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Bu çalışmanın, daha önce yayımlanmış olan iki yazımın bir derinleş
tirilmiş biçimi olarak nitelendirilmesi mümkündür. Yazıda, bir taraftan adina
sözcüğüne ait yeni veriler sunulmakta, diğer taraftan Eski Anadolu Türkçesi
satır arası Kur'an tercümeleri sahasında daha önce üzerinde durulmamış bir
çeviri tipi tanıtılmaktadır. Bunların yanı sıra Türkçede hafta ve gün sistemine
yönelik de bazı notlar bulunmaktadır.
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Laleler gibi solmuşam
Bilernedim ne olmuşam
Duaya muhtaç olmuşam
Okun fatiha, üç ihlas
(Bor'lu Kemal1 Baba)l
Doğumunun

990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildiri/eri arasında yer alan "Qıl Adina Namaz" başlıklı makalemde (BUising
2011) 'cuma günü' anlamına gelen adina/adine adının tarihçesini, en kadim zamanlardan günümüze kadar kapsamlı, tafsilatlı şekilde çizmeye
çalıştım. 2 Nedense sonra bu sözcüğün Türkçede önemli bir kaydını gözden
kaçırdığımı fark ettim. Gerçekten öyle mi? Evet, ne söylersem söyleyeyim, bir kaydını gözden kaçırdığımı inkar edemem! Ama, değerli okurlarım, benim yerimde siz olsaydınız, acaba size ne olurdu? Yani böylesi
aksi bir tesadüf sizin başınıza gelemez miydi? Büyük olasılıkla gelirdi.
Zira tanıtması artık bu yazının amacı olan kaydın -sanki bakışlarımızdan
ürkercesine- hiç beklenmediği yerde saklanmış olduğunu siz de mutlaka
kabul edeceksiniz.
Adina terimine dair önceki çalışmamda bunun Kur'anı Kerım'in ilk
Doğu Türkçesi çevirilerinde cuma gününün genel adı olarak kullanıldığını
gösterdikten sonra eski Batı Türkçesi iki Kur' an tercümesini de incelerken
şu sonuca varmıştım: "Bu iki örnekten anlaşıldığı gibi Eski Anadolu
Türkçesi Kur' an tercümelerinin geleneğinde adına sözcüğü hiçbir rol oynamamakta, onun yerine hep cum La kullanılmaktadır" (BUising 20 ll:
142). Fakat hükmümün bu şekliyle doğru olmadığını geçenlerde -daha
ziyade tesadüfen- anlamak durumunda kaldım. Leiden Üniversitesi'nin
kütüphanesinde satır arası bir Kur' an tercümesinin 16. yüzyılda istinsah
edilmiş çok güzel ve noksansız bir yazması bulunmaktadır. 3 Bu değerli

2

Bor'lu Kemal1 Baba'nın dini şiirlerinden (bk. Özkubat & Tan 1975: 49).
(- FARSÇA adına 'cuma günü' (Steingass 1957: 30a; DTS 1969: Ila).
Universiteitsbibliotheek Leiden, Cod. Or. 504, Mel;ımed Şaruban, Gallipoli (Gelibolu), 5 Receb 926 (21 Haziran 1520). Bu yazmayı, 2010 yılının aralık ayında İstan
bul Üniversitesi tarafından düzenlenen, Eski Anadolu Türkçesine dönük bir toplantı
için hazırladığım "Yüce Allah'ın İnsan Oğluna Gönderdiği Söz Nasıl Tercüme
http://www.turkdilleri.org/
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nüshayı

tararken Siiratu '1- 'A (ra/ın (7) 163. ayetinde aniden açjına ertasi
('cumartesi') ifadesi gözüme çarptığında çok şaşırakaldım. çünkü buna
göre adina sözcüğü, Eski Anadolu Türkçesi Kur' an tercümelerinde de
geçmektedir. Tabi, bu kaydı bulur bulmaz, önceki çalışmamda örnek
olarak gösterdiğim Siiratu 'I-Gumu (a'yı (62) arayıp orada da cum (a yerine
açjına sözcüğünün geçdiğini öğrenmek üzere bu surenin 9. ayetini büyük
heyecan ve sabırsızlıkla okudum. Ama incelediğim diğer Eski Anadolu
Türkçesi Kur' an tercümelerinde olduğu gibi Leiden nüshasının metninde
de burada cum (a sözcüğüne rastlamaktayız, krş:

Leiden, UniversiteitsbibZiotheek, Cad. Or. 504, varak 322a, 7.-8.
[322a] (7) ... ey anlar-kim Iman gatürdiUir qajan

qıgırınıl~

satır

namaz-iJün

jum'a günindi! (8) pas ivü1J Tangf! ğikr! dap~ dabı qQ1J Ş~tıyı sol
yegrakdür siz~ agar ol~sın? biıürsa1Jüz ...
"Ey İman edenler! Cuma günü namaz İçİn çağrı yapıldığı zaman, hemen
Allah'ın zİkrİne koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sİzİn için
daha hayırlıdır" (DİB).
Cuma olmadan cuma ertesi olamaz, bu bir gerçektir. Buna göre
adina'sız bir adina ertesi'nin var olması aslında beklenecek şey değildir.

Ama bunun hakikaten var olduğunu artık göz göre göre de

Edilir?

Kur'anı Kerİm'in

öğreneceğiz:

Eski Anadolu Türkçesine Çevirilerine Ait
daha ayrıntılı şekilde tanıttım.

Bazı

Notlar"

adındaki tebliğim kapsamında
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Leiden, UniversiteitsbibZiotheek, Cod. Or. 504, varak 102a, 1.-3.
[102a] (1) ...

daqı şor

anlar§: köydan (2) Ql-kim old!

yaqınınd§:

satır

daI]iz QI

vaqt-kim orandan gajar1ardi adina ertaS! QI vaqt-kim galürdi anlar§:
balıqlar!

anlarnI] adina ertas! gjinlari görinijilar-ikan daqı QI gün-kim (3)
adina ertas! ayHimazlar galmazlar anlar§: sundayoq şınarnz anlaT! andan
ötrji-kim oldılar ta'atdan cıqar1ar ...

