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GİRİş 

Meninski'nin üç cildi Türkçe-Latince sözlük niteliğindeki Lexicon (1680), 
bir cildi Türkçe-Arapça-Farsça-Latince kelimelerin dizini biçiminde düzen
lenmiş Onoınastjeum (1687) olmak üzere dört ciltlik sözlük ve Grammatica 
Turcİea (1680) adlı gramer ile birlikte beş ciltlik bir takım teşkil eden büyük 
eseri Thesaurus çok önemli bir çeviri yazılı metin malzemesidir. Tarihi 
Türkçe araştırmaları bakımından büyük değer taşıyan bu anıt değerli eser 
ayrıntılı bir biçimde incelenip işlenmiş olsaydı, ilgili bulunduğu yüzyıl 
Türkçesi üzerine ııleshazy (Nemeth, 1967) ve Harsany'nin (Hazai, 1973) 
metinleri gibi oldukça geniş ya da Georgievitz gibi (Nemeth, 1968) daha 
küçük metinler üzerinde yapılmış çalışmalarda elde edilmiş sonuçlardan 
daha önemli sonuçlar elde edilebilirdi. 

Meninski'nin eseri sonraki yıllarda yazılmış olan bir çok gramer ve 
sözlüğe kaynaklık ettiği gibi, çeviri yazılı metinler üzerindeki bunlara 
nispetle yeni monografik çalışmalarda da XVII. yüzyılın en güvenilir tanığı 
olarak bu esere hep baş vurulmuştur; ama hiçbir araştırmacı O'nun gramerini 
de, sözlüğünü de yeterince değerlendirme girişiminde bulunmamış, yalnızca 
ilgili konularda karşılaştırma yapmak için kendince yeterli bulduğu ölçüde 
örneğini kullanmıştır. Özellikle gramerinde yer alan, Johanson'un ilgi çekici 
tezindeki (1979) 'Reaktionserscheinungen (tepki me görüntüsü)' diye 
yorumlanmış şekilleri açıklayıcı nötr (= düzlük ve yuvarlaklık bakımından 
eşit) ünlü ile doğrudan ilgili kıymetli bilgi (bkz. s. 72) ile, özel bir işaret 
kullanmasa da i böyle bir sesi temsil etmekte olduğu şeklinde yorum-

Diğer çeviri yazılı metinlerde genelolarak bu ünlüyü e temsil eder. 
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lanabilecek olan çok sayıdaki işaretlemesi göz ardı edilemeyecek kadar 
önemli olduğu gibi2

, yine gramerinde verdiği bilgiler ve Lex. ile On. 'daki 
çok sayıda örnek, Boeschoten (1988) için de, epeyce emek vererek kurallara 
bağlamaya çalıştığı, Evliya'nın kapalı lel gibi kök sesleri ya da bir çok ek 
üzerindeki değişik seslilendirme uygulamaları örneklerini yorumlamakta 
güvenilir bir yol gösterici ve daha ileri sonuçlar elde etmekte ufuk açıcı 
olabilirdi. 3 

XVII. yüzyıla ait çeviri yazılı metinler üzerinde yapılmış olan çalımalarda 
bu metinlerde bulunan malzemeler işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu 
monografik çalışmalarda ortaya konan sonuçlar, dudak uyumu gibi me
selelerin incelenmesinde metinlerdeki benzerlik ve farklılıkları yorumlamak 
için karşılaştırmalar yapmak hususunda sağladığı imkan açısından, ayrıca 
ortak noktalara ulaşabilmek için gerekli dayanaklar olarak çok değerlidir; 
nitekim Johanson, ilk kez kullandığı Azeri Türkçesi çeviri yazılı metinleri 
ile, Hazai'ninki başta olmak üzere, benzeri monografik çalışmalarda işlenen 
Orta Osmanlıca çeviri yazılı metin malzemelerini birlikte kullanarak bu 
metinlerde düzensiz ve birbiriyle çelişik işaretlemelerin sebebini açıklamak 

Johanson (1979, 71, 133) Meninski'nin sözlüğünde i sınıfı eklerinin (sadece {miş} 
ve {ci} için örnek verir) daha ziyade palatal (ön damaksıl, ince ünlülü) şekilleriyle 
karşılaşıldığını ve O'nun örneklerinin muhtemelen biraz daha koruyucu olduğunu 
söyler; ancak bu hüküm birkaç ek ve örneğe dayandınlmış olduğu için doğru ve 
yerinde sayılamaz; çünkü Lexicon'da mesela yalnızca {mIş} ekinin bile kalın-ince 
düzenine bağlı bulunduğunu gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır. illesMzy 
(1668) ile Harsany (1672) el yazmalannda da düzenli olarak i bulunduğunu 

kaydeden Johanson, Brendemon'un da, üzerinde çalıştığı malzeme de {mIş} ve {CI} 
eklerinin daima i ile yazılmış olduğunu belirlediğini kaydeder, aynca da O'nun ışı ve 
ICI'nin her iki ekteki {ı} üzerinde muhtemelen koruyucu bir etkide bulunmuş 
olduklarını düşündüğünü aktanr. Johanson'un bu konudaki hükmü şudur: "Açıkça 
görüldüğü gibi, bu sınıf morfemlerinin bilhassa uzun süre korunmuş incelikleri söz 
konusudur" . 

