DUYURULAR

286

yoksa ö'lü Köl mü okunacak sorusundan oplayu tegmek eylemine değin
Eski Türkçenin, runik harfle yazıya geçirilmiş'ıtaşa kazınmış dil anıtlanndaki
sorunlann bir kısmına çözümler aranmış, öneriler getirilmiştir.
Toplam yirmi ayn yazıdan oluşan derleme, kimi yazının Rusça, Almanca
ve İngilizce çevirileri de sayıya katılınca yirmi dokuza çıkmaktadır.
Kitabın

sonunda yer alan dizinse kitabı daha yararlı ve kullanışlı
1896'da Thomsen'in Orhon Yazıtlarının Çözümü adlı ünlü
çalışmasının üzerinden yüz yıl geçmiş olmasına karşın yazıtlardaki
.sorunlarla, bu sorunlar üzerine sürdürülen tartışmalar da henüz bitmemiş
olup sürmektedir. Elimizdeki bu yararlı derleme de tartışmalara bir katkı
kılmaktadır.

niteliğindedir.

Mehmet Ölmez

Zahiruddin Muhammed Mirza, Bliburntıma, Chaghatay Turkish Text with
Abdul-Ralıim Kbankhan's Persian Translation; Turkish Transcription,
Persiarr Edition arid English Translation M. Thackston, Jr. (Along
with Maps, Charts, Annotions and Indices) Part ()ne: Fergana and
Transoxianal-245; Part Two: Kabul 246-537; Part Three: Hindustan
538-904, Harvard University, Sources of Oriental Languages and
Literatures 18, 1993.
çağatay'Türkçesiyle yazılmış önemli eserlerden biri olan Babürname,
Babür'ün bir tür yaşamöyküsü olmasının yanısıra, onbeşinci yüzyıl sonu ile
onaltıncı yüzyıl başlanndaki Orta-Asya, Afganistan ve Hindistan'ın siyasi
tarihi hakkında da başka kaynaklarda bulunmayan bilgileri içerir. Eser
üzerinde şimdiye kadar Beveridge, Bacque Grammont ve Arat tarafından
farklı yönlerde çalışmalar yapılmıştır.
W. M. Thackston tarafından hazırlanan bu çalışma üç ciltten oluşmak
tadır. Birinci cilt "Fergana and Transoxiana" adını taşır. Bu ciltteki metinde
adı geçen bölgeler (Fergana ve Semerkand) hakkında bilgiler ve 1494-1503
arasında bu bölgede cereyan eden tarihi olaylar yer alır. Birinci ciltte
yayıncıların kısa bir ön sözünden sonra "Preface to the Edition of the
Baburnama" başlığı altında eserin nüshaları ve kullanılan, yazıçevrimi
işaretleri hakkında kısa bilgiler verilir. Nikolay İlminsky tarafından
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metin hakkında bilgi verildikten sonra
metinle Haydarabad nüshası arasındaki içerik ve
gramer yönünden farklılıkları göstermek amacıyla karşıJaştırmalı örnek
metinlere yer verilir.
Daha sonra çalışmada kullanılan Babüıname'nin Farsça çevirisi hakkında
kısa bilgi verilmiş ve kimi gramer yapılarının Farsça'ya' nasıl çevrildiği
üzerinde durulmuştur. İlk olarak edilgen eylemli yapıların çevirisi hakkında
bilgi verilir. Bilindiği gibi çağatayca metinlerde -nı yükleme durumu eki
almış sözcüklerle birlikte edilgen yapılar ~urulmaktadır. Bu tjir cümleler
Babümame'de de bulunmaktadır. İşte burada daha çok bu cümlelerin Farsça
çevirilerinden örnekler verilir. Daha sonra sırasıyla ettirgen yapıların,
birleşik eylemlerin, yardımcı eylemlerin, -rek ile kurulmuş sözcüklerin nasıl
çevrildiği konusu örnekler verilerek açıklanmıştır.
Önsözün sonunda eserde söz konusu edilen bölgelerin haritaları
verilmiştir. XVI. sayfada Honisan ve Semerkand bölgesini (Klıurasan ve
Transoxiana), XVII. sayfada Semerkand bölgesini (Transoxiana), XVIII.
sayfada Fergana vadisini (The Fergana Vaııey), XIX. sayfada Kabul
çevresini (Environs of Kabul), XX. sayfada Hindistan (Hindustan) bölgesini gösteren haritalar yer alır. Bunları Yunus Han'ın, II. Ömer Şeyh
Mirza'nın şeceresini gösteren soyağaçları izler.
Önsözden sonra yer alan metin kısmında yazıçevrimli metnin yanısıra
daha önceki yayınlarda hiç dikkate alınmamış olan 16. yüzyılın sonuna ait
Farsça çeviri aslı ile karşılaştırılarak verilmiştir. Ayrıca her sayfanın altında o
sayfadaki metnin İngilizceye çevirisi yer almaktadır.
" İkinci ciltte Kabul, üçüncü ciltte ise Hifıdistan'la ilgili bölümler yer alır.
Üçüncü cildin sonunda metindeki tüm sözcükleri içermeyen sözlük kısmı yer
alır. İki ayrı sözlük hazırlanmıştır. Bunlardan "Selected Vocabulary of the
Babumama" adını taşıyan ilk sözlükte seçme Türkçe sözcüklerle birlikte kimi
Farsça sözcüklere de yer verilmiştir. Sözcüklerin metinde sadece ilk geçtiği
yerin numarası verilmiştir. Kimi sözcüklerin Farsça çevirisi { } içinde
Kazan' da 1857

