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Özet

Her beyti kendi arasında kafiyeli olduğu için mesnevT türü incelenerek Eski Anadolu Türkçesine ait
Türkçe kelimelerde yazıda gösterilmeyen uzunluklann tespit edilebileceğini düşünüyoruz. Makalede bu
düşünce, iki mesneviden yola çıkılarak ispatlanmaya çalışılmıştır. Uzun ünlülü Arapça ve Farsça
kelimelerle Türkçenin uzunluk bulunduran kelimelerinin kolayca kafiye oluşh..ırabildiği görülüyor.
. Makalede verilen örneklerde, asli uzunluk bulundurabilecek kelimelerin uzun ünlülü Arapça/Farsça
kelimelerle kafiyelenmesi, sebepsiz bir tercihe dayanmamaktadır. Bu örneklerin hepsi Türkmen
Türkçesinde asli uzunluk bulundunnaktadır.
Eski Anadolu Türkçesindeki uzun ünlülerin tespitinde bu tarihı lehçede kullanılan yazı sisteminden
yazık ki pek faydalanamıyoruz . Ancak kafiye sistemi bize bu konuda büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu konuda yapılacak daha geniş çalışmalardan sonra, Eski Anadolu Türkçesinde uzun
ünlü bulunduran Türkçe kelimeler tam olarak tespit edilebilir. Bu tespitin ardından kafiye kelimelerinde
yoğunlaşan dikkatimizi Divan şiiri mısralarına çevirdiğimizde, vezin hatası olarak görülen birçok açık
hecenin aslında uzunluktan dolayı kapalı olduğu ve buralarda vezin hatasının bulunmadığı anlaşılmış
ne

olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uzun ünlü,
vezin hataları, kafiye sistemi, mesnevi.

aslı

uzun ünlü, Eski Anadolu Türkçesi, Türkmence, aruz vezni,
·

THE DETECTION OF THE PRIMARY AND SECONDARY VOWEL
LENGTHS iN THE OLD ANATOLIAN TURKISH USING RHYME
Abstract
It is thought that the lengths in Turkish words belonging to Old Anatolian Turkish, which is not
shown in writing, can be detennined by examining the mesnevi type. The key point in the selection of
mesnevi type is that eveıy couplet of this type is rhymed in itself. In this article, we tıy to prove this idea
by giving examples of two mesnevis. It is seen that Arabic and Persian words with long vowels together
with the Turkish words involving lengths can be easily combined into a rhyme. In the examples given
in this paper, the words possibly involving primary lengths and Arabic/Persian originated words with
long vowels combined to fomı a rhyme is based on a meaningful observation. Ali of these examples
have primary lengths in Turkmen.
Unforh..ınately, in the determination of long vowels, belonging to the Old Anatolian Turkish, we
can't take the advantage of the writing system used in this historical dialect. However, the rhyme
system gives us a great opporh..ınity on this issue. The Turkish words including long vowels in the Old
Anatolian Turkish can be determined completely after a detailed sh..ıdy on this subject. Following this
analysis, we tum our attention to divan poem verses, which is concentrated on rhyme words. On this
area, the open syllables that are seen as a meter error is found out to be closed syllables because of
their lengths and it will be understood that there is no meter mistake in these situations.

Key Words: Long vowel, primary long vowel, Old Anatolian Turkish, Turkmen, aruz meter, meler
errors, rhyme system, mesnevi.

ı.

GİRİŞ

Şiirde,

kafiyeli kelimelerin ses özellikleri çok defa birbiriyle

aynıdır.

Yani

yuvarlak ünlü bulunduran bir kelime yuvarlak ünlülü kelimeyle, düz ünlü bulunduran
bir kelime de düz ünlülü kelimeyle kafiye

oluşturmaktadır. Aynı şekilde

sahip olanlar uzun ünlü bulunduranlarla,

kısa

uzun ünlüye

ünlüye sahip olanlar da

kısa

ünlü

bulunduranlarla kafiyelenmektedir. Kafiye biraz kulak meselesi olsa da azami uyuma
dikkat edilir. Ancak

kalınlık-incelik

uyumu Türkçede tam

olduğu

halde Arapça ve

Farsçada böyle bir durum söz konusu olmadığı için kalınlık-incelik ba~ımından kafiye
uyumunda düzey biraz daha düşük olabilir. Fakat uzun ünlülerin çok defa tek hecede
örtüşmesi

yeterli

olduğundan

uzun ünlülü Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçenin

uzun~uk bulunduran kelimeleri kolayca kafiye oluşturabilmektedir.
Mesnevi türünün her beytinin kendi arasmda kafiyeli

olması,

bu

açıdan

önemlidir.