Halbuki önceden belirlenmiş görüşe destek olmak üzere Lex. 'ten seçilmiş bir kaç 
örnek yerine bütün örnekler Or.'de yer alan ünlü değerleriyle ilgili açıklamalann 
ışığında değerlendirilmiş olsaydı, Meninski'nin belli ünsüzlerin önündeki Iii sesiyle 
ilgili işaretlemelerini daha sağlıklı olarak yorumlamak için oldukça geniş bir bakış 
açısı sağlanmış olurdu ve O'nun işaretleme1erinde bir öbek ünsüz önünde, kimi 
zaman aynı kelimede i ile birlikte yer vermiş olduğu ve uyuma aykırı görüntü 
yansıtan i 'nin, bir aralık sesi, /ıl'nın bir değişiği olması gerektiği hesaba katılmış olur 
ve söz konusu örnekler damak uyumuna aykın biçimler olarak görülmezdi. 
Boeschoten bunun yerine "kalın-ince ayırımı ile ilgili Arapça kelimelerin 
seslilendirilmesi konusunda elde bir ölçü bulunmadığını" ileri sürüp Redhouse'un 
sözlüğüne bağlı kalarak bu sesleri uygunlaştırma yoluna gitmiştir, halbuki 
Seyahatnamenin hemen hemen bütün Arapça kelimelerinin seslilendirilmesi için 
Meninski biricik ve en güvenilir yol gösterici olarak seçilmeli idi. 
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girişiminde bulunmuş ve dudak uyumunun tarih içindeki uygulanış işlemini 
teorik bir yaklaşımla kurala bağlamaya çalışmıştır. Şu var ki, transkripsiyon 
metinleri üzerindeki çalışmalarda yapılan değerlendirmeler mevcut örneklere 
dayanır, dolayısıyla varılan sonuçlar ister istemez örneklerin sınırladığı bir 
alan içinde elde edilmiş olur. Farklı malzemeler üzerindeki çalışmalarda 
ortaya çıkan sonuçların birbiriyle çelişmesi, ya da aynı metin içinde 
birbirinden ayrı değerler gösteren örneklere dayanılarak yapılan yorumların 
çeşitlenmesi bir metnin örneklerine bağlı kalınmış olmanın kaçınılmaz

lığındandır. Bu tür çalışmalar hep birbirine atıfta bulunur, bu da ya kendi 
örnekleri üzerindeki değerlendirmeyi doğrulamak, ya da yine örneklerin 
ortaya koyduğu birbiriyle çelişen durumları açıklamak adına yapılır, çünkü 
karşılaşılan çelişkilerin yorumlanmasında güvenilir bir canlı kılavuz yoktur. 
Ne var ki, Meninski gibi büyük dil bilimcilerin bırakmış oldukları gramerler, 
kendileri artık olmasa bile, yaşadıkları çağın dili için en canlı kaynaklar ve 
en güvenilir kılavuzlar sayılmalıdır. 

Avrupalı dil bilginlerinin Türkçe üzerine yazdıkları gramerler de çeviri 
yazılı metin malzemeleridirIer, çünkü hepsinin ortak bir özelliği bulunur: 
ayrı bir abecenin işaretlerini kullanmaları, demek ki Türkçe'nin seslerini 
başka bir abece ile işaretlemeleri. Ama bu gramerlerin öteki çeviri yazılı 
metin malzemelerinden ayrıldığı çok önemli bir yön vardır, o da örnek 
olarak aktardığı malzemeyi aynı zamanda bütün yönleriyle açıklamaya 

çalışmış olduğu dilin yapı ve kurallarını göstermek için kullanmış olma
larıdır. Bunun önemi şudur: örneklerin işaretlenmesinde, görülegeldiği gibi, 
çelişkiler bulunabilir, ama bunlar için gramerlerde her zaman bir açıklama 
bulunur ve bu açıklama ya gerçekten var olan bir ayrı durumun açıkla

masıdır, ya da çelişen örnekler arasındaki yanlış yazılmış olanları belirlemek 
için kullanılabilecek bir kılavuzdur. Bu yüzden bir gramerin örnekleri için 
çeviri yazılı metin malzemeleri üzerindeki çalışmalarda yapıldığı türden 
yorumlara gerek duyulmaz. 

Osmanlı Türkçesj üzerinde yapılacak eş zamanlı araştırmalarda birinci 
sıradaki kaynaklar Avrupalı dil bilimcilerin yazdığı gramerler olmalıdır, 

bunlar arasında en değerlisi de Meninski'nin Grammatka Turcjca 
(=Türkçe'njn Gramen) adlı eseridir. XVII yüzyıl Türkçesini çok uzun yıllar 
bulunduğu imparatorluk başkenti İstanbul'da öncelikle konuşulan dj] 
seviyesinde bütün özellik ve nitelikleri ile tanıyan, üstlendiği görevler gereği 
toplumun üst basamaklarında yer alan eğitimli kişiler, yöneticiler, sanat ve 
ilim adamlarıyla yakın ilişkide bulunma imkanı bulmuş olarak da, bunların 
bir yandan konuştukları, öte yandan yazıda (resmi yazışmalarda ve edebi 
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yazılarda) kullandıkları dili yazılan ve okunan dil seviyesinde yine bütün 
yönleri ile doğrudan duyan ve öğrenen Menİnski işte bu yüzyılın Türkçesi'ni 
adı geçen eserinde bütün ayrıntıları ile yansıtmaktadır. Bu gramer, denilebilir 
ki, şimdiye kadar yayımlanmış olan bu yüzyıla ait bütün çeviri yazılı metin
lerin yorumlanmasında tek ve en güvenilir kaynaktır; yeterince yarar
lanılmaması bir yana, ciddi bir çalışmaya konu edilmemesi ise Osmanlı 
dönemi Türkçesi üzerindeki çalışmalar adına oldukça hayıflanılacak bir 
durumdur. 