Süratu'l-' A'raf (7)
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163. ayetin Arapçası
wa-s'alhum 'ani 'l-qaryati 'llatI kanat l)açlirata 'l-bal)ri 'id ya'düna fi 'ssabti 'id ta'tIhim 1)Itanuhum yauma sabtihim surra'an wa-yauma la yasbitüna la ta'tIhim ka-dalika nablühum bi-ma kanü yafsuqüna. 4

4

Açıklamalar:

sa 'ala 'sormak', (emir kipi) 'is 'al 'sor'; 'an 'üzerine, -den'; qaryat
'köy, kasaba, şehir'; 'a/lati 'o ki, -diği'; kana 'bulunmak'; /:ıaç/ir 'yanında'; ba/:ır
'deniz'; 'id 'hani, zira'; 'ada 'haddi aşmak, geçmek'; sabt 'cumartesi'; 'ata 'gelrnek', /:ıüt 'balık', (çokluk) /:ırtan; yaum 'gün'; surra 'an 'görünür şekilde'; sabata
'tatil yapmak, sabt gününü tutmak'; ka-dalika 'bu şekilde, aynı şekilde, böyle'; bala
'imtihan etmek'; bi-ma 'için, sebebiyle'; jasaqa 'doğru yoldan çıkmak'; daha
http://www.turkdilleri.org/
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"(Ey Muhammed!) Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira
tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları
sebebiyle böyle imtihan ediyorduk" (DİB).

Cuma-adine ertesi çiftinin sadece Leiden nüshasının bir özelliği olmadığı diğer bazı Kur' an tercümelerinden de anlaşılmaktadır; mesela:
Umumiyede Muhammed bin Hamza 'nın satır arası Kur'an tercümesi
denilen, Anadolu sahasında malum olan en eski Kur' an tercümesindes
şimdiye kadar tetkik ettiğimiz diğer nüshalardan farklı olarak ağına'nin
yerinde -fakat aynı köke dayanan- ayna biçimi6 geçmektedir:
[80a] (5) ... daqı şor anlara köydan, ol kim oldı yaqınında daI]iz. ol vaqt
kim orandan gacarlar-idi, ayna ertasi. (6) ol vaqt kim galür-idi anlara
balıqları anlaruI], ayna ertasi günlari anlaruI]; görinijilar ikan. daqı ol gün
kim ayna ertasi aylamazlar ya 'ni juhudlar siinbii tuttugı, galmazlar anlara.
8undaq (7) sınaruz anları, andan ötürü kim oldılar ta'atdan cıqarlar. ..
(Topaloğlu 1976: 127).7

Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilen 84/176 no.lu
yazmada ayetin hemen hemen aynı biçimini bulmaktayız:

ayrıntılı bilgi için Arabic-English Dictionary of Quranic Usage adlı eseri istişare
ediniz (Badawi & Haleem 2008).
Bu nüsha İstanbul'un Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde saklanmaktadır (TİEM, no.
40).
OSMANLICA ayne/ayna/eyne biçimi eski zamanlardan beri -mesela Kitab-z Dedem Korkut'ta- tespit edilmektedir: Şagış güninde ayne görkli, Ayne güni ofs;znanda fs;utbe görkli (Tezcan & Boeschoten 2001: 32).
Krş. Suratu'l-Oumu'a (62: 9): [264b] (6) ... ayanlar kim İman gatürdilar! qacan
qıgrınıla namaz icün ya 'ni banlamla, jum'a güninda; (7) pas ivülJ Tangrı dikrindin
yalJa. daqı qolJ satıyı; sol yegrakdür siza, agar bilürsalJüz (Topaloğlu 1976: 469).

http://www.turkdilleri.org/
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[176b] (11) daqı şor anlara köydan, ol-kim oldı [177a] (1) yaqınında dalJiz.
ol-vaqt-kim orandan gacarlardi, (2) adina ertasi. ol vaqt-kim galürdi
anlara balıqlar, (3) adina ertasi günlari anlamlJ, görinijiUir ikan. daqı ol
gün kim (4) adına ertasi aylamazlar, galmaz anlara. sundayoq şınamz
anları, andan ötürü. kim aldılar (5) ta'atdan cıqarlar ... (bk. Eminoğlu 1995:
95-97).8

Gözden geçirdiğim bu üç örneğin birbirinden bağımsız çeviriler olmadığı, fakat bir ana tercümeye dayanan, çok benzer biçimler teşkil ettiği
reddedilemez. 9 Bunlardan başka Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde saklanan 93 ı no.1u Eski Anadolu Türkçesi satır arası Kur' an tercümesini incelediğimizde bunun tamamen farklı olan bir temele dayandığını anlamaktayız. Bu nüshanın dili daha selis ve zengindir, fakat aynı zamanda da
artık daha çok Arapça kaynaklı kelimeyi ihtiva eden Osmanlıcanın geliş
me aşamasında yer alan bir üslubu yansıtmaktadır. 10 Buna göre cumartesi
adı olarak burada sebt gün ı ı ifadesini okumaktayız:
[119a] (9) ... şor anlara ol sahr ahlindan ki (10) dalJiza yaqındı, ta'addI ayUidilar l).addu'llahdan, sabt günda av avladılar. (11) galdi anlara balıqları
sabt günda ki ta'çllm ayladilar, sabt güni olmaqda [119b] (1) galmaz-idi.
anulJ gibi ibtila ayladük anları fısqları sababi-y-iıa. (bk. Karabacak 1994:
93).12

