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EsKi ANADOLU TüRKÇESiNDEN OSMANLICAYA KüLTüREL
SöZVARLIĞINDA GöRüLEN DEĞİŞMELER

MuslaJa SARl'

ozet: Bu çalıŞmada, Eski Anadolu Türkçesinden c)Smanlİ Tiirkçcsinc, Türkçenin küItüre] söz
varlığında art zamanlı biçimde ortaya çıkan değişmeier. Erzurumlu Darir'ln Yüz Hadis Yüz Iliııuyae aıJlı
cseri göz önüne alınarak incelenmiştir. Eserin en cski nüshası Eski Anadolu Türkçesi döneminde H.846
(l442) yıllnda; cn ycni nüsha ise osmanlı Türkçesi döneminde H.l062 (l65]/52) ylllnda istinsah
edilmiŞlir.

Anahtar sözcükler: Kültürel sözvarlığı. dil değişmeleri, di] iliŞkileri, yüz Had^ Yüz Hikaye,
ErzurumIu Darir

The changes in Cultural vocabulary flom Old Anatoliın Turkish to Ottoman Turki§h
Ab§tract: ln this study, the changes in cultural vocabulary fiom old Anatolian Turkish (l] ]5.

Ccnturies) to ottoman Turkish (16-]9. Ccntııries) was dwelt on by considering lhe work named y,iz
Htıılis Yüz IIikdye by Erzurumlu Darir, Thc earliest and lhe lalest copies ofthe work were examinde in
terms ofchanging in cultural vocabuIar,v. The earliesı copy was manuscripted in old Anatolian Turkish
(A, H. 846/ A.D 1442). Thc ]atcst copy was inanuscripted in Ottoman Turkish (A.H. 1062 / A,D.
l65 l/52].

Ke} word: Cultural vocabu]ary, language change, language contact. yüz Hddis yüz Hikaye,
Erzunımlu Darir.

l. Giriş
Canlı bir varlık olarak kabul edilen dilin, SüIekli bir değişim içindc olduğu bilinmekt€dir,

Bu değişimin çcşitii yönleri, artzamanlı ya da eşzamanlı inceleme yöntemleıiyle
incelenmektc v(] neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Art zamanlı
inceleme yöntcmlerinde göz önüne alınması gereken en önemli unsur, dilde zaman içinde
onaya çıkan dcğişmtlerdir.

Bu çalışmada, Eski Anadolu Türkçcsinden osmanlıcaya Türkçenin kültürel SöZvarlığında
zaııanla ortaya çıkan değişmeler incclenecektir. Kullanılan ömek]eı, Erzurumlu Kadı
Darir'iı Yüz Hadis Yüz IIikdye adlı escrindcn taranmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, Hicri 846'da
yazılan cn eski nüsha Ankara Ünivcrsitesi DTCF kütüphanesinde; Hicri l062'de yazılan
nüsha ise Sülcymaniye Kütüphanesi'ndedir. Bu çalışmada. almı eserin yaklaşık 200 yıl
arayla istinsah edilen iki faıklı nüshasına bağlı kalınarak, Türkçenin söz varlığında zamanla
oılaya çlkan değiŞmeler incelenecektir.

2. E§ki Anadolu Türkçesinden Osmanlıcaya Kültürel Sözvarlığında Görülen
Değişmeler

Dilin değişime en açık olan unsuru, sözvarlığıdıı- Beş on yıl önceki yazılı eserler
üzerinde yapıJacak dikkatli bir inceleme bile bu değişimi gösterebilir. Biı dilin sözvarlığı
ikiye ayrılıı: Temel sözvarlığı ve kiiltürel SöZvarl]ğ]. Doğan Aksan, temel sözvarlığını
(çekirdek sözcükler, kalıt/miras sözcükler), "Kuşakkın kuşağa aktarılcırak yaşayan,
iı.ıanlarıı yaşamında birinci derecede ijnemli cılan, iısana ve ç,eNresine ilişkin önemli
kavrcımları yansılan sözcüklerdiı." biçiminde tanımlar. organ adları, ana besin maddcleri,
insanın yakın ilişkide bulunduğu hayvan adlar], tanm araçları, somut eylem adları, sayı adları
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vb. kelime]er temel sözvarlığına aitti. (l998:l7). Kültürel sözvarlığı ise insanln öğrenmc
süıeciyle kazandığı. küitürcl ve sosyal değişmelerc bağlı olarak değişebilen kelimelerden
oluşur.

