yi-mek, uyı-maḳ 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pāzişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

 sürü-n-mek 

 Beyit no: 40 

 "῾Alā külli ḥāl anı bilmek gerek 

   Ki söz ḳalsa maldan durur yigrek" 

 bil-mek 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesin kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳsūdum ol" 

 düz-mek-de 
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 -ş / -ış / -iş 

 Beyit no: 38 

 "Kim anuñla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

 bil-iş-i 

3.2.3.2. Sıfat-fiiller 

 -duk / -dük 

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didügüm 

   Belüre ne deñlü emek yidügüm" 

 di-düg-üm, yi-düg-üm 

 Beyit no: 88 

 "Çü söz ḥaḳ ola didügüñ yigrek 

   Ki ḥaḳ söze nāḥaḳ ne reşvet gerek" 

 di-düg-üñ 

 Beyit no: 140 

 "Ḳavī olduġuñ demde saġ ü esen 

   Ża῾īfüñ yükin götür ol demde sen" 

 ol-duġ-uñ 

 -mış / -miş 

 Beyit no: 224 

 "Yol ezmişe key yürürsin diyen 

   Cefā idicidür degül ġam yiyen" 

 ez-miş-e 
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 Beyit no: 332 

 "Ṭaġılmış göñülleri sen cem῾ ḳıl 

   Ki cem῾iyetüñden üzülmeye ḳıl" 

 ṭaġıl-mış 

 -an / -en 

 Beyit no: 2 

 "Düşenler elin dutmaḳ işidür 

   Keremden ḫatā ῾özrini işidür" 

 düş-en-ler 

 Beyit no: 4 

 "Boyun vermeyen pāzişahlar başı 

   Eşiginde sürünmek olur işi" 

 ver-me-(y)-en 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣī olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçın bilenler girü yiter" 

 ol-an-lar, bil-en-ler 

 Beyit no: 31 

 "Söz añlayanuñdur ḳatında ῾azīz 

   Bu ma῾nīyi key bilür ehl-i temīz" 

 añla-(y)-an-uñ-dur 

 Beyit no: 39 

 "Aña ölü diyen kişi yañılur 

   Ki sözi oḳınur adı añılur" 

 di-(y)-en 
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 -acak / -ecek 

 Beyit no: 23 

 "Yol izleyici enbīyā severi 

   Emīn Cibrīlüñ inecek yeri" 

 in-ecek 

 Beyit no: 85 

 "Ra῾iyyet aġaç kökdür şāḫ şāh 

   Kök olmayacaḳ şāḫ olur tebāh" 

 ol-ma-(y)-acaḳ 

 Beyit no: 255 

 "Çalışda gözetgil ḳaçacaḳ yeri 

   Ne bilme ki yarar nolısar çeri" 

 ḳaç-acaḳ 

 -ası / -esi 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

 ol-ası-nı 

3.2.3.3. Zarf-fiiller 

 -dukda / -dükde 

 Beyit no: 206 

 "Yaḳın şaṣtuñ içinde olduḳda gez 

   Yoḳ oldum ki ṭoldurup atıcaġız" 

 ol-duḳ-da 
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 Beyit no: 750 

 "İkisi barışur ṣavulduḳda şer 

   Velī ol ara yerde oda düşer" 

 ṣav-ul-duḳ-da 

 -ı / -i / -u / -ü 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫātırumdan ḳayu" 

 de-(y)-ü 

 Beyit no: 460 

 "Delü bigi aġlayı dönerler 

   İñileyüp aġarlar inerler" 

 aġla-(y)-ı 

 -ıcak / -icek / -ıcagız / -icegiz 

 Beyit no: 118 

 "Sen eyle uyı yatıcaḳ bir yere 

   Ki maẓlūm üni ḳulaġuña gire" 

 yat-ıcaḳ 

 Beyit no: 275 

 "Şol atlu ki ḳaçar göricek çeri 

   Degül kendüyi ḳorḳıdur çoḳları" 

 gör-icek 

 Beyit no: 307 

 "Yetimi göricek yere depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 
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 gör-icek 

 Beyit no: 538 

 "Çü zerre iken ḫor miskīn düşer 

   Güneş ṭoġıcaḳ başı gökden aşar" 

 ṭoġ-ıcaḳ 

 -ınca / -ince / -ıncak / -incek 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

 añla-(y)-ınca 

 Beyit no: 145 

 "Göñüller dirilürse yigdür ki genc 

   Ḫazīne boş olsun ṭolınca ilenç" 

 ṭol-ınca 

 Beyit no: 236 

 "Belürince tedbīrle işe uç 

   Müdāra yig andan ki savaş u güç" 

 belür-ince 

 -ken / -iken 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken bir gün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 otur-ur-i-ken 

 Beyit no: 130 
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 "Olur pāzişahlar yüregi delük 

   Diken dartariken düşerse gülüñ" 

 dart-ar-i-ken 

 Beyit no: 433 

 "Kişi toḥm ekerken uṣansa ne var 

   Yatur diñlenür ḫırmeni çün ṣavar" 

 ek-er-ken 

 Beyit no: 474 

 "Bilür misin ayruḳsı olur ḥali 

   Niçün raḳṣ ururken ṣalarlar ḳolı" 

 ur-ur-ken 

 -up / -üp / (nadir olarak -ıp / -ip) 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġ u ne az" 

 dön-üp 

 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur 

   Göñülden geçüp dilde dinmiş durur" 

 geç-üp 

 Beyit no: 60 

 "Sa῾ādet degül mi ki dutup boyın 

   Sözi düze Mes῾ūd Sa῾dileyin" 

 dut-up 
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 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Nekim irküben ḳodılar nitdiler" 

 al-up 

 Beyit no: 729 

 "İşitdüm ki bir ṣofi ḫoş oldı 

   Bir oġlanile laġ edib güldi" 

 ed-ib 

 -uban / -üben 

 Beyit no: 62 

 "Ṭaṭārī at erişemez tāziye 

   Ṣoyınca yiler düşüben yazıya" 

 düş-üben 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Nekim irküben ḳodılar nitdiler" 

 irk-üben 

 Beyit no: 125 

 "Melik taḫt üstinde ger ḫoş uyır 

   Nite dinç oluban uyıya faḳīr" 

 ol-uban 

 Beyit no: 197 

 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuban sile göz yaşın" 

 oḫşa-(y)-uban 
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3.2.4. Fiil Çekimi 

3.2.4.1. Kip Ekleri 

Bildirme Kipleri 

 Görülen geçmiş zaman: Eski Anadolu Türkçesinde görülen geçmiş zaman eki -dı, 

-di, -du, -dü ekleridir. 1. ve 2. şahıslarda yuvarlak, 3. şahıslarda düzdür. 

 Beyit no: 36 

 "Olar ki cihāndan sefer etdiler 

   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 

  et-di-ler,  ḳo-dı-lar,  git-di-ler 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

  baġ-la-du-m,  oran-la-du-m,  çaġla-du-m 

 Beyit no: 74 (Bu beyitte zaman ekinin ünlüsü "verdi" kelimesinde üçüncü şahıs 

çekimi olduğu için ye (ي) ile yazılmıştır.) 

 "Ṣoñ ucı eşitdüñ ki verdi yile 

   Ne baḫtlu ol kim bu sırrı bile" 

  eşit-dü-ñ,  ver-di 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Ne kim irküben ḳodılar nitdiler" 

 git-di-ler, ḳo-dı-lar, n'-it-di-ler 

 Beyit no: 87 (Bu beyit harekeli yazıldığı için ikinci şahıs çekimi olduğundan zaman 

eki ötre ile yuvarlak şekilde yazılmıştır. 
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 "Bildüñ sen ey Sa῾dī sözüñde uş 

   Elüñde ḳılıç var ü fetḥ eyle ḫoş" 

  bil-dü-ñ 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlikle dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 

 ilte-me-dü-k 

 Beyit no: 473 (Bu beyit harekeli yazıldığı için zaman ekinin ünlüleri belirtilmiştir.) 