Krş. Suratu'l-Gumu'a (62: 9): eyanlar kim iman gatürdiHir! qacan jum'a güninda

9

10

II

12

namaz icün qıgırınıla pas talJrı ğikrindin yalJa ivülJ daqı şatıyı qolJ. agar bilürsalJüz
sol siza yegrakdür (bk. Kütükçü 2005: 129).
Bundan sonra bu tercüme tarzını A -tipi olarak göstereceğim.
Eski Anadolu Türkçesi satır arası Kur' an ana tercüme tiplerine dair bilgi için yine
"Yüce Allah'ın İnsan Oğluna Gönderdiği Söz Nasıl Tercüme Edilir? Kur'anı
Kerim'in Eski Anadolu Türkçesine Çevirilerine Ait Bazı Notlar" adındaki çalışma
ma bakınız.
= ARAPÇA yaum as-sabt 'cumartesi günü' (Wehr 1968: 356b). Sözcüğün kökeni
ise 'ayın 15. günü, dolun ay' anlamını taşıyan ESKİ AKADÇA sapattu ~ sabattu'dur (bk. Salonen 1979: 12).
Krş. Suratu'l-Gumu'a (62: 9): [408b] (11) ... ya Iman gatüran gisilar! qacan ni da
olsa, [409a] (1) qacan namaz dükansa jum'a günda sa'y aylalJüz tezladüp TalJrı
ta'aIanulJ ğikrina ki gutbadür ya namazdur. tark ay1alJüz (2) şatmagı, mu'amala
http://www.turkdilleri.org/
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Manisa, İl Halk Kütüphanesi, no. 931, varak 119a, 9.-11. satır ve varak
119b, 1. satır (bk. Karabacak 1997)
Gün adlan açısından I(ur'an-ı Kerim aslında pek de zengin bir kaynak
değildir. Çünkü haftanın yedi gününden ancak ikisinden -üstelik de seyrekçe- söz edilir:
cuma (62: 9) ile If'Un'fll!''''L7I~J (2: 65; 4: 47, 154; 7: 163; 16: 124).13
Anlaşılıyor ki, cuma günü sadece tek bir yerde zikrolunurken, cumartesi
gününden dört surede, beş ayn yerde bahsedilmektedir. Bundan hareketle
cumartesi ile ilgili olan bütün bu kayıtlan da incelememiz gerekir. Ve bunu
yaparken, evet, yeni bir sürpriz ortaya çıkar. Zira beklediğimiz ayna/aç/ina
ertasi yerine daha çok sanba veya sabt güni isimlerini bulmaktayız, krş.:

ayıamagi.
13

ol

sİza bayırludur

agar siz bilsa1Jüz

gayrı

sarri ... (bk. Karabacak 1994:

342).
(62) = Suratu'1-Gumu'a; (2) = Suratu'l-Baqara; (4) Suratu'l-Nisa'; (7) = Suratu'l'A'raf; (16) = Suratu'l-NaI:ıl.
http://www.turkdilleri.org/
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Süratu'l-Baqara (2), 65. ayet
sanba güninda (8a, 2/2);
Leiden:
TİEM 40: sanba güninda (Topaloğlu 1976: 8);
Sivas:
sabt güninda (Yılmaz 1992: 60);
Manisa:
sabt güninda (Karabacak 1994: 8).
Sfuatu'l-Nisa' (4),47. ve 154. ayet
sanba gün islarini / sanba gün (53b, 1/1; 63a, 3/3)
Leiden:
TİEM 40: sanba gün islerini / sanba güni (Topaloğlu 1976: 63, 75);
sanba gün islerini / sanba güni (Akar 1992: 108, 144);
Sivas:
aşl).ab-ı sabt / sabt günda (Karabacak 1994: 47, 55).
Manisa:
Süratu'l-Nal).l (16), 124. ayet
sanba aylamak, ya 'nı açjlna ertasini ululamaq (l63b, 8/8);
Leiden:
TİEM 40: sanba aylamak, ya 'nı ayna ertasini ululamaq (Topaloğlu 1976:
217);
Sivas:
sanba aylamak (Ayhan 2007: 168);
sabti ta'zIm aylamak (Karabacak 1994: 158).
Manisa:
Demek ki, cumartesi günü için kullanılan adlar açısından Eski Anadolu
Türkçesi çok zengindir. Kur'an tercüme1erinde adine'li bir adine ertesi'nin
var olup olmadığını henüz bilmemekteyiz, fakat adine'siz, yani cum 'a'lı bir
adine ertesi için az önce birkaç örnek gördille Üstelik ayne/adine ertesi
biçimlerinin geçtiği yazmalarda bunun yanı sıra şenbe ve sebt isimleri de
kullanılmaktadır:

TİEM40:

Leiden:
Sivas:
Manisa:

cuma
jum 'agüni
jum'agüni
jum'agüni
jum'agün

cumartesi
ayna ertasi sanba (güni)
ağına ertasi sanba (güni)
ağına ertasi ~ sanba ~ sabt (güni)
r-.J

r-.J

sabt günri)

http://www.turkdilleri.org/
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eski Doğu Türkçesi tercümelerinde ise bu günün 'ertesi' için
istisnasız olarak Farsça aslı sanba sözcüğünü bulmaktayız, örneğin:
a. Rylands nüshası:
[39b] (2) sorgıl olarqa ol eldin kim ol ardi (3) daryaqa kaligli, ancada 1).addin kactilar [40a] (1) sanba icinda, ancada kalür ardi olarqa balıqlan
(2) sanba künlarİ körünü sürügün, ol kün (3) sanba qılmaz ardilar kalmaz
ardi olarqa, mundaguq [40b] (1) sınayur-miz olamı anılJ birla kim yarhgdın cıqar ardilar (bk. Ata 2004: 30).

Ve

diğer kayıtlar:

Süratu'l-Baqara (2), 65. ayet: - - ; Süratu'l-Nisii' (4), 47. ve 154. ayet:
sanba bodunlannı / - - ; Süratu 'I-NaJ:ı1 (16), 124. ayet: qılındı sanbani (Ata
2004: 26; 30).
b. Karahanlı Türkçesi satır arası Kur'an tercümesi (TİEM 73):
[127b = 253] (3) ... aytgıl anlarqa ol eldin kim ardi darya turuglagında ardi.
(4) ancada talJdin kactilar sanba kün icinda ancada kalür anlarqa balıqlan
sanbalari kün kömüsür kün yana ol kün (5) sanbii qılmaz ardilar kalmaz
ardi anlarqa andagoq sınadımız anlamı anll), birla kim yarlıqdın cıqar ardilar (bk. Kök 2004: 122).

