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Bu makalede aınaç çeşitli kaynaklarda aynı eserin üç nüshası olarak gös
terilen üç yazmadan Yozgat nüshası olarak bilinen Sa 'lebl'nin Kasasu'l
Enbiya adlı eserinin çevirisinin, gerçekte müstakil bir çeviri olduğunu 

göstermektir. Bu müstakil çevirinin Şazeli nüshası adı verilen ikinci bir 
nüshası daha saptanmıştır. Söz konusu çevirinin Türk Dil Kurumu ve Bursa 
nüshalarından farklarına değinerek eserin farklılığı belirlenmeye çalışı

lacaktır. Bu amaç doğrultusunda eserin müellif, mütercim ve müstensihine 
kısaca değinilecek ardından da eserin yazım ve dil özelliklerinden söz edi
lecektir. 

Kasasu'l-enbiyaJar; İslam dininin Türklerce benimsenmesinin ardından 
pek çok kopya ve tercümesi yapılan dini içerikli eserlerdendir. Bunlar, 
önceleri peygamberlerin hikayeleri üzerinde şekillenirken zamanla çeşitli 

kaynaklardan beslenme sonrasında bu hikayelerin yanı sıra dünyanın yara
dılışı, dünyanın adları, yer ve göğün katları, cennet ve cehennemin bölümleri 
gibi ilgi çekici konularla zenginleşmiştir. 1 Bu eserler içinde Ebu İshak 
Muhammed bin İbrahim es-Sa'lebi en-Nisaburi eş-Şafi'i [?-22 Muharrem 
427 (26 Kasım 1035)] tarafından yazılan, Kitabü 'Ara'isü'l-Mecalis rı Kısa
sü'l-Enbiya, döneminde türünün en önemli örneklerinden biri sayıldığından; 
pek çok kopyası yapılmış ve tercüme edilmiştir (Yılmaz-Demir 2005: 1). 

Çeşitli kaynaklarda; Sa 'lebi'nin eserinin Türkiye kütüphanelerinde Bursa 
nüshası, Türk Dil Kurumu nüshası ve Yozgat nüshası olarak bilinen üç 

Geniş bilgi için Bkz. Cemiloğlu 1994: Xııı-XVııı. 
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tercümesi bulunduğu bilgisi yer almaktadır (Ateş 1958, Cemiloğlu 1994, 
Yavuzaslan 1993 ve 2002, Yılmaz-Demir 2005). Bunlardan mütercimi ve 
müstensihi belli olmayan, 440 varaklık Bursa Nüshası üzerine Meriç Ökten 
tarafından Doktora tezi hazırlanmıştır. Yine mütercimi ve müstensihi belli 
olmayan, yalnızca ilk sayfasından Aydınoğlu Mehmet Beyadına yapıldığı 
bilgisi bulunan 951 sayfalık Türk Dil Kurumu nüshası üzerine de Hacettepe 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çeşitli yüksek lisans ve lisans 
tezleri hazırlanmış olup Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir 
tarafından eserin metni bütün olarak hazırlanmaktadır. 

Eserin üçüncü bir nüshası olarak gösterilen Yozgat nüshası ise; ilk olarak 
Ahmet Ateş (Ateş 1958)'in sözünü ettiği nüshadır. Ancak kütüphanelerde 
yapılan inceleme sonucu Yozgat nüshasının Şazeli nüshası adı verilen bir 
kopyasının daha bulunduğu anlaşılmıştır. Mütercimi ve müstensihi belli olan 
her iki kopya da Türk Dil Kurumu Kütüphanesi ve Bursa nüshalarından 
çeşitli yönlerden farklılık gösterdiğinden, eserin üçüncü bir kopyası değil de 
bir başka tercümesi olmalıdır. 

1. Eserin Müellifi ve Mütercimi 
Eserin müellifi ve mütercimi her iki kopyasının ilk sayfasında "bu şerıf 

kiUib ki I}.aşaşu'l-Enbiyadur. İmam Sa'lebi ral).metu'ı-ıahi 'aleyhi 'Arab dili 
üzere cem' etmiş. Biz bunı Türki dili üzere tercüme ~ılavuz ta ki 'am u baş 
buna na~ar edüp ve istima' ~ılupher biri bu aşdafulJ dürrinden naşıb alup iki 
cihanda gani olalar. (Ş2b/4-5, Y2a/l3-14)" sözleriyle belirtilmiştir. 

Eserin müellifı metinde, Eba İs1;aJ.c biçiminde dokuz yerde, İmam Şa 'lebI 
biçiminde üç yerde, Şa 'lebI biçiminde bir yerde, Şey!J İmam Şa 'lebI biçi
minde bir yerde olmak üzere toplam on dört kez geçmektedir. 

