Efrasiyap GEMALMAZ •
Ahmed_i Yesevi, H. 562 (M. 1166) yılında vefat etmiş ve Yesi'de
defnedilmiştir. Buradan, Ahmed_i Yesevi'nin ll. yüzyılın son ve 12.
yüzyılın ilk yansında Türkistan'da yaşamış oldugu sonucuna ulaşılır.
Yesevilik tarikatının da kurucusu olarak kabul edilen Ahmed_i Yesevi,
İslam ve tasavvuf kültürünü çok iyi tanıyor, hatta yaşıyor olmalıydı. Bu
kültürün ecUnilmesinde, o devirde, kaynak diller Arapça ve Farsça idi. O
halde Ahmed_i Yesevi'nin kendi anadili olması kuvvetle muhtemel Dogu
Türkçesi yanında Arapça ve Farsçayı da çok iyi bildigi söylenebilir.
. Ahmed_i Yesevi'nin "hikmet" adıyla anılan şiirleri çoklukla
"Dlv8n_l Hikmet" adlı yazma eserlerde yer almakta ve bunların eldeki
en eski nüshalarının 16. vy 17. yüzyıllarda istinsah edilmiş olduklan
anlaşılmaktadır.Yaşadıgı deVirden en az 400 yıl sonra istinsah edllm1ş
olan bu yazmalarda Ahmed_i Yesevi'nin dil özelliklerini tam olarak
bulabilecegimizi ileri sürmenin dogru olmayacagı açıktır. Dogrusu,
Ahmed_i Yesevi'nin hikmetleri kutsal sayılmalanna ragmen, eldeki
nüshalardan anlaşıldıgına göre, hem muhteva hem de dil özellikleri
bakımından degişikl1kler göstermektedirler. Bu da gösteriyor ki,
müstensihler, ya kendilerinin ya da başkalannın "hikmetlerini"
Ahmed_i Yesevİ'nin "hikmetleri" arasına karıştırmış, hatta
hitabettikleri çevreler tarafından daha iyi anlaşılmalan iÇin hikmetlerln
kelime hazinesine ve dilbUgisine az çok müdahele etmişlerdir. Her şeye
ragmen, hikmetlerde Dogu Türkçesi özelliklerinin agırlıgını korudugunu
söyleyebiliriz.
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Çok degerli bilim adamı Prof.Dr. Kemal ERASLAN'ın Ahmed_i
Yesevi'nin hlkmetlerinden yaptıgı seçmeleri, Kültür Bakanlıgımız,
"Ahmed_l Yesevı ; Dlvan_ı Htkmet'ten seçmeler" adıyla 1000 Temel
Eser Dizisi arasında yayınlamıştır. Eserin "HİKMET" adlı bölümünde,
sol sayfalarda. La.tln haı1lertnin alışık oldugumuz -yani transliterasyon
aynntılannagtrtlmemiş- ıruUanımıyla h1kmetlerin metni: sag sayfalarda
ise bu metinlertn STT'ne tercümeleri ver1lm1ştlr. Ayrıca. esere, yorum
yapmayı kolaylaştıran gerekli notlar ve yeterli bir sözlük eklenmiştir.
Bilindigi gibi, tercüme ne kadar ty1 yapılmış olursa olsun, eserin
aslıyla okuyucu arasında müterc1m1n yer aldıgı gerçegi çok kere
okuyucuyu slkar. Okuyucu. çok kere. bir eseri, elinden geliyorsa.
yazıldıgı d1lden okuyup anlamayı yegler, Bir eseri yazıldıgı dUden
okuyup anlamanın, okuyucuya suyu kaynagmdan içmek gıbi ayrıcaJıgı
olan bir haz verd1g1n1 bumeyen yok gibidir. Hele eserin duygusal yanı
varsa; hele eser manzumsa bu haz daha çok aranır olur.
Bu duygu ve düşüncenin etkisiyle, sözünü ettıgımız eserdeki
h1kmetlertn dilbilgisi konusunda. STT'ni bUenler için gerekli ve yeterli
b1lg1y1 maddeler halinde burada sıralamayaçalışacagım.
Önce birkaç sesbilgisi özelligine degindikten sonra Dogu
Türkçesinde ve özellikle "hikmetler-de karşı1aştıgımız bazı eklerin
S1Tndeki karşı1ıklannıvermeye çalışalım.
i.
1.1.