 "Didi düdüge ben od urdumidi 

   Bu kez uş düdük urdı baña odı" 

  di-di,  ur-du-m-i-di,  ur-dı 

 Öğrenilen geçmiş zaman: Eski Anadolu Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman eki 

-mış, -miş ekleridir. Ekin ünlüsü düzdür. 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlikle dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 

  dut-mış-uz,  git-miş-üz 

 Beyit no: 117 

 "Eşitmemişüz yoḳsuluñ āhını 

   Ererdük göge ḳasr dergāhını" 

  eşit-me-miş-üz 

 Beyit no: 172 

 "Benüm ile felek itdi ittifāḳ 

   Baña dönmişidi temāmet ῾ırāḳ" 
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  dön-miş-i-di 

 Beyit no: 877 

 "Çü ben ẓāhiri zühdle düzmişem 

   Saña ne eger bāṭınum bozmışam" 

  düz-miş-e-m,  boz-mış-a-m 

 Timurtaş (2012: 122), öğrenilen geçmiş zaman kipinde özellikle 3. şahısta -up, -üp 

ekinin -mış, -miş ekinin görevini yapacak şekilde kullanılmasından söz eder. Bu zarf-fiil 

ekinin üzerine bildirme ve kesinlik anlamı veren -dur, -dür, -durur eklerinin getirilmesiyle -

updur, / -üpdür, -updurur ekleri ortaya çıkmıştır. 

 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa ῾dī düzüpdür anı añsuzın" 

  düz-üp-dür 

 Beyit no: 70 

 "Olardan ki sürdi cihānda murād 

   Hikāyet ḳalupdur daḫı bir gey ad" 

  ḳal-up-dur 

 Beyit no: 409 

 "Yavu varmayupdur yüzin gizler 

   Yavu varmışınuñ izin izler" 

  var-ma-(y)-up-dur 

 Geniş zaman: Eski Anadolu Türkçesinde geniş zaman eki -r, -ar, -er'dir. 

Olumsuzluk çekimi -maz, -mez ekleriyle yapılır. 
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 Beyit no: 11(Ekin yardımcı ünlüsü (u,ü) "bıraġur" kelimesinde gösterilmiştir.) 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫdan" 

  ur-(u)r,  bıraġ-(u)r 

 Beyit no: 12 

 "Ḫalīline odı gülistān eder 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan eder" 

  ed-er 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġu ne az" 

  di-mez 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksile ululıġuñdan῾aceb 

   Sorarvan niceme degüldür edeb" 

  sor-ar-van 

 Beyit no: 38 

 "Kim anuñla unıdılmaz adı 

   Dün ü gün eger bilişi hem yādı" 

 unıd-ıl-maz 

 Beyit no: 41 

 "Velī ki ne söz şol ki cāndan biter 

   İşiden kişi andan ögüt dutar" 
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 bit-er, dut-ar 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme vü dutma kin 

   Ederseñ ḳoparursın sözüñ kökin" 

 ed-er-se-ñ, ḳop-ar-(u)r-sın 

 Beyit no: 225 

 "Dimezse kişi ῾aybuñı yüziñe 

   Ṣanursın hüner anı kendüziñe" 

 di-mez-se, ṣan-(u)r-sın 

 Beyit no: 865 (Bu beyitte geniş zamanın olumsuzu -mas şeklinde sin harfiyle 

yazılarak yapılmıştır.) 

 "Kişi ḫalḳ elinden çü ḳurtılamas 

   Olur dutsaġuñ çāresi ṣabr pes" 

  ḳurtıl-a-mas 

 Gelecek zaman: Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman eki -ısar, -iser'dir. 

Bugünkü gelecek zaman eki -acek, -ecek Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde daha çok 

sıfat-fiil eki olarak kullanılmıştır.  

 Beyit no: 91 

 "Ne geñlik olısar ol ilde ey yār 

   Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ göñli ṭar" 

  ol-ısar 

 Beyit no: 255 

 "Çalışda gözetgil ḳaçacaḳ yeri 

   Ne bilme ki yarar nolısar çeri" 
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  n'-ol-ısar 

 Beyit no: 362 

 "Gül aġacını yaḳma çün ola güz 

   Ki ḫoş gösteriser yarın saña yüz" 

  göster-iser 

 Beyit no: 384 

 "Çü iblisden gelmeyiser sücūd 

   Yavuz kişiden gelmez eylük ü ud" 

  gel-me-(y)iser 

 Şimdiki zaman: "Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zaman için kullanılan 

müstakil bir ek yoktur. Türkiye Türkçesinde kullanılan şimdiki zaman eki o dönemde 

şimdiki zaman eki olarak kullanılmamaktaydı." (Şahin, 2018: 65) 

Tasarlama Kipleri 

 İstek kipi: Eski Anadolu Türkçesinde istek kipi eki -a, -e'dir.  

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didügüm 

   Belüre ne deñlü emek yidügüm" 

  gör-e-sin,  belür-e 

 Beyit no: 80 

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsun işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin āsāyişüñ" 

  gözed-e-sin 
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 Beyit no: 194 

 "Güce görme ẓulmüñ belürür ucı 

   Ki düşmenleri ṣınayasın güci" 

  ṣına-(y)a-sın 

 Beyit no: 645 

 "İçem sirkemi bil sözüm ġavrını 

   Ki ḥelvācınuñ çekmeyem cevrini" 

  iç-e-m,  çek-me-(y)e-m 

 Beyit no: 1038 

 "Ṣu bulmuşiken yu atuñuñ tozın 

   Ki ırmaḳ yolın dutalar añsuzın" 

 dut-a-lar 

 Şart kipi: Eski Anadolu Türkçesinde şart kipi eki -sa, -se'dir. 

 Beyit no: 40 

 "῾Alā külli ḥāl anı bilmek gerek 

   Ki söz ḳalsa maldan durur yigrek" 

  ḳal-sa 

 Beyit no: 65 

 "Kişi deste baġlar olur yoncadan 

   Elikdürmese gülden ü ġoncadan" 

  elikdür-me-se 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme vü dutma kin 
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   Ederseñ ḳoparursın sözüñ kökin" 

  ed-er-se-ñ 

 Beyit no: 89 

 "Ġaraż ḳo ne bilürseñ eylegil 

   Ṭama῾ kes ne dilerseñ söylegil" 

 bil-(ü)r-se-ñ, dile-r-se-ñ 

 Beyit no: 616 

 "Diken ötrü gezme bir yaña 

   Ki yuvalansa ṭaş ot yapışmaz aña" 

 yuvalan-sa 

 Beyit no: 933 

 "Ne añladuñ yoḳuşı inişi 

   Bu ḳapuyı açmasaydı ey kişi" 

  aç-ma-sa-ydı 

 Gereklilik kipi: "Eski Anadolu Türkçesinde bu kip için kullanılan özel bir 

ekmevcut değildir. -A istek eki ve -sA gerek birleşik yapısı bu dönemde gereklilik kipini 

anlatmak üzere kullanılan ek ve yapılardır." (Şahin, 2015: 67) 

 Bu kipin örneğine metnimizde rastlanamamıştır. 

  Emir kipi: Emir kipi çekiminde her şahısta farklı ekler görülebilmektedir. 