Eserin mütercimi, kendini kitabın ilk sayfasında "bu kitab-ı şerifı tercüme 
~ılmaga ..... bu za'if du'acıdan ki a~aru'l-'ibad ve ~amü'z-zaddur Ebu'l: 
Fazı Musa bin Hacı Hüseyn İznıkiden eyle iltimas ~ıldılar ki bu şerif kitab ki 
I}.aşaşu'l-Enbiyadur. İmam Sa'lebi ral).metu'ı-ıahi 'aleyhi 'Arab dili üzere 
cem' etmiş. Biz bunı Türki dili üzere tercüme ~ılavuz .... na-çar bu kitab-ı 
şerıfi tercüme ~ılmaga şüril' ~ıldu~. (Ş2b/l-l0, Y2a/9-14)" sözleriyle be
lirtmiştir. 
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Ebü'l-Fazl Müsa bin !:Iaci !:Iüseyn İznil5:i, hakkında Ateş (1958: 93), XV. 
miladi asır Osmanlı alimlerinden biri olduğunu, tefsir ve ahlaka dair bir çok 
eserin mütercİmi olarak meşhur olduğunu söylemektedir. İznil5:i'nin hayatına 
dair detaylı bilgi olmamakla birlikte, Hikmet Özdemir; eserleri üzerine 
Doktora çalışması yapmıştır (Yavuzaslan 2002: 2). Ayrıca İznil5:i'nin adı iki 
eserinde Müsa bin !:Iacı !:Iüseyin bin 'ısa olarak geçmektedir (Yavuzaslan 
1993: VI). Bu durumda mütercimin adı; Ebü'l-Fazl Müsa bin !:Iacı !:Iüseyin 
bin 'ısa İznil5:i olarak da söylenebilir. 

İznil5:i; Arapça ve Farsçadan tercüme ettiği eserlerin yanı sıra telif eserler 
de kaleme almıştır. İznil5i'nin; Hikmet Özdemir tarafından yayımlanan ve 
İznil5:i'nin telifi olan Kjtlibu '1-Mj'rlic, Terceme-j Tefsir-j Ebü'1-Leys ya da 
Enfesü '1-Cevahir adıyla bilinen tanınmış Kur'an-ı Kerim tefsir ve tercümesi, 
Paşa Yavuzaslan tarafından Yüksek Lisans çalışması olarak hazırlanmış olan 
ve kısmen tercüme kısmen de telif olan . Terceme-j JjJşnu '1-Jjasin iJ
Mjnhecİ' d-din, Farsçadan çeviri olan Zadu '1- 'İbad, Murat Küçük tarafından 
Yüksek Lisans çalışması olarak hazırlanmış Farsçadan tercüme Terceme-i 
Faşlu'l-ijitab, yine Paşa Yavuzaslan tarafından Doktora çalışması olarak 
hazırlanmış ve kitap olarak basılmış Münebbjhü 'r-Ra#jdin adlı eserleri 
bilinmektedir2

• 

2. Eserin Nüshalan 
İznil5i'nin Ebü İshak Muhammed bin İbrahim es-Saclebi en-Nisabüri eş

Şafi 'i'nin Kitabü 'Ara'isü'l-Mecalis fi Kısasü'l-Enbiya çevirisinin Türkiye 
kütüphanelerinde iki kopyası bulunabilmiştir. Kopyalardan biri Yozgat 
nüshası olarak sözü edilen nüsha, diğeriyse Ökten (2000: XXXIII) dışında 
sözü edilmeyen Şazeli nüshasıdır. Bu kopyaların her ikis! de İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Ancak her iki kopya da eserin 
birincİ cildine aittir. Eserin ikincİ cildi hakkında Türkiye kütüphanelerinde 
herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

Söz konusu çeviri, Türk Dil Kurumu ve Bursa nüshalarına göre daha fazla 
Arapça ve Farsça sözcük içermektedir. Bu durum Müsa bin !:Iacı !:Iüseyn 
İznil5:i'nin Arapça ve Farsça bilgisinden kaynaklanıyor olmalıdır. Mütercim 
pek çok yerde Arapça ibareleri yazmış, ardından bu ibarelerin Türkçe 
karşılığına da yer vermiştir. 

2 Geniş bilgi için Bkz. Yavuzaslan 2000: 3-6. 
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2.1. Şazeli Nüshası 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde Şazeli ı 26 numarasıyla kayıtlı 

nüsha; 260 x ı 65 mm. ölçülerinde beyaz kalın Ye aharlı kağıda yazılmış; 

şemseli, zencerekli, mıklepli, şirazeli olup bordo meşin ciltlidir. 366 yaraklık 
nüsha, ı 85 x ı ı 5 mm. 'lik alana harekeli nestalik yazıyla yazılmıştır. Eserde 
yarak numaraları Arap sayılarıyla sol sayfa üstlerinde belirtilmiştir. Her 
sayfasında ı 5 satır bulunan eserde sayfa kenarlarına taşmış sözcüklere de 
sıkça rastlanmaktadır. Satır arasında unutulmuş sözcük ya da sözcükler 
eklenmesi gereken yere konan V işaretiyle gösterilmiştir. Ayetler Ye bölüm 
başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış, bazı kişi adları da altı çizilerek 
belirginleştirilmiştir. Cümle sonlarında yer yer nokta konduğu da 
görülmektedir. 