Siizvarlığı, Türkçenin tarihi dönemlelini daha sağlıklı olarak tespit etmek ya da iStinsah

tarihi belli olmayan eserlerin. tam olarak olmasa da, en azından hangi yüzyılda yazılmış
olabileceğini ortaya koyııak amacıyla göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan
biridir, Dikkatli bir inceleııe yapılırsa, Türkçenin her dönemindc. sözvaılığının kendine özgii
binaklm özelliklerinin bulunduğu görülür.

Sarah Grey Thomason ve Terrence Kaufman, iidünçieme sürecinin ilk basııağını
ılüzensiz ilişki (casual contact) biçiminde adlandırır. Bu ilk basamağın en bclirgin özelliği.
küliürel sözya ıgında gajnilen değişmJırJir 1l09I:7,1). Ödünçleme süıecinin dizeasi
l14İl'dcn sonıaki aşaınalarında daha kaımaşık dil değişmelcrine rastlanmaktadır.

Yüz Hadis Yüz I1ikare adlı eseıiır kültürel sözvarlığında onaya çıkan dcğişmeler,
aşağıdaki kclimeler ve bu ke]imclcrin kulianlm sıklıkları gijz önüne alınarak gösterilmiştir,

2.1. Tangrı / Allah-Hak
Yüz Hadis Yüz tlikd,,-e adlı csere geçmeden önce, Türkçe Zaıgrı kelimesi ile Arapça

Attah vc Hak kelinıelerinin, Karahanlt Türkçesindeki durumuna bakmak gcrckmektedir.
Kaıahanlı Türkçesi. Türkçenin Arapça ile ilişkisi açısından önem arz eder. Zira İslamıyeıin
etkisiylc Arapça ve Tüfkçe arasındaki ilişkinin başlaması, Kaıahanlı Türkçesi dönemine
rastlar. Doğaİ olarak bu dönemdc yazılan eserlerde Arapçanın etkisi sınırlıdır. Ömegin
incelenen kelimelcrln Kutadgu Bilig'deki dağılımı şu biçimdediı:

K u Bi, 'deki kullanım §ıkl

Bu kelimelerin Yüz Hadis Yüz Hikdye adlı eserdeki kullanım sıklıkları, aşağıdaki tabloda

gösterilııiştir. Bu dağılım dil ilişkileri açısından öncmli bilgiler sunar.

Yukarıdaki tabloda göüldüğü gibi 846 (1442) taıihli metinde Türkçe Tdr8,r/ sözüniin,
l062 ( l65l ) tarihli metinde ise Arapçal//alı ve,tlak kelimeIerinin kullanım sıklığı yüksektir.

Osmanlı Türkçesinde Arapçan]n Türkçe üzcrindeki etkisini antırmasına bağlı olarak Türkçc
kelimenin kullanım sıklığı düşerken, Arapça cşanlamlı karşılıklarının kullanım sıklığı
artmıştır. Konuyla ilgili ömekler aşağıda çıkarılmıştır. Ömekler sıralanırken önce cski
metinden taranan cümlelcr, daha sonıa bu cümlelerin yeni metindeki biçimleri verilmiştir.
Aynı cümlele n seçilmesine ijzen göste lerek söz varlığında onaya çlkan değişikliğin daha

kolay izlenmesi amaçlanm]ştı..