 Beyit no: 89 

 "Ġaraż ḳo ne bilürseñ eylegil 

   Ṭama῾ kes ne dilerseñ söylegil" 

 Emir 2. teklik şahıs:  eyle-gil,  söyle-gil 
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 Beyit no: 94 

 "Göñül aña dutġıl ü niyetlerüñ 

   Ki āsūde ola ra῾iyetlerüñ" 

 Emir 2. teklik şahıs: dut-ġıl 

 Beyit no: 324 

 "Sıñarlamaġıl ḳuluñı gāh gāh 

   Şāyet gün ola kim ola pāẕişāh" 

 Emir 2. teklik şahıs: sıñarla-ma-ġıl 

 Beyit no: 638 

 "İç ırmaḳ suyını belā çekmegil 

   Yüzüñ ṣuyını ḳariçün dökmegil" 

 Emir 2. teklik şahıs: çek-me-gil, dök-me-gil 

 Beyit no: 799 

 "Ḳo gitsün heves etmegil ol güli 

   Ki her ṭañlacaḳ ola bir bülbüli" 

 Emir 2. ve 3. teklik şahıslar:  ḳo,  git-sün,  et-me-gil 

 Beyit no: 1038 

 "Ṣu bulmuşiken yu atuñuñ tozın 

   Ki ırmaḳ yolın dutalar añsuzın" 

 Emir 2. teklik şahıs:  yu  

3.2.4.2. Şahıs Ekleri 

 İyelik kökenli şahıs ekleri: İyelik eki kökenli bu ekler görülen geçmiş zaman ve 

şart çekimlerinde kullanılır. 

 teklik 1. şahıs: -m  
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 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa ῾dī düzüpdür anı añsuzın" 

  oḳı-du-m-dı 

 Beyit no: 49 

 "Bu endīşeye göñlümi baġladum 

   Olasını oranladum vü çaġladum" 

  baġla-du-m,  oran-la-du-m,  çaġla-du-m 

 Beyit no: 473 

 "Didi düdüge ben od urdumidi 

   Bu kez uş düdük urdu baña odı" 

 İncelenen metinde teklik birinci şahısta şart çekimine rastlanmamıştır. 

 teklik 2. şahıs: -ñ 

 Beyit no: 53 

 "Ey söz bilen inanmazısañ sına 

   Muḳābil getür anı ṭaṭcasına" 

  inan-maz-ı-sa-ñ 

 Beyit no: 74 

 "Ṣoñ ucı eşitdüñ ki verdi yile 

   Ne baḫtlu ol kim bu sırrı bile" 

  eşit-dü-ñ 

 Beyit no: 87 

 "Bildüñ sen ey Sa῾dī sözüñde uş 
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   Elüñde ḳılıç var ü fetḥ eyle ḫoş" 

 Beyit no: 174 

 "Ḳulaḳdan çıḳar panbuḳı ey yigit 

   Diri-iseñ ölüden ögüt işit" 

 teklik 3. şahıs: ø 

 Beyit no: 466 

 "Sehergâh yolından ṭaġılursa gül 

   Revâdur velī odun eyle degül" 

  ṭaġıl-(u)r-sa 

 Beyit no: 744 

 "Bir oḳ atdı kimse vü düşdi yire 

   Vücūdumı incitmedi iy sire" 

  at-dı,  düş-di,  incit-me-di 

 çokluk 1. şahıs: -k 

 Beyit no: 117 

 "Eşitmemişüz yoḳsuluñ āhını 

   Ererdük göge ḳaṣr dergāhını" 

  er-er-dü-k 

 çokluk 2. şahıs: -ñuz, -ñüz 

 Bu ekin örneğine metinde rastlanmamıştır. 

 çokluk 3. şahıs: -lar(dur), -ler(dür) 

 Beyit no: 36 

 "Olar kim cihāndan sefer etdiler 
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   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 

  et-di-ler,  ḳo-dı-lar,  git-di-ler 

 Beyit no: 76 

 "İşe ol gelür kim alup gitdiler 

   Ne kim irküben ḳodılar nitdiler" 

 Zamir kökenli şahıs ekleri: Şahıs zamiri kökenli bu ekler öğrenilen geçmiş 

zaman, geniş zaman, gelecek zaman ve istek kiplerinin çekimlerinde kullanılır. 

 teklik 1. şahıs: -am, -em, -van, -ven, -vanın, -venin, -ın, -in 

 Beyit no: 1 

 "Derem ādın anuñ ki yaratdı can 

   Sözi dilde hikmetden itdi revān" 

  de-r-em 

 Beyit no: 27 

 "Ne eksileululıġuñdan῾aceb 

   Ṣorarvan niceme degüldür edeb" 

  ṣor-ar-van 

 Beyit no: 59 

 "Bilürem şu ḥaddüm yoġıdı belī 

   Ki etdüm bu küstaḥlıġı ben velī" 

  bil-(ü)r-em 

 Beyit no: 245 

 "Temāmet cihān mülki degmez aña 

   Ki bıraḳan ṭamā yire dirven saña" 
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  di-r-ven 

 Beyit no: 883 

 "Hemīn ῾illet oldur bilürven sözin 

   Ḥased çıḳarur añlamaḳlıḳ gözin" 

  bil-(ü)r-ven 

 Beyit no: 998 

 "Çü dün geçdi vü gelmişdür yarın 

   Ḥesāb işbu demden adın uş derin" 

  de-r-in 

 teklik 2. şahıs: -sın, -sin 

 Beyit no: 26 

 "Nite ṭuta ῾iṣyān obasında ev 

   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 

  ol-a-sın 

 Beyit no: 54 

 "Göresin ki eyle midür didügüm 

   Belüre ne deñlü emek yidügüm" 

  gör-e-sin 

 Beyit no: 80 

 "Ki yoḳsulı gözetmek olsun işüñ 

   Yoġ ol kim gözedesin āsāyişüñ" 
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  gözed-e-sin 

 Beyit no: 86 

 "İgen ḫalḳa ḫışm etme vü dutma kin 

   Ederseñ ḳoparursın sözüñ kökin" 

  ḳop-ar-(u)r-sın 

 Beyit no: 318 

 "Ne lāzım açıb uġrayasın güce 

   Ki kendüzin irküb yiyesin gice" 

  uġra-(y)a-sın,  yi-(y)e-sin 

 teklik 3. şahıs: ø 

 Beyit no: 164 

 "Kişi kim ola ῾āḳil ü nik-baḫt 

   Başarıbilür ῾aḳılla tāc ü taḫt" 

  ol-a,  başar-ı-bil-(ü)r 

 Beyit no: 471 

 "Atası ḳaḳıyup düşürmiş oda 

   Düdügini anuñ ururmış uda" 

  düş-(ü)r-miş,  ur-(u)r-mış 

 çokluk 1. şahıs: -uz, -üz, -vuz, -vüz 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlikle dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 
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  dut-mış-uz,  git-miş-üz 

 Beyit no: 117 

 "Eşitmemişüz yoḳsuluñ āhını 

   Ererdük göge ḳaṣr dergāhını" 

  eşit-me-miş-üz 

 Beyit no: 1011 

 "Biz olmayavuz baġ u güller vire 

   Otura ḳamu dostlar bir yire" 

  ol-ma-(y)a-vuz 

 çokluk 2. şahıs: -sız, -siz 

 Bu ekin örneğine metinde rastanmamıştır. 

