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ÖZET
Edebi metinlerin bir özelliği de ait oldukları toplumun kültür kodlarını farklı yöntemlerle okuyucuya/dinleyiciye aktarmaktır.
Başka bir deyişle bir tür eğitim işlevi görerek didaktik bir misyon üstlenirler. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte İslamî
hayata uygun yaşama çabaları neticesinde edebî eserlerde dinî içerikli konular yoğun bir şekilde işlenmeye başlanmıştır. Bu
konuların işlendiği en önemli türlerden biri de halkı eğitmek ve din bilincini yerleştirmek için yazılan manzum halk
hikâyeleridir. Çalışmada bu tür bir manzum hikâye ele alınarak dil incelemesi yapılacaktır. Çalışmanın giriş kısmında halk
hikâyeciliği ve manzum hikâyeler hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra ele alınan hikâyenin konusu ve biçim özelliklerine
yer verilecektir. Yapılacak olan dil incelemesinde ise sırasıyla ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığına değinilecektir.
Çalışmanın sonunda ise incelemeye esas alınan manzum hikâye metni verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Manzum hikâye, destan, ses ve şekil bilgisi, söz varlığı.

ABSTRACT
One special feature of literary texts is that they narrate the cultural codes of the society they belong to their readers/audiences.
In other words, they undertake a didactical mission while performing an educational function. Following the conversion of the
Turks to Islam, issues that have religious content start to be covered intensively in literary works as a result of endeavors to
live up to the Islamic way of life. One of the most important genre that cover these issues is poetic folktales which are told to
educate people and inculcate religious awareness. In this study, abovementioned type of narrative poetry will be analyzed from
a linguistic perspective. In the introductory section, after a brief information on folktales and narrative poetry, subject matter
of the narrative and its formal features will be covered. In the literary review; phonetic, morphologic characteristics and
vocabulary of the text will be analyzed respectively. In the final section of the study, text of the narrative poetry which
constitutes the basis of our analysis will be given.
Keywords: Narrative poetry, epic, phonetic and morphologic characteristics, vocabulary.

1.

GİRİŞ

Türk halk edebiyatının en önemli türlerinden biri olan ve genelde nazım-nesir karışık bir yapı sergileyen
halk hikâyeleri, daha çok aşk, kahramanlık gibi konuları işlerler. “Zaman seyri ve coğrafya-mekân
içinde efsane, masal, menkabe, destan vb. mahsullerle beslenerek dinî, tarihî, içtimaî hâdiselerin
potasında iç bünyelerindeki bağlarını muhâfaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan
eserler” (Elçin, 1998: 444) olarak nitelendirilen Türk halk hikâyeleri Ali Berat Alptekin tarafından
(Alptekin, 2005: 18) “Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk mahsullerinden olup; aşk, kahramanlık,
vb. gibi konuları işleyen; kaynağı Türk, Arap-İslâm ve Hint-İran olan, büyük ölçüde âşıklar ve
meddahlar tarafından anlatılan nazım-nesir karışımı anlatmalar” olarak, Şükrü Elçin tarafından ise
(Elçin, 1998: 444) “Arap dilinde başlangıçta kıssa ve rivayet olarak düşünülen sonraları eğlendirmek

maksadı ile taklit manasında kullanılan, gerçek veya hayali birtakım vakaların, maceraların hususi bir
üslupla nakil ve tekrarı” olarak tanımlanmaktadır.
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İslamî dönem Türk edebiyatının en önemli ürünlerinden olan manzum hikâyelerin sayısı oldukça
fazladır. Başlangıçları XIV. yüzyıla kadar uzanan bu metinlerin çoğu anonim nitelik taşımaktadır
(Çiğdem, 2011/2: 266). Mucizeler, kerametler ve İslam menkıbelerinden esinlenen bu tür eserler,
çoğunlukla Arap kaynaklı olup zaman içerisinde tercümeler, nakiller ve adaptasyonlarla zenginleşerek
Türkçeye kazandırılmış ve sahiplenilmiştir (Aslan, 2006/1: 190).
Halkı eğitmek ve dinî-tasavvufî bilinci yerleştirmek amacıyla yazılan bu manzum hikâyelerle Türk

halkını İslam’ın harikalar diyarına sürüklemeyi amaçlayan misyoner nitelikli faaliyetlerde, edebiyat bir
araç olarak kullanılmış ve bu çerçevede pek çok eser vücuda getirilmiştir (Aslan, 2006/1: 189-190).
Türklerin Müslüman olmalarının bir sonucu olarak toplumsal hayatta görülen İslamî hayata uygun
yaşama çabasıyla birlikte, edebî eserlerde de dinî muhtevalı konuların yoğun bir şekilde işlenmeye
başlandığı dikkati çeker. Çeşitli kaynaklarda hikâye, efsane, destan gibi adlandırmalarla anılan bu tür
hikâyeler devrin durumuna bağlı olarak, ezberleme, toplantılarda okunmak ve makamla söylenmek
bakımından daha elverişli olduğu için çoğunlukla manzum olarak yazılmıştır (Kuzubaş, 2008: 305).
Çoğu anonim nitelik taşıyan bu metinler, mesnevi tarzında yazılmışlardır. Konularının basitliği ve yalın
bir halk diliyle yazılmış olmaları bakımından klasik mesnevilerden ayrılırlar (Türker, 2011/2: 266). Bu
özellikleri onların halk arasında kabul görmelerine ve uzun yıllar okunmalarına yol açmıştır.
Halk arasında İslamiyet’i yaymak maksadıyla oluşturulan bu hikâyelerin Türkler tarafından kabul
görmesinin en önemli nedenlerinden biri şifahî kültürde iyice yerleşmiş olan destan ve hikâye anlatma
geleneğidir. İslam’ın Türkler arasında yayılmasından sonra anlatılan destan ve hikâyelere İslam kendi
rengini ve kokusunu vermeye başlamıştır (Güleç, 2013/65: 253).
Hemen hepsinde ya İslam tarihinde yaşamış bir kişinin olağanüstü kahramanlıklarının ya da gene dinî
bir olayın olağanüstülüklerle bezenerek anlatıldığı bu hikâyeler saf bir Türkçenin taşıyıcılığını
yapmaları bakımından da önemlidirler (Türker, 2011/2: 266).
Çalışmaya konu olan hikâyenin vezin hatalarıyla dolu olması hikâyeyi yazan kişinin aruz veznine hakim
olmadığını gösterir. Bu hatalara rağmen manzumenin arı bir Türkçeyle yazılmış olması ve dönemin dil
özelliklerini yansıtması, dil tarihimiz açısından oldukça önemlidir.

2.

DÂSTÂN ANASINIÑ GÖZÜNİ ÇI¢ARAN

“Dâstân Anasınıñ Gözüni Çı…aran” adlı hikâyenin telif ve istinsah tarihi belli olmamakla beraber dil
özellikleri bakımından Eski Anadolu Türkçesi dönemi özelliklerine sahip olduğu görülmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, Türkçe yazma eserler arasında 005753-VI demirbaş numarasıyla
kayıtlı olan hikâye bulunduğu yazmanın 72.-78. yaprakları arasında yer almaktadır. Fâilâtün fâilâtün
fâilün1 kalıbında, harekeli nesihle, 2 sütun halinde, her sayfada 11 satır olarak yazılan manzum hikâye
toplam 135 beyitten oluşmaktadır. Hikâyenin bulunduğu mecmuanın çerçeve içine alınan sayfaları ve
mecmuada bulunan hikâyelerin başlıkları kırmızı mürekkeple, bunların dışında kalan bölümler ise siyah
mürekkeple yazılmıştır.
Dâstân Anasınıñ Gözüni Çı…aran, Hz. Peygamber döneminde yaşandığı rivayet edilen bir olay etrafında
oluşturulmuş bir eserdir. Oğlunun attığı ekmek neticesinde gözü kör olan bir kadının oğlunu
affetmemesi üzerine ateşte yakılmasını anlatan hikâyenin konusu son beyitte yer alan “Çaπırırlar ata ana
göñlün yı…an kişi / Â«iretde şöyle olısar işi” ifadelerinden de anlaşılmaktadır.

