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ÖZET 

Bu makalenin konusunu, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde tarafımızdan bulunmuş 
olan başı ve sonu eksik, taş basması bir Elif İle Mahmud Hikâyesi’nin ses özellikleri 
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, müellifi, yazılış tarihi ve yeri belli olmayan, eksik 
bir metnin dil hususiyetlerinden yola çıkarak, eserin ait olduğu dönemin tespit edilmesi 
ve o dönemin dil özelliklerine katkı sağlanmasıdır. Makale, ses özellikleri ve metin 
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Hikâye metninin ses özellikleri ele alınırken 
özellikle ünlü ve ünsüz uyumları ile ünlü ve ünsüz değişmeleri üzerinde durulmaktadır. 
Metinde kalınlık-incelik uyumunun kuvvetli, düzlük-yuvarlaklık uyumunun henüz 
tamamlanmamış olup gelişim evresinde olduğu görülmektedir. n/, t/d ve e/i değişimleri 
metinde dikkati çeken hususiyetler arasında yer almaktadır.  

Bu çalışmanın sonucunda, incelemiş olduğumuz Elif İle Mahmud Hikâyesi’nin 
18. yüzyılın ses hususiyetlerini taşıdığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu tespitten yola 
çıkarak, metnin 18. yüzyıla ait olduğunu veya daha geç bir dönemde basılmış olsa da 
kaynağının 18. yüzyıla dayandığını söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Elif ile Mahmut, Ses Uyumları, Ses Değişmeleri.   

 

AN INVESTIGATION ON THE PHONETIC FEATURES OF A MISSING 
ELIF AND MAHMUD STORY 

 

ABSTRACT 

What composes the subject of this article is phonetic features of an Elif and 
Mahmud story, the beginning and ending part missing, written on a stone found around 
the district of Akcadag. The aim of this study is to detect which period this work 
belongs to and to contribute to the linguistic properties of that period by considering the 
phonetic features of this missing text whose author and date of writing are not known. 
This article is composed of two parts as phonetic features and the text itself. While 
handling the story especially consonant and vowel harmony and consonant and vowel 
mutation are focused on.  It is seen in the text that back and front vowel harmony is 
strong and round and unrounded vowel harmony has not been completed yet, but it is in 
the phase of progress. n/, t/d and e/i changes in the text are among the features that 
draw attention. 

As a result of this study, we have found out that Elif and Mahmud story which 
we have investigated contains the linguistic features of 18th century.  Considering this 
finding, we can say that this text belongs to 18th century and although it was printed at 
a later period this work can be said to be dating back to 18th century. 

Keywords: Elif and Mahmud, Sound harmonies,  Phonetic changes  
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Giriş 

Çalışmamızın asıl konusunu ses bilgisi incelemesi oluşturmakla birlikte verilerimize 
kaynaklık eden malzeme bir halk hikâyesi metni olduğundan kısaca halk hikâyelerinden bahsetmek 
ve konunun ayrıntılarını uzmanlarına bırakmak yerinde olacaktır. Halk hikâyeleri,  nazım-nesir 
karışımı diğer halk anlatmalarına göre daha uzun, meddah, âşık veya hikâyeci gibi özel anlatıcıları 
olan göçebe dönemden yerleşik hayata geçişle birlikte oluşan metinlerdir (Alptekin, 2011: 68). 

Halk hikâyeleri konularına, şekillerine, kahramanlarına, kaynaklarına göre farklı şekillerde 
sınıflandırılmakatadır. Bu tasniflere göre Elif ile Mahmut Hikâyesi, kahramanları muhayyel ve 
çeşitli kesimlerden seçilmiş olan, musannifi belli olmayan, nesir ve nazım birlikte oluşturulan aşk 
ve kahramanlık hikâyeleri içerinde değerlendirilebilir (Alptekin: 1997, 41-57).  

Kaynağı sözlü ürünler olan halk hikâyeleri sözlü ve yazılı kaynaklara göre şekil ve uslûp 
bakımından bazı farklılıklar gösterir. Sözlü kaynaklarda anlatılanlar daha uzun ve konuşma 
üslûbundadır. Yazıya geçirilen hikâyeler ise düzeltilmiş, yazan veya yayımlayan tarafından 
kısaltılmıştır (Türkmen, 1998: 489). Bu nedenle hikâyelerin dil ve üslup bakımından orjinalliğini 
kısmen yitirdiği düşünülebilir. Buna rağmen bu hikâyelerin sözlü ürünlerin yazıya geçirilmiş şekli 
oldukları göz önünde bulundurulursa, hem yazılmış oldukları dönemin hem de teşekkül edildikleri 
yerin ve zamanın ses özelliklerinin tespitinde başvurulabilecek önemli kaynaklar arasında yer 
alacakları düşünülebilir.  

Halk hikâyesi metinlerinin yazıya geçiriliş tarihleri eldeki bilgilere göre çok da eskiye 
dayanmamaktadır. Bu metinler, ilki 1847 sonuncusu 1925 yılında olmak üzere, derlenerek taş 
baskısı usulüyle yayımlanmaya başlanmıştır (Ertürk, 2007: 12). Elif ile Mahmut Hikâyesi hem 
metni basılmış hem de Doğu Anadoluda söylenmekte olup henüz derlenmemiş halk hikâyeleri 
arasında yer almaktadır. Metnin basım tarihi 1936 olarak geçmektedir (Boratav, 2011: 7,12). Bu 
bilgilere dayanarak elimizdeki taş basması metnin 19. yüzyıldan önce yazılmış olabileceğini 
söylemek güçleşmektedir. Eserin dil özellikleri ise 19. yüzyıldan daha eski bir tarihe işaret 
etmektedir. Konuyu netleştirebilmek için eserin ses özelliklerinin dikkatli bir tetkikine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ne yazık ki Türkçenin imla sistemini tam olarak yansıtmayan Arap harfli 
metinlerden yola çıkarak Türkçenin ses bilgisi özelliklerini tespit etmek oldukça güçtür. Bununla 
birlikte incelenecek olan eserin hangi yüzyıla ait olduğunun bilinmesi o dönemde yazılmış olan 
başka eserlerle mukayese imkânı verdiğinden son derece önemlidir. Bizim çalışmamızın konusunu 
oluşturan metnin tam olarak hangi yüzyılda yazıldığının bilinmemesi işimizi oldukça 
zorlaştırmaktadır. Eserin ses özelliklerinden yola çıkarak metnimizin 18. yüzyıla ait olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak 18. yüzyılın dil özellikleri üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması 
kesin bir şey söylememizi engellemektedir. 18. yüzyılda, düzlük-yuvarlaklık uyumu sürecinin 
tamamlanmış olması, Eski Anadolu Türkçesindeki kelime başı “i” fonemlerinin “e”ye dönüşmesi, 
bazı eklerde görülen ancak henüz tamamlanmamış olan /n değişmesi (Develi: 2001, 54) bu 
düşüncemizi desteklemekle birlikte kesin bir tarih vermemiz için yeterli değildir. 

Çalışmanın Konusu  

Çalışmamızın konusunu oluşturan eser, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Pınarlıgeçit 
Köyü’ndeki Şeyh Yusuf türbesinde tarafımızdan bulunmuştur. Bulduğumuz metin, harekeli, taş 
basması, oldukça yıpranmış yer yer yırtılmış,  başı ve sonu eksik bir eserin 21 ile 42. sayfaları 
arasında kalan 20 sayfalık bölümüdür. Eserin konusundan, elimizdeki metnin Elif ile Mahmut 
hikâyesine ait bir parça olduğu, Yaralı Mahmut Hikâyesi’yle gerek şahıs kadrosu gerekse konu 
bakımından farklı olduğu anlaşılmaktadır. EMH’nin hangi bölümlerinin eksik olduğunun tespiti 

 
 bkz. Ensar Aslan (1990): Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları, Diyarbakır, s.17-29. 
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ve metnin şekil özelliklerinin netlik kazanması açısından, hikâye metninde anlatılanlara kısaca yer 
vermekte fayda görmekteyiz. Elimizdeki eksik metinde giriş kısmı -Mahmud’un Elif’e nasıl aşık 
olduğu, onu aramaya nasıl çıktığı bölümler- olmayıp metin, Mahmud-Zülfiperîşân mücadelesiyle 
başlar. Eserde Zülfiperîşân’dan Arap nikabdar bir kız olarak bahsedilir. Mahmud’un onu yenmesi 
üzerine Zülfiperîşân yüzünü açar ve Mahmud’dan kendisiyle evlenmesini ister ancak Mahmud 
kendisinin Elif’i sevdiğini ve onu aramak için yollara düştüğünü söyleyerek oradan ayrılır. Bir 
müddet sonra Mahmud Timuratdı ile karşılaşır, karşılıklı saz çalıp türkü söylerler metinde bu 
kısımda manzum parçalar yer almaktadır. Timuratdı’yla olan mücadelede Mahmud galip gelir ve 
Timuratdı kapalı olan yüzünü açar böylece çok güzel bir kız olduğu ortaya çıkar. Mahmud geri 
döneceğine söz vererek oradan da ayrılır. Daha sonra Mahmud’la Elif karşılaşırlar ve bir süre 
Elif’in sarayında kalırlar. Elif’in saçını görüp ona aşık olan Ejderhan şahı aracılığıyla bir koca karı 
gelerek Mahmud’un sırrını öğrenir ve Elif’i kaçırır. Remmal ve dalgıç tarfından kurtarılan 
Mahmud Elif’i kurtarır. Ancak yolda dinlenirken haramiler tarafından tutsak edilirler, harami başı 
bir rüya görür ve bu rüya üzerine onları serbest bırakır. Geldikleri yollardan Zülfiperişan ve 
Timuratdı’yı da alarak tekrar dönmeye başlarlar. Nihayet Mahmud ve arkadaşları Buhara’ya 
ulaşırlar. Mahmud Elif’e babasının elini öptürmek ister, Padişah Elif’i görünce ona aşık olur ve onu 
Mahmud’un elinden almanın yollarını aramaya başlar. Bu niyetini vezire açar, vezir onu 
vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Bunun üzerine Padişaha Mahmud’la bir santranç 
müsabakasına girmesini önerir. Metnimiz burada sona ermektedir. 

Söz konusu hikâye, Mahmud’un Elif’i bulmak için çıktığı yolculukta karşılaştığı zorluklar 
ve verdiği mücadele, yer ve şahıs isimleri bakımından derlenen hikâyelerle benzerlik 
göstermektedir. Ancak kimi derlemelerde hikâyenin sonunda Elif ile Mahmud, Mahmud’un babası 
olan Padişahın sarayına ulaştıktan sonra birbirlerine kavuşurlar (Binyazar: 2007).  Kimilerinde ise 
bizim hikâyemizde de olduğu gibi Mahmud’un babası Elif’e aşık olur ve Mahmud’u öldürmeye 
çalışır (Alptekin: 1997, 212).  Ancak görüldüğü gibi çalışmamıza konu olan Elif İle Mahmut 
Hikâyesi’nin sonuç bölümü de eksiktir. Konunun gidişatına bakılarak Mahmud’un babasını alt 
etmeyi başararak Elif’e kavuşacağı fikri hasıl olmaktadır. 

Diğer halk hikâyelerinin birçoğunda olduğu gibi Elif ile Mahmud Hikâyesi de nazım-nesir 
karışıktır. Metinde geçen manzum bölümler çoğunlukla sazla ve karşılıklı söylenen kıtalar 
şeklindedir.  Hikâyede 7 tane manzum parçanın yer aldığı görülmektedir. Bu parçaların kimi 
dörtlükler şeklinde kimi de daha uzun olup, bazı yerlerde hece vezni doğru bir şekilde kullanılırken 
bazı yerlerde ölçü ve duraklar bozulmaktadır. Halk hikâyelerinde manzum bölümler, ekseriyetle 11 
heceli, bazen 8 heceli, 3 kıtadan 8-10 kıtaya kadar değişen uzunlukta olmaktadır (Boratav, 2011: 
35). Metinde geçen manzum bölümlerin büyük bir kısmı 11’li hece ölçüsüyle 6+5 duraklı olarak 
yazılmıştır. Metinde geçen manzum bölümlerin ölçüleri şu şekildedir: 1. (11-12-13-11), (5+5-5+4-
5+5-5+5), (10-12-13-12), (6+5-6+5-6+5-5+5), (6+5-13-6+5-14), (6+5-6+5-6+5-6+5); 2. (6+5-6+5-
6+5-6+4-6+5-6+5), (6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5); 3. (5+5-6+5-6+5-6+5), (…-6+5-…-6+5), (6+5-
6+5-6+5-6+5), (6+6-6+3-6+5-6+5)-( 6+5-6+5-6+5-5+5), (6+4-13-7+4-12), (6+5-6+5-6+4-6+5), 
(6+5-11-12-6+5); 4. (6+5-6+5-6+5-6+5), (6+5-6+5-6+5-…), (6+5-6+5-5+5-6+5), (13-6+5-6+5-
6+5), (6+5-10-6+5-6+5), (12-6+5-6+5-11); 5. (5+6-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-
6+5-9-6+5);6. (6+5-6+5-6+5-6+5-4+4+3-5+6-6+5-6+5-6+5-6+5-5+5-6+5-6+5-6+5-6+6-6+5); 7. 
(6+5-6+5-6+5-6+5), (6+4-6+5-4+4+3-6+5), (4+4+3-4+4+3-…-6+5), (6+5-4+4+4-6+5-6+5), (6+4-
6+5-6+5-6+5), (6+5-6+5-6+5-6+5).  
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Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, yazılış tarihi, yeri ve müellifi bilinmeyen, başı ve sonu eksik bir 
metnin dil özelliklerinden yola çıkarak söz konusu eserin ait olduğu yüzyılı tespit edebilmek ve o 
dönemin dil özellikleriyle ilgili bilinenlere az da olsa katkıda bulunabilmektir. Bir esere dil 
özellikleri açısından bakarken o eserin ait olduğu dönemi en iyi yansıtan unsurlardan biri de metnin 
fonetik özellikleridir. Bu hususta ünlü ve ünsüz uyumları belirleyici rol oynamaktadır.  Ancak Arap 
harfli metinlerde özellikle kalınlık-incelik uyumunu belirlemek oldukça güçtür. Belli yazılış 
özelliklerinden yararlanarak bu güçlük aşılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında düzlük-yuvarlaklık 
ve ünsüz uyumunu tespit etmek daha kolay ve daha belirleyicidir. Çalışmamızda bu her iki unsur 
üzerinde ağırlıklı olarak durulmakta böylece çalışmanın amacının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.   