İstanbul, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, No. 73, varak 127a, 3.-4. satır

Ve diğer kayıtlar:
Süratu'l-Baqara (2), 65. ayet: sanbakün iCinda; Süratu'l-Nisii' (4),47.
ve 154. ayet: sanba / sanba kün iCinda; Süratu 'l-Nal;l (16), 124. ayet:
sanba (Kök 2004: 7; 60, 71; 201).

http://www.turkdilleri.org/
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c. Harezm Türkçesi

satır arası

Kur' an tercümesi:

[165b] (9) ... taqı sorgul anlarga ol eldin kim [166a] (1) erdi tangizning
~üiçhrı. ol vaqtın kim ~ıaddın ldictiUir sanbatUimak icinda. ol vaktın kim
(2) kalür anlarga balıqları, sanbaHimakHirining küninga, körünü. taqı ol
kün kim sanbalamasIar, (3) kalmaz anlarga. anıng mangizlig sınayur miz
anı, munung birla kim erdilar buyruqdın cıqganlar (bk. Sağol 1993: 91).

-t.

~ı

.LA..J

.JI

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, No. 2,

varak 165b, 9. satır ve varak166a, 1.-3.satır 14

Ve diğer kayıtlar:
Süratu 'l-Baqara (2), 65. ayet: sanbaUimak iCinda; Süratu 'l-Nisa' (4),
47. ve 154. ayet: sanbatlamak / sanbalamak iCinda; Süratu 'l-Nal:zl (16),
124. ayet: sanbatlamak (SağoI1993: 8; 46, 54; 150).
cumartesi
cuma
ağına kün
Rylands:
sanba (küni)
ağına kün
K.arahanlı:
sanba kün
ağına kün
Harezm:
sanba(t) la-

14

Bundan başka bk.

Sağo!

(1996: 166):

Tıpkıbasım.

http://www.turkdilleri.org/
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Eski Anadolu Türkçesi sahasında cum
bulunmadığıdır.
aramak üzere hem de yeni
yazmayı tanıtmak maksadıyla Ankara'daki Milli Kütüphane'de muhafaza edilen B 487 No.lu satır arası bir Kur'an tercümesini şimdi ilginize
sunmak istiyorum. IS
a. Suratu'l-Oumu'a (62), 9. ayet:
Kalan sorulardan
cum 'a ertasi'nin

Ankara, Milli Kütüphane, B 487, varak 393a, 4.-6.
[393a] (4) ... ey mü'minUir (5)

qac~n cağınlır namaz~

satır

Kuııın(ı~

y:ürü1J

Ta1Jn dikrindan (6) qQ1J alıy! ş~tıy! ki Ql yagdür siz~ eger bili!rse1Jüz ...

b. Suratu'1-'A'raf(7), 163. ayet:

15

'Kur'an-ı Kerlm ve Tercemesi, Arapça-Türkçe; Özellikleri: Boyut (Dış-İç) 280x

200-225x130 mm, Yaprak 432, Satır 9, Yazı Türü Nesih Kırması, Kağıt türü üç ay
filigranlı; Notlar: Fatiha suresinin ilk ayet-i kerimesiyle başlamaktadır. Duraklar ve
sure başları kırmızı müreldcepledir. Mıklebli vişnerengi eski meşin bir cİlt içerisindedir. Nas suresinin son ayet-i kerimesiyle sona ermektedir. Başta ve ortadaki ve
sondaki 5 yapraktaki eksikler sonradan tamamlanmış olup bu kısımların tercümeleri
yoktur. Türkçe çeviriler satır aralarındadır. Abdullah Öztemiz' den satın alınmıştır'
(MKYK 3: 166, no. 1227; T. C. Kültür ve Türizm Bakanlığı, Türkiye Yazmaları =
<https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=2792».
http://www.turkdilleri.org/
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Ankara, Milli Kütüphane, B 487, varak 116a, 3.-6.

satır

[116a] (3) ... şQr anlar~ (4) Ql kQydan ki daIJiz y~nınd~ idi qacan l).addın
gacarHirdi juma !1rtiisindi! qacan (5) galjirdi anlar~ b~lıqlaf! juma !1rHisi
gj!ni coq va ol gjin ki jum'a !1rti!s! etmazlardi galmazdi anlar~ (6) anjalayin ş~nırız(!) fısq ~tdikHirindan Qtüri...

c.

Diğer kayıtlar:

Süratu'l-Baqara (2), 65. ayet: - - ; Süratu'l-Nisa' (4),47. ve 154. ayet:
jum'a ~rt~si/jum'a ert~sind~ (58b, 1; 69b, 2); Süratu'l-Naf:ıl (16),124. ayet:
jum'a ~rt~si (192b, 3).