 çokluk 3. şahıs: -lar(dur), -ler(dür) 

 Beyit no: 28 

 "Ki bir niçe dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

  var-a-lar 

 Beyit no: 162 

 "Ulularla öküş irişmegil 

   Düşürürler-ise olursın ḫacīl" 

  düş-ür-(ü)r-ler 
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 Emir kipinde kullanılan şahıs ekleri 

 teklik 1. şahıs: -ayın, -eyin, -ayım, -eyim 

 Beyit no: 335 

 "Dutayın ki çoḳlara sözüñ öter 

   Kişi var ki hem saña güci yeter" 

  dut-ayın 

 Beyit no: 520 

 "Dutayım ki yoḳdur ṭavaruñ maluñ 

   Ḳanı Sa῾dī bigi bāri ḫoş dilüñ" 

  dut-ayım 

 teklik 2. şahıs: -gıl, -gil, ø 

 Beyit no: 71 

 "Cihān ey oġul mülk-i bāḳī degül 

   Vefā umma andan vü yüzine gül" 

  um-ma,  gül 

 Beyit no: 72 

 "El altında ġöynük gözetgil yetin 

   Ki devrān elidür saña üstin" 

  gözet-gil 

 Beyit no: 89 

 "Ġaraż ḳo ne bilürseñ eylegil 

   Ṭama῾ kes ne dilerseñ söylegil" 



198 
 

  eyle-gil,  söyle-gil 

 Beyit no: 638 

 "İç ırmaḳ suyını belā çekmegil 

   Yüzüñ ṣuyını ḳariçün dökmegil" 

 teklik 3. şahıs: -sun, -sün 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫātırumdan ḳayu" 

  diri-l-sün 

 Beyit no: 66 

 "Benüm daḫi hem aña beñzer işüm 

 ῾Ayıblamasun yādım u bilişüm" 

  ῾ayıb-la-ma-sun 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

 kes-me-sün 

 çokluk 1. şahıs: -alum, -elüm 

 Bu ekin örneğine metinde rastlanmamıştır. 

 çokluk 2. şahıs: -ñ, -ñuz, -ñüz 

 Beyit no: 136 

 "Küyüñ ey ular kim yigitsiz ü cüst 

   Ki kārvānda var ḳocalar ḳatı süst" 
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  küy-(ü)ñ (bekleyin) 

 Beyit no: 208 (Bu beyitte 2. çokluk şahıs nazal n ile değil normal n ile yazılmıştır.) 

 "Yarar baġlamaḳ ögüdin öldürmeyin 

   Yine bütün olmaz kesilen boyın" 

  öl-dür-me-(y)in 

 Beyit no: 480 

 "Ta῾allūḳ ḥicāb oldı yoḳ ḥāsılı 

   Ta῾alluḳ uzundur bilüñ vāṣılı" 

  bil-(ü)ñ 

 çokluk 3. şahıs: -sunlar, -sünler 

 Bu ekin örneğine metinde rastlanmamıştır. 

3.2.5. Fiillerin Birleşik Çekimi 

 Fiillerde birleşik çekim ek-fiil (i-) ile  hikaye, rivayet, şart halinde yapılır. Birleşik 

çekimler Eski Anadolu Tükçesinde standart Türkiye Türkçesindeki gibidir. 

3.2.5.1. Hikaye Birleşik Çekimi 

 Basit çekimli fiillere ek-fiil ve -dı, -di ekleri getirilerek yapılır. 

 Beyit no: 45 

 "Oḳıdumdı Ferheng-nāme sözin 

   Ki Sa ῾dī düzüpdür anı añsuzın" 

 Görülen geçmiş zamanın hikayesi:  oḳı-du-m-dı  

 Beyit no: 114 

 "Eşitdim ki Cemşīd düzmişidi 
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   Bıñar üzre bir ṭaşa yazmışıdı" 

 Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi:  düz-miş-i-di,  

yaz-mış-ı-dı 

 Beyit no: 160 

 "Budaġ üzre dibin keserdi bir er 

   Çü baġ ıssı gördi idicek naẓar" 

 Geniş zamanın hikayesi:  kes-er-di 

 Beyit no: 172 

 "Benüm ile felek itdi ittifāḳ 

   Baña dönmişidi temāmet ῾ırāḳ" 

 Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi:  dön-miş-i-di 

 Beyit no: 185 

 "Meger ḳuyıya düşdidi bir ῾avān 

   Ki od ölçericiydi yil ḳovan" 

 Görülen geçmiş zamanın hikayesi: düş-di-di 

 Beyit no: 473 

 "Didi düdüge ben od urdumidi 

   Bu kez uş düdük urdu baña odı" 

 Görülen geçmiş zamanın hikayesi:  ur-du-m-i-di 

3.2.5.2. Rivayet Birleşik Çekimi 

 Basit çekimli fiillere ek-fiil ve -mış, -miş ekleri getirilerek yapılır.  

 Beyit no: 418 

 "Ṣusuzın alub dirimiş bir kişi 

   Ki ḫoşdur ṣuda boġılanuñ işi" 
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 Geniş zamanın rivayeti:  dir-i-miş 

3.2.5.3. Şart Birleşik Çekimi 

 Basit çekimli fiillere ek-fiil ve -sa, -se ekleri getirilerek yapılır. 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz oldurur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardısa oldı ḫor" 

 Görülen geçmiş zamanın şartı:  var-dı-sa 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen beri 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

 Geniş zamanın şartı:  eyle-r-se 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

 Geniş zamanın şartı:  uz-a-d-(u)r-sa 

 Beyit no: 53 

 "Ey söz bilen inanmazısañ sına 

   Muḳābil getür anı ṭaṭcasına" 

 Geniş zamanın şartı:  inan-maz-ı-sa-ñ 

 Beyit no: 162 

 "Ulularla öküş irişmegil 

   Düşürürler-ise olursın ḫacīl" 

 Geniş zamanın şartı:  düş-ür-(ü)r-ler-i-se 
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3.2.6. Kuvvetlendirme ve İhtimal Çekimi 

 "Çekimli fiillerin üzerine -dur, -dür eklerinin getirilmesiyle yapılır." (Öztürk, 

2017: 83) 

 Beyit no: 32 

 "Ki söz yüce göklerden inmiş durur 

   Göñülden geçüb dilde dinmiş durur" 

  in-miş durur,  din-miş durur 

 Beyit no: 47 

 "Ki Bostān içinden irilmiş durur 

   Öküş ḫoş ögütler verilmiş durur" 

  iril-miş durur,  veril-miş durur 

 Öztürk, bu çekimin -dur, -dür ekleriyle yapıldığını söyler. Ancak incelenen eserde, 

kuvvetlendirme veya ihtimal çekiminin fiilin üzerine gelen -durur, -dürür ekleriyle 

yapıldığı görülmüştür. 

3.2.7. Fiillerde Soru 

 Eski Anadolu Türkçesinde fiillere soru anlamı -mı, -mi ekiyle verilir. 

 Beyit no: 63 

 "Şeker şerbeti ger gülāb olmaya 

   Ṣanur mı özini Çalāb olmaya" 

  ṣanur mı 

 Beyit no: 1006 

 "Bilür misin ey bir süñükden ḳafes 

   Ki cānuñ ḳuşıdur adı nefes" 
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  bilür misin 

 3.3. Zamir 

 Eski Anadolu Türkçesinde az da olsa bugünkünden farklı olarak kullanılan  

zamirler kişi, işaret, soru, belirsizlik zamirleri ve dönüşlülük zamiri başlıkları altında 

incelenir. 