yılında yayımlanan

İlminski'nin hazırladığı

verilmiştir.

·SözcÜklerin sınıflandırıldığı "Classed Index of Vocabulary" adlı ikinci
sözlükte ise sırasıyla metindeki bitki adları (Flora), hayvan adları (Fauna),
coğrafya terimleri (Geogrephical terms), eşyalar (things), mimarlık terimleri
(Architectural terms) , yiy~cek adları (Food Stuffs), giyim-dokumacılık
(Clothing-textiles), silah adları (arms-armor), asker ve sarayla ilgili
sözcüklere yer verilir. Son olarak da "Hindustani Words" başlığı altında
metindeki Hint kökenli sözcükler verilir.
Kaynakça kısmından sonra kişi ve yer adları diziniyle birlikte İngilizce
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çeviride kullanılan terimlerin açıklandığı sözlük yer alır. Metnin tümünün
dizininin olmaması bir eksiklik ise de metnin yazıçevriminin ve İngilizce
çevirisinin yanısıra Farsça çevirinin de yer alması çalışmayı değerli
kılmaktadır.
.
Zuha1 Kargı Ölmez

Babür Dfvanı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Dr. Bilal Yücel, Atatürk
Kültür Merkezi yayını, Ankara 1995, XI+567 s.

Gazi Zahirüddin Muhammed Babür, çağataycanın klasik dönemine damgasını vurmuş bir şair ve aynı zamanda da devlet adamıdır. Döneminin, Ali Şir
Nevayi' den sonraki en güçlü şairi kabul edilir. Babür'ün eserleri arasında
Divanı ve Babürnamesi (Vekayi) önemli bir yer tutar. Babür'ün şiirleri
üzerine dar kapsamlı kimi çalışmalar yapılmıştır, ancak tanıtacağımız çalışma
hazırlanıncaya kadar Divan üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır.
Çalışmanın "Giriş" kısmında "Babür ve Zamanı" başlığı altında dönemin
siyasi gelişmeleri, toplumsal yapısı, dil ve edebiyatı üzerinde, durulmuştur.
Arkasından Babür'ün hayatı, kişiliği ve eserleri tanıtılmıştır. Şairin Vekayi,
Aruz Risalesi, Mübeyyen ve Divan'ın Üniversite ve Rampur nüshalannın
başında bulunan Risale-i Validiyye Tercümesi adlı eserleri hakkında kısa
bilgiler verildikten sonra "Divan" ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. İlk önce
Divan'ın içeriği üzerinde durulmuştur. Divan'da Risale-i Validiyye
Tercümesi, 119 gazel, 18 mesnevi, 210 rubai, 57 muamma,19 kıt'a, 15
tuyuğ, 79 matla', 7 masnu şiir, 16 natamam gazel, 3 nazm, 16 mu sarra ,
beyit, 5 müfred, 4 yerde de mensur parça bulunmaktadır. Ayrıca, Farsça 2
gazel, 12 rubai, 8 kıt' a, 17 matla' ve bir mensur parça vardır.
Daha sonra nüshalar tanıtılır. Buna göre Divan'ın