Son yarakta nüshanın müstensihi; Tahir bin Mul).ammed bine'I-I:Iacı 'All 
el-I:Iafı~ el-SıyaSı (Ş366a/1 0-11) olarak kaydedilmiştir. Nüshanın istinsah 
tarihi yine son yarakta hem harflerle hem de rakamlarla 85 ı olarak 
kaydedilmiştir (Ş366a/13-14). Bu tarih de miladi takYime göre 1447 tarihine 
denk gelmektedir. 

Şazeli nüshasındaki tek eksiklik; Yüsuf hikayesinde, Hz. Yüsufun 
kuyuya atılmasının anlatıldığı bölümde yer alan 237a sayfasından sonraki 
iki yaraktır. 

2.2. Yozgat Nüshası 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde Yozgat 431 numarasıyla kayıtlı 

nüsha; 240 x ı 60 mm. ölçülerinde kalın, beyaz aharh kağıda yazılmış; üzeri 
bez kaplı, mıklepli, şirazeli cilde sahiptir. Kayıtlarda 296 yarak olarak 
gösterilmesine rağmen ı 53 numarası yeriimiş iki yarak olduğundan gerçekte 
297 yaraktır. ı 86 x ı ı 6 mm. 'lik alana nestalik yazıy la yazılmış nüsha 
üzerinde yer alan yarak numaraları, Latin kökenli rakamlarla sonradan 
eklenmiştir. Her sayfa 17 satırdan oluşmakta ye sayfa kenarına taşmış 
sözcük ya da cümlelere sıkça rastlanmaktadır. Satır arasında unutulmuş 

sözcük ya da sözcükler, Şazeli nüshasında olduğu gibi, eklenmesi gereken 
yere konan V işaretiyle gösterilmiş ye sayfa kenarına yazılmıştır. Nüshada 
ayetler, başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış ya da altı siyah mürekkeple 
çizilerek belirginleştirilmiştir. Yozgat nüshasında Şazeli nüshasına oranla 
daha çok altı çizili kişi adı yardır. Ayrıca bazı ayetler de kırIıııZı mürekkeple 
yazılmamış, altı siyah mürekkeple çizilmiştir. 
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Son varakta nüshamn müstensihi; divan-ı mu!Jasebat a'zalıgından 

tel5:a 'üd Yavuz Gazi (ya da Burgazi) (Y296b/6-7) olarak kaydedilmiştir. 
Ancak adı geçen bu kişinin müstensih mi olduğu yoksa nüshadaki 
eksiklikleri mi tamamladığı konusu açık değildir. İlk ve son varaklara 
bakıldığında kağıt ve yazıların diğerlerinden farklı olduğu da görülmektedir. 
Bununla birlikte yine ilk varakta eserin adı, müellifi, mütercimi verildikten 
sonra telif sene 833 tarihi verilmiştir. Bu tarih de Miladi takvime göre 1429 
tarihine denk gelmektedir. 

Yozgat nüshasında; 81 a sayfasından sonra altı varak, 131 a sayfasından 
sonra yedi varak, 275a sayfasından sonra bir varak, 281a sayfasından sonra 
iki varak, 287a sayfasından sonra iki varak olmak üzere toplam on sekiz 
varaldık bir eksiklik vardır. 

Şazeli ve Yozgat nüshaları, Hz. Musa kıssasının ve Asiye'nin firavun 
tarafından öldürülmesinin anlatımından sonra "Faşı bu faşl dauı fir' avn 
la 'inülJ şar!J bünyag edüp anulJ üzerinde I:fal5: ta 'alayıla mu!Jarebe l5:ılmaga 
l5:aşd l5:ıldugın beyan eder nitekim I:fal5: ta' ala buyurdı kendü kelamında 
(Ş366a/04, Y296a116- 1 7)" başlığının ardından birincİ cildin tamamlandığı, 
ikinci cilde başlandığı bilgisiyle son bulmaktadır. Ancak eserin ilk cildinin 
iki kopyası bulunmasına rağmen, ikinci cildin herhangi bir kopyası 

bulunamamıştır. 

3. Eserin Yazım ve Dil Özellikleri 
Eserin yazım ve dil özellikleri, Eski Anadolu Türkçesinin yazım ve dil 

özellikleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir. Eser, Arapçadan çeviri 
olduğundan cümleler çoğunlukla Arapçadaki asıllarına göre şekillendirilmiş, 
sözcükler Arapça söz dizimine uygun dizilmiştii. Bu bölümde eserin ilgi 
çekici durumlarına kısaca değinilmiş ve bu durumlar örneklendirilmiştir. 
Örneklerdeki parantezlerde sözcüklerin sayfa ve satır numaraları ya da 
metinde kaç kez geçtiği yer almaktadİr. Ş kısaltması Şazeli, Y kısaltması 
Yozgat nüshasım belirtmek üzere kullanılmıştır. 