Eserde geçen beyitlerin büyük bir kısmı “Fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır. Ancak bir çok beyitte aruz hatalarıyla dahi bu kalıba
uymayan ifadeler yer almaktadır. Örneğin daha ilk beyitte;
“Ka¡be şehrinde var-ıdı bir gözi kör «atun
Dünyâ vérüp â«iret almış §atun”
veya 13. beyitte;
“Oπlan bir géce yatmış-ıdı
Gözin πaflet uy…usı †utmış-ıdı”
ve daha başka birçok örnekte bu kalıbın uygulanması mümkün değildir. Çoğu zaman hecenin 11’li vezniyle oluşturulduğu izlenimi gösterse
de hikâyenin ekseriyetinde “Fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbı baskın görülmektedir.
1
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DİL ÖZELLİKLERİ

Açık bir dille yazılması ve döneminin dil özelliklerini yansıtması açısından önemli bir dil malzemesi
olarak kabul edilebilecek eser, söz varlığı, ses ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Ses özellikleri ve
imla bakımından kesin bir birliğin görülmediği yazmada Eski Anadolu Türkçesi döneminin dil
özellikleriyle beraber Osmanlı Türkçesine geçiş döneminin de dil özellikleri görülmektedir. Eserde
sözcüklerin bazen vezin gereği bazen de dönemin dil özelliklerine bağlı olarak halk ağzına
yaklaştırılmak istenmesi sebebiyle farklı yazıldıkları görülmektedir: görklü (8) ~ görkli (8),
peyπamberler (20) ~ Peyπaber’e (19), ◊üseyn’iñ (55) ~ ◊üseyin (85), düni gün (66) ~ dün ü gün (100),
od (75) ~ ot (116), ¡imâmesin (129) ~ ¡amâmesin (130), †atlı (13) ~ †atlu (36).

3.1.

SES BİLGİSİ

Çeşitli yönleriyle ele alınarak dil özellikleri üzerinde durulan hikâyede tespit edilen ses olayları
“ünlülerle ilgili ses olayları” ve “ünsüzlerle ilgili ses olayları” olarak ayrı ayrı incelenmiştir.

3.1.1.

Ünlülerle İlgili Ses Olayları

3.1.1.1. Yuvarlaklaşma
Eski Anadolu Türkçesinin en karakteristik özelliklerinden birisi olan yuvarlaklaşmanın en temel
sebepleri kelime sonunda bulunan “-π ve -g” seslerinin düşmesi ve “p ve v” gibi dudak ünsüzlerinin
etkisi olarak gösterilmektedir (Timurtaş, 2005: 43): tapıπ > †apu+sına (56), kapıπ > …apu+sına (95),
yabız > yavuz (3), geri > gérü (25). Kök halindeki sözcüklerde görülen yuvarlaklaşma dışında bazı
sözcüklerde ise yapım ve işletim eklerinde yuvarlaklaşmalar görülmektedir: Yapım eklerinde görülen
yuvarlaklaşmalar: †at-lu (36), §at-un (1), …ar-şu (24), kel- > getürdiler (70), yap-ış- > yap-uş-dı (42),
ayr-uπ+ın (48); İşletim eklerinde görülen yuvarlaklaşmalar: oπlancıπ+um (80), ciger+dür (106), revâ
mı+dur (23), eyd-ür (15), yalvar-ur+am (20), vér-üp (1), var-up (23), baπrı+nuñ (112), zâru zâru (121).

3.1.1.2. Düzleşme
Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşmanın tersine olarak bazı kelime ve eklerde düzleşme meydana
gelmektedir. Hikâyede düzleşme kelimelerden ziyade daha çok eklerde görülmektedir. Kök hâlinde
sadece “odın (70)” kelimesinde karşımıza çıkan düzleşme, eklerde ise şu şekildedir:Yapım eklerinde
görülen düzleşmeler: görk+li (8), ötür+i (21); İşletim eklerinde görülen düzleşmeler: Daha çok nesne
hâl eki ve 3. teklik şahıs iyelik eklerinde karşımıza çıkan işletim eklerinde düzleşme örneklerine görülen
geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman ve geniş zaman biçiminde de rastlanmaktadır: ...eyledi... özüni
(35), gördi ...gözini (35), ...§uçunı baπışla... (67), ...§açdılar §uyı... (125), güni (13), nurı (15), sözi (48),
…urusı (126), odın (99), özi (106), gördi (35), düşdi (42), söndi (94), oydı (94), †oldı (107), †ut-mış+ıdı
(12), ur-ar+dı (7).

3.1.1.3. Ünlü Düşmesi
Eski Anadolu Türkçesinde ünlü düşmesi olayı genellikle iç seste meydana gelmektedir. Vurgusuz orta
hece ünlüsünün düşmesi Türkçenin başlangıcından beri devam eden bir ses olayıdır. Ünlü düşmesiyle
birlikte kelimede bir de hece düşmesi meydana gelmiş olur (Köktekin, 2008: 68): oπul > oπølan (9),
göñül > göñølün (33), boyun > boyønu (42), ayır- > ayøruπın (48), çağır- > çaπørışurlar (53), em-iz- >
emøzirdigim (47), eyit- > eyøtdi (72), yoπur- > yoπøruldı (112), baπır > baπørınuñ (112), çevir- > çevøre
(69). Türkçe kelimelerde iç seste meydana gelen ünlü düşmeleri dışında bugün standart Türkiye
Türkçesinde kullanılan Arapça kökenli bazı kelimelerin ünlüyle başlayan bir ek alması neticesinde
türetilen orta hece ünlülerinin de düştüğünü görüyoruz: şehir > şehørinde (1), ¡a…ıl > ¡a…ølımı (26), ¡ömür
> ¡ömørüme (79). Hikâyede “ile” edatı ve “i-” yardımcı fiilinin kısmen ekleşen örneklerinde “i”lerin de
düştüğü görülmektedir: adı ile > adı+yla (3), …udreti ile > …udreti+yle (32), dili ile > dili-yle (122), gerek
ise > gerek+øse (68), var ise > var+øsa (114), yürür > idi yürür+ødi (3), urar idi > urar+ødı (7), sürerler
idi > sürerler+ødi (49).
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3.1.1.4. Ünlü Türemesi
Eserde ünlü türemesinin alıntı kelimelerde bulunan çift doruklu hece yapısını Türkçenin hece yapısına
uydurmak için yapıldığı görülmektedir: emr eyle- > emir eyledi (118).

3.1.1.5. Hece Yutumu
Çoğunlukla birbirine benzeyen hecelerden birinin düşmesiyle ortaya çıkan bu ses olayının en tipik
örneği “tur-/dur-” yardımcı fiilinden geldiği kesin olarak bilinen ve metnimizde ekleşme öncesi biçimi
olan “turur/durur”la nöbetleşe kullanılan “+dUr” ekidir (Efendioğlu, 2019: 52): ¡ayâl durur > ¡ayâldür
(7), bu durur > budur (48), …arındaş > …ardaş+ıñuz (84), kim+er-se > kimse (30).

3.1.1.6. Hece Kaynaşması (Birleşme)
Birleşme diye de nitelendirilen bu ses olayı, sürekli birlikte kullanılan kelimelerin geçirdikleri ses
değişikliklerinden sonra birbirlerine kaynaşarak yeni bir şekil almaları ve tek kelimeye dönüşmeleridir
(Efendioğlu, 2019: 52-53). Hikâyede geçen bazı birleşme örnekleri şunlardır: şu ile > şöyle (111), uş ol
> şol (8), …arında eş > …ardaş+ımız (89), şu am+tı > şu imdi > şimdi (65), *†aπ ol > degil (98).

3.1.2.