Aşağıda sunulan incelemede Meninski'nin gramerinde yer alan bilgiler 
ışığında günlük konuşma dıli ile edebiyat dıli (okuma dili) seviyelerinde 
olmak üzere XVII yüzyıl Türkçesinde /ıl sesinin değeri ve bu sesin 
değişikleri (= allophonic variants) ele alınacak, böylece Meninski'nin 
Thesaurus' ta aktardığı bütün çeviri yazılı malzeme de kendi bilgileriyle 
değerlendirilmiş ve yorumlanmış olacaktır. 

Meninski'ye göre /ıl ünlüsü ve değişikleri 

l.y=ı-/ıl 

a. Bilindiği gibi, Arap asıllı eski Türk abecesinde /ıl ünlüsünü aktaracak 
bir işaret yoktu; bununla birlikte, xıv. yüzyıldan itibaren, metinlerde gerek 
kelime tabanıarındaki damak ardı ünsüz seslerinin harf karşılıkları (L9 , t), 
gerekse bu gibi ünsüz sesleri yapısında bulunduran [lık~ [cuk~ [cagız~ [duki 
gibi morfemler yardımıyla, XVi. yüzyıldan sonra ise transkripsiyonlu 
metinler sayesinde bu sesin değeri büyük ölçüde belirlenebilmektedir. 

Meninski bu sesin lel ile Iii arasında orta bir ses olarak çıkarıldığını, alt 
dişlerle dili birbirine değdirmeden, ama dili daha geri çekerek ve ağzı 

kapamaksızın daha güçlü bir solukla /il sesi çıkannak suretiyle kolayca elde 
edilebileceğini ve bu sesi Lehlerin kendi /ıl'larını söylerken Türklerinkine 
yakın bir şekilde çıkardıklarını söyler. (Gr. s. 5). Bu sesi aktarmak için 
seçtiği y işaretinin kullanım sınırlarıyla ilgili şu değerlendirmede 

bulunmuştur: "Bu harfi yukarıda belirtilen 'katı ünsüzler'den (= consonantes 
duras) [L9 t t .b .b u.a ~ t rJ önce ve sonra gelen ünlü işareti :: 'kesı~ 
kesre, esre' yerine kullandım" (Gr. s. 8). Nitekim hemen hemen bütün 
Arapça ve Farsça kelimelerde söz konusu harflerin ön ve ardında bulunduğu 
var sayılan kesre bu işaretle (y=ı) aktarılmıştır: 
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c: (ha) : hıcab~ hıkme~ hıma~ azhıye~ fmhıs, banh fiitIh Ihri0 lamıh 

madıh muhıbb, münıh müzahım, rabıh rahıl, samıh. 

t (bı) : !plaf, lpraş, !predmenet !pya~ a!pre~ a!p~ ba!pl, da!pl, fiisıg, kang, 
münfesıg, rasıg, şamıg. 

~ (sad) : sıharen, insırat; hasıl, mmnsıb, münfmsıl, gayıs, galIs, gamıs, 
muglIs, mu(tens, mütebmsbıs. 

~ (zad) : zıdet zı(f, zır, znnn, zıya, hazn; /lizıl, müzıh nazıc, vazıh 

fiiYl0 münlfabl0 münlfl0 müstenfiz . 

.b (tı) : tIbb, tIbaga~ tIiI, tIhal, tJhane~ tIla, ıstilah IstIbal; ıstıfii, bası~ 

fiitı~ gayı~ habı~ galI~ gatı~ hayı~ mehbı~ mugaliI~ InugtelI~ mü/ht . 

..b (ZI) : zlll, müstahfi0 müsteylfl0 müteya!pf1z. 

t C ayn) : (ıbade~ (ıbre~ (ır/lin, (ızze~ ba(ıs, münbe(ıs, ı(lfad, 1 (tibaı;· 

ama: i( tİba~ i( tira0 Fra0 i( ta, Fzam. 

~ (kat) : lfıble, lfıdah lfıdem, lfılade, mı!pıat!s, sılfl, sılflet. 

Arapça kuraılı birleşik yapılarda da aynı durum geçerlidir: fJ- (urzı 'n-nas, 
Ila-inkırazı'z-zeman, bi-tarilfı'l-ıgfii gibi. 

