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Sûfî Allahyâr ve Sebâtü’l-Âcizîn’i: 18. Yüzyl
Dou Türk Edebî Dilinde Mahallîleme Eilimleri
Üzerine
A. Deniz Abik
Çukurova Üniversitesi

Özet
Sebatü’l-Acizin, Sufi Allahyar’n dinî tasavvufî bir mesnevisidir. Dou
Türk yaz dilinin XVIII. yüzyl ürünü olan Sebatü’l-Acizin,
Çaataycann Klasik sonras dönemi içerisinde deerlendirilir. Klasik
sonras dönemin temel özellikleri içerisinde mahallîleme dile getirilir.
Bu
bildiride
Sebatü’l-Acizin’de
mahallîleme
örnekleri
deerlendirilmitir. Eserin klasik dönem Çaatayca metinlerden söz
varl, biçim bilgisi ve ses bilgisi bakmndan ayrlan yanlar ortaya
konulmutur. Sebatü’l-Acizin’de mahallîlemenin ölçütlerini tespit için
bir deneme yaplmtr. Bu ayrc özelliklerin hangi lehçelerle balantl
olabilecei tartlmtr.
Anahtar Sözcükler
Sufi Allahyar, Sebatü’l-Acizin, Çaatayca, Dou Türkçesi
Abstract
Sufi Allahyar and his work Sebatü’l-Acizin: On Tendencies of
Localization in 18. Century Eastern Literary Turkish
Sebatü’l-Acizin is a religious and Islamic mystical poem (Mesnevi) of
Sufi Allahyar’s. Sebatü’l-Acizin, which is the work of Eastern literary
Turkish in XVIII century, is appraised in the post classical period of the
Chagatay language. Among the basic principles of the post classical
period localization is mentioned. The examples of localization in
Sebatü’l Acizin are appraised in this essay. The work differs from the
other classical period Chagatay texts with regard to vocabulary,
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morphology and phonetics. The different sides of this work have been
exposed in this essay. The criteria of localization have been tried to
determine in Sebatü’l- Acizin. It has been discussed whichever dialects
can be connected to these distinctive characteristics in this essay.
Key Words
Sufi Allahyar, Sebatü’l-Acizin, Chagatay Turkish, Eastern Turkish
1. Çaataycann klasik öncesi, klasik dönem ve klasik sonras
olmak üzere üç dönemde deerlendirilmesi Eckmann’n bugün yaygn
olarak kullandmz ayrmna dayanr. Eckmann, slamî Orta Asya
edebi Türk dilinin son halkas Çaataycay 20. yüzyln balangcna
kadar getirirken dillik ölçütlere dayanmaktadr (1957). Eckmann, 1600
ile 1921 yllar arasn Klasik sonras devir olarak tanmlarken bu
dönemde, bir yandan Nevâyî dilinin dikkatli bir taklidinin, dier yandan
Özbek unsurlarnn etkisinin olduunu belirtir. Bu dönemin temsilcileri
olarak Ebul-gazi Bahadr Han, Mereb, Saykalî, Sûfî Allahyâr, Turd,
Hüveydâ, Munis Harezmî, Muhammed Rza Agâhî, Ömer Han, Nadire,
Mahzune, Üveysi, Külhanî, Mahmur, Mukîmî, Nemenganl evkî gibi
isimleri saymaktadr (Eckmann, 1988: XIV).
On dördüncü yüzylda deiik bölgelerde birden çok yaz dili ile
var olan Türkçe, on beinci yüzyldan sonra Türk yaz dili olarak iki ana
kol hâlinde varln sürdürmütür: Batda, Anadolu’daki Türk yaz dili
ile çada Dou Türk yaz dili Çaatayca.
Sebâtü’l-Âcizîn, Dou Türk yaz dilinin XVIII. yüzyl
mutasavvf airi Sûfî Allahyâr’n elimizdeki nüshalarna göre 1800
beyite yakn dini tasavvufi bir mesnevisidir.
Eckmann, “eybaniler devrinde yeniden moda hâline gelen ve
XVIII. yüzylda Buharal air Sûfî Allahyâr’n divan ve mesnevileri
yoluyla Orta Asya ehirli, hatta göçebe Türkleri arasnda büyük rabet
gören tasavvuf iiri XIX. yüzylda hemen hemen sönmütü” derken
(1964: 122), Zeki Velidi Togan’n Hatralar’ndaki baz cümleler, Sûfî
Allahyâr’n 19. yüzylda Dou Türk dünyasndaki yerini göstermesi
bakmndan önemlidir:
“Onun (annemin) bana örettii Farsça ve Türkçe iirler yalnz
ahlakî parçalardan ibaret deildi. Bunlarn arasnda edebi estetik iirler
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etti., gerçekten çok okurdu. Onun Rusçadan en sevdii Lermontov,