Ünsüzlerle İlgili Ses Hususiyetleri

3.1.2.1. Ünsüz Uyumu
Ünlü ile biten kelimelere getirilecek eklerin (varsa) tonlu şeklinin, ünsüz ile biten kelimelerin bitiş
ünsüzleri dikkate alınarak, tonlu ise (varsa) tonlu; tonsuz ise (varsa) tonsuz şeklinin gelmesi olarak ifade
ettiğimiz ünsüz uyumu Eski Anadolu Türkçesinde dal ( )دile yazılan bazı eklerin dışında kendini gösterir
(Köktekin, 2008: 80). Eserde ünsüz uyumunu bozan ekler özellikle bulunma ve ayrılma hâl ekleri ile
görülen geçmiş zaman ekinde karşımıza çıkmaktadır: ba…dım (25), …or…dı (63), ıra…dan (111), †utdı
(114), étdi (131), â«iretde (135), düşde (18), düşden (26), yapuşdı (42), düşdi (42), başdan (52),
aπlaşdılar (97), bişdi (114), açdı (130), …uçdı (113), §açdılar (125), geçdi (128), a§dılar (51), kesdiler
(58).

3.1.2.2. Ünsüz Tonlulaşması
Eserde en belirgin ünsüz değişmesi olaylarından biri, boğumlanma noktasının daha az zorlandığı ve
yumuşak hissedilen ünsüzlere doğru görülen eğilim (Sağır, 1995: 83) neticesinde meydana gelen
tonlulaşmadır. Eski Türkçe kelime başında bulunan tonsuz ünsüzler Eski Anadolu Türkçesine geçişte
yerini tonlu ünsüzlere bırakmaktadır (Köktekin, 2008: 72). Bazı kelimelerde ise her iki şeklin (tonlu ve
tonsuz) de kullanıldığı görülmektedir. Eserde Eski Türkçeye göre tonlulaşma tespit edilen sesler şu
şekildedir: t > d, k > g, … > π, p > b, ç > c.

3.1.2.2.1. t/† > d
Eski Türkçede kalın ve ince sıradan bütün kelimelerin başında “t/d” ayrımı yapılmadan hep “t”li şekiller
bulunmaktaydı. Aslında “t” olan bu fonemin “d” şeklinde gelişmesi Eski Türkçe devresinin sonlarında
başlamıştır. Eski Anadolu Türkçesinde ise “t”yi devam ettirme veya “d”ye dönüştürme bakımından
karışık bir durum göstermektedir. Bu karışıklık yüzyıldan yüzyıla ve eserden esere göre farklılıklar
göstermektedir (Özkan, 2000: 106-107). t/† > d tonlulaşmasının örneklerine gerek söz başında olsun
gerekse söz içinde veya sonunda olsun birçok kez rastlanmaktadır: †a…ı > da«ı (117), eyt- > eydür (15),
tüş > düş (27), amtı > imdi (117), éşit- > éşid (117),
tört > dört (115), …anat > …anad (121), tebe >
deve (69), otuñ > odın (70).
Hikâyede bazı kelimelerin söz başında tonlulaşmamış yani Eski Türkçedeki biçimleriyle kullanıldığı
görülmektedir: †urπıl (15), †o…undı (32), †aldılar (119), †aşarı (102), †amarı (107).
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3.1.2.2.2. k > g
Kelime başındaki bu değişiklik Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçtikten sonra ortaya çıkmıştır. Bu ses
hadisesi büyük oranda gerçekleşmekle beraber genel bir hüküm verilememektedir. Zira “k”nin
değişmediği örneklerde vardır. Ayrıca Arap harfli yazının “k/g” ayrımı yapmayan imlasından “kef (”)ك
ile yazılan kelimelerin metnimizde “k”yi mi yoksa “g”yi mi işaret ettiklerini ayırmanın imkânı yoktur
(Özkan, 2000: 107). Eserden tespit ettiğimiz k > g değişimi örneklerinden bazıları şunlardır: girmedi
(14), étmegi (32), kesmege (36), emzirdigim (47), yigitligime (79), gelmedige (88), yüregi (107),
géçmeye (93), görklü (124), günidir (133), göñlün (135), gün (13), gerek (30).

3.1.2.2.3. … > π
“k/g” seslerinin art damaksıl biçimleri olan “…/π” hem ön damaksıl biçimlerden hem de birbirlerinden
ayrıldığı için tonlu/tonsuz ayrımı yapılabilmektedir. Ancak art damaksıl biçimlerde tonlulaşma
olmadığı, bir başka ifade ile ön seste tonsuz biçimlerin korunduğu görülmektedir (Börekçi, 2003: 44).
Metnimizde, iki ünlü arasında kalan ya da ünlü ile başlayan bir ek aldığında tonsuz ünsüzlerin
tonlulaştığı ince sıradan ünlülerde olduğu gibi kalın sıradan ünlülerde de görülmektedir: …ulaπına (14),
ayaπına (20), bıçaπı (37), †opraπa (54), oπlancıπum (80).

3.1.2.2.4. p > b
Eski Türkçedeki bazı kelimelerin başında veya iç sesinde bulunan tonsuz “p”ler tonlulaşarak “b” olur.
Eserde biri iç seste diğeri ise söz başında olmak üzere iki örneğine rastlanmaktadır: dip > dibinde (45),
piş- > bişdi (114).

3.1.2.2.5. ç > c
Az da olda iki ünlü arasında kalan tonsuz “ç” ünsüzünün tonlu “c” ünsüzüne dönüştüğü de
görülmektedir: …uç- > …uca… (70), …ılıç > …ılıcın (49), geç- > géce (12).
Hikâyede bazı kelimelerin son sesinde tonlu ünsüz bulunmaktadır. Ana Türkçede tek heceli kelimelerin
sonundaki tonsuz “p, ç, t, k” ünsüzleri kısa bir ünlüden sonra kendilerini korudukları hâlde uzun bir
ünlüden sonra tonlulaşarak sırasıyla “b, c, d, g” olmuştur. Bu durumun kelimelerdeki birinci (aslî)
uzunluktan kaynaklandığı ileri sürülmüştür (Tekin, 1975: 179). adı (2) ‘isim’, od (75) ‘ateş’, süd (47)
‘süt’.

3.1.2.3. Tonsuzlaşma
Eski Türkçede son sesinde “d” tonlu ünsüzü bulunduran “od” sözcüğü ile söz başında “b” tonlu ünsüzü
bulunduran “berk” sözcüğünün tonsuz biçimlerine de rastlamaktayız: od > ot ‘ateş’ (116), berk > perk
‘berk, sağlam, sıkıca’ (58).

3.1.2.4. Sızıcılaşma
Türkçe, hece başında -dolayısıyla kelime başında- patlamalı, hece sonunda sızıcı ünsüzleri tercih eden
bir hece yapısına sahiptir. Ancak sızıcı ünsüzle biten bir hecenin başındaki patlamalı ünsüz, -çok seyrek
de olsa- sızıcı ünsüze dönüşebilmektedir (Börekçi, 2003: 45). …atun > «atun (1), bar- > var- (16), yabız
> yavuz (3), yabla… > yavla… (71), tebe > deve (69), ta…ı > da«ı (117).
Eski Türkçede “d” olarak karşımıza çıkan sesin (Kara, 2011: 64) metnimizde kelime içinde akıcı “y”ye
dönüştüğü de görülmektedir: ada… > aya… (85), adrı… > ayrı… (47), kéd > géy (49), …od- > …oyamadı
(103), udı- > uy…usı (12).

3.1.2.5. Ünsüz Düşmesi
Eserde sözcüklerin özellikle eski Türkçedeki şekilleri dikkate alındığında bu ses olayının ön, iç ve son
seslerde karşımıza çıktığı görülür.

Jshsr.com

Journal of Social and Humanities Sciences Research (ISSN:2459-1149)

1660

editor.Jshsr@gmail.com

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)

2019

Vol:6

Issue:38

pp:1656-1674

3.1.2.5.1. b- ~ -b > ø
Bu ünsüz düşmesi olayı Eski Türkçedeki “bol-”dan (Caferoğlu, 1993: 31) gelen “ol-” fiilinde ve “sub”
sözcüğünün son sesinde görülmektedir: bol- > øolısar (135), sub > §uø (119).

