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Na.sıreddln RabguzJ'nln KısasQ'I-Enblya ~slmJI eseri TOrkdllll . yazılı

ya- · .

·.dlgarlar arasında 'özel bir yere sahiptir. Edebi.eserin z.amana, mekana sığmayan .
bir On kazanması •.yOzyıllar~ meydan okuyabllmesl. onun içerdiği yOksek. lde·adan· kayn~anablllr. Fakat bu, başapnın blr tarafidır. Eserin gQzel, bliyOleyid
dtlle yazılması ba.şarinın.dlğertarafidır. BÜ

. b'dıi'"Ve. · blrl

taraftar karşılıkh şeklide birbirine b~.,.

diğerini ·şartlandım. işte KısasO'J~E.nbtya eseri b~nun en güzel Ör-

·.nckJerlnd~n birl olarak karşımıza c;ıkmaktadı~.· Eser. Türk h~~l~nna lsıam·dininl, ·

· peygamberleri nedp bir şekilde. tatli. bir öllle

anlatıyor. ·Eğer kis~U'l-Enblya ya«

nldığından (Hicri 710-Mlladl 1311) yedi yüz yıla. yakın bir. zaman geçtikten
sonra bile hala . edebHlğl, dil

zengtnllğl

ile ·hayret

doğurursa:, bu,. Rabguıl'nln

gerçek . bir yazar olarak dilden ustaca istifade etmesinden Heri gelmektedir.:
Esere dllbUhn aQSından yak1aşıldığında metnin tamlığını~ bütOnlUğünO kuran

· c.Omle tiplerinin

renkJlllğlne. içten gelen

·· kalmamak mOmkün

söyl~mlerin samımı lfaqeslne hayran

değlldlr. Eserdeki dlnamlkllk. cOmJe ttpler1 ar~mdakl mş~

kiler özelllk.le dl~t çekicidir. .Basit. cümleler geniş terldplede; devrikliği (par-·.
·seıyasya) ile bağımsız birleşik cOmlelerc yaklaşıyor. Bağımsız birleşik cümleler,

zahiri· bağlayıa ~amederl olmayan bağı.mh blrteşlk cOmtelerden bazen sadec;:e·
tomanması
He-farkJanıyor~
onl~n birbirinden ayırmak,
her·· birini be.ili bl~ gra'."'.
.
y •
.
.

matlkaJ kalıba. sokmak .bazen ·9>k zor- 9luyor. Bu cümle tiplerinin. tarihi sentaksın öğrenllmesJnde çok bQyOk önemi vardır.

Bu makalede

tal<s

KısasO'I-Enblya

.
.
.
eserinin cümle yapı ö.zeJlll<Jerl tasviri sen-

dJşında, semantik ve .poetlk (anlam v_e şilrselllk} ağırlıklı

.

*

.

s.O. fen-Edebiyat fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bö10m0 Öğretin, Oyesl
.2A1

·

.olarak araş-

·

konusu

:tıiılacaktır (1). Burc;\da .~Is
dlmJeJer1n taşıdığı anlam yüküdür. Eser
. edebi metin .olarak ele ~inacak, c.QmJeler edebi fikrin )fadcsl ·açısından' iri•

j

•

•

·CClenecektir.
.

KısasO'I-Enblya

.

.

.

\

eserinin edebi bir metin olarak..başarısının sentaktik.se:-

bq)lerlnl araştınrken C$Cri. halk destanlaı,n.a çok yaklaştıran. ifade tarzından baş~ .
lamak gerekiyor. Edebi dilin. nonnlanna .baz~ sığmasa blle, kendln4! ö7.g0 .
. normla~ il~ yüzyılfar boyunca t~Jiğlnl, doğallığını koruyarak sakJayabHen halk .
ede~ati, yazılı . edebiyat ·Ozerfnde· de etldll olmuştur. KısasO'J.,E.nbf).'a eserinin
dlll bunu c;ok gO~J

ğidakf
.

•

bit şeİdlde sergilemektedir. Bu.konuda N:s. Banarlı'nın aşa-' .

fl~>bize yol gösterir ~iteJlktedlr: · "KısasO;I-En.blya'run
.

nesir OslOb~; .
.
~mlanndan, .Tütkc;enln ·her

.

um~I dJI örgOsO, cümle .yapısi ve. ifade blı11ğl

lehçesinde görOlen mQştcrek halk OsJQbuna yakındır... Kısa ve kısmen · secili
cOmJelerlnde hatta yedili, seklzJI hece vezniyle
halk QsJObundari yankilar sezilir" (2). ...