Sonunda düzensiz çift ünsüz bulunan Arapça ve Farsça kelimelerde bu iki 
ünsüz arasına girerek yeni hecenin kurucu sesi olan dar-düz ünlü de aynı 
davranışı gösterir: (alfıl, asıL, glslmlIlf, lfahn; nalfış, sabı~ zagım ... gibi 

XVIII. yüzyıl Türkçesi için önemli bir kaynak olan gramerinde Viguier 
(1790, 42) /ıl ünlüsünün niteliğini "tek heceli me (= mı), ne (= nı) 'da olduğu 
gibi" diyerek, 'duyulurluğu az' anlamındaki muet sıfatı ile tanıtır, hemen 
ardından: "bazen belli-belirsiz (mat, donuk, silik = sourd) bir İ gibi duyulur" 
şeklinde bir açıklama yapar ve babase (= babası), babame babamı), 

babane (= babanı), aleqomaq (= alIlfoınalf), tanemak (= tanımalf) örneklerini 
verir. Daha sonra aynı sesle ilgili bir notta: "Türkçe'de duyulurluğu daha az 
bir 'kapali (=ferme) 1 [kullandığı işaret eL yoktur; 1, r ünsüzlerinden önce ı 

http://www.turkdilleri.org/



350 MERTOL TULUM 

ünlüsü "duyulurluğu az (=muet) ı gibidir" der ve "kelmak ve kennak 
kelimelerini Fransızca q{jjmaq, qennaq gibi okumayınız" diye bir uyarıda 
bulunur (bkz. 50. s.). 

b. Meninski'nİn fonetik niteliğiyle tanıttığı bu ünlü için kullandığı işarete 
ince sıradaki birçok Türkçe kelimede kök ve ek ünlülerinİn karşılığı olarak 
yer vermesi, öyle sanıyoruz ki, bu ünlünün bir değişiğinden söz etmeyi 
gerekli kılmaktadır. 

Or.'de böyle bir değişikten iki kez söz eder. Geniş ve gelecek zaman 
çekim örneğini verdiği 72. sayfada çoklu 1. şahıs için sevenZ, vel (= ya da) 
severüz biçimlerini kaydedip, ardından 'hemen hemen, -e yakın' anla
mındaki quasi kelimesinin kısaltması olan q.'dan sonra sevenz biçimini 
ekler. Yuvarlak ünlünün söyleyişteki bu fonetik ayrıklığına aynı sayfada 
tekli 1. şahısla ilgili yeni bir açıklama yaparak netlik kazandırır: "Türklerin 
çoğu birinci şahısta, severem tleki gibi, son heceyi rem biçiminde söyler; 
bununla birlikte kimileri nİn (severim), kimileri de -"- (ötre) ile rom 
söyleyişini tercih eder; diğerleri arasında bu sonuncusu özellikle özentisiz, 
senli benli konuşmada (= in vulgari sermone) her zaman kullanımdadır: 
severüm gibi; ancak ses Lehçe'nin y (= ı)'sına yakındır, hemen hemen: 
sevenm". 

Harsany (1672)'de yer alan bilerler (= bilırler), bilersen (= bilirsın), 

gyeterürler (= getırorler), yetişerdi (= yetişirdi) ve penyer (= penYiI 'peynir') 
(bkz. Hazai 1973, 363) örneklerindeki /ıl ile Viguier'in (1790, 49) bir tür 
söyleyişe göre kaydettiği efendim örneğindeki lll, nihayet Deny'nin (1955, 
26; Terc. 1995, 17) 'karma (=mixte)' diye niteleyip söz ettiği bir /ıl değişiği, 
anlaşıldığına göre, İstanbul'un konuşma Türkçesi'nde XVıı-xıx. yüzyıllar 
boyunca var olagelmiş ve xx. yüzyılın ilk yarısında da varlığını korumuştur. 

Bergstrasser'in (1918; Terc. 1936, 13-14) "velar (ön) 1, n ve zile irtibatta 
barizdir" diyerek tanıttığı ve 'mat (belli belirsiz, donuk, silik = sourd) /ı/' 

diye adlandırdığı ses de aynı ses olmalıdır. 
Deny (1955, 26; Terc. 1995, 17), önce bu ses değişiğinin geldi, evim gibi 

kelimelerin son hecelerinde rastlanan bir kapalı iii olduğunu söyler, daha 
sonra da İstanbul'da eklerin söylenişinde öndeki Iii ve gerideki /ıl arasında 
karma bir Iii (i) bulunduğunu belirterek verdi örneğini kaydeder (1955, 59; 
Terc. 1995,47). 
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Nemetlı (1965; Türkçe terc. 1996, 27) de benım, evım, elınde, örneklerini 
vererek Vidin ve Batı Rumeli ağızlarında görülen bu /ıl değişiğinden söz 
eder ve uyumu bozan bu ünlünün görüldüğü başka örnekler de verir: 
degıştım~ soyledım~ izın~ kı1ım~ peynıı; eJendım~ yedıncı: ıkinI0 eylılç ve nci 
dilım~ dılsız, dipsıZ, bensI0 geJjnım~ benım~ istenm, söylersın~ uyur mı'sın~ 
sonnış idın (bkz. Türkçe terc. 1996, 17. ve 53. s.) 