3.1 , Yazım Özellikleri 
Eserin genelinde Eski Anadolu Türkçesinin yazım özelliklerinin söz 

konusu olduğu söylenebilir. Aşağıdaki örneklerde eserin bazı yazım 

özelliklerine değinilmiştir. 
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Eserde ünlülerin gösteriminde kesin bir kural yoktur. Türkçe sözcüklerde 
ünlüler bazen LS.3 i harfleriyle gösterilirken, aynı sözcüğün ünlüleri bir başka 
yerde yalnızca harekeyle gösterilmiştir: bul]a \!~ (144a/06), bul]a ~ 
(313b/04) dahı ~j (319b/03), dahı ~ij (313b/05), gördüm fSJJ. (319a/05) 
gördi r..Ş:ı'..J. (103a/01) vb. Bununla birlikte söz sonundaki ünlüler genellikle 
hareke yerine LS.3 i ile gösterilmiştir. 

Kapalı e lel ünlüsü metinde düzenli olarak kesre işaretiyle gösterilıniştir. 
Bazı sözcüklerde kesrenin yanı sıra LS harfi de kullanılmıştır: yeyni ~ 
(1 i 2bll 2), ele ~1 (80a/07), beHeri r..Ş)4.ı (197bIl5) vb. Eserde, pek çok 
sözcüğün çeşitli türevIeri yer almaktadır. Bu nedenle özellikle kapalı e 
ünlüsü için aydınlatıcı örnekler içermektedir: besle- (15), beslen- (1), beslet
(1), besleyici (1); beş (21), beşinci (22), beş bil] (1), beş yüz (23), beş yüz 
bil] (1); beşik (9), beşük (1) vb. 

J.l harfi, geniz n'si ve g'yi göstermek üzere Türkçe ve g'yi göstermek 
üzere Farsça sözcüklerde kullanılmaktadır: l5:araı]uyıdı r..Ş:ı.:J.-.J (12b/0 1), 
geldüm r~ (12b/03), diı]ledüm r~~ (12b/03), gece W (50b/02), bal]a 
~ (353aIl5), gündüz "j~ (2a/05) vb. 

Metinde Ipi sesini göstermek üzere '-;l harfi de sıklıkla görülmektedir. 
Ancak bu ses çoğunlukla y ile gösterilmiştir: alup yJf (359b/OI), yapragın 
(p. J+. (335b/01), pıridi LS~J# (335bIl5), topral~ ;:S1i:ıb (297a/OI), paçalarından 
0~h~ (235aIl4) vb. 

Metinde cr: harfi ıçı sesini göstermek üzere sıklıkla kullanılmakla birlikte 
bu ünsüz çoğunlukla c: harfiyle gösterilmiştir: çıl5:arup y~ (297bIl3), 
geçmekden 0\~Ç/.,.t; (142b/05), içüp YJ.,..l (126a/04), çıvıldu 3:ı1J:?,- (359b/08), 
l5:arlaguç uçar ~31 cr:YJ:J (100b/06) vb. 

Isı ve ltı ünsüzleri, Türkçe sözcüklerde kalın ünlülerle kullanıldığında 
büyük ölçüde düzenli olarak ~ ve .1 harfleriyle gösterilmiştir: şunarsa1J 
ill...ıyY-a (44a/ll), suçın ~Y-ı (4a/03), şuçı <.s?tY-a (286bIl2) su y-ı (100bIl2) 
şu J....:ı (5b/09). Ayrıca kalın ünlülerle kullanılan ltı ünsüzü bazı durumlarda 
Eski Anadolu Türkçesi yazım geleneğine uygun olarak hem .1, hem de :ı 

harfiyle de gösterilmiştir. daddum rjj�j (115a/05), tatsal] ~ (365a/03), 
daramal5: ~~j (214a/05), tararken 'J:.0jJ~ (363aIl4) 
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Metinde toz, tozlan-, tozlu, tulum ve Ta1)rı sözcükleri, kalın ünlülü 
olmasına rağmen .b harfiyle gösterilmemiştir: toz 'j~ (29Sb/lS, 296a/03, 
303b/08), tozlandı t.?~'j3J (107a/04), tozlu 'J'j3J (9Sb/12, 197b/1S, 261b/02), 
tulumına ~'.tı (70b/09), ta1Jrılıl~ &fo (322b/13) vb. Ta1)rı sözcüğünün bir 
özelliği de metnin her yerinde /1)/ sesinin Uygur metinlerinde yazıldığı gibi 
jt ile gösterilmesidir. 

