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AHVÂL-İ KIYÂMET’TE DUDAK UYUMU 
 

Osman YILDIZ 
 
ÖZET 

Dudak (düzlük-yuvarlaklık) uyumu, Türkçenin 
her devrinde her sahada kelime bünyesine kuvvetle 
hâkim olan bir uyum değildir. Eski Türkçede bazı 
tereddütlerle birlikte genel olarak mevcut bulunan dudak 

uyumu sistemi, Eski Anadolu Türkçesinde esaslı 
sarsıntılara uğramış; hatta bütünüyle yok olmuştur. Batı 
Türkçesinde dudak uyumu süreci Klasik Osmanlı 
Türkçesi döneminin ilk zamanlarında başlamış ve ancak 
Orta Osmanlı Türkçesi döneminin sonlarında (18. 
yüzyılda) tamamlanmıştır.  

Ahvâl-i Kıyâmet’teki dudak uyumu, büyük 
ölçüde, Eski Anadolu Türkçesinde bulduğumuz uyumun 
bir devamı gibidir. Fakat, asıl şekilleriyle nöbetleşe 
kullanılan birçok yeni şekilli kelime tabanı ve ek, 
metnimizin dudak uyumu sürecinde bir hayli yol 
katettiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ahvâl-i Kıyâmet, dudak 
uyumu, kelime tabanları, ekler, Orta Osmanlı Türkçesi. 

 
LABIAL HARMONY IN AHVÂL-İ KIYÂMET 

 
ABSTRACT  

Labial harmony (Plainness and roundness) is not 
a harmony that, in every period of Turkish, dominates 
every field within the scope of vocabulary.  Labial 
harmony system existed in general with some hesitations 
in Old Turkish Language, was damaged dramatically in 
Old Anatolian Turkish; and moreover it was lost 
completely. Process of labial harmony in West Turkish 
began in the earlier stages of Classic Ottoman Turkish, 
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and completed only in the late Middle Ottoman Turkish 
period (18th century). 

Labial harmony in Ahvâl-i Kıyâmet, to a great 
extent, is just like a continued existence of the harmony 
seen in Old Anatolian Turkish. However, many new 
shaped word bases and affixes used in turns with their 
original shapes show that our text has gained ground in 
the process of labial harmony. 

Key Words: Ahvâl-i Kıyâmet, labial harmony, 
word bases, affixes, Middle Ottoman Turkish . 
  

     

GİRİŞ 

Ahvâl-i Kıyâmet, kıyâmet alametlerini konu alan 62 

yapraklık mensur bir dinî edebiyat ürünüdür. Üzerinde çalıĢtığımız 

nüshası, Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, M. Hafid Efendi bölümü 

139 numarada kayıtlıdır. Metnin müellifi, müstensihi; telif ve istinsah 

tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Ġçerisindeki minyatürler 

sebebiyle hakkında bilgi edindiğimiz sanat tarihiyle ilgili kaynaklarda, 

eserin 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın baĢlarında yazılmıĢ 

olabileceği belirtilmektedir. Telif dönemi için çıkartılan bu tahmini 

sonucu metnin dil özellikleri de desteklemektedir. Gayet sade bir dil 

yapısına sahip olan Ahvâl-i Kıyâmet, harekeli güzel bir nesih hattıyla 

kaleme alınmıĢtır
1
.  

Eserdeki en belirgin dil özelliklerinden birisi, dudak uyumu 

sürecinin baĢlamıĢ olması; bu doğrultuda bazı kelime tabanları ve 

eklerin uyum yolunda gösterdiği ilerlemelerdir.  

Türkiye Türkçesinin fonolojik geliĢmesinde en önemli 

devreyi Batı Türkçesinin tarihî devirlerinden biri olan Klasik Osmanlı 

Türkçesi (Orta Osmanlıca)
2
 oluĢturur. Fonolojik geliĢmeyle 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bk. Osman Yıldız, Orta Osmanlıca Dönemine Ait Bir Dil 

Yadigârı: Ahvâl-i Kıyâmet, Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler, ġûle Yay., Ġstanbul 2002, 

s. 1-19. 
2 Klasik Osmanlı Türkçesi, 16. yüzyıldan baĢlayıp 19. yüzyılın ortalarına 

kadar devam eden devredir (Özkan 1995: 37). Bernt Brendemoen, Eski Anadolu 

Türkçesi ile Yeni Osmanlıca veya bugünkü Türkiye Türkçesi arasındaki devre Orta 

Osmanlıca devri, demektedir. Bk Brendemoen, “Labiyal Ünlü Uyumunun GeliĢmesi 

Üzerine Notlar”, TM, XIX, 1977-1979  (1980), s. 227. Hayati Develi ise, bu devreyi 

Ģöyle tanımlamaktadır: “Orta Osmanlıca, bilhassa 17. yüzyılı içine alan ve 18. 

yüzyılın sonlarında bittiği kabul edilen devredir”. Bk. Hayati Develi, Evliya Çelebi 
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kastedilen, bilhassa dudak uyumunun geliĢme sürecidir. Klasik 

Osmanlı Türkçesi, dudak uyumunun bulunmadığı Eski Anadolu 

Türkçesi ile bu sürecin tamamlandığı 18. yüzyıl arasında bir geçiĢ 

devresi niteliği taĢımaktadır (Develi 1995: 1). 

Bilindiği üzere, Türk dilinde iki türlü ünlü uyumu (vowel 

harmony) vardır: damak uyumu  (palatal harmony) ve dudak uyumu 

(labial harmony). Türk dilinde kelimenin ünlüleri arasında kalınlık-

incelik benzeĢmesi dolayısıyla damak uyumu kökten, veya çok eski 

olmalıdır. Bu, dilin tarihten önceki geliĢme çağlarında meydana 

gelmiĢtir (Banguoğlu 1986: 88). Fakat buna karĢılık dudak 

benzeĢmesi, dolayısıyla dudak uyumu kanunu, tarihî zamanlarda 

oluĢmuĢtur. Eski Türkçede bazı tereddütlerle birlikte genel olarak 

mevcut bulunan dudak uyumu sistemi (Gabain 1988: 36), Eski 

Anadolu Türkçesinde esaslı sarsıntılara uğramıĢ; hatta bütünüyle yok 

olmuĢtur. Dolayısıyla, bu sahada gördüğümüz dudak uyumu sistemi, 

Eski Türkçedeki sistemin bir devamı değil; tam tersine onun bozulmuĢ 

bir biçimidir. 

Eski Anadolu Türkçesinde Eski Türkçedeki uyumsuz kök ve 

gövdelerin bu durumu muhafaza edildiği gibi bir yandan geniĢ ölçüde 

yuvarlaklaĢma, bir yandan düzleĢme ile Eski Türkçede uyuma bağlı 

eklerin büyük bir kısmı da uyumsuz ekler arasına sokulmuĢ, böylece 

Türkçenin hiçbir devrinde görülmeyen büyük bir uyumsuzluk çağı 

yaĢanmıĢtır. Bu uyumsuzluk çağındaki uyum ayrılıklarının bazılarına, 

uyumsuzluk temayülü kök ve eklerin en küçük bir fonetik hadiseden 

bile müteessir olacağı bir seviyeye vardığı için, bir takım baĢka ve 

önemli önemsiz ses hadiseleri sebep olmuĢ; fakat bazıları da hiçbir 

sebep olmadan ortaya çıkmıĢtır (Ergin 1991: 391-392). 

Eserden esere birtakım farklılıklar görülmekle birlikte, Eski 

Anadolu Türkçesinde dudak uyumu ihlallerine sebebiyet veren 

etkenleri (bk. Mansuroğlu 1998: 251-252; TimurtaĢ 1994: 27-40; 

Korkmaz 1973: 107-117; Özkan 1995: 94-98; Gülsevin-Boz 2004: 94-

96) Ģu altı baĢlıkta toplayabiliriz : 

1. Eski Türkçede veya daha sonraki devirlerde kullanılan 

bazı dudak uyumuna girmeyen kelimelerin Eski Anadolu Türkçesinde 

de bu uyumsuzluklarını muhafaza etmeleri: altun „altın‟, eyü << edgü 

„iyi‟, incü << yinçü „inci‟, aġu „ağı, zehir‟, bellü << belgülüg „belli‟ 

vb. 

2. Eski Türkçede çok heceli kelimelerin sonundaki G (g, 

ġ)‟lerin Eski Anadolu Türkçesinde düĢmesi ve bu düĢmenin izi olarak 

                                                                                                         
Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve 

Uyumlar, TDK Yay., Ankara 1995, s. 3.  
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kendisinden önceki düz ünlüleri yuvarlaklaĢtırması
3
 (Arat 1951: 67-

68): ayru << adrıġ „ayrı‟, aru << arıġ „arı, temiz‟, bilü << bilig 

„bilgi‟, śaçu << saçıġ „düğünlerde, Ģenliklerde saçılan para‟ vb. 

Bu arada Eski Anadolu Türkçesinde G # ünsüzleri 

düĢmesine rağmen, önündeki düz ünlünün yuvarlaklaĢmadığı 

dolayısıyla dudak uyumu ihlalinin yaĢanmadığı kelimeler de vardır: 

acı << açıġ „acı‟, çeri << çerig „asker‟, diri << tirig „canlı, diri‟ vb. 

3. Bir kısım kelimelerin „b, f, m, p, v‟ dudak ünsüzlerinin 

etkisiyle yuvarlaklaĢması: buŋar < bıŋar „pınar‟, çümen << çümgen 

„çimen‟ demür << temir „demir‟, kirpük << kirpik, yavuz << yabız 

„kötü, fena‟, semüz << semiz vb. 

4. Ünlüsü sürekli dar-yuvarlak olan ekler. Bunlardan bir 

kısmı, eklerin ilk Ģekillerini devam ettirmelerinden ileri gelen 

yuvarlaklıklar, bir kısmı ise, G ünsüzlerinin düĢmesi, dudak 

ünsüzlerinin etkisi ve örnekseme (analoji) yoluyla eklerin 

bünyelerinde sonradan meydana gelen yuvarlaklıklardır: -dUK partisip 

eki, -dUr- faktitif eki, -sUn/ -sUnlAr emir eki; +lU << +lI4G isimden 

isim yapma eki, -U << -I4G fiilden isim yapma eki; +(U)m/ +(U)mUz 

<+(I4)m/ +(I4)mI4z teklik ve çokluk 1. Ģahıs iyelik ekleri, +Uz << biz 

çokluk 1. Ģahıs eki, -(y)AlUm << -(A)lIm çokluk 1. Ģahıs istek eki; 

+(U)ŋ/ +(U)ŋUz < +(I4)ŋ/ +(I4)ŋI4z teklik ve çokluk 2. Ģahıs iyelik 

ekleri, +sUz < +sI4z isimden isim yapma eki, -dUŋ/ -dUŋUz < -DI4ŋ/     

-DI4ŋI4z görülen geçmiĢ zaman teklik ve çokluk 2. Ģahıs eki vb. 

5. Aslında yuvarlak ünlü taĢıyan bazı kelimelerdeki 

düzleĢme eğilimi: gümiş << kümiş, içün < üçün, yılduz << yultuz, 

ŧoġrı ~ doġrı << ŧoġru, köpri << köprüg vb.  

6. Ünlüsü sürekli düz-dar olan ekler. Bunlardan bir kısmı, 

eklerin ilk Ģekillerini devam ettirmelerinden, bir kısmı ise herhangi bir 

sebeple sonradan meydana gelen düzlüklerdir: +(s)I(n)+ 3. teklik 

Ģahıs iyelik eki, -dI/ -dIlAr görülen geçmiĢ zaman teklik ve çokluk 3. 

                                                 
3 Bize göre, bu hadisede bir G # > v # değiĢiminin Kıpçak Türkçesinden (Bk. 

Karamanlıoğlu 1994: 19) çok önceleri Eski Anadolu Türkçesinde yaĢanmıĢ olması 

gerekir. Bilindiği üzere, yuvarlaklaşma (labialisation) hadisesi, ünlü veya ünsüz 

dudak fonemlerinin komĢuluklarındaki dar-düz ünlülere kendi niteliklerini geçirmeleri 

veya kendilerine benzetmeleri sonucunda ortaya çıkar. Örneğin, kabık > kabuk, çıbık 

> çubuk, bıçık > buçuk, bedük >> büyük vb. Dolayısıyla, fonetik açıdan damak 

ünsüzleri olan „g‟ ve „ġ‟nın düĢerken kendinden önceki ünlüyü yuvarlaklaĢtırması için 

bir sebep yoktur. Ancak, böyle bir yuvarlaklaĢma kanaatimizce -I2G # > -I2v # > -Uv 

# > -Uø# gibi bir geliĢimin sonucunda dudak ünsüzü „v‟nin etkisiyle ortaya çıkmıĢ 

olmalıdır. Bu durumun Eski Anadolu Türkçesi metinlerine yansımayıĢını hadisenin 

Oğuzların kendi yazı dillerinden önceki tarihlerde tamamlanmasıyla açıklayabiliriz.    