Farsçadan Attar ve Allahyâr, Türkçeden Nevâî ve Muhammediye idi”
(1999: 26-27, § 16).
Sûfî Allahyâr’n Sebâtü’l-Âcizîn’inin pek çok yazma nüshas
yannda basmalarnn da bulunmas, Togan’n tankln dorulamakta,
Allahyâr’n yaad 18. yüzylda tannd gibi 19. ve 20. yüzylda da
tanndn, okunduunu ve Türk dünyasnda ortak bir deer olarak
varln ortaya koymaktadr. Hofmann, 1969’da farkl hacimde 50’ye
yakn yazma künyesi verirken stanbul, Kazan ve Takent’te olmak üzere
on basks olduunu kan
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Bitipsen Fars tildin kitabi / Tamam anda mesÁȃilin cevÁb /
heme fetv vü taԅvans beyn/ on ikki misdin artuԅ beyti an”
(Mahdum, 1993: 3; Berlin G 1598 vd.).
Sûfî Allahyâr, Sebâtü’l-Âcizîn’de Farsça eserinden söz ettikten
sonra Türkçede az yazdn da belirtmektedir: didis ey-i ԅallni türk
tildin / kiç imdi elbette bu ԅÁl u ԅldin (Berlin G, 1600).
A.N. Mahdum, “Müterek Orta Asya Türkçesi ile yazlan
Sebâtü’l-Âcizîn ismindeki eseri Orta Asya, ran, Afganistan Türkleri
arasnda çok yaygn olarak sevilip okunmaktadr. Arap harfli yazlarn
okunutaki esnekliinin de tesiri ile ayr lehçeler konuan bu insanlarn
hepsi belki de Sebâtü’l-Âcizîn’in kendi ivelerinde yazldn
zannetmektedirler. Bu kitap bu bölgelerde Kur’an- Kerim’i bitiren bir
talebenin ilk okuyaca eser durumundadr. Nitekim ran’da neredilen
Sebâtü’l-Âcizîn’in giriinde Türkmence olarak u cümle yazldr. ‘Ama
ba’d bütin Türkistan ve bilhass bu aralarda ata baba arka be arka Kuran-
Kerimi tamam edenden songra okudulan dersi mehur kitaplarmzdan
biri Revnakül-slam- Vefaii ve biri Sebâtü’l-Âcizîn-i Sûfî Allahyâr’dur’”
bilgisini vermekte hakldr (Mahdum, 1993: 3indekleririirtn
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(Güçsüzlerin sebat) / Sebâtü’l-Âcizîn Tatar iirinin gelimesinde etkili
olmutur. Abdurrahim Otuz meni (1756-1836) ve Taceddin Yalçgul
gibi gelenee bal ünlü Tatar airlerini etkilemi bir kiiliktir (TDTEA,
2001:142; Abbasov, 1996: 78).
Kazan’da 1858’de Risale-i Azize, erh-i Sebâtü’l-Âcizîn adyla
(senede 1275) yaymlanan erhte, arih Taceddin Yalçguloglu,
kendisinden Sebâtü’l-Âcizîn kitabn Türkî diline tercüme etmesini
istediklerini, çünkü Sebâtü’l-Âcizîn’nin çeitli lugatle tedvin olunduunu
onun gizli lugatlerini öz dilleriyle anlatmasn istediklerini, fakat
kendisinin buna yönelmediini, ancak kendi kz Azize’nin istei üzerine
erhe karar verdiini anlatr (1858: 3).
“Bu tört kitÁbn taԵnmf klp ӽalÁyԅ arasnda kerÁmeti mehur old, eyӽ
ӷabibu’llahns muȅteber ӷalmfelerinden old aymlar bu sebÁtü’l-ȅÁcizmn
tört kitabns içinde köz alar eger mükilreki turur zirÁ ki envÁȅ luáat
ilen müdevvendür. unus içün bu faԅmr, TÁcü’d-dmn iltimÁslarn ԅabul
iylep evvel AllÁh ismi birle erӷ ibtidÁ ԅld. (Risale-i Azize, 1858, 7)
Beyt: kilid-i besmele gülzÁr- ȅilmnis / revÁc revnÁԅ bÁzÁr- ilmnis/
sadran- ӷaslet nažm telhi/ eԅÁlim-i kelÁm pÁdiÁh/ ձenÁ sulÁndur
elӷamdülillÁh / turur revnÁԅ her Ám seӷergÁh / bu tÁcüddmn ilÁhm bmnevÁdur/ teraӷӷüm ԅl ilÁhi bi-tüvÁdur/ huzur eyledi ԅalbe gÁh gÁhm /
inÁyet eyle be-faůl ilahi / ki bu sebÁtül-ȅÁcizmn bir bedi’adur/ milel
erbÁbna áayri ӷafmdür/ tarmԅatde olan her bir ȅaԅmde / olur naեmda bir
mühr-i fermde/ ӷalÁvetde ne beszer ԅand- msra /fedÁ-i rīӷdur ta rīz-
hare/ bilem dirses bu fende ilmihÁli /naեardan koma bu naեmü’l-le’Áli
/ bu naեmdan AllahyÁr murÁd/ beyÁn- ehl-i sünnet iȅtiԅÁd (Risale-i
Azize, 7-8).” diyerek Sebâtü’l-Âcizîn’in muhtevasn da ortaya koyar.
Semerkant Buhara arasndaki Kata /Kette Kurgan yaknlarndaki
Minlar köyünde 1633’te veya 1631’de doan Allahyar’n babas kimi
kaynaklara göre, Alahkul (Temiryar)’dr, kimi kaynaklara göre ise
Ahmet Kul Atalk’tr (TDTEA, 2000: 102; TDEA, 2002: 356). Özbek
Türklerinin Hita kolundan olan Allahyâr, zamanndaki ilim sahiplerinden