Kutadgu Bilig
Tengri 48 det'a kullanılmış
Allah Hiç kullanılmamış

Hiç kuLlanılmamışHak (Tanrı'nın ismi)

816 (1412) 1062 (l65 ])

Tangrı 319 defa kulianılmış 76 deta kullanılmış

A]lah

Hak(Tanrı'nın iSmi)

Hiç kullanılmamış

1 dcf'a kullanıln,ıış

230 defa kullanılmış

35 defa kullanılmış
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(.l6b(l0) .

(124b/l2)
Mülki terk eyledi, gcrçck niyyetile Tcıgıı (1 1) yolına giıdi_

. Padişahlığı ( 13) terk idüp geıçek niyyeti|e Alliih yo|ına girdi

(47al3) . . . Kaçan ki Tangıı Te,ala bir kula hayr eylemek dileye, ol kului içinde (4) bir

çeıak yandurur.

(l25a/l0) ...Kaçan Hak Te,ala bir kula ( l l ) sabr itmek ıüzi kıla, ol kulun içinde bir

çerağ ( l2) yandurur.

(47a,) Ben eyitdüm: Iazgrı hakkıçün baiia eydü virgil.
(l25b/l0) Ben cyitdnrn Alldh ( 1 1) hakkıçün bafra digil kim ol ne kişidür

(47bl2) imdi, çün ibrahinr mülki terk itdi, ıdklla (3) Tangıı yolına girdi; Tang Tc,a|a

afla ism-i a.zam ruzi kıldı.
(l25b/l3) ,..imdi, çün ibrahim padişah (l26a) hgı terk itdi, sldklla Tairı yollna girdi,

Hak Te,ala (2) af,a ism-i a,zam ögrenmek ruzi kıldı.

(48a/3) Biz ayıtduk ki birisi olduı ki ikrar eyleyevüz Tangrı'nuft biıligine, senün (4)

peyğambariığufra.

(t26bn3) Eyitdilcr: Biri oldur ki ikraf ideruz, Alldh'urt [127a] birligine ve Seniii] hak
peyğambcrligiie.

(,19a/6) Çün Tangrı Te.alaylri yaratdı, ,arş altından bir liriŞte viribidi.
(l2ab/7) ...çijn Eak Te.ala yeri yantdı,,arş (8) altlndan bir melek giinderdi kim yeıi

götüre,

(49b17\ TangrıTe,ala, bir küçük cana\ar viribidi.
(l29b) lIa*Te.ala bir küçücek canavar- (2) cık gönderdi

(19b/8) Tangrı'ya feryaz cyledi. Toııgıı Te,5la (9) ol canavara çık, didi; çıkdı,
(129b/39) Alldh'aferyad eyledi, flaf Te,ala ol cenavar (4) cuga çık, didi; çıkdı

(54al4) Tangrı re.ala anufl gibi gişiyi (5) damuya koya.

(l38bl|0) Alldhü T e,ala anun ( 1 l ) gibi kimseleri tamuya koyar
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(48b/8) Tangıı Te.ala anuij iki elin kurıtdı.
(128al6) IIakTe,a|a anuff e]in kurutdı.



(56all0) Tangrı'ya ısmarladı.ım, Sizüii dinüiiizi da!ı cınanetüfrüzi, diridi.

(l43bl|3\ Atlah'a ısmaıladum sizüii diniiüzi ve dahı Jl44aI eınanetüfrüzi, ya,ni

toğrul]gliuzı ve .ak]betüiüzi.

(57bl5) Tangn Te.ala dcstürıyıla geldüiiise, (6) bir dem aiaru git, Bu ııiskini yuyalum,

sünnet yirine gelsün.

(l46b/5) F,ger Atldh i4niyile gcldüiise, bir iahza ai]anı (6) tur. ğasl ideyim, Sünnet yerine

gelsün.