 

 

 

 

 

 
 

 

Ahvâl-i Kıyâmet’te Dudak Uyumu                                        109                      

 

 
Turkish Studies 

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

Volume 5/1 Winter 2010 

 

 

Ģahıs eki, +CI <+çI isimden isim yapma eki; +mI < mu soru eki, 

+lIK << +lI4K isimden isim yapma eki, -Il- < -I4l-, -In- < -I4n-, -Iş- < 

-I4ş- çatı ekleri vb. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılan bazı eserlerde yer 

yer dudak uyumuna bağlı örnekler görülse
4
 de Batı Türkçesinde dudak 

uyumu süreci ancak Klasik Osmanlı Türkçesi döneminin ilk 

zamanlarında baĢlamıĢ ve Orta Osmanlı Türkçesi döneminin 

sonlarında (18. yüzyılın sonlarında) tamamlanmıĢtır (Develi 1995: 

57). 

Dudak uyumu, Türk dilinin hemen her devrinde ve her 

sahasında kelime bünyesine kuvvetle hâkim olan bir uyum değildir. 

Bu uyum ancak Türkiye Türkçesinde kuvvetli bir Ģekilde kendisini 

hissettirmektedir (Ergin 2004: 72). Dudak uyumunda zamanla ortaya 

çıkan bu geliĢmenin Anadolu‟da nasıl bir seyir izlediğini anlamamız 

için normal Arap harfli metinlerden edinebildiğimiz bilgi yeterli 

değildir. Her ne kadar harekeli Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde 

ünlülerin niteliği bir dereceye kadar görülebiliyorsa da, sahaya ait 

metinlerin çoğunun, edebî metinler olması sebebiyle imlada olduğu 

gibi hareke konusunda da birtakım tereddütler hâsıl olmaktadır. Bu 

metinlerdeki harekelerin gerçek telaffuzu mu yoksa geleneksel bir 

yazılıĢı mı yansıttıkları tam olarak bilinmemektedir (Bk. Brendemoen 

1980: 226-227).  

                                                 
4 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde dudak uyumuna giren veya girmeye 

baĢlayan bazı örnekler: ( unıt- >) unut- I 27, 55 ~ unıt- XIV 1-13, XV 1-5, dėdig+im 

II 131: Pet., M 2137, yalvar-ıp II 10: V, ķaraŋu+lıķ II 69, 88 ~ ķaraŋu+luķ I 70, II 87 

(SV s. 83); ķul+luķ 36a-7, ulu+luķ 37b-8, tanuķ+luķ 69b-11(MZB s. 115); uyan-ıb, 

gir-ibdür, çıħ-ıb, çıħ-ıban, ŧal-ıban, al-ıban, ŧolaşma-yıban (KBD s. 298); doġru+luķ, 

yoħ+--luķ, yoldaş+ım, et-dik, gir-ip, gel-ip, düked-ip, „acabla-yıban (EO s. 252); berü 

4a.83 ~ beri 10b.271, (bulıt >) bulut 9b.243, ķıymet+siz 8b.215, şübhe+siz 29.845, 

(śatıġ >) śatı 8b.224 ~ śatu 15a.411, (udı- >) uyu- 13b.364, (yor-ı->>) yüri- 3b.64 ~ 

yürü- 36b.1054; düz-ül-üp 27b.787, gör-in-ür 50a.1460 ~ gör-ün-en 19a.536, gör-iş 

9b.248 ~ gör-üş-e 49a.1430 (YZ.); yoķarıya CH 54/72, ad+um AĠÜ 1b/11a ~ ad+ım 

ADH 48a/16; alın-ıp olduŋ ADH 233a/9, esirge-yip ADH 227a/10 (AD s. 207, 208, 

215); (edgü >>) eyü 862 ~ eyi 2213, aç-uķ 2585 ~ aç-ık 745, (yazuķ >) yaz-ıK+ 4848 

(MF s. 137, 284); al-up 39b-11 ~ al-ıp 31b-3, atlan-ıban 51b-4 (GT s. 98); (kentü >) 

kendü 237 ~ kendi 1631, (tilbe >>) delü 672 ~ deli 1173, in-dir-ir 1896, var+dur 351 

~ var+dır 670 (KY s. 46, 47, 371, 420); anuŋ 2a/5 ~ anıŋ 65b/13, boz-ıl-ur 19b/9 ~ 

boz-ul-madı 38a/9, bul-ın-an 134b/15 ~ bul-un-dukdan 126b/4 (KG s. 143, 424, 152, 

153) vb. 

 Yine bu sahada, bazı eserlerde uyumlu örneklerin yanı sıra dudak uyumuna 

geçiĢ sürecine aykırı örnekler de görülür: munśarif ol-ıp  37a-564, düş-ipdür 24a-339, 

vāķiǾ  ol-ıpdur 23a-315 (MN s. 18); ol-ıb, ķur-ıb, ol-ıban, düş-iben (KBD s. 298); 

oġl+ım+ı, śuç+ım+ı, rûĥ+ıŋ+ı, görk+li, ŧuz+lı, iriş-d+iŋüz, ŧur-ıŋuz (DN s. 299-

302); git-d+ü (TĠKT s. 88) vb. 
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Klasik Osmanlı Türkçesi devri, dudak uyumunu takip etme 

noktasında kendisinden önceki Eski Anadolu Türkçesi devrinden de 

karanlıktır. Bu devirde harekeli metinler, zaten çok az bir sayıda 

kalmıĢtır. Ayrıca imla artık kalıplaĢmıĢ ve gerçek telaffuzu 

aksettirmekten uzaktır. Buna karĢılık, özellikle 17. yüzyılda birçok 

transkripsiyon metinleri; yani yabancı harflerle yazılmıĢ Türkçe 

metinler, ortaya çıkmıĢ ve bu eserler yardımıyla mesele aydınlığa 

kavuĢabilmiĢtir.  Viguier‟in 1790‟da Ġstanbul‟da yayınlanan Elemens 

de la Langue Turque isimli grameriyle Carbognano‟nun 1794‟de 

Roma‟da yayınlanan Primi Principi della Grammatica Turca grameri, 

18. yüzyılın sonlarında Türkiye Türkçesinde dudak uyumunun artık 

tamamlandığını belgelemektedir. Ancak bu uyumun geliĢme sürecinin 

niteliği, Eski Anadolu Türkçesi devresi ile Viguier ve Carbognano 

gramerlerinin yayınlanmaları arasında geçen uzun sürede 

morfonolojik seviyede görülen tutarsızlıkların izahı, bir problem 

sahası olarak önümüzde durmaktadır (Bk. Develi 1995: 60). 

Metinlerdeki farklı kullanımlar, standart bir yazı dilinin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Dönemin genel temayülüne 

aykırı veya istisnai olarak nitelendirilen örnekleri fonetik geliĢme 

sürecinde bir geçiĢ merhalesi ya da diyalektal özellik taĢıyan çeĢitli 

söyleyiĢ biçimlerinin temsilcileri olarak değerlendirmek daha doğru 

olur. StandartlaĢma olmayan her dil alanında çeĢitliliğin görülmesi 

doğaldır (Bk.Duman 2000: 60). 

Bu yazımızda Batı Oğuz Türkçesinin en az araĢtırılmıĢ 

devrelerinden biri olan Klasik Osmanlı Türkçesinde kaleme alınmıĢ 

Ahvâl-i Kıyâmet‟teki dudak uyumunu inceleyeceğiz. Amacımız, 

eserin yazıldığı devrede dudak uyumu sürecinin geliĢimini görmek ve 

bu konudaki araĢtırmalara bir nebze katkıda bulunmaktır. ġüphesiz bu 

çalıĢmayla Klasik Osmanlı Türkçesinin tam bir dudak uyumu 

sistemini ortaya çıkardığımız söylenemez. Zira her eserin dili, 

yazıldığı devrin özelliğini bir bütün hâlinde ortaya çıkarmayıp 

Türkçenin belli bir kesitine müellif veya müstensihin kullanımıyla 

tanıklık etmektedir.  

ÇalıĢmamızda kelime tabanları ve ekler, istatistikî bilgiler 

ıĢığında ele alınmıĢtır. Dudak uyumunun tarihî süreç içerisinde yol 

aldığı mesafenin tespit edilebilmesi ve konunun daha iyi 

anlaĢılabilmesi amacıyla incelenen her bir öğe, ilk Ģekilleriyle (Eski 

Türkçe devresi ve Eski Anadolu Türkçesindeki mukabilleriyle) 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Yine aynı amaç doğrultusunda Klasik Osmanlı 

Türkçesi devrine ait bazı eserlerden de istifade edilmiĢtir.  
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Dudak uyumunu kelime tabanlarında ve eklerde olmak üzere 

iki bölümde ele alabiliriz. 

1. Kelimelerde Dudak Uyumu 

Kelime kök ve gövdeleri dudak uyumu bakımından Eski 

Anadolu Türkçesinden gelen dudak uyumu sistemini büyük ölçüde 

muhafaza etmiĢtir. Eski Anadolu Türkçesinde uyumsuzluğa sebebiyet 

veren belli baĢlı etkenleri eserimizde de görmekteyiz. Eski Türkçede 

uyum dıĢında kalan kelimeler bu durumlarını sürdürmektedirler. 

Dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaĢtırıcı özelliği, G# ünsüzlerinin düĢmesi 

veya değiĢmesi, örnekseme gibi birtakım fonetik sebepler, Eski 

Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaĢmaya yol açmıĢtı. DüzleĢme eğilimi 

sonucunda da bazı kelimelerin bünyelerindeki yuvarlak ünlüler 

düzleĢmiĢti. Gerek eski uyumsuzluğun sürmesi gerek yuvarlaklaĢma 

gerekse düzleĢmeye bağlı olarak Eski Anadolu Türkçesinde dudak 

uyumu bozulmuĢtu. Bu uyumsuzluk bazı kelime tabanlarında Osmanlı 

Türkçesi döneminde de devam eder. Metnimizde bazı kelime 

tabanlarında dudak uyumu bulunurken bazı kelime tabanlarında ise 

ikili  şekillerle (alternation) karĢılaĢılır. 

1.1. Dudak uyumu bulunmayan kelime tabanları 

Metnimizde aġu, altun, arşun <arışun, bellü << belgülüg, 

borı, buķaġu, çetük, demür << temir, eyü << edgü,  girü < kirü, göŋil 

<< köŋül, gümiş << kümüş, incü < yinçü < Çin. chên chu, ķamu < 

ķamaġ, ķaraŋu < ķaraŋġu, ķarşu < ķarşı, ķavşur- << ķabışur-, 

ķavuş- < ķabış-, kendü < kentü, köpri << köprüg, pusı << busuġ, 

śap+śaru << śarıġ, semür- << semri-,  ŧamu, ŧoġrı < ŧoġru, yavuz 

<< yabız, yılduz << yultuz, yumrı kelimelerinde dudak uyumu 

bulunmamaktadır. 

aġu (aġudandur 57a. 1269, aġuya 57a. 1269), altun (altun 

17a. 373, altundan 25b. 542), arĢun (arĢun 16b. 354), bellü (bellü 20b. 

445), borı (borı 5a. 97), buķaġu (bukaġu 51b. 1133), çetük (çetük 53a. 

1178), demür (demürden 54a. 1194, demürdendür 54b. 1210, 

demüriniŋ 16b. 354), eyü (eyü 33a. 713, eyüden 31b. 686), girü (girü 

5b. 108), göŋil (göŋlimde 11a. 231, göŋlimüz 61b. 1380, göŋlimüze 

10b. 220, göŋlinde, 39a. 827, göŋline 59b. 1332, göŋillerinde 10b. 

222, göŋlüŋi 38a. 814), gümiĢ (gümiĢ 17a. 373, gümiĢden 25b. 542), 

incü (incüden 16b. 353, incüden-dür 7b. 145), ķamu (ķamu 31a. 671), 

ķaraŋu (ķaraŋu 54a. 1194), ķarĢu (karĢu 10b. 230, ķarĢu çık- 51a. 

1128, ķarĢu gel- 60a. 1347, ķarĢu tur- 58a. 1300), ķavĢur- (ķavĢurup 

26b. 568), ķavuĢ- (ķavuĢa 29b. 632), kendü (kendü 2a. 20, kendülere 

45b. 984, kendüleri 44b. 964, kendüsi 23a. 480, kendüyi 27b. 598), 

köpri (köpride 42b. 916), pusı (pusıdadur 17a. 366), śapśaru (śapśaru 
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31b. 691), semür (semürdi 9a. 187), ŧamu (ŧamu 2b. 30, ŧamudan 47a. 

1030, ŧamudur 53b. 1181, ŧamunuŋ 33a. 715, ŧamusına 47b. 1047, 

ŧamuya 3a. 42, ŧamuyı 30a. 643), ŧoġrı (ŧoġrı 30a. 651, ŧoġrı söyle- 

51b. 1136-1137), yavuz (yavuz 12a. 247, yavuzdan 31b. 687, 

yavuzları 51b. 1137), yılduz (yılduzlar 2a. 12, yılduzuŋ 3b. 51), yumrı 

(yumrı 25a. 528).  