Sesbilgisi ile ilgili

açıklamalar:

Batı Türkçesinde çok kere tonlulaşıp. sızıcılaşıp düşmüş olan
Eski Türkçenın uk hece dışındaki ......k konsonantlan pek tabıı
olarak h1kmetlerde korunmuş bulunmaktadır:
ÖrD.:köngıüm qatığ tlltm açıg özüm zdltm (gönlüm katı., d1l1m
acı.-, özüm zalim) 50-9
tlgtm « ll-ig+i+m)tutup... (el0JJ+i+m+i tutup...) 76-1
közt yaşlılı bağn başlıil qaddı hUal (gözü yaşlı.-. bagn yaralı.
beli bükülınüş) 58-2
tlltg« 1l(-igı+lllıl altı yaşqa (yaş+qa) ytttt munzuj« builg+lui1
haşım (elli. altı yaştta yettl (erdi) dertli. başım) 90-7
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min (arzu+lu~yum)96-7
bir jursatda uçmak içre yUlairdiler « ylt-kür-d+i+ler)

arznlıq

«

fuzü+lıq)

(bir fırsatta (= hemen) cennet (içine dogru) e yet-ftir
d+i+ler (= ulaştırdılar) 62- 17
soruiJ (sor-u;l sordı (soruft sordu) 64- 18
qatlfi (qat-ıjı tart- (katıft (=çok) çek-) 48-1
uyğ:ın- (uyttan-) 78-9 ; yaljpn (yalrııan (= sahte)) 50-9
Aynı şekilde

1.2.

kelime

başı

• b•

konsonan~m

da korundugu

görülür:

örn.: bol-

(> l1k>1-) 50-6 ; bir- (> ver-) 48-5; bar- (> var-ı 50-6 ".

Yapısında burun

sesi bulunduran kelimelerin başmdaki b •
konsonantlan ise çok kere bunınlulaşarak m· ye dönüşmüştür:
örn.: min « ben) 52-12 ; hmna « bu ne (=1şte)) 48-1.2 •..5 ; mifil
« bııiig (=1000)) 54-16
M

M

1.3.

Kelime

başı

toDSUZ konsonantlan

da pek

tabl1 olarak

korunmuştur:

örn.: kizlA.

« kez- > ~-) 50-7 ; ttş- « leş- > deş-) 50-8

Bazı M
p. konsonantlan s1Zıcılaşarak • fM
örn.: başım to.ftaq özüm to.ftaq ctsmim to.ftaq

haq

vaslığa

yiter mtn dtp ruhum

olmuştur:

müştZiq

toprak, kendim toprak, cismim toprak
hak vaslına yetertm diyerek ruhum müştak) 50-8 ; 106-10
sırat atlıg kö.frügidin dtltm lerziin (srrat adlı köprüsünden
dilim lerzan) 80- ı 4
tif « tep-) 92-15
(başım

1.5.

Bazı

kelime köklerinm vokalleri daralmıştır :
örn.: min « ben (=ben)) 96-7 ; bir- « her- > ver-ı 54·16 ; kll- «
kel- > gel-)60·ıı; lig- « t~· > d~-) 50-8; kiç- « keç- > geç-)
110-1

2.
2.1.1.

Ek ve edat1arın yapı ve kullanımları :
Nesne hall ek1iyelikçe işaretlenmemişis1mler için / +DJ./dtr :
Örn.: rtylizet+ni qatığ tartıp (rtyazet! katı çeklp) 48-1
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, söz+nf

aydım

(sözu söyledJm) 48-2

; can+ıu can+jı peyvend qı1- (canı cana bagla-) 48-2
U+ni ldzlp (ülke,l gezip) 50-7
bu s6z+ler+ni aydım (bu sözleri söyledim) 52-14

tnnlijetahnii+IU oqup (tnna fetahna'J1 okuyup) 54-17
haq+ıu tapqan (bakla. bulan) 60-10
Fakat, seyrek de olsa, nesne halı ek1n1n tşaretsız bırakıldıgı
yanı

i +ftl ne karşılandıgldurumlarla da karşılaşılır :
rüzf qı1dı cennet~ ldzlp hürfar~ quçtım

ÖIn.:

(naslb etti. cenneti gezıp hur1lerl kucakladım.)68-6
2.1.2.