şiirler· söylemeğe alışmış

~r

Bll1ndlğİ ·gibi.. halk ~eblyatımn canlılığı daha fazla konuşm~. dlll özel- ·
llkler1nl yansıbnaktadır~ KısasO'I-Enblya esednde de yaz.ı dm-konuşma dJII °farkı
şöıle ~örOIOr bir derecede değildir. Bazen ise konuşm·a dili özelllkJertnlo daha ·

ağır basbğı dikkati çeklr. Konuşma dlll unsurtan metnin edeb) şekJl~e ortj)~ bir

. . blc;lin.' verir.
. Eplk ~ctnl~ kurulmasında· rltlm ve1 tonun bQyük

rolü vardır. Ayn ayn hl:--

.kayetlerden oluşmuş KısasO'I-Enblya. yazarın kendi yazı üslObu.ile birbirine bağ.,. .
1 ~ dat, konu ~e

lçerlkle ilglU her hlkayet bir ritim Qze~ne ·kurulmuştur. Hl-

·kayetin anlatılışı sır~ıniıa. bu rltlOJ. d~ğlşeblJlr. Kelime

_ve ·.ses tekrarlan ' mettr:ı

Jçerlslndc r1tlni oluşturan esas unsurlardandır..Kelime tekrarı ile dikkati belli bir ·.. . :.
noktaya topİama, önemli o)aı1 ayı~a. vurgulam~ amaçlanıyor; Bu konuda bir • .

.·. kaç 'örneğe .göz y~tirellm~:
. .·

ı.J)aşu .bol sağınçda-meı:ı:

b~ edlz göknl tlrgckslz· kim
.

tutar. yağız· yemi

I.

1) ·~anttk ,ve poetlk ~tak:sla llgllİ edebiyat {Çjn. bakinı.:ı: 'Ale~rova o.v.• ProbleııİI eks~
presslmogo .ıataslı& {Cc\Olı sentaks meseldert). .Moskova, 19~:. Aspeldı ~ ~ • l d h
lııledovaııty (Semantik incelemeler .aı;ııatı), Makaleler. mecmuası, .Moskov~ ı 980; Baskakov N. ·
· .A. l'mıldslonılııaya ~ lııwenl v ıomıııienııo• tmetsııoııı pnadloJenlİ 1 (Çağdaş TOr'ldye TOrkçesiride dlmle devr!kllğlnln gôte\ısd önemi), Moskova, 1972; Lo~nian Y.M. Struktura
hudojestvennogo teksta (Edebi metnınyapısı), Moskova, 1960:·Vellyev K. Aaibayca!' dllnlıı

poet1k ......... BakQ, 1981: Destan poalllMısı, Bak0, '{984, vs.
.
.
2.) ·N.s. Banarh; bılııl Tiril Ede.Myııtı Tarihi. 1. c. lstanbul, Mili Eğ1t1m Bası~e'(I, 1987, s. 355. .
. *) · Kııull~Enb&ya (KE) eseri dilinden ve.-ileo Ome.klet eseıın ~rb~ycan lıtmler Akademisi Yazma
Eserler EnstıtüsQnde korunmakta. ol~ ~ 1460..nolu yazma .nnshasindari alının~tır.
·
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'
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.

~

su Oze kim·sakJayur, yuldu:.zrn kim toğdurur. kim ·batnur, gOndOznJ kim Jletor, ·
tOnnl ldm keltOrOr?" (KE, 165 a).
•

,

•

•

•

1

•

•

. Su cOmJ.ede "kltnMsoru zamiri özne görevlnde ·ve yOkJemln

yaqında

ye_
r

almakİa altı defa tekrar edlln_ı)ştlr. COmlenln m~tJkl vurgusu bu kcllm.enln üzertndep,r ve kellme lıer defasında: tekrartandl~c;a cumie;Ye rtttm veriyor. · ·
· "Aşık bolgan men~men.. Yusufnı ündegen· men-men. ÖzUmnl ·vusufga

··er.re kılgan ~n-~en. Evnl bezegen men, ·evge görgen men-men.· Çepeğln.
men yırtdım~: Af\a yazuk men yOkledlm. ·vaıgan me~-sö~ledlm. Y~k men kıl··
dım.- Ol ang turur' (KE• .13b).
.

..

.