Harsany'nin Colloquia'sı başta olmak üzere, bir çok transkripsiyon metni 
ile Avrupalılar tarafından yazılmış kimi gramerlerde e ile işaretlenen bu ses 
için Hazai (1973, 320) "muhtemelen Iii (= /ıl) foneminin bir varyantıdır, bu 
yüzden az rastlanır" der. Daha sonra İve lseslerinin l; L m~ n, zünsüzleri ile 
ilişkili bulunduğu durumlarda e ile gösterildiğİni belirten araştırmacı şu 
değerlendirmede bulunur (bkz. 363. s.): "Şu kabul edilebilir ki bu gibi 
durumlarda /il vel Iii fonemlerinin hususi varyantları hesaba katılabilir." 

Ayrıca bkz. s. 327: "/ıl fonemi /il foneminin bir varyantı olarak değerlen
dirilmelidir".4 

Çeşitli dönemlerde ve dil coğrafyasının farklı alanlarında varlığı 

belirlenen bu /ıl değişiğinin fonetik niteliğini tanıtmayı amaçlayan bu 
açıklamalardan çıkan sonuç şudur: Bu /ıl donuk, silik, belli belirsiz, bir 
sestir, bulunduğu fonetik çevrede kimi kez li/'ye yakın bir ses verir, ve 
demek ki, bu iki ses arasında sürekli bir geçiş oynaldığı bulunur, bu yüzden 
de bu ses /ıl - iii aralığında renk kazanan, bir yandan lı/'nın, öte yandan /i/'nİn 
bir değişiği gibi değerlendirilmelidir. Meninski'nin belli fonetik çevrelerde 
bu sesi aktarmakta kullandığı işaretleri işte bu ölçü içinde değerlendirmek 
gerekir. 

Öte yandan, Meninski'nin y (= ı ) ile yazıya geçirdiği bu ünlü, aşağıda 
öbekleştirilmiş olarak verilen örneklerde görüleceği üzere, ancak belli ünsüz 
seslerle birlikte bulunabilmektedir ki başka kaynakların yukarıda verilmiş 
olan örnekleri de bu durumu doğrulamaktadır. 

Johanson (1979, 104) "nötür ünlü" saydığı çeviri yazılı malzemelerin bu e işaretini 
Hazai'nin bIlersen, yetişerdi gibi örneklerde iii olarak okumasını fonetik yönden 
"kabul edilebilir" sayar, ancak morfonolojik yönden uyumlu olmadığı yolundaki 
görüşüne karşı çıkar; çünkü O'na göre bu ünlü 1- (indifference = ilgisizlik) 
merhalesinde 'tepkime görünüşü'nü temsil etmekte olan bir 'nötür ünlü'dür ve 
fonetik bakımdan asıl bir görünüşü temsil etmeyip morfonolojik bir ayrımlaşma 
gereğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

http://www.turkdilleri.org/



352 MERTOL TULUM 

ldl jle : - jmdı~ şjmdı~' ama: ımdı: şıındi' - çjvjldı~ fisı'jdı~ jjjıldı~ sı'jjndı~ 

dökündı~ süpüründı~ ama: budand~ süpüründı~ sözündü~' - begendı~ 

degjştürdı~ dürüldı~ eyledı~ geçjndı~ geldı~ öldı~' ama: begendi 

Iri jle : demır, (gemı) deınn, (oca!f) demn~ (sapan) demn~ (gemı) demın, 
(sapan) demun,' eyenm (ama: eynmJ jn, jnJı~ jn (!fum), jn (yagmur)J' ama: 
jrj (!fum), jrjlanma~ jrj (sözler), İrj (yagmur). 

lıVile: bejjI0 Sjjjıı; yejjı, yejjılmjş. 

Isı Iie : - geyısı,' - ahenksI0 belürsI0 dejjsI0 eyersI0 fikİrSI0 gemsI0 
hünersI0 jSSI0 keyfSI0 lekesI0 mezhebsI0 nınayetsI0 Ö1ÇISI0 perhizsI0 
rüşvetsI0 sebebsI0 şenJjksI0 tüYSI0 ümidsI0 vetiresI0 YÜZSI0 zinetsI0' 
ama: ıssüzJjk, yemışsjzJjk,' - jdesI0 jtmeyesI0 bIiesI0 01mayasI0 boşlar 

mısI0 (Ne kadar) ademsI0 ama: (!faç) kıŞısız. 

ltı ile : - kötı, ötı 'ütü', yjtı 'iti, keskin', örtı; - bjttı~ geçtı, gjttIJ jttı,' -
(tahta) bjt-ı. 

Meninski kalın sıradan kimi kelimelerde 3. kişi iyelik ekini /ılalarak 
işaretlemiştir ve bu durum ilk bakışta olağan görünür: (demır) alat-ı, (!fahve, 
!fulak) alt-IJ (yeban yedek, yük) at-IJ (ev) bısat-ı, (göz) dost-ı, (aıpa) !favut-ı, 
(et) !furt-ı, (agır, balı~ bOynu0 çürek, dejjI0 djş, dura!f .. .) ot-ı, (at) pusat-ı, 
(padışahlerüJJ) somat-ı, (a!fşam, !fıŞ, öyle) va!ft-ı, vasat-ı, (yaya) zabıt-ı,' 

ancak dikkat edilecek olursa bu kelimelerin hepsi ltı ile kapanmaktadır ve 
işte bu durum önemlidir, çünkü başka seslerle kapanan kalın sıradan 