Metinde Arapça ve Farsça sözcükler, ait oldukları dilin kurallarına göre 
yazılmıştır: te'enni ~tı (l6a/03), müzeyyen;;';" (20b/04), çengal ~ 
(43a/14), çupan 0SYt (29Sb/06), tena "um ~ (3S2b/07) vb. 

Arapça ve Farsça tamlamalarda da özenli bir yazım söz konusudur: 
razya'l-lahü 'anhü:UC ~i ~'.J (6a/1S), fi'l-~al (Jwl .) (3S4a/03), mü'eyyidü 
mİn 'indi'l-Hih .dıı ~ (yı ~y (2S9a/OS), 'aleyhi's-selam ~XJI ~ (32Ia/04) 
vb. 

Çift ünsüzleri göstermek için kullanılan şedde ( - ) işaretinin metinde bazı 
sözcüklerde işlevi yoktur. Çift okunması gereken ünsüz iki kez yazılmasına 
rağmen yine de kullanılmıştır: cahillıl):: 0J ~~ (26Sb/02), ~ullar Y:LS (lSb/02), 
yıllı~ (6a/3) ~, babII1ıgı ~ (98a/09) vb. 

3.2. Ses Özellikleri 
Metinde Eski Anadolu Türkçesinin genel ses özellikleri ve ses 

değişimlerinin görüldüğü söylenebilir. Ancak bazı istisnai durumlar da 
bulunmaktadır. 

Metinde Türkçe sözcüklerde büyük ünlü uyumu tamdır. Arapça ve Farsça 
sözcüklere gelen ekler de büyük ünlü uyumu dahilindedir. Ancak bazı 
yabancı sözcüklerde bu uyumun istisnaları vardır: şali~ıra~ ve 'abidıra~ıdı 
i.?:;ş'.J;ı.}:C 3 ~~~ (l16b/12), 'acizlı~ı ~):..G. (l78a/13), babıllıgı ~ ~ 
(98a/09), cahillı1):: ~ ~~ (26Sb/02), Iacirıra~ıdı i.?:;Ş'.Jy,o-U (321 b/O 1), resullik 
~ (J~~ (287b/1 1) ~alimıra~ ~YıJl.l; (32la/1S) vb. Bu örneklerden hareketle 
yabancı kökenli olup ünlü uyumuna aykırı sözcüklere getirilen Türkçe 
eklerde ilk ünlünün belirleyici olduğu söylenebilir. 

Pek çok metinde büyük ünlü uyuıTIuna aykırı eklerin arasında olan sıfat 
yapım eki +Gı3 ; metinde tüm örneklerde büyük ünlü uyumuna uymaktadır: 

Geniş bilgi için Bkz. Gülsevin-Boz 2004:93. 
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düngi -P~ (l17bIlS), taşragılar ~ fo (3S4b/06), alJırgılarul) ~Yf.'.J?1 ' 
(lSOb/03), alJırlplarul) ~yş'.J?i (l64all O) aşagagı ~~ı (34b/02), yarın~ı 
~)~ (319a/06) vb. 

Büyük ünlü uyumunun metindeki tek kural dışı eki -(y)iken zarf-fiil 
ekidir: ~ılmışiken 0', \olJ (28blll), ~ışayiken ~~ (230bIlS), mal).züniken 
0S:/.J~ (299a/02), mekandayiken ~ ~~LS:O (lS2a/07), niza'dayiken ~~\y 
(234bIlS), otlama~dayiken ~~r (296a/02), oynariken 0~+'Ur (l87bIl4) vb. 

Söz içinde ~ ve LJ sesleri arasında bir değişimden çok kararsızlık vardır. 
Metinde, 'koku' anlamındaki sözcük ve türevIeri lfol!u şekliyle otuz altı kez, 
l!ol!ı şekliyle bir kez, lfolf- şekliyle bir kez, l!ol!ula- şekliyle dört kez 
geçmesine karşın; lfolJu şekliyle üç kez geçmektedir. Aynı şekilde 'aksi 
halde' anlamına gelen sözcük yolJsa şekliyle iki kez, yolfsa şekliyle on iki 
kez geçmektedir. Bu durumun görüldüğü tek şekilli bir örnek de metinde 
dört kez geçen olJşa- fiilidir. Aynı kararsızlık -g- ve -lJ- sesleri arasında da 
bir örnekte görülmektedir: l!agşa-ş- ve kaIJşa-t- biçimleriyle birer kez 
geçmektedir. 