3.3.1. Şahıs Zamirleri 

 ben 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken birgün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

  ben 

 Beyit no: 68 

 "Ki benden cihānda ḳala yāziġār 

   Çü ben ḳalmayam ü döne rūzigār" 

  benden 

 sen 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġu ne az" 

  senüñ 

 Beyit no: 26 

 "Nite ṭuta ῾iṣyān obasında ev 

   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 
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  sen 

 o, ol (anı, aña, anuñ, anda, andan) 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  anuñ 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 Beyit no: 17 

 "Kişi genc-i Ḳārūna yol bulmadı 

   Ve ger buldı çıḳmaġa ol bilmedi" 

  ol 

 biz 

 Beyit no: 115 

 "Ki bizüm gibi niceler içdiler 

   Bu çeşme ṣuyın geldiler geçdiler" 

  bizüm 

 Beyit no: 116 

 "Cihānı biz erlikile dutmışuz 

   Sine iltemedük ḳoyub gitmişüz" 

  biz 

 Beyit no: 137 
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 "Gözetgil bizi ey gemiler süren 

   Ki ṣu başdan aşdı degüldür üren" 

  bizi 

 siz 

 Bu zamire metinde rastlanmamıştır. 

 onlar, olar (anları, anlaruñ, anlarda, anlardan) 

 Beyit no: 36 

 "Olar kim cihāndan sefer etdiler 

   Cihānda sözi ḳodılar gitdiler" 

  olar 

 Beyit no: 70 

 "Olardan ki sürdi cihānda murād 

   Hikāyet ḳalupdur daḫı bir gey ad" 

  olardan 

3.3.2. İşaret Zamirleri 

 bu 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

  bunı 

 şu 

 Beyit no: 26 

 "Nite ṭuta ῾iṣyān obasında ev 
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   Şu kim sen aña olasın pīş-rev" 

  şu 

 Beyit no: 97 

 "Ne bünyāẕ varısa yile virür 

   Şu kim bir yavuz işe bünyāz urur" 

  şu 

 o, ol, şol 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 

  ol 

 Beyit no: 41 

 "Velī ki ne söz şol ki cāndan biter 

   İşiden kişi andan ögüt dutar" 

  şol 

3.3.3. Dönüşlülük Zamiri 

 kendü 

 Beyit no: 152 

 "Ḫaṭā gör ki kendüye ẓālim eder 

   Cihān ḳalur ol maẓlemeyle gider" 

  kendüye 

 Beyit no: 531 

 "Ger epsem oturdı işin saġladı 
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   Yavuzlar dilin kendüye baġladı" 

 kendüz 

 Beyit no: 21 

 "Bu yolda azıtmaya ol kendüzin 

   Ki elden ḳomaya ḳılavuz izin" 

  kendüzin 

 Beyit no: 161 

 "Dedi bu kişi gerçi etmez eyü 

   Eder kendüzi yine baña ne ḳayu" 

 Beyit no: 225 

 "Dimezse kişi ῾aybuñı yüzüñe 

   Ṣanursın hüner anı kendüzüñe" 

  kendüzüñe 

 öz 

 Beyit no: 81 

 "Elüñde ne rāḥat göre bir kişi 

   Çü öz rāḥatuña düzesin işi" 

  öz 

 Beyit no: 808 

 "İl oġlanına hiç yavuz baḳma sen 

   Ki öz oġlanuñ ḳala saġ u esen" 

  öz 

3.3.4. Soru Zamirleri 

 kim 
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 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  kim 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫtdan" 

 ne 

 Bu zamire metinde rastlanmamıştır. 

3.3.5. Belirsizlik Zamirleri 

 kimi 

 Beyit no: 11 

 "Kimüñ başına tāc urur baḫtdan 

   Kimini ṭopraġa bıraġur taḫtdan" 

  kimini 

 kimse 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimse dil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 

  kimse 

 Beyit no: 148 

 "Çü göre ki cāhil igen kin dutar 

   Aşaḳlıda her kimse kim dīn dutar" 

  kimse 
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 her kim 

 Beyit no: 48 

 "Şu resmile her kim ala oḳıya 

   Eli vermeye kim elinden ḳoya" 

  her kim 

 her biri 

 Beyit no: 126 

 "Ger ol duta uzun giceyi diri 

   Ḫalāyıḳ yata uyuya her biri" 

  her biri 

 nice 

 Beyit no: 12 

 "Ḫalīline odı gülistān eder 

   Bir niceye ṭurı suyı ḳan eder" 

  niceye 

3.4. Sıfat 

 Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Eski Anadolu 

Türkçesinde de sıfatların kullanımı bugünkünden farksızdır. 

3.4.1. Niteleme Sıfatları 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

 Beyit no: 121 

 "Gerekmezse göñlüñ sınıḳlu ola 

   Sınıḳlu göñüller getürgil ele" 
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 sınıḳlu (kırık) 

 Beyit no: 122 

 "Uyursın ḫunuk yerde her gün peşe 

   Ġarib ıssıdan yaḳulur güneşe" 

 ḫunuk (soğuk) 

3.4.2. Belirtme Sıfatları 

3.4.2.1. İşaret Sıfatları 

 bu 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

  bu 

 Beyit no: 21 

 "Bu yolda azıtmaya ol kendüzin 

   Ki elden ḳomaya ḳılavuz izin" 

 şu 

 Beyit no: 48 

 "Şu resmile her kim ala oḳıya 

   Eli vermeye kim elinden ḳoya" 

  şu 

 Beyit no: 57 

 "Şu yılda ki düzildi işbu kitāb 

   Nebī hicretinden ṣorılsa ḥisāb" 

 o, ol, şol 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken birgün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

  ol 
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 Beyit no: 79 

 "Eşitdüm şol uḫtun ki dartardı cān 

   Dedi Hürmüz öñünde Nuşirevān" 

  şol 

 Beyit no: 91 

 "Ne geñlik olısar ol ilde ey yār 

   Ki şāhdan ola yoḫṣuluñ gönli ṭar" 

 Beyit no: 132 

 "Şol ādem ki üñileyüb yitmedi 

   Saġ olduġınuñ şükrüni etmedi" 

3.4.2.2. Sayı Sıfatları 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

  yüz biñ 

 Beyit no: 97 

 "Ne bünyāẕ varısa yile virür 

   Şu kim bir yavuz işe bünyāz urur" 

  bir 

3.4.2.3. Soru Sıfatları 

 ne 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 

  ne 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġu ne az" 
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3.4.2.4. Belirsizlik Sıfatları 

 bir 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

 her 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 

  her 

 Beyit no: 16 

 "Bu deñizde yüz biñ gemiler batar 

   Ki her taḥtası bir ḳırañda yiter" 

 nice 

 Beyit no: 25 

 "Ne ḫoş ṭıfl oḳımadan ṣarf naḥv 

   Nice milletüñ῾ilmini etdi maḥv" 

  nice 

 Beyit no: 101 

 "Azacuḳ çıra bir ṭul ῾avrat yaḳar 

   Nice şehri ol yandurur yıḳar" 

 kamu 

 Beyit no: 24 

 "Zihī Mūsī kim ῾arş anuñ ṭūrıdur 

   Ḳamu nūrlar pertevī nūrıdur" 

  ḳamu 

 bir nice 
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 Beyit no: 28 

 "Ki bir nice dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

  bir nice 

3.5. Zarf 

 Zarflar; fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri zaman, yer, 

miktar, durum yönünden niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Burada Eski Anadolu Türkçesi 

dönemine ait zarflara metinden örnekler verilecektir. 

3.5.1. Zaman Zarfları 

 imdi 

 Beyit no: 300 

 "Her altun ni῾met ki ṭoldı yanuñ 

   Vir imdi ki soñra degüldür senüñ" 

  imdi 

 Beyit no: 982 

 "Sen uyḫudan imdi uyan ey ölüm 

   Ne ıṣṣı sordum key uyara ölüm" 

 şimdi 

 Beyit no: 312 

 "Beni şimdi düşmen ederse esīr 

   Bulunmaya bir dostum dest-gīr" 

  şimdi 

 ohtun 

 Beyit no: 543 
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 "Ol oḫtun olasın ῾azīz ü ulu 

   Ki sen kendüñi bilesin alu" 

  oḫtın (vakit) 

 gehi 

 Beyit no: 197 

 "Gehī döke gösterivire işin 

   Ki oḫşayuban sile göz yaşın" 

  gehī 

 soñra 

 Beyit no: 300 

 "Her altun ni῾met ki ṭoldı yanuñ 

   Vir imdi ki soñra degüldür senüñ" 

  soñra 

3.5.2. Yön Zarfları 

 girü 

 Beyit no: 5 

 "Ne ῾āṣī olanlar ḳatı dutar 

   Ne ṣuçın bilenler girü yiter" 

  girü 

 Beyit no: 7 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü ῾afv perdesile örter ol" 

  girü 
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3.5.3. Miktar Zarfları 