Ankara:

cuma
jum'agüni

cumartesi
jum 'a ertiisi (güni)

Demek ki bu çift de vardır. Ama, bence daha önemli olanı, Ankara nüshasının dilini diğer çeviri tipleriyle karşılaştırdığımızda onun tercüme üslubunun A-tipine (bk. yukarıya, not 9) yakın, fakat belirli noktalarda
bundan da oldukça farklı olmasıdır. Bu farkların daha net vurgulanabilhttp://www.turkdilleri.org/

ADİNA'SIZ BİR ADİNA ERTESİ

17

mesi için Kur'anı Kerim'in Arapça metninin yanı sıra (A-tipinin temsilcisi
olarak) TİEM 40 (a), Ankara B 487 (b) ve Manisa 931 (c) yazmalarında
geçen Süratu'l-' A'rafın 163. ayetini bir daha, ama bu kez karşılaştırmalı
hem de daha çok "cerrahi" bir biçimde ilginize sunmak istiyorum:

a:
b:
c:
a:
b:
c:
a:
b:
c:
a:
b:
c:
a:
b:
c:

wa-s'alhum i 'ani 'l-qaryati i 'llatl kanat i l)açlirata 'l-bal)ri
daqı şor anlara i köydan i ol kim aldı i yaqınında dal)iz
şor anlara i ol köydan i ki dal)iz yanında idi
şor anlara i ol sahr ahlindan i ki dal)iza yaqındı
'id i ya'düna i fi 's-sabti
ol vaqt kim i orandan gacarlar-idi i ayna ertasi
qacan i l)addın gacarlardi i Juma ertasinda
ta'addl ayladilar l)addu'llahdan i sabt günda av avladılar
'id i ta'tıhim l)ltanuhum i yauma sabtihim i surra'an
ol vaqt kim i galür-idi anlara balıqları anlarul) i ayna ertasi günlari
anlarul) IgöriniJilar ikan
qacan i galürdi anlara bahqları i Juma ertasi güni i coq
galdi anlara bahqları i sabt günda
wa-yauma i la yasbitüna i la ta'tıhim ka-dalika
daqı ol gün kim i ayna ertasi aylamazlar .. 16 .. i galmazlar anlara
va ol gün ki i Jum'a ertasi etmazlardi i galmazdi anlara
ki ta'çllm ayladilar, sabt güni olmaqda galmaz-idi
nablühum bi-ma kanü yafsuqüna
sundaq şınaruz anları i andan ötürü kim aldılar ta'atdan cıqarlar
anJalayin şanırız i fısq etdiklarindan ötüri
anul) gibi ibtila ayladük i anları fısqları sababi-y-ila

"Tek taştan duvar olmaz", 17 bu yüzden hemen bir "taş" daha ekleyelim:
Süratu'l-Kahf (18), 9. ayet: 18
16
17
18

... ya 'nı juhüdlar sanba tuttugı. ..
Bölgesel bir atasözü; bk. BA 1969: 194.
Üstelik Abdülkadir İnan'ın (1961: 18) bu ayete dönük, A-tipini temsil eden sekiz
yazmadan alıp gösterdiği parçaları da karşılaştırın.
http://www.turkdilleri.org/
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Ankara, Milli Kütüphane, B 487, varak 202b, 1.-2.

satır

'am l:ıasibta 'anna/'aşl:ıaba 'l-kahfı wa-'r-raqImi/kanu' min 'ayatina 'ağaban 19
a. balki sandu1J mı bayıq / in islari daqı yazılmıs islari .?o .. / oldılar nisanlarumuzdan ta1J (Topaloğlu 1976: 229)
b. ya ş~ndu1Jmi ki / magara yaranları va raqIm / bizim ayat1arİmizdan 'ajebmi
gQrdü1J
c. şagır mısın ki tal:ıqIq / magara ahli bila raqIm ahli / bizüm ayat1arümüzda
'acab midür (Karabacak 1994: 166)
"Yoksa sen, ( sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim' i mi bizim ibret verici
delillerimİzden sandın?" (DİB).

Bu iki örnekten hareketle Ankara'da Milli Kütüphane'de bulunan B
487 no.1u nüshanın A-tipine dayanan bir istinsah olmadığını fakat ayrı,
görünürde bundan önce akademik ilgiyi çekmemiş olan bir tercüme tipini
temsil ettiğini tahmin etmemiz mümkündür. Ankara nüshasının metni;
bağımsız (yani Arapçadan) bir Kur'an tercümesinin sonucu mu olduğunu
yoksa A-tipi temelinde yapılan yeni bir düzenleme mi teşkil ettiği daha
belli değildir. Hangi görüş doğru olursa olsun, bunları daha derinlemesine
araştırmak üzere daha kapsamlı incelemelerin yapılması şarttır. Bunları ise
19

20

Açıklamalar:

'am 'ya, yoksa'; basiba 'ummak, sanmak'; 'anna 'ki'; (şabib -> çokluk) 'aşbab 'ehil'; kahf'mağara'; wa 've'; raqım 'yazıt (levhası)'; kana 'olmak, var
olmak'; min '-dan'; ('ayat -> çokluk) 'ayat 'nişanlar'; 'ağaban 'acaba' (bk. Badawi
& Haleem 2008).
... ya 'nı baqır tabta kim anda aşbabu '1-kahf adı yazı/mıs-idi; yahud >raqıyım<, itliiri
adıdur ...
http://www.turkdilleri.org/
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makalenin çercevesinde değil, başka bir çalışmada ele almayı düşü
nüyorum.
Şimdiye kadar irdelediğim ilk tercüme tipine dair hiçbir istinsahda
açlına ertasi ifadesine -mesela yani sözcüğü ile bitiştirilmiş olanaçıklayıcı bir notun eklendiğini görmedim. Tam aksine Suratu JI-Nal:ıl' da
geçen şanba aylamak ifadesinin peşinde -sanki şanba bilinmezmişce
sine- TİEM 40 ve Leiden nüshalarında not olarak ya 'nı ayna/adına ertasini yJyJama/s açıklaması eklenmiştir. Demek ki, bu veriler gün ismimizin
16. asrın başlarına kadar -halkça (artık) kullanılmış olmasa da21 - en
azından rahat anlaşılır olduğu izlemini vermektedir. Bu ışıkta Afyon Karahisarlz Hasan bin Hüseyin İmadüddin tarafından tertip edilmiş Şamilü JI_
Luga adlı, aynı yüzyıla ait olan Farsça-Türkçe sözlüğe baş vurduğumuz
zaman, şu kayıtları elde etmekteyiz: 22
FARSÇA

TÜRKÇE

azine

(~~ ~') ayna günü (568)

şenbih

(~) ~T) ayna ertesi (468)
(bk. TarSöz 330)