Çalışmanın Metodolojisi 

Çalışmamızda çeviri, tarama, tespit ve sınıflandırma metotlarından faydalanılmıştır. 
Öncelikle Arap harfli metnin Latin harflerine transkripsiyonu yapılarak çalışmanın asıl malzemesi 
elde edilmiştir. İkinci aşamada eserdeki kelime ve ekler taranarak belirleyici dil hususiyeti 
taşıyanlar tespit edilmiş, son olarak da tespit edilen kelime ve ekler özelliklerine göre 
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada fonetik özellikler esas alınmış olup, öncelikle ünlüler ve 
ünsüzlerle ilgili ses özelliklerine dayanan bir sınıflandırılma yapılmış ardından da bunlar kendi 
içlerinde kategorize edilmek suretiyle ünlü değişmeleri ve ünlü uyumları, ünsüz değişmeleri ve 
ünsüz uyumları şeklinde ayrı başlıklarda ele alınmıştır. Bu çalışmada ele alınan konuya netlik 
kazandırmak için ünlü ve ünsüz uyumları ayrıca tablo halinde gösterilmiştir.  

Ses Bilgisi İncelemesi 

Elif ile Mahmud Hikâyesi ses bilgisi özellikleri açısından incelenirken karmaşıklığı 
önlemek ve bilimsel olmak gayretiyle, Efendioğlu ve İşcan’ın teklif ettikleri sınıflandırma 
metodunu bu çalışmaya tatbik etmeye çalıştık ancak Türkçenin genel ses özellikleri, Türkçenin 
sesleri, Türkçede ses olayları ana başlıklarından ikincisini bu metnin incelenmesinde gerekli 
görmedik (Efendioğlu, İşcan, 2010: 122). Zira Arap alfabesiyle yazılmış olan metinde standart 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan ünlüler, ünsüzler ve hareke işaretlerinden farklı herhangi bir şeklin 
yer almayışı sebebiyle, bunların sıralanması bilinenleri tekrar etmekten başka bir şey olmayacaktı. 

1. Metnin Ses Özellikleri 

1.1. Ünlü Uyumları 

1.1.1. Kalınlık İncelik Uyumu: Arap harfli metinlerde kalınlık incelik uyumunu belirlemek 
oldukça güç olup, bu durum ancak harflerin yazılışına bakılarak az da olsa aydınlatılabilir. 
Kelimenin ünlüleri yazılırken elif, he gibi işaretlerin kullanılıp kullanılmaması veya ünsüzlerin 
yazımında sin, sad gibi harflerden birinin tercih edilmesi bu konuda fikir vermektedir (Develi: 
1995, 37). Metnimizde a, e, ı, i ünlüleri şu işaret ve harflerle gösterilmektedir: 

“a” sesi üstünlü elif, elif, üstün ile, hece sonlarında  he (ه) veya üstünlü  he (َه) ile: َاَآا aa 
 .ayıtdı 21-1 َايِِْتِدى ,atdan 26-2 َاْتَدْن ,buraya 24-13 ُبَراَيه ,21-11

 “e” ince ünlüsü, elif, üstün, üstünlü elif ile, hece sonlarında he (ه) veya üstünlü  he (َه) ile: 
َ ەدًرَلَەرَد  ,kesmege 21-5 َآْسَمكَه derelerde 41-15.  

“i” ünlüsü esre, esreli ye, elifin yanında esreli ye ile: ِآْمَسه kimse 21-9, اِيَدر ider 22-20, ِايِچْلدِى 
içildi 23-8. Birkaç örnekte elifin yanında esre ve cezm ile yazılan “i” ünlüsü görülmektedir: ايَِْدِرم 
iderim 22-11. Burada “”ْ işaretinin ye ünsüzüne ait olabileceği yani “iderim” şeklinde değil de 
“iyderim” olarak okunabileceği akla gelmektedir.  
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Bununla birlikte “it-” fiilinin üstünlü elif ve esreli ye ile yazıldığı da görülmektedir. Yani 
bir tek sesi göstermek için tam dört işarete ihtiyaç duyulmuştur. Buna dayanarak bu işaretlerin “i” 
ünlüsünden farklı “e-i” arası bir sesi göstermek için kullanılmış olabileceği düşünülebilir: َاِيْتِديَلْر 
itdiler 22-22.  

“ı” ünlüsü ise esre veya esreli ye ile: ِچيْقِديَلر çıdılar 22-21, ِقيز ْ ız 23-3, يِلۥوص  śulı 27-16. 

EMH’nde bazı Arapça kelimelerin kendi orijinal imlalarıyla yazıldığı ve uyumun dışında 
kaldığı görülmektedir: aste 29-22, serây 28-2, maabbet 24-5.    

1.1.2. Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 

EMH’nde düzlük yuvarlaklık uyumunu kelime tabanlarında ve eklerde olmak üzere iki 
başlık altında inceledik. Dönemin dil özelliklerini yansıtacağına inandığımızdan eklerde uyum 
üzerinde ayrıntılı olarak durduk. Metnimizde +sI, +cI, +lIk, +sIz, +Up eklerinin uyumun dışında 
kaldığı, -sIn/-sUn, -Am/-Im, -In/-Un, -mIş/mUş, -dI/-dU, -Ir/-Ur, +Im/+Um, +I/+U, +A/+U, 
+lI/+lU, +nI/-nU, -dUr eklerinin uyum sürecine girdikleri, -AlIm, -yor, -dIr, +In/+Un, -Iş, -
IncA/-UncA eklerinin de uyum sürecini tamamladıkları görülmektedir. EMH’ndeki eklerin düzlük-
yuvarlaklık uyum süreci, Kartallıoğlu’nun konuyla ilgili ayrıntılı çalışmasında XVIII. yüzyılda 
eklerin uyum süreciyle  ilgili olarak verdiği bilgilerle hemen hemen örtüşmektedir: XVIII. yüzyıl 
+cI, +I, -mI, -Up gibi imlaları kalıplaşmış bazı ekler hariç dudak uyumunun tamamlandığı 
dönemdir. XVIII. Yüzyıldaki Arap harfli metinlerde -Iş eki % 100 oranında, +dUr bildirme eki   % 
77 oranında, -dUr fiilden fiil yapma eki % 70 oranında uyumludur (Kartallıoğlu, 2011: 570-572).   

1.1.2.1. Kelime Tabanlarında Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 

EMH’nde bazı kelime tabanlarındaki yuvarlak ünlülerin düzleşme sürecine henüz 
girmedikleri görülmektedir: müsâfir 21-17, berü 24-15, incü 24-22, apu 27-12, içerü 27-13, arşu 
27-14, altun 28-10, eyü 30-5, yuaru 34-5, ilerü 36-16, aur 40-11. 

Ölçünlü dilimizde yuvarlak ünlülü olan bazı sözcükler metnimizde düz ünlülüdür: doġrı 
26-6, türki 38-13.  

Az sayıda sözcüğün yuvarlak ve düz ünlülü şekilleri bir arada bulunmaktadır: kendi 25-1, 
kendü 25-4. 

1.1.2.2. Eklerde Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 

Yapım Ekleri 

İsimden İsim Yapma Eki +cI: Metnimizde sadece düz ünlülü şekli mevcut olan ekin 
yuvarlak ünlülü tabanlara da bu şekliyle eklendiği görülmektedir; yol-cı-y-am 37-9, balı-cı 28-19, 
yaban-cı 26-2. 

İsimden isim Yapma Eki +ncI: EMH’de ekin düz ünlülü örneklerine rastlanmaktadır; 
sekiz-i-nci 34-2, bir-i-nci 31-1.  

İsimden isim yapma Eki +sIz: Metnimizde bu ekin uyum dışında kaldığını görmekteyiz. 
Gökçe, Eski Anadolu Türkçesi döneminde yuvarlak ünlülü olup uyuma girdiği düz ünlülü örnekleri 
de görülen bu ekin, 18. yüzyıl transkripsiyon metinlerinde daima dudak uyumuna girdiğini 
söylemektedir (Gökçe, 2009: 1002). Ancak +sIz yapım ekinin EMH’de sadece düz ünlülü şekilleri 
vardır böylece yuvarlak ünlülü isim köklerinden sonra kullanıldığında ekin, 18. yüzyıl veya daha 
sonrasında yazılmış olabilecek bir metinde, uyumun dışında kaldığı görülmektedir: śu-sız 37-13, 
şüphe-siz 37-22, sen-siz 28-4.   

İsimden İsim Yapma Eki +lI, +lU: Metnimizde hem yuvarlak hem de düz ünlülü 
şekillerinin bulunmasına karşın ekin kullanımında bazen düzlük yuvarlaklık uyumunun 
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gözetilmediği görülmektedir: ŧat-lı 39-7, dil-li 39-7, nâz-lı 35-7, yara-lı 36-6, giz-li 37-23, at-lu 39-
16, baġ-lu 38-15, ad-lu 23-12, śu-lı 27-16. 

İsimden İsim Yapma Eki +lIk: EMH’nde ek, daima düz ünlülü olup yuvarlak ünlülü 
tabanlara da bu şekliyle eklenmekte ve uyumun dışında kalmaktadır: şen-lik-ler 32-4, acûze-lik-di 
29-7, sehhâr-lık-da 29-6, perî-lik-den 24-11, dünyâ-lı 28-21, arşu-lı 25-5.     

Fiil Yapım Ekleri 

Fiilden Fiil Yapma Eki -dIr, -dUr: Metnimizde bu ekin düz ve yuvarlak ünlülü şekilleri 
mevcuttur ancak bazı örneklerde ekin dudak uyumunun dışında kaldığı görülmektedir, bu da –dIr, -
dUr yapım ekinin uyum sürecini henüz tamamlamadığını göstermektedir; öl-dür- 23-4, uyan-dır- 
35-1, dön-dir- 38-9, in-dir- 40-2. 

 Fiilden Fiil Yapma Eki –Iş: EMH’de bulunan sınırlı sayıda örnek düzlük yuvarlaklık 
uyumuna tabidir: gör-üş- 24-8, yet-iş- 34-22.   

Zarf-Fiil Eki -Up: Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü olan -up zarf-fiil eki, 
EMH’nde de daima yuvarlak ünlülü olarak kullanılmaktadır: śıçra-y-up 21-4, gel-üp 24-13, gid-üp 
25-2, söyle-y-üp 25-13. 

Zarf-Fiil Eki -Inca, -Unca: Metnimizde yuvarlak ve düz ünlülü şekilleri bulunan ekin, 
elimizdeki örneklere dayanarak, uyum sürecini tamamladığını söyleyebiliriz: de-y-ince 23-11, işid-
ince 25-10, ol-unca 28-23, gör-ünce 34-5.   

Zarf-Fiil Eki -A, -U: Metnimizde bu zarf-fiil ekinin tek olarak kullanıldığı örnekler sınırlı 
sayıdadır. Köktürkçede oldukça yaygın olarak kullanılan ekin, Eski Anadolu Türkçesi döneminde 
kullanım alanı iyice daralmıştır ve daima yuvarlak ünlülüdür (Karadoğan, 2001: 173). EMH’nde -a, 
-u zarf-fiil ekinin birleşik fiil teşkilinde kullanıldığı örneklerde uyuma girdiğini, tek olarak 
kullanıldığı örneklerde ise yuvarlak ünlülü olup uyumun dışında kaldığını görmekteyiz. Yani ekin 
kullanım alanı daha da daralmış ancak ek, yuvarlak ünlülü şeklini korumuştur: gör-e-gör- 41-7, 
oy-u-vir- 39-23, uyu-y-a-al- 36-22, ol-a-yaz- 34-8, ŧur-a-ŧur- 33-11, bayıl-a-yaz- 25-2, ŧoġ-u-ver- 
21-6, eyle-y-ü 21-2, de-y-ü 21-2. 