 çok 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 

   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

  çoḳ 

 Beyit no: 235 

 "Cihānda ḳoyıncaduñ altun çoḳ 

   Ki derdüñe Sa῾dī hiç altun yoḳ" 

 igen 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen berī 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

  igen 

 Beyit no: 43 

 "Otururiken birgün evümde ben 

   Hem igen melūl idüm ol demde ben" 

 key 

 Beyit no: 31 

 "Söz añlayanuñdur ḳatında ῾azīz 

   Bu ma῾nīyi key bilür ehl-i temīz" 

  key 

 Beyit no: 93 

 "Ekinciyi ḫoş dutmaġa key düriş 
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   Ki göñli ḫoş işci çoḳ işler iş" 

 öküş 

 Beyit no: 47 

 "Ki Bostān içinden irilmiş durur 

   Öküş ḫoş ögütler verilmiş durur" 

  öküş 

 Beyit no: 162 

 "Ulularla öküş irişmegil 

 Düşürürlerise  olursın ḫacīl" 

 az 

 Beyit no: 56 

 "Ger ayruḳsı oldıysa ḥarf ṣavt 

   Az olmış ola ma῾nīde nesne fevt" 

  az 

 biraz 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫatırumdan ḳayu" 

  biraz 

3.5.4. Durum Zarfları 

 eyle 

 Beyit no: 18 

 "Uzadursa rāz açmaġa kimsedil 

   Sözinüñ yolı baġlanur eyle bil" 
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  eyle 

 şöyle 

 Beyit no: 167 

 "Gedā içün oyun bula aḫşāmda 

   Yatur şöyle kim pāzişāh şāmda" 

  şöyle 

 yine 

 Beyit no: 161 

 "Dedi bu kişi gerçi etmez eyü 

   Eder kendüzi yine baña ne ḳayu" 

  yine 

 oñat 

 Beyit no: 35 

 "Gerek sözi ola ma῾nilü hem oñat 

   Tefāvüt degül dirse Türk ü Tāt" 

  oñat 

 bayık 

 Beyit no: 67 

 "Baña ṭanz edüp kesmesün kimse yol 

   Bayıḳ bunı düzmekde maḳṣūdum ol" 

  bayıḳ 
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3.6. Edat 

 gibi 

 Beyit no: 115 

 "Ki bizüm gibi niceler içdiler 

   Bu çeşme ṣuyın geldiler geçdiler" 

  gibi 

 Beyit no: 611 

 "Saña Sa῾dī oġlı gibi ḫoş ögüt 

   Verürsen atañ ögidi bigi dut" 

 bigi 

 Beyit no: 42 

 "Yoḫ ol kim hemīn herze vü hezl ola" 

   Anuñ bigi ḳalmasa yig kim ḳala" 

  bigi 

 Beyit no: 611 

 "Saña Sa῾dī oġlı gibi ḫoş ögüt 

   Verürsen atañ ögidi bigi dut" 

 karşu 

 Beyit no: 307 

 "Yetimi göricek yere depmegil 

   Aña ḳarşu oġlancuġuñ öpmegil" 

  ḳarşu 

 ile 

 Beyit no: 7 



219 
 

 "Görür perde altında ṣuçları bol 

   Girü῾afv perdesile örter ol" 

 Beyit no: 172 

 "Benüm ile felek itdi ittifāḳ 

   Baña dönmişidi temāmet ῾ırāḳ" 

  ile 

 bile 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġu ne az" 

  bile 

 birle 

 Beyit no: 268 

 "Yaşamışlaruñ reyi birle düriş 

   Ḳarı ḳurdı çoḳ ṣınamış olur iş" 

  birle 

 için / içün 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫatırumdan ḳayu" 

 Beyit no: 724 

 "Başuñda ḳodılar göz ile ḳulaḳ 

   Aġız söz içün göñül fehme ulaḳ" 

  içün 

 üzre 
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 Beyit no: 114 

 "Eşitdüm ki Cemşīd düzmişidi 

   Bıñar üzre bir ṭaşa yazmışıdı" 

  üzre 

 Beyit no: 160 

 "Budaġ üzre dibin keserdi bir er 

   Çü baġ ıssı gördi idicek naẓar" 

 içinde 

 Beyit no: 78 

 "Niçe ülker ü ay ṭoġa güneş 

   Ḳomış olasın  sen sin içinde baş" 

  içinde 

 öñdin 

 Beyit no: 20 

 "Ṣıġub kişi añlayınca sözi 

   Ṭoġan biñ öñdin dökilür gözi" 

  öñdin 

 diyü / deyü 

 Beyit no: 44 

 "Biraz fikre ögüm dirilsün deyü 

   Daġılmaġiçün ḫatırumdan ḳayu" 

  deyü 
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3.7. Bağlaç 

 Bağlaçlar; sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri bağlama görevi yaparlar. 

Metinde geçen Eski Anadolu Türkçesine ait bağlaç örnekleri sıralanmıştır. 

 ger 

 Beyit no: 17 

 "Kişi genc-i Ḳārūna yol bulmadı 

   Ve ger buldı çıḳmaġa ol bilmedi" 

  ger 

 eger 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

  eger 

 Beyit no: 153 

 "Eger pāzişāhlıḳda ẓulm idesin 

   Gedā olasın yabana gidesin" 

 velī 

 Beyit no: 14 

 "Ne kim var anuñ birligisini bilür 

   Velī niteligine ḥayran ḳalur" 

  velī 

 Beyit no: 41 

 "Velī ki ne söz şol ki cāndan biter 

   İşiden kişi andan ögüt dutar" 
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 çü 

 Beyit no: 6 

 "Yavuz işüñe ḳaḳurısa ne var 

   Çü terk idesin mācerāyı savar" 

  çü 

 Beyit no: 19 

 "Çü senüñ ola maḥremüñ bile rāz 

   Dönüp rāzı dimez ne çoġu ne az" 

 çün 

 Beyit no: 28 

 "Ki birnice dervīşe çün oldı meyl 

   Ḳonuḳluġuña ger varalar ṭufeyl" 

  çün 

 meger 

 Beyit no: 628 

 "Meger görmedüñ anı kim ḳurd u ḳuş 

   Düşer ḥer duzaġa ḥırṣ içün öküş" 

  meger 

 Beyit no: 740 

 "Getürmeye düşmen sözin dosta 

   Meger düşmene düzilen usta" 

 yahud 

 Beyit no: 191 

 "Nite vire ḫurma aġu aġacı 
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   Yaḫud ola mı hiç ḫurma acı" 

  yaḫud 

 u 

 Beyit no: 8 

 "Eger ṣuçluya ḳahr u ḫışm oladı 

   Kim anuñ elinden emān buladı" 

 ü 

 Beyit no: 9 

 "Ġanīdür ṭā῾atden igen berī 

   Ne var ṭā῾at eylerse ins ü perī" 

 ve 

 Beyit no: 17 

 "Kişi genc-i Ḳārūna yol bulmadı 

   Ve ger buldı çıḳmaġa ol bilmedi" 

 ki 

 Beyit no: 1 

 "Derem adın anuñ ki yaratdı cān 

   Sözi dilde ḥikmetden itdi revān" 

  ki 

 Beyit no: 3 

 "῾Azīz ol durur ḳapusın her ki ḳor 

   Ne ḳapuya vardıysa oldı ḫor" 

 kim 

 Beyit no: 14 

 "Ne kim var anuñ birligisini bilür 
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   Velī niteligine ḥayran ḳalur" 

 Beyit no: 24 

 "Zihī Mūsī kim ῾arş anuñ ṭūrıdur 

   Ḳamu nūrlar pertevī nūrıdur 

  kim 

3.8. Ünlem 

 Sevinme, korku, heyecan, şaşma, coşma,  gibi duyguları ifade eden Eski Anadolu 

Türkçesi döneminde kullanılan ünlem örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 iy 