(59b/l0| Tangrı danuk olsun ki (1J) suçın bağışladum

(150bl4\ Allah şahid olsun, suçını bağışladum.

l60al4l T.rngrı 5(nJ(n re}l ulsun. dir.

tl5lAl5). Alliihii Te,ala senden razü olsuül,

2.2. yazuk / günah
İslan,ıiyet etkisiyle oluşan Türk edebiyatının ilk eserlcrinden say||an Kut.]dgıü Bilig'de

Farsça grr.r' kclimesi hiç kullanılmazken Türkçe anlamdaşı }azıt 74 dcfa geçmektcdir,

Kutad u bil eki kullanlm sıklı

Bu kelimelerin incclcnen e§erdeki kullanım srklr ledir:

Yukarıdaki tabbda göiiIdüğü gibi Türkçe _r,uızıt kelimesi. osmanlı Türkçesinde yerini

Farsçı anlamdaşı olan güıolı kelımcııne bııakmı>ıır. Örnel:

(5la/5) Eydür ki ilahi, çok ma.siyet eyledüm, gİııdlı işledüm.

(131bnl) Lydür ki ilahi, çok ma,siyet işJedüm (12) veyczz!kıldum.

(65a/l5) ... gijnd.'zin lazuk işledürüz; amma a!şam gclicek yaza\ları müzde döner.

ılidi]er

Kutadgu Bilig
74 def'a kullanıln,ıışyazrık

giineh

]062 ( l651)846 ( l4,12)

l dcf'a kullanıln,ıışl5 deta kullınılmışvazuk

l6 dcfa kullanılmışHiç kullanılmaınışgüneh

306

(59b/5) Bu gice Taıgıı'dan diledüıı ki (5) seni görem.

(l50/8) Bu (9) gice,,l//dlıl Tc.İla'dan diledüm ki seni gijrcm.

l§e

Hic kullanılmamış



(l60b/6) Biz anları azdurup (,7) gütıdh işledürüz, amına abşam olıcak grirrdrlaıı sevdba

(8) döncr.

(70al5) ... cijmle yaluHarındar, şöyle çıka kim (6) anasrndan doğmış gibi olı
(169al13| ... giinahlarından şöyle [169b| çıka kim anasından tog]nlş gibi oIa

(83bl2) Yazuğum çok çıkdı. (3) damuya buyurdılar
(|92b/9) Güıahum çogıdı, tamuya emr itdjler.

(8.1al4) Resül ha2rcti (5) salla'llahu .aleyhi ı,e sellcm buyurur kl dljkell yazuparufi
dimeşdügi yir sücidür, .Avrat]ar (6) .avratlar şeytenuii ağlarıdur, Dünya sevmek. dükeli
yazuParuiı başıdur.

(l93b/9) Resiıl (l0) hazreti buyurur ki ctlmle günohlaruii ccm, olduğı yer Süci- (l l) dür

ve dahı .avratlar şeytanui tuzaklarıdur Vc dünya sevmek ( l2) cimle günahlaruii başıdlr.

2.3. damu-tamu / cehennem
Eski Türkçe döneminde Sogdcadan ödünçlendiği bi|incn ıamı 1'>dazıl kelimesi ilc

Arapça ı,ehennem kelimcsi anlamdaştır. Bu ikj kelime arasında i)işki, Tüıkçenin Arapça ilc
ilişkisine paralel olarak değişmektedir, Ömcğin Kıııodgu Bilig'de Aıapça cahennem hiç
kuilanılmazken t.ımu (>domu) l4 defa geçmektedir. oysa bu durum, Eski Anadoiu Türkçesi
ve Osmanlı 1'ürkçesinde tersinc dönmüştür. Aşağıdaki lablo bu kclimelerirı Kutcıdgu
allğ'dcki ku]lanınr stklığını göstermektedir.