Ünsüz ikizleşmesi metinde birkaç sözcükte görülmektedir. Ancak bu 
sözcüklerin ikizleşmemiş şekilleri de metinde yer aldığından bu durumun 
genel bir kuralolduğunu söylemek mümkün değildir. Ünsüz ikizleşmesinin 
genel örnekleri arasında yer alan assı, jssı~ elli gibi sözcüklerin yanında 
küççük, küççükljgj şekillerinin kullanımı da vardır. Ancak bu şekiller 

sınırlıdır. Sözcük; küççük şekliyle iki kez, küççükljgj şekliyle bir kez 
metinde yer almaktadır. Aynı durum lfışal-, lfısal- ve I!lşşal- şekilleri 

arasında da vardır. Sözcüğünl!lşal- şekli metinde dokuz kez, lfısal- şekli iki 
kez, I!lşşal- şekliyse bir kez geçmektedir. Sözcüğün ettirgen çatı eki almış 
şekli I!lşşald- ve lfışalt- şekilleriyle birer kez geçmektedir. Ayrıca eşşal). « A. 
eşal).l)., 3 12a/ i O) sözcüğünde de ikizleşme görülmektedir. 

Türkiye Türkçesinde de görülen bir ses olayı olan +CIl~ ekinden önceki 
-kı -~ ünsüzünün düşmesi, metinde bazı sözcüklerde saptanmıştır: artuca~ « 
artu~+ça~) ~~1 (32b/02), balıcu~ « balı~+çu~) ~L! (72a/1I), budacu~ « 
buda~+çu~) ~~ (88b/06), çıbıca~ « çıbı~+ça~) ~}-? (310a/12, 331b/03), 
delücek « delük+çek) ~~L~ (324a/09), şovuca~ « şovul~+ça~) ~~ 
(l40bIl3), uvacu~ « uva~+çu~) ~3r (lOb/06, IOb/08, i 24a/14), küçicük 
(l29b/06) vb. 
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Metinde görülen bir başka ses özelliği de Iri ve III ünsüzlerinden sonra 
görülen tonlulaşmadıL Ancak bu özellik de düzenli değildir: lpşşald- (1), 
lpşalt- (1); dirild- (4), dirilt- (4); çogalt- (1), çolfald- (1), çolfalt- (4); Çıvıldu 

(1); gürüldü (S); yeynild- (1), yüceld- (2), tognld- (1), togruld- (2) vb. 
Örneklerden de anlaşıldığı gibi I-lt-I I-Id-I içeren şekillerle ilgili kesin bir 
kuralolduğunu söylemek mümkün değildir. 

Benzer bir kararsızlık I-rd-I ve I-rt-I ünsüz çiftleri arasında görülmektedir: 
ard (64 kez), art (1); belürd- (1); çagırd- (1), çardak «F. çar+ta~; 2), 
Çllfard- (1), dörd (3), dört (6S); lfızırdu (1); lfurd (9), lfurt (21); oturd- (4), 
oturt- (4); önürd- (4), öl)ürt- (4); segird- (4), segirt- (8); silJird- (1), yaşard
(1); yurd (7), yurt (11); yurdlan- (2), yurtlan- (2) vb. 

3.3. Şekil '-J'.<J ... /.ıu.JLI. ....... "" ...... 

Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden olan -IsAr gelecek 

zaman eki, -UbAn zarf-fiil eki, -vAn ve +In birinci tekil kişi ekleri, +In ek 

fiilin geniş zamanı birinci tekil kişi eki gibi ekler (Önler 2000: 13) metinde 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

Ayrıca durur/dürür yapısının ekleşmiş biçimde kullanımı da mevcuttur: 
revadurur (219b/04), Ken'andurur (129a/09); Beyt-i Berekedürür (198b/OS), 
cür' etdürür (38b/09), içindedürür (46b/09). 

Metinde görülen bir başka ilgi çekici biçim de süreklilik anlamı katıyor 

izlenimi veren -Ayörür yapısıdır: a~ayörür (296bIl0), çekeyörür (43aIl4), 
gideyörürken (333a/02), na;ç::ar edeyörürdi (187b/07), ölüyörürler (232b/08), 
taleb edeyörürdi (307b/07). Bu örnekler, Türkiye Türkçesinin çok yakın 
dönemlerinde şimdiki zaman anlam ve göreviyle kullanılan -Iyor çekiminin 
gelişiıni hakkında ipucu verecek niteliktedir (Geniş bilgi için bkz. Adamoviç 
1985: 116-171). 

Arapça çokluk biçimli sözcüklere Türkçe çokluk eki sıkça getirilmiştir: 

abbar+larından (340a/08), aşl).ab+ları (301 b/06), ayat+lanndan (361 bill), 
bilad+larulJ (131aIlS), bülega+lardan (299aIl2), derahim+leri (272a/03), 
eşraf+lan (1 S S all S vd.), evlad+lar (28Sb/12, 310a/09), fesade+lere 

(32SbIı2), fu~aha+ları (7Sb/09) vd. 

http://www.turkdilleri.org/



92 NESRİN BAYRAKTAR 

Gerçekte Hint-Avrupa Dillerinin bir özelliği olan çokluk bildiren sayı 
sıfatıyla +IAr ekinin kullanımı (Bayraktar 2002: 63) metinde sıklıkla 

görülmektedir: iki ayal}:lar (224b/03), iki çiginleri (3 1 all 2), iki dişi baWnlar 
(33Sb/lO), burnınulJ iki delükleri (303b/07), EyyübulJ iki l}:ardaşlan 

(3 ı i all 2), yedi arul}: sıgırlar (2S7b/08), yedi semüz sıgırlar (261 a/12), vd. 