1.2. Dudak uyumu bulunan kelime tabanları 

Metnimizde Ģu kelime kök ve gövdeleri dudak uyumuna 

tabidir: acı << açıġ, acı- < açı-, aġız, ana, ara, ara-< arķa-, arķa, 

arslan, aşaġa << aşaķġa, ata, ayaķ ~ ayaġ << adaķ, balçıķ, balıķ, 

barmaķ ~ parmaķ < barmaķ, beyni, bıŋar, bıraK-, bıyıķ << bıdıķ, 

bula- < bulġa-, bulut < bulıt, buyur-, büyü- << bedü-, çaġır- < çaķır-

, çevir- <<* tegir-, çıġır-, çıyan < çayan, çuķur, davar << tabar,  

degirmen < tegirmen, deŋiz < teŋiz, deri < teri, deve << tebe, diŋlen- 

< *tiŋlen-, dişi < tişi, ditre- < titre-, döşe- < töşe-,  düken- < tüken-, 

egin,  eŋek,  gevde ~ göde << kövdöŋ ~ kövtöŋ, göŋül-<<*küńül-,  

güneş < küneş, iki < iki ~ eki, ikki ~ ekki,  inan-< ınan-,  iriŋ, issi << 

isig, işiT- << eşid-, ķaçan, ķanaT+, ķanı<< ķanı ~ ķańu ~ ķanu ~ 

ķayu, ķara, ķarın, ķarış, ķayna- < ķayına-, ķazan- < ķazġan-, keleci 

<< keleçü, ķıġır- < ķıķır-, ķılıç, kişi ~ gişi < kişi, ķoca, ķolay,  

ķurtar- <ķurtġar-, ķuru-, ķuşan- < ķurşan-, küçük ~ güçük << kiçig,  

oda << otaġ, oġul, otuz, śakal, śıçra- < saçra-,  śovuk << soġık,  

süŋü, süŋük ~ sümük < süŋük, ŧamaK+ < tamġak, taŋrı << teŋri,  

ŧoķuz, topraK+, uġra- < uġura-, uġraş- < oġraş-, unuT- < unıt-, uşaķ 

~ uşaġ << uvuşak,  yaban, yaġırnı, yalın < yalıŋ, yalvar- < yalbar-, 

yardım, yarın, yaśdan- < *yastan-, yedi < yeti ~ yetti, yılan, yigit, 

yüzüK+.  

acı (acı 18a. 395),  acı- (acıyıcaķ 13a. 283), aġız (aġzı 37a. 

786, azġında 37a. 787, aġzından 19b. 421, aġızları 18a. 397, aġızların 

18a. 400, aġızlarından 45b. 983), ana (ana29b. 636, anaları 14b. 322, 

anaların 15a. 324, analarına 58a. 1300, analarumızı 14b. 320, anam 

38a. 810, anası 9b. 197, anasıla 9a. 185, anasından 9a. 191), ara (arası 

24b. 519, arasına 23a. 489, arasında 46b. 1011, arasından 6a. 122), 

ara- (pek pek araya 60a. 1349), arķa (arķasından 16b. 359), arslan 

(arslan 20a. 434), aĢaġa (aĢaġa 21b. 464, aĢaġaları 59b. 1327), ata (ata 

39a. 829, ataları 14b. 322, ataların 15a. 324, atalarına 58a. 1300, 

atalarumızı 14b. 320, atam 38a. 809, atasından 46b. 1010), ayaķ ~ 

ayaġ (ayaġ 32a. 701, ayaġı 13b. 291, ayaġın 16b. 358, ayaġına 37a. 

783, ayaġından 37a. 783, ayaķları 57b. 1287, ayaķlarına 18a. 401), 

balçıķ (balçıķlar 18a. 396), balıķ (balıķlar 13a. 283), barmaķ ~ parmaķ 

(barmaġıla 12a. 257, barmaġın 23a. 490; parmaķları 6a. 122), , beyni 

(beyni 30b. 659, beynisi 43a. 935), bıŋar (bıŋar 4a. 68, bıŋara 5b. 109, 
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bıŋardan 4a. 72, bıŋarlardan 4a. 70), bıraK- (bıraġa 59b. 1338, 

bıraġalar 53a. 1168, bıraġuŋ 41b. 898, bıraġup 38a. 816),  bıyıķ 

(bıyıķları 18a. 400), bula- (bulayalar 19a. 413), bulut (bulut 16a. 351, 

bulutdan 58b. 1306, bulutlara 25a. 530), buyur- (buyura 7a. 137, 

buyurdı 3b. 48, buyurduġum 52b. 1163, buyurdum 23a. 486, 

buyurduŋ 41a. 886, buyursa 57b. 1281, buyurur 47a. 1040, buyurursa 

37b. 793), büyü- (büyür 10a. 212), çaġır- (çaġıra 13a. 272, çaġıralar 

33b. 721, çaġırdı 12a. 255, çaġırdıķları 51a. 1126, çaġırup 59b. 1334), 

çevir- (çevire 20b. 439), çıġır- (çıġırıcaķ 26b. 570), çıyan (çıyan 45a. 

981, çıyanları 54b. 1213), çoķra- (çoķraya 43a. 935, çuķur (çuķurlar 

25a. 527), davar (davar 13a. 280), degirmen (degirmen 33a. 718), 

deŋiz (deŋiz 4b. 79, deŋizden 13a. 283, deŋize 19b. 424, deŋizidür 

53b. 1191, deŋizinde 12b. 268-269, deŋizler 6a. 122, deŋizlere 6b. 

125), deri (deri 30b. 662, deriler 25a. 534, derinüŋ 58a. 1289, derisi 

30b. 661), deve (deve 19b. 432), diŋlen- (diŋlene 7a. 131, diŋleneyin 

7a. 130, diŋlenmek 3b. 56), diĢi (diĢidür 54b. 1219), ditre- (ditredi 

42a. 906, ditreye 40b. 867), döĢe- (döĢeye 23a. 489), düken- (dükene 

52a. 1149, dükenüp 24b. 521), egin (egninde 30b. 666), eŋek (eŋegi 

26a. 555), gevde ~ göde (gevdeleri 60b. 1354, gevdelerinden 61a. 

1369, gevdelerinüŋ 61a. 1368, gevdesinüŋ 58a. 1288; gödesi 20a. 

433), göŋül- (göŋülmiĢ 25a. 533), güneĢ (güneĢ 2a. 12, güneĢde 13a. 

283, güneĢe 30b. 658), iki (iki 5a. 90, ikisi 7a. 137, ikisin 5b. 109), 

inan- (inanmadılar 40b. 864, inanmıĢlardı 40b. 865, inanmıĢlardur 5b. 

104), iriŋ (iriŋden 56b. 1255), issi (issi 32a. 702, isside 32a. 705, 

issidür 56b. 1250, issisinden 4b. 84), iĢiT- (iĢitdiler 9b. 196, iĢide 23a. 

488, iĢideler 13a. 273, iĢidenlere 1b. 8, iĢidicek 9b. 200, iĢidüp 58a. 

1292, iĢidürse 13a. 276), ķaçan (ķaçan 51b. 1130), ķanaT+ (ķanadı 4a. 

60, ķanadıla 3b. 58, ķanadın 23a. 489), ķanı (ķanı 24b. 510), ķara 

(ķara 3b. 59, ķarası 61a. 1369), ķarın (ķarnı 13a. 283, ķarnında 17a. 

369, ķarınları 16a. 343), ķarıĢ (ķarıĢ 18a. 398), ķayna- (ķaynamıĢ 60b. 

1354, ķaynar 4a. 68, ķaynaya 30b. 659), ķazan- (ķazanduŋuz 45b. 

992), keleci (kelecisine 5b. 108, keleci eyle- 9a. 185), ķıġır- (ķıġıra 

44a. 955, ķıġırduŋ 41b. 892), ķılıç (ķılıç 11a. 236, ķılıç śal- 11a. 236, 

ķılıç ŧart- 16b. 363, ķılıç uzat- 11a. 236), kiĢi ~ giĢi (kiĢi 9b. 194, 

kiĢiler 24b. 512, kiĢilerdür 46a. 1007, kiĢileri 17a. 366, kiĢilerüŋ 31b. 

680, kiĢinüŋ 47b. 1044, gözi ŧoymaz kiĢileri 14b. 312; giĢi 30b. 662), 

ķoca (ķocaları 58a. 1295), ķolay (ķolay 44a. 950), ķurtar- (ķurtaram 

42a. 914, ķurtargil 59a. 1314, ķurtarıruz 45b. 994), ķuru- (ķuruya 25a. 

525), ķuĢan- (ķuĢana 27b. 592), küçük ~ güçük (küçük 8b. 175, 

küçükdür 3b. 51; güçük-dür 26a. 558), oda (oda 12b. 269, odada 12b. 

270, odalar 14a. 299, odalaruŋ 14a. 300, odanuŋ 13b. 297, odaya 13b. 

296), oġul (oġul 27a. 586, oġlı 42b. 917, oġlın 39a. 831, oġlından 29b. 

636), otuz (otuz 2a. 9), śaķal (śaķallar 25a. 533, śaķalları 18a. 399), 

śıçra- (śıçradı 11a. 236, śıçraya 37b. 795), śovuķ (śovuķ 56b. 1261, 
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śovuķdur 4b. 81), süŋü (süŋü 30b. 658), süŋük ~ sümük (süŋükleri 

40b. 867; sümükler 25a. 534, sümükleri 42a. 906), ŧamaK+ (tamaġı 

42b. 919), taŋrı (taŋrı 4b. 80, taŋrınuŋ 13b. 285, taŋrısın 19a. 415, 

taŋrıya 50a. 1100, taŋrıyam 10b. 227), ŧoķuz (ŧoķuz 40b. 873), 

ŧopraK+ (ŧopraġı 26b. 572, ŧopraķ 25a. 534), uġra- (uġraduk 7a. 135), 

uġraĢ- (uġraĢalar 15a. 326), unuT- (unudalar 51b. 1131, unutduķ 51b. 

1134), uĢaķ ~ uĢaġ (uĢaġların 22a. 466; uĢaķlaruŋ 29b. 630), yaban 

(yabana at- 22b. 466), yalın (yalın 30a. 653), yalvar- (yalvaralar 58b. 

752), yardım (yardım iT- 15b. 337), yarın (yarın 46a. 10000), yaśdan- 

(yaśdanup 30a. 653), yedi (yedi 3b.50), yılan (yılan 45a. 981, yılanlar 

55a. 1221, yılanları 55a. 1222, yılanlaruŋ 56a. 1238), yigit (yigit-leri 

58a. 1296), yüzüK+ (yüzügi 20b. 436, yüzügine 20b. 439). 

1.3. İki şekilli (alternanslı) kelime tabanları 

Asıl Ģekilleri yanı sıra yer yer yuvarlaklaĢma veya düzleĢme 

sonucu ortaya çıkan yeni Ģekiller, metnimizde bazen dudak uyumu 

lehine bir geliĢme gösterirken bazen de tam tersine uyumsuzluğa yol 

açmaktadır. Ahvâl-i Kıyâmet‟te iki Ģekilli kelime tabanları Ģunlardır: 

biti (27 defa) ~ bitü (1 defa) < bit+i-g, bit < Çin. piet “yazı fırçası”, 

çekürge (1 defa) ~ çekirge (1 defa) < çekürge, çürü- (2 defa) ~ çüri- 

(1 defa) < çürü-, degül (3 defa) ~ degil (3 defa) << taġ ol; daġ ol 

(Arguca), tegül (Oğuzca), doķın- (1 defa) ~ ŧoķın- (1 defa) ~ ŧoķun- (2 

defa) < tokın-, düriş-  (1 defa) ~ dürüş- (4 defa) << *turuş-, eksük (1 

defa) ~ eksik (1 defa) < eksük, için (1 defa) ~ içün (18 defa) < üçün, 

ķurtul- (4 defa) ~ ķurtıl- (7 defa) < kurtul- , ķuyruK+ (1 defa) ~ 

ķuyrıK+ (1 defa) << kudruk, oķı-(2 defa) ~ oķu- (10 defa) < okı-, 

ŧolun- (1 defa) ~ ŧolın- (1 defa) <* tolun- “(ay, güneş) batmak”, uyı- 

(1 defa) ~ uyu- (1 defa) << udı-. 

biti 43a. 937, bitide 48a. 1055, bitiler 3a. 39, bitileri 44a. 

44b. 964, bitilerimüz 48b. 1070-1071, bitilerüŋ 44b. 966, bitisi 44a. 

945, bitisini 44a. 955, biti-ye 45a. 974 ~ bitüm 44b. 957; çekirgeye 2b. 

707 ~ çekürgeye 32b. 707; çüriyüp 21b. 452 ~ çürümiĢ 25a. 534, 25b. 

539; degüldür 48b. 1071, degülüz 48b. 1067 ~ degildür 28b. 604, 

degil misiz 40b. 869; doķına 20b. 440 ~ ŧoķına 20b. 443 ~ ŧoķuna 50a. 

1111, ŧoķunıcaķ 16b. 356; düriĢeler 13a. 277 ~ dürüĢdi 40b. 873, 

dürüĢdükleri 13a. 278, dürüĢdüm 40b. 863; eksük it- 14a. 310 ~ eksik 

3b. 59; içindür 61a. 1376 ~ içün 4a. 64; ķurtula 39a. 832, ķurtulası 

degüldür 24a. 499, ķurtula bilür misiz 33b. 724, ķurtuldılar 47a. 1033 

~ ķurtıla 33a. 714, ķurtılalum 29b. 639, ķurtılmayalar 58a. 1295; 

ķuyrıġında 54b. 1214 ~ ķuyruġı 26a. 558; oķı 44b. 966, oķıya 24a. 