şu

nüshalan vardır:

1. Üniversite Nüshası (Ü): İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 3743
numarada kayıtlıdır. Öt&i ı:ıüshalardan büyük olması, tutarlı dilbilgisi ve
yazım özelliklerine sahip olması dolayısıyla, 12a' daki müstensih kaydı da
dikkate alınarak bu nüsha karşılaştırmada asıl nüsha olarak kullanılmıştır.
2. Paris Nüshası (P): Paris Bibliotheque Nationale, Suppl. Turc.
1230'da kayıtlıdır. Yücel'e göre bu nüsha, Çağatay sahası dışında
muhtemelen İran'da 1600 yıllarında kopye edilmiş olmalıdır. Bu nüsha
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diğerlerine

göre en az güvenilir olanıdır.
3. Topkapı Nüshası (T): Topkapı Sarayı Revan Kütüphanesi 2314
.
numarada kayıtlıdır.
4. Muallim Cevdet Nüshası (C): İstanbul 100. Yıl Atatürk Kitap lı ğı
(Belediye Ktb.) Muallim Cevdet Yazmalan K. 332'de kayıtlıdır. Yücel T ve
C nüshalarının aynı ana nüshadan farklı zamanlarda veya C nüshasının
T' den kopye edilmiş olabileceğini belirtir.
5. Rampur Nüshası (R): Rampur, (Hindistan)'daki Nevvab
Kütüphanesinde (Library of His Highness Nawwab) bulunan yazmanın
fotoğraflan E. Denison Ross tarafından yayımlanan kitaptan alınmıştır.
6. Tahran Nüshası: Z. V. Togan tarafından bilim dünyasına tanıtılan ve
Kütüphane-i Sa1tanatı (eski) de bulunan nüshanın fotoğrafları elde
edilemediği için karşılaştırmada kullanılamamıştır.
Giriş, nüshalar hakkında verilen bilgilerden sonra yazım özellikleri v",:.
metnin kuruluşunda izlenen yöntemin açıklanmasıyla biter.
Giriş'ten sonra gelen birinci bölümde metnin ses ve biçim özellikleri
incelenir. "Ses Bilgisi" kısmında şu konular ele alınmıştır: Ünlü Değişme:
leri, Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünlü Uyumu (Damak Uyumu, Dudak
Uyumu), Uzun Ünlüler, Ünsüz Değişmeleri, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz
Türemesi, Ünsüz iIqzleşmesi, Ünsüz Uyumu, Yer Değiştirme, Kaynaştır
ma, Hece Düşmesi. "Şekil Bilgisi" kısmında İsim Çekimi, Sıfatlarda
Karşılaştırma, Sayılar, Zamirler, Zarflar, Edatlar, İsim-Fiiller, Zarf-Fiiller,
Fiil Çekimi, Oğuzca Şekiller, Farsça Şekiller gibi başlıklar altında aynntılı
bir yapısal inceleme yapılmıştır.
İkinci bölüm, Risale-i Validiyye Tercümesi ve Divan'ın karşılaştırmalı
metninden oluşur. Üçüncü bölümde ise "Sözlük" yer alır. Yücel, şekil
özellikleri için çok sayıda örnek verildiği için sözlükte eklerin yeniden
gramatikal sıraya konmadığını belirtir.
Kitabın arkasında İstanbul Üniversitesindeki nüshanın tıpkıbası~ı yer
alır.

Zuhal Kargı Ölmez
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Aif Şfr Nevayf, Lisanü't-tayr, Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Canpolat, TDK
yayınlan, All-Şir

Nevayi Külliyatı: 19, Ankara 1995, XV+276 s.