Kültad u bil deki kullanım sık

lıski Anadolu Türkçesinde ve C)smanlı Türkçcsindc tamu (>ddmu) ıe c:ehennem
kelimeleri birlikte kulIanllmıştır. C)sınanlı Türkçcsindc Arapçanın etkiSinin artmasına bağl]
o|alak ıamü (>damu) SöZciğ:i'nin kullanım sük]ığı düşmüştür. Yüz I|adis Yüz Hikdye ad|ı
escrde bu kelimeleıin kullanım sıklıkları şu biçimdedir:

Kutadgu Bilig
taınu l4 de f'a ku]lanı lmıs
cchcnnem I liç kullanı lmamış
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(70b/7) Buyurdı kim 1azıf eyleyen kullar gelsünler. ol cve tavdf eylesünler, (8) tevbc

cylcsün ler; yczıfaııı yarlıgayayın. Nite kim siz hata eyIedüiiüz, bu evc tavaf(9) eyledünüz,

suçuiuzı bağışladum; anlarui dat_ıı suçların bagışlayam, didi.
(l70a/l3) Gijndh eyleyen Il70bI kullar gelsünler, tavaf eylesünler vc tcvbc eylesünler,

(2) sıçların yarlığayım. Nite kim SiZ hata itdünüZ, bu cvi (3) tavaf itdüffüz, Suçufruzı

bağışJadum. Anlarui dahı (4) suçların bagışlayam, didi.



846 ( l442) l062 ( 1651)

tamu 3 ] def'a kullanılmış 20 defa kullanılmış

cehenneın Hiç kullanılmamış l0 defa kullanılmış

Aşağıdaki ömeklcr /amL (>damı) ve cehe nem sözle arasındaki değişimi
göstcrmektedir. iük cümıeıer 846(1442) tarihli metind€n, ikinci cümleleı ise l062(l65l)
tarihli metinden taranmlŞtır.

(5lb/l0) her gişi ki Tangrı korkusından ağlaya, o| damulc ( l l ) girmeye.

(132b/l2) Her kim Tain kolkusından ( l3) aglasa, hergiz cehenneme girmeye

(59b/8) .

(l50b/1)

saçından süridiler, doızaya iledürler.

.. saçından sürüdilcr, cehenneme iledljrler

(6lb/l1) Duban okuduğumdan ötüri dcmıdaz kurtıldum, Yasin okuduğumdan ötürü (l2)

uçmağa girdüm.

(154a/6) Dutlan okuduğumdan öt:JrlJ cehennemüleı (7) kurtuldum ve Yasin

okuduğumdan ötürü cennete girdüm-

(72bl2) Anuniçün Yahüdi, Nasrani (3) /omalıf idügine hiç şek yok.

(l74bl1) Anunçün ki Yahüdi ve Nasrani cehennemlik idügine hiç (2) şekk ü şübhe

yokdur.

(103b/7) ben işitdüııidi kim her gişi ki senüi mübarek ve mutahhar gövdefri yiyleye, (8)

hergiz o| damuya girmeyc.

(227bl8) Bcn (9) §itdüm ki her kişi ki senüi gevdeffi yiyleye, cehenneme gırfile\ e-

(l03b/15) Resül ha2rcti buyuıdı ki Il04a] ya,Ukaşe, başuiı yirden götür ki Tangrı Te,ala

senüi ak sakaluiiı dcmıya haram (2) eyledi.

(228al5) Resülu' (6) llah eyitdi: Başuiı yerden kaldur ya koca ki Allah senün (7) ak

saka|uf, cehennem odına haram eyledi.

2.4. uçmak / cennet
Eski Türkçe döneminde Sogdcadan ödünçlendiği bıl.inen uçmak(>uşlmtrh) sozlj ]|e

Arapça cennet ve firılevs sözlerinin Kuıadgu Bılıg'deki kullanım sıklıkları aşağıda

çıkarılmıştır. Tabloda görüldüğü glbi uçnak(>uştnai' sözüne karşı cennet ıe .firdevs
kelimeleri hiç kullanılmamıştır. Ancak bu durum Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı
Türkçesinde değişmiştir.
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Kutadgu Bilig
uçmak/uştmah 12 defa kullanılmış
cennet
firdevs

Hiç kullanılnamış
Hiç kullanılınamış

Kuta b kulIanrm

Bu kclimelerin Yüz Hcıdis Y z Hikliye adlı eseıdeki kullanım sıklıkları, Türkçenin Arapça
ile ilişkisine paralel olarak anlamll bir görünüm arz eder. Aşağıdaki tab]oda kelimelerin
kullanım sıklıkları göstcrilmiştir.