507 ~ oķudı 8a. 158, oķudılar 52b. 1165, oķuduķ 41a. 879, oķumaduŋ 

mı 23a. 486, oķurduķ 51b. 1135, oķuya 44a. 955, oķuyalar 41a. 881; 

ŧolunur 4a. 72 ~ ŧolınalar 4a. 70; uyımaz 14b. 305 ~ uyumaz 14b. 311 
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2. Eklerde Dudak Uyumu 

Her ne kadar bazı farklılıklar görülse de metnimizdeki ekler, 

dudak uyumu bakımından Eski Anadolu Türkçesindeki morfonolojik 

yapıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Eski Anadolu Türkçesinde 

olduğu gibi Ahvâl-i Kıyâmet‟te de düzlük-yuvarlaklık benzeĢmesine 

aykırı düĢen epey ek vardır. Eski Anadolu Türkçesinde uyumsuzluğa 

sebebiyet veren hemen bütün etkenleri bu eserde de görmek 

mümkündür. Bir kısım ekler, ilk yapılarındaki uyumsuzluğu 

sürdürürken, bir kısım ekler ise,  G# ünsüzünün düĢmesi, dudak 

ünsüzlerinin etkisi ve örnekseme gibi sebeplerle bünyelerindeki 

ünlüleri yuvarlaklaĢtırmıĢ ve bunun sonucunda dudak uyumu dıĢında 

kalmıĢlardır.    

Metnimizde belirli ölçülerde dudak uyumu sağlanmıĢtır. 

Bazı eklerdeki düzleĢme ve yuvarlaklaĢma hadiseleri, Eski Anadolu 

Türkçesinde gördüğümüz uyumsuzluğu kısmen veya tamamen ortadan 

kaldırmıĢtır. Buna karĢın, bazı eklerin yeni Ģekillerinde yeni 

uyumsuzluklar da ortaya çıkmıĢtır.  

Ekleri yuvarlak ünlülü ekler ve düz ünlülü ekler diye iki ana 

bölümde inceleyeceğiz. Her bir bölümde uyum veya uyumsuzluğa yol 

açan farklı imlalarla kaydedilmiĢ eklere (ikili Ģekiller) de temas edip, 

bu eklerin metindeki kullanım sıklıklarının ne olduğunu istatistiki 

olarak göstereceğiz. Bu suretle, metinde geçen eklerin yazılıĢlarındaki 

genel eğilimi de belirlemiĢ olacağız.   

2.1. Yuvarlak Ünlülü Ekler 

2.1.1. Ünlüsü sürekli yuvarlak olan ekler  

Bu eklerin ünlüleri ya aslında yuvarlaktır ya da sonradan 

Eski Anadolu Türkçesinde herhangi bir sebeple yuvarlaklaĢmıĢtır. 

Metnimizdeki bir kısım ek, herhangi bir düzleĢme temayülü 

göstermeksizin Eski Anadolu Türkçesindeki fonetik yapısıyla aynı 

Ģekilde kullanılmaktadır. Doğal olarak bu ekler, düz ünlülü kelime 

kök ve gövdelerine getirildiklerinde dudak uyumu kuralını ihlal 

ederler. 

Hemen belirtelim ki, aĢağıda verilen eklerden bir kısmı 

metnimizde bir veya birkaç kelimede görülmektedir. Bu durum doğal 

olarak söz konusu eklerdeki dudak uyumunun ne aĢamada olduğu 

hususunda kesin bir değerlendirme yapmamızı engeller. Fakat, yine de 

eklerin fonolojik geliĢim çizgilerini izlememizde, belirli bir döneme 

tanıklık eden bu allomorfemli öğelerin bize yardımı olur. 

2.1.1.1.+ArU isimden isim yapma eki: Eski Türkçe 

devresinde yön gösterme iĢleviyle kullanılan bu ek, +GArU Ģeklinde 
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idi. Batı Türkçesine geçerken baĢındaki G ünsüzlerinin düĢmesi ile 

+ArU Ģekline girmiĢ ve asıl iĢlevini yitirerek istikamet bildiren yapım 

eki hâline gelmiĢtir (Bk. Gülsevin 1997: 115):  

iç+erü 7b. 148, il+erü 9b. 193, yuķaru (<< yoķ+ġaru) 43a. 

934 

2.1.1.2. +sul isimden isim yapma eki: ĠĢlek olmayan 

eklerdendir. Eski Anadolu Türkçesinde olduğu (Gülsevin 1997: 119) 

gibi metnimizde de yuvarlak ünlülüdür. Tek örneği vardır:  

yoħ+sul+uŋ 42b. 917 

2.1.1.3. –GU fiilden isim yapma eki: Eski Türkçe 

devresinde ve Eski Anadolu Türkçesi sahasında olduğu (Gülsevin 

1997: 134) gibi metnimizde de ekin ünlüsü sürekli yuvarlaktır. Ġki 

kelime gövdesinde görülmektedir: 

ķay-ġu 14a. 305, üzen-gü 28a. 600 

2.1.1.4. –ġun fiilden isim yapma eki: Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu (Bk. TimurtaĢ 1994: 79-80) gibi metnimizde de 

ünlüsü yuvarlaktır. Tek örneği vardır:  

ķız-ġun 39a. 825 

2.1.1.5. –mur fiilden isim yapma eki: ĠĢlek olmayan bu ek, 

Eski Anadolu Türkçesinde olduğu (Gülsevin 1997: 136) gibi 

metnimizde de yuvarlak ünlülüdür. Tek örneği vardır:  

yaġ-mur 58b. 1307 

2.1.1.6. –U fiilden isim yapma eki: Eski Türkçedeki –IG 

eki, Oğuz lehçelerinde –(y)I Ģekline gelmiĢtir (Gülsevin 1993: 42). Bir 

tek ünlü ile yapılan isimden fiil yapma ekidir. Eski Türkçedeki G‟lerin 

sızıcılaĢıp kaybolması sonucunda, bünyesinde bu ünsüzü bulunduran 

farklı ekler, Eski Anadolu Türkçesinde „tek ünlü‟ ile karĢılanmıĢtır 

(Gülsevin 1997: 136). Metnimizdeki yuvarlak ünlülü eklerdendir: 

dol-u 53b. 1185, ķap-u 7b. 143, ķoķ-u 61a. 1369, ķorķ-u 

42a. 910, ötür-ü 59a. 1323, ŧol-u 58a. 1289, yar-u 25b. 54 

2.1.1.7. –üklü fiilden isim yapma eki: “-iz-ikli >> -üklü” 

iĢlek olmayan bir ektir. Ekin ünlülerinin yuvarlaklaĢması, „em-‟ 

fiilindeki „m‟ ünsüzünün yuvarlaklaĢtırıcı etkisi ile açıklanabilir. Tek 

örneği vardır:  

em-züklü 22a. 466 
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2.1.1.8. +vuz  şahıs eki (çokluk 1. şahıs): Çokluk birinci 

Ģahsın -vuz, -vüz eki  b-v değiĢikliği ile eski  „biz‟den çıkmıĢtır. Vokali 

ise v tesiri ile yuvarlaklaĢmıĢtır. Eski Anadolu Türkçesi ile 

Osmanlıcanın ilk devirlerinde daima yuvarlak vokalli olmuĢ, 

Osmanlıca içinde vokal uyumuna bağlanarak bugünkü Ģekilleri ortaya 

çıkmıĢtır (Ergin 2004: 285). Metnimizde istek ve Ģart çekimlerinde 

birer defa kullanılan ek, yuvarlak ünlülüdür: 

çāre ķıla+vuz 58b. 1302, ŧāǾatler ķılsa+vuz 48a. 1060 

2.1.1.9. +Uz şahıs eki (çokluk 1. şahıs): Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu (Bk. Ergin 2004: 285) gibi metnimizde de +vUz 

ekine paralel olarak hep yuvarlak ünlülüdür: 

bilür+üz 51b. 1135, ķorķar+uz 47a. 1030, ŧutar+uz 52b. 

1165 

2.1.1.10. –(U)ŋUz emir 2. çokluk şahıs eki: Bu ek, Ahvâl-i 

Kıyâmet‟te Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlak ünlü ile kullanılan 

(Bk. Gülsevin 1997: 112) uyum dıĢı biçimini muhafaza etmektedir: 

baġla-ŋuz 25b. 547, ķıl-uŋuz 49a. 1083, eyd-üŋüz 25b. 547, 

dile-ŋüz 47a. 1029  

2.1.1.11. –sun / -sUnlAr emir 3. teklik ve çokluk şahıs 

ekleri: Teklik ve çokluk üçüncü Ģahıs emir ekinin ünlüsü sürekli 

yuvarlaktır. Eski Türkçe devresinde, -zUn, -sUn, -ÇUn; -zU, -sU, -

sUnI Ģekillerinde olan (Bk. ve krĢ. Gabain: 1988: 70-71) teklik üçüncü 

Ģahıs emir ekinin Batı Türkçesine –sUn Ģekli geçmiĢtir (Bk. Ergin 

2004: 306). Metnimizde ince sıradan örneği olmayan teklik üçüncü 

Ģahıs emir eki –sun, ince ve kalın sıradan örneği olan çokluk üçüncü 

Ģahıs emir eki ise –sUnlAr‟dır ve eklerin ünlüleri sürekli yuvarlaktır: 

-sun: baġla-sun 26a. 548, ķorķma-sun 42a. 913, ol-sun 19a.                          

412 

-sUnlAr: al-sunlar 26a. 550, di-sünler 52a. 1142, gel-sünler   

10b. 219, rāżī ol-sunlar 38a. 817, var-sunlar 26a. 549 

2.1.1.12. +üm/ +(y)üz bildirme ekleri (teklik ve çokluk 1. 

şahıs): Eski Türkçede Ģahıs zamiri hâlinde idi. Eski Anadolu 

Türkçesinde ben ~ men >> +vAn > +vAm > +Am geliĢimiyle 

ekleĢmiĢtir (Bk. Korkmaz 1965: 120-124). Osmanlıcanın ilk 

devirlerinden sonra dar vokalli olmuĢtur. Dar vokalli olduktan sonra 

da m tesiri ile bir müddet –um, -üm Ģeklinde yalnız yuvarlak olarak 

kullanılmıĢ, ancak Osmanlıcanın sonlarında vokal uyumuna 

bağlanarak bugünkü Ģekilleri ortaya çıkmıĢtır (Ergin 2004: 284-285). 

Metnimizde sadece bir yerde geçmektedir: 
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Ǿamelüŋüz+üm 45b. 992 

Çokluk birinci Ģahıs bildirme eki +(y)Uz „biz‟ zamirinden b 

/ v değiĢikliği ve dudak konsonantının tesiriyle yuvarlaklaĢma 

neticesinde inkiĢaf etmiĢtir; bugün –ız, -iz Ģeklindedir (TimurtaĢ 1994: 

111). Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metnimizde de geçtiği 

ince sıradan iki kelimede ünlüsü daima yuvarlak olan eklerdendir.  

güç ķılıcı degül+üz 48b. 1067, ümmeti+yüz 51b. 1139 

2.1.1.13. +dürler bildirme eki (çokluk 3. şahıs): “tururlar 

>> +dUrlAr” eki, metnimizde sadece ince sıradan üç kelimeye 

getirilmiĢtir. Kullanıldığı bu yerlerde ünlüsü sürekli yuvarlaktır: 

düşmenlerüm+dürler 9b. 199-200, ötece+dürler 5b. 107, 

ŧāyife+dürler 18a. 397 

2.1.1.14. –duġınca zarf-fiil eki: “-dUK+In+çA” yapısındaki 

birleĢik zarf-fiil eki, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu (Bk. TimurtaĢ 

1994: 139) gibi metnimizde yuvarlak ünlüye sahiptir. Tek örneği 

vardır:  

ŧoġ-duġınca 5b. 100 

2.1.1.15. –duġında zarf-fiil eki: “-dUK+In+dA” 

yapısındaki birleĢik zarf-fiil eki, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu 

(Bk. TimurtaĢ 1994: 139) gibi metnimizde de yuvarlak ünlülüdür. Tek 

örneği vardır:  

yarat-duġında 4a. 63-64. 