3.1.2.5.2. -l- > -øHikâyede sadece “getür-” fiilinde iç seste hece sonunda bu düşme örneğine rastlanmaktadır: keltür- >
geltür- > geøtürdiler (70).

3.1.2.5.3. -r- > ø
Bu olay Eski Türkçede “er-” (Caferoğlu, 1993: 50) şeklinde görülen ek-fiilde (er- > iø- ~ ıø-) ve “bir”
sayı adından geldiği varsayılan “bile” birle > biøle (Clauson, 1972: 364) zarfında olmak üzere iki şekilde
görülür: var er-di > var-ıdı (1), birle > biøle (88).

3.1.2.5.4. y- > øTürkçede en eski metinlerden başlayarak, hatta aynı metinde bile bu türlü “igit/yigit, ılan/yılan,
ılduz/yılduz” gibi y-’li ve y-’siz her iki şekilleri de görülebildiğinden, bunların birer ön ses türemesine
mi yoksa düşmesine mi uğradıklarını kesinlikle söylemek mümkün değildir (Korkmaz, 2017: 103-104).
Eserde geçen “ıra…” sözcüğünü bu duruma örnek gösterebiliriz: yıra… > øıra…dan (111). Ayrıca Eski
Türkçede “kod-” şeklinde olan fiil eserde “ko-” şeklinde kullanılmıştır: kod- > …oy- > …oømaz (4).

3.1.2.5.5. -g-, -π- ~ -π > -øEski Türkçede, birden fazla heceli sözlerin son seslerinde bulunan “-π/-g” ünsüzleri ile ek ve hece başı
ünsüzlerinin eriyip kayboldukları görülmektedir (Korkmaz, 2017: 103). Bu durum eserde birkaç örnekte
karşımıza çıkmaktadır: taşπaru > †aşøarı (102), kergek > gerøek (30), …apıπ > …apuøsına (96), …amuπ >
…amuøsı (132).

3.1.2.6. Ünsüz Tekleşmesi
Özellikle Arapça alıntı kelimelerde karşılaştığımız “karşılaşan iki ünsüzden birinin düşmesi olayına”
(Köktekin, 2008: 69) hikâyede “◊a……” kelimesinde rastlamaktayız: ◊a…… > ◊a… (64). Ünsüz tekleşmesi
olan kelimeye ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde düşen sesin tekrar ortaya çıktığı görülür. Yine aynı
kelimede bu duruma aykırı olarak düşen sesin tekrar ortaya çıkmadığı görülmektedir: ◊a……a > ◊a…øa
(36).

3.2.

ŞEKİL BİLGİSİ

Hikâye Eski Anadolu Türkçesi döneminin morfolojik özelliklerini gösteren bir yapıya sahiptir.

3.2.1.

İsimlerle İlgili Morfolojik Özellikler

3.2.1.1. İsim Yapan Ekler
3.2.1.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler /+lI/, /+sız/, /+cı…/, /+lig/, /+an/
Hikâyede adlardan ‘herhangi bir nesneye veya özelliğe sahip olan’ veya ‘sahip olma, üzerinde
bulundurma, o özelliği taşıma, ilgili olma’ anlamlarıyla sıfat türeten “/+lI/” eki (Korkmaz, 2017: 159)
görk+lü (8), görk+li (8), †at-lı (13); yokluk sıfatları yapan “/+sız/” eki (Korkmaz, 2017: 159) imân+sız
(45); adlardan küçültme ve sevgi gösteren adlar türeten /+cı…/ eki (Korkmaz, 2017: 159) oπlan+cı… (52);
sıfat ve adlardan soyut adlar türeten /+lig/ eki (Korkmaz, 2017: 158) yigit+lig+ime (79) ve Eski
Türkçede bağlılık, güçlendirme ve çokluk görevlerinde kullanılan /+an/ eki (Korkmaz, 2017: 161)
oπl+an (9) isimden isim yapan ekler olarak kullanılmıştır.
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3.2.1.1.2. Fiilden İsim Yapan Ekler /+a…/, /-Iπ/, /-e/, /-un/, /-…u/
Bir işin yapıldığı yeri gösteren ve bazı araç-gereç adları türeten /+a…/ eki (Korkmaz, 2009: 70) …uc-a…
(70), bıç-a… (36); soyut ve somut anlamda adlar türeten bazen de sıfat ve zarf yapan /-Iπ/ eki (Korkmaz,
2017: 161) buyr-uπ+ın (48), ayr-uπ+ın (48), ayr-ı… (109); zarf-fiil ekinin kalıplaşması ile ad yapan /-e/
eki çevr-e (69); §at-un (1) örneğinde görülen /-un/ eki ve uy(u)-…u (13) örneğinde görülen /-…u/ eki
hikâyede görülen fiilden isim yapan eklerdir.

3.2.1.2. İsim İşletim Ekleri
İşletim ekleri dönem özelliklerine bağlı olarak kalınlık-incelik uyumuna uygun biçimde kullanılmıştır.
Bu işletim eklerinin yer yer düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı bir şekilde hem düz hem de yuvarlak
ünlülü biçimlerine de rastlanmaktadır: I. tekil şahıs iyelik eki düzlük-yuvarlaklık uyumuna uygun olarak
…uzum (16), yüzüm (19), gözüm (62), §uçum (22), südüm (68), emzirdigim (47), nâzım (61), elim (76),
ayaπım (76), …udretimi (129) örneklerindeki gibi getirilirken sadece “oπlancıπum (80)” sözcüğünde
uyuma aykırı şekilde getirilmiştir; II. tekil ve II. çoğul şahıs iyelik ekleri hem düz ünlülü hem de
yuvarlak ünlülü biçimleriyle kullanılmıştır: yüziñe (25), ma…§ûdıña (46), elüñ-ile (87); …ardaşıñuz (84),
«alµfeñiz (84), işiñüz (84); III. tekil şahıs iyelik eki kullanımında ise çoğunlukla düzlük-yuvarlaklık
uyumuna uyulmuşken “gözi (1) ve gözünden (40)” sözcüklerinde düz ve yuvarlak şekiller birlikte
kullanılmıştır; I. çoğul ve III. çoğul şahıs iyelik ekleri ise uyuma uygun şekilde kullanılmıştır:
…ardaşımız (89), işimiz (89), «alµfemiz (89), cânımız (90), başlarını (97), …anadlarıyla (119). İlgi hâli
çoğunlukla “kimseniñ (4), «atunuñ (6), oπlanıñ (11), anlarıñ (53)” örneklerindeki kullanımlarıyla
düzlük-yuvarlaklık uyumuna uyarken “anasınuñ (33), oπlanuñ (57), baπrınuñ (112)” gibi örneklerle de
uyuma girmediği görülmektedir.
Hikâyede nesne (yükleme) hâl ekinin “/+nI/ ~ /+(y)I/ ~ /+™yi/ ~ /+ø/” gibi farklı kullanımlarına
rastlanmaktadır: namâzını (4), πaybetini (4), gözini (23); dünyâyı (2), …apuyı (97), mu§√afı (9),
…udretimi (129), oπlanıñı (65); Ka¡be™yi (52); gözin+ø (12), göñlün+ø (33), cânın+ø (36), buyruπın+ø
(48).
Eski Türkçe döneminde “+In” şeklinde olan vasıta hâli eki daha sonra yerini kısmen ekleşen ve “ile”
edatından gelişen “+(y)lA”ya bırakmıştır (Korkmaz, 2017: 112): Eserde vasıta hâli sadece bir defa “bir
kezin (61)” sözcüğüyle “+in” biçiminde kullanılırken çoğunlukla “/(ile>) +(y)IlA/ ~ /+(y)lA/”
şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır: adıyla (3), …udretiyle (32), …anadlarıyla (119), …anıla (76), √âlile
(76), Mu§†afâ’yıla (115).
Eserde yön gösterme hâli eki “†aşarı (102)” sözcüğünde kalıplaşmış olarak, aitlik eki “gökdeki (118)”
sözcüğünde sıfat yapımında ve soru edatı “revâ mıdur (23)” ifadesinde sadece birer kez
kullanılmışlardır.