Yukaııdaki tabkıda görüldüğü gibi, 8.16(1442) tarihli metinde sıkça kullanılan ıçııat
sözü, 1 062( l 65 l ) tarihli metinde yerini çoğunlukla Arapça c ennet söz,jne bı rak m ı ştı r. Ömek:

(50b) Ve hiç uçmak gıbi .aceb (l5) nesne görmedüm kim aırı istcrüz diyen gişiler
uyurlar.

(l3tb/2) Ve hıç cennet glbi.aceb görkülü makaın görmcdüm (3) kim anı umaıuz diycn
kişiler nice uyurlaı.

(5lb/9) İy karıcuk, o ğ||]n açmqğa gjrdj.

(l32bl1l) İy karıcık, kayııma kim oğlufr cennele Birdi

((58a/9) Kercmüffden aç,zıat içinde baia yir vir.

(l48a/l) ve keremüffden (2) reıııeı içinde yer vir

(6lb/7) Biı gice düşümde gördüm anı, açmakiçinde (8) yüriirdi

(l54a/l) Düşümde göıdüm, ceazel içinde.

(61b/l1) Duban okuduğumdan ötüri damudan kurtıldum, Yasin okuduğumdan ötürü ( l2)
uçmağa girdljm.

(154al6) I)utüan okuduğumdan ötürü cehenncmden (7) kuıluldum ve Yasin
okudugumdan iiıürü cehneıe Pidum.

(62al3) Peyğember (.1) buyurdı kim sen anü seveısei, ol seni rçıııoğo koyısardur, didi
(l54b/7) Peyğambcr eyitdi: Eger seversefi, ol (8) sevdügün eseri seni cezzele koyısar

846 (1412) l062 ( l65l )
uçmak 38 def'a kulJanılmış 5 def'a kullanılmış
cennet
firdevs

Hiç kullanılmamış
l defa kullanılmış.

42 defa kullanılmış
2 defa kullanılmış.
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(66b/14) imdi scni uçmağa ( l5) \oyısarın. İlıa.ibrdetüiliüe degül, belki benüm la2lumıla

koyısarın,

(l63b/5) imdi Seni (6) cennete koyarın. ila ,ibadetüilc degül, belki bcnüm fa2lum (7) ve

şefkatumladur.

(67^l9)Y' uçmagg neyilc giıisersin, digil
(161al6) Y a cenneıe ııeyile giriirsin'i

(68b/6) Kaçan kim yidi gez varsa, hak olur Tangrı Ta,ala (7) ha2retine kim ol devecügi

açma! çemenJeıine ilede.

(l66b/9) Yedi kez hacca varsa, hakkı olur Al|5h'a ki a cennet (10) çeııenlerindeır

otara.

(73b/2) Anıniçün ki miskinler, baylardan kırk yıl öiidin giriserıJljr (3) uçınağa

(l76all1) Anun içün ki klrk yll evvelü (l2) cenııeıe giriser fakirler ganilerden-

(76bll) Düşümde (2) bir köşk gördtım, ıçmof köşklcrinden.

(18lb/l3) Düşümde bir köşk göfdi\fi, cenneı [182aI köşklcrinden

(83a/12)

(l92bl|,)
ol gişiyile ben ıçızaido (13) uş böyle olısaruz, didi

o| kişiyıt.e cenneıde şöyle (2) olısaruz, didi...

(88b/7) Eyle oiıcak zçmofehlinüfi (8) yarsı siz olursız, didi

(203a/2) Eyle (3) o1Sa, cerrıel ehlinüfl yarısı siz olurslz.