Aynı durum çokluk anlamlı belirsizlik sıfatlarıyla +IAr ekinin kullanımı 
şeklinde de (Bayraktar 2002: ·68) görülmektedir: birl}:aç ayetler (25b/0 1), 
birl}:aç kelimeler (41aIl2), birl}:aç cemlle l}:ızlar (lS6b/04), birl}:aç işe yarar 
kişiler (136b/07), birl}:aç erenler (83b/02); nice enbiyalar (2Sb/03), nice 
1;ıamile 'avratlar (S7b/l I), vd. 

Metnin ilgi çekici şekil özelliklerinden biri de çeşitli adlara '-e doğru' 
anlamı vermek için kullanılan +dln yalJa yapısıdır: magnbdın yalJa (SSblOI), 
andın yalJa (74a/12, 1 60a/07), Şamdın yalJa (l8Salll, 1 92 all S), Allahdın 

yalJa (21Sb/OS). Bu kullanım, Yozgat nüshasında sıklıkla görülürken, Şazeli 
nüshasında çoğunlukla +dAn yalJa biçiminde görülür: Y gökdin yalJa, Ş 

gökden yalJa (S6b/OS); Y bizdin yalJa, Ş bizden yalJa (6Sb/4-S); Y güneşdin 
yalJa, Ş güneşden yalJa (l 09bll O); Y al}:ındusındın yalJa, Ş al}:ındusından yalJa 
(l6Sblll); Y başındın yalJa, başından yalJa (74blll), vd. Şazeli nüshasında 

+dln yalJa yapısı üç kez kullanılmıştır, bununla birlikte Yozgat nüshasında 
da +dAn yalJa yapısı hiç kullanılmamıştır. +dln ekinin ölJdin (18 kez) ve 
ölJdün (5 kez) şekillerinde kullanımı da mevcuttur. 

Eklendiği sözcüklere, taban anlamıyla ilgili olarak 'gibi' anlamı katan 
+IAyln eki de metinde sıkça kullanılmıştır: bayagı+layın (S3a1l0 vd.), 
ugurlayın (l34alll, vd.), ancılayın (8a/02, vd.), anlarcılayın (223aIl4, vd.), 
buncılayın (37a/03, vd.), hemişegileyin (1 39a/09), şimdigileyin (88a/08) gibi 
ad tabanına getirildiği örneklerin yanında; emın oldugumlayın (267bll O), 
l}:odugınlayın (l74b/03), mübalaga l}:ıldugınlayın (l34all O), müşahede 

l}:ıldugumlayın (46bIlS) gibi fiil tabanına eklenen +dUK sıfat-fiil ekinin 
üzerine getirildiği örnekler de mevcuttur. 

Metinde birliktelik ve vasıta eki +IA ve +n'nin de kullanımı mevcuttur: 
dünle (224a!11, 224bIl3), {alJla (308alll), uyanu1.da (46b/07), yelJIle 
(l20a/08); alJsuzın (l26bIl2, 294a/06), apalJsuzm (59b/06), gelJsüzin (l) 
'ister istemez, istemeyerek' , ayagm (62a/15, 234b/02), gündüzin (2), 
a/Jşamın (2), lpşın (52bIl0), yazın (S2b/09, 84bIl4), yüzin (57bIl3, vd.) 
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Ayrıca +cA, +dA ekleriyle yapılmış zarflar da görülmektedir: aclaca (l), 
gelJince (4) uygun şekilde, uygun olarak, kanca (l06bIl3, vd.), vaktca 
(56b/03); ansuzda (22b/08, 223a/06), yarındası (l17b/07, vd.). 

Y ön gösterme durumu eki çok az örnekte görülmektedir: başıra 

(331 b/03), yüzire (224b/04) kancam (l88a/03, 190a/05) 

Metinde, ek şeklinde yapılan ünlemİn şart çekiminin üzerine getirildiği 
(Adamoviç 1985: 233) bir örnek mevcuttur: gelselJ-e (115b/14). Bu 
kullanırnın ilginç bir örneği de ek fıilin bilinen geçmiş zaman birinci teklik 
çekimi üzerine eklenerek yapılmıştır: degüldüm-e (1 06b/11). 

3.4. Söz 
Metinde peygamberlerin hayatlarından söz edilirken çok çeşitli sözcükler 

kullanılmıştır. Bu sözcükler; yalnızca dini konularla sınırlı olmayıp günlük 
hayatın pek çok yönüyle ilgili ipuçları verİr niteliktedir. Bunlar; i1Jıldü. 