.

ve ·

Bu parça~a.lse fikir yOkO Jki karşı kutup ar~ında bölünmüştür: "Meri~

önce cümlenin yüklemi, sonra.öznesi rolünde görillen "Men·· şahıs

.-- ~O",

zamırı ·

. subJeyl vurgulayarak öne c;ıkanyor. Def~arca tekrar•oıu·nan "Men", son cüm- ,

günahsızdır) .dlmlesl,
yüksek ~ç,n
söyleylş , tam, ~~ı.. ~le seçilen ~cekl cOmleletden ·aynlır.. SankJ
zorta· söylenmiş· bu cümlede önceki cümlelerde gördüğümüz. heyecan yoktur;
taşıdlğı. anlam yük()yle önceki .sek!z cOmleye
.
too· inmiş,
. rlttm zayıflamıştır. Fakat
.
.
karşı durabilecek bir ağıri)ktadır.
ledckl "Ol"

zamirine karşıdır'. ·01 · ang ~rut". (O temizdir,

ve._

· Eserde ·kelime birleşimleri ve· cümle tekrarına da rastlamak mOmkOndür
{~. 19a, 24b vs.).

·. · .

: Eski TOrk edebi metinleri lc;ln sedyev! olan ses tekran-aİllterasyoiı ve ·as~
. sonans, Kısasa·ı..:Enblya da dahli olmakla o ~evlrde yazılmış nesir eserlerinde
artık eski mevldini kaybetse .de ritlm yarad.a n,
d·ış güzellik veren .bir araç
olarak şiirlere oranla az
~ısa işlenmiştir~ öm.: .:
'
.

esere

da

.· •A%1z ol söml !Jftladi, takı. !aftladı" _(KE, 7a):
· · : ··

.

·. . · :

.

''Könnekke kö~Qz erdi" (KE, 67 a). ·

'Tört

mın !tl!mıft ~!fin~ !)tun ~ ! "-urdıl!l", ~uğ !)t~ri ezerllk"

(KE, 81a).

Edebi mctınl_erdc flklr ifadesinin yarusıra çok zengin insan duygulannın
t~rt d·e çok . önemlldlr. Konuşma dlllnde
t~u. telaffuz şekil • . du-.
raklamaJar. yOz mimiği, et harek~erl bir araya gelerek fikir ve duygulann tam

ses,n

. lfadeslnl , sağl~or. .Bu .ek araçlardan mahrum olan· yazı dilinde, dilin

gücO

devrey~.geçer. Bu zaman ton ayn ayn kelimelerde.

potanşlyel

cümle yapısında

or- .

taya c;ıkar. KısasO'I--Enblya eserinde yazı tonu ile .sevine;, ~ayret, korku~ keder.

·1A3 :
.

\

..

\') ı· · ·a rı ·

rn · mr&c.,,_

>l' •ıC'tlQ'\'"ı@ftfdiie( ·' .., ,· A<ınıc:sınıu· escr2eecar -....- ·,cnntl:0 ~ K Je >=

'

>e

ne-:· -,••>

.'il!.......-

• •- - - -- - - -- -

1

saygı. kuşku, ' öfke vs. gibi his ve duyguların bOtOn Jnce aynntılcınna kadar verHebildlğlne ·tanık oluyoruz. .·Birkaç ömekle bu manzarayı caı:ılandım'iaya · çalışalım.

Saygı ifadesi: '

.

'

·ty
Sara,
bı,ı taç
Mısır
mellkJnln
yeti yıllık
haracı furur, bu sana Jaylk" (KE,
. .
.
.
.
.
.
.
165b).

. : Hayret ifadesi:
hekim oğlu, sana· bu iş laylk ennes, ne_bolduft?" (KE.,

"SubhanaJlah, ey
.. 182a)~

Keder ifadesi: ·
"Malım t~llm, amma ayalım yok; kuruğ yığaç-men budağsız, budağım ·

_yok'' (KE, 1a). .

· Kuşku ifadesi: .
"Ev hali,. Mekkc toluğ duşman: gerc~ez klm Muhc\ffimcdge kasd kıl

salar" (~. 128a).

.Öfke ifadesi: ·
_"LC)~.· bu sözelin
178a). :

yansaf\, .yandıp,

·.yok erse bu eldin
·

çıkarğay-men"

·(KE.,
·

.Sevinç ifadesi:
"MOJde ·sana, ya

Muhammed, bu

sözde beşaret sana ve blzge (KE,

10'?b).
'·

· Haberdarlık ifadesi:
.

.