Çekim Ekleri 

İsim Çekim Ekleri 

İlgi Eki +(n)I, +(n)U: İlgi ve yükleme eklerini fonksiyonlarından dolayı hal 
kategorisinde ele almak doğru değildir. Türkçenin bazı dönemlerinde yükleme ekinin, ilgi eki 
yerine kullanılması iki ek arasındaki fonksiyon yakınlığına işaret etmektedir. Yükleme eki nesnenin 
belirticisidir, yapıcısı değildir, ilgi eki ise isme sahiplik, aitlik, mensubiyet anlamları kazandırır, bu 
nedenle bu ekleri hal ekleri içerisinde değerlendiremeyiz (Karahan, 1999: 610). Ayrıca, isim hal 
ekleri isimle fiil arasında ilgi kurarlar ancak ilgi eki isimle isim arasında ilgi kurmaktadır bu 
fonksiyon farklılığı ekin aslında bir isim hal eki olmadığını göstermektedir (Gülsevin, 1997: 29). 
İlgi ekinde mensubiyetin yanı sıra belirtme fonksiyonu da vardır. İlgi ekindeki mensubiyet anlamı 
kendinden sonra gelen kelimeye eklenen iyelik ekiyle ön plana çıkmakta belirtme anlamı geri 
planda kalmaktadır. Bu noktadan bakıldığında iki ekin, belirtme ve ilgi ekleri, ortak noktası 
belirtme fonksiyonu olduğundan bu ekler, belirtme ekleri başlığı altında ele alınabilir.  Ancak, 
yükleme ve belirtme terimleri ayrı ayrı kavramları karşılamaktadır, belirtmenin zamanla yalnızca 
yükleme durumu ile sınırlanması, iki ayrı kavramı birbirine yaklaştırmış ve belirtme bir durum 
ulamının anlamı olmuştur fakat belirtme bir durum ulamı değildir (Boz, 2007: 56). O nedenle 
terimleri kullanırken belirtme ve yüklemeyi birbirinden ayırmak gerekir.  
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Asıl konumuz bu olmadığından biz şimdilik bu ekleri isim çekim ekleri genel başlığı altında 
değerlendirdik.   

EMH’nde ilgi ve yükleme ekinin anlamca var olup yapıda gösterilmediği örneklere 
rastlanmaktadır: Elif anını (elifin kanını) 32-23, Mamûd palasını (Mahmud’un palasını) 33-15, 
suçum (suçumu) 27-13, ugradıgı (ugradıgını) 31-15. Eski Anadolu Türkçesinde yoğunlukla olmak 
üzere yükleme ekinin eksiz kullanımı, sıfır accusative, bilinmektedir. Ancak bu örneklere 
baktığımızda dikkati çeken nokta, iki ekin de fonksiyonlarını iyelik ekine yüklemiş olabilecekleri 
hususudur. 

EMH’nde genellikle ilgi ekinin ünsüzü “” ile yazılmaktadır sadece bir örnekte “n” şekline 
rastlanmaktadır. Bir örnek hariç ekin uyuma girdiği görülmektedir: Mamûd-u 23-6, bu-nu 28-
23, arı-nı 30-3, ız-ı 31-13, , Elif-i 31-9, kâfire-ni 31-12, küp-ü 31-13, atun-u 33-6, ız-ın 
33-6, oġla-nı 34-21, at-ı-nı 34-12, uyu-nı 40-2, Timûr-u 41-2. 

Yükleme Eki +I, +U: Metnimizde yuvarlak ve düz ünlülü şekilleri bir arada bulunan ekin, 
bazı örneklerde uyumun dışında kalındığı görülmektedir. Ekin uyum sürecini henüz tamamlamamış 
olduğunu söyleyebiliriz: apu-y-ı 27-12, śaç-ı 28-21, bu-n-ı 29-2, arı-y-ı 30-5, boyn-u-n-ı 33-6, 
Mamûd-ı 34-5, žulûm-ı 38-23, kol-um-ı 38-23.   

İyelik Ekleri 

I. Teklik Şahıs İyelik Eki +(I)m, +(U)m: Metnimizde ekin ünsüzle biten tabanlarda 
yardımcı ünlüsünün düz ve yuvarlak şekilleri görülmekle birlikte, yuvarlak ünlülü tabanlara 
getirilen düz ünlülü şekillerinin de olması düzleşme eğilimine işaret etmektedir: oyn-um 39-10, 
yol-um 39-1, kol-um 38-23, oyn-ım 38-21, göz-im 34-14, śuç-ım-ı 27-8, śuç-um 27-13, gürz-im 
22-17, ad-ım 22-16, emr-im 21-14, yâr-im 21-12.      

II. Teklik Şahıs İyelik Eki +(I), +(U): EMH’de ekin bulunduğu örneklerin uyuma tabi 
olduğu görülmektedir: ümmet-i 37-21, masûd-u 26-6, vücûd-u 22-14, śol-ı 22-11, saġ-ı 22-
11, iş-i 21-17, yâr-i 21-15.    

III. Teklik Şahıs İyelik Eki +s(I): Metnimizde bu ekin yuvarlak ve düz ünlülü tabanlara 
eklenirken daima düz ünlülü olduğunu ve uyum sürecine girmediğini görmekteyiz: arşu-sı 39-17, 
söz-i 39-9, uc-ı 37-7, yüz-i 35-8, śadâ-sı 34-9, gögs-i 21-4, koltuġ-ı 21-8. 

II. Çokluk Şahıs İyelik Eki ++(I)Iz, +(U)Uz: Metnimizde bu ekin sadece düz ünlülü  

örnekleri bulunmaktadır. Yuvarlak ünlülü tabanlara eklenmiş örnekleri bulunmadığından uyum 
süreci hakkında fazla bir şey söylememiz mümkün değildir: mübâreke-niz 40-13, ana-ız 36-2, 
şân-ıız 22-17, baġr-ıız 22-17, cân-ıız 22-4.     

Fiil Çekim Ekleri 

Zaman Ekleri 

Duyulan Geçmiş Zaman Eki -mIş: EMH’de ek, daima düz ünlülü olup sadece bir örnekte 
“-muş” şekli görülmektedir. Bu da ekin uyuma girme sürecinin başladığına işaret etmektedir; getür-
miş 38-4, ol-mış 33-13, ol-muş 30-5, oŧur-mış 24-4, eyle-miş 21-10.  

Geniş Zaman Eki -Ar, -Ir, -Ur, -r: Eski Anadolu Türkçesi devresinde -ar, -er, -ır, -ir, –ur, -
ür ve –r geniş zaman eklerinin hepsi kullanılmıştır (Özkan: 2000, 104). EMH’nde de bu eklerin 
tamamının kullanıldığını ancak eklerin fiil tabanlarına getirilirken düzlük yuvarlaklık uyumunun 
her zaman gözetilmediğini görmekteyiz: eyle-r 42-19, dön-dir-ir 38-9, çek-er 37-21, gül-er 36-19, 
id-er 35-18, gel-ür 35-5, it-dir-ir 35-11, yat-ur 33-14, öl-ür 33-1, bekle-r 33-23, ol-ur 28-12,  o-ar 
28-11, vir-ir 25-5, yan-ar 24-16, aź-ar 22-17, al-ur 21-13. 
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Görülen Geçmiş Zaman Eki -dI, -dU: Ekin uyum sürecini şahıs ekleriyle olan çekimine 
bakarak tespit edebiliriz. Görülen geçmiş zamanın çekimi iyelik kökenli şahıs ekleriyle 
yapılmaktadır. Metnimizde ekin bazı şahıslarla çekimi bulunmamaktadır. Elimizdeki örneklere 
dayanarak ekin uyum sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Teklik I. Şahıs -dIm, -dUm: Metnimizde ekin yuvarlak ve düz ünlülü şekilleri 
görülmektedir. Uyumsuz örnek sayısının azlığı ekin uyum sürecini tamamlamak üzere olduğunu 
göstermektedir: ol-dı-m 42-11, ol-du-m 29-22, sev-di-m 27-4, çı-dı-m 26-15, düş-dü-m 21-13, 
işit-di-m 21-16.    

Teklik II. Şahıs -dI, -dU: Metnimizde geçen bütün örneklerde ekin düzlük yuvarlaklık 
uyumuna tabi olduğunu ve “” ile yazıldığını görmekteyiz: bul-du- 29-1, gel-di- 27-8, del-di- 
27-7, eyle-di- 21-10.  

Teklik III. Şahıs -dI: Ek, düz ünlülü köklere düz, yuvarlak ünlülü köklere yuvarlak ünlüyle 
eklenirken bazen yuvarlak ünlülü köklere düz ünlülü olarak eklenmektedir bu durum ekteki 
düzleşme eğilimini göstermektedir: at-ı-vir-di-ler 37-13, çı-dı-lar 22-21, otur-dı 22-2, git-di 21-1, 
ŧut-dı 21-2, ur-dı 21-2. 

Çokluk II. Şahıs Eki -dIIz:  Ekin sadece düz ünlülü örnekleri ve şahıs ekinin ünsüzünün 
sadece “”li şekilleri mevcuttur. Metnimizde ekin yuvarlak ünlülü tabanlarla kullanılan örnekleri 
olmadığından uyum süreci hakkında bir şey söyleyememekteyiz:  gel-di-iz 41-4, al-dı-ız 40-13. 

Şimdiki Zaman Eki -yor: EMH’de şimdiki zaman ekinin üç yerde kullanıldığı, bunlardan 
ikisinin ünsüzle, birinin de ünlüyle biten fiil tabanlarına getirildiği ve ekin ünlüsünün ötreli vav ile 
yazıldığı görülmektedir. Arap harfli metinden ekin ünlüsünün düz ya da yuvarlak olduğunu tespit 
etmemiz mümkün değildir. Şimdiki zamanın ifadesinde Eski Anadolu Türkçesi devresinde zarf-fiil 
eki (-A) ile birlikte “yöri-” yardımcı fiili de kullanılmış olup 17. yüzyıl standart Osmanlı 
Türkçesinde bu bağlantı ünlüsünün varlığının devam ettiği görülmektedir (Develi: 1995, 96). 
Metnimizde şimdiki zaman ekinin bağlantı ünlüsü sadece esre ile gösterilip bu ünlüyü belirtmek 
için ayrı bir harf kullanılmamaktadır: gel-iyor 34-9, iste-me-yor 30-5, gel-iyor 28-1.   

Emir Ekleri 

Teklik III. Şahıs Emir Eki –sIn, -sUn:  Metnimizde ekin yuvarlak ve düz ünlülü şekilleri 
görülmektedir. Ekin, düz ünlülü tabanlara yuvarlak ünlülü olarak eklenmesi ve ekin düz ünlülü 
örneklerinin sayıca azlığı uyum sürecinin tamamlanmadığına işaret etmektedir: ile-sin 39-6, yan-
sun 39-6, ol-sun 38-3, aġla-sun 35-4, ŧur-sun 33-11, vir-sün 30-2, al-sun 30-4.     

Çokluk I. Şahıs Emir Eki -AlIm: Eski Anadolu Türkçesi devresinde yuvarlak ünlülü olan 
ekin 17. yüzyıl standart Osmanlı Türkçesinde düzleştiği ve dudak uyumuna bağlandığı 
görülmektedir (Develi: 1995, 89).  EMH’nde geçen bütün örneklerde ek, düz ünlülüdür: uyu-y-alım 
34-14, ola-d-alım 31-11, ol-alım 27-19, ba-alım 22-3.  

Çokluk II. Şahıs Emir Eki -I, -U:  EMH’de fazla örneği bulunmamaktadır. Mevcut 
örneklerde ek uyumlu olup bir örnekte ekin ünsüzünün “n” ile yazıldığı görülmektedir. Eski 
Anadolu Türkçesinde yardımcı ünlüsü yuvarlak ve ünsüzü “”li olan ek, bu şeklini Osmanlı 
Türkçesinde de uzun müddet korumuş ancak Osmanlı Türkçesinin son devirlerinde ekin önündeki 
yardımcı vokal yardımcı seslikten çıkarak ekin bünyesine dahil olmuş ve vokal uyumuna 
bağlanmış olup İstanbul Türkçesi sağır kefleri atınca ekin ünsüzü de “n” olmuştur (Ergin: 
1998:307). Bu bilgiler ışığında metnimizde uyuma aykırı örneklerin bulunmamasına ve ekin “n” li 
şeklinin varlığına dayanarak ekin gelişimini tamamlamak üzere olduğunu söyleyebiliriz: yetiş-i 
38-1, ur-un 33-6, buyur-u 27-13. 
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Şahıs Ekleri 

Teklik I. Şahıs Eki -Am, -Im:  EMH’nde teklik I. şahıs ekinin yuvarlak ünlülü şekilleri 
görülmezken, -am, -em ve dar ünlülü şekilleri kullanılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde 
sıklıkla kullanılan -am, -em eki, Osmanlı Türkçesi devresinde bir müddet kullanılmıştır. Daha 
sonra –m tesiriyle -um, -üm şeklinde yalnızca yuvarlak ünlülü şekilleri görülen ek, ancak Osmanlı 
Türkçesinin sonlarında vokal uyumuna bağlanmıştır (Ergin: 1998, 284-285). Metnimizde ekin 
yuvarlak ünlülü şekillerinin bulunmayışı, ekin düz ünlülü şeklinin hakim olduğunu ve henüz uyum 
sürecini tamamlamadığını göstermektedir: ol-maz-am 32-11, öl-ür-em 32-11, yat-ur-am 31-1, vir-e-
y-im 28-6, ol-a-y-ım 25-11, gel-ür-em 23-12, id-er-im 22-11, dön-er-em 21-14, var-a-y-ım 21-11. 