Nesne

halı ekı,

tyeııgı

IŞaretlenmiş ısımler

içın

genelde

tşaretsız, yani i +fj i dır :
ÖrD.: ciin+ı+m~ sarf eyleytn (canımı sarf eyleyeyim.) 50-9
baş+ı+m~ sUep (başımı okşayıp)

54-16

bağr+ı+m~ tişttm (bagnmı deştım.) 50-8

can+ı+ng~ eyle qurban (canm eyle kurban.) 52-14
söz+t+n~ açtım

(sözünü açtım.) 48-1

yettmlemi köngl+t+n~avlap(gönlünü avlayıp) 48-2
cürm Ü 'Isyan gfTih1er+t+n~ nwnda

çtçmey

(CÜTÜm ve isyan dügüınlerıniburada cözmeden) 52-11

Fakat:
ÖrD.: bır ü bar+ı+m dldl1r+ı+ng+1u körer mtn mü
(bir ve varım, dldanfıı görür müyüIn?) 88-1
hem ciin+ı+ng min cCirilin+ı+ng mtn can+ı+ng+ıu bır
(hem camii ben, cananıfi ben; canı:iiı ver.) 92-14
2.2.

Nesne halı ekı i +1II/n1n ııgı halı ekı olarak kullanıldıgınm
örnekleri az degtldır :
öm.: yetlmler+ni köfigUn avlap (yetımlerbı gönlünü avlayıp) 48-2
meliimet+ni oqı tlgdt (melametDı oku degd1.) 50-8
m.uhabbet+ni camın tçmey (muhabbet camınıiçmeden)52-11
zliyte ktçer cömrt °a+Rl yalğanı yoq
(boşa geçer ömrü onun, yalanı yok.) 110-1
ceniize+fl+m+ıüarqasıdın taşlar aang
(cenazemill

arkasından taşlar atıii..)
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70-5

2.3.

Yaklaşma

ve verme hall eki Eski Türkçede de

oldtıgu':gibi

~

/+KA/dir:,

örn.: haqdın qorqup

ot+cp tüşmey btşttm muna
(haktan korkup ateşe düşmeden piştlm: işte.) 50-9
kök+1e Çıqıp meliiyikdln alur sebaq
(göge çıkıp meleklerden alır ders.) 58-3
ciin+m ciin+{ppeyvend qıl- (canı cana bagla-) 48-2
slZ+ge mübarek dlp (size mübarek [olsun] diy1p) 66-5
qulaq salıng ay.dug+u+m+(p. (kulak ve~ söyled1gime.) 58-1
haq..JX!restler maqam+ı+(IJ+{p mahrem boldum
(hakka tapanlar makamına mahrem oldum.) 56-23
yIT ast+ı+(IJ+{p yalguz k1ıip nilr+gı toldum
(yer altına yalnız gırtp nurla doldurn.) 56-23
gurbet ttgdl 'a+(IJ+lar+ğı hem (gurbet degdi onlara hem) 94-3

bazan gerektigi halde yaklaşma hall ekinin
görülür :
örn.: otuz btşde mescld+f) klrlp devran sürdüm
(otuz beş [yaşımda] mescide g1r1p ömür geç1rd1m.) 78-7
mekteb+_ baTlp qaynap tolup taştım muna
(mektebe vanp kaynayıp dolup taştırn işte.) 54-17
astane+st+n+_ yastanıban (eş1gine yaslanarak) 72-8
Fakat

kullanılmadıgıda

2A.

Aynlma hall eki. dar vokalli / + din/ şeklinde ; bulunma hali
eki de / +dA/ şeklindedtr :
örn.: haq+duı qorqup ot+qa tüşmey btşttm muna
(haktan korkup ateşe düşmeden p1Ştlm işte.) 50-9
can+duı klçmey hü hü dlgen ban ya1gan
(candan geçmeden Mhu hu!" demek hep yalan.) 60-10
min+din yıraq (benden uzak) 66-2
pir_l mugan hlZmet+i+(IJ+de yügrüp yördüm
(pir_i mugan hizmetinde koşup durdurn.) 52-13
mu+n+d:ı « bu+n+da:; burada) 52-11
carş üst+i+(IJ+de namaz oqup tızim büktüm
(arş üstünde namaz kılıp d1z1m1 büktüm.) 60-9
qay+d:ı (nerede, nere,e) 62-12; 64-21 ; 68-7
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Edatlardan i dlk/. aynca Iyım+ı.jl ve i 81f1Jt1 kC?limelert de
-gıbı- göreviyle benzerDk lfades1nde kullanılmıştır :
~-wstqfa elle (mustafa &ti) 50-7
lt cık kızıp (lt __ gezıp) 86-11

2.5.1.