"Çıktın ·erse kıyametge tekl sen meni, men seni· görmegey..men" (KE,

119a) .
...;._·

···.,

Korku ifadesi:

"Musa andağ sağındı ki~. ~uğ Alem köydl. tlrigUkdJn köt\ül -kesti (KE.
56b).
Eserdeki

değişen

düz cümleler, soru, emJr~ Onlem cümleleri amaca bağlı olarak

tonu .bMJt

anlatımdan .psikolojik açıklamaya

kadar.

~~

sakln . ko:-

nuşmadan :. bağırtıya . ~dar yan~tabllmlştlr. Nesir dlllndeld yOkse~ şllrse111k
244

bazen bu cihnleiert şiire yakıçıştmyor. Öm.: .
•. Ey Yusuf,

nhna kör~Ctk bu gözlerin?!

- Yann bu gözler l~de solgusı, t~prak ~Jgus.ı .:
• Ey Yusuf. nlma .körklük.bu şaç.lanft?I ·

. ~ Yann.gör lçlnd~ blı1n birin tanlgusı . .
- Nlma körklOk sent't\ bu ttşleriri?!

. • ·Lahdte ·kamuğ tökOlgOsl"
Akrin ifadesinde basitten

(Kf., 28b--29a).
blrieşlkllğe doğru . gld~ yolda,· devrik' cüm~ . · .

lelerin ·ö7.Cl bir yeri vardır. Daha fazla konuşma dilinde gördüğüm~ devrik .. ..
cOmleJerln yazı dlllnde de yerine getlrdlğl görevleri vardır. Bu cOmle yapısı me-· .·
tinde gereksiz tekrarlann kaışısİnı· al'1}akJa .metne haftfllk, dinamiklik verir, bir

nevi
konuşma.. dm havası oluşturur.
Fakat en önemllsl bu· yapılann,. . kullandıklan
.
.
· C.Omleye
zengin. anla.İn aynnt11an katması, .vurgulanmalç.
·istenen .kelimenin,
.
.
.

· . .cümle öğeslnliı özel bir ~kilde; takdim olunmasıdır. · ~vrlkleşmtş ·cO.mJe öğ~I.
dlmlcnto esas semantik yQkOnQ.n taşıyıcısı görevini Ostl~nlr. Blrieş.U< d!, rrilelıerde
. .

. de kullamlablletı devriklik basit cômlelerde,daha fazJa ifade lm.kAnh\tm·.:ı. sahiptir.
KısasQ'l-~bly~
~nde
~k genİş istifade,olu.nd,~i~ dikkat.
. .
. . devtlk
. . C.Omlelerden
.
.
·· c;eklyör.· .Eserdeki devrik cOmleleıt devı1kleşcn c.Oı:nle .ögesine naıaan ·~eoel .
olarak aşağıdaki şekilde gruplara ayınna,J< mümk~ndOr:
SubJe blldlre~er-

'· ·oı vclayetdln

163b).

·

kettiler. lbrahlm, takı Lut,· S&rc1, takı
.
.
, .
.
.

~kr miJslaman"
.

',

(KE, ·
.

Obje blldlrenler-

.'Aymışlar, firavun
. 47a).

sarayında · kırk eşJkc;I

bar erdi,

.tapukçılar .b ide'

. . .

~an bildirenler- ·
"Mısıinı
-sen
. ..

pllgln,
blıdln tıl bolgunc;a" ·(KE, ·141 a).
. .. .

. ~kan bJldJrenJer.

.

·

.

"Mıt\ kanatlığ at

:

· .·
~

.

f

• .

:

•

.

kördOm, Kavan atlığ adagda" {KE., 72b).

Alamet, nitelik blldlrenler-

245

.

·(KE,

"Hazer halkını yığıp oJ ot yakgan yerde bir çukur kazdı, teriif tübi,. tar ·
ağzı,

gen enf (Kt,

162a).

..

, _.

Şart blldlrenJer-

·Mevladın

~orkun, fitne kılman,

mamın

ersefflz' (KE- 100a}. .

Amaç·blldlrenl~r-

. "Amma Mevla--teala öz ·kudretin körkQzdl, Süleyman pend afsun, -dep"
·(KE, 72a)• . ·
Açıklama ve

keslnl~tlnne bildlrenler-

"Yakub yaiavaç oğlanlan Mısırga klrdlle.r, tegmesl birer. kapug~ atalan .
. aymış del( (KE- 18a).