Teklik II. Şahıs Eki -sIn, -sU: Eski imlası -sın, -sin şeklinde olan ekin Osmanlı 
Türkçesinde -sı, -si, su, -sü şeklinde, yuvarlak ünlülü ve “”li olduğu görülmektedir 
(Timurtaş: 1999, 56). Sağır kefli şekil, İstanbul Türkçesi sağır kefleri atıncaya kadar devam etmiştir 
(Ergin, 1998: 285). EMH’nde /n değişimi birkaç örnekle sınırlı olsa da bu değişimin başladığı bir 
döneme işaret etmektedir. Metnimizde ekin “” / “n”li ve düz ile yuvarlak ünlülü şekilleri olmakla 
beraber ek, uyum sürecini henüz tamamlamamıştır: id-e-si 39-18, gez-er-sin 37-9, ŧur-ur-su 34-
11, ol-aca-sı 33-4, öl-dür-ür-si 33-1, otur-ur-sı 29-22, ol-ur-su 28-7, üz-er-sin 27-11, çek-e-
si 22-8, gör-ür-si 24-1, gör-e-sin 24-9, çı-ar-sı 23-23, al-aca-sı 23-9, get-ür-sin 21-17.   

Bildirme Eki  

Bildirme eki +dIr’ın EMH’de uyuma girdiği görülmektedir. Ek yuvarlak ünlülü tabanlara 
getirilirken ekin ünlüsü ötre ile, dar ünlülü tabanlara getirilirken de esre ile yazılmaktadır; yo-dur 
33-18, śaç-dır 28-22, sen-i-dir 27-20, sarây-dır 24-4, pâdişâhzâde-dir 24-15, var-dır 23-12, yazı-
dır 23-4, ande-dir 23-21, kim-dir 21-15.  

 

Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 
Sürecine Girmeyen Ekler 

Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 
Sürecine Giren Ekler 

Düzlük Yuvarlaklık Uyumu 
Sürecini Tamamlayan Ekler 

+sI III. tk. şh. iyelik eki -sIn, -sUn tk. II. şh. eki -AlIm çk. I. şh. emir eki 

+lIk isimden isim yp. eki -Am, -Im tk. I. şh. eki -yor şimdiki zaman eki 

+cI isimden isim yp. eki -In, -Un çk. II. şh. emir eki +dIr bildirme eki 

+sIz isimden isim yp. eki -sIn, -sUn tk. III. şh. emir eki +In, +Un II. tk. şh. iyelik eki 

-Up zarf-fiil eki -mIş,-mUş geçmiş zaman eki -Iş fiilden fiil yp. eki 

 -dI, -dU geçmiş zaman eki -IncA, -Unca zarf-fiil eki 

 -Ir, -Ur geniş zaman eki  

 +Im, +Um tk. I. şh. iyelik eki  

 +I, +U yükleme eki  

 +(n)I, +(n)U ilgi  eki  

 -A, -U zarf-fiil eki  

 -dUr fiilden fiil yp. eki  

 +lI, +lU isimden isim yp. eki  
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Tablo I: EMH’nde Eklerin Düzlük Yuvarlaklık Uyum Süreci 

1.2. Ünsüz Uyumu  

 Ünsüz uyumu, kelimelerin eklerle genişletilmesi sırasında veya yan yana gelen hecelerde 
tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra tonlu, tonsuz ünsüzlerden sonra genellikle tonsuz ünsüzlerin 
gelmesi temeline dayanan uyumdur (Korkmaz: 2003, 232). Biz burada ünsüz uyumunu kelime 
tabanlarında ve eklerde meydana gelen benzeşme bakımından inceleyeceğiz. Zira, ses uyumu adını 
verdiğimiz olay, ses bilgisi anlayışı ile benzeşmeden başka bir şey değildir. Ünsüz uyumu yumuşak 
ve sert benzeşmesidir (Mansuroğlu, 1959: 86-87). Metnimizde ünsüz benzeşmesi daha çok 
eklenme esnasında görülmektedir.  

 1.2.1 Kelime Tabanlarında Ünsüz Benzeşmesi  

 Ekleşme esnasında iki ünlü arasında kalınca sözcük tabanlarındaki tonsuz ünsüzler 
tonlulaşmaktadır: oltuġ-ı-na 21-8, id-er-iz 21-15, gid-ecek-si 40-5, tedârig-i 21-18, dörd-i 21-6. 

  1. 2. 2. Eklerde Ünsüz Benzeşmesi  

-dı, -di görülen geçmiş zaman eki: Metnimizde bu ekin ünsüzü daima tonludur: it-di-m 40-
18, düş-dü-m 21-13, eyit-di 21-7, eyle-miş-di-m 21-10, işit-dim 21-16, çı-dı 22-2, it-di-ler 22-22. 

-da, -de bulunma hali eki: EMH’nde geçen örneklerde ekin ünsüzü her zaman tonludur: 
memleket-de 23-12, ġurbetde26-12, yük-de 40-22, śûret-de21-11.     

-dan, -den ayrılma hali eki: EMH’nde ekin ünsüzü tonludur:  küp-den 32-1, vait-den 24-
15, perîlik-den 24-11. 

-mak, -mek isim-fiil eki: Metnimizde ekin ünsüzü, iki ünlü arasında kalınca tonlu, diğer 
durumlarda tonsuzdur. Eski Anadolu Türkçesi devresindeki örneklerde de durum aynıdır 
(Gülsevin: 1997, 122). Ekin ünsüzü genellikle ince ünlülerle “kef”, kalın ünlülerle “gayın” 
şeklindedir: di-mek 38-8, git-mek-lig-in 33-22, it-mek 42-16, söyle-mek 42-12, yalvar-ma-dan 38-
21, yol-maġ-a 35-18, uyan-dır-maġ-a 35-1, aġla-maġ-a 33-20, danış-maġ-a 30-9, al-maġ-a 30-5, ol-
maġ-a24-11, yetiş-meg-e 34-22, titre-meg-e 34-5, it-meg-e 23-17, git-meg-e 23-7.    

-dık, -dik isim-fiil eki: Söz konusu metinde ekin son ünsüzü iki ünlü arasında kalınca 
tonlulaşır: getür-dig-i 34-16, ol-dıġ-ı 40-21, uyan-dıġ-ı 40-1, uġra-dıġ-ı 31-15, çıma-dıġ-ı 21-
14, it-dikde 30-20, di-dikde 21-8.     

-dır bildirme eki: Metnimizde geçen birkaç örnekte ekin benzeşmeye girdiği, genellikle 
benzeşmenin dışında kaldığı görülmektedir. Arapça “ayb” kelimesine tonsuz “-tır” bildirme eki 
getirilmiş olup bu durum sözcüğün konuşma dilinde “ayıp” şeklinde telaffuz edildiğini akla 
getirmektedir: ayb-tır 42-12, al-ma-mış-tır 35-12, œaç-dır 28-22, adet-dir 25-9, Elif-dir 25-2, var-
dır 23-12, böyle-dir 23-10, yazı-dır 23-4.    

 

Ünsüz Benzeşmesinin 
Dışında Kalan Ekler 

Ünsüz Benzeşmesi Sürecine 
Giren Ekler 

Ünsüz Benzeşmesi Sürecini 
Tamamlayan Ekler 

-dA bulunma hali eki -mAk isim-fiil eki  

-dAn ayrılma hali eki -DIr isim-fiil eki  

-dI görülen geçmiş zaman eki +DIr bildirme eki  

Tablo II: EMH’nde Eklerde Ünsüz Benzeşmesi Süreci 
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2. Ses Olayları 

2.1. Ünlü Değişmeleri 

i/e Değişmesi: i>e ve e>i meselesiyle ilgili “bel, beş, erkek, gerçek, yedi, yer, yetmiş vb.” 
bazı kelimelerde Klâsik Osmanlı Türkçesi döneminde söyleyişte tek şekilliliğe varıldığını 
söylemek mümkündür. Ancak çekim sırasında hece yapısı değişen de-, et-, ver- gibi kelimelerde 
son dönemlere kadar değişik dil katmanlarında ve bölgelerde ikili seslendirmeler mevcuttur 
(Duman, 2008: 73-74). Bu nedenle bu kelimelerde görülen ikili söyleyiş özelliklerini belli bir 
döneme atf etmemiz mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte 18. yüzyıl Türkçesinin önemli 
bir özelliği de “i” fonemlerinin standart dilde “e”ye dönüşmüş olmasıdır. Bu dönem eserlerinden 
Saatnâme, Nasihatnâme-i Dildâde ve Risale-i Garibe’de “i”li şekillerle birlikte oldukça önemli 
oranda “e”li şekillerle de karşılaşılmaktadır. i>e gelişmesi 18. yüzyılda tamamlanmıştır (Develi, 
2001:55).  

EMH’nde sınırlı sayıda kelimede “i” ve “e”li şekillerin bir arada kullanıldığı, çoğunlukla 
i>e değişiminin tamamlandığı görülmektedir.  

Aşağıdaki örneklere baktığımızda dikkat çeken bir husus, “i” sesini koruyan veya hem “i” 
li hem de “e”li şekilleri bulunan kelimelerin büyük kısmının “kapalı e” ihtiva ediyor olabileceğidir. 
Dëmek, gëce, gëri, yël, vërmek kelimeleri Anadolu ağızlarında “kapalı e” ile söylenmektedir 
(Erdem ve Gül, 2006: 124-130). Buna dayanarak bu kelimelerin i>e değişiminden ziyade “kapalı 
e” ünlüsünü gösterdiğini düşünebiliriz.  

Metnimizde daha çok hece ortasında “i” sesinin korunduğu örneklere rastlanmaktadır: gice 
25-10, sil 24-2, yil 24-2, vir- 22-2, di- 21-8, girü 36-2. 

Bazı kelimelerin “i” ve “e”li şekilleri bir arada kullanılmaktadır: di- 21-8, de- 21-2, vir- 22-
2, ver- 21-6, yil 24-2, yel 41-15. 

EMH’de sadece dört defa kullanılan (30-13, 32-11, 33-16, 42-17) imdi kelimesi Eski 
Türkçe devresindeki imdi<emti<amtı “şimdi” (Özkan: 2000, 100) gelişmesinin bir sonucudur. İmdi 
kelimesinin gelişme evresinin son şekli olan “şimdi” sözcüğü ise söz konusu metinde oldukça sık 
kullanılmaktadır. 

ı/u, i/ü Değişmesi: Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde o-ö-u-ü seslerini gösteren farklı 
işaretlerin bulunmaması bu harflerin tespitini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle 
metnimizi Latin harflerine çevirirken, kelimelerin ölçünlü dile en yakın şekillerini tercih ettik buna 
bağlı olarak da o/u, ö/ü değişimiyle ilgili örnek veremiyoruz. Ancak Arap harfli metinlerde farklı 
işaretleri mevcut olan ı/u, i/ü değişmesinin örneklerini görebiliyoruz. Günümüzde düz ünlülü olup 
Eski Anadolu Türkçesi dönemiminde yuvarlak ünlülü olan berü 24-15, içün 24-13, yuaru 21-22, 
müsâfir 21-17, içerü 30-5 kelimeleri metnimizde de yuvarlak ünlülüdür. Günümüz standart 
Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan doġrı 26-6 ve yolcı 24-19 kelimeleri ise metnimizde düz 
ünlülüdür.  

2.2. Ünsüz Değişmeleri 

t/d Değişmesi:  Bu ünsüz değişmesi Eski Türkçe devresinin sonlarında başlamış daha 
sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Ancak karışık bir mesele olup müstensihe göre vaziyet 
değişmektedir bazen aynı nüshada her ikisi de geçmektedir (Timurtaş: 2005, 74). EMH’nde, ön 
seste “t”li şekillerini koruyan sözcükler şunlardır: ŧur- 21-1, ŧoġ- 21-6, ŧoy- 35-15, ŧaşra 21-14, ŧalġa 
28-14, ŧaya- 39-19, ŧar 36-2. Bazı sözcüklerin ise hem “d”li hem “t”li şekilleri bir arada 
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kullanılmaktadır: ŧaġ 24-3, daġ 27-1. t/d değişiminin iç seste örneğine pek rastlanmamaktadır: oŧa 
31-7 

k/h Değişmesi: Metnimizde bir kısım kelimelerde bu ünsüz değişimi görülürken, bir kısım 
kelimeler “k”li şekillerini muhafaza etmektedir: aşam 22-22 uyu 31-10, yosa 30-2, anı 25-8, 
açan 28-6, anda 22-4.   

b/p Değişmesi: Türkçe kelimelerde bu gelişme tarihî devirler içinde düzenli olmamakla 
beraber devam edegelmiştir. Bu değişmede, “b” ve “p” seslerinin eski yazıda aynı harfle 
karşılanmasının etkisi olduğu düşünülebilir (Duman: 1995, 114-115). Ancak metnimizde sadece bir 
örnekte, baba > papa 42-5, görülen bu ses hadisesinin daha çok bir ağız özelliğinin tesiriyle ortaya 
çıktığı düşünülebilir. Türkçemiz için asli bir ses olmayan –p ünsüzü pek çok ağzımızda, daha çok 
Karadeniz ağızlarında, dağınık olarak görülmektedir. b/p değişimi iç seste ön sese göre daha azdır 
(Caferoğlu, 1963: 5). Örneğimizdeki, papa, iç sesteki değişme ilerleyici benzeşmenin bir sonucu 
olabilir.  

2.3 Ünlü Düşmesi 

Metnimizde ünlü düşmesi hadisesi, kelime tabanlarında ekleşme esnasında görülmektedir. 
EMH’nde geçen şu kelimelerin ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında son hece ünsüzleri 
düşmektedir: aklı 21-1, gögsi 21-4, boynından 23-1, baġrımı 27-1, koynından 28-10. 

2.4 İkizleşme 

EMH’nde Türkçe kelimelerde, eklenme esnasında hariç, görülmeyen bir dil olayıdır.  