3.2.2.

Birleşik İsimler / Tekrar Grupları

Eserde birleşik isimler ve ikilemelerle kurulmuş kelime grupları da yer almaktadır: …ap…ara (19), işbu
(28), bugün (29), başdan başa (52), pâre pâre eyle- (35), düni gün (66), dün ü gün (100), zâru zâru (121),
sul†ânlar sul†ânı (118).

3.2.3.

Fiillerle İlgili Morfolojik Özellikler

3.2.3.1. Fiil Yapım Ekler
3.2.3.1.1. Fiilden Fiil Yapan Ekler /-(I)ş/, /-Ir/, /-dIr/, /-Il/, /-mA/, /-(ü)n/, /-z/
Hikâyede geçişli ve geçişsiz fiillere gelerek işteşlik tabanı kuran /-(I)ş/ eki (Korkmaz, 2017: 165)
aπla-ş-dılar (86), çaπ(ı)r-ış-urlar (53), bula-ş-mış (25), yap-uş-dı (42); dudak uyumuna uygun ettirgen
fiiller yapan /-Ir/ eki yat-ır-dılar (72), yét-ir-diler (120), em-z-ir-digim (47); dudak uyumuna uygun
biçimleriyle getirildiği fiillerden ettirgen fiiller türeten /-dIr/ eki yan-dır-maπıl (60), gez-dir-diler (51),
üşen-dir-megil (60), göyün-dür-diler (59), öl-dür-ürler (43), söyün-dür-diler (125); geçişli fiil kök ve
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tabanlarından geçişsiz edilgen fiiller türeten /-Il/ eki (Korkmaz, 2017: 166) çiz-il-diler (69), kes-il-miş
(76), yoπr-ul-dı (112); olumsuz fiil yapan /-mA/ eki gir-me-di (14), §ı-ma-dı (103); genellikle geçişli
fiillerden “olma” ve bazen de “yapma” bildiren dönüşlü fiiller türeten /-(ü)n/ eki (Korkmaz, 2009: 129)
…atla-n-ursun (76), gör-ün-di (108); Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine uzanan bir ettirgenlik eki olan
/-z/ eki em-z-ir-digim (47) fiilden fiil yapan ekler olarak kullanılmıştır.

3.2.3.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler /+lA/
Hikâyede isimden fiil yapan ek olarak ise sadece isim kök ve gövdelerine gelerek geçişli ve geçişsiz
filler türeten /+lA/ eki (Korkmaz, 2009: 116) kullanılmaktadır: söy+le-me (27), baş+la-dı (74).

3.2.4.

Birleşik Fiiller

Birleşik fiil, bir yardımcı fiille bir veya birkaç isim, isim yerine geçen sıfat-fiil veya asıl fiilin birleşmesi
ile ortaya çıkan yapıdır (Daşdemir, 2015: 44). Hikâyede isim ve yardımcı fiilden oluşmuş çok sayıda
birleşik fiil mevcuttur. Bu fiillerin isim kısmı genellikle Arapçadır. Diğer türden birleşik fiillerin sayısı
ise yardımcı fiille yapılanlara göre daha azdır. İsim ve yardımcı fiilden oluşmuş birleşik fiiller: tamâm
ét- (131), ra√met eyle- (16), bahâne eyle- (27), pâre pâre eyle- (35), √elâl eyle-+ (45), âh eyle- (61), emir
eyle- (118), ¡â§µ ol- (21), √arâm ol- (68), pişmân ol- (101), yâd ol- (110), ol- fedâ (90), (115), tevbe
…ıl- (22), «atim …ıl- (10), namâz …ıl-+ (16), ¡acabâ …ıl- (37), ¡izzet …ıl- (38), şefâ¡at …ıl- (82), √elâl
…ıl- (92), …ıl- zâr; “ét-, eyle-, ol-, …ıl-” yardımcı fiillerinin dışında “al-, vér-, bul-, …al-, gör-, †ur-, †ut-,
getir-, yı…-, çevir-, göster-” gibi fiillerin de yardımcı fiil olarak kullanıldığı ve bu fiillerin bazılarının
anlamca kaynaşmış birleşik fiil (deyim) olduğu örneklere de rastlanmaktadır: al- §atun (1), âb-dest
al- (16), amân vér- (50), §alavât vér- (124), «aber vér- (128), çâre bul- (82), şefâ¡at bul- (91), ¡aciz
…al- (93), revâ gör- (57), †ur- öri (26), oruç †ut- (30), §alavât getir- (132), göñlün yı…- (135), yüz
çevir- (19), nâzım géç- (61), yüz göster- (50). Tasvirî fiillerle oluşmuş birleşik fiiller (kurallı birleşik
fiiller): kurallı birleşik fiillerde özellikle “u-” fiilinin menfi şekli ile yapılan yeterlik fiilinin olumsuz
biçimi karşımıza çıkmaktadır (Timurtaş, 2005: 161): †uramazın (17), diremezim (26), …oyamadı (103),
varamadı (116), alamadı (116). Yeterlilik fiilinin olumsuz biçimleri dışında bir kez de “yanadur (106)”
örneğinde “-a+dur-” sürerlik fiiliyle yapılmış kurallı bir birleşik fiil bulunmaktadır.

3.2.5.

Fiil Çekimleri

Fiil çekimi basit ve birleşik olmak üzere iki kısımda incelenmiştir: Görülen geçmiş zaman eki Eski
Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinde olduğu gibi “dal ( ”)دile yazılmış ünsüz benzeşmesine aykırı
olarak “-dı, -di, -du, -dü” biçiminde kullanılmıştır: …ıldı (11), döndüm (25), ba…dım (25), geldi (34),
çezdiler (69), …uçdı (113), ¡â§µ oldum (21); anlatılan geçmiş zaman eki ise Eski Anadolu Türkçesinde
genellikle “-mış, -miş” biçiminde düz-dar ünlülü kullanılırken eserde iki yerde düzlük-yuvarlaklık
uyumuna uygun olarak yuvarlak-dar ünlülü kullanılmıştır: almış §atun (1), bulaşmış (25), †utmış-ıdı (12)
kesilmiş (76), †utmuş idi (2), olmuş-ıdı (6); gelecek zaman eki “-ısar” biçiminde “olısar (135)” örneğinde
bir kez, “-ası” biçiminde de “çı…arası (23)” örneğinde bir kez karşımıza çıkmaktadır; geniş zaman eki
olumlu olumsuz biçimleri Eski Anadolu Türkçesi döneminde olduğu gibidir: beñzer (7), yalvaruram
(20), yı…ar (33), yanaram (78), dönerem (78), …atlanursun (76), buyurmaz (48), çaπrışurlar (53),
urarlardı (49), öldürürler (43), keserler (43); geniş zaman I. teklik şahıs çekiminde kullanılan /-er+in/
(Gülsevin, 2007: 92-93) yapısının olumsuz biçimi /-mez+in/ (Tulum, 2011: 121) şekline yeterlilik
fiilinin olumsuz biçiminde rastlanmaktadır: †uramazın (17), varamazın (17), diremezim (26); istek
kipinin kullanımı Eski Anadolu Türkçesindeki gibidir: güç eyleyem (64), yémeyem (30), görmeyesiñ
(24), yéyesin (28), aπlayasıñ (66), bulmayasıñ (66), ya…a (62), ba…a (62), şefâ¡at bulalar (91), ya…alar;
gereklilik işleviyle “gerek” biçimi görülmektedir: …ır… gün gerek oruç †utam yémeyem (30); emir
çekiminde I. teklik kişi “-(y)AyIm, -(y)AyIn” olarak iki biçimde karşımıza çıkar: tevbe …ılayım (22),
göstereyim (129), bileyim (22), ölmeyeyin (45), …almayayın (45), olmayayın (81); emir çekiminde II.
teklik şahısta eksiz kullanımla birlikte emir kuvvetlendirme eki “-πıl, -gil” de kullanılmıştır: namâz …ıl-+
(16) var-+ (16), gör-+ (79), gel-+ (75), †urπıl (15), alπıl (28), yandırmaπıl (60), atπıl (87), …oπıl (109),
görmegil (46), érmegil (46), démegil (47); emir çekimi II. çokluk şahıs eki “-ñ, -ıñ” biçimleriyle ve
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“-ıñuz, -iñüz, -üñüz” biçimleriyle karşımıza çıkar: …omañ (83), yalvarıñ (95), varıñ (95), …ılıñuz (68),
biliñüz (68), görüñüz (53); ekin III. teklik (-sUn) ve I. çokluk (-AlUm) biçimleri ise Eski Anadolu
Türkçesindeki gibidir: varsun (91), ursun (129), ra√met eylesün (16), yanalum (88), dönelüm (88).
Hikâyede birleşik fiil çekimi ise sadece anlatılan geçmiş zamanın ve geniş zamanın hikâye çekimlerinde
karşımıza çıkmaktadır: §atmış idi (2), olmuş-ıdı (6), …almış-ıdı (6), vérmiş-idi (9), †utmuş idi (2), yürürdi
(3), démez idi (4), …omaz idi (4), gelir idi (5), urar-dı (7), sürerlerdi (49).