Türkler, ta Orta Asya' dayken İran kültürü etkisine girdikleri bir zamanda Farsların kullandığı hafta günleri sistemi ile tanışmış olup bunu en
nihayet kendileri de benimsemişlerdi. Böylelikle FARSÇA iidına isminin
yanı sıra sanbih, yak-sanbih, du-sanbih, sih-sanbih, cahiiriciir-sanbih ve
panj-sanbih "" parşanbih adlarını da dillerine almışlardır. Bu sürecin bir
aksi olarak ayrıca Orta Asya ve İdil-Ural bölgesinde konuşulan Türk21

22

Krş. 16. yüzyılın başında Filippo Argenti tarafından İstanbul sokaklarında derlenen

gün [i] Freitag - giumaa ghiun venerdi ve
ertesi
dil malzemesini:
Samstag - giumaa ertefi sabato (Adamovi6 2001: 164b; Adamovi6/Merhan 2009:
149b).
Afyon Karahisar Memleket Kitaphğı, 589 numaralı nüsha (bk. TarSöz LXIX) = bugün: Milli Kütüphane, Ankara, (Koleksiyon) Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, (Arşiv No.su) 03 Gedik 17524/2 (bk. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye Yazmaları = <http://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=16879>).
http://www.turkdilleri.org/
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mence (şenbe, yekşenbe, duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe, anna), Özbekçe (shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba,
juma) ve Başkurtça (sambe, yiiksambe, düsambe, sisambe, sarsambı, kesaôna(!), yama) gibi dillerde bu sistem günümüze dek kullanılmaktadır?3
Çağdaş Türkçenin standart kullanımında bunlardan ancak çarşamba ile
perşembe ve günümüz Azerbaycancasında ise çarşanba ile şanba sözcükleri devam etmektedir. Diğer günler "başka" adlar almıştır, fakat bu geliş
menin zamanı kesin anlaşılamamaktadır. Osmanlıca, daha doğrusu eski
Osmanlı İstanbul'unun ağzı için yine Filippo Argenti'nin notlarında
değerli bir bilgi bulmaktayız. Buna göre bugünkü sistem, daha 16.
yüzyılda halk arasında kullanım bulunmuştur; krş. (Adamovi6 2001 veya
Adamovi6/Merhan 2009):
bazar günli] Sonntag- bazar ghiun domenica (l47a veya 139a)
bazar ertesi Montag - bazar ertteji lunedi (147a veya 139a)
salı gün Dienstag - sali ghiun martedi (254a veya 230a)
çarşambe Mittwoch - ciarfciambe mercoledi (15 8a veya 151 a)
peşembe Donnerstag - pefcembe giouedi (248a veya 225a)24
juma günli] Freitag giumaa ghiun venerdi (164b veya 149b)
juma ertesi Samstag -giumaa ertefi sabato (l64b veya 149b)
İlk değişiklik İslamiyet'in gelmesine bağlıdır, yani haftanın mukaddes

gününün adı Arapçada ğum La olduğundan Farsların haftasından iidına
çıkmış yerine işte jum 'a geçmiştir. 2s Fakat bu sürecin ne zaman gerçek23

24
25

Üstelik krş.: KıRGıZCA isembi,feksembi, düysömbü, seysembi, sarsembi, beysembi,fuma; KAZAKÇA senbi, zeksenbi, düysenbi, seysenbi, siirsenbi, beysenbi, zuma.
Bu biçim (r> 0) Karaycadan da bilinmektedir (bk. not 29).
Cum'a sözcüğünün Osmanlıcada bilinen ilk kayıtlarını Ferec Ba 'd eş-Şidde adın
daki eserin (855/1451) Sikiiyet-i Sıvüsivüm anlatısında bulmaktayız, mesela: (208a,
18-19) OL yıl vuküf cum 'a günindeyidi, (208b, 21) Cum 'a gün gel, bir dem biri
birimüzi görelüm! (Tietze 2002: 386b ve ayrıca Hazai & Tietze 2006: 556, 558).
Büyük olasılıkla ta Eski Anadolu Türkçesinden başlayarak Osmanlıcanın ilk devirlerine dek ayne/agine ile cuma sözcükleri yan yana yaşayıp kullanılmıştır. Fakat
gittikçe Arapçanın etkisine giren din terminolojisinin bir neticesi olarak Farsçada
olduğu gibi cuma sözcüğü en nihayet eski kardeşinin yerini bütün olarak almıştır.
http://www.turkdilleri.org/

ADİNA'SIZ BİR ADİNA ERTESİ

21

leştiği

belli değildir. Bütün bu gelişmelerin eksiksiz zaman cetvelinin tespit edilmesi hala bir gerekliliktir. Bu çalışmamda ancak bazı bilgileri size
sunmak mümkün olacaktır.
Diğer Türk dillerine nispeten Türkçe ve Azerbaycancanın gün ismi
sistemleri çok farklıdır. Göze en çok çarpan özelliklerden biri, Türkçedeki
"ertesi"ler ve Azerbaycancadaki "akşamı"lardır, yani:
TÜRKÇE
cuma : cuma ertesı. (-) cumartesı.)27
pazar: pazar ertesı. (-) pazartesı.)28

AZERBAYCANCA26
bazar: bazar ertasi
çarşanba axşamz : çarşanba
..
..
29
cuma axşamı : cuma

Aynı

26

27

süreç, zaman bakımından biraz daha geç olarak, ayna/adina ertesi ve cuma
ertesi ifadelerinde vuku bulmuştur.
Azerbaycancanın hafta günü adları: ş<mbô, bazar, bazar ertôsi, çôrşônbô axşamı,
çôrşônbô, cümô axşamı, cümô.
Ve Anadolu ağızlarından cumiytesi (İskilip-Çorum) , cümertesi (Iğdır-Kars) (DS =
Derleme Sözlüğü; bu eserden alınan göstermeler için Türk Dil Kurumu Genel Ağ
sayfasında sunulunan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adındaki veri tabanına
bakınız).