Sözcüğün kendi içinde bulunan ikiz ünsüzler, sözcüğün son ünsüzünün aldığı ekin ilk 
ünsüzüyle aynı olması, kaynak dilde aynı çift ünsüzle biten kelimelere Türkçede ünlü ile başlayan 
bir ek getirilmesi sözcüklerde ikiz ünsüz bulunmasının nedenlerindendir (Demircan, 2001: 96). 
Metnimizde görülen ikiz ünsüzler de bunlarla ilgili olup, EMH’nde konuşma dilinin 
hususiyetlerinden kaynaklanan daha çok ağızlarda görülen Türkçe kelime tabanlarındaki ikizleşme 
şekline rastlanmamaktadır. 

Metnimizde eklenme sırasında meydana gelen ikizleşme hadisesine şu örnekleri verebiliriz: 
güzeller 26-9, yollı 29-5, eyitti 36-1, kollarını 38-8, ellerin 39-18. 

Sözcüğün kendi içinde bulunan ikiz ünsüzler, metnimizde Arapça kelimelerde 
görülmektedir: teslîmiyyet 32-7, amma 35-14, niyyet 39-7, illâ 42-11, kelle 42-12, tefekkür 42-15, 
eźiyyet 42-18. 

 

Sonuç 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan, müellifi, müstensihi, yazılış tarihi ve yeri belli olmayan 
Elif ile Mahmud Hikâyesi’nin ses özelliklerini kısaca gözden geçirecek olursak:  

1. Genellikle sade bir dille kaleme alınmış olan metinde Arapça kelimeler oldukça sık 
kullanılırken Farsça kelimelere neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Bu durum metnin güneyde bir 
bölgede yazılmış olabileceği fikrini akla getirmektedir.  

2. EMH’nde genel olarak kalınlık-incelik uyumunun görüldüğü ancak Arapça kelimelerin 
büyük bir kısmının, serây, müsâfir örneklerinde olduğu gibi Türkçenin ses sistemine uyarlanmadan 
orijinal şekilleriyle kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte “kimesne, bek, yapca, tob, kanda” 
gibi günümüzde kullanmadığımız arkaik kelimelere de rastlanmaktadır. 
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3. Metnimizde +cI, +lIk, +sIz isimden isim yapma ekleri gibi bazı eklerin yalnızca düz 
ünlülü, bazı eklerinse -Up zarf-fiil ekinde olduğu gibi sadece yuvarlak ünlülü şekillerinin 
kullanılması bu ekleri düzlük-yuvarlaklık uyumunun dışında bırakmaktadır. Bir kısım eklerin ise, -
dI, -dU görülen geçmiş zaman eki, -Ir, -Ur geniş zaman eki, -sIn, -sUn teklik III. şahıs emir eki 
gibi, düz ve yuvarlak ünlülü şekillerinin bir arada kullanılmasına karşın, bazı örneklerde kelime 
tabanlarına eklenmeleri esnasında uyum gözetilmemektedir. Fazla sayıda olmamakla birlikte, -dIr 
bildirme eki, -Iş fiilden fiil yapma eki, -IncA, UncA zarf-fiil eki gibi bazı eklerin düzlük-
yuvarlaklık uyumu sürecini tamamladığı görülmektedir. Hikâye metninin geneli için, düzlük 
yuvarlaklık uyumu sürecine girildiği, bu sürecin devam etmekte olup henüz tamamlanmadığı 
söylenebilir. 

4. EMH’nde, -dır bildirme eki gibi sınırlı sayıda ekin ünsüz benzeşmesi sürecine girdiği 
ancak bu süreci henüz tamamlamadıkları görülmektedir. Bu durumda, söz konusu metnin ünsüz 
benzeşmesi sürecinin başlangıç dönemlerini yansıttığı düşünülebilir. 

5. Bazı kelimelerin, di-/de-, vir-/ver-, yil/yel, sil/sel gibi hem “e”li hem de “i”li şekillerine 
rastlanmaktadır. Aynı kelimelerin iki ünlülü şekillerinin bir arada kullanılıyor olması, EMH’nin bir 
geçiş döneminin ürünü olduğunu düşündürebileceği gibi, “kapalı e” ünlüsüne işaret ediyor da 
olabilir. 

6. Metinde az sayıda sözcüğün “t” ve “d”li şekilleri birlikte kullanılırken, bir kısım 
sözcükler, Eski Anadolu Türkçesindeki “t”li yazılışlarını korumaktadır. Böylece t/d değişiminin 
henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. 

7. EMH’nde Çokluk II. şahıs emir eki -I, -U ile ilgi hali eki +nI, +nU’un sınırlı sayıda 
örnekte “n”li yazılışları görülmektedir. Az sayıda örnekte de görülse bu durum metnin /n 
değişiminin başlangıç dönemlerini yansıttığını göstermektedir. 

 Sonuç olarak, EMH’nin 18. yüzyıla ait olduğu söylenilebilir. Ancak yukarıda bahsedildiği 
gibi 18. yüzyılda tamamlanmış olan bazı ses özelliklerinin, söz konusu metinde henüz gelişim 
sürecinin devam etmesi, eserdeki konuşma dili hususiyetlerinin bir tezahürü olarak düşünülebilir. 
Neticede ses bilgisi incelemeleri açısından halk hikâyesi metinlerinin ait oldukları dönemin dil 
özelliklerine yeni yaklaşımlar kazandıracak kadar önemli kaynaklar olduğu açıkça görülmektedir.   
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Metin 

21-(1)aklı başından gitdi ve ŧurdı Mamûd şimdi ayıtdı al baa virdigi emâneti (2) deyüp bir 
gürzi urdı amma arab her ne adar men eyleyü deyü siper ŧutdı ise de (3) mutedir olamayup 
elindeki siper bir ŧarafa gitdi Mamûd hemân şâhîn gibi (4) atından śıçrayup arabı gögsi üzerine 
çıup oturdı belinden ançerin daı  (5) çeküp kellesin kesmege arab yüzinden niâbın aldırup 
meger bu arab (6) niâbdâr bir ız imiş ayı on dördi gibi ŧoġuveren anasına ve anı babasına (7) 
ramet şimdi ız ayıtdı efendim baa ıyma bundan úora ben seni câriyenem (8) didikde 
Mamûd daı gögsinden indi ız Mamudu oltuġına girüp (9) serâya geldiler ız efendim beni 
bu ana adar kimse alt idemedi anca bu günki (10) günde sen beni alt eyledi anca ben böyle 
ahd eylemişdim her kim beni alt (11) ider ise Allahı emriyle aa varayım deyü bu úûretde sen 
benim ayâlimsi (12) didikde Mamûd gülüp ayıtdı efendim güzel amma benim bir yârim var ol 
yâr (13) içün terk-i vaŧan idüp bu yerlere düşdüm in-şâǿ-Allahu ol yârimi alursam (14) yine bu 
ŧarafa dönerem ve sen daı emrimden ŧaşra çımadıġı alde seni daı (15) bir śaulup ideriz 
didikde ızlar ayıtdı efendim yâri kimdir didikde Mamûd (16) ayıtdı efendim ben böyle ne 
memleket işitdim ve Elif adlu ne ız işitdim Allah (17) işii râst getürsin didi bir aç gün müsâfir 
olup bir kaç günden śora (18) yol tedârigi görüp refîi olan kimesneyi alup beraber yola revân 
oldılar (19) ben on gün yola gidüp bir gün yine bir kimse râst gelüp selâm virdiler (20) ol daı  
aleyke deyüp el-âúıl anı ile refî olup bunlar üç kimse oldılar (21) ol daı günlerde bir gün yol 
üzerinde giderken gördiler ki bir serây eflâka ser (22) çekmiş meger bu serây daı yuaruda geçen 
niâbdâr Zülfiperîşân gibi bir þürefe (23) serâyı idi úâibini ismine Tîmûratdı dirler idi bu daı 
niâbdâr olup 22-(1) zorbalıda daı Zülfiperîşândan beş beter idi el-âúıl Mamûd evvelki gibi 
doġrı (2) yuaru çıdı oturdı şimdi arab niâbdâra  aber virdi ol daı sâzın eline 

 (3) alup baalımarab ne söyledi 

(4) ey ademler ande bunda geldiiz 

azrâil gibi aluram cânıız şimdi 

(5) davet ile mi yosa yolcı geldiiz 

doġrı söyle dökerem anı şimdi 

(6) aldı Mamûd 

(7) merd davâ ile geldik ey arab 

isterise bizden aber şimdi 

(8) çekesi bizden renc ile taab 

ursam sinee teberi şimdi 

 (9) aldı arab 

(10) çocuk yazı saa itme inâd 

elimden çaġırdılar ço kimse feryâd 

(11) recâ iderseiz baa iderim âzâd 

 
 Bu kelime sözlüklerde bulunamamış olup asıl şekli tespit edilememiştir (Derleme Sözlüğü, 2009; Devellioğlu, 2002; 
Tarama Sözlüğü, 1983). 
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yosa bir iderem śolı saġı şimdi 

(12) aldı Mamûd 

(13) recâ itmem saa ey yüzi ara 

çekilem Manśûr tek ben daı dâra 

(14) vücûdu iderem nice bi yara 

görürsü benden ço keder şimdi 

 (15) aldı arab  

(16) Timûrâtdı deyü adım söylenür 

kimse geçerse elime cânından beźer 

(17) alursam gürzimi baġrıız aźar 

dünyadan kaldıram nâm u şânıızı şimdi 

(18) aldı Mamûd 

(19) Mamûd ider ço söz Íurânda gerek 

seni bu sözleri merdânda gerek 

(20) merd olan adamlar meydânda gerek 

ar ider meydânda eeri şimdi 

 (21) böyle söylenüp sâzlarını şimdi yere bıraup meydâna çıdılar nihâyet kelâm (22) birbirleriyle 
aşama adar ceng itdiler amma birbirlerine ġalebe idemediler ferdâsı (23) gün yine böyle ceng 
itdiler âir’ül-encâm Mamûd arabı altına alup gögsi üzerine 23-(1) daı  çıup oturdı belinden 
ançeri çeküp başını boynından cüdâ eyleyem (2) sevdâlarında iken arab yüzünden niâbı 
aldırup Mamûd gördi ki bir mabûbe (3) zamân ve afet-i devrân bir ız ki mili cihâna ne gelmiş 
ve ne gelecek bir ız ayıtdı (4) efendim yigidim baa gel ıyma yazıdır saa bir iki kelâm var 
söyleyim úora öldür (5) saa canım fidâ olsun didikde Mamûd gögsi üzerinden indi ız 
Mamûdu oltu- (6) ġına girüp serâydan yuaruya çıarup amma Mamûdu refîleri olan (7) 
babayigitleri cânı cehenneme gitmege az bir şey almış idi bu âli görüp Cenâb-ı Ĥaa (8) 
secdeler eylediler el-âúıl yan gelüp ahveler içildi meger bu ız Zülfiperîşânı (9) küçük  
arındaşı imiş Mamûda ifâde idüp ayıtdı beni Allahı emriyle alacası (10) benim ahdim 
böyledir ki her kim alt iderse aa varam şimdi sen beni bugün (11) alt eyledi beni alacası beni 
bunda atl eyle deyince Mamûd ayıtdı efendim felan (12) memleketde benim Elif adlu yârim 
vardır in-şâǿAllah anı alup bunda gelürem (13) úora seni ile bir úobet ider deyüp ve 
Zülfiperîşân ile beynehümâlarında (14) geçen serâncâmı nal itdikde ız şâd olup ve bu avle râýî 
oldı (15) el-ıśśa anda bir aç gün müsâfir olup bir gün bu üç kimse bu ız (16) ile vedâlaşup yola 
revân oldılar amma Mamûdu refîleri evvel ne adar (17) âlde iseler de Mamûdu bu âlin 
görüp úadâatle refâat itmege başladılar (18) meger ibtidâ refî olanı śanatı dalıc imiş śoraki 
sanatı remmâl (19) ve rimel amelinde ġayet mâhir bir kimse imiş Mamûdu malûmıa olup 
(20) ayıtdı ey arındaşım mademki seni böyle sanatı vardır bir remil it (21) görelim benim ol 
sevdigim yârimi mekânı andedir didikde remmâl der-aab (22) remil idüp ayıtdı efendim şunda 
bir ulu ŧaġ var ol ŧaġı üzerine (23) çıarsı yârini serâyı görinür didikde Mamûd âh aceb úaî 
mi ola 24-(1) didi remmâl ayıtdı in-şâǿ-Allah ŧaġın üzerine çıarsa görürsi didi (2) âmûş oldı 
işte bunlar gidüp derelerde siller gibi tepelerde yiller gibi (3) ŧaġı başına adem baśdılar ise de fi-
l-vâki uzadan bir serây görinür (4) amma bir müzeyyen serâydır ki güya bir ubbe-i mücevher 
zemin üzre oŧurmış şimdi (5) Mamûd şâd olup secdeler eyledi ve remmâle ġayet maabbet eyledi 
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el-âúıl (6) bunlar serâya arîb aldılar remmâl ayıtdı arındaşım bir maalde mekân idelim sen (7) 
kendi serây cânibine teveccüh idüp kendi kendine tedbîri gör úaınup (8) orma in-şâ-Allah 
ız ile görüşürsi lakin aralı aralı  gelüp bizi (9) bunda göresin deyü tenbîh idüp Mamûdı 
gönderdiler Mamûd ızı serâyına (10) doġrı gidüp şimdi ıśśa ızdan dile çünki bu ız perî 
pâdişâhını (11) ızı idi amma babası fevt olup kendi daı perîlikden mazûl olmaġa serâyında 
(12) yalıız otururdı ve bu ız daı âlim manâsında görüp Mamûda âşı olmış (13) idi ve seni 
içün buraya gelüp senden bundan aber alup (14) memleketi olan Buârâya gitse gerekdir bu 
oġlanı adına Mamûd dirler (15) ve pâdişâhzâdedir deyü beyân itmişlerdi ol vaitden berü 
Mamûdu âteş-i (16) aşıyla külhân miâli yanar idi hele biçâre Elif acebâ yârim olan Mamûd 
(17) ne ŧarafdan gelür ve ne zamân þuhûr ider deyü pencereden pencereye gezer (18) idi bir de 
gördi ki öteden bir kimse gelür amma kim oldıġın (19) bilmez bu yolcı adem ıyâs idüp naþar daı 
itmedi şimdi Mamûd serâyı (20) öüne gelüp başını pencereye yuaruya aldırup ızı 
pencereden (21) görüp amma bir âfet-i devrân  mabûbe-i zamân püskürme beler (22) bir arış 
gerdân oa gibi aġız incü gibi dişler geysü-i siyâh (23) aşları kendi ġayetle ġayetle beyâý 
Züleyâ-yı ânî oldıġına bî-iştibâh 25-(1) binâen-alâ-haêâ Mamûd diat eyledi ki taúvirde 
gördigi ve kendisi içün (2) pâre pâre oldıġı Elifdir alı başından gidüp düşüp bayıla- (3) yazdı 
alı başına cem idüp serâyı öünde atdan aşaġı (4) inüp ârâm eyledi kendü kendüye ayıtdı şol 
sevdigime laŧîfe (5) yollı bir aç beyt türki söyleyem baalım arşulı virir mi deyüp (6) aldı sâzı 
eline görelim ne söyledi 