3.2.6.

Fiilimsiler

Hikâyede bağlama zarf-fiil eki görevinde kullanılan “-Ip, -Up” ekinin hem düz-dar hem de yuvarlak-dar
ünlülü biçimlerine rastlanmaktadır: alıp (16), varıp (28), vérüp (1), görüp (41), isteyüp (66), déyüp (97),
†urup (111), varup (23); yine bağlama zarf-fiil eki görevinde “-uban” biçimi eserde sadece bir kez
geçmektedir: †utuş-uban (78); ayrıca eserde zaman zarf-fiil eki göreviyle “geniş zamanın i-ken” şekline
†urur-ken (19) örneğinde ve hâl zarf-fiil eki görevinde “-U” biçimine zâru zâru (121), déyü (80)
örneklerinde rastlanmaktadır. Sıfat-fiil ekleri ise geniş zaman bildiren “-an” biçimiyle ve geçmiş zaman
bildiren “-dig” biçimiyle karşımıza çıkmaktadır: uçan (118), yanan (125), yı…an (135), uranlarıñ (53),
gelmedige (88), emzirdigim (47). İsim-fiil eki “-mek” ise “étmek ‘ekmek’ (28)” örneğinde bir kez
kalıplaşmış olarak yapım eki görevinde kullanılmıştır.

3.3.

SÖZ VARLIĞI

Halkın anlayacağı bir dille yabancı kökenli sözcüklerden oldukça uzak yalın bir dille yazıldığı görülen
hikâyede kullanılan sözcüklerin bazılarının gerek standart Türkiye Türkçesinde olsun, gerekse ağızlarda
olsun bugün de kullanıldıkları görülmektedir: …uca… (70) ‘açık kollarla göğüs arasındaki bölüm, aguş’,
arı (55) ‘temiz, pak’, …atı (71) ‘sert, pek, şiddetli’, yavuz (22) ‘kötü, fena’, …at+ (17) ‘yan, huzur,
makam’, ıra…+ (111) ‘uzak’, yad+ (84) ‘yabancı, garip’, düş+ (18) ‘rüya’, nice (101) ‘çok, pek çok’,
çaπrış- (52) ‘haykır-, bağır-’, buñ (122) ‘felaket, bela, sıkıntı’, ün+ (105) ‘ses, feryat, haykırış’; bu
sözcüklerin bazıları ise çeşitli ses ve biçim değişikliğine uğrayarak günümüze kadar gelmiştir: étmek >
ékmek (28) ‘ekmek’, kendi özi > kendisi (7) ‘kendisi’, †o…un- > dokun- (32) ‘dokun-’, ur- > vur- (49)
‘vur-’, †aşarı > dışarı (102) ‘dışarı’, da«ı > dahi (117) ‘bile, dahi, de, da’, imdi > şimdi (117) ‘şimdi, o
halde, artık’, beg > bey (20) ‘başkan, reis’, …anı > hani (84) ‘hani’, …an…ı > hangi (111) ‘hangi’, perk >
berk (58) ‘berk, sağlam, sıkıca’, yaña+ > yan (73) ‘yan, taraf’, niçe > nice (82) ‘kaç, ne kadar’.
Hikâyede Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan fakat bugün Türkiye Türkçesinde ya
kullanımdan düşmüş ya da aynı anlamda kullanılmayan sözcükler de bulunmaktadır: dün (13) ‘gece’,
dek (19) ‘sessiz, sakin, tekin’, ol-dem (13) ‘o anda, derhal, hemen’, eyt- (21) ‘de-, söyle-’, †ur- öri (26)
‘ayağa kalk-, dik dur-’, işbu (28) ‘işte bu’, geleci (30) ‘söz, laf’, …a…ı- (31) ‘öfkelen-’, …ayu+ (29) ‘kaygı,
düşünce’, érte (34) ‘yarın, ertesi gün’, …amu+ (39) ‘herkes, hepsi’, uş (43) ‘işte, şimdi’, †amu (45)
‘cehennem’, ayrı… (47) ‘başka, bundan sonra’, géy (49) ‘çok, pek çok, gayet’, göyün- (54) ‘yan-,
yüreğini dağla-’, †apu+ (56) ‘huzur, makam’, bir-dem (62) ‘bir an’, oda ya…- (62) ‘yak-, ateşe ver-’,
çez- (69) ‘çözmek’, çizil- (69) ‘çevresini dolan-, dön-, dolaş-’, yavla… (71) ‘çok, pek çok, gayet’, Çalap
(92) ‘Tanrı’, dün ü gün (100) ‘gece gündüz’, söyündür- (125) ‘söndür-’, belikledim (26) ‘armağan kıl-’.
Hikâyede kullanılan sözcüklerin bazıları ise sadece ağızlarda karşımıza çıkmaktadır: §ı- (103) ‘kır-’,
görklü ~ görkli (8) ‘güzel’, …uç- (113) ‘kucaklamak, bağrına basmak’, od ~ ot (116) ‘od, ateş’,
yétir- (120) ‘ulaştır-, götür-’, üşendir- (60) ‘rahatsız et-, tedirgin et-’, omca (126) ‘tomruk, kütük’, yalın
(85) ‘çıplak’, yaya… > yaya (85) ‘yaya, yayan’, …oma- (83) ‘izin verme-’.

4.