 Beyit no: 938 

 "Gel iy kim yitmişe yitdi ῾ömür 

   Meger uyurduñ yile gitdi ῾ömür" 

  iy 

 ey 

 Beyit no: 71 

 "Cihān ey oġul mülk-i bāḳī degül 

   Vefā umma andan vü yüzine gül" 

  ey 

 Beyit no: 87 

 "Bildüñ sen ey Sa῾dī sözüñde uş 

   Elüñde ḳılıç var ü fetḥ eyle ḫoş" 

 dirigā 

 Beyit no: 1000 

 "Dirīġā ki biz söz nice rūzigār 



225 
 

   Bite güller ü yarıya nevbahār" 

  dirīġā 

 zihī 

 Beyit no: 24 

 "Zihī Mūsī kim῾arş anuñ ṭūrıdur 

   Ḳamu nūrlar pertevī nūrıdur" 

  zihī 

 belī 

 Beyit no: 59 

 "Bilürem şu ḥaddüm yoġıdı belī 

   Ki etdüm bu küstaḥlıġı ben velī" 

  belī 



SONUÇ 

 "Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî Üzerine Bir Dil İncelemesi" adlı çalışmada, ilk 

bölümde genel hatlarıyla Eski Anadolu Türkçesi, dönemleri, temsilcileri ile Hoca Mes'ûd 

ve eserleri  hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Metin incelemesi kısımlarını oluşturan "Ses 

ve Şekil Bilgisi" bölümlerinde Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait elde edilen bulgu ve 

sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 Ses Bilgisinde ünlüler başlığı altında özellikle üzerinde fikir birliğine varılamamış 

"kapalı e meselesi" konusunda uzun uzun durulmuştur. Birçok kelimenin hem e'li hem i'li 

yazımı ile karşılaşılmıştır. Bunların örnekleri farklı farklı beyitlerinden farklı farklı şekilde 

verilmiştir. Bu dönemde e ya da i tarafında netlik kazanmamış kelimenin örneğine metinde 

ratlanmıştır. Kapalı e başlığı altında da söylendiği gibi en dikkat çekici husus, bu ses için 

bir müstakil karşılığın Arap harfli metinlerde olmamasına rağman 434. beyitte geçen 

"yėre" kelimesinin imlası bu sesin kapalı e olarak okunması gerektiğini gösterir. Öyle ki bu 

kelime Arap harfli metinde  şeklinde yazılmıştır. Burada hem ünlü harfi (i) belirten 

 hem de üstün (e) bir arada kullanılmıştır. Bu durumda bu ses ne e ne de i olarak ي

okunamaz. Ancak kapalı e olarak okumaya müsaittir. Ferhengnâme'de aynı kelimenin hem 

e hem de i'li yazımına çokça rastlansa da başka bir örnekte böyle bir yazımla 

karşılaşılmamıştır. 

 Ünsüzler başlığı altında yalnızca günümüzden farklı olan nazal n ve ḫ sesi üzerinde 

durulmuştur. Nazal n ile ilgili, günümüzde normal n ile yazılan ve kullanımı olmayan 

birçok kelimenin örneği verilmiştir: yeñi, yüñ, siñek, bıñar, göñül, deñiz; kırañ (kenar), 

oñat (iyi, güzel), buñ (sıkkınlık)... Ḫ sesinin de yaygın bir kullanımına rastlanmıştır. Bunun 

sebebi k > ḫ > h değişiminin aşamalarından ḫ'nın bu döneme denk gelmesi ve Arap Fars 

dilinin de etkisi olabilir. Yoḫ (yok), oḫşa (okşa), oyḫu (uyku), korḫu (korku)... 

 Metnin ses özellikllerine baktığımızda kalınlık-incelik uyumunun olduğu göze 

çarpar. Bugünkü gibi -ken eki uyumu bozan eklerdendir. Bugünkü Türkçeden farklı olarak 

-ki aitlik eki uyuma uyar ve 954. beyitte tek bir kelimede -ġı şekliyle karşılaşılmıştır: 

ṭulunumdaġı  
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 Düzlük-yuvarlaklık uyumunun ise Ferhengnâme'den yola bu dönemde 

sağlanamadığı görülmüştür. Bunun en büyük sebebi o dönem için yuvarlaklaşma olduğu 

söylenebilir. Hem kelime köklerinde görülen genel yuvarlaklaşma eğilimi hem de eklerin 

sadece düz ya da yuvarlak şekillerinin olması küçük ünlü uyumunu olumsuz yönde 

etkilemiştir: ḳapu, girü, ululıġ, degül, geçüp, aṭlu, göricek, ḳalur, sözi...  

 Ünsüz uyumunda da yine bir kısım eklerin tonlu şekillerinin kullanılması uyumu 

bozmuştur: itdi, baḫtdan, ululıḳda... Bunlardan ziyade gramer kitaplarında değinilmeyen ya 

da bahsedildiği fark edilememiş "-gıl, -gil" emir eki de uyumu bozmuştur ve 

örneklenmiştir: dutġıl, gözetgil... 

 Ünlü değişmelerinde dönemin karakteristiği olan yuvarlaklaşma eğilimi 

Ferhengnâme'de de görülür: dilkü, delü, yavuz, aru... Yuvarlaklaşmanın tam tersi olan bir 

başka ünlü değişmesi de düzleşmedir. Burada tespit ise düzleşen kelimelere verilen 

örneklerin metin içinde yuvarlak şeklinin de olamsıdır: inci / incü, ḳorḳı / ḳorḳu, eyi / eyü.. 

 Ünsüz değişmeleri ise inceleme metninde genelde tonsuzdan tonluya (k > g, t > d) 

ve ötümsüzden ötümlüye (k > ḫ, b  > v) şeklindedir: kök > gök, keltür- > getür-, takı > daḫi 

tewe > deve, toprak > ṭopraḫ, bar- > var-, eb > ev... Ünsüz değişmelerinde de yine farklı 

kullanımlar söz konusudur. Bazı kelimelerin hem t'li hem d'li, hem k'li hem ḫ'li şekilleri 

vardır: ṭaġıl- / daġıl-, ṭur- / dur-, ṭayan- / dayan-; yoḳ / yoḫ, ḳorḳu / ḳorḫu, ḳulaḳ / ḳulaḫ vb. 

Bunların dışında bir de t > d değişmesinin görülmedi örnekler de şunlardır: ṭoġru, ṭamar, 

ṭudak, ṭoy-... 

 Ses düşmelerinden ünlülerde vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesi söz konusudur: 

göñül > göñli, oġul > oġlan, baġır > baġrı... Ünsüzlerde ise en yaygın düşme g sesinin 

düşmesidir: kapıg > ḳapu, ulug > ulu, emgek > emek... Söz başında y düşmesi metinde 

yaygındır: yıgaç > aġaç, yılan > ılan, yinçü > inci / incü... l düşmesi ise "getür- ve otur-" 

fiillerinde metinde görülür. 

 Ses türemesi yönünden eserde v, y ve n seslerinin türemesine rastlanmamıştır. 

Türkiye Türkçesinde vur- şeklinde olan fiil, Eski Türkçede olduğu gibi bu metinden 

hareketle Eski Anadolu Türkçesinde ur- şeklindedir. "Bunlar, şunlar, onlar" zamirlerindeki 

n türemesi de metinde yoktur. "Bular, olar" şeklinde bu zamirlerin zamir n'siz hali vardır. 

"Şular / şunlar" zamiri metinde hiç geçmemiştir. Türeme olarak metinde sadece 

ikizleşmenin örneğiyle karşılaşılmıştır: ıssı, elli... 
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 Yer değiştirmenin örneğine ise günümüzde "gibi" şeklinde kullanılan edatta 

rastlanmıştır. Metinde "gibi" ve "bigi" olarak iki farklı şekli de bu edatın "bigi" şekli daha 

fazla kullanılmıştır. 