Türk Dil Kurumu tarafından "Ali-Şir Nevayi Külliyatı" içinde yayımlanan
Lisanü't-tayr, aslında Prof. Dr. Mustafa Canpolat'ın 1972 yılında sunmuş
olduğu doçentlik tezidir. Giriş, inceleme, metin ve dizinden oluşan
çalışmanın kitaplaştırılmış halinde sadece giriş ve metin kısımları yer
almaktadır. Bu nedenle burada ayrıntılı biçimde hazırlanmış tezin de
içeriğinden kısaca bahsedeceğiz.
Çalışmanın giriş kısmında

ilk olarak, "Çağatay Türkçesi ve Nevai"
başlığı altında kökeni, gelişimi ve tarihi durumu tartışmalı olan Çağatayca
terimi hakkında ileriye sürülen görüşlerin tarihi ve filolojik dayanaklardan
yoksun olduğu için uzun ömürlü olmadığı belirtilir. Çağataycanın yazılı
edebiyat dili olduğu üzerinde durularak Çağataycanın bellibaşlı özellikleri
verilir. "Lisanü't-tayr ve Değeri" adlı bölümde Nevai'nin İran şairi Şeyh
Feridüddin Attar' ın Mantı~u' t-tayr adlı eserine nazire olarak yazdığı
Lisanü't-tayr'ın tam bir çeviri olmadığı belirtilir. Nevai'nin son yıllarda
yazdığı ve Hüseyin Baykara'ya takdim ettiği bu eser hakkında Canpolat
kısaca şu bilgileri verir: Nevai Attar'ın eserini olduğu gibi çevirmemiş,
birtakım hikayeleri almayarak istediği gibi değişiklikler yapmış ve Attar'ın
söz konusu ettiği on altı kuştan Gülşehri'nin seçtiği sekiz kuşu alıp bunlara
kendisinden altı kuş ekleyerek bu sayıyı on dörde çıkarmıştır, ayrıca
Nevai'nin üslftbu hikaye diline daha yatkındır.
Nevai Farsça şiirlerinde kullandığı Fanf mahlasını bu eserinde de
kullanmıştır. Bunun nedeni girişin "Fani Mahlası" bölümünde şöyle
açıklanır: Nevai'nin bu eseri yazmaktaki maksadı başlangıca dönüş
arzusudur. Nevai, bunun için yok olmak (fena fI'llah) gerektiğini ve bu
yüzden de Fani mahlasını kullandığını belirtir.
Lisanü't-tayr'ın yazılı Ş tarihi üzerinde durulan bölümü "Eserin Nüshaları" ve "Eserin Konusu" başlıklı bölümler izler. Lisanü't-tayr'ın Türkiye
kitaplıklarında her ikisi de külliyat içinde bulunan iki nüshası bilinmektedir.
Bunlardan biri Topkapı, Revan Kitaplığı 808'de kayıtlı külliyat içinde 19b54b sayfaları arasında yer alan nüsha (B); diğeri ise, Süleymaniye
Kütüphanesi Fatih Kitapları numara 4056' da kayıtlı külliyatın içinde 17b51a sayfaları arasında bulunan nüshadır (A). Bunların dışında yabancı
ülkelerde de pek çok nüshası bulunan eserin Leningrad nüshası (L) ise
Leningrad Elyazmalan Kütüphanesi GPB 55 numarada kayıtlıdır. Karşı
laştırmalı metin hazırlanırken kullanılan bu A, B, L nüshaları dışında
Sovyetler Birliğinde bulunan diğer nüshalar hakkında bilgi verilmiş ve eserin
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İran'da XVIII.-XIX. yüzyılda istinsah edildiği bir nüsha ile Paris'te de üç

ayn nüshasının bulunduğu belirtilmiştir. A, B, L nüshalan arasında farklann
az olduğunu belirten Canpolat, bu üç nüsha arasındaki bellibaşlı farklan 15
maddede toplamıştır. Giriş kısmının sonunda aynntılı olarak eserin konusu
ele alınmıştır.
Giriş' ten sonra karşılaştırmalı metin yer alır.
Asıl tezde ise kitaba girmeyen aynntılı bir dilbilgisi bölümü ve dizin de
bulunmaktadır. Yazım özelliklerinin de incelendiği dilbilgisi bölümü üç ana
bölümden oluşmaktadır. "Ses· Özellikleri" bölümünde ünlüler ve ünsüzler
ayn ayn incelenmiştir. "Söz Yapılışı" bölümünde ise metinde yer alan addan
ad, eylemden ad, addan eylem, eylemden eylem yapan ekler ele alınmıştır.
"Söz Bölümleri" başlığı altında 'isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, bağlaç, edat ve
ünlem'ler bütün özellikleriyle ve kullanıldığı bağlam1~.rdaki anlam ayırtılan
üzerinde durularak verilmiştir.
Sonraki çalışmalara örnek olacak ve Lisanü't-tayr'ın dil özelliklerinin
aynntılı biçimde ortaya konduğu bu "Gramer" ve "Dizin" bölümlerinin kısa
zamanda yayımlanması dileğiyle.
Zuhal Kargı Ölmez