. Mukayese bllçilre'nler~Blr gece andag sö~eyOrde Mevla-teaıa bir ferlşte ızdı, bJr·kurtka··sureti

ü~. Aytnışlar, ferlştc ennes erdi, kurtka.erdl, ferlşte melflzllg' (KE, 68b)._
··Karşdaştırm~ blldh'enler~
·"Musa al~hlm MJS1rdın . Medyenge barur boldı, yol kônnlşl yok, yazak
yUrimlşJ"yol( .(~- 44a).
· · · · · ·
·
.

ve ömekleıin sayısı daha da ·arttınJablHr.
' Bu grupların
. . .
.
.
.
. . ..
. KisasO'I-EnbJya ..eserinin .· cümle yapısı bakımından · · ~nglnllğlnl ta-

.

'

.

.

'

.

m~layan
unsurlardan olarak edebi sıfat ve edebi. hitap/an
özeHlkJe · ~y- .
..
,
detrnemız gerekmektedir. Eçlebl eserlerin vazgeçHmez öğesl olan edebi _,sı~

fatlar,

şahsa

veya

eşyaya

alt belli _
bir alamet ve özellik ifade edebildiği .gibi
.

· · yaz.ar dOşQncesJnln OrOnO olan tamamlayıo karakterdeki bllgller1 de taşJyabJllt.

"Yat klşller" (30a), "körkJQ yOzil (72b), •kJzıl çiçek".(7a), ka.tığ On" (Ba), "kara .

ev• (11a), "ay tekyQz. gOn dek ~örk" (14b) vs. gibi e~ebJ sıfatlar eser

boyu kul-

lanılarak som:ut alamet btldlrtyor. Bunlardan bazdan tar1hen işlenerek gelen ge.

.

r

.

.

leneksel sıfatlardır. Eser yazanna mahsus-otan edebi sıfa~ar daha c;ok tasviri ta.
I ,
.
.
. . .. .
..
mamlayıa ve ek bHgl verid karakterdedir. Her kıssanın· başında verilen şiir
parc;alanndakl edebi sıfatlarda ise kıssanın· kısa özeti, koı:ıuyla llglll ·oıaylanri kısa
a9klaması takdim oiunmuştur. ôm::
.
.
Evde toggan, emek cmgcn, tağda turgan lbr~lm,

.

Yuldui afflap, aynı tai'Uap könge tat\g~ fbrahlm.:.

, 246

Oğlm ~urban kılurda gökde .otıap

..

semrOgen.

~ · ftda.sın Cebralldln yerde bulgan İbrahim; .. (KE, la).

.

. Eserin· dll1n(ie rastladığımı,: i11taplan,n hepsi ·ecıeblllk aQsından aynı se. . vlyede değildir. Edebiliği ne dlkkat çeken hitaplara örnekler verelim.
.
.

.

"E.y mOmJnler güvenci, ey muhlplemJn seVOnd, ey mOştaklamıf\ umana, ·
.

.

ey OmmetlemU'i inana, ey. ademtler devleti•. ey alemler ~ahmetı~ ey halayılcnın
mutii, ey Ommetlemın şefli, men sLzsız· ·monberO ·mıhrabnı netek · köreyhı, sa~.

habeleml sizsiz. netek köteyfn?." (KE.. ·t 39b).

Bu cilmlede edebi sıfatlar subs~ttvl~mlş (isim.leşmiş), ·müracaat olunan.
·

şahsın adı

çekJlm~en

hltabedilmlştJr.

Büt0n müslOman

dünyası

için

en· ağır

olan itki~ pey~amberimJz Muhammed (S.A.V.)'ln vefatı, bu itkinin sarsıntısıyla

ve

. bağlı onun en. yakınlanrun keder
hOmOhOn İçten ifadesi e~e~ sıfatların yar-:- . •
dımı ile doğal bl~ şekilde yansıtılmıştır. Yalnız edebi .hitaptan .oluşan aşağıdaki·
cOmle de bu duyguJarin ifadesidir:

· ' . . - . ·. -· ·"E.y yı_unşak töşekte yatmağan! ey sever ton keymegen, .ey. arpa.ku~ın .
.

· ·toya yemegen!" (KE, 139a).
· · · ' Ktta~.ı Dedem _J<orkut destanlannda bu tipli edebi sıfatl~nn hitap 8.örevl .

· taşıması · durumuna çok rastlanılır (3). KısasO'I-En~lya eseri bu açıdan

da .haJk

· edebtyatina olan yakınlığını gösteıiyor.
.. . · .KısasO'l-Enblya eserinde cOmle ·öğeleri

ve cOmİeledn

paıalelllğlnderi

geniş bir şekilde l~iifade edJ1mlştlr. Hlkayetıerin anl~tımında y~r. yerine göre
ftkdnl daha şli~ . ifade etme Jhtıyaa duyarken ~ çok cümle yapı paraleUiğtne
b~~uştur. Eseıde~ sentaktik. (dlmle. yap°ı) paraleJU~ ömeklennı belİı bölgO
. esasında gözden gec;lrel~m;
.