 Şekil Bilgisi bölümünde ele alınan ilk kelime türü isimdir. İyelik eklerinin 2 ve 3. 

çokluk şahısları hariç hemen hepsinin örneği bolca, eski harfli yazıyla da desteklenerek 

gösterilmiştir. Yardımcı ünlülerin genelde yuvarlak olduğu bu eklerin özellikle eski harfli 

yazıda ünlüleri belirtilen örnekleri verilmiştir. Burada az rastlanan 3. şahıslardaki ek 

yığılmasının örneğiyle de karşılaşılmıştır: birligisini (bir-lig-i[3.t.ş],-si[3.t.ş]-ni) Ek 

yığılmasının örneği Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metinde de nadir şekilde bir 

kere görülmüştür. 

 Hal ekleri açısından metin oldukça zengindir. Eklerin tamamına yakını farklı 

kelimelerle örneklenmiştir. Burada her ek hakkında çıkarımda bulunulmayıp -zaten var 

olan eklerin örnekleri olması sebebiyle- farklı olan dikkat çekici birkaç husus üzerinde 

durulacaktır: 868. beyitte ilgi hali eki "-uñ" şeklinde nazal n'li olması gerekirken normal n 

ile yazılmıştır:  (ulularun). Bu kullanımla sadece bir örnekte karşılaşılmıştır. 

Burada müellifin yazım hatası yapmış olması muhtemeldir. Bir örnekte -17. beyit- 

yükleme hal eki yerine yönelme hal eki kullanılmıştır: "çıḳmaġa" aslında "çıkmayı" 

anlamına gelmektedir. Ayrılma hal ekinin yaygın kullanılan halinin (-dan, -den) yanında 

kalıplaşmış kelimelerde Eski Türkçedeki şekli de kullanılmıştır: öñdin, ṣaçmadın... 

 İsim yapma eklerinin neredeyse tamamına yakını farklı kelimelerle örneklenmiştir. 

Burada, günümüzde kullanılmayan birkaç farklı kelimeden söz edilecektir: ṣınıḳ-lu (kırık), 

boyun-duruḫ, ṣıġın-cak (sığınacak), od ölçer-ici (ateş karıştırıcı), alda-ġuç (aldatıcı)... 

 İsimlerden sonra kelime türü olarak fiiller metinden hareketle incelenmiştir. 

İsimden fiil ve fiilden fiil yapım ekleri örneklenmiştir: uz-a-d-ur-sa, baġ-la-n-mak. Yapı 

bakımından türeyen ve günümüz Türkçesinde kullanılmayan fiiller söz konusudur: 

elik-dür-me-se (elde etmese), bal-ḳır (parlamak)... Metinde birleşik kelimelerin kullanımı 

da yaygındır. Yardımcı fiille yapılanlardan et-, ol-, eyle- vb. örneği çoktur. Tasvir 

fiillerinden sürerlik, tezlik, yeterliliğin örnekleri verilmiş; yaklaşma fiilinin (-eyaz) 

örneğine rastlanmamıştır: olugel-, gözedüdur-, duṭabile, gösterivir-... Kalıplaşmış birleşik 

fiillerde ise deyimler karşımıza çıkar: aġuyı bala ḳarmak, diş bilemek, ögüni dirmek (aklını 

başına toplamak)... 
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 Ek fiilin kullanım şekli ve örnekleri verilmiştir. Bildirme çekimi suçluvan 

(suçluyum), biçārevüz (çaresiziz), işidür; görülen geçmiş zaman çekimi degülidi, varıdı; 

öğrenilen geçmiş zaman çekimi burçimiş, varımış; şart çekimi diri-iseñ, yüce-ise vb. 

şekilde örneklenmiştir. 

  Bildirme kiplerinden görülen geçmiş zamanda ekin ünlüsü 1 ve 2. şahıslarda 

yuvarlak, 3. şahıslarda düzdür. Bu bilgi, 473. beyit harekeli yazıldığı için burdaki 

örneklerle desteklenebilir: didi , urdumidi . Öğrenilen geçmiş 

zamanda mış ekinin yanında -updur kalıbıyla yapılan kullanımın örnekleri de verilmiştir: 

düzüpdür. Geniş zaman ekinde bir olumsuz yapılırken -maz yerine ek -mas şeklinde sin 

 ile yazılmıştır: ḳurtıl-a-mas . Gelecek zaman eki bugünkünden farklı (س)

olarak -ısar, -iser'dir: olısar, gösteriser...  

 Şahıs eklerinde iyelik kökenli, zamir kökenli ve emir kipinde kullanılan ekler 

birkaç şahıs dışında örneklenmiştir: sorar-van, bilür-ven,  derin (derim), göre-sin, olmaya-

vuz, dut-ayın, söyle-gil, diril-sün, küy-üñ (bekleyin)... 

 Birleşik fiil çekimi standart Türkiye Türkçesindeki gibi hikaye, rivayet ve şart 

çekimlerinden oluşur. Metin birleşik çekim yönünden zengindir: oḳıdumdı, dönmişidi, 

dirimiş, eylerse, uzadursa... 

 Kuvvetlendirme çekiminin kaynaklarda genelde fiilin üzerine -dur, -dür ekinin 

getirilmesiyle yapıldığı söylenir. Ferhengnâme'de bu ekin örneği görülmemiştir. -durur 

şekliyle karşılaşılmıştır: inmişdurur, verilmişdurur... 

 Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan zamirlerin çoğu örneği verilmiştir. 

Günümüzden farklı olarak çekime giren ve kullanılan zamirler şunlardır: anı, anuñ, andan, 

bular, olar, olardan, ol, şol, kendüz, kendüzi, öz. Burada dikkat çeken husus "olar" kişi 

zamiri ve "bular" işaret zamirinin zamir n'si almamış olmasıdır. Metinde bu zamirlerin 

"bunlar" ve "onlar" şeklinde n türemesi örnekli hali görülmemiştir. 

 Ferhengnâme'de sııfatların kullanımı bir iki örnek dışında günümüzden farksızdır. 

Niteleme sıfatında günümüzde kullanılmayan ṣınıḳlu (kırık), ḫunuḳ (soğuk) gibi örneklere 

yer verilmiştir. Belirtme sıfatlarında ise bugünkü halinden farklı olarak ol ve şol işaret 

sıfatları metinde görülmüştür. 
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 Zarflarda günümüzden farklı olarak tespit edilen örnekler şunlardır: imdi (şimdi), 

oḫt (vakit), girü, key (pek, fazla), öküş (çok), oñat (iyi, güzel), bayık (gerçekten, 

hakikaten)... 

 Edatlardan standart Türkiye Türkçesine ek metinde metinde karşılaşılan örnekler 

şunlardır: bigi, karşu, birle, içün, öñdin, deyü... 

 Bağlaç olarak metinde çeşitlilik söz konusudur. Metinde görülen bağlaçlar: ger, 

velī, çü, çün, u, ü, kim... 

 Ünlem türüne metinde geçen şu kelimeler örnek olarak verilebilir: iy, ey, dirigā, 

zihī, belī... 

 Eski Anadolu Türkçesi gramer kitapları göz önünde bulundurularak yapılan 

"Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî Üzerine Bir Dil İncelemesi" adlı çalışmada kaynaklarda 

belirtilen hususlar inceleme metninden örneklenmiştir. Pek çok konu başlığının örneği 

sıralanmış, yeni örnekler verilmiş ve maddeler halinde sıralanan yeni bulgulara 

Ferhengnâme'de rastlanmıştır. 

 Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'di, bu tez metninde tanıtılmış, dil özellikleri yönüyle 

ses ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Mümkün olduğunca çok ve farklı örneklerle 

dönemin dil bilgisel kaidelerine katkılar sağlamaya ve bir inceleme metodu ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır.  

 .  
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