(95b/6) Resül hazreti (7) salla'llahu .a]eyhi ve sellem buyurur ki dünya ııü'minüff

zindanıdur, kafirüi uçmağıdur.

(215b/6) Resül ba2leti buyurur ki dünya mü'milerüff zind'nıdur (7) ve kaiirlerüfr

cenneıidiif.

(107a/2) Peyğamber ,aleyhi's-selam eyitdi (lçmat ehlinüfr p52işahları şol (3)

gişilerdür...

3l0

(82al7) Tangrı'nuii meta4 uçmaklut.

(l90a/7) imdi, (6) bilün kim Allah mcta,ıd]rki cennetdür...



(233al10) Resal ha2reti buyurul ki cennelüfi begleri ( l 1 ) her yüzi tozlı ve saçı ürpermiş

fhkirlerdiir

2.5. ferişte / melek
Farsçadan ödünçlenen /erişle sözn Kutadgu Bilig'de 7 defa kullanılmışken, Arapça

anlamdaşı olan melek kelimesine rastlanmamaktadlr. Bu durum, farişte söz|ıin, melek
kelimesinden daha önce ödünçlendiği biçiminde değcrlcndirilcbilir. Aşağıda bu kelimelerin
Kutudgu l} il ig' dekı kullanlm sıklıkları çlkarılm]ştlr.

Kutad b deki kullanım sıkl

816(.|442) tarihli eserde hem ferişte hem de melek sözü ktıllanılmıştır; ancak Jbrişıe
sözünün kullanlm sıklığı çok yüksektil. l062(l65]) tarihli eserde ıse Jerişte sözü yerini
tamamıyla Arapça melelr sözüne bırakmıştıI. Aşağıdaki tablo bu durumu göste.mektedir:

Bu tablodaki değişim aşağıda ömeklendirilmiştir. Önce 846(1,142) tarihli mctindcn, daha

sonla 1062(l651) tarihli ınetindcn taranan ömekler veıilmiştir,

(49a) Bana (3) destur oldı ki .arşı eetüenİerişıelerüft ululuğın vasf eyleyem.

(l28b/3) Bai]a destür oldı kim ,aışı götüren (1) meleklerılen b|r melegüft ululuğın vasf

eyleyem.

(49al6) Çün Tangrı Te.ala yiri yaratdı, ,arş altından bir/eıı'şle viıibidi.
(l28b/7) ...çün Hak Te,ala yeli yalatdı, ,aIş (8) alhndan bir melel gönderdi kim yeri

götüre.

(53a/1l) Kaçan ki yetmiş yaşına (l2) degse, İeişteleüme anı scvdürürin. Kaçan ki

seksen yaşına degse, ferişıeler (.l3) eydijrler:

(137al9) Ve kaçan yetmiş yaşına vara, meleklerüme anı sevdürüıün. (l0) Ve seksen

yaşına ırse, melekle, eydürlel:

Kutadqu Bilig
leriŞte 7 de l'a kullanıln,ıış
ııelek

846 (1442) 1062 (l651)
l'erişte/firişte/ f'eıişteh 24 delir kullanıln,ıış IIiç kullanılmamış
ııele k 3 dcfa kullanıJmış 26 det'a kullanılmış
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Hiç kullanılııaııış



(60a/5) BiI lrjşıe başum (6) ucında durdı. Bir otdan ağaç dutardı. Nice kim kasd

eyleridüm, eyitmege komazıdı, (7) Bir ferişte geldi, biryeşil deştar gctürdi, yüzümi sildi.

(151a/7) Bir,azab melegi başum ucında fururdı, elindc otdan (8) kamçı var, Nice ki kasd

iderdüm, dimege kon,ıazdı. Bu kcz bir (9) rahmet ,rıelegi geldi. bir yeşil destar getürdi,

yüzümi ( l0) örtdi.

(65bll5l. F'erişteleı irte gice gelürlcr, gidcrler, [66a] dayim Ka,be'yi tavaf cylcrler

(l61b/8) Ve bunca melekler (9) her gice gelürler, Ka.be'yi hvafideıler.