58

A. Deniz Abik

ehl-i sünnet itikadn ve Hanefi mezhebi fkh bilgilerini örenmitir. Bir
ara Buhara Hanlnda tamgac olmu yani gümrük idaresi reisliinde
bulunmutur. Nakibendî halifelerinden Habibullah eyh Nevruz’dan
feyz alarak kemale erdii söylenir. Daha sonra tamgaclktan ayrlarak
halk irad ile megul olmutur. 1721 veya 1723 ylnda vefat etmitir.
Rahvar adl köyde vefat ettii, bu köyün daha sonra Allahyâr adn
ald kaydedilir (TDTEA, 2000: 102; TDEA, 2002: 356).
iirleri öretici, tasavvufî, ahlaki nitelikte olduu için Ahmed
Yesevi’nin 18. yüzyldaki takipçisi olarak deerlendirilebilecei çeitli
kaynaklarda dile getirilir.
Kette Kurganl, hayatnn büyük bölümünü Buhara’da geçirmi,
Yesevi birikimine sahip Sûfî Allahyâr’n kiilii etrafnda efsaneler
olumutur (Hofmann, 1969: 71).
2. Klasik sonras Çaatayca metinlerde, mahallîlemenin biçim
bilgisi ve ses bilgisi özelliklerinin yan sra özellikle söz varlnda etkin
olduunu söylemek doru olacaktr. Klasik dönem metinlerinin tüm söz
varln kapsayan bir sözlüüne henüz sahip olmamakla birlikte, Klasik
dönemde Arapça ve Farsça kelime kadrosunun daha arlkl olduu
söylenebilir.
17. yüzyl Çaatay Türkçesini temsil eden ecere-i Terâkime’nin
dili için Kononov, “Ebulgazi’nin eserlerinin dili Çaatay dilinin son
dönem türü olarak belirtilebilir, bu tür dile girmi Arapça ve Farsça
sözcüklerin snrl kullanm sayesinde sözlük kadrosunun önemli ölçüde
deimesi sonucu klasik Çaataycann biçimsel yapsn korumaktadr,
yani kendi yaps içinde halk konuma dilinin sözlüüne yakn bir leksik
kullanm vardr” demektedir (K.Ölmez, 1996: 31).
Kononov’un bu ifadesinden de mahallîleme ile özellikle söz
varlndaki Türkçe kelime kadrosunun artmasnn kastedildii
anlalmaktadr. Ancak, A. nan’n ecere-i Türk için her sahifede
ortalama 197 kelime vardr, bu sahifelerin kiminde en çok %14 kiminde
ise en az %5 yabanc kelime vardr tespitini, Z.K.Ölmez ecere-i
Terakime ile karlatrdnda ecere-i Terâkime’de %25 orannda
yabanc kelime bulunduunu belirtir. A. nan, Ebulgazi’nin dili ile
Çaatay klasiklerinin dili arasnda sözlük bakmndan en ufak bir fark
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bile bulmak mümkün deildir demekte, Ebulgazi’nin Çaatayca
yazmad iddiasnn doru olmadn belirtmektedir (1957: 31).
Eckmann, Çaatay edebiyatnn son devir yazarlarnn eski
konulardan bahseden eserlerinde divan edebiyat vokabülerini
kullandklarn, yeni konular iledikleri zaman klasik Çaatay gramerine
pek dokunmadan Özbekçe hatta Rus igalinden sonra Rusça kelimeler
kullanmaktan kaçnmadklar söylemektedir (Eckmann, 1964:123).
Yine ecere-i Terâkime’nin Leningrad nüshasnn önsözünde,
eserin dili için verilen “klasik Çaatayca edebî dilinin Özbek lehçesi ile
karm numunesidir. Klasik Çaatayca ile Ebulgazi’nin ecere-i Türk
ve ecere-i Terâkime nüshalar mukayese edilirse görülür ki XVII.
asrdan itibaren klasik Çaatayca yaayan Türkmen ve Özbek
lehçelerinin tesiri ile eski kuvvetini kaybetmitir” ifadesi (K. Ölmez,
1996: 31), mahallîlemenin klasik dile Türkmen ve Özbek özelliklerinin
girmesi yoluyla gerçekletii kanaatini belirtmektedir.
Z.K. Ölmez, Ebulgazi’nin dili ile Klasik Çaatayca metinlerin
dilini karlatrarak alt maddede farkllklar belirtmi, bunun yan sra
Ebulgazi’nin söylediinin tersine Arapça, Farsça ve Çaatayca
kelimelerin kullanlmasnn yannda Çaataycada bulunmayan
Türkmence ve Özbekçe kelimelerin de (tup, yav, yavla-, day Özbekçe;
kzgan, uzat-, heley, denli Türkmence) bulunduuna iaret etmitir (K.
Ölmez, 1996: 34).
K. Ölmez, Çaataycada uyuma giren belirli geçmi zaman 1.
tekil kii çekimindeki uyumun birçok yerde korunmasna ramen
manzum bölümlerde bütünüyle bozulduunu belirtmektedir: balattum
100a-15, bardum 100a18, keldüm 100b-58 (1996: 33). Çaataycada
genellikle ötüm benzemesine uyan eklerin ecere-i Terâkime’de
ilerliinin Ouzcann etkisi ile çok az olduunu, eklerin bandaki
ünsüzlerin genellikle ötüm uyumuna aykr kullanldn belirtir: iikde
82a-13, çkáan 68b-8, iikdin 88b-9. Çaataycada kullanlan yeterlik
çatsn kuran al- yardmc fiili yerine Ouzcann etkisi ile bil- yardmc
fiilinin kullanldna iaret eder: ayta bilmey miz 84b-16, ԅla bilmedi
89b-3. Çaataycada alar olan iaret zamirinin ecere-i Terâkime’de hep
anlar olarak görüldüünü kaydeder. Çaatay Türkçesinde korunan Eski
Türkçe sfat yapm eki +lg’n Kpçakçada olduu gibi –l olarak
kullanld örneklerin de bulunduunu belirtir: atl 67a-14, kanl 96a-14,
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közli 100b-5. Benzetme edat teg ve dek yannda .T.’de day biçiminin
de var olduunu kaydeder. Çaataycada kullanlmayan bu edatn
Özbekçe Kpçakça bir özellik olduunu belirtir (1996: 33 vd.).
Eckmann, Çaatay edebiyatnn son devrinde (1800-1920), devir
yazarlarnn artk konuulmayan Çaatay dilini özenerek taklit ettiklerini
söyleyerek konuma dilinin Çaatay yaz dili üzerindeki etkisi sorusunun
daha iyice incelenmemi olduunu kaydetmektedir (1964: 123).
3. Son dönem metinlerinin dilinin klasik dönem metinlerinden
ayrlan özelliklerinin tespit edilmesi, Eckmann’n (1964:123) belirttii
“konuma dilinin Çaatay yaz dili üzerindeki etkisi” konusunda fikir
gelitirilmesini salayaca gibi, farkl nüshalar nedeniyle farkl lehçe
özelliklerinden baskn olanlarn ortaya çkarlmasnda da etkili olacak ve
durumun yeni yaz dilleri öncesi habercilii tartlabilecektir.
Bu dorultuda Sebâtü’l-Âcizîn’in ve dolaysyla nüshalarnn
klasik Çaatayca metinlerden ayrlan yanlar öyle sralanabilir2:
3.1. Klasik dönem metinlerinde sfat eki her zaman +lIg/k,
+lUg/k’tur. Metnimizde sfat eki +lIg, veznin gerektirdii yerlerde +lI
olarak görülmektedir: türli (330), iretli (372), iddetli (390), hasretli
(414), imÁnl (420), ԅurbetli (463), atl (529), Áfetli (541), gafletli bende
(1193), imÁnl ԅul (1250).
Vezin gerei açk heceye ihtiyaç olmad hiçbir durumda +lI
kullanlmad görülür. ԅzl yüzlük (339); ԅara yüzlük bolup (343) G /
ԅara yüzlá bolup 1894; türlük meakkatler (345); keremlik padiaha
(379); sivüklük bende (389), vahetlik öy/iv bar (476); ne türlük
klmng bar (486); gamlik köngülni (503); sivüklük bende (581);
haterlik uyku /haterlá uyku (468); magfiretlik bir ü bara (522); keremlá
(1252); kzl yüzlük (1261); türlüg sfatn (1312).
Bugün Özbek Türkçesine bakldnda +li ve +lik eklerinin ayn
görevde
kullanld
görülmektedir.
Nitekim
Özbek
Tili
Grammatikas’nda +lik ve +li eklerinin görevda olduklar, +lik veya
2