ısmli'n cık qzzlz clinım
(ıSmail

qurban qıldım

&ibi aziz canımı kurban kıldım.) 88-55

köydüm yandım.1cülelle taqıjenl1 boldum
(kavroldum. yandım. küllibi yokluga erd1m.) 90-6

°a+n+eqj (onun JIIıi ; öyle. Oylesine) 48-3 ; 56-22
mansür YaiiıW başını blrlp qşq dlinda
(ınansur .... başımı verip aşk darmda) 82-5

tofra,q tiffat yol

üstıde yolı boldım

(toprak JIbL yol üStünde yolu oldum.) 106-6
2.5.2.
Aynca i ÖL/F/. "başka- ; lÜl:Ze/. -üstünde" ; lyol+ı/. -defa- ;
ilmnml .~önce" ; 1.""".1 ve Irıoiii/,ra/. ·sonra" ; IbJJel ve /bIIıe+n/.
"ıle" görevleriyle kullanılmışlardır :
örn.: haq+Ciın iiı!ırF (haktan baska) 54-20
microc i.ii:re (mJiac üstüDde) 58-1
bır yoh in (bır dıı!A OL.) 108-12
Ol-me-s burun elin bfrmelcn1 derdIn taTtdım
(ölmedıı:D6Dı:ecan vermenın dercUn1 çektlm.) 92-15
f6rt yüz yıl+dın tigfn (dört yüz yıldan eoma) 60-7
°a+n+Ciın Jdgfn (ondan IIOIII'&) 92-15
°a+n+Ciın SOIP'CL (ondaiı eoma) 58-5
can+ı+tUı lJOe (canı İlIlel52-14

yazuq 1JQe+!!- toldıtı1Jc~l tçtm taşım
__ _
. (günah
lle
doluptaştı ıçim dışım.) 132-2
... ..
..
~

-

~

~-

~--,,-

--

2.6.

İyellk eklerının yanl_ ekleşmiş tyellk sıfatlannın kullanımı
S'ITndeki gibidir :
Om.: hem clin+ı+. mfn dinlin+ı+fi mJn can+ı~iiI+nı bır
(bem camii ben. cananın ben. canı:fıı ver.) 92-14
Ancak. hal eklerinden önce 3.

şahsı Işaret eden

pek kullanılmaz:
Om.: ylr ast+ı.....m (yer altmda) 64-18
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zam1rsel i +n+i

tsıam+ı~+dın (lslamından)

yu ast+l~+9a (yer

64-18

altına) 56-23

"::')~enafl'lliih maqam+ı~+ğa(fenafillah makamına)56~1
carş üst+i~+de nam.liz
(arş

oqup ttztm büJctüm

üstünde namaz

kılıp d1zımı büktüm)

•

60-9

ceniize+"+m+nt arqa+sı~+dın(cenazemin arkasından) 70-5

Bazan d1ger şahıslann da 1şarets1Z geç1şt1ı1ld.lg1görülür :
Örn.: yttl yaş+"~+daaslan babğa btrdtm selam
(yed1yaşımdaarslan bab'a selam verdim) 54-16
2.7.

Bazan bel1rt1s1Z ls1m tamlamalannda nitelenen eki 1+(s)ll'ntn
kullanılmadıgıda

görülür :
Örn.: qıyiimet kün~ (kıyamet günü) 68-11
vahdet mey'+fl+f1+dtn (vahdet meytnden) 98-2
yarat-qan~~(yarattıgmda) 100-6

clin

btr-ür~+f1+de(can verd1g1fide)

76-3

2.8.1.
i ·(YJAI zarf·flll eki ı(~+ıo./ görevlyle de kullanılır :
Örn.: ciim_ı şarab qoıga alıp toy-a lçttm
(şarap kadeh1n1 ele alıp doyasıya ıçt1m.) 76-5
cışret qılıp

vo.hdet meydtn toy-a lçtp

(işret kılıp,

vahdet şarabındandoyaıuya iÇip) 98-2

2.8.2.
I-opl zarf-flll ekinin vokali SITnden farklı olarak. asli degildir
ve bu ek i -(YJArAKI zarf-ftll eki yerıne de kullanılır :
Örn.: btsmt"lllih dl-p (blsmillab dtycrdt) 48-1
könglin avla-p (gönlünü avlaJIP) 48-2
qur'iin oqu-p (kur"an okuyup) 50-9
Bu zarf-M ek1n1n STT'nde

kullanılmayan

i +IIJDI ekiyle

gen1şleti1m1ş şekline sıkça rastlanır :
Örn.: lut{ eyle-b+en Outf eyleylp) 76-1
lebbeyk di-lt!:!n (!ebbeyk diJlp) 88-4
astanesin yastan-!Iw!ı(eşigine yaslanarak) 72-8
köz yaşunru aq·uz-Yk±!!!. (göz yaşımı a.kıt.arak) 82-4
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~

2.8.3.
1-:y1 zarf-ftU eki daha çok fl.Ulertn olumsuz
Bu eki SIT tanımaz :
Om.: beyCin eyle-y ('beyan eyleylp) 48-1

.