.

Y• cUU-Konuşma dlll ._,...&ı1eGljlı ·

.

Ya:zı dUİ paralelllğl

daha fazla normlaştmlmış, kalıplaşmış karakterU.olarak
herkes tarafindan kullanılır. F..serde ata sözlerine.benzer şekllJI cOmleled. buray~
alt etmek mOmkOndOr. Öm.:
"Hüküm yoruldu~l<aza bltlldl" (KE., 11 b).
"Kapuk açuk, icabet anuk· (KE, 1a). ·
.

.

.

.

. -·3) K. Vellye,i. AhdNJ.can EpoHnıın Poettk Seııtabı (Prof. Tez.l), Bak.O, J987, s. 145.
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Konuşma dili paralelliği Oshıbl olarak eserdeki ayn ·ayn şahısların veya
y~n dJllnde _geçer. Öm.: .
.
. •
.

· .· "Menın dtnım ~n. senın dınıri.azm· (KE., 34a).
"Olar yetegO. men yalg~" (KE., 9a).

.

.

.

'

·

.

COmled~-M~dahlU paratelUk:
_: ·· . COmledahill ·paiaıemk basit dlmlede cümle· ögeleri. birleşik dlmled~

· cOm.le parçalan ola~ kendini gösterer. Öm.:.
.

.

. "Mellkn_lft bir ayakçısı bar ol, yene bir aşçı~ hem bar or (KE, 11 a).
'

.

·. ·..

.

. "Malum boldı kim, ·tegme.enigek sonu·rahat eımlş, kazgu soni · sevinç

ennlş, tnlh':}~t sonı _n~met e~· (·KE, 26a).

.

.

Bir1nd dlmlede .paraleİllk cümlenin yOklemlne .·aittir. ikinci cOml~de bir...
. . birine paralel olan

lid

özne yan cOmleJI birleşik cümle ~erti~lştlr. \ıe~llen· ör-

neklerde kelime teki'an görOlmektedlr.·.

}Birleşik ~Ontle yapı bütUnlerfnde ~yn ·ayn ~mlelet a~asında' paralelllk ol-

ması mettndahlll paralelllğe örnek olabilir:
.

.

.

'Olam_ın otı _
birle Nemrud otı artr:nadı, amma dQşmanhk ·belgOr.tdller. Kar-

. lugaç suyu blrte ot öc;medl, am~a çlustlık belgOrdl" (KE., 162a).
"E.y

AzJz, .Yosulhun köyleglnİn önl yİrtuk bolsa, Z~eyh~ ·könl, Yusuf yal--

. . gan:! Eğer .köyleknll\ artı _yırtuk bolsa,_.ZUleyhay~gan, Yusufkönl" {Kf., 7a}. . .
81r1nd örnekte parçaları bağımsızlık, · ikinci örnekte bağımlılık llişklsi ile ·
..

.

bağlanan cOmleler paralelli~ oluştum:ıuştur~

·.

Tam-Yaiım P.ıalelllk:-

Paralelllğln
.
'

tam olması. lçln Oç şarta--parçalann
~yı. IJlşkJ
ve
yapı aynılığı
.
.
.
.
.
.

.

·şartlarına dlkk:at edilmesi getekmektedlr.·öm.:

sb); .

·sımın dJnlf\lz s_
l zge~meni~ dinim mafta" (KE, 1·1
"Yaşım

.

.

.

'

ulgardi, şOftOgOm keveJdl,. saçım sakalım ağardı" (KE, 21 b).
' ·

.

.

"KözOft
ne örtti, .uç.aft ne
bmui kıldı, yüiOI\ ne acıttı?" (KE, 22b). ·
. .
. .
.
' '
'

'

.
Tam paralelllğln şartıanndan .herhangi birinin
yanm paralclllk söz. kon·usudur. öm.: ·

$Özleomedlğl

takdirpe . ·

-·ım:

:WJ~aı.-·;.-.-,.;; ·rt:esi:::ır..,.·c·, ,. , a· ,,.,, rr •o::c::c:;:e,

. -,~ ~ . ::::-,. ..,~ .. ·~··_.......,.,ı., ·· ,,, .....