Sebâtü’l-Âcizîn için verilen beyit numaralar, metin yayn için hazrladmz Götz
Katalounda yer alan Berlin nüshasnn (G) beyit numaralardr. Süleymaniye nüshas (S)
ile 1848 ve 1894, 1991 basklar da bu metin yayn için karlatrlmtr.

Sûfî Allahyâr ve Sebâtü’l-Âcizîn’i

61

+li kullanlmasnn fark olmad belirtilmektedir. Akll ile akllk,
kiriimli ve kiriimlik, çirayli ve çiraylik. Baz sfatlarn ise +li alanlar
ile +lik alanlar arasnda anlam fark ve görev fark olabilecei belirtilir.
Balali hatun, balalik çaglar; köylekli adam, köyleklik çit(?) (ÖTG, 1975:
272 vd.). Kpçak lehçelerinden Krgzcadaki +lUU ve +DUU yuvarlak
ve uzun ünlülü ekillerinin +lg’n /g/’sinin szclaarak dümesiyle
doan bir durum olduu bilinmektedir (Öner, 1998: 41). Tatarcada +lI,
Kazakçada +lI, +DI (Öner, 1998: 40).
17. yüzyl metinlerinden ecere-i Terâkime’de görülmeye
balayan +lI sonraki metinlerde giderek alann geniletmi gibi
görülmektedir. Örnein, Nemenganl Abdülaziz Hoca’nn Meczûb
Divan’nda da +li ve +lig/k görülür: mürüvvet fütüvvetlidür bÁ-vefÁ7;
atlá 34-11, günÁhlá 11-2 (Öztürk, 1995).
Bu dorultuda Sebatü’l-Âcizin nüshalarndaki kullanmlarn
karlatrlmas fikir verebilir.
3.2. Tamlayan hâli için +ns yannda skça +n kullanm klasik
sonras bir özellik olarak dikkati çekmektedir. +n kullanm vezin
aksamasna dahi yol açan görünümler sunmaktadr:
kelam irmi sfatn birisi (106); sfatn birisidür irade (112);
yana halk itti bizni fiilimizni (117); ilh birlikisni hürmetidin (382);
ayurma yahlarn arasdn (415); iki menzilni vasfn san bolmas (430);
tili yoktur bu kuln özr ayterge (524); yetimlernis közni ya üçün (534);
ikeste bivelerni derdi üçün (535); tap çkt ԅuduԅn aázáa Áb (983);
kii tilni yamandn bolur ӽàÁr (1066); bularn barçasdur mihribÁnlԅ
1092); bolur köp ӷalԅ özini ӷÁlidin seyr (1131); yigenni ԅarn ԅaynar
mis ԅazandaá 1035); nebidin yoԅ kiini ԅurb bÁlÁ 1180); uluá boláay
yirni ast ziyÁn (1277); tutup dÁyim ylan ԅuyruán (1359); ni áam
imÁnl ԅuln ölgenide (1250).
Nüsha farklarna bakldnda +nIs ve +nI farkllklar pek
çoktur: sfatn birisidür irade (112) Berlin G nüshas dndaki
nüshalarda hep +nIs; bizni (117), 1848 ve 1894 biznis; birlikisni
(382) 1894 birlikisnis; yahlarn (415) Süleymaniye ve 1894’te
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yahlarns;

kuln

(524),

1894’te

ԅulns;