SONUÇ

Bu çalışmada, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde 005753-VI demirbaş numarasıyla kayıtlı olan
bir mecmuanın 72.-78. yaprakları arasında yer alan “Ha≠â Dâstân Anasınıñ Gözüni Çı…aran” adlı
manzum halk hikâyesi ele alınarak dil özellikleri ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı bakımından
incelenmiştir. Müellifi ve yazılış tarihi belli olmayan hikâyenin dil özelliklerinden anlaşılacağı üzere
Eski Anadolu Türkçesi döneminin yadigârlarından olduğu söylenebilir. İmla bakımından bir birliğin
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görülmediği eserde bazen vezin gereği bazen de dönemin dil özelliklerine bağlı olarak sözcüklerin yer
yer farklı yazımlarıyla karşılaşılmaktadır. Hikâyede özellikle Eski Anadolu Türkçesi döneminin en
belirgin özelliklerinden olan yuvarlaklaşma örneklerine fazlasıyla rastlanırken bazen aynı ekin “†atlı
(13) ~ †atlu (36), görklü (8) ~ görkli (8), varıp (28), vérüp (1)” örneklerinde görüleceği üzere hem düz
hem de yuvarlak ünlülü biçimleri kullanılmıştır. Bu durumda hikâyede düzlük-yuvarlaklık uyumu
bakımından düzenli bir kullanımdan bahsedilemez. Hikâyede ayrıca Eski Anadolu Türkçesi döneminin
şekil bilgisi özelliklerinden olan bağlama zarf-fiil eki görevinde “-uban” biçimi “†utuş-uban (78)”
örneğinde, gelecek zaman eki “-ısar” biçiminde “olısar (135)” örneğinde ve yine gelecek zaman eki
“-ası” biçiminde “çı…arası (23)” örneğinde birer kez kullanılmıştır. Yine Eski Anadolu Türkçesi
döneminde geniş zaman I. teklik şahıs çekiminde kullanılan /-er+in/ yapısının olumsuz biçimi /-mez+in/
şekline yeterlilik fiilinin olumsuz biçiminde “†uramazın (17), varamazın (17)” örneklerindeki gibi birçok
kez rastlanırken ek bir kez de “diremezim (26)” örneğindeki gibi /-mez+im/ biçiminde kullanılmıştır.
Açık anlaşılır bir halk diliyle yazılmış olan hikâyede yabancı kökenli sözcükler Türkçe sözcüklere
oranla daha azdır. Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığıyla paralellik gösteren sözcüklerin bir kısmı
bugün de kullanılırken bazıları ise yalnızca halk ağzında varlığını devam ettirmektedir. Birleşik fiillerin
kullanım sıklığı da eserde dikkati çeken bir diğer husustur. “Ét-, eyle-, ol-, …ıl-” yardımcı fiilleriyle
yapılan birleşik fiillerin yanında “al-, vér-, bul-, …al-, gör-, †ur-, †ut-, getir-, yı…-, çevir-, göster-” gibi
fiillerin de yardımcı fiil olarak kullanıldığı ve bu fiillerin bazılarının da anlamca kaynaşmış birleşik fiil
(deyim) olduğu görülmektedir.
Ha≠â Dâstân Anasınıñ Gözüni Çı…aran
Ka¡be şehrinde var-ıdı bir gözi kör «atun
1

Dünyâ vérüp â«iret almış §atun
Éyi adı dünyâyı †utmuş idi
Dünyâyı â«irete §atmış idi
Éyi adı-y-la yürürdi ol fa…µr
Yavuz adlı iki cihânda √a…µr
Namâzını …a≥âya …omaz idi
Kimseniñ πaybetini démez idi
◊ı≥ır-İlyâs gelir idi …atına

5

Yédiler müştâ… idi §o√betine
Ol «atunuñ √elâli olmuş-ıdı
◊elâlinden bir ¡ayâl …almış-ıdı
Bir ¡ayâldür kim aya beñzer yüzi
Güneşe ta¡an urar-dı kendi özi
Şol …adar görklü idi kim ol paşa
Görkli yüzi beñzer-idi güneşe
Oπlanı ¢urân’a vérmiş-idi
Oπlan mu§√afı tamâm …ılmış-ıdı
Yédi mu§√af naπzµn2 bilir idi

2

Yazmada ْْ( نَ ْعزيِنna¡zµn) böyle yazılmıştır.
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Günde bir kez ol «atim …ılır idi
¡Acabâ …ıldı çar« u felek işine
Gör ne …ıldı ol oπlanıñ başına
Oπlan bir géce yatmış-ıdı
Gözin πaflet uy…usı †utmış-ıdı
Yaz güni idi gün uzun dün …ı§a
Ol-dem uy…u †atlı idi √âl …ı§a
Namâz va…ti oπlan †uramadı
E≠ân üni hergiz …ulaπına girmedi
Anası eydür ey oπul gözüm nurı

15

Namâz va…ti oldı bir †urπıl öri
Âb-dest alıp namâz …ıl var ustaña
Tañrı ra√met eylesün …uzum saña
Oπlan eydür ey ana †uramazın
Bugün ustam …atına varamazın
Bu géce bir ¡aceb gördüm ben seni
Düşde oda ya…arsıñ sen beni
Dek †urur-ken yüzüm oldı …ap…ara
Yüz çevirüp vardıñ Peyπa[m]ber’e3
Düşerem Mu§†afâ’nuñ ayaπına

20

Yalvaruram peyπamberler begine
Eyderüm yâ Resû’l-allâh eyt baña
Niden ötüri ¡â§µ oldum saña
~uçum nedir eyt baña bileyim
Yavuz işe görklü tevbe …ılayım
Re§ûl eydür revâ mıdur yâ ¡â§µ
Varup anañ gözini çı…arası
Anañ saña …arşu varır bµ-çâre
◊a… dµzârın görmeyesiñ bir ≠erre
Gérü döndüm ana ba…dım yüziñe

25

¢an bulaşmış ol ay gibi yüziñe
Belikledim ol düşden †urdım öri
¡A…lımı diremezim andan beri
Anası eydür ey oπul ço… söyleme

3

Yazmada ََ( پَ ْيغَبَرهPeyπaber’e) böyle yazılmıştır.
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Ustaña var düş bahâne eyleme
Alπıl étmek varıp anda yéyesin
İşbu düşi hem ustaña déyesin
Oπlan eydür étmek …ayusı saña
Bugün cânım …ayusıdur baña
¢ır… gün gerek oruç †utam yémeyem
30

Kimse ile hµç geleci démeyem
Anası étmek †utar becid †utar
¢a…ır oπlan ol sâ¡at gérü atar
Étmegi attı anasınıñ yüzine
¢udreti-y-le †o…undı §aπ gözine
Ol sâ¡at anasınuñ gözi çı…ar
Vay aña kim ananuñ göñlün yı…ar
¡Aceb ol oπlanıñ düşi ne
Géce gördi érte geldi başına
Gördi oπlan anasınuñ gözini

35

Pâre pâre eyledi kendi özüni
Bıça… aldı kesmege kendi etin
Vérmek içün ol ◊a…[…]a4 †atlu cânın
Şol-dem bıçaπı elinden aldılar
Ol düşe cümle ¡acabâ …ıldılar
Mu§†afâ dört5 yâri-yle bindi ata
Geldi «atun …atına nûra bata
Resûl ol «atunı bilir idi
¢amular aña ¡izzet …ılur idi
Atdan éndi iki cihân güneşi

40

»atun içün gözünden dökdi yaşı
Ol «atunuñ gözin görüp aπladılar
Resûl buyurdı oπlanı baπladılar
∏âzµler yapuşdı boynu baπına
Düşdi oπlan anası ayaπına
Oπlan eydür ey ana gör √âlimi
Öldürürler uş keserler elimi

4

Yazmada ◊( َحق ََهa…’a) böyle yazılmıştır.

5

Yazmada ْْدوت
ُ böyle yazılmıştır.
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¢a≥â-y-ıdı Tañrı’dan geldi baña
Yalvaruram ey cânım ana saña
◊elâl eyle imânsız ölmeyeyin
45

Yarın †amu dibinde …almayayın
Anası eydür ◊a… dµzârın görmegil
Murâdıña ma…§ûdıña érmegil
◊arâm olsun emzirdigim süd saña
Ayrı… ana démegil benden yaña
¡Alµ ¡Ömer †utdı Resûl buyruπın
◊a… sözi budur buyurmaz ayruπın
Sürerlerdi bunlar şerµ¡atı
Dµn …ılıcın géy urarlardı …atı
Anası hµç yüz göstermez idi

50

Oπlana hergiz amân vérmez idi
Oπlanıñ elin ayaπın kesdiler
Bir deveniñ boynuna per a§dılar
Gezdirdiler Ka¡be™yi başdan başa
Ol oπlancı… beñzer-idi güneşe
Çaπrışurlar ata ana uranlarıñ
Cezâsı budur görüñüz anlarıñ
Toza †opraπa bulaşmış §uratı
Oπlan içün Mu§†afâ göyündi …atı
Zµrâ oπlanıñ lisânı arı idi

55

Hem ◊asan ◊üseyn’iñ yâri idi
Girdiler anası …ayusına
Girdi Resûl ol «atun †apusına
Resûl eydür ey «atun ana
Revâ görme oπlanuñ oda yana
Oπlanıñ elin ayaπın kesdiler
Bir deveniñ boynuna perk a§dılar
Ka¡be™yi başdan başa gezdirdiler
◊asreti-y-le cânın göyündürdiler
»atun eydür beni üşendirmegil