........ ,.. -·,:,,:;-,· ... · ...~-·:· ,.,,-·.···\t·,:• -.,..,.

..,.. .....l . ,
1

~Blrinlo tüşt ez.gO, blrinJn yarak.sız" (KE, 11a}:
· "EvlOgl oğla.'l ağnkı boldı, yel-yağmur bo~dı,
makdın

böd koyg~ tepOndl, çak-

ot çıkmadı (KE, 45a).

"Menlik mat\a teger, aım kJmersege tegmes" (KE, 45b).

'

~u ömeklerln .blrindsi_
nde sayı, Udndslndc JJlşkl, IlçOnc.üsUnde yapı aynılığı şartının bozulmuş olduğu nedeniyle onlar yanm ..paral«!Jllğe alt edlleb!Ur. ·
KısasO'I-E.nblya ·eserinin
.
.

. .,

dili lc;ln tam · paralelliğin ~rakteristlk olduğunu da ek-

Jememlz ge~ektedlr.

. Ortak s6zJtı ve Ortak s6u0z. paralelllkı
.. Ortak sözlü ve ortak sözs~ paralel~lk, Kisa.sü'l-Enblya eserinin dilinde · .
dikkati çok çeken cümle yapı paralelllğl ~vlerlndencUr.
Ortak parc;a· bir·kcJlmeden. bldeşlmdeo ·:ıe c.Omİeden oluşabilir, ·paralel
birimlerin başında, ·ortasinda ve sonunda kullanılır. Öm.:

: •Alem içinde oğnlıkdın yavuz ad yok, o~nın kıyınmdın katığ kıyın yok"
(Kf.·, 19a}. .
"Anca.sı bar.

.

.

Salih buz.unmka ot azaklan altındın. çıkdı, .~u'ayb _buzunığa
gökdln lndr (KE., 157a).
·. ·· · · "Menlf\
..kJyınıinmu kabğrak, ya anın·
.
.
.kıyınımu katıgrak, bUgey-slı." . (KE,
.
· 49a).
.
.
· Birinci
ömekte
ortak
parça
("alem
içinde")
kelime
birleşimi
ne,
lldncl
ö r.
.
.

.

.

riekte ("ancası bar.') cOmle ile ifade olunarak ·paraleJllğln başı~1da gelmiştir.
Oçüncil örnekte cümle Iİe ifade olunmuş ortak parça paralelllğ1n sonundadır.
1

"KontekstuaJ ~Jllpsis" '( Metin . cllpsJ) adlanan cümledeki bir

öğenln · bı -

. r~Jması olayı kısaltma hesabına dUde kanaat-p.renslpleri~e eygundur.
"Blznlf\ yerimiz yarağsız, kişilerimiz anğsız turut" (~. 167b). ·
.
.
.
Bu cümle orta){ sözlil paralelllğe örnektir. Buradaki "turur", ortak söz gö-.

revlnl taşıyor. Blrjnd kısımda yardımcı fiil .bırakılmıştır. Aynı zamanda, her iki ki..-· .
.sımda subjenln I. ·şahıs .çokluğuna alt olması ~ilk ekleri ·ne ~l~rdldlğlnden,
"blznlt\" tamlaması blrlntj kısımda verilmiş, ikinci kısımda tekrara gerek du- ·

~lı~ayarak bırakılmıştır.
Ortak sözün

·

kullanılmayışı blr nevı bundan
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.

sonrakl .aşamayı

.

oluşturur.

• • • • ,., ,, , , · :,· · · · ..

~

. · \"'),•· •:,; ,))Z' t,;,ı ·· aı:sro·

\+"'+ :,

·ıve-·- ,.,. ,.. , .

J '•.- ·• · • ~ ı _ -;;;,· ~ ·? ·~

• c :ı· !

·· ·

ı••v

e· •· ·

Örri.:

·~ul~ yerde~ ferlşteler gökde; ·kafirler korkup kağılar, ·Kıtremge bardılar" ·

(KE; 183b)•
. "Bular. yerde,: ferişteicr gökde"-ortak sözü bırakılmış paral~I yapılardır.

devamından bu· ortak .sözOn "savaştılar'. kelimesi olduğunu ·
· · t~ln etmek mü~kOndür.
··
,
·
·:
·
Cümlenin ·sonraki

·Ata kırk yaşda, oğlı yüz ylglnnJ
.me~ g~rmlşl yok erdi" (KE, :95a) .

yaşda; mundağ

.\

.

ecep dünyada hiç ki-

.
.