ԅuduԅn

(983)

Süleymaniye’de ԅuduԅns; yigenni (1035), Süleymaniye ve 1894’te
yigennis; tilni (1066), Süleymaniye 1894’te tilnis.
Ayn nüsha içinde ikili kullanmlarda da her zaman veznin etkili
olduunu söylemek mümkün görünmemektedir: yetimlernis közni ya
üçün (534).
Ayrca tamlayan hâli ekinin dudak uyumuna balanp
balanmamas da incelenebilir: o künnis heybetidin bi-ek ü reyb (391),
Süleymaniye, künnüs.
Eckmann, konuma dilinin Çaatay yaz dili üzerindeki etkisi
konusunda en göze çarpan deiiklik, klasik +nng genitiv eki yerine +n
ekinin serbestçe kullanlmasdr, der (1964: 123). Özbekçede tamlayan
hâli +ning’dir. Baz hâllerde, aitlik ekinden önce +nI olarak kullanlr
(Buran-Alkaya, 2001: 110). Özbekçede yaz dilinde +ning olan tamlayan
hâli konuma dilinde +ni olarak kullanlmaktadr (ÖTG, 1975, 2005).
Kpçak lehçelerinde Tatarca +nI, Kazakça +n, +dI, +tI, Krgzca
+nIn, +DIn, +nUn, +Dun. Uygurca, ek +nn, Karaçay Balkar ve Kumuk
lehçelerinde ek, +nI, +nU’dur (Zeynelov-Gedikli, 1993:79). Buna göre
metnimizde görülen durum, Özbekçenin özellii olarak ortaya
çkmaktadr. Nüshalarn dier özelliklerine göre Kumuk, Karaçay-Balkar
deerlendirmeleri de yaplabilir.
3.3. Klasik Çaatayca metinlerde zamir n’si kullanlmaz. Ancak
manzum metinlerde vezin zarureti, zaman zaman zamir n’sinin
kullanld örnekler gösterir (Eckmann, 1988: 46, 60, 65, 67).
Metinde zamir n’sinin kullanld örnekler vardr: nigular
ortasnda iyleáay yÁd (503) G; eger banda yorsa ÁsiyÁ seng / růa
cīyda andn bolmaáay teng (580) S, 1894 cīynda; ans ӷükmindedür
edbÁr u iԅbal (675) G, ӷükmidedür S ; ԅoymaál dümen ԅolnda
mübtelÁ (1621).
Vezin bakmndan zamir n’sinin kullanlabilecei yerlerde
kullanlmad görülür: körünmes ba ans aldda bir mÁ (31) G,