şekillertne)~.

aczö.lanm tttre-y birdi (azalanm tltreJ1verdi) 60-6

gIrDIIden. p1Şt1m.) 50-9
haq emrtni muhkem tut-ffUIttI özüm cfihll
(hak eIDI1n1 muhkem tutmacbplçtD cahJlım.)50-1 O
bu cQlem.de hIç uxla-ffUIttI hlizır baldum
(bu alemde hiç uyuDl8Jlp hazır oldum.) 76-4
bu neçük rüh tenge 1dr-m&fJ taptı kemiil
(bu nasıl nın. bedene gırmıedeD. buldu kemal.) 58-2

otqa

tüş-me-y biştim (ateşe

Bu ekin i +Jnl eklyle genı.şlet.1lmiş şekli de görülür :
Om.: köngül közin yarut-ma-JI:!:!!! tacat qılsa
(gönül gözünü par1atpwlan taat kılsa) 98-1
tm-ma-y+Dl min ha,zrettfigde alllih dtsem
(durmadan huzurunda allah desem.) 136-1
Seyrek olarak i -KN;I ve i -KUntmI ekleriyle yapılmış zarf·
fl.Ulerle de karşılaşılır :
ÖrD.: cışq böbım mevliim aç~ rıuınga tlgdl
(aşk kapısını mevlam açmca bana ulaştı.) 50-8
közüm yumup tLI aç-quıı+5!! ytttt altmış
(gözümü yumup aÇl'F'!'W. geldi altmış.) 92-11
tang at-qun~ hak yödınt aygan Idşi
(tan a1ı!'PY'1Fr4'rhakkı yadeden kışı) 128-8

2.8.5.

haqdın ruhsat bol-ma"'~siJzleyalmas

(haktan ruhsat

olınay:aıcakonuşanıaz) 102-11

bulunma hall ek1ntn birleşmesi sonucunda
oluşmuş i -KAD+dAI ve i -or+dAI zarf-ftJl ekleriyle de sıkça
karşılaşılır :
Onı.: yarat-ggıı+4! qılğan öZi c(işıqqa cahd.
(yarattıı'" kıldı kendisi aşıka abd.) 100-6
öl-Clftti+m+Cl! ytiJlrp urung yüz mtıiiJ tay~
(öldiigümde yıgıIıp vurun yüz bın sopa) 70-4

2.8.4.

Sıfa.t-ftUlerle

din btr·!!::±!I! btrgüm sanga nür_i lman

-11

(can verdi...... vergm sana ıman nuru.) 76-3
nagehiini tur-r+ı+m+d:ıqamuğ büzürg

haq cışqını könglüm tçre saldı d.östlar
(birdenbire durclugUmda hep ulular
hak aşkını gönlümün içine saldı dostlar.) 76-1
ciin btr~ cliniımmm qılmad.ım yiid

(can veridlaı canamını kılmadımyad.) 90-10
elden arasmda en çok kullanılanı i -KADı geniş
zaman sıfat-ftlli ekidir. Hemen bütün zamanlan Ifade etmek iÇin
kullanıldıgı görülür:
örn.: toğ-ğan ytr+i+m (dogdugum yer) 94-2
yat-qan yir+fl+fl+ni (yattıgl yert) 120-12
yarat-qan.+ğaboldı qar1b (yarataDa oldu yakın.) 50-6

2.9.1.