2.1.1.16. –duġlayın zarf-fiil eki: Eski Anadolu Türkçesi 

üzerine yazılmıĢ gramer kitaplarında görülmeyen bir zarf-fiil ekidir. “-

dUK+lAyIn” eklerinden müteĢekkil bu birleĢik zarf-fiil morfemi, 

metnimizde sadece bir yerde geçmektedir: ŧoġ-duġlayın 9a. 184 

2.1.1.17. –duġumuzda zarf-fiil eki: “-dUK” sıfat-fiilinden 

meydana gelen bu birleĢik zarf-fiil eki, metnimizde geçtiği tek örnekte 

düz ünlülü fiil köküne yuvarlak ünlülü olarak getirilmiĢtir:  

al-duġumuzda 42b. 923 

2.1.1.18. –dukCa zarf-fiil eki: “-dUK” geçmiĢ zaman sıfat-

fiil eki üzerine eĢitlik hâli ekinin getirilmesiyle kurulmuĢ bu zarf-fiil 

eki, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu (Bk. Gülsevin 1997: 131) gibi 

metnimizde de yuvarlak ünlü taĢımaktadır:  

ol-duķca 14a. 309, ur-duķca 9a. 187, var-duķça 58a. 1292-

1293 
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2.1.1.19. –(y)Up zarf-fiil eki: Eski Türkçedeki -(I4)p zarf-

fiil ekinden (Bk. ve krĢ. Gabain 1988: 84-85) geliĢen bu ek, Batı 

Türkçesine geçerken önündeki yardımcı ünlüyü yuvarlaklaĢtırarak –

(y)Up Ģeklini almıĢtır (Bk. Ergin 2004: 340-341).  Eski Anadolu 

Türkçesi devresinde, belki de ünsüzü p‟nin etkisiyle hep yuvarlak ünlü 

taĢıyan bu ek, metnimizde de sürekli yuvarlak ünlülüdür
5
: 

al-up 16b. 353, bıraġ-up 38a. 816, bin-üp 31a. 671, di-yüp 

25b. 538, śan-up 15a. 324, ŧur-up 14a. 301, yarad-up 53a. 1168, 

yumurlan-up 30a. 643, yüklen-üp 24b. 510 

2.1.2. Ünlüsü düzleşebilen yuvarlak ünlülü ekler (ikili 

şekiller) 

Bu ekler, genel itibarıyla Eski Anadolu Türkçesi 

devresindeki ses yapılarını muhafaza ederler. Ekseriyetle ünlüleri 

yuvarlak olmakla birlikte yer yer düzleĢmeye baĢlamıĢ ve uyuma 

girmiĢlerdir. 

2.1.2.1. +cuK+ ~ +cik isimden isim yapma eki: Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde sürekli yuvarlak ünlülü olan bu ek 

(Bk. Korkmaz 1973: 110), metnimizde 2 yerde geçmektedir. Bu 

yerlerde 1‟er defa yuvarlak ve düz ünlülü Ģekilleriyle kullanılmıĢtır: 

+cuK+: uşa(k)+cuġ+ı 3b. 52 

+cik: deve+cik 19b. 420  

2.1.2.2. +lU ~ +li isimden isim yapma eki: Eski Türkçede 

ünlü uyumuna tabi olan ek, Eski Anadolu Türkçesinde +lU Ģeklinde 

yuvarlak ünlülü idi. Buna sebep, ekin sonunda bulunan G‟nin Batı 

Türkçesine geçerken düĢmüĢ olmasıdır. Bu düĢüĢ ekin ünlüsünü 

yuvarlaklaĢtırmıĢtır (Bk. TimurtaĢ 1994:34). Metnimizde de bu durum 

aynı Ģekilde devam etmektedir; 34 yerde geçen ekin ünlüsü 1 yer 

dıĢında sürekli yuvarlaktır: 

+lU: iş+lü 21b. 463, ķan+lu 19a. 414, ŧat+lu 17b. 391, 

uçmaķ+lu 20b. 444 

                                                 
5 Ek, Seyahatname, Vasiyyet-name ve Mehekkü‟l-İlim Ve‟l-Ulemâ‟da 

genellikle Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi yuvarlak ünlülülüdür (Bk. Develi 

1995: 118; Duman 2000: 38-39; Özkan 2008: 486). Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm‟da ekin 

ünlüsü hem yuvarlak hem de düz ünlü taĢımaktadır. Bu eserde, düz ünlülü ekler, düz 

ünlülü hecelerden sonra gelebileceği gibi yuvarlak ünlülü hecelerden sonra da 

gelmekte ve uyumu bozmaktadırlar:  açıl-ıp 68/8, dön-ip 28/2, otur-ıp 107/5, ŧut-ıp 

85/12, gid-ip 77/17, gör-ip 96/3 (Bk. Acarer 2009:  25).  Hikâye-i Veysel Karâni‟de 

ise, ekin uyumu ihlal eden örnekleri yanında uyuma bağlandığı  örnekleri de vardır: 

ayrıl-ıp 80b/12, bil-ip 71b/4, dutma-yıp 10a/9, inan-ıp 18b/3 vb. (Bk. Karaöz 2009: 

27).  
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+li: Ǿamel+li 44a. 945 

2.1.2.3. +sIz ~ +süz isimden isim yapma eki: Bu ek, +lI4 

ekinin olumsuzudur. Eski Türkçede bugünkü gibi ünlü uyumuna bağlı 

dört Ģekli vardı. Eski Anadolu Türkçesine gelince ek, ünlü uyumu 

dıĢına çıkmıĢ; +lU etkisiyle ve örnekseme yoluyla yalnız yuvarlak 

ünlülü (+sUz) olarak kullanılmıĢtır (Bk. TimurtaĢ 1994:34). 

Metnimizde ise, bazen Eski Anadolu Türkçesindeki karakteristik 

vasfını sürdürerek yuvarlak ünlülü bazen ünlü uyumuna girerek 

düzleĢmiĢ bazen de ilgi çekici bir Ģekilde yuvarlak ünlü ile biten 

isimlere düz ünlülü olarak eklenmiĢtir. Ahvâl-i Kıyâmet‟te 16 yerde 

kullanılan ek, geçtiği bu yerlerden 12‟sinde düz (8 yerde düz ünlüden, 

4 yerde yuvarlak ünlüden sonra), 4‟ünde ise yuvarlak ünlü (1 yerde 

yuvarlak ünlüden sonra) taĢımaktadır: 

+süz: is+süz 2a. 21, minnet+süz 14b. 312, şükür+süz 14b. 

311   

+sIz
6
: Ǿaźāb+sız 46b. 1015, gölge+siz 32a. 705, ĥisāb+sız 

30a. 651, tövbe+siz 29a. 617; ķayġu+sız 14b. 311, śu+sız 30a. 653, 

śu+sız+lıķdan 56b. 1256 

2.1.2.4. -dUr- ~ -dir- ettirgenlik eki: Eski Türkçe 

devresinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de ekin ünlüsü 

yuvarlaktır. Metnimizde 53 yerde geçen ek, bunlardan 52‟sinde 

yuvarlak ünlü, sadece 1‟inde düz ünlü taĢımaktadır. Düz ünlülü ekin 

kullanıldığı kelimeye yuvarlak ünlülü ek de getirilmektedir: 

-dUr-: bil-dür- 47b. 1045, işit-dür- 59b. 1336, ķız-dur- 30a. 

643, üşen-dür- 59b. 1327 

-dUr- ~ -dIr-:  yi-dür- 56b. 1256 ~ yi-dir- 56b. 1261 

2.1.2.5. -uçı ~ –ıcı  fiilden isim yapma eki: Eski Türkçedeki 

–GUçI eki (Bk. Gabain 1988: 52-53), Eski Anadolu Türkçesinde        

–(y)IcI Ģekline girmiĢtir (Bk. Gülsevin 1997: 137). Metnimizde çok az 

kullanılan ekin sadece 2 örneği vardır. Örneklerden 1‟inde uyuma 

giren ek, diğerinde uyumu ihlal etmektedir. Uyumu bozan bu örnekte 

ilk ünlü yuvarlak, ikinci ünlü düzdür ve ekin bünyesindeki ünsüz, Eski 

Türkçedeki gibi ötümsüzdür. Eserdeki örnekleri Ģunlardır: 

-ıcı: güç ķıl-ıcı degülüz 48b. 1067 

-uçı: oda ŧap-uçı+lar 55b. 1227 

                                                 
6 Mehekkü‟l-İlim Ve‟l-Ulemâ‟da ekin ünlüsü aynı metnimizde olduğu gibi 

genel itibarıyla dudak uyumuna bağlıdır: ābdest+siz 32a./14, bıçaķ+sız 61a/4, dĮn+siz 

25a/4, Ǿillet+siz 29b/7, nihāyet+siz 3b/1 vb. (Bk. Özkan 2008: 493-494). 
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2.1.2.6. –(U)K ~ -(I)K fiilden isim yapma eki: Eski Türkçe 

devresi ve Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi metnimizde de ek, 

genellikle yuvarlak ünlüdür (Bk. Gabain 1988: 54; TimurtaĢ 1994: 

29). Metinde geçtiği 29 yerin sadece 3‟ünde düz ünlü ile yazılmıĢtır. 

Bu ünlüsü düzleĢmiĢ ekler, asıl Ģekilleri olan yuvarlak ünlülü 

halleriyle aynı kelimeler üzerinde alternanslı kullanılmaktadır: 

-(U)K: aç-uķ 30a. 652, art-uķ 32a. 703, böl-üK+ 18a. 392, 

buyr-uK+ 39a. 834 

-(U)K ~ -(I)K: del-üK+ 42b. 918 ~ del-ik 42b. 916; eks-ük 

14a. 310 ~ eks-ik 3b. 59; yaz-uķ 31a. 677 ~ yaz-ıķ 44b. 968 

2.1.2.7. –Ur- ~ -ir- ettirgenlik eki: Daha önceki devirlerde 

olduğu gibi (TimurtaĢ 1994: 32) metnimizde de genellikle yuvarlak 

ünlülüdür. Geçtiği 8 yerin sadece 2‟sinde ünlüsü düzleĢmiĢtir: 

-Ur-: biş-ür- 13a. 283, giç-ür- 5b. 110, iç-ür-eler 56b. 1258, 

ŧoġ-ur- 18a. 404 

-Ir-: çev-ir-e 20b. 439 (2) 

2.1.2.8. +(n)Uŋ ~ +(n)Iŋ tamlayan eki: Eski Türkçe 

devresinde ünlü uyumuna tabi olan ekin ünlüsü (Bk. Gabain 1988: 63) 

Eski Anadolu Türkçesinde sürekli yuvarlaktır (Bk. TimurtaĢ 1994: 

34). Metnimizde ise, genellikle bu yuvarlaklık devam etmekle birlikte, 

dudak uyumuna girerek düzleĢtiği örnekler de vardır. Eserde 224 

yerde geçen ek, geçtiği bu yerlerin 213‟ünde yuvarlak, 31‟inde ise düz 

ünlülüdür: 

+(n)Uŋ: aġac+uŋ 57a. 1268, cümle+nüŋ 13a. 274, kişi+nüŋ 

47b. 1044 

+(n)Iŋ: bunlar+ıŋ 10b. 221, ķorķan+ıŋ 31a. 679, 

Muśŧafā+nıŋ 26a. 551 

2.1.2.9. +(U)m/ +ümüz ~ +(I)m/ +UmIz ~ +ImUz ~ +imiz 

iyelik ekleri (teklik ve çokluk 1. şahıs)
 7

: Eski Türkçede, 1. Ģahıs 

iyelik eklerinin ünlüleri köke tabidir; ancak kökte yuvarlak ünlü 

bulunduğu zaman ekin ünlüsü yuvarlak olabilmektedir (Bk. Gabain 

                                                 
7 Orta Türkçe lehçeleri içerisinde iyelik eklerinin fonolojik yapısı bakımından 

en büyük farklılığı Eski Anadolu Türkçesi sergiler. Bu sahada 1. ve 2. Ģahıs iyelik 

eklerinin ünlüleri daima dar-yuvarlaktır [ +(U)m/ +(U)mUz; +(U)ŋ/ +(U)ŋUz] ve bu 

sebeple söz konusu ekler, dudak uyumunu ihlal ederler. Oysa, Eski Anadolu Türkçesi 

dıĢındaki diğer lehçelerde teklik 1. ve 2. Ģahıs iyelik ekleri [+(I4)m/ +(I4)ŋ] dudak 

uyumuna girer. Bu eklerin çokluk Ģekilleri [+(I4)mI4z / +(I4)ŋI4z], genel itibarıyla, 

sadece Çağatay Türkçesinde [+(I4)mIz / +(I4)ŋIz]  uyum dıĢında kalır. Bazen bu ekler 

Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinde de uyumsuzluk  [+(U)mIz ~ +(U)mUz ~ 

+(I)mUz ~ +(I)mIz / +(U)ŋIz ~ +(I)ŋUz] gösterir  (Bk. Yıldız 2000: 15-18). 
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1988: 70-71). Halbuki Eski Anadolu Türkçesinde 1. Ģahıs iyelik 

eklerinde ünlü sürekli yuvarlaktır (Bk. Gülsevin 1997: 12). Bu 

yuvarlaklaĢmaya –m sebep olmuĢtur (TimurtaĢ 1994: 33). Metnimizde 

ise, 1. Ģahıs iyelik ekleri ünlüleri bakımından karıĢık bir durum arz 

etmektedir. Teklik 1. Ģahısta genellikle yuvarlak ünlü kullanılmıĢ 

olmakla birlikte, çokluk Ģeklinde ekin ünlüleri bazen yuvarlak bazen 

de düz olabilmektedir: 

2.1.2.9.1. Teklik 1. Ģahıs iyelik eki: +(U/ I)m
8
 

Eserde ünsüzle biten 42 isme,  31 defa yuvarlak, 11 defa ise 

düz ünlü ile bağlanmıĢtır: 