kelimelerde ek hep ince, Iii olarak işaretlenmiştir: cevab-ı: agac-ı: tanif-ı: 

nısf-ı: dezgah-ı: destgah-ı: padışah-ı: sjyah-ı: bayram-İ, dam-İ, ta (am-ı: 
eyyam-İ, çoban-ı: fidan-İ, oglan-ı: siçan-İ, taban-ı: yan-ı: bıfiar-İ, burmalar-ı: 

bıyar-ı: saz-i Bunlar fıilden isim eki {-dı} iyelik ekli kurd-ı, kalın sıradan fıil 
tabanıarındaki geçmiş zaman eki {-dı} ve {-tı}, ve yine fıilden isim eki {-ı} 
ile yapılmış tartı kelimesinin ikincİ hecesi -tı ile birlikte değerlendirildiğinde, 
ince sıradan kelimelerde görülen /ıl ünlüsü üzerinde ldl, ltı ünsüzlerinin 
fonetik etkisi apaçık ortaya çıkmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Viguier'in (1790) efendım örneği ile Deny'nİn grameri 
(1921) ve Principes de grammaıre Turque adlı eserindeki (1955) kayıtlarla 
XVIII. ve XX. yüzyıllarda İstanbul Türkçesinde var olageldiği anlaşılan bu 
/ıl değişiğinin XVII. yüzyıldaki varlığı Meninski tarafından zengin örneklere 
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dayalı olarak, ortaya çıkış şartları ve kullanım dereceleri ile ayrıntılı bir 
biçimde belirlenmiştir. 

Bize göre bu ünlü, birlikte bulunduğu ön ünsüzler cl, ~ ~ n ~ s, znin 
boğumlanma yerlerinin, sert damağın ön kısmına, başka bir deyişle, diş 

yuvası gerisine (sırtına) doğru kayması, yani bu ünsüzlerin geri kıvrımlı (= 
retrof1ex) bir özellik kazanmaları ile ilgilidir. İşte bu durumda zaten geriye 
çekilmiş dil ile çıkarılan /ıl'nın boğumlanma yerinde de bir kayma olmakta 
ve dil ucu biraz öne kayarak lil'ye çok yakın, kısa bir /ıl değişiği duyulmak
tadır; evım örneğinde duyulan /ıl çeşidinin ise, Ivl'nin diş-dudak (labio
dental) niteliğiyle ilgili bulunuyor olması gerekir. Şunu da ekleyelim: bu 
ünsüz seslerin başka ünsüzlere göre başkalığı, bunların boğumlanmalarının 
iki tipli olmasındandır. Bunlar hem ince ünlüler gibi ağzın ön bölümünde, 
hem de aynı zamanda dil ucu ile boğumlanan seslerdir, dolayısı ile dil 
ucunun farklı yönde hareketlerinden etkilenerek değişik renkler kazana
bilmekte, ön ve ardlarındaki ünlülerin fonetik renklerini de değiştirebil

mektedirler. 
Meninski'nİn verdiği zengin örneklere rağmen, XVII yüzyıl İstanbul 

Türkçesinin ünlü sesleri içinde bu sesin oldukça dar bir alanda varlığını 
duyurduğunu kabul etmek gerekir, düşüncesindeyiz. Viguier de (1790,.49) 
XVIII. yüzyılda İstanbul'un günlük konuşma dilinde kapalı /ıl bulunmadığı 
yolundaki açıklaması yanında, efendım söyleyişi için "İstanbul halkının 
büyük çoğunluğunun, efendim-efendım biçimlerinden birİncisini kullan
dıklarını, kusurlu buldukları ikinci söyleyişten kaçındıklarını" kaydet
mektedir. 

c. Meninski'nin Thesaurus'unda bulunan örnekler arasında kalın sıradan 
şu Türkçe kelimelerde ön seste ve ilk hece iç sesinde i ile işaretlenmiş 
örnekler de yer alır: ira~ İralflanmış, irılma~ irlayıci ıima~ 0Ai )La i is
latmalf(madefacere), ~)Lalıslanmış(madefactus), ~Iısı (calidus), ~ i 
ısıcalf (calidus), ~i ıssı (calere), ~i ıssıcalf (calere, calida), ~i 
ıssıcagum (var) (calere),' (.$.)L.:ı:ı~ dişari (extra), o~.)L.:ı:ı~ dişarda (extra), ~.)L.::ı~ 
dişarısi(exterior), dişarısi (extra), dişardaki (exterior), 0Ai1~ sıçratma~ J.ı 
L4.ı yıl 'sene' , ~ u~ yilden yıle, ~ yillıl!; buna karşılık: (.$.)L.:ı:ı~ dışarı 

(exterior), J,.a)La1 ıslaınalf (madefacere), ~~i ısJanmalf (madefieri, 
madere), ~)Lalıslayıci (madefacere), ıJ)Lalıslalf(madidus),~ )La i ıslayış 