60

Cümle ¡âlemi oda yandırmaπıl
◊a… bilir kim bir kezin âh eyleye

Jshsr.com

Journal of Social and Humanities Sciences Research (ISSN:2459-1149)

1668

editor.Jshsr@gmail.com

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)

2019

Vol:6

Issue:38

pp:1656-1674

Nâzım géçer pâdişâha söyleyem
Cümle ¡âlemi bir-dem oda ya…a
Çünki Allâh gözüm yaşına ba…a
Şöyle …or…dı Resûl’uñ cânı
»atuna eydür ey â«iret sul†ânı
Geldim kim ben saña güç eyleyem
Ben geldim-kim ◊a… sözi söyleyem
Oπlanıñı şimdi oda ya…alar
65

Münâfı…lar ¡ibretine ba…alar
İsteyüp oπlanıñı bulmayasıñ
Aπlayasıñ düni gün gülmeyesiñ
¢a≥a-y-ıdı Tañrı’dan geldi aña
Gel anıñ §uçunı baπışla bañâ
»atun eydür ne gerekse …ılıñuz
Südüm aña √arâm olsun biliñüz
Oπlanı deve boynundan çezdiler
Cümlesi çevre yanına çizildiler
¡Alµ buyurdı odın getürdiler

70

Her birisi bir …uca… getürdiler
Ya…dılar odı yavla… …atı
∏âzµleriñ göge çı…dı feryâdı
¡Alµ eytdi oπlanı getirdiler
Ol oduñ ortasına yatırdılar
Dört yañadan neftezenler †urdılar
Ol oduñ içine neft urdılar
Başladı †utuşdı-kim yana
Oπlan bir kez çaπırdı-kim yâ ana
Bir gel ana görgil benim √âlimi

75

Od içinde elimi ayaπımı
Elim ayaπım kesilmiş …an-ıla
¢atlanursun oπlanuñ ne √âl-ile
Nemrûd’ın6 od benim içün ya…dılar
Ben miskµni ol oda bıra…dılar
Od içinde †utuşuban yanaram

6

Yazmada  ن َْم ُوو ْديِنşeklinde yazılmıştır.
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Acısından dört yanıma dönerem
Gör ne geldi ana benim başıma
¡Ömrüme yigitligime yaşıma
Bir benim içün †urduñ ola
80

Oπlancıπum déyü emzirdiñ ola
◊elâl ile µmânsız olmayayın
Yarın ol †amu7 dibinde …âlmayayın
Niçe kim çaπırdı çâre bulmadı
Anası hergiz şefâ¡at …ılmadı
»aber oldı ◊asan’a ◊üseyn’e
Eytdiler …omañ oπlan oda yana
¢anı oπlan yadıñuz …ardaşıñuz
»alµfeñiz pek yerinde işiñüz
◊asan ◊üseyin baş açı… yalın aya…

85

Şol-dem Resûl …atına geldiler yaya…
Aπlaşdılar ikisi baş açdılar
Mu§†afâ’nuñ ayaπına düşdiler
Mu§†afâ’ya dédiler kim ey dede
Kendi elüñ-ile bizi atπıl oda
Oπlan-ıla bile oda yanalum
Bu dünyâya gelmedige dönelüm
Zµrâ oπlan yârimiz …ardaşımız
»alµfemiz pek yerinde işimiz
Oπlan içün cânımız olsun fedâ

90

Mu§†afâ’ya Tañrı’dan geldi nidâ
Oπlanıñ anasına varsun bunlar
Benden ra√met senden şefâ¡at bulalar
Tâ anası aña √elâl …ılmaya
◊a… Çalap’dan ol ra√met bulmaya
Yüz yigirmi dört biñ peyπamber ile
Şefâ¡at géçmeye ¡aciz …ala
Çün éşitdi Mu§†afâ âsân sözin
Söndi oydı ol ikisiniñ gözin
Oπlanıñ anasına varıñ dédi

7

Yazmada مو
َُ ص
َ şeklinde yazılmıştır.
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Ol «atuna varıñ yalvarıñ dédi
◊asan ◊üseyin baş açı… yalın aya…
»atun …apusına geldiler yaya…
Bismillâhi déyüp …apuyı açdılar
Aπlaşdılar başlarını açdılar
Étdiler yâ ana geldik saña
Revâ degil oπlanıñ oda yana
Oπlan içün Nemrûd odın ya…dılar
Oπlanı ol oda bıra…dılar
Göresin oπlanı bulmayasıñ

100

Aπlayasıñ dün ü gün gülmeyesiñ
◊a… bilir kim nice pişmân olasıñ
Bulmayasıñ …anı oπlan déyesiñ
Dileriz kim bir-dem †aşarı çı…asıñ
Oπlancıπuñ √âline bir ba…asıñ
»atun bunlarıñ sözüni §ımadı
Hem bunlaruñ √a†ırın …oyamadı
Ol «atun oydı ikisiniñ gözin
‰aşarı çı…dı ol-dem açdı gözin
Ba…dı gördi oπlancıπuñ ününi

105

Göge çı…mış ol …ıyâmet gününi
Gördi oπlan od içinde yanadur
Özi göyündi cigerdür yanadur
Ol mu√abbet †amarı çün …aynadı
Gözi yaş †oldı yüregi oynadı
Cümle ¡âlem gözine göründi …ara
Od içinde gördi oπlanı bµ-çâre
Bir kez çaπırdı dedi-kim ey oπul
Ayrı… ana démegil baña …oπıl
Ana degilim saña yâd olmışam

110

¢almaya kâfirden saña …ılmışam
¢an…ı ana oπlunı oda ya…ar
Kendi †urup ıra…dan şöyle ya…ar
Oπlan içün gözinden dökdi yaşı
¢an-ıla yoπruldı baπrınuñ başı
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Götürüp kendini atdı oda
Od içinde …uçdı oπlanı ey-dede
‰utdı yüzini oπlancıπı yüzine
Ne ki od var-sa yapışdı kendi özine
Otuz üç biñ §a√âbeler …ıldı zâr
115

Aπlaşdılar Mu§†afâ-y-ıla dört yâr
Kimseler ot …atına varamadı
Ot içinde bunları alamadı
¢aldı oπlan anası da«ı bile
Éşid imdi pâdişâh gör ne …ıla
Ol sul†ânlar sul†ânı …âdir paşa
Emir eyledi gökdeki uçan …uşa
Yüz biñ …uş deñize †aldılar
Aπızları-y-la …anadları-y-la §u aldılar
Çalab’ıñ emri-y-le getürdiler

120

Ol oduñ üstüne yétirdiler
Cümle …anad …anada baπladılar
Oπlan içün zâru zâru aπladılar
◊âl dili-y-le étdiler ey …âdir
Buñ yerinde buñ kelâne sensiñ …âdir
Bârµ …ıl bu bµ-çârelere
Elin ayaπın baπışla bunlara
Çün-kim …anadı …anada urdılar
Görklü tekbµr §alavât vérdiler
Şunuñ gibi §açdılar §uyı yére

125

Söyündürdiler yanan odı …ap…ara
Ne od …aldı ve ne odun …urusı
Ne aπaç …aldı ne omca pâresi
Şol-dem éndi Cebrâ™il gökden yére
◊a… selâmın getirdi Peyπamber’e
Geçdi şol-dem Mu§†afâ’nıñ yanına
Görklü «aber vérdi anıñ cânına
¡İmâmesin ursun dédi yére
¢udretimi göstereyim anlara
Aldı Resûl ¡amâmesin açdı baş
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Âmµn dédi hep yârenler dökdi yaş
Tamâm étdi du¡âsın sildi yüzin
Ol «atuna pâdişâh vérdi gözin
Oπlanıñ elin ayaπın bitirir
¢amusı tekbµr §alavât getirir
Çaπrışırlar dµn Mu√ammed dµnidir
Vallâh bize bugün bayrâm günidir
¡İzzeti-y-le oπlanı getirdiler
Resûl √a≥retine yétirdiler
Çaπırırlar ata ana göñlün yı…an kişi
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