+Um: çalab+um 46b. 1020, ĤabĮb+üm 26a. 549, ķullar+um 

49a. 1074 

+Im: cān+ım 4b. 83, fermān+ımla 25a. 534, yol+ım+dan 

57a. 1272 

2.1.2.9.2. Çokluk 1. Ģahıs eki: +ümüz ~ +UmIz ~ +ImUz ~ 

+imiz 

Ek, metnimizde 21 yerde kullanılmıĢtır. Bunlardan +ImUz 

Ģekli 14 defa, +UmIz ve +ümüz Ģekilleri 3‟er defa, +imiz Ģekli de 1 

defa geçmektedir: 

+ImUz: bitiler+imüz 48b. 1070-1071, göŋl+imüz 61b. 1380, 

māl+ımuz 59a. 1325 

+UmIz: analar+umız+ı 14b. 320, atalar+umız+ı 14b. 320, 

göŋl+ümiz+e 10b. 220 

+ümüz: ǾazĮzler+ümüz 7a. 128, öz+ümüz+e 45a. 975, 

ten+ümüz+i 58a. 1298 

+imiz: peyġamber+imiz+iŋ 30b. 665 

2.1.2.10. +(ü)ŋ/ +(U)ŋUz ~ +(i)ŋ/ +(I)ŋUz iyelik ekleri 

(teklik ve çokluk 2. şahıs): Bu ek de 1. Ģahıs iyelik ekleri gibi Eski 

Türkçede uyuma bağlı idi (Bk. Gabain 1988: 70). Eski Anadolu 

Türkçesinde 1. Ģahıs iyelik eklerine benzemek suretiyle ve 

yuvarlaklaĢma temayülünün de kuvvetli etkisiyle tek Ģekilli olarak 

görülmektedir (Bk. TimurtaĢ 1994: 33). Metnimizde ise, yuvarlak 

ünlülü Ģekillerinin yanı sıra düz ünlülü Ģekilleri de kullanılmaktadır: 

2.1.2.10.1. Teklik 2. Ģahıs iyelik eki: +(ü/i)ŋ 

                                                 
8 Ek, seyahatname‟de büyük ölçüde uyuma girmiĢtir (Bk. Develi 1995: 105-

107). 
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Eserde 17 yerde geçen ek, 1 yer dıĢında sürekli ünsüzle biten 

isimlere bağlanmıĢtır. Bu isimlere 13 defa yuvarlak, 3 defa da düz 

ünlülü Ģekilleri ile eklenmiĢtir: 

+üŋ: dil+üŋ+de 12b. 266, göz+üŋ+i 38a. 814, ķavm+üŋ+e 

49b. 1091 

+iŋ: heybet+iŋ+den 51b. 1134, kelām-ı şerĮf+iŋ+de 41a. 

885, ümmet+iŋ+e 28b. 607 

2.1.2.10.2. Çokluk 2. Ģahıs iyelik eki: +(U/I)ŋUz 

Ek, metnimizde 7 yerde ünsüzle biten isimleri çekimlemiĢtir. 

Bu isimlere yardımcı ünlüsü 4 defa düz, 3 defa yuvarlak ünlülü olarak 

getirilmiĢtir: 

+UŋUz: Ǿamel+üŋüz+üm 45b. 992, yoldaş+uŋuz 58b. 1310, 

yüz+üŋüz 51b. 1132 

+IŋUz: başlar+ıŋuz+a 41b. 898, eller+iŋüz+de 51b. 1133, 

günāh+ıŋuz 52a. 1151, peyġamber+iŋüz 51b. 1139 

2.1.2.11. –(A/U)r ~ -ır geniş zaman 3. teklik şahıs eki: Bu 

ek,  Ahvâl-i Kıyâmet‟te ünsüzle biten kök ve tabanlardan sonra 

yuvarlak ünlü ile kullanılan uyum dıĢı biçimini (Bk. TimurtaĢ 1994: 

36) büyük ölçüde muhafaza etmektedir. Sadece 1 yerde, düz ünlülü 

heceden sonra yardımcı ünlüsü düzleĢerek –ır olmuĢtur: 

-Ur: çıķar-ur 13a. 283, ķıśalan-ur 4b. 74, söyleş-ür 9b. 195 

-ır
9
: ķurtar-ır+uz 45b. 994 

2.1.2.12. –dUm /-dUK ~ -dIm / -dik görülen geçmiş 

zaman teklik ve çokluk 1. şahıs ekleri: Eski Türkçe devresinde 

dudak uyumuna tabi olan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daima 

yuvarlak ünlülüdür ve uyumu ihlal eder. Bu yuvarlaklaĢma –m 

etkisiyle ortaya çıkmıĢtır (Bk. TimurtaĢ 1994: 34-35). Metnimizde 58 

yerde geçen ek, görüldüğü bu yerlerden 56‟sında yuvarlak, sadece 

2‟sinde ünlü uyumuna bağlı olarak düz ünlü taĢımaktadır
10

: 

                                                 
9 Seyahatname‟de düz ünlülü fiil tabanlarına ekin yardımcı ünlüsünün düz 

olarak gelmesi oldukça yaygındır: acığ-ır, bitir-ir, çevir-ir, geçir-ir, göder-ir, yanaĢ-ır 

vb. (Bk. Develi 1995: 93). Eserdeki bu durum, ekin dudak uyumuna girme 

aĢamasında büyük bir ilerleme kaydettiğini gösterir. 
10 Ek, Vasiyyet-name‟de dudak uyumuna girmiĢtir: bağışla-dıķ 41b.9, ķurtul-

duķ 29a. 1, olmaz-dıķ 33a. 10, 11 (Duman 2000: 47). Bir örnek dıĢında aynı fonolojik 

geliĢme, Seyahatname‟de de görülmektedir: al-dıķ, git-dik, görme-dik, bul-duķ vb. 

(Develi 1995: 84). Hikâye-i Veysel Karâni ve Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm‟da da uyum 

gereği düz ünlülerden sonra görülen geçmiĢ zaman 1. çokluk Ģahıs ekinin ünlüsü 

düzleĢebilmektedir: gel-dik 64b/14, gez-dik 55b/11, söyle-dik 58b/12, yitme-dik 
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-dUm: baġışla-dum 60a. 1435, di-düm 43a. 930, vir-düm 

42b. 915 

-dIm: ķal-dım 24b. 515, ver-dim 28b. 607 

Görülen geçmiĢ zaman 1. çokluk Ģahıs eki de, Eski Anadolu 

Türkçesinde daima yuvarlak taĢımaktadır. Eski Türkçede, çokluk 1. 

Ģahıs –t+ImIz Ģekliyle ifade ediliyor. Ancak, geçmiĢ zaman sıfat-fiil 

eki olarak –dUK Ģekli mevcut bulunmaktadır. Bu sıfat-fiil Ģeklinin 

çokluk 1. Ģahıs ekindeki ünlünün yuvarlaklaĢmasına örnekseme 

yoluyla etki ettiği düĢünülebilir (Bk. TimurtaĢ 1994: 35). Metnimizde 

39 kez geçen ek, bunlardan sadece 2‟sinde düz (aynı fiil tabanında), 

diğerlerinde yuvarlak ünlülüdür: 

-dUK: bil-dük 14b. 319, śusa-duķ 56b. 1257, ŧut-duķ 48b. 

1072 

-dik: görme-dik 41a. 876 

2.1.2.13. –dUŋ / -dUŋUz ~ -dıŋ / -diŋüz ~ -duġuz görülen 

geçmiş zaman teklik ve çokluk 2. şahıs ekleri: Metnimizdeki 

görülen geçmiĢ zaman 2. teklik Ģahıs eki, bir örnek dıĢında, Eski 

Anadolu Türkçesinde olduğu gibi yuvarlak ünlülüdür. Bu 

yuvarlaklığın sebebi, -ŋ ve 1. Ģahıs eki –dUm‟dur (Analojik etki) (Bk. 

TimurtaĢ 1994: 35): 

-dUŋ: al-duŋ 23a. 487, getür-düŋ 45b. 986, ķıġır-duŋ 41b. 

892 

-dıŋ: ŧutma-dıŋ 42b. 918 

Ahvâl-i Kıyâmet‟teki görülen geçmiĢ zaman 2. çokluk Ģahıs 

eki de 2. teklik Ģahıs eki  –dUŋ gibi ekseriyetle yuvarlak ünlülüdür
11

. 

Metnimizde 14 yerde geçen ek, bunlardan 12‟sinde –dUŋUz, 1‟inde –

diŋüz, 1‟inde de dikkate değer bir Ģekilde Orhun Abidelerinde ve 

bugünkü bazı Kıpçak Türkçesi Ģivelerinde görülebilen (Bk. Gabain 

1988: 80; TDK 2006: 33; Öner 1998: 143-144) –duġuz Ģeklindedir:  

-dUŋUz: çek-düŋüz 49a. 1076, gir-düŋüz 59a. 1323, ķazan-

duŋuz 45b. 992 

                                                                                                         
59b/11 (Bk. Karaöz 2009: 25); al-dıķ 118/6, çek-dik 174/3, eglen-dik 30/5, ķuşan-dıķ 

115/18, yolla-dıķ 201/17 (Bk. Acarer 2000: 23).  
11 Görülen geçmiĢ zaman 2. çokluk Ģahıs ekinin ünlüleri, metnimizde olduğu 

gibi Klasik Osmanlı Türkçesi devrinde yazılmıĢ kimi eserlerde de çeĢitlilik arz 

etmektedir. Seyahatname‟de ekin ilk ünlüsü genellikle düzdür: al-dıŋz, di-diŋz, buyur-

dıŋz, doldur-dıŋz, gör-diŋz (Bk. Develi 1995: 85). Mehekkü‟l-İlim Ve‟l-Ulemâ‟da ekin 

morfemi genellikle –dUŋIz Ģeklindedir: ider i-düŋiz 46a/9, reǿisler i-düŋiz 43a/4 (Bk. 

Özkan 2008; 491). 
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-diŋüz: işleme-diŋüz 51b. 1140 

-duġuz: ħoşnūd ķıl-duġuz 44b. 960 

2.1.2.14. –(y)AlUm ~ -alım istek 1. çokluk şahıs eki: Eski 

Türkçe devresinde de ölçünlü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi düz 

ünlülü iken, Eski Anadolu Türkçesinde m‟nin yuvarlaklaĢtırıcı 

etkisiyle sürekli –(y)AlUm Ģeklinde görülmektedir (Bk. Korkmaz 

1973: 113). Metnimizde de ekseriyetle durum aynıdır. Bir örnek 

dıĢında, sürekli yuvarlak ünlü (18 yerde) ile yazılmıĢtır: 

-(y)AlUm: aġlaş-alum 52a. 1147, dön-elüm 5b. 108, ķurtıl-

alum 29b. 639 

-alım: dut-alım 10b. 221 

2.1.2.15. –(U)ŋ ~ -(I)ŋ emir 2. çokluk şahıs eki: Bu ek, 

Ahvâl-i Kıyâmet‟te Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlak ünlü ile 

kullanılan (Bk. Gülsevin 1997: 112) uyum dıĢı biçimini büyük ölçüde 

muhafaza etmektedir. Eserde ünsüzle biten 29 fiil tabanına 27 defa 

yuvarlak, sadece 2 defa düz yardımcı ünlüyle bağlanmıĢtır: 

-Uŋ: bıraġ-uŋ 41b. 898, bil-üŋ 1b. 6, iled-üŋ 41b. 898, ķaç-

uŋ 33b. 723 

-Iŋ: diril-iŋ 25b. 535, ŧap-ıŋ 49b. 1096 

2.1.2.16. +dUr ~ +dIr bildirme eki (teklik 3. şahıs): 

Bildirme (Haber) 3. Ģahıs eki –dur, -dür‟deki vokal Eski Anadolu 

Türkçesinde sürekli yuvarlaktır: tur-ur > dur-ur > -dUrø.  (Bk. 

TimurtaĢ 1994: 33). Metnimizde de bu özelliğini genellikle muhafaza 

etmiĢtir. Eserde 346 yerde geçen ek, geçtiği bu yerlerde 341 defa 

yuvarlak, 5 defa düz ünlü taĢımaktadır: 

+dUr: aġudan+dur 57a. 1269, bunlar+dur 46b. 1009, 

dere+dür 56a. 1236, ķanda+dur 29b. 634, nerede+dür 60a. 1351, 

ulusı+dur 51a. 1128, yeri+dür 31a. 679 

+dIr
12

: dünyāca+dır 3b. 52, ehli+dir 57b. 1275, Lažā+dır 

54a. 1197, nār+dır 53b. 1185, Saķar+dır 53b. 1191 

2.1.2.17. –dUK ~ -dIK sıfat-fiil eki: Eski Türkçe 

devresinden beri yuvarlak ünlülü olan –dUK sıfat-fiil eki, Eski 

Anadolu Türkçesinde de yuvarlak ünlülü olmuĢtur (Bk. Gabain 1988: 

82; TimurtaĢ 1994: 136). Ancak metnimizde bu ekin ünlüsü bazen 

                                                 
12 Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm‟da da eserimizde olduğu gibi ek, yer yer uyuma 

girmektedir: degil+dir 133/5, efkār+dır 44/6, ķızı+dır 87/16, kişi+dir 149/5 (Bk. 