 (7) zihî serâylarda zihî yerlerde 

ey dilber yâ çeşm-i âlâ-yı dilber 

(8) anı yükseklerde pencerelerde  

her dem iden êev ü úafâ dilber 

(9) adetdir güzeller isân ideler 

müsâfir geleni andân ideler 

(10) bir gicecik elbet mihmân iderler 

işidince ġarîb úadâyı dilber 

(11) göster cemâlini hayrân olayım 

gehî mazûn gehî ayrân olayım 

(12) saa ey dil-cû ben urbân olayım 

gel baa eyleme edâyı dilber 

 (13) böyle söyleyüp sâzı elinden yere bıradı başın yuaruya aldırup acebâ bu 26-(1) serâyı 
úâibi yo mı ya cevâbımı virmez deyüp âmûş oldı meger bu ız (2) Mamûdu atdan indigini ve 
serâyı öüne geldigini bir yabancı žan idüp (3) kendini gizlemiş idi ve mafîce Mamûdu diler 
idi ve nihâyet cevâb (4) istediginden acebâ bu adem kim ola deyüp aldı sâzı eline baalım 
Mamûda ne söyledi 

 (5) aldı ız 

(6) nedir feryâdı masûdu nedir 

doġrı git yolına lâf itme baa 

(7) baa iŧâb idüp maŧlûbu nedir 

nâ-a kelâm ile ŧaş atma baa 
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(8) aldı Mamûd 

(9) …benim sevdigime bezersi güzel 

(10) …benim sevdigime bezersi güzel 

(11) aldı ız 

(12) aşile âşılar bilmez ne söyler 

terk idüp vaŧanın ġurbetde gezer 

(13) doġrı söyle dilber saa kim dirler 

yâ anden gelürsü tarîf it baa 

(14) aldı Mamûd 

(15) Buârâdan çıdım dile perî-zâde 

râh-ı aşa düşdüm bâd âbâd 

(16) ġarîb bülbül gibi iderem feryâd 

yârim sevdigime bezersi güzel 

 (17) aldı ız 

27-(1) âh idersem iler daġlar beraber 

yâri asretligi baġrımı deler 

(2) ande olur yâri aceb kim dirler 

belki bilürsem söylerem saa 

(3) aldı Mamûd 

(4) taúvîrle bir dilber sevdim pîrler 

bua Elif didiler senidir didiler 

(5) Ħotem memleketinde bul didiler 

bâ-lillah Elifime bezersi güzel 

 (6) aldı kız 

(7) âferîn yârini arayup buldu 

ûn idüp Elifi baġrını deldi 

(8) bildim sevdigim sen úefâ geldi 

luŧf idüp śuçımı afv eyle baa 

(9) aldı Mamûd 

(10) Mamûd ider dâim âh ile vâhı 

yanar gider aş âteşiyle gâhî 

(11) ŧanur bilür sevdigini yâ İlahî 

yâ niçün bendei üzersin güzel 
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(12) böyle söyleyüp sözlerini tamâm eylediler ız aşaġa inüp apuyı açdı (13) Mamûda ayıtdı 
efendim luŧf idüp śuçum baġışla ve içerüye buyuru deyüp (14) Mamûdı yuaruya çıardı şimdi 
âşı maşûa arşu arşuya oturup (15) maabbete başladılar bir vaitden śora śarmaş dolaş 
oldılar birbirlerine śarılup (16) śulı śulı olmış şeftâlileri alup çekirdeklerini düşmânların gözlerine 
(17) atarlardı bir eyyâm maabbet idüp günlerde bir gün Mamûd ayıtdı efendim bunda (18) bir 
aç gün ârâm idüp seni ile beraber memleketimde gidelim Allahı (19) emriyle seni nikâh idelim 
seni ile úâf olalım ve anamı babamı asre- (20) tligi cânıma kâr eyledi didikde ız ayıtdı 
efendim fermân senidir ne vait (21) ister ise baş üstüne gidelim zirâ benim daî úabra mecâlim 
almadı deyüp (22) böyle ayıtdılar Mamûd şâd u ürrem oldı ve êevinden serây içine śıġamayup 
(23) ayıtdı efendim bu gün varayım ava çıayım bir aç gün böyle geçürelim zîrâ 28-(1) giceler 
günler baa yıldan tecâvüz geliyor deyüp úayd-ı şikâra çıdı (2) amma ŧaşrada sevdigi atırına 
gelüp yine serâyına acele gelüp Elif gördi ki (3) Mamûd yine gelür ız ayıtdı efendim niçün 
acele geldiiz didikde Mamûd ayıtdı (4) efendim sensiz bir yerde ârâm idemeyecegim av idem 
dirken sen âŧırıma (5) geldi yine saa geldim deyince Elif ayıtdı efendim saa śaçımdan bir (6) 
midâr kesüp vireyim açan ben alına geldigim anda saça nažar idüp (7) beni görmiş gibi 
olursu deyüp bir midâr kesüp Mamûda virdi úaçı (8) alup yine ŧaşra çıdı meger ol maalle 
arîb bir deryâ var idi Mamûd ol (9) deryâ kenârına gelüp oturdı naþar iderken Elif âŧırına geldi 
(10) ve oynından śaçı çıardı amma ikmet-i Ħudâ bu saç altundan far (11) olunmayup nâfe gibi 
râyia-i ŧayyibe ile  oar idi úaça nažar ider iken (12) olaca olur bir rûzigâr al olup Mamûdun 
elinden úaç deize (13) gidüp Mamûd ne adar alayım deyü murâd eyledi ise de çâre bulamayup 
(14) deizi ŧalġaları saçı alup götürdi şimdi Mamûd melûl mazûn avdet (15) idüp Elifi yanına 
gelüp keyfiyyeti nal idüp Elif ayıtdı sen selâmet (16) ol deyü teselli-yi âŧır idüp mülâŧafa eyledi 
ıśśaı sen şimdi śaçdan (17) işit śaçı deizi hevâsı götürüp bir memlekete dâil eyledi ol 
memlekete (18) ejderhân memleketi dirler idi úaç deizi üzerinde çalanup ŧurur iken (19) bir 
balıcı gözine dûş olup bir tarîb deizden úaçı çıardı amma (20) śaça ayrân olup bir vait badı 
ve kendi kendüye ayıtdı (21) bu śaçı pâdişâha götürüp bir midâr dünyâlı alsam gerekdir deyüp 
doġrı (22) pâdişâha teslîm eyledi pâdişâh naþar idüp gördi ki bir arîbe úaçdır deyüp (23) Allah 
Allah bu śaç böyle olunca acabâ bunu úâibi nice olur deyüp efkâra 29-(1) düşdi ve balıcıya 
ayıtdı bu śaçı sen ande buldu úâibi kimdir didikde (2) balıcı ayıtdı efendim ben bunı deryâda 
balı ŧutarken görüp aldım amma úâibi (3) kimdir ve andedir bilmem didikde pâdişâh úaçı 
yanında ıfž idüp balıcıya (4) külli isân idüp aralı aralı śaça nažar iderek śaçı úâibine (5) 
cân-ı göülden âşı olup rûz-i şeb âh itmege başladı meger ol (6) memleketde bir oca arı var idi 
sehhârlıkda mâhir ve meşhûr idi dâimâ işi (7) güci acûzelikdi bu arını bilmedigi bir şey yo idi 
pâdişâhını avâŧırına (8) geldi yanına davet idüp ayıtdı vâlide bu úaçı úâibini bilür misi (9) 
didikde oca melûna ayır pâdişâhım bilemem lakin bir sihir uvvetile malûm (10) olur didikde 
pâdişâh ayıtdı bu śaçın úâibi an-arîb helâk idecekdi (11) úaçın úâibini senden isterim eger 
baa bu ızı getürebilür ise seni (12) ve seni ilfini dünyâ mâlına müstaġrak ideyim deyü asem 
eyledi oca melûna (13) ayıtdı efendim teessüf çekme Ĥa kerîmdir deyüp ır gün mehel alup 
ânesine (14) … (15) … var idi baîde bir maalle gidecek olsa o küpü (16) üzerine binüp ande 
olsa gider hemân ol küpü üzerine suvâr olup bir (17) efsûn idüp der-aab küp ber-hevâ olup 
gögü bir atına çıup eflâka (18) arışdı bir eyyâm úora ızı serâyı göründi bu melûne siir 
uvvetile hevâdan (19) cânib-i serâya teveccüh idüp ayıtdı küpini bir maalle ıfž idüp kendi yol 
(20) üzerine oturdı Mamûd ol gün şikâre çımış idi avdetde serâya gelür (21) iken gördi ki yol 
üzerine bir oca arı oturur idi vâlide bu maalde (22) oturursı melûne ayıtdı evlâdım kâvrân ile 
acca giderken aste oldum (23) kârvân beni bunda bıradı gitdi şimdi ŧaġ başında aldım 
Mamûd meramet idüp 30-(1) ayıtdı vâlide seni serâyıma götürsem gider misi didikde oca 
melûne ayıtdı  (2) evlâdım seni baa Ĥa mı gönderdi yosa Ĥıżır mı gönderdi Ĥa murâdını 
virsün (3) deyüp Mamûdu öine düşdi bunlar serâya geldiler Mamûd arını âvâlinden (4) 
Elife ifâde idüp bu oca vâlide bunda alsın daî didikde Elif ayıtdı (5) ben bu arıyı içerü almaġa 
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canım istemeyor eyü olmuş olsa idi ŧaġ başında (6) almaz idi didikde Mamûd ziyâdesiyle recâl 
idüp oca arıyı içerüye (7) aldılar oca melûne olların śıġayup idmete başladı ve her bir 
idmete kimseye (8) idmet düşürmez idi ız oca arını böyle úadâatle idmetin görüp (9) 
maabbet itmege başladı ve her bir şey aa danışmaġa başladı bir gün melûne efendim (10) saa 
sûǿâl idecegim gücenmez iseiz didi Elif buyuru vâlide didi melûne  (11) ayıtdı benim pek 
müşgilimdir  Mamûd seni nendir ız ayıtdı benim aşıma giriftâr (12) olan sevgili yârimdir  
beni bunda buldı ve kendi memleketine beni götürecek beni nikâh (13) idecek imdi bunda bir aç 
gün müsâfiriz didikde melûne âferîn ızım müşkiller al (14) oldı…(15) var mı didikde ız didi 
tecrübe itmedim melûne ayıtdı … (16) yigidi bir esrârı olur bâ-uúûú ki Mamûd bu adar âdem 
ile ceng ider bir ŧarafına (17) żarar gelmez eger baa maabbeti var mı yo mı dirsen esrârından 
sûǿâl idersi eger (18) söyler ise bilürem ki anı maabbeti vardır deyüp ızı zehirledi şimdi 
Mamûd avdan (19) gelüp Elifi gördi ki bir köşede melûl mazûn oturur efendim bu ne âldir (20) 
deyü sûǿâl itdikde ız efendim ben seniçün cânımı fidâ iderim eger seni (21) baa êerre adar  
maabbeti olmış olsaydı baa esrârını söyler idi maabbeti yodur ki (22) esrârıdan 
söylemedi Mamûd ayıtdı efendim ben senden cânımı esirgemem esrâr (23) nedir cigerim çünki 
benim esrârım bu palamdır ki eger bu palâ yâd eline geçüp 31-(1) ınından çıar ise ır gün bî-
hûş olup yaturam ır birinci günine (2) adar eger ınına girmez ise vefât iderim lakin bu pala 
yadımda olduca kimse (3) đarbıma ŧâat götürmez her bir esrârını ikâye eyledi ız âferîn eyledi 
efendim (4) gerçi baa maabbeti var imiş śuçım afv eyle deyüp el-âúıl oca melûneye ız (5) 
esrârını aber virdi cümlesinden âgâh oldı ayıtdı ızım bildim ki daı Mamûdu saa (6) ziyâde 
maabbeti var imiş deyüp hâmûş oldı amma aşâm olur bunlar yatup melûne (7) fırśatı ġanimet 
bulup uśul ile bunları oŧasına girüp palayı (8) çalup ŧaşra çıdı hemân palayı ınından çıarup bir 
derin uyu (9) var idi içine atdı çün úabâ oldı Elifi yanına geldi ayıtdı ızım Mamûd (10) 
uyudan almamış gel senile gül baġçesine gidelim bir midâr gül devşirelim (11) Mamûdu 
yüzine oladalım Mamûdı źev ile aldıralım ız daı maûl görüp (12) beraber gül baġçesine 
gitdiler meger bu kâfireni küpi anda úalı imiş güller (13) arasında gezerken gördiler acabâ bu ne 
ola deyüp yanına vardılar ız küpü (14) içine baarken melûne ızı ayalarından aldırup 
küpü içine ŧıdı (15) ız ne ale uġradıġı bilemedi melûne küpü üstüne binüp efsûn (16) 
ouyup ber-hevâ olup gitdi bir müddet úora Ardahân memleketine dâil 32-(1) olup doġrı 
pâdişâhı serâyına inüp küpden ızı ŧaşra çıa- (2) rup ızı ŧaşrada pâdişâhı eline teslim itdi 
pâdişâh ızı (3) görüp alı başından çıdı oca arıya âferîn idüp mâl-ı dünyâya (4) ġar itdi el-
âúıl bir hafta âheng ve şenlikler itdi amma Elifi içerüsine (5) zehir olur idi ve giceleri daı  uyu 
uyumazdı bir gün pâdişâh ıza nikâ (6) itmek içün şey-ül islâm vesâireyi davet idüp nikâ 
itdiler dügü- (7) n idüp bir cuma gicesi güvegi girecek amma ız aúlâ teslîmiyyet (8) göstermedi 
pâdişâh ayıtdı ız baa niçün teslîm olmazsı didikde ız hemân (9) eline bir tata parçasını alup 
sâz idüp baalım pâdişâha ne söyledi ve pâdişâh aa ne söyledi 