.. . Bu cOmlede bırakılmış ortak söz ."eren~ yarc::İıma filli olablUr. Fakat cümle

· . "ercİr .ile :verilseydi, edebi. etki kaybedlllr, ·soğuk bir an.Jatın:ı şekJI alırdı .. Yük-··
. ..
.
.
.
.
.
. . . · lemslz cOml.e şekllndekJ lf~de tarzı canlı konuşma dili. özelllğl gibi bu durumda · ·
daha etldleylddlr.
Demek ki, ortak .sözOn bırakılması, .bazen. dilde kanaat
pren-· .
.
.
·stblnl gOtse de, edebilik,ve canlılık şartlan da unutu·ı~amıştır•. Ortak sözsüz pa.,;
raleJllklere eserin 11 a, 126b vb. sayfalan.nda rastlanıhr.

1

:· l>Oz-Ters paıalelllkı
.\

.

·.

•

.

t

.

00z· paralelllk lc;Jn şart olan . kısımlannm sırasının gözlenllmesl bOtün ön·.·
I

.

'

.

'

.

ceki paralelllk nevleıinln hemen-he~en hepsinde görülüyor. ç::>nlara ait verilmiş
. <)m~er düz: paralelllğl de kapsamaktadır. . . .
. . Ters paralelllkte, paralelllk oluşturan kısımlann· öğe sırasi birbirine ters
oluyor. Yani birinci kısımda .olan kelime, cQmle .öğesi : sırası ·ildnd kısımda. ·

aynen, ~dece te~ dizimde veri.lir. Bir söz oyununa benzeyen ters paralellik ör~
nekierl~ . klasjk · ·edebi eserlerde ·(Öm .. Kadı . Burhaneddin Dtvanı'nda) rast· ıan~Jıyor. KısasO'. l·EnbJya eserinde tam te~ paralelliğe alt. örnekler buluQamıyor.

·vaınıi: . bazı ömckJerde bumin 'za}'lftczahQr:O dikkat çekiyor. Öm. :'
"Sen ana

ne didin, ·«?l saf\a ne dldl" (KE- 102a}.'

"Ömer menli\ birle,

men ômer birle.

'Ömer ~ydaerse hak anın birle" (KI, 114b). ·

c:0mıe y~pı paratelllkler1nden bahsederken tekrartann özel . yen örneklerd~ açık bir·şekilde gö.rOIOyor• .Bu, onlar arasında bir bağ oluşunun sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. .
. Eserin ştl,sel Ö7.Cllikleri bahis konusu. edlllrken eserdeki edebi kar-

. - ....
;

~·

·· ıso

O C"ili:IY-·I ·

şılaştımı:a da unutulmainahdıı·.

if!lO Wi1r'· I·· ;c::;,- ~cii<· "· ·- n 1 <r:efı"Cis iJW '•' •iifcf'S:iM,:ırc·..ı;wA<;~sr; ı ?Satctıiieitı:ii'«:ct: ·:r::;,•,o

sffasında sık sı~ mukayeselere müilginç: benzetineler yara~ıştır. Onlardan pazılanr:n gözden ·ge-

racaat etmiş,

Y~r. tasvir

çl~Jlm.
· "Aldller ay dek .gün dek yaruk tunir, cahlller, zalimler, faslkler kara dün

1

·j

dek,..kata bulut dek 'karankü tuturlar" (Kf., 1a)~

. 1

''.Azınlamıfi ~teği köymes, menin canım ·köyer" (KE., 139b). ·
"Kanatı yolunmuş kuş dek za~ıf boJmış erdi" (KE.,

88a).

·.

·

'

"Senit\ llmüf'i anın IJml tuşında blrkatre suca bolgay (KE., 63a).
.

. Yazann

.

I

.

kullandığı · edebi karşılaştırmalar

esertn .dlll,:ıl daha da zenglnleştlnnlş, oı~un
ulaşmasında bir basam~ olmuştur•

. . ,

.

!

' . Bir makale ·çerçevesinde

.

{ .

P.l r p~ti~ s~ntaks birimi olarak ·

ger.çek söz sanatı eserJeıi seviyesine

. .

.

KısasO'I-Enblya

.

eserinin semantik ve .poetik

(anlam ve şiirsel) ~ürnle yapısını .tamamıyla lnc:elemek · tmkan ' dışında oı-.
. duğundan, konu genel. hatlanyla e)e aJıodı ve okurlarda genel b)r düşünce'
oluş.
. ,·
turulmaya c;alışıldı.

·,
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