All Şır Nevayı, Ferhad ii Şırın, inceleme-Metin, Gönül Alpay-Tekin, TDK
yayınlan, Ali-Şir Nevayi Külliyatı: 7, Ankara 1994, 515 s.
Gönül Alpay-Tekin'in Ali Şir Nevayl'nin Ferhad ü Şirin adlı mesnevisi
üzerine yaptığı çalışma, "Ali Şir Nevayi Külliyatı"nın 7. kitabı olarak yayım
landı. 1967 yılında yapılan Doktora çalışmasına ve onun ilk yayımının
tıpkıbasımına dayanan bu yayım iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci
kısımda Ferhad ü Şirin üzerine yapılan aynntılı ve doyurucu bir inceleme,
ikincİ kısımda İse karşılaştırmalı metİn yer alır.
İnceleme kısmı, "Husrev ü Şirin ve Ferhad ü Şirin hikayesinin tarihi
menşei", "Husrev ü Şirin ve Ferhad ü Şirin hikayesinin edebiyata aksedişi",
"Ferhad ü Şirin' in nüshalan" başlıklı üç bölümden oluşur.
Ferhad ü Şirin hikayesinin Husrev ü Şirin'in bir bölümü olup sonradan
genişletİldiğini belirten Alpay-Tekin, birinci bölümde Husrev ü Şirin' İn
tarihi bir gerçeğe dayandığını ve eserin kahramanlanndan birinin Sasani
hanedanlanndan olan II. Perviz bin Hürmüz olduğunu tarihi kaynaklara
dayanarak aynntılı bİr biçimde verir.
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"Husrev ü Şirin ve Ferhad ü Şirin hikayesinin edebiyata aksedişi" adlı
ikinci bölümde ilk olarak "Şahname' de Husrev ü Şirin hikayesi" başlığı
altında Husrev-i Perviz'in hayatı anlatılırken Husrev ve Şirin'in macerasının
geniş bir biçimde hikaye edildiği, Firdevsi'nin okuyucuların Şirin'i yeter
derecede tanıd~ğını kabul ederek bilinen hikayeyi tekrar etmeye gerek
görmedi~i belirtilmiş ve Şahname' deki Husrev ü Şirin hikayesi diğer
araştıricılann görüşlerine de yer verilerek özetlenmiştir.
Bu bölümde ikinci olarak Nizaml'nin Husrev u Şirin, Emir Husrev
Dihlevi'nin Şirin ü Husrev, Nevai'nin Ferhad ü Şirin mesnevileri üzerinde
durur. Alpay-Tekin bu konu üzerindeki incelemesini şu başlıklar altında
yapar:
a. Bu üç mesnevinin girişkısımlarının karşılaştırılması: Nizami'nin ve
Emir Husrev Dihlevi' nin mesnevileri hakkında kısa bir bilgi verildikten
sonra daha geniş olarak Nevai'nin Ferhad ü Şirin'i üzerinde durulmuş ve
özetle şu bilgiler verilmiştir: Nevaı eserinin başında Nizarnı, Emir husrev ve
Caml'yi över, onlar hakkındaki görüşlerini belirtir. Bunu Hüseyn-i Baykara
ile şehzade Bedi-üz-zaman'a ithaf edilmiş bölümler izler. Eserini yazış
sebebini vefasız bir güzelin aşkı ile açıklayan Nevai, bu bölümde ayrıca daha
önce bu hikayeyi yazanlan da eleştirir. Nevai'yi Nizami ve Emir Husrev'den
ayıran en önemli özellik hikayenin kahramanı olarak Ferhad'ı seçmesidir. Bu
nedenle o, Ferhad'ın hikayesini yazmıştır. Alpay-Tekin'e göre, Nevaı
sadece başkalarının yazdığını tekrar etmemek için değil, aynı zamanda
başkalarının yazdıklarını birçok yönden beğenmediği ve eleştirdi ği için
hikayeyi değiştirmiştir.
b. Hikayelerin dış ve iç örgüsü, hareket noktası ve mesaj bakımından