 (10) aldı ız 

(11) dile imdi beni ejderhân şâhı 

ölürem ben saa teslîm olmazam 

(12) gice gündüz yâre iderem âhı 

ölürem ben saa teslîm olmazam 

(13) aldı pâdişâh 

(14) dile yârim saa bir söz söyleyim 

inâd itme dilber teslîm ol baa 

(15) seni çâr köşeye sulŧân eyleyem 
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inâd itme … 

 (16) aldı ız 

(17) daġıtdı bir kâfir arı yerimi 

yadı âteşlere cân u serimi 

(18) Nesîmî-veş yüzseler derimi 

ölürem ben saa teslîm olmazam 

(19) aldı pâdişâh 

(20) adâlete úâibiyem cihân elimde 

perîler hem uşlar urtlar emrimde 

 (21) bek büyük söyledi benim yanımda  

inâd olma dilber teslîm ol baa 

 (22) aldı ız 

(23) gerçi cânım şimdi telef idersi 

Elif anını yere dökersi 

33-(1) öldürürsi beni dâî neylersi 

ölürem ben saa teslîm olmazam 

(2) aldı pâdişâh 

(3) ejderhân şâhıyam an śaçarım özüm 

gel cefâyı bıra ey iki gözüm 

(4) bu adar ricâya geçmez mi sözüm 

gel teslîm olacası elbet baa (5) böyle söyleyüp pâdişâh bu adar ayıtdı aúlâ çâre bulamadı 
pâdişâh pür-ġaýab (6) olup urun şu atunu boynunı emr idüp cellâdlar gelüp ızın yaasından (7) 
apdılar ŧaşra çıarup ız pâdişâhı ayalarına apanup ayıtdı pâdişâhım (8) gel ıyma baa ır 
gün mehel vir ır birinci gün saa teslîm oluram pâdişâh daî (9) … olup ıza vade virüp amma 
ızı murâdı şu idi ki ır güne adar Mamûd (10) bir ŧarafdan þuhûr itmez ise kendini helâk ide 
el-âúıl ıza bir oŧa virdiler ız (11) ŧura ŧursun şimdi ıúúa Mamûddan dile meger Mamûd 
muaddem aralı aralı (12) refîleri yanına gidüp gelür idi bir aç gün gelmediginden içün remilci 
ayıtdı acabâ (13) Mamûda ne oldı deyü remil idüp gördi ki iş ġayrı dürlü olmış cân başına başına 
(14) śıçradı dalġıcı yanına alup acele ızı serâyına gelüp gördi ki Mamûd yatur (15) remilci 
ayıtdı Mamûd palasını şol uyuya atmışlar ve sevdigi ızı daı  alup açmışlar (16) imdi ġayret 
zamânıdır hüneri icrâ eyle dalġıc nola deyüp hemân uyuya indi (17) palayı bulup çıardı ınına 
oyduları gibi Mamûd daı  uyudan uyandı gördi ki (18) remilci ve dalġıc başı ucunda otururlar 
amma sevdigi Elif yodur Elif ne ŧarafa (19) gitdi deyü sûǿal eyledikde remilci Elifi serâncâmını 
ve kendi hikâyesini nal (20) idince Mamûd âh idüp aġlamaġa başladı remilci oca arını 
aytdıgın (21) ve ızı ejderhân pâdişâhına getürdigin ve ızın başına gelen serâncâmı (22) bir bir 
hikâye idüp seni gitmekligin lâzım geldi ve bu serây şimdilik ben (23) beklerim didi el-âsıl 
Mamûd remilciden ejderhân memleketi aber alup atına suvâr 34-(1) olup melûl mahzûn bunlara 
vedâ idüp yola revân oldı bîçâre Mamûd (2) gice gündüz derd ü meşaat çekere otuz sekizinci 
gün deyince  ejderhân memleketine (3) dâil oldı daı  dilenmeden bir tarîb düşmânı olan oca 
melûneyi úorup (4) aber aldıda doġrı arını ânesine gelüp apuya bir tekme urup içerü (5)  
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girüp yuaruya çıdı oca arı Mamûdı görince titremege başladı (6) Mamûd oca arıya bir 
pala çalup iki parça eyledi aśıl düşmânı helâk eyledi (7) úora serâya doġrı revân olup öyle bir 
nara urdı ki bütün serâyı ahâ- (8) lîsini cigeri çâk ola yazdı herkes kendini şaşırup amma Elif 
Mamûdu (9) úadâsından alayup bilüp vây efendim Mamûd geliyor deyüp nerdübandan aşaġı 
(10) inüp arşuladı bir de Mamûd serâydan içerüye girüp gördi ki sevdigi Elif (11) nerdüban 
başında bekler âh efendim burada ne ŧurursu deyüp yaasından apd- (12) ıġı gibi atını terkisine 
alup serây apusından ŧaşra olup arasına naþar (13) itmeyüp tamâm yigirmi dört sâat adar gidüp 
ŧâati ŧâ oldı, Elife ayıtdı (14) bunca günden berü gözime uyu girmedi âmân bir midâr uyu 
uyuyalım deyüp (15) atdan aşaġa inüp Elifi dizine başın koyup uyudı amma gelelim (16) ejderhân 
pâdişâhına çünki Mamûd Elifi alup getürdigi vaitde ikmet-i (17) Ħudâ cümlesini baúireti 
baġlanmış idi birazdan aılları başlarına geldi (18) olan olmış şimdi pâdişâha keyfiyyeti aber 
virdiler amma pâdişâhı (19) alı başından gidüp derhâl vüzerâsı vükelâsı cem idüp müşâvere 
(20) eylediler ki oġlan ile ızı peşine asker çıaralım deyü el-ıúúa derâl (21) elli bi süvâri 
asker çıarup oġlanı peşine daı  gönderdiler asâkirân (22) süvâri tiz reftârı ile gidüp oġlan ile 
ıza yetişmege arîb aldılar (23) şimdi Elif gördi ki kendi üzerlerine ara bulut gibi asker gelüp 
Mamûd daı  35-(1) dizinde uyur Mamûdu uyandırmaġa ıyamadı aġlamaġa başladı gözini (2) 
yaşı Mamûdu çehresine düşdi Mamûd gözin açup gördi ki Elif (3) aġlar niçün aġlarsı sûǿâl 
itdikde Elif ayıtdı efendim ben aġlamayam da kimler (4) aġlasun başını araya çevir de üzerimize 
gelen askere naþar eyle Mamûd başın (5) çevirüp nažar eyledikde gerçi üzerine külli asker gelür 
Mamûd daı  sâzı eline aldı 

(6) aldı Mamûd 

 (7) aġlama nâzlı sevdiğim dil-dârım 

bu iş bize Ĥadan alâmet bugün 

(8) ġam çekme sen güzel ey yüzi mâhım 

eflâkı yaar hem âteş-i âhım 

(9) belâ imiş benim bat-ı siyâhım 

kimden kime idem şikâyet bugün 

(10) aġlayup yö virme divâneye sen 

taammül ılar mı giryânına ten 

 

(11) gireyim meydâna merdâneyim ben 

Ĥak itdirir baa adâlet bugün 

(12) Mamûd almamıştır yârinden murâd 

gice gündüz işi âh ile feryâd 

(13) yâ Rab senden cümleye imdâd  

kerem it vir baa selâmet bugün (14) böyle söyleyüp sâzın yere bıraup Elife efendim teessüf itme 
sen hemân (15) uzadan temâşâ eyle amma gel saa bir daı  ŧoya ŧoya naþar ideyim belki ahîr 
görüşüm (16) ola umaram ki bugünki günde ecel câmını nûş idüp yolında başım giderek (17) saa 
asret alam deyüp gözleri ŧolu ŧolu oldı Elif ayıtdı amân efendim bu kelâmı (18) söyleme kendimi 
helâk iderem deyüp úaçın yolmaġa başladı Mamûd daı  bu âli (19) gördigi gibi bütün bütün 
fenâ âle giriftâr oldı amma asker daı  pek arîb aldı (20) hemân Mamûd âlât-ı arbin ŧaınup 
atına suvâr olup Elife ayıtdı Allaha ıśmarladım (21) seni deyüp askeri üzerine sürüp gitdi şimdi 



Eksik Bir Elif İle Mahmud Hikâyesi’nin Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine…                           991 

 

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

Volume 7/1 Winter 2012 

Mamûd tamâmdır askerlere (22) yanaşup selâm virdi aleyke aldılar Mamûd ayıtdı aġalar ande 
gelüp ande gider- (23) siiz didikde bunlar ayıtdı daı söylersi pâdişâh âini didikleri gibi 
Mamûd 36-(1) eyitti ne istersiiz bunlar ayıtdı ızı bize teslîm eyle yosa dünyâyı başıa (2) ŧar 
ideriz didiler Mamûd ayıtdı buradan girüye döner misiiz yosa anaızı (3) babaızı yolına 
gider misiiz didi bunlar ayıtdı  ba şu oġlanı sözlerine Mamûdu (4) üzerine küme idüp yüriş 
itdiler Mamûd ayıtdı yâ Rab ne ola benden cümle inâyet (5) senden deyüp palasın eline alup 
bunları içine öyle bir girdi ki güyâ bir aç (6) urt uzı mandarasına girmiş gibi kimin yaralı kimisi 
daı  orusından (7) girüye açup ve kimisi uzadan temâşâ idüp Mamûdu bu derece 
ahramânlıġına (8) pesend idüp hayrân aldılar el-âúıl ol adar askerden nâm u nişân almadı 
Mamûd (9) Cenâb-ı Ĥaa şükürler idüp secde eyledi ve Elifi yanına geldi amma bî-çâre Elif 
daı  (10) ŧurmayup aġlardı Mamûd ayıtdı efendim cenâb-ı Rabbim aýretleri bu günde baa 
meramet (11) idüp yine selâmet geldim aġlamaġa vait yodur didikde bunlar yine śarmaş (12) 
dolaş birbirlerini gözlerinden öpdiler Mamûd ayıtdı efendim ġayrı ŧurmanı (13) zamânı degildir 
buradan gidelim deyüp atı terkisine alup  yola revân oldılar işte (14) bunlar gâh oturup  gâh 
göçerek źev ü śefâ iderek giderlerdi amma afile (15) menzil-be-menzil gidüp ġayrı ejderhân şâhı 
ŧarfından oru almadı amma bunları (16) daı  bir sâat ilerüye gitmege mecâli almadı Elif 
ayıtdı amân efendim ruúatı (17) olur ise bir midâr ârâm idelim Mamûd ayıtdı güzel söyledi 
zirâ benim daı  (18) dermânım almadı deyüp atdan aşaġı indiler arşu arşuya oturup başlarına 
(19) gelen serencâmı birbirlerine ikâye idüp gâh aġlayup gâh güleridi biraz- (20) dan úora 
Mamûd efendim benim ġayetle uyum var bir midâr ben uyuyayım beni aldır (21) śora sen 
uyuyası yâûd evvel sen uyu da úora ben didikde Elif ayıtdı (22) sen bilürsi Mamûd bir ŧarafa 
başını oyup uyuya aldı şimdi Mamûdu başı (23) ucunda Elif ço vait bekleyüp gündüzler 
aşâm  olup gice oldı ise de 37-(1) Mamûdı uyudan uyandırmadı ol daı  bir ŧarafda uyudı amma 
bunları uyuduları (2) maal arâmîler mekânı idi ve ır dane arâmî ol maalleri ýabŧ eylemiş 
idi ve gice- (3) leri ol yerleri gezerleridi şimdi ol arâmîler bu maalleri gezer iken bir de gördiler 
ki (4) bir erkek ve bir ız yatup uyurlar yapca yapca bunları yanına geldiler Mamûdu (5) 
boynundan bir tarîb palayı aldılar vesâir âlât-ı arbi aldılar Mamûdu üzerinde âlât-ı (6) 
arbden bir şey almadı gibi Mamûda bir tekme urup uyandırdılar ve ız dai gürülti ile (7) 
uyandı Mamûd gözin açup gördi ki ır dane adem ejderhâ gibi başı ucında ŧurur- (8) lar Mamûd 
el palaya urup gördi ki palasını almışlar eyvâh deyüp aġlamaġa başladı (9) arâmîleri başı ilerü 
gelüp ayıtdı oġlan sen bu yerde ne gezersin efendim ben yolcı- (10) yam ve bu ız benim ehlimdir 
bunda bir gicecik müsâfirim arâmî başı adamlarına ayıtdı bu (11) oġlanı uyuya atı ve bu ız 
baa müsteadır alup benim yanıma getürü deyü emir (12) eyledi şimdi bir aç adam Mamûdu 
yaasından ŧutup getürdiler meger ol arada (13) bir śusız uyu var idi Mamûdı teker meker ol 
uyuya atıvirdiler bî-çâre Mamûd (14) ayıtdı yâ Rab nedir bu benim başıma gelen felâketler ki 
ande olsam başıma (15) bir belâ yaġar bu derd-i ġamı nihâyeti yo mı deyüp eline bir aġac 
parçası geçüp (16) sâz gibi eyledi baalım uyuda Mamûd derd-i ġamile ne söyledi  