28

29

Anadolu ağızlarından şu biçimler eklenebilir: bazertesi (Sultandağı-Afyon; Yozgat;
Boyabat-Sinop; Samsun; Iğdır-Kars) ve bazarötesi (Görele-Giresun) (DS).
Pazar, yani 'pazarın kurulduğu gün' (bu görüşe yönelik bilgi Eren 1999: 326-327
vermektedir) genellikle haftanın ilk günü olmakla birlikte, cuma ile cumartesiden
hariç, diğer günlerden biri de olabilir:
" bazar (Eğridir-Isparta; Acıpayam-Denizli, Denizli ve çevresi; Samsun; Merzifon
köyleri-Amasya; Reşadiye-Tokat; Fatsa-Ordu; Görele-Giresun; Iğdır-Kars; Gazİ
antep; Antakya-Hatay; Hasanoğlan Ankara; Bor-Niğde), baza (Tavas-Denizli)
'pazar günü';
" bazar (Kastamonu), pazar (Vezirköprü-Samsun) 'pazartesi günü';
" bazar (Bor-Niğde) 'salı';
.. bazar (İskilip-Çorum) 'çarşamba' -> bazitesi (İskilip-Çorum) 'perşembe';
.. bazar (Merzifon köyleri-Amasya), pazar (Çankırı; Şıhlar Ankara; Bafi'a-Samsun)
'perşembe' (DS).
Üstelik krş. TÜRKÇE (Anadolu ağızları) cuma akşamı (Soma ve çevresi-Manisa;
Gölhisar-Burdur; Şavşat-Artvin) ve (cuma gecesi » cumicesi (Boğaz-Konya),
http://www.turkdilleri.org/
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Ağızlardan şu

çiftler eklenebilir:
avdan : avdanertesi30
deri : deriertesi 31
.32
geregz : geregıertesı
v.

30
31

32

v.

cumacesi (Kırşehir ve çevresi) 'perşembe' (DS). Uzun zaman Osmanlıcanın etkisi
altında kalan Karayeada (Kınm) bazar, bazar ertesi, salı, carsembe, (pesembe) ~
juma axsamı, juma, juma ertesi isimleri geçmektedir (bk. Hesche & Scheinhardt
1974: 230).
(Simav-Kütahya) 'pazar' : 'pazartesi' (DS).
(Kurşunlu-Çankın) 'pazar': 'pazartesi' (DS). Krş. deri (GÖlhisar-Brd.; DadayKastamonu; çorum; Sinop), deri gün (Daday-Kastamonu; Nevşehir; Nallıhan-An
kara), diri (Van) 'pazar günü'. Sözcüğün esas manası ise 'toplantı'dır -> 'düğün,
panayır, pazar', ve 'pazar kurulan gün'. Son anlamdan hareketle -pazar sözcüğü
olduğu gibi- bu terimi de diğer günlerin adı olarak bulmaktayız, örneğin: deri
(Çankın ve köyleri) 'çarşamba', (Kayseri) 'perşembe', diri (günü) (Bor-Niğde) ve
Tirepazarı (Bayındır-İzmir) 'pazartesi' (DS). Aynesi dernek (Gölhisar-Burdur,
Yalvaç-Isparta) 'pazar günü', (Soma ve çevresi-Manisa) 'salı', (Bozdoğan-Aydın)
'çarşamba', dernek günü (Düzce-Bolu), denek gün (Tavas-Denizli) 'pazar günü',
dirnek günü (Eyüp-İstanbul) 'cuma' ve ternek (İstanbul ve Tekirdağ'daki Rumeli
göçmenleri arasında) 'cumartesi' (DS) biçimleri için geçerlidir. Bunlann kökü terfiilidir: ter- 'toplamak' + -ik -> ESKİ TÜRKÇE terik, TÜRKİYE TÜRKÇE sİ deri
vs.; ter-İn- 'toplanmak' + -ek -> ESKİ TÜRKÇE ternek, TÜRKİYE TÜRKÇESİ
dernekvs. Daha aynntılı bilgi için bk.: Clauson (1972: 529,543, 551b-552a), Tietze
(2002: 528a).
(Sille-Konya) 'pazar' : 'pazartesi' (DS). Krş. gireği (Batı Anadolu'nun muhtelif
yerlerinde), giravugün (İskilip-Çorum) , gire (Uşak; Bucak-Burdur; Tavas, Acıpa
yam-Denizli; Salihli-Manisa; Burhan iye-B alıkesir; Sivrihisar-Eskişehir; Keşanuz
Ankara; Manavgat-Antalya; Fethiye-Muğla), girevü (Heybeliada-İstanbul; İskilip
Çorum), girey (Karakayıt Aydın; Bayındır, Bergama, Tire-İzmir; Balıkesir ve çevresi; Orhaneli-Burdur.; Geyve-Kocaeli; Çankın; Bafra-Samsun), gireyi (Uşak;
Bayındır-İzmir; Edremit-Balıkesir; Çerkeş ve köyleri-Çankın; Ayaş-Ankara);
kireği (İçel) 'pazar günü' ve gıreertesi (Ayaş-Ankara) 'pazartesi'; girertesi (Merzifon ve köyleri-Amasya; Beyşehir-Konya), gireğiertesi (Sen irken t-Isp arta) , gireytesi
(Yeşilova-Burdur; Geyve-Kocaeli), giriertesi (Kocaeli) 'gerdek gününe rastlayan
pazartesi'; nihayette gerey (Eskişehir; Fethiye ve köyleri-Muğla) 'pazartesi' ve
girey (Isparta; İstanbul) 'cumartesi' (DS). Bu biçimlerin kökeni 'pazar günü' manasını taşıyan RUMCA KvpıaK~ ("Rabb'in günü") sözcüğüdür (Tietze 1955: no. 159;
Tietze 2009: 157).
http://www.turkdilleri.org/
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devrek : devrekertesi 33
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde -sayı kullanma açısından Farsçadaki sistemi andıran, fakat şembe değil, cuma üzerine kurulan- şu ilginç
adlandırmaları bulmaktayız: cuma biri 'cumartesi', cuma ikisi 'pazar',
cuma üçü ("'-' üçügün) 'pazartesi' (DS); krş.:
Fars.

cuma

şembe

yekşembe

Tköp.

cuma

cuma biri (1)

cuma ikisi (2)

(1)

düşembe

(2)

seşembe

(3) ...

cuma üçü (3) ...