Sıfat-flll

haqm tcıp-qan özt ptnhiin sözt pınhiin
(hakkı bulaD.

kendisi

gızli.

sözü

gızli) 60-10

könglüm qorq-jpn. canım hür-gen hQne v'Iran
(gönlüm korkar, canım ürka-, evim vtran.) 80-14
yolda qal-jpn büy-ı huda al-jpn+ı yoq
(yolda kalır huda kokusu alanı yok.) 112-9
qul hiice ahmed sözle-gen+t

haqnı yiid.ı

(kul hace ahmed. 5Öylecllgl, haklon yadı.)96-8
qul hii.ce ahmed ır bolmasang öl-gen yaxşı
qlZd yüzüng qara ytrde sol-jpn. yaxşı
tofraq.fiifat yır astıda boı.p yaxşı

ziitl

uluğ hiicem sığnıp kUdtm sanga

(kul hace ahmed. er olmasan, ÖLmıeD iyi;
kara yerde so1maBı iyi;
toprak gibi yer altında oJ.maıı iyi;
zatı ulu hacem sıgımp geldim sana.) 86-12
kızıl yüzün

yarat-qan+da q11-p özı ciişıqqa cahd

(yarattlgmda kıldı kendisi aşıka. abd) 100-6
Aynca genIş zaman sıfat-ftili eki olumlu yapılarda i -01'+ i ve
olumsuz yapılarda i -8+ i de en çok geçen ekler arasında yer alır :
ÖrD.: tevbe qddım aq-a- mu Id+n közde yaşım
(tövbe ettim. akar mı kı gözde yaşım?) 90-70
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bir ü banm d[diinngm kör-er min mü

{bir ve vanm. didanfu görür müyüm?} 88- i
min btl-me-s mLn neçük taqslf qı1dım muna

(ben b1lmefhn (ldl

nasıl

taksir kıldım işte.) 96-7

qıl-ma.s yaIğan ciilim

qur'l1n oqup camel

(kur'an okuyup amel kılmaz sahte al1m.) 50-9
Gelecek zaman
ekidir :

2.9.2.

sıfat-ftU eld

örn.: M_ı mahşer cam

Esld Türkçede de görülen / -GAy+/

qıl-ğr.w hem taht u baht

{mahşer günü, bagışla,.:ak bem

hanumamm ne lcör-ün-IJI!II belld
(evım

ne

taht, hem babt.} 100-1

candın

barkun. ne olacak, belki candan...) 88-3

qıl-ğr.w sin günlihlann tağdm afJır

(neyapacaksm; günahlann dagdan

agır.) 68-11

tört yüz yıldm ldyin çıqıp ümmet bol-ğr.w

ntçe

yıllar

yörüp halqqa yol körgüz-gey

{yüz] on tört ming müctehidler hızmet qıl-fRI
ol sebebdin

altmış

üçde Jctrd.im yLrge

(dört yüz yıldan sonm çılo.p ümmet olacak
nice yıllar dolaşıp halka yol göstenıcek
yüz on dört bin müctehtt1er hızmet kılacak
O sebepten altmış üçte gırd1m yere ) 60-7
2.9.3.

istek eki / -A+ /. 1. t.ş. ek1n1 / +y/ olarak alır :

örn.: qırq

birlmde ihliis qıldım yol tap-a+ydtp
trenlerdin her sır körsem min yap-a+ydtp

pir_i mugiin tzin alıp min öp-e+y dtp

zun ulug hiü:em sıiJnıp ldldım safiiia
(kırk btrtmde ihlas kıldım. yol bulaJllll diye;
erenlerden gördügüm her sun örteJIm diye;
pir_mugan 1z1nj alıp öpeyim diye
za:: ulu hacem, sıgınıp geldını sana.) 82-2
ne yüz btrle sanga ayt-a+y qılğıl iiziid
(ne yüz ile sana d1yeyim. kıl sen azad.) 90-10

didanmnı körset-e+ydtp va~de qıldı

("didamm göstereyim." d1ye vade kıldı;) 98-5
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Bu istek ekinin vokalle sonlanan fUllerde voluille.~aşıp
ytttıgl görülür :
Om.: ciindm ktçtp penah tf1e.~JI hudlıy'ımdın
(candan geçip penah d11~ tanmndan.) 92- 12
yağla.mG-.... mu ijler vaqtım yavuq ytttt
(ag1aıIıaJl9lm mı; ölüm vakttm yakın geldLl 78- 10
ğar1b canım sO{{ eyl.~gfn. yoqtuT mahm
(garip canımı sarf eyleJllJlm; yoktur malım;) 50-9

2SA.