(17) aldı Mamûd 

 (18) Yaradanım Mevlâm ey luŧf-u kerem  

amân Mevlâ baa imdâd it ġayrı 

(19) almadı ŧâatim cefâyı çekem 

amân Mevlâm baa imdâd it ġayrı  

(20) ey cenâb-ı kibriyânı serverî 

sensi ol âir zamân peyġamberi 

(21) bu ümmeti çeker efzûn kederi 
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amân Mevlâm baa imdâd it ġayrı 

(22) ey Ĥaı arslanı aýret-i Alî 

şüphesiz velîsi velîsi velî 

(23) almış ben uyu içinde gizli 

amân Mevlâm baa imdâd it ġayrı 

38-(1) üçler yediler hem ırlar erenler 

yetişi imdâda dervîşân pîrler 

(2) ġarîb Mamûd bugün uyuda ne çeker 

amân Mevlâm baa imdâd it ġayrı (3) nice bunu gibi âh u fiġân itmede olsun ıśśa Elifden dile 
çünki Elifi daı  (4) alup arâmî başına getürmişler idi arâmî başı gelüp ıza naþar idüp âfet-i (5) 
devrân gibi bir ız idi baa bundan alâ bir şikâr olmaz deyüp adamlarına emr idüp (6) yataġını 
yapdılar arâmî başı yataġına girüp ızı çaġırdı ız ayıtdı ben seni (7) bildigin ızlardan degilem 
nâfile kendini üzme didikde harâmî başı ayıtdı sen ne (8) dimek istersi ben saa mülâyim 
söyledim ki baa teslîm olacası seni dünyâya (9) gelmemişe döndirirem ız ayıtdı sen beni ne 
eylersen eyle ben saa teslîm olmam (10) didikde arâmî başı ayıtdı şu ızı ollarını baġlayup ve 
başını bedenden cüdâ idi (11) deyü emir eyledi ızı ellerin arasına bend idüp bir kimse ılıç 
ınından çıarup (12) âýır oldı şimdi ız gördi ki cân elden gider ayıtdı amân arâmî başı (13) 
kerem eyle baa iki sâat ruúat vir saa bir aç beyt türki söyleyim úora (14) beni öldür deyüp 
recâ itdikde harâmî başı daı  söyle görelim deyüp (15) ız olları baġlu olara baalım arâmî-i 
bî-inúâfa ne söyledi 

 (16) aldı ız 

(17) Allahı severse arâmî başı  

âzâd it gel baa meramet eyle 

(18) gözümden aıtdım an ile yaşı 

gel ıyma cânıma mürüvvet eyle 

(19) aldı arâmî başı 

(20) ben arâmîyem ul âzâd itmem 

yâ câna ıyaram yâ gel oynıma 

(21) yosa böyle yalvarmadan dilemem 

yâ câna ıyaram yâ gel oynıma  

(22) aldı kız 

(23) baġladılar anadımı kolumı 

kafir daı  böyle itmez þulûmı 

39-(1) …  gideyim yâre yolumı 

gel beni âzâd it adâlet eyle 

(2) aldı arâmî başı 

(3) âzâd itmem güzel seni nâfile 



Eksik Bir Elif İle Mahmud Hikâyesi’nin Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine…                           993 

 

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

Volume 7/1 Winter 2012 

seni gibi şikâr girmiş iken ele 

(4) sîne úâf olmazsan benimle bile 

yâ câna ıyaram yâ gel oynıma 

(5) aldı kız 

(6) ilesin ŧaġlar âh u zârımdan 

yansun bu çar-ı dûn âteş-i yârdan 

(7) ayırdılar ŧatlı dilli yârimden 

gidem bulam yâri gel niyyet eyle 

(8) aldı harami başı 

(9) bu adar ço sözi ben dilemezem 

bir sözümden aúlâ girü dönmezem 

(10) inâyet meramet nedir bilmezem 

yâ câna ıyaram ya gel oynuma 

 (11) şimdi böyle beyt ile ız bu ŧarafdan âh u zâr idüp Mamûd daı  uyuda fiġan (12) eyleyüp 
Ĥaa tażarru iderler idi çünki cenâb-ı Ĥaa cân-ı göülden niyâz üzre (13) olan ademi işi râst 
gidüp münakis olmaz işile bî-çâre Elif arâmî (14) başını yanında âh u zâr eyler iken ikmet-i 
Ħudâ arâmî başı adamlarile bir ġaflet (15) olup uyu uyumaġa başladılar arâmî başı manâsında 
gördi ki öteden (16) bir atlu gelür elinde nîzesi ile ġayetle heybetlü gelür şimdi bu atlu doġrı (17) 
gelüp arâmî başını arşusında ŧurdı ve ayıtdı  ey kâfir al ol bî-çâre ızı (18) ellerin çöz ve 
oġlanı uyudan çıarup ızı ve palasını yedine teslîm idesi (19) yosa dünyâyı başına dar iderim 
deyüp nîzesin sînesine ŧayadı arâmî başı (20) ayıtdı amân efendim çek elin benden şimdi emrii 
yerine getüreyim didikde ol źât-ı (21) şerîf nîzesin çekdi arâmî başı gözin açup gördi ki rüǿyâ imiş 
yine uyu- (22) ya vardı gine böylece gördi el-âúıl üç defa böyle görüp nihâyet asem (23) 
eyledi ki ızı oyuvire ve oġlanı uyudan çıarup ızı teslîm ide 40-(1) el-ıśśa uyudan uyandıġı 
gibi ızı yanına gelüp olların çözdi… (2) palasın vesâir eşyâsın alup uyunı başına gelüp 
uyuya bir adamı indirüp (3) Mamûdı çıardılar arâmî başı Mamûdu ayalarına apanup ızı 
eline teslîm (4) eyledi Mamûd şâd olup şükür eyledi ve ayıtdı ben daı  śuçum afv itdim arâmî 
(5) başı ayıtdı arındaşım ande gideceksi adamlarımı cümlesini alup bile gidelim (6) ve úora 
ne emri olur ise öyle ideyim Mamûd bu avle râýı olup ferdâsı (7) Mamûd atına suvâr olup ve 
Elifi daı  bir başa ata bindirüp ve arâmî başı ve ır (8) kimse daı  atlara binüp yola revân 
oldılar az giderek ço giderek Ĥatem (9) memleketine dâil oldılar serâya girup serâyda 
Mamûdu refileri dalıc ve remilci (10) bunları görüp ve Mamûd daı  bunları görüp şâd oldı 
atından aşaġı indi (11) Mamûdu oltularına girüp yuaruya çıardılar ve atları aura baġladılar 
(12) Elifi başa bir oŧaya oyup erkekler bir araya gelüp maabbet itmege başladılar (13) remilci 
ayıtdı efendim bu ana adar ne ŧarafda aldınız ve ser-i mübârekenize neler geldi (14) deyü 
Mamûd daı  sergüźeşte avâlin bir bir ikâye eyledi oturan adamlar cümlesi (15) ayrân oldı 
âúılı serây-ı muźkurda bir aç gün ârâm idüp bir gün Mamûd (16) arâmî başını yanına davet 
idüp ayıtdı arındaşım bir aç güne adar bundan gidecegiz (17) sen benimle beraber buraya gelüp 
zamet çekdi ve tâǿib-i müstaġfir oldıġı içün ben (18) daı  saa maabbet ittim ve bu serâyı 
saa baġışladım bundan úora burada evât-ı hem-serde (19) Cenâb-ı Ĥaa ibâdet idüp beni daı  
evâŧırdan ferâmûş eyleme arâmî başı eyitti (20) efendim bundan úora ben senden aúlâ ayrılmam 
ande olur ise senile beraber giderem (21) Mamûd ayıtdı yo seni burada oldıġı daha güzel 
deyüp mek oldı (22) el-ıúúa günlerde bir gün bahâda aġır yükde afif bażı eşyâyı ayvanlara 
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bend-i (23) hamûle idüp Mamûd ile Elif ve remilci ile dalġıç atlara binüp ve arâmî başı 41-(1) 
…. elâllaşup yola revân oldılar Timurhindîye dönüp gitdiler (2) günlerde bir gün Timûru 
serâyına dâil oldılar Timûrhind kızı adamları (3) Mamûdu geldigin aber virdiler ız şâd olup 
nerdübandan arşulayup Mamûdu (4) elin öpüp yuaruya çıarup úafâ geldiiz deyüp izâz 
ikrâm ile bir midâr (5) úobet idüp ŧaâmlar yenilüp el-âúıl anda üç gün alup andan śora 
Mamûd (6) ayıtdı Tîmûra benimle beraber gider misi didikte ız ayıtdı baş üstüne efendim ben 
daî (7) senile beraberim deyüp âmûş oldı Mamûd didi öyle ise yol tedârigin göre (8) gör 
gidelim zirâ yolcı yolında gerek ız daî yol tedârigin görüp eşyâları (9) ayvanlara amûle idüp 
yola revân oldılar zülf-i perişân deyüp gitdiler (10) günlerde bir gün Zülfiperişânı serâyına 
geldiler zülfi perişân ile görüşüp (11) üç gün daî anda alup Mamûd daî Tîmûrhindîye teklîf 
eyledigi gibi zülfi- (12) perîşâna teklîf itdikde zülfi perişânı cânına minnet olup işte râýı olup (13) 
günlerde bir gün beraber yola revân oldılar şimdi üç erkek üç ız yolda maabbet (14) iderek bażı 
yerlerde türki söyleyerek ande memleket Buârâ deyüp giderler idi (15) derelerde yel gibi düz 
ovalarda ŧob gibi geçüp günlerde bir gün Buârâ memleketine (16) arîb aldılar meger şehre arîb 
bir sâat mesâfede úarâ bir maalde pâdişâhın (17) bir müzeyyen … köşki var idi bunlar gelüp ol 
köşke arâr eylediler ise de (18) …pâdişâha müjdeci gönderdiler pâdişâha ayıtdılar efendim… 42-
(1) çıup ayalarına apanup öpdi ve babası daî gözlerinden öpüp …. (2) köşkü bir oŧasında 
arar eylediler amma Elif vesâir refîleri daî başa oŧa- (3) da idiler şimdi pâdişâh Mamûda 
eyitti evlâdım el-amdüli-llahi seni dünyâ göziyle gördüm (4) deyüp bua emsâl maabbet ve 
teşekküre başladı amma Mamûd diledi ki Elif daî (5) papasını elin öpe yerinden alup Elifi 
babasını yanına getürdi Elif pâdişâhı (6) ellerinden öpüp yene oŧasına gitdi amma şimdi 
pâdişâhdan dile çünki ız (7) gelüp pâdişâhı elin öper iken pâdişâh diat ile naþar idüp gördi ki 
(8) Züleyâ-yı ânî misâli bir ızdır pâdişâh altından açırup cânı göülden kaşiv (9) oldı hâmûş 
anda bir mikdâr oturup yerinden kalkup serâyına gelüp hemân-dem (10) vezîri davet idüp ayıtdı 
amân lâlâ Mamûdu getürdigi ızı gördigim gibi (11) âşı oldım illâ ki ben bu ızı bunu 
elinden alacaġım vezîri ayıtdı amân (12) pâdişâhım böyle kelâmı söylemek olmaz aybtır pâdişâh 
ayıtdı ço söyleme seni (13) kellei veya Mamûdu kellesini veya od bu ızı alacaġım hemân 
Mamûdı telef itmeni (14) çaresine didikde vezîri bu adar kelâm söyledi ise de aúlâ çâresin (15) 
bulamadı vezîr tefekkür eyledi ki pâdişâh kelâm alar ŧâım degildir Mamûda teúaüb (16) itse 
kendi kellesi elden gider ayıtdı pâdişâhım mademki Mamûdı telef itmek (17) istersi imdi buraya 
mafîce davet idüp bir aç oyun daî şaŧranc (18) oynarsı amma oyuna mübâreşet itmezden 
evvel böylece… (19) eger ben seni yenersem saa eźiyyet eylerim eger sen beni.  
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