(70al9) Sebebi buyıdı kin,ı Tangrı Te,ala çün diledi kim Adem yarada, y' rişıeler eyitdi|er:

ilahi, bizden (l0) ayıuk lalife yaradursın-

(169b/6) Sebebi budur ki Allahü Te.al5 çün diledı kim Adcmi 1arada, (1') meleklel

eyitdilel kim ilahi, bizden ğayrı lalif'e yaradursın.

(89b/l0) Düşümde göıürin ki bir bil)ük (1|)ferişıeler geldil'er

(2o4bl12) Düşümde ( l3) görüıün bjr bölük ııeleİleı geldilcr,

(96al12) F,ger ben feılşıeleıjle danışmlşmıSSayidüm, işüme ( l3 ) peşiman olmayadum

(2l6bl7) Eger ben ,rıeleileıe (8) tanışmış olaydum, peşiman olııayaydum.

(98b/ll) Siz (1l) danuk oluff iy benüm İefiştelefijm ki ben bu kullarumı dükelisin

yarlığadum,

(220bl3) Ya benüm (4\ meleklerüm, siz şahid olun ki ben bunları yarJığadum, dir.

(98bi l2) ,Aref'e gicesi düşümde gördüm ki ( 13) iki/er,şre gökden indiler

(220bl6).Arefe gicesi düşünrde gördüm iki (7) r,elelü gökden inerleı,

(99al4) Girü düşümde görürin ki o| iki ferişıe girü gcldiler, biribirine bayağılayın (5)

söylediler.

(221al2) Gine göıdüın, ol iki ızelei gelür, biribirine söylcr.

(l00a/1l) Eydür: Ne diyem ol gişi hakında ki gök/errşleleıi andan utandılar

3]2

('77b/7) ...yldi kat gök (8) yidi kat yiı, uçmak, damu. dikeli feriştelet andan korkarlar.

(184a/9) yedi kat gök ve yedi kat yeı (l0) ve tamu ve cennet ve cim|e melekler andan

koıkaılar.



(222bl10) .Aıab eyitdi: Ne diyem ( l l ) şol kişi hakklnda ki gök melekleri andan ıtan<|ı

3. Sonuç
Yapılan inceleme ve değerlendirmeler ışığında elde edilen sonuçlaı şu biçimde

sıralanabilir:
l. Dil ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkan değiŞmelerin ilk belirtileri kültürel

sözvarlığında görülmektediL
2. Eski Aandolu Türkçesinde kullanım sıklığı yiiksek olan Türkçe /aıgrı kelimesi

Osmanlı Türkçesinde yerini çoğunlukla Arapça Allah sözinc bırakmıştır,
3, Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesindeki Tirkçe yazuk kelimesi, Osmanlı

Türkçesinde yerini Farsça günoh sirzljıc bııakmıştır. Türkçe yazıt kelimesi anlam
değişmesine uğfayarak varlığını sürdürmüştür

z1. Eski Türkçeye soğdcadan gcçtiği söylenen /aırı kelimesi, yerini Arapça cehennem
sözüne blrakmlştır. Cumhuriyet dönemindc /.]m, SöZcüğü yeniden diriltilmiştir. Ancak
bugün kelimenin kullanım sıklığı cehennem sözü'n.- göre çok düşüktür.

5. Eski Tüıkçe döneminde Soğdcadan iidünçlenen uçmak söz.i, osmanlı Türkçesinde
yeıini Arapça ceııeı kelimesine blıakmlştlr.

6. Farsçadan ödünçlenen _ferişte sözii yerinc Arapça melek söz.i kullanılmaya
başlamıştır. Bugün Türkçede friştahı gelse biçimindeki ifadede kelime anlam değişmesine
uğramıştlr.

7. Söz varlığında göıülen düzenli ve belli bir kurala bağlanabilen bu tür değişmeler,
nüsha f'arkı değil; dil değişmesi olarak değerlendirilmelidir.
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