Sûfî Allahyâr ve Sebâtü’l-Âcizîn’i

63

aldnda S, Kb; kiter vaԅtide andaá bold ӷÁli (273) G, vaԅtinde S;
ayurma yaӽlarn arasdn (415)G, arasndn S; eger banda yorsa
ÁsiyÁ seng/ růÁ cīyda andn bolmaáay teng (580), S, 1894 cīynda;
SüleymÁn ӽzmetide ԅld pervÁz G, ӽzmetinde (23) 1848; kelim ilgideki
ԅutluԅ ÁsÁym (16) G, ilgindeki S, 1894, 1848; közis alddaá bigÁne vü
havi (469) G, S, 1894 aldndaá; sakar aldda turáandik ԅlur ters (550)
G, 1894 aldnda; maӷӷabbet ehlinis aldda maȅdīm (569)G, aldunda
1894, aldnda S.
Zamir n’sinin kullanmnda nüshalar arasndaki farkllklar
nüshalarn sahasn belirlemekte ayrc olabilir. Örnein Kazan basks
ve Süleymaniye nüshasnda veznin gerektirdii durumlarda daha çok
zamir n’si kullanm var.
Klasik sonras metinlerden olan ve mensur olan ecere-i
Terâkime’de zamir n’sinin kullanld görülür: Bügdüz ilindin,
ԅozcns sözindin çԅma; ilinis içine alp bar; ԅozc beg hem
kiyinindin kitdi (K.Ölmez, 1996: 196 vd.).
Defter-i Çingiz-name’de de zamir n’sinin kullanld görülür: öz
ԅolndn ӽalԅns barçasáa, ԅolndn ԅlcn tartp ald, artnda bilmen
sadaԅ bilmen kii turur (Ivanics-Usmanaov, 2002: 84 vd.).
3.4. Eski Türkçenin iç ve son ses –b-, -b’leri bakmndan Klasik
Çaatayca metinlerden farkllaan özelliklere baklabilir: Klasik öncesi
Çaatayca metinlerde iv biçimi varken klasik metinlerde öy biçimi vardr.
öy ve iv kullanmlar bakmndan karlatrma, nüshalarn bölgesini
tayin etmek açsndan mümkün olabilir: öy (476) G, iv 1894; öyni (1212)
G; öyümde (1309)G; ԅvand niçe kün dünyÁ öyiáa (1432) G.
Ayn nüshada her iki kullanmn da görülmesi mümkündür. Bu
tür durumlarda hangi eklin baskn olduuna bakmak gerekebilir.
Elimizdeki metinlerden Berlin nüshas (G) çounlukla “öy”ü
bulundurmakla birlikte ivni (1206) G biçimini tanklayan örnekler de
vardr.
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3.5. Klasik dönem metinlerinde yönelme hâli +GA’dir. iirde
iyelik eklerinden sonra vezin gerei +A bulunabilir (Eckmann, 1988: 60).
Metnimizde vezin gerektirmeden de +A kullanm bulunmaktadr:
kösül pür bm-bedeldür sanduԅna (154); sini saldm
müselmÁnlá yirine / ԅan ükr itkenis misdin birine (489); ԅadem
áam kiverine urmaál hiç (602); tevekkül seyfini ձdԅ ilgine al (1281);
bu nefis cÁhile dünyÁ-y bed ԅahr (1285); kii ta ursa baa iy ӽuceste /
külüp baԅԅl yüzige miձl-i piste (1485); ӽÁliԅÁ ԅÁyil min öz noԅձanma/
köp cefÁ ԅldm özimnis cÁnma (1610); hmç iancm yoԅ ȅamel
ԅláanma (1611); ӽÁliԅÁ ȅafv iyle ötken yama / yaӽ ԅullarn ȅa+Á ԅl
bama (1628); köslüme dÁyim maӷabbet yari bir (1638).
kime körsetti bol fÁnm vefÁn (1226); kime dir sin özüs klds
özüse (1279);
taԅa (60) G, taa 1848,1894, daԅa S; eger çÁh astáa tüse
tapar çare (22)G, astna 1848.
3.6. Klasik Çaatayca metinlerinde daá olarak görülen
kelimenin tüm nüshalarda taԅ olarak kullanlmas önemli bir farkllktr.
Klasik dönem metinlerinde kelime ba t- birkaç kelimede d-‘ye dönüür.
Bunlar daá, dik, durur, dégin, déginçe kelimeleridir (Eckmann, 1988:
24-25).
Metnimizdeki taԅ örnekleri: taԅ niçük kim bendeni ӽalԅ itti
mevlÁ / taԅ maӽluԅ irür fiȅli vü ԅavli (161); taԅ peyáamberimizdin
burun bil / hüdÁvendim kütübge ԅld nÁzil (170); yörütgey tÁ eriȅÁtnis
ԅyÁmn / taԅ ԅláay yamanlar ihtimÁmn(232); taԅ lezzet bilen
ehvetge iy yÁr (250); veli bilmes taԅ andaá kidini (254); ziyÁn itme
taԅ yitkür asa sīd (1481).
17. yüzyl metni ecere-i Terâkime’de de taԅñ görülür, daá
görülmez. Yine 17. ve 18. yüzyla ait nüshalar bulunan Defter-i
Çingizname’de daáñ yannda taԅ da vardr (Ivanics- Usmanov, 2002).
Klasik dönem metinlerinden taԅ kullanm ile ayrlan metinler
bir arada deerlendirilmelidir.
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3.7. Klasik dönem metinlerinde ek uyumsuzluu konusunda
Çaataycann aslî kelimelerinde ek uyumsuzluunun olmadn belirten
Eckmann, klasik devirde istinsah edilmi yazmalarda ek
uyumsuzluunun nispeten az olduunu ve müstensih tarafndan yaplm
bir hataya balanabileceini belirtir. Alnt kelimelerde eklerin
uyumsuzluu, özellikle /i/ ünlüsünü bulunduran kelimelerin tercihen
kaln ünlülü ekler almalar genel kural gibidir diyen Eckmann, ademáa,
emráa, bendeáa, bendelá, beÁretáa, devletlԅ, ӷükmiáa, saȅÁdetlԅ;
Ádemmládn, d1náa, esirliԅԅa, menziláa, áan1leráa, nevÁyiáa,
vÁrislaráa gibi örnekleri verir (1988:12vd.).
Metnimizde Türkçe kelimelerde ve alnt kelimelerde
uyumsuzluk örnekleri vardr.
3.7.1. Türkçe kelimelerdeki örnekler:
irÁde iyleáaç ӷallÁԅ- ȅÁlem / her ini bol didi bold ual dem
(93 ) G, iylegeç S ; iyleáan (110); uluá yoln ԅoyup ölgünçe iy yÁr /
ԅadem ԅoyma tayar yirleráa zinhÁr (132) G, yirlerge S; iitgil bol Firavn
emridin nil / kuydn yukarge akt bi-kil (256) ; peimÁn anda hergiz
klmagey sīd (302) G, ԅlmaáay S., 1894 ; yapup kogey sa’Ádet ehliáa
baz (496) G, ԅoԅay S, 1894; ual áamlik kösülni iyleáay Ád / negüler
ortasnda iyleáay yad (503); yiberis tiz bara turáan yolumge (518)G,
yolumáa 1894 ; +amÁ’ ԅlma taparge zer-nigÁrn / bu zer mihri bozar
dmnnis hisÁrn (705); alp kildük sasa kaçgen ԅulusn / ӽatalar bÁbn
açgen ԅulusn (523) G , ԅaçáan S., ԅaçԅan 1894; tili yoԅtur bu ԅuln
‘özr aytarge (524); bu ԅaçgen bendege ԅlál teraӷӷüm (528) ; köylekiáa
(577); tecavüz iyleáaç bolsa nedemde (1107); bile almas bu erbet
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3.7.2. Alnt kelimelerdeki uyumsuzluklar:
alarns ůarbige tab itmegey tag (301)G, Takent basks 1991
itmeáay; ne kim rzԅge bolsa eyb ü bÁlÁ 121); ӽudÁym körsetür
dostlarge didÁr (103)G, dostlaráa S ve dier bütün nüshalarda; niçük ki
cÁnnzge ot yaԅa siz (1113); ual áamlik kösülni iylegay ad (503);
min hatalik bendedür sin kerim (1641).
Ek uyumsuzluu örneklerinin az veya çok oluu, Türkçe ve alnt
kelimelerdeki durumu ve nüshalara göre farkllamalar nüshalarn
sahalarna ilikin fikir verebilecek özellikler olarak deerlendirilebilir.
3.8. Klasik dönem metinlerinde olumsuz geni zamann 1. ve 2.
tekil kii çekiminde (-mAs +kii zamiri) kullanlr. Eckmann, iirde
Azeri Türkçesi ekilleri olarak 1. tekil kii için tapman, ԅlman, istemen,
tapmanam, 2. tekil kii için diy almas, tapa almas gibi ekillerin
varlna iaret eder (1988 :126).
Sebâtü’l-Âcizîn metninde de bu tür kullanmlar görülür, ancak
ekleme –mAn ekli yannda –mAm eklinde de görülmektedir: bile
almam iya na- ԅayil evԅat (458); ԅlmam (995); bile almam nihani
terbiyetdin (1526) G; dimen taplmaáay bu neelik kes (1536) G; veli
bilmes taԅ andaá kidini (254).
Metnimizde olumlu geni zaman 1. tekil kii çekiminde de Ouz
özellii olarak kii unsurunun eklemesi görülür; bu ekleme, klasik
Çaataycadan farkl olarak –Am eklindedir: tapláanda niçük cevlÁn
ԅluram (404).
ecere-i Terâkime’de bir tankta geni zaman çekiminde 1. çoul
kiide zamir yerine Ouz özellii olan zamirden eklemi kii eki
kullanlmtr: avlarz (K.Ölmez, 1996: 94).
Defter-i Çingiz-name’de de olumsuz geni zaman 1. tekil kiide
klasik dönemde de gördüümüz bilmen gibi ekillere rastlamak
mümkündür (Ivanics- Usmanov, 2002: 84).
Özbekçede olumsuz geni zaman, Çaataycada olduu gibi (–
mAs +zamirlerle) yaplr (Cokun, 2000:127vd.).
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Geni zaman çekimindeki bu tür özellikler de nüshalarn sahasn
ve
yaz
dilindeki
mahallîlemeyi
göstermesi
bakmndan
yararlanlabilecek ölçütlerdendir.
3.9. Klasik dönem Çaatayca metinlerde Eckmann’n (1988: 95)
sahte son çekim edat olarak adlandrd alnda yapsndan ses dümesi
ve benzemelerle ortaya çkan allda ‘ön, önce, huzur’ anlamndaki
kelime metnimizde hem allda hem de daha çok olmak üzere aldda
biçimiyle görülmektedir:
azÁzil alláa çendan klur rek (1403).
günahs aldda arz nice yoԅ tag (459); közis alddaá bigÁne
vü havi (469)G, aldndaá S, 1894; adlda (550); maӷabbet ehlinis
aldda ma’dun (569)G, aldunda 1894, aldnda S.; sinis aldsdadur
çendan hatardn (1423); eger taplsa nimet aldga saç (1463); eger
aldngda tfli bolsa na-geh (1472).
ecere-i Terâkime’de aldáa, aldmzda, aldna, aldnda
biçimlerinin yannda all biçimi görülmemektedir (K. Ölmez, 1996, 320).
Defter-i Çingiz-name’de de aldáa, aldunda biçimleri görülür
(Ivanics-Usmanov, 2002: 101).
3.10. Klasik Çaatayca metinlerde bul, ul iaret zamirleri
görülmez. Özbek Türkçesinde de yazl metinlerde nadiren bul, ul, ul
iaret zamirlerinin görüldüü belirtilir (Eckmann, 1988, 83; Cokun,
2000, 93). Tatarca ve Kazakçada bu zamirler kullanlmaktadr (BuranAlkaya, 2001, 187, 220).
Metnimizde bul iaret zamiri ve sfat kullanlmaktadr. aԅmde
buldur iy ferzend-i Ádem (143); sasa sīd iylemes bul cism ü remis
(?)(1048); iitti bul nidÁn merhamet-nak (1417).
aret zamirleri zaman ve saha tespitinde ayrc olarak
kullanlabilir.
3.11. Klasik Çaataycada eski Türkçenin teg edat, dék olarak
kullanlr. Metnimizde bir örnekte ilerleyici benzeme sonucu ortaya
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çkan daá / daԅ biçimleri yazya aktarlmtr: yigenni karn kaynar mis