STT'nın tanımadıgı em1r

vurgulama 'eki I·+GBI de yaygm

arasmda yer alır :
qu! hlice ahmed dinclm Jdçfp yolfla Jdr-+flIL

kul1anılan ekler

Om.:

andın songra trenlerni yolın sor-+g/ı

alUih dtben haq yalıtla caru.ng btr-+gfl.
frnJdinl yoq
(kul hace ahmed, candan geçip yola gir BeD;

bu yoUarda can

btrmeseng

ondan sonra erenlertn yolunu sor BeD;
allah d1y1p. hak yolunda canını ver BeD;
bu yollarda can vermesen, ımkanı yok.) 114-13
Emrın çokluk şekliise ı-+oagl ve

Om.: dertsız ödem lidem tnnes

1-+0DI+1AI' i ekleriyle yapılır:

munı angla·+ıW

qşqslZ iidem hayvlin cınsı mum tıngla-+ıW

Jcönglüf@ızdecışq bolmasa ınaii9a yığla-+fi

gfTylinlarga has cışqımm

cam qıldım

degU, bunu anlaym;
aşksız ınsan hayvan cınsı. bunu d1nleylD;
gönlünüzde aşk olmasa, bana agıaym;
agIayanlara has aşkımı bagışladım.) 126-5
hü holqası quruldı ey demışler 1cU-+fii+1er
(dertsiZ

ınsan ınsan

haq sofrası yayıldı andm ütüş al-+"+_
(bu halkası kuruldu, ey dervışler, gelmiz;
hak sofrası yayıldı, ondan naslp alJmz.) 330- 1

2.9.5.
Ayrıca STT'n!n tanımadıgl bazı tasvıri tın ku]lamrolan dikkati
çeker:
ÖI'n.: mümtn tTmes htkmet ıştlp yağla-ma-ıı±K« tUT-UT)
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)4

irenlemi aytqan sözin tıngla.ma.~
Vaj)et'hadis mazmümm angla.ma-~

..

q

'

bol· rıviiyet t'QJ"Ş üstide kördüm muna
(mümın degU; hıkm.et işitip ag1am"aı-;

erenlerın

ded1gi SÖZÜ dlnlem1J'01";
ayet, hadis manasını an1 a m "aı-;
bu rivayeti arş üstünde gördüm işte.) 68-9
nlçe ydlıq mihriblimm can ayt-G:Hb" dlSstlanm
bu vücadum şehrtniftinlqıl-G:Hb" döstlanm
bu qafesni tüt'isi PerVCiZ tt-e+dir uçkeli
bu qarangu şuCZestz yirge bar-a+dur döstlanm
(nice yıllık mıhribanımcan demelt'e, dostlanm
bu viieudum şehrtni fan1 kıl",*"" dostlanm.
bu kafesin tut1si havalanl'lUll!t. uçmaga;
bır karanlık şulesiz yere vaI'III81rta, dostlarım.) 338-1-2
bende bolsaf@ haqdın qorqup yıiJla-p+yı'ir-+ğd
(ku1olsan; haktan korkup agıayıpclursen.) 100-7
yaqam yırtıp yığla-p+yiir-d+ü+mgülü'umda
(yakamı yırtıp, agıaJIP durdum gü.lzannda.) 85-5
zUcr ayt didi zUcrin ayt-'Hyiir-d+ü+m muna
("zlkr et!" dedi. z1kr1n1 Z1kredJP durdum; işte.) 66-1
Özellikle yeterlik fllil olarak / +al· / fiiliyle kurulmuş yapılarla
karşılaşınz

örD.: cışq

:

yoZıda bol-a+ilfl-ma-d+ı+m misl-i türlib
(aşk

yolunda olem.dım toprak gıbi.) 72-10
dfdiinm kör-e+fll-me-d+i+m elindın toydım
(dldannı göraDed1m; canlmı)dan doydum.) 88-2
cışq piid1şah ciişıqfaqTr dem ur~-ma·s
haqdın ruhsat bol-ma-ğunça sözle-y+d- ma-s
haq pendini alğan dünya iZıe-y+d-ma-s
lli_mekiinda haqdın sebaq aldım muna
(aşk pad.1şa.h, &şık fakir; nefes alamaz;
haktan ruhsat olmayınca konuşamaz;
hak ögüdünü alan dünya peşinde koşamaz.
la_mekanda haktan dersler aldım işte.) 102-11

-15

Hemen bütün Türk lehçelerinde yüklem fllllertnin oluşturul
masında görev alan Eski Türkçenin 1+ a--i fiili. i + tr-i vy i + w-I
şeklinde h1kmetlerde de görülür:
ÖrD..: cCiqU lr-se+ng frenlerge hızmet qı1ğı1
(akıllı isen. erenlere hızmet kıl sen;) 64-19

2.10..