karşılaştırılması: Bu bölümde her üç mesnevinin hezec vezniyle yazıldığı;
Nizamı'nin Husrev ü Şirin'inin 103, Emir Husrev'in Şirin ü Husrev'inin
59, Neval'nin Ferhad ü Şirin'inin de 54 bölümden oluştuğu ve Nevai'nin
her bölümün başında nesir tarzında ilgili bölümün özetini verdiği belirtilir.
c. Nizaml'nin Husrev ü Şirin'i
d. Emir Husrev'in Şirin ü Husrev'i: Bu bölümlerde her iki mesnevi de
aynntılı olarak incelenmiştir.
e. Husrev ü Şirin ve Şirin ü Husrev hikayelerinin karşılaştırılması
f. Neval'nin Ferhad ü Şirin'i
g. Ferhad ü Şirin'e tesir eden edebı eserler ve sözlü rivayetler: Bu
bölümde Nevai'nin Ferhad'a baş rolü vermekle Nizarnı ve Emir Husrev'in
eserlerindeki yan motiflerin eserden çıkarıldığı ve bunların yerini yabancı
motifterin aldığı belirtilir. Ayrıca Ferhad ü Şirin'in İran şairi Selman
Saveci'nin eseri Cemşid ü Hurşid ile benzeyen yerleri kısaca özetlenmiştir.
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h. Bu üç hikayede gerilim yaratan olayların karşılaştınlması
i. Bu üç mesnevideki hikaye kahramanlarının karşılaştınlması
j. Ü slup ve hikaye etme tekniği bakımından bu üç hikayedeki bazı
belirgin hususların karşılaştınlması
İkinci bölümün diğer konulan ise şöyledir: "Ferhad ü Şirin'in devri ve
çevresi ile olan ilgisi", "Sonuç: Bu üç hikayenin değerlendirilmesi", "Bu üç
mesnevi üzerinde yapılan belli başlı çalışmalar". Alpay-Tekin sonuç olarak
bu üç yazann, birbirinden farklı hikaye örgüsü içinde isimleri aynı fakat
kişilikleri farklı olan kahramanlarla üç' ayn eser meydana getirdiklerini
belirtir.
"Ferhad ü Şirin'in Nüshaları" adlı üçüncü bölümde karşılaştınnalı metin
hazırlanırken kullanılan nüshalar hakkında bilgi verilmiştir. Karşılaştınnada
kullanılan nüshalann seçiminde yazmaların tarihinin eski veya yeniliği, iyi ve
okunaklı bir yazıyla yazılıp yazılmadığı, müstensihinin meşhur olup
olmadığı gibi noktalar göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca Doğu
Türkçesinin dil özellikleri de göz önünde bulundurularak İstanbul
kütüphanelerindeki yazmalar arasından en eski tarihli iki yazma seçilmiştir.
Karşılaştırmada kullanılan nüshalar şunlardır:
1. SF: Süleymaniye ktp. Fatih, no. 3755
2. TR: Topkapı, Revan ktp. No. 810
3. BE: Oxford, Bodleian ktp., Eliot kolleksiyonu No. 2117
4. T: Ferhad ü Şirin, Taşkent 1963: Alpay-Tekin'in.yazmaları tesbit ettiği
sırada Taşkent'te Parsa Şemsiyev ve Hadi Zarif'in Sovyetler Birliğindeki
kütüphanelerde bulunan yazmalan kullanarak hazırladıklan Arap harfli
karşılaştırmalı metin yayımlanmış. Alpay-Tekin bu yayımı da ayn bir nüsha
gibi kullanmıştır.
Daha sonra yazmalar arasındaki benzerlikler ve nüshalardaki yazım
özelliklerİ üzerinde duran Alpay-Tekin metni kurarken izlediği yöntem
hakkında bilgi vermiştir. Çalışmanın ikincİ kısmında ise karşılaştınnalı metin
yer almaktadır.
Zuhal Kargı Ölmez
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