( d f: t · ) .. i :k <\...al :. i .' :·1 ma e ac LO , L.9A ~ sıçrama., ~ sıçrama, (J-'l:! ~ sıçrayış, ~ ~ 

sıçraşma!.ç J.ı yil, ~ yıJ/ılf. 
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Nemeth'in Vidin ağzı için dikkat çekici bulduğu islat- ile (bkz. Türkçe 
ten~. s. 27) Bergstriisser'in kaydettiği inlmaq, Meninski'nin işaretlemelerinin 
yerindeliğini ve güvenilirliğini ortaya koyar. Nitekim Deny de (1955, 64; 
Türkçe terc. 1995, 51) ıratyerine iraJ.c ye ınnatyerine innaJ.csöyleyişlerinin 
Meninski gibi eski ve dikkatli yazarlar tarafından belirtildiğini, bunun 
muhtemelen kitaplarda kalmış olan daha kibar bir söyleyiş olduğunu yazar. 
Bu kelimelerde ince duyulan ünlüye rt s, r, y gibi seslerin eşlik ettiği gözden 
ırak tutulmamalıdır; nitekim Meninski diş ünsüzleri Id!; ltı, /ll, ını' IrI, Isı' IzI,' 
diş eti ünsüzleri ıcı' ıçı' ışı ile damak önü ünsüzü if/hin dar kalın ünlüler 
üzerindeki dereceli inceltici etkisini, kalın sıradan taban ve gövdelerle 
eklerde /ıl ve lul ünlülerini çoklukla i ve ü ile işaretlemek suretiyle oldukça 
düzenli bir biçimde göstermiştir. 

2. y=1-/11 (kısa ı) 

Bu da Meninski'nin işaretlemelerinde yer alan bir /ıl değişiğidir. Bu sesle 
ilgili olarak burada iki ayrı duruma temas edilecektir. 

Bunlardan biri Meninski'nin bu ses değişiğini Farsça ad ve sıfat 

takımlarında (izafetlerde) 'katı ünsüz harfleri' diye nitelediği ünsüzlerle 
oluşan ve her zaman ortada bulunan açık hecedeki bağlayıcı düz-dar ünlü 
için kullanmış olduğudur. Bu ünlü çok kısadır, çok düşük bir sesle seslen
dirilir. Duyulurluk derecesi çok az olduğu için niteliğini (= kalitesini) 
belirlemek bazı durumlarda zorlaşır, bu yüzden Bergstrasser (Türkçe terc. 
1936, 17) buna 'mırıItı ünlüsü' demektedır mesh-f cebln, kth-f memiilik, 
çarlJ-f felek, kralJ-f sii~ bulüs-f J.calb, hırs-f mansıb, ıgmiiz-f (ayn, arz-f leşker, 
şeriiyıt-f sulh, hıfz-f niimüs, J.cat( -f tarlJ.ç feriig-f bii~ tarIfc-f HaJ.c. 5 

İkincisi Meninski'nin Türkçe bırakmaJ.c kelimesini bralpnaJ.c şeklinde 
aktarmasıdır. Buna bre ünlemi ile Farsça trup « türb, türüb) ve traş « teriiş) 

kelimelerini de katabiliriz. Bu örnekler br, tr arasında /ıl'nın tutunamadığını 
ve duyulurluk değerinin 101 olduğunu gösterir. Batı dillerinden gelmiş olan 
bratva, brava, transı: trinketa kelimelerinde de aynı durum söz konusudur. 

Türkçe'nin kendi hece yapısına yabancı bu gibi 'çift doruklu' ön hece
lerde geliştirdiği seslilendirme düzeni ya öne, ya da iki ünsüz ses arasına bir 
ünlü koymaktır; nitekim Meninski'de: isJ.candil (-+bolis, < İt scandaglio), 

Bu izafet lil'si /ıl ile sonlanan kelimelerden sonra tek başına bir hece teşkil etmiş 
olarak i 1 i ile işaretlenmiştir: 1!azl-[ şehr, 1!azl-[ (asker]. Duyulurluk derecesi pek az, 
çok düşük bir sesle söylenen bu kısa ünlü düşme eğilimindedir, nitekim: 1!azl-(asker 
(sonra: 1!azasker). 
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iskele (~portus, emporium, < İt. seala), iskemle (~scamnum, < Grek. 
seamni), ısI!ombri (~scombrus, < Grek. skombros) ve bu gün: istasyon « 
Fr. station), ispirto « İt. spirito) ve sıtact sipor gibi. 

3. Y = i -II i (uzun 1) 

Meninski bu işareti Arapça ve Farsça kelimelerde, hece sesi olarak, 'katı 

ünsüzler' dediği ünsüz sesleri gösteren harflerden önce ve sonraki uzun ünlü 
işareti ~ ~ (ye) yerine kullanmıştır; ancak bir çok kelimede belli ünsüz 
seslerin önünde inceldiğini gösteren işaretlemeler de bulunmaktadır: 

C (ha) : eahlm, ferahI~ lahls, mahlct muhIl, nahlb, nahlf; rahIl, rahlm, 
taI!blh, terhlb, tevhlel sarlh,' ama lel'li ve lel'ye yakın söylenen hi/'lı heceden 
sonraki hecede çoğu durumda benzeşerek incelmiş olduğunu gösteren i ile: 
eerlh, melIh, me1Tlh, tedmlh, sarIh, taI!blh, tasfJh, tasrlh ve: rlh. 

t (bı) : bI~ sabı' babIL dabIl, teşbIs, telbIs, aınlbten blb, ınlb, tarIb; ama 
belli fonetik sebeplerle incelmiş olarak: temrib, tevblb, tevslb, zemlb, akib, 
amlbten, avlbten, eglb, ferhlbten, tevarIb, mesib, nasib ve: sib. 