Acarer 2009: 21). 
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düzleĢmektedir. Eserde 52 kez geçen ek, bu geçtiği yerlerin 48‟inde 

yuvarlak ünlü, 4‟ünde düz ünlü taĢımaktadır: 

-dUK: aġlaş-duġ+ı 2a. 18, dile-düg+i 22b. 470, işle-

dük+leri 45b. 984, öl-düg+in 17b. 380, ŧap-duġ+um 50a. 1100, yat-

duķları 18a. 401 

-dIK
13

: baġlan-dıķ+dan 8b. 167, çaġır-dıķ+ları 51a. 1126, 

di-dik+leri 4b. 73, śıġın-dıķ+ları 

2.1.2.18. –yü ~ -I zarf-fiil eki: Günümüzde daha çok tasvirî 

fiillerin oluĢturulmasında kullanılan –(y)I4 zarf-fiil eki genellikle Eski 

Anadolu Türkçesindeki yuvarlak ünlülü biçimini (Bk. TimurtaĢ 1994: 

137-138) muhafaza etmektedir. Eserde 20 yerde geçen ek, sadece 3 

yerde düz ünlü ile yazılmıĢtır: 

-yü: di-yü 1b. 7, iste-yü 60b. 1353 

-I: eyd-i virdiler 10a. 214, śavul-ı vireler 57a. 1273, ŧur-ı 

gele 26b. 573 

2.2. Düz Ünlülü Ekler 

Eski Anadolu Türkçesi devresinde sürekli düz ünlü taĢıması 

sebebiyle dudak uyumunu bozan ekler, metnimizde de genel itibarıyla 

aynı özelliklerini sürdürmektedirler. Ancak bazı ekler, kimi yerde bir 

veya birkaç kimi yerde ise daha çok sayıda yuvarlak Ģekilli 

örnekleriyle kullanılmıĢtır. Bu ünlüsü yuvarlaklaĢan ekler, ekseriyetle 

kelime kök ve gövdelerindeki yuvarlak ünlülü hecelerden sonra 

gelerek uyuma tabi olmuĢlardır. Bazen de tam tersine düz ünlülü 

hecelerden sonra ekin ünlüsü yuvarlaklaĢmak suretiyle mevcut olan 

uyum ihlal edilmiĢtir. 

2.2.1. Ünlüsü sürekli düz olan ekler  

2.2.1.1. +cı isimden isim yapma eki: Metnimizde nadiren 

görülen bir ektir. Kullanıldığı yerlerde Eski Türkçe ve Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu (Bk. Gabain 1988: 43; Gülsevin 1997: 115-116) 

gibi daima düz ünlülüdür: 

ķapu+cı+sınuŋ 54a. 1196, yalan+cı+lar 41b. 897, 

yardım+cı 57b. 1277  

2.2.1.2. +din isimden isim yapma eki: Köktürk 

yazıtlarında, daha ayrılma hâli görevi teĢekkül etmemiĢ bulunan ancak 

                                                 
13 Ekin uyum gereği düz ünlü taĢımasını Hikâye-i Veysel Karâni‟de de 

görmekteyiz: aġla-dıķ+dan 82b/17, de-dik+leri 47a/9, giç-dik+den 39b/5 vb. (Bk. 

Karaöz 2009: 22).  
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sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerde yer alan +dın/ +din eki, 

Eski Anadolu Türkçesinde de +dan/ +den ayrılma hâli ekine karĢı, 

aynı Ģekilde bu özelliğini koruyarak devam etmiĢtir (Korkmaz 1973: 

114). Yuvarlak sıradan kelimelerde uyum benzeĢmezliği doğuran ekin 

bu durumunu aynı Ģekilde metnimizde de görmekteyiz. Eserde sadece 

öŋ kelimesi üzerine (öŋ+din 42a. 911, 913, 42b. 921) getirilen ek, 

çekim iĢlevini yitirerek “önce, ilk önce, önceden” anlamlarında zarf 

türeten bir isimden isim yapma ekine dönüĢmüĢtür (Bk. Korkmaz 

1994: 16). 

2.2.1.3. +(I4)ncI isimden isim yapma eki: Eski Anadolu 

Türkçesi devrindeki gibi metnimizde de ilk ünlüsü dudak uyumuna 

tabi olurken ikinci ünlüsünün düz-dar olması hasebiyle ek, uyum 

dıĢında kalmaktadır (Bk. Gülsevin 1997: 118): 

altı+ncı 2a. 16, beş+inci 16a. 348, dörd+ünci 2a. 14, 

on+uncı 2a. 20, ŧoķuz+uncı 2a. 19 

2.2.1.4. +KI / +ġı aitlik eki
14

: Eski Türkçede ekin +ki ve 

+kı olarak iki Ģekli vardı. +kı Ģekli Eski Anadolu Türkçesinde de 

görülür. Hatta Batı Türkçesinin bu ilk devrinde ekin kalın Ģeklinin 

baĢındaki konsonantın ötümlüleĢip yumuĢadığı (ķ > ġ) bile olmuĢtur 

(Bk. Ergin 2004: 163). Ekin Eski Anadolu Türkçesindeki bu 

özellikleri, metnimizde de varlığını devam ettirmektedir: 

elinde+ki 16b. 359, (kanı+kı >) ķan+ķı 57b. 1278 ~ ķan+ġı 

7b. 146, maġrıbda+ġı 4a. 70, maşrıķda+ġı 4a. 70  

2.2.1.5. +sIn teklik 2. şahıs eki: Zamirden inkiĢaf eden bu 

ekteki ünlü, Eski Anadolu Türkçesi devresinde düzdür (Bk. TimurtaĢ 

1994: 38-39). Aynı durum metnimizde de devam etmektedir: 

aġlar+sın 27a. 579, bilür+sin 40b. 863, diri ķıla+sın 14b. 

320-321, cāvidān ola+sın 12b. 267 

2.2.1.6. +yin teklik 1. şahıs eki: Eski Anadolu Türkçesi 

devri metinlerinde olduğu (Bk. Korkmaz 1973: 117) gibi metnimizde 

de de düz-dar ünlü iledir. Tek örneği vardır:  

diŋlene+yin 7a. 130 

2.2.1.7. –dI görülen geçmiş zaman 3. teklik şahıs eki: Eski 

Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesine paralel olarak (Bk. Gabain 1988: 

80; TimurtaĢ 1994: 120) görülen geçmiĢ zaman 3. teklik Ģahıs eki, 

düz-dar ünlülü Ģeklini devam ettirmiĢtir: 

                                                 
14 Ölçünlü Türkiye Türkçesinde genellikle +ki Ģekliyle kullanılan aitlik eki, 

bugün+kü, dün+kü, öbür+kü gibi örneklerde dudak uyumuna tabidir.  
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aķ-dı 11a. 237, dön-di 9b. 193, getür-di 42b. 927, ķop-dı 

12a. 247, ŧoġ-dı 8b. 170 

2.2.1.8. –mIş geçmiş zaman sıfat-fiili ve öğrenilen geçmiş 

zaman eki: Eski Türkçede ekin içindeki ünlü, kökün ünlüsüne uyup 

yuvarlaklaĢabildiği hâlde Eski Anadolu Türkçesinde düzdür (Bk. 

TimurtaĢ 1994: 38, 136). Aynı durumu metnimizde de görmekteyiz: 

bit-miş 25a. 524, çıķ-mış 14b. 322, çürü-miş 25a. 534, ol-mış 

25a. 534; gel-miş+dür 3a. 46, inan-mış+lardur 5b. 104, işle-miş+siz 

52a. 1144, ŧol-mış 14a. 307, yazıl-mış 9b. 202 

2.2.1.9. –(y)ısar gelecek zaman 3. teklik şahıs eki: Oğuz-

Türkmen ve Kıpçak unsurlarının geliĢtirdiği Türk dili kollarında 

görülen bu ek, Eski Anadolu Türkçesi devresinde olduğu gibi 

metnimizde de, ilk ünlüsü bakımından dudak benzeĢmezliği doğuran 

bir ek türüdür (Bk. Korkmaz 1973: 116-117). Sadece kalın sıradan 

örneği bulunmaktadır: 

bĮ-ĥad ol-ısar 21b. 453, ħarāb ol-ısar 21b. 452-453, ķalma-

yısar 21b. 454, revān ol-ısar 21b. 453 

2.2.1.10. –GIl emir 2. teklik şahıs eki
15

: Eski Türkçeden 

beri yuvarlak ünlülü fiillere de düz ünlülü olarak gelen; yani uyum 

dıĢı kalan eklerden biridir (Bk. Korkmaz 1973: 117): 

al-ġıl 22b. 478, götür-gil 60a. 1342, ķo-ġıl 22b. 477, śun-ġıl 

22b. 477 

2.2.1.11. +sIn bildirme eki (teklik 2. şahıs): Bu ek de 

yukarıdaki gibi inkiĢaf etmiĢtir. Eski Anadolu Türkçesine paralel 

olarak (Bk. TimurtaĢ 1994: 39) metnimizde de daima düz ünlülüdür:  

Ǿālim+sin 60a. 1350, ķayġusında+sın 27a. 583, kim+sin 

45b. 990, pādişāh+sın 23a. 483, sen+sin 41b. 891, tezkiye+sin 41a. 

884 

2.2.1.12. –(y)ınca zarf-fiil eki: Eski Türkçedeki Ģekli –

GInçA olan (Bk. Gabain 1988: 87) bu ek, Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinde olduğu (Bk. TimurtaĢ 1994: 40) gibi metnimizde de 

daima düz ünlülüdür. Sadece kalın sıradan örnekleri vardır: 

ķop-ınca 6b. 126, olma-yınca 29a. 615, ŧoġurma-yınca 18a. 

404, var-ınca 57b. 1284 

                                                 
15 Osman Fikri Sertkaya, bu ekin emir eki değil, “pekiĢtirme morfemi” 

olduğunu ortaya koymuĢtur Bk. Osman Fikri Sertkaya, “Bolsunġıl Ŧep Ŧediler”, 

Uluslararası  Türk Dili Kongresi 1988, TDK Yay., Ankara 1996, s. 135-142.  
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2.2.1.13. +mI soru eki: Eski Türkçede bu ek daima +mu 

Ģeklinde olduğu hâlde Eski Anadolu Türkçesi devresinde düz 

ünlülüdür (Bk. TimurtaĢ 1994: 37). Metnimizde de bu özelliğini 

muhafaza etmektedir: 

siz ŧanıķ degil mi+siz 40b. 869, gördüŋüz mi 10a. 205,  

oķumaduŋ mı 23a. 486, bilür mi+sin 31b. 683, ŧutmaz mı+sın 52b. 

1163, ķurtulabilür mi+siz 33b. 724 

2.2.2. Ünlüsü yuvarlaklaşabilen düz ünlülü ekler (ikili 

şekiller) 

2.2.2.1. +lIK ~ +lUK isimden isim yapma eki: Eski Türkçe 

devresinde kökün ünlüsüne uyan bu ek, sonradan Eski Anadolu 

Türkçesinde ünlü uyumu dıĢında kalmıĢ ve Batı Türkçesinin bu ilk 

devresinde ekin yalnız düz Ģekilleri kullanılmıĢtır (Bk. Ergin 2004: 

156-157). Metnimizde 100 yerde geçen ekin ünlüsü, bunlardan 

79‟unda düz ünlü, 21‟inde ise yuvarlak ünlü taĢımaktadır: 

+lIK: gün+lik 13b. 290, ķaraŋu+lıķ 6a. 120, ulu+lıķ 28a. 

600, uzun+lıġ+ı 53a. 1179 

+lUK: büyük+lüg+i 13b. 289, gün+lük 13a. 282, ŧamu+luķ 

61a. 1372, yoġun+luġ+ı 13a. 282 

Bütün bu örneklerden anlaĢılacağı üzere, ek uyuma 

bağlanma yönünde bir hayli aĢama kaydetmiĢ bulunmaktadır. Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde de görülebilen bu durum
16

, ekin daha 

bu devrede uyuma girmeye baĢladığını göstermektedir. 

2.2.2.2.  -I4l- ~ -Il- edilgenlik eki: Eski Türkçe devrinde 

ünlü uyumlarına giren ekin yardımcı ünlüsü (Bk. Gabain 1988: 59), 

Eski Anadolu Türkçesinde ekin bünyesine dahil olmuĢ ve genellikle 

düzleĢerek (I) uyum dıĢına çıkmıĢtır (Bk. Ergin 2004: 206-27; 

TimurtaĢ 1994: 38). Metnimizde yirmi yedi defa geçen bu ek, büyük 

ölçüde ünlü uyumlarına tabidir. Düz ünlülerden sonra düz, yuvarlak 

ünlülerden sonra yuvarlak ünlülü Ģekilleri kullanılmaktadır; ancak 

sadece iki örnekte ek, yuvarlak ünlülü kökten sonra düz ünlülü gelerek 

dudak uyumunu bozmuĢtur: 

 -I4l-: at-ıl- 25a. 527, seç-il- 27a. 578, dök-ül- 45a. 982, ķur-

ul- 35b. 754 

-Il-: gör-il- 5b. 100, ķon-ıl- 2b. 30 

                                                 
16 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde +lIK ekinin uyuma girmiĢ Ģekilleri için 

bk. ÇH s. 45, SV s. 97,  ġC s. 121, DK s. 428-429, TE s. 66-67, MZB s. 115, YZ s. 