Sayılara

dayanan gün isimleri arasında -sadece Anadolu Türkçesine
bakarak- şunları da gözden geçirmek faydahdır:
arbe (günü) (Telin-Gürün-Sivas) 'çarşamba', arbe günü okula gidiyorum (DS) < ARAPÇA (yaum) 'al-'arba(a', 'al-'arbi'a' a.m. <'arba 'ra) 'dört' (Wehr 1968: 290b; Tietze 2002: II 7a).
erek (Ayaş-Ankara) 'pazartesi günü' (DS) < ERMENİcE erek'
l(j)crckhı 'üç' (Acatyan 2: 49-51; Dankoff no. 144; Tietze 2002: 666a).
Sistem bakımından bu ad 'Taşköprü sırası'na uymaktadır (erek: üçügünl
cuma üçü).
Bu tip adlara belki Türkçe salı da uymaktadır, çünkü köken tarihi açı
sından sözcük umumiyede ARAPÇA (yaum) 'aı-ıalaıa' ('sah günü') adı
na bağlanmaktadır «-lalal(a) 'üç'; Wehr 1968: 93a). Fakat bu yorumun
gerçekten doğru olup olmadığı bence hiç belli değildir. Eğer doğru ise,
salı biçimi -kurallı gelişme süreçlerine uymadan- ancak halk ağzında
oluşmuş olabilir. Normal şartlar altında lalal-tan selas (talat) beklenmektedir; krş. OSMANLICA selas(e) 'üç' (Devellioğlu 1978: III 7a) ve
KUMUKÇA talatgün 'sah günü' (KmkR 1969: 302a; Pekacar 2011:
31 8b). 34 Sondaki lls düşmüşse bile *lala' dan salı kesinlikle beklenmemekte dir . İlk hecedeki a sesinin ashnda uzun ve ikinci hecenin i sesi damaksıl

33
34

(Aliköy, çaycuma-Zonguldak) 'pazartesi' : 'salı' (DS).
Kumukça gün adlarının çoğu Arapçaya dayanmaktadır: PT itnigün (krş. AR 'ilnani
'iki'), SA talatgün (laş. AR ıalaı(a) 'üç'), ÇA arba(h)gün (laş. AR 'arba '(a)
'dört'), PR xamisgün (laş. AR bamis 'beşinci', bams(a) 'beş'), CU jumagün (AR
ğum 'a), CMT songugün ve PZ qattigün (~ bazargün); daha ayrıntılı bilgi Tajmasxanova (1991: 101-103) sunmaktadır.
http://www.turkdilleri.org/
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olduğunu vurgulayan sali gibi biçimlere35 hala ağızlarda rastlamak mümkündür. Bundan hareketle temelolarak lalala yerine aynı köke (~lll)

dayanan laliı 'üçüncü' biçimini kabul edersek, şu gelişme modeli olasıdır:
laliı > salis 36 > sali ,..., salı! Yani, salı günü cumartesi (şembe)den sonra
haftanın 'üçüncü' günüdür. 37 Yine de sözcük sonulls sesinin niye düştüğü
bilinmemekte ve ayrıca eski imlası da (ŞıLY), önerilmiş olan Arapça
kökenine (TILT) uymamaktadır. Görünürde salı Osmanlıca ile -Gagauzca, Kırım Türkçesi gibi (bk. not 35)- bazı gezegen dillerine özgüdür.
Çok ilginç, dikkat çekici bir kayıt Kütahya'dan gelmektedir: perşenbe
(Kalkan) 'pazartesi'! (DS).
Daha önce vurguladığım gibi tarihi ve çağdaş Türk dillerinde kullanılan
gün adları ve sistemleri üzerine artık tafsilatlı bir çalışmanın yapılması
önemli bir gerekliliktir. Gerçekleştirilmesine kadar Bernhard Munkacsi'nin 1932'de Korösi Csoma Archivum'da yayımladığı "Die heidnischen
Namen der Wochentage bei den alten Völkem des Wolga-Uralgebiets"
adlı yazı ile yetinmeye devam etmemiz gerekir.
Makaleme Anadolulu bir halk şairinin konumuza layik sözleriyle başla
dığım gibi yazımın sonunda da bir aşık konuşturarak, bunun Hakkın rahmetine nasıl kavuşmak arzu ettiğine yönelik şu saf sözlerini ilginize sunmak istiyorum:
Ölür isem kabrime
Kur'an ile götürün.
Beni seven Tanrıma
iman ile götürün.
(Posoflu Zül3Ji)38

35

36
37

38

Krş.

sali (Samsun ve ilçeleri; Yozgat; Akçakese-Kızılcahamam-Ankara; Niğde)
(DS), GAGAUZCA sali (GRM 1; GTS 1991: 207a), KlRIM TÜRKÇESi (Urum
şivesi) saalı (~ salı) 'salı günü' (Garkavee' 2000: 358a, 367a) ve NOGA YCA sali
(NogR 1963: 291a).
Krş. OSMANLICA salis(e) 'üçüncü' (Devellioğlu 1978: 1100b).
Sevan Nişanyan (bk. <http://www.nisanyansozluk.com/?k=salı>) hemen hemen
aynı sonuca varmaıCtadır, yalnız önerdiği ARAPÇA aalW = ıalll biçimi hem biçimsel (> *seli(s)) hem de anlamsal ('üçte bir') nedenlerle salı 'nın temeli olamaz.
Bkz. Sevengil (1967: 196).
http://www.turkdilleri.org/
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