~ (sad) : basls, berIs, eI!asIs, g alIs, harls, bamls, I!amls, razls, tablJs, 
ta]p-Is, tabvIs; ama sözü edilen sebeplerle: harls. 

~ (zad) : müzI, mazigat fazIlet ~ hazIınet (krş. ~jkı hezımet), 
hazIret iiizıh, ınuzlf, nazıe, tefzll tefzI~ yaezlct galJ~ harI~ eırrI~ marIz, 
tahrI~ taerI~ tevzlh, ta e vlz; ama: taerI~ taevlz . 

.b (tı) : I!atıeat mılpıiitls, neşn sn tastlh, vesn' ama sözü edilen sebeplere 
bağlı olarak: beslt neşlt I!ameblt balIt 

j; (zı): ~ eazlmet(~jc eazlmet), azIın, lahzI, vazIfe, enazlI, taezlm; 
ama ıslak ıkı yüzünden: ~ taekIz. 

t tayn) : beeıel derI, seeıel za eınıI! (krş. bu günkü: zayıflık); ama 
fonetik sebeplerle: relF, banie, manie, mühteınF, I!anie, ta]p-ie, vasie, ta]je. 

t (gayn) : gIbet raglbet bagI, bagI, azig, ferlg, rig, teblIg; ama ses 
etkileşmeleriyle: mIgnak, tetTi/I, tendig, teblIg. 
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ı3 (kat) : içIı; laiçIs~ lezlIç naiçlı; faiçlı; haiçlı; tahlçlz; teviçIı; ta(HIç tatIlIç 
tae vlIç telIIIç teftIIç telblIç tenmlIç zemIiç; ama benzer ses tesirlerine bağlı 
olarak: telIlIç temblIç termlIç tatblIç tae vliç. 6 

Kimi Arapça ve Farsça kelimelerde, özellikle son açık hecede, söyleyişte 
kısalmış olan sesi ı ile aktarır: ~\.c (asılı!ç, ~l;ı baiçı, ~i.§ içazı, ~ ~\.§ 

içazı-i şehr, .P ~\.§ içazı-i leşker, ~i.§ (köy) içazısı: (topraiç) içazısı: ~ 
~i.§ içfizı- (asker ~\.§ içazı1ıiç ve halk. ~i.§ içadı, ~i.§ içadısı: ~\.§ 
içadı1ı!ç, I.SY.) içırmızı, ~\y..::ı surahı0,ı,ljj zindıiçve birkaç yerde Iii ile: ~\.§ 
içadi efendı: içadi- (askeı; içadi-leşker. 

Ayrıca, Türkçe kelimelerde -pek seyrek de olsa- iç seste ve son seste c..s 

(ye) ile yazılan /ı/ ünlüsünü y( = 1) ile işaretlediği görülür: don-I ( ~exterior), 
~.J:! yarllg, yar/lg (~absolutio, mandatum, venia); ama buna karşılık: tl)·;1 
yarlıg (~venia), ı31).;1 yar1ıiç(~pnestare) [krş. Farsça'da: ~.J:! yarflgh bkz. 
St.]. Bunun özellikle kapalı hecelerde yazılışı aktaran bir işaretlerne olması 
yanında açık hecelerde yalnızca edebi dile ait bir söyleyiş değerini 

yansıttığını unutmamak gerekir. AruzIa yazılmış şiirlerde heceler kapalı 
değilse, vezne bağımlı durumlarda uzun okunmak zorundadır; okunduğu gibi 
ezberlenir, ezbere okunduğu zaman da böyle okunur: krş. ŞerbetI içarşumda 
tutt[ hiiriler .. 0 , ••• Lezzet! da!;ıl şekerdff yoiç idI- (XV. yy., Süleyman Çelebi. 
Mevlid)~' BenI candan usandırdj cemdan yar usanmaz mj- XVI. yy., Fuzuli. 
Divan). 

Arapça kelimelerde Iii ardındaki boğazlı 115/ sesinin ön damaksıllaşması ve IkİI (ıslak 
k) gibi söylenir olması için Meninski'nin yazımı değiştirilmiş olarak kaydetti ği şu 
örnek çok ilgi çekicidir: rf..JıterkJm. Arapça'da <,j (kat) ile ~Y biçiminde yazılan ve 
'yazma, yazı ya da rakamla belirtme; çizme, karalama; sözleşme' anlamlarına gelen 
bu kelime On.'da iki yerde (-tcompactum, compromissum) üç kez böyle yazılmıştır. 
Lex. 'in ilk baskısında rf.Y'e yer verilip 'vitiose pm ~.Jı' (= ~Y'e göre kusurlu 
olarak) diye açıklama konmuş, ikinci baskıda ise hiç yer verilmemiştir. Yukarıda 
kaydettiğimiz tefTJJ.ç tEitbJ/f gibi kelimelerin bu gün ön damaksıl /kı ile tatbik, tefTjk, 
talik biçiminde söylenir olmaları, bu gelişmenin XVII. yüzyılda da var olduğunun bir 
delili sayılmalıdır]. 
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