L

Aynca bu ftU1n, Sn'nde kullanılmayanolumsuz şek1llerinden
muzar1si 1+ tr-me-sl ve 1+ Ifj-me-s/; IdegUI edatının görevini
yerine getlrtr :
Om.: mü 'min fr-me-s (mümin delil) 68-9
dergiihrga maqbül f-rne-s (dergahına makbul olmaz) 98.:.1
alliih. derdf satqun fr-me-s satıp alsafi'g
(allah derdi satılmazld satıp alasın.) 100·9

S.

Bikmetlerin keUme hazinesi:
H1kınetlerin

yogun bır kavram
zengin bir keI1me hazınesiyle
karşılaşırız. Bu kel1me hazinesinin özünü başta Eski Türkçe olmak
üzere Farsça ve Arapça unsurlar oluşturmaktadır.
bize

ulaşan mısralannda,

dünyasına ifade kazandıran oldukça

S.l.

H1lmıetlerde, pek tabii olarak, Köktürk. Uygur ve Karahanh
Türkçelerindeki şekil ve kullanımlanyla yer alan, ancak S'L'T' ile
farklar gösteren kel1melerle karşılaşılır :
Om.: tart- (çek·) ; ayt- (söyle-) ; öt- (geç-) ; flt- (götür.) ; yügür
(koş-); yanç- (ez-); sı-n-uq (kınk); tükel (tam);
barça
(bütün); süngek (kemik); yavuq (yakın) ;
yoq (degtl) ;
qayfuJ+da (nerede) ; netük « ne+te+ök = nasıl. nice) ; neçük «
ne+çe+ök =nasıl) ; vbg.

3.2.

Farsçadan sadece keI1meler degtl. yer yer içlerinde Arapça ve
Türkçe keI1meleri de bulunduran kuruluşlann da alındıgl vy
oluşturuldugugörülmektedir :
Om.: bthl5d. (kendinden geçmiş) ; bthaber (habersiz); btblik
(korkusuz) ; hem_dem (dost, arkadaş); gamJıiik (gaınlı) ;
şeytiinJacı.n (lanetlenmış şeytan) ; dünyayerest (dünyaya
tapan) ; dfcüir_toleb (didar isteyen) ; biiran-s!fiit (yagmur gtbi) ;
mtsU türllb (toprak gıbı) ; M_ı mahşer (mahşer günü) ; nur_ı
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nuru); pfr_1 mUjGn (mug1ann ptrt. mürşid) ;
defter_ı sani (ikinci defter) ; bır Jaml otuz (otuzdan bır eksik,
yirmi dokuz) ; ta ttrtg sın (sen dırt oldukça) ;
aü menlUc
(ben sen davası) ; dürr ü güher (inci ~ cevher) ; iç' ü taştm
(içim dışım) ; va_dlrIga (vah ne yazık) ; çtlten (kıridar) ; vbg.

iman

(ıman

ma

3.3.

Arapçadan daha çok kellme, bazan da ayet ve hadislerden
bunlara telmlh nitellgi taşıyan parçalar alınmıştır :
ÖI'D.: evvel eIeStIJirCıbIJO dkfi bU haq
qiiliilJelii dldl ruhum aldı sebaq
(önce "beIl"-rabblDizclegllmlyim?" dedi, bU, hak.
Mevetcledlla'." dedi nıhum; aldı ders.) 58-4
u ntşan hIç qalmCıdı iii i i boldum
allah yiidm ay ta ayta fIIii boldum
MUS bolup muh1Js bolup jmTı boldum

nam

.fen41I'IUih maqarmğa

aştım

muna

(adım sanım hiç kalmadı; yokyok oldum;
allah adını ana ana [ben ben)den batlresı oldum;
hal1s olup, muJıl1s olup )olduk oldum;
allah'tayokolma makamınaulaştım Işte.) 56-21
blhamdi'lliilt nür_ılman Uttım muna
(aIJab'allamd oJınm; iman nunt götürdüm iŞte.) 52-12

uiUıasrefii közdtn

ttzdtn kuvvet idttt

Dii_"'ecü nediimetnt

vaqtı yıtti

(vahnebuıet; gözden,

d1zden kuwet gitti.
valıneyazılr.; nedametin vakti geldi.) 56-25
Hıkmetlertn

dili üzertne söyleyeceklertmi burada bitırıyorum.
Ahmed_l Yesevi'nin hl.kmetlerinl, hl.kmetlerin d111nden okumak
isteyenlere yararlı oldumsa, bundan mutluluk duyacagım.
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