ԅazandaá (1035)G, ԅazandaԅ S.
ecere-i Terakime’de day ve dek biçimleri kullanlr (K.Ölmez,
1996: 362).
Defter-i Çingiz-name’de deg ve teg biçimleri vardr (IvanicsUsmanov, 2002: 142).
Özbekçede eitlik derecesi için (addiy derece) ve eitlik hali için
däy ve dek yaplar kullanlr (Cokun, 2000: 78, 90).
Çaatayca dék edat zaman ve saha tehisinde kullanlabilir.
3.12. Farkl kelime kullanmlarnn nüshalarn yazl alanlarn
ve zamanlarn vermesi tartlabilir.
Berlin nüshasnda (G) yit-, 1894 ve 1848 basklarnda tiy-, 1991
basksnda az- olan kelime gibi nüsha farklarndaki kelimeleri yazl
zaman ve sahas bakmndan ayrc olarak almak mümkündür.
ual ӽalksa tüz yoldn yiterler / tiyerler 1848,1894 / azarlar
1991.
alar öz cÁnlaráa եulm iterler (126)
Divanü Lugati’t-Türk’te tiyül “kaybolan ey” anlamyla bulunur (Atalay,
1986: 628). E anlaml kullanlan üç fiilin bugünkü kullanm alanlar
nüshalarn da alanlarn gösterir.
3.13. Klasik metinlerde nege ve negu soru kelimeleri vardr
(Eckmann-K., 1988: 86). Özbek Türkçesinde negä soru zarf vardr
(Buran-Alkaya, 2001: 128), nege (niye) Kazak Türkçesinde de görülür
(Buran-Alkaya, 2001: 222). Uygur Türkçesinde negu kullanlr.
Metnimizde de klasik dönemde olduu gibi her iki ekil de
vardr.
yraá tütüs nige ԅurbetli yoldn (463) G, neáu S., 1894; nige
ԅlds periÁn niyyetisni (488) G, negu S., 1894; niáa bolds munus
dik ezder(?) nÁb (1143) G, neáu 1894.
Çada Türk lehçelerindeki kullanmlar göz önüne alnarak
klasik sonras metinlerin yakn olduklar alanlar tayin edilebilir.
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3.14. Emir çekimi nüshalar arasndaki ayrmlar için ölçüt olarak
kullanlabilir:
ԅay köz bile dünyan temaa ԅlalük (1663), biz munda niçük
ӽurrem ü ad ԅlalük (1665). Bu örneklerde görülen emir 1. çoul kii
kullanm, bugün Özbekçe ve Yeni Uygurcada vardr.
3.15. Soru kelimesinin ses özelliklerine göre zaman ve saha
belirlemesi yaplabilir.
ԅan (452, 462, 489); ԅay (249, 590), ԅayu (290); ԅay (1073 ) G,
ԅay S; ԅay (1097) gibi kullanmlar dikkate alnmaldr.
3.16. K. Ölmez’in ecere-i Terâkime’de Ouzcaya yaklaan
özellikler içinde sayd ötüm benzemesinin giderek ihlâli (1996: 33)
bakmndan Sebâtü’l-Âcizîn’in nüshalar farkl özellikler göstermektedir.
Baz nüshalarda ötüm benzemesine aykr ekiller bulunur. Baz
nüshalarda ise düzenli olarak ötüm benzemesi yürür. Örnein Berlin G
nüshas bu özelliktedir.
Ötüm benzemesi de zaman ve saha ayrmnda kullanlabilir.
3.17. Nüshalar arasnda görülen farkl fiil çekimleri de ayrc
olarak kullanlabilir.
Örnein 51. beyitteki körsele (G) çekimli fiiline karlk dier
nüshalarda kördiler çekimi yer almaktadr. Yine 52. beyitte ‘kösüller
bolsun andn aramide’ dizesinde Süleymaniye nüshas bolgay, 1894
basks bolsa biçimini tar. Lehçelerin emir, gelecek-istek ve art çekimi
kullanma eilimleri nüshalarn özelliklerini tayinde yardmc olabilir.
3.18. m / mu soru edatnn düz ünlülü ve yuvarlak ünlülü oluu
da ayrc özellik olarak kullanlabilir.
Klasik metinlerde yuvarlak ünlülü olan edat, klasik sonrasnda
düz ünlülü olarak görülür.
3.19. Nüshalardaki deiik kelimelerin anlalmamas nedeniyle
farkl kelimelerle karlanmas da nüshalarn zamann ve sahasn
verebilir.
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yatp min yüz tapan asáda susap / kii yoԅtur tamuzáay katre-i
Áb (643)
Bu beyitteki tapan kelimesi nüshalardan birinde topan (1894), dierinde
tiyin (S) olarak kaydedilmitir. Örnek beyitteki görülen tapan gibi
deiik kelimelerin anlalmamas, yerine baka bir kelimenin konmas,
bu kelimeden geriye ve ileriye giderek hangi lehçelerle ilinti
kurulabileceine ilikin ipucu verebilir.

3.20. bol- ve ol- fiillerinin kullanmlar
ԅ
karlatrla-1 f 1.1148[( fiillerinin )5iniç /F aeyerine
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biri de metin saysnn ve hacminin çokluudur. Bugün bu zorluu
aacak aratrmac saysna ve teknik donanma sahibiz.
Dou Türk yaz dilinde mahallîleme ile kastmz, giderek Dou
Türkçesi yaz dilinin tek yaz dili olmaktan çkarak yeni yaz dillerinin
habercisi olmak m demektir? Evet. Klasik sonras metinlerdeki klasik
metinlerden farkl özelliklerin ortaya konmas, hem daha az incelenmi
metinlerin dil özelliklerinin tespiti hem de mahallî unsurlarn yaz diline
yansmas ile yeni yaz dillerinin kuruluuna taban oluturmasnn
görülmesi bakmndan önemlidir.
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