(45b/04, vd.), kapu kızırdusı (360b/09), mula- (278aIl3), bögür- (l60b/09, 
vd.), ulu- (225a/04) gibi yansıma sesleri gösteren sözcükler; kap kacak 
(l66b/06), kaşuk (73a/06), kazan (51 a/05), kepçe (73a/06), koga (l21 b/04, 
vd.), şaksı (68aIl2, 297b/ll) gibi eveşyaları; bıl(93bIl1), kazma (l92a/05, 
vd.), çeküç (91aIl3, 212a/02); kısaç (91 all 4), kürek (192a/05), küskü 
(201 bil 2), örs (91 all 3 ), şaban (92b/08) gibi alet adları; keltekele (l81 alIl), 
köşek(l55a/13, vd.), serçe (303bIl4), şıçan (131a/06), sivrısigek(211bIl2), 
üvez (9b/08, vd.), yund (59a/09) gibi hayvan adları; neccarlık (l25bIl5), 
mi'mar (l48b/08, vd.), {alguç (148aIl4), yazıcı (246a/02) gibi meslek 
adları; bakır rengi (31aIl0), birinc rengi (31 b/04), şaruya mayil boz (67b/0l) 
gibi renk adlarıyla pek çok değişik açılardan değerlendirilebilecek 

niteliktedir. Eserde yürigence (349a/12), avlagu (44all O), artuklagu (42aIl2), 
söykegü (263a/Ol), avurda (326/06 vd.), avurdalıl5: (326b/04, v.d); döy
(l51a/07, vd.), eks- (276b/01 vd.), 1;ılalla- (346a/07), kan uyuş- 'kan 
pıhtılaşmak' (27bIl2), ılediınlik 'işte süreklilik, bir işi sürekli olarak yapma' 
(151 a/08), di1Jlen- 'mum eriyip bitmek, sönmek' (152a/09), büge
'yükseltmek ve tutmak için suyun önüne engel koymak' (189aIl4), bula
'kuyrnk s all arn ak , (362aI14, 15) gibi nispeten az rastlanan sözcükler de 
mevcuttur. 
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Metinde pek çok sayı sıfatı kullanılmıştır: beş bil] (21 Ob/03), dört yüz 
(212a/02, vd.), altı yüz altmış (126a/07), altmış !ol!uz (91b/05), !ol!uz yüz 
altınış (11 Ob/09) gibi sayı sistemi içinde bilindik sayı sıfatlarının yanı sıra; 
üç bil] üç yüz otuz yedi (172aI14), altı yüz bil] dağı yetmiş bil] '670 000' 
(284bI12), yüz bil] ve dağı on dört bil]' 114000' (348bI12), biı]den elli eksük 
'950' (132b/07), dört bil] kez bil] '4 000 000' (225b/07) gibi sayı sıfatları da 
vardır. 

SONUÇ 
Çeşitli kaynaklarda; Yozgat kütüphanesinde bulunan ve Ebu'l-Fazl Musa 

bin !:Iacı !:Iüseyn İznIl5-1 tarafından yapılan Sa'lebI'nin Kışaşu'l-Enbiya adlı 
eserinin tercümesinin Türk Dil Kurumu ve Bursa nüshalarına ek olarak bir 
başka nüsha olduğu belirtilmektedir. Ancak bu eser konu ve bölümlendirme 
olarak sözü edilen nüshalarla aynı olmakla birlikte farklı bir çeviri olması 
nedeniyle müstakil bir eser özelliği taşımaktadır. 

Eserin ilk cildinin Yozgat ve Şazeli olmak üzere iki nüshası vardır. Her 
iki nüsha da ilk cilde aittir. Bu nüshalardan Şazeli olarak kayıtlanan nüshaya 
Ökten (2000: XXXIII) dışındaki kaynaklarda değinilmemiştir. Her iki 
nüshası da harekeli nesihle yazılmış olan eser; genel itibariyle yazım, ses ve 
biçim açısından Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini göstermektedir. 
Bununla birlikte Yozgat ve Şazeli nüshaları arasında biçim açısından bazı 
farklar da vardır. Söz dizimİ itibariyle daha çok Arap söz dizimini yansıtan 
eserin Eski Anadolu Türkçesinin söz dizimine örnek teşkil ettiğini söylemek 
doğru olmayacaktır. 

Konusu göz önünde bulundurulduğunda pek çok dini teri m ve ifade 
içeren eser, bu terimlerin yanında günlük hayata dair de birçok ipucu 
barındırmaktadır. Eserin söz varlığı; mesleklerden renklere, hayvan ve 
bitkilerden madenIere, ölçü birimlerinden eşyalara, sayılara, tıp terimlerine, 
insan uzuvları, doğa olayları ve yeryüzü şekillerine dek uzanan bir çeşitlilik 
göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde eser, söz dizimi açısından 
Eski Anadolu Türkçesinden farklılık göstermekle birlikte söz varlığı 

açısından bu dönem Türkçesi hakkında fikir verebilecek niteliktedir. 
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