179, ADD s. 318-319, AD s. 227, KG s. 150-151.  
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2.2.2.3. –(I4)n- ~ -(I)n- dönüşlülük eki: Eski Türkçe 

devresinden farklı olarak Eski Anadolu Türkçesinde ekin yardımcı 

ünlüsü,  genellikle düzdür (Bk. Gabain 1988: 59; TimurtaĢ 1994: 38). 

Metnimizde ise,  yuvarlak ünlülü 13 fiile 7 defa düz, 6 defa da 

yuvarlak ünlü ile bağlanmıĢtır. Bu durum ekin, geniĢ ölçüde uyuma 

girme eğilimi içersinde olduğunu göstermektedir. Örnekleri Ģöyledir: 

-(I4)n-: bul-un- 13a. 284, gör-ün- 60b. 1353, ört-ün- 18a. 

404, ŧol-un- 4a. 72 

-(I)n-: bul-ın- 13a. 281, ķon-ıl- 2b. 30, ol-ın- 23a. 488, ŧol-

ın- 4a. 70 

2.2.2.4. –(I4)ş- ~ -iş- işteşlik eki: Eski Anadolu Türkçesinde 

dudak benzeĢmesine girmeyen eklerden biridir. Bu ek de yukarıdaki 

iki ek türü gibi Eski Türkçedekine aykırı bir Ģekilde Eski Anadolu 

Türkçesinde genellikle düz ünlü ile gösterilir (Bk. Gabain 1988: 60; 

Ergin 2004: 209). Metnimizde kök ünlüsü yuvarlak olan bir fiilin 

üzerine 5 kez getirilen ek, bunlardan 4‟ünde uyuma girmiĢ; 1‟inde ise, 

uyumu ihlal etmiĢtir. Bazı örnekleri Ģöyledir: 

-(I4)Ģ-: aġla-ş- 17b. 381, söyle-ş- 9a. 185, dür-üş- 13a. 278, 

40b. 863, 870, 873 

-iĢ-: dür-iş- 13a. 277 

2.2.2.5. –i- ~ -ü- fiilden fiil yapma eki: ĠĢlek olmayan bir 

ektir. Aslında düz olmakla (Bk. Ergin 2004: 214) birlikte, metnimizde 

iki kez geçtiği aynı fiil üzerinde hem düz hem de yuvarlak Ģekilleriyle 

nöbetleĢe kullanılmıĢtır. Doğal olarak örneklerden birinde uyum 

sağlanırken, diğeri uyumsuzluğunu sürdürmektedir: 

-i-: sür-i- 37b. 800 

-ü-: sür-ü- 37b. 801 

2.2.2.6. +(y)I ~ +u belirtme hâli eki: Eski Türkçedeki, 

damak ve dudak benzeĢmelerine göre düz ve yuvarlak Ģekillere giren 

–(I4)G ekinin (Bk. Gabain 1988: 64) G#  düĢmesinden arta kalan 

bağlantı ünlüsünden oluĢmuĢ bulunan –(y)I belirtme hâli eki, Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu (Bk. Gülsevin 1977: 31) gibi 

metnimizde de genellikle düz olarak kullanılmaktadır. Eserde 197 

yerde geçen ek, bunlardan sadece 1‟inde yuvarlak ünlülüdür. Bu 

istisnai örnekte ek, yuvarlak ünülülü kök ünlüsünden sonra gelerek 

dudak uyumuna dahil olmuĢtur: 

başuŋ+ı 28b. 604, delüg+i 42b. 918, dünyā+yı 19a. 408, 

oķ+ı 19a. 414, śu+yı 56b. 1250, ŧamu+yı 30a. 643; ķul+u 57b. 1281  
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2.2.2.7. +(s)I(n)+ ~ +ü(n)+ teklik 3. şahıs iyelik eki: Eski 

Türkçeden beri dudak uyumu dıĢında kalan bu ek (Bk. TimurtaĢ 1994: 

37), metnimizde de genel itibarıyla bu hâlini devam ettirmiĢtir. Eserde 

999 yerde geçen ek, geçtiği bu yerlerden sadece 3‟ünde yuvarlak 

ünlülüdür
17

. Bu yuvarlaklaĢma, yuvarlak ünlülü kök ve gövdelerden 

sonra gerçekleĢmiĢtir: 

+(s)I(n)+: ad+ı 13b. 293, ķapu+sı 7b. 140, Ǿömr+i 14a. 309, 

tevbe+sin+üŋ 7b. 150, yüz+in+e 20b. 440 

+ü(n)+:  bölüg+ü 18a. 394, göz+ün+i 26b. 573, 

kendüz+ün+i 10a. 212 

2.2.2.8. +sIz/ +suz çokluk 2. şahıs eki: Eski Anadolu 

Türkçesi metinlerinde +sIz << siz Ģeklinde kullanılan ek (Bk. Ergin 

2004: 285), metnimizde 5 yerde geçmektedir. Bu yerlerden 4‟ünde 

düz ünlülü kök ve gövdelere doğal olarak düz ünlü ile bağlanmıĢtır. 

Diğer 1 yerde ise, ekin ünlüsü yuvarlaktır ve ek, kök ünlüsü yuvarlak 

olan bir fiile getirilmiĢtir: 

+sIz: diler+siz 47a. 1029, gire+siz 47a. 1034, işlemiş+siz 

52a. 1144, olmış+sız 52a. 1145 

+suz: cezāsın bulur+suz 49a. 1086 

2.2.2.9. –(y)IcAK ~ -yucak zarf-fiil eki: Eski Türkçede ve 

bugünkü yazı dilimizde mevcut bulunmayan bu ek, genel itibarıyla 

Eski Anadolu Türkçesindeki Ģeklini muhafaza etmektedir (Bk. 

Gülsevin 1997: 125-126). Ġlk ünlüsü metnimizde de düzdür; ancak 

sadece 1 örnekte yuvarlak ünlülü fiil tabanına yuvarlak ünlü ile 

bağlanmıĢtır: 

-(y)IcAK: çıġır-ıcaķ 26b. 570, dön-icek 8b. 174, gör-icek 9b. 

203, ķop-ıcaķ 30a. 651 

-yucaķ: oķu-yucaķ 16a. 176 

SONUÇ 

Metnimizde geçen bir kısım kelime tabanı ve ek, Eski 

Anadolu Türkçesindeki uyumsuzluğu devam ettirirken bir kısmı ise, 

                                                 
17 Gerek Eski Anadolu  gerekse Orta Osmanlıca dönemine ait kimi eserde ek 

yer yer dudak uyumuna bağlanmıĢtır: oġl+u, üst+ün+e (KY s. 51), gendüz+ü, 

var+un (KG s. 85), ķul+un+ı 5a.1, 3, öŋ+ün+ce 36b.2, 46a.4, uc+un+da 45b.7, 

üst+ün+e 47b.7 (VN s. 41) vb. Mehekkü‟l-İlim Ve‟l-Ulemâ‟da ise ek, dudak uyumu 

açısından karıĢık bir hâl sergilemektedir. Yuvarlak ünlülü tabanlara düz, düz ünlülü 

tabanlara yuvarlak ünlülü olarak getirilebilmektedir: bil-düg+i 26a/1, bölüg+i 11b/3, 

çoġ+ı 16a/15, söz+i 13a/1; ad+un+ı 56a/1, şekl+ün+i 9a/3, üzer+ün+e 45b/9, 

yir+ün+e 12a/3 vb. (Özkan 2008: 489).  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

132                                                                 Osman YILDIZ

 

 
Turkish Studies 

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

Volume 5/1 Winter 2010 

 

 

uyum sürecine girmiĢtir. Yeni Ģekilleri uyuma tabi olan bu alternanslı 

öğeler Ģunlardır: 

  1. Kelime tabanları: çekürge (1 defa) ~ çekirge (1 defa), 

degül (3 defa) ~ degil (3 defa), doķın- (1 defa) ~ ŧoķın- (1 defa) ~ 

ŧoķun- (2 defa),  eksük (1 defa) ~ eksik (1 defa), içün (18 defa) ~ için 

(1 defa), oķı- (2 defa) ~ oķu- (10 defa),  uyı- (1 defa) ~ uyu- (1 defa). 

2. Ekler 

2.1. İşlek olan ekler 

2.1.1. Yeterli miktarda yeni şekilleri olan ekler: +lIK (79 

defa) ~ +lUK (21 defa) isimden isim yapma eki, +sIz (12 defa) ~ +süz 

(4 defa) isimden isim yapma eki, -I4l- (25 defa) ~ -(I)l- (2 defa) 

edilgenlik eki, -(I4)n- (6 defa) ~ -(I)n- (7 defa) dönüĢlülük eki, -(I4)ş- 

(4 defa) ~ -(I)ş- (1 defa) iĢteĢlik eki, +(n)Uŋ (213 defa) ~ +(n)Iŋ (31 

defa) tamlayan eki, +Um (31 defa) ~ +Im (11 defa)/ +ImUz (14 defa) 

~ +UmIz (3 defa) ~ +ümüz (3 defa) ~ +imiz (1 defa) teklik ve çokluk 

1. Ģahıs iyelik ekleri, +UŋUz  (3 defa) ~+IŋUz (4 defa) çokluk 2. Ģahıs 

eki. 

2.1.2. Yeterli miktarda yeni şekilleri olmayan ekler: +lU 

(33 defa) ~ +lI (1 defa) isimden isim yapma eki, -dUr- (52 defa) ~      

-dIr- (1 defa) ettirgenlik eki, -(U)K (26 defa) ~   -(I)K (3 defa) fiilden 

isim yapma eki, -Ur- (6 defa) ~ -Ir- (2 defa) ettirgenlik eki, +(y)I (196 

defa) ~ +u (1 defa) belirtme hâli eki, +(s)I(n)+ (996 defa) ~ +ü(n)+ 

(3 defa) teklik 3. Ģahıs iyelik eki, +üŋ (13 defa) ~ +iŋ (3 defa) 2. 

teklik Ģahıs iyelik eki, +sIz (4 defa) ~ +suz (1 defa) çokluk 2. Ģahıs 

eki, -Ur (108 defa) ~ -ır geniĢ zaman 3. teklik Ģahıs eki, -dUm (56 

defa) ~  -dIm (2 defa)/ -dUK (37 defa) ~ -dIK (2 defa) görülen geçmiĢ 

zaman teklik ve çokluk 1. Ģahıs ekleri, -dUŋ (12 defa) ~ -dıŋ (1 defa)/ 

-dUŋUz (12 defa) ~ -duġuz (1 defa) ~ -diŋüz (1 defa) görülen geçmiĢ 

zaman teklik ve çokluk 2. Ģahıs ekleri, -(y)AlUm (18 defa) ~ -alım (1 

defa) istek 1. çokluk Ģahıs eki, -Uŋ (27 defa) ~ -Iŋ (2 defa) emir 2. 

çokluk Ģahıs eki, +dUr (341 defa) ~ +dIr (5 defa) bildirme eki, -dUK 

(48 defa) ~ -dIK (4 defa) sıfat-fiil eki, -(y)IcAK (6 defa) ~ -yucak (1 

defa) zarf-fiil eki, -yü (17 defa) ~ -I (3 defa) zarf-fiil eki. 

2.2. İşlek olmayan ekler: +cuK+ (1 defa) ~ +cik (1 defa) 

isimden isim yapma eki, -uçı (1 defa) ~ -ıcı (1 defa) fiilden isim 

yapma eki, -i- (1 defa) ~ -ü- (1 defa) fiilden fiil yapma eki. 

Eserde geçen birkaç yeni Ģekilli kelime tabanı ve ekte ise, 

düzleĢme veya yuvarlaklaĢma sonucunda, uyum aleyhine bir geliĢme 

yaĢanmıĢtır. Yeni Ģekilleri uyumu ihlal eden alternanslı öğeler ise, 

Ģunlardır: 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ahvâl-i Kıyâmet’te Dudak Uyumu                                        133                      

 

 
Turkish Studies 

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

Volume 5/1 Winter 2010 

 

 

1. Kelime tabanları:  biti (27 defa) ~ bitü (1 defa), çürü- (2 

defa) ~ çüri- (1 defa), dürüş- (4 defa) ~ düriş- (1 defa), ķurtul- (4 

defa) ~ ķurtıl- (7 defa), ķuyruK+ (1 defa) ~ ķuyrıK+ (1 defa), ŧolun- 

(1 defa) ~ ŧolın- (1 defa). 

2. Ekler: +sUz isimden isim yapma eki, -(y)IcI fiilden isim 

yapma eki, -Il- edilgenlik eki, +(U)m/ +(U)mUz teklik ve çokluk 1. 

Ģahıs iyelik ekleri, -(y)U zarf-fiil eki.  

Görüldüğü üzere, Ahvâl-i Kıyâmet, dudak uyumu 

bakımından telif edildiği Orta Osmanlıca döneminin karakteristik bir 

temsilcisidir. Eserde hem eski hem de yeni Ģekiller bir arada 

kullanılmıĢtır. 18. yüzyıl sonlarında tam olarak gerçekleĢtiği kabul 

edilen bu uyumun Ahvâl-i Kıyâmet gibi geçiĢ devresine ait eserlerde 

birtakım düzensizlikler sergilemesi, geliĢme açısından normal olarak 

değerlendirilmelidir. 
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