Bunlar incelenerek o dönemin Türkçe kelimelerinde yazıda gösterilmeyen asli ve dolaylı
ünlü uzunlukları tespit edilebilir. Örnek olarak; Tu!Jfetü'l-~Uşşii.{< ('Uşşii.{<-name) ve
benzer özellikler taşıyan mesnevılerde1 diğer kafiye türleri yanında cinaslı kafiyeye önem
verilmesi, bu

bakımdan

büyük bir

avantajdır. Aşağıdaki

beyitlerde

Tul;ıfetü'l- 'Uşşa.{<i

düzenleyen şair, cinas ve Türkçeyle ilgili kanaatini şöyle ifade etmiştir:

türkide tecnis inen düşvar o/ur
didi sa'y it üstine düş var olur (TU. 9b-174)
sa 'yine göre irer maJ.(şüda er
sen da!Jı sa 'y eyleyüp ma.{<şüda er (TU. 9b-175)
İki mesnevıden yola çıkarak, tespit ettiğimiz aslı ve dolaylı uzunluklarla bunlara

ait örnekleri

1

aşağıda veriyoruz:

Bu çalışmada, Leyla Karahan'ın hazırladığı Erzurumlu Darlr - Kıssa-i YOsuf-YOsuf u Züleylı.i ve
Seyfullah Türkmen'in
kelimelerinden yola
Karahan,

hazırladığı

çıkılarak

mısra başlarını

Tu{ıfetü'/-'Uşşafc

('Uşşafc-ııiime)

adlı

mesnevilerin kafiye

Türkçe kelimelerdeki ünlü uzunluktan tespit edilmeye

ve özel isimleri küçük harfle; Türkmen ise büyük harfle

çabşılmıştır.

yazmıştır.

Biz,

makaleye aJdığlmız örneklerde birlik olması bakımından Leyla Karahan'ın metninde olduğu gibi mısra
başlarını küçük harfle verdik. Diğer yazılış usulleıinde de Karahan'ın metnindeki imlaya uyduk.
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2. ASLI UZUNLUKLAR
2.1. Asli Uzun Ünlülü Türkçe Bir Kelimenin Uzun Ünlülü Arapça/Farsça
Kelimeyle Kafiyeli Olarak Kullanılması
Aslı

uzunluk, Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde bulunan ve bir ses

olayından

kaynaklanmayan ünlü uzunluğudur. Bu gün aslı uzunluğu en iyi koruyan Türk lehçesi,
Türkmen

Türkçesidir.

Aşağıdaki

örneklerde,

aslı

uzunluk

bulundurabilecek

kelimelerin uzun ünlülü Arapça/Farsça kelimelerle kafiyelenmesi, sebepsiz bir tercihe
dayanmamaktadır.

uzunluk

Bu örneklerin neredeyse

bulundurmaktadır.

uzunlukların aslında o

tamamı

Türkmen Türkçesinde asli

Eski Anadolu Türkçesinde

yazıda

gösterilmeyen bu

devirde yaşadıklarını düşünüyoruz:

ad2 "ad, isim": Tkm. aat.
nameyazdurdı ki al/ah adını
şun'ıla lpldı cihan bünyadım (KY.

34a-1337)

al "hile0 : Tkm. aal

ag/ar idi kendü vaşf-1.[ıiilini
kim ne lpldı çar!J-ı gaddar alını (KY. 1la -400)

didı1cr kim uş bu nice .piilıdı
başım uza geldi meger alıdı (KY.

39a-1529)

at- "adım atmak": Tkm. aiit-.
cümleden ..[alduii mükcrrem ademi
kyiuii irmese bir adım ada mı (TU. 3a-32)

2

Asli uzun ünlü bulunduran kelimeler, alfabetik olarak sıralanmıştır. İlk örnek, Eski Anadolu
Türkçesinde asit uzun ünlü bulunduran kelimeyi; ikinci örnekse
Türkmence kelimeyi temsil etmektedir.

aynı özelliği taşıyan

ara- "aramak": Tkm. aara-.
ol]façurdugı avın arayı ol
buldı bircennet-mişal arayı ol(TU. 16b-318)3

gerçi bir milır-i cilıan-aradı ol
vardı bişr-i fıali aradı ol (TU.

25b-509)

cidd il celıdidüp görün arayışın

nice şaıı'atla ider iir.iyişi.ıı..(TU. 45b-929)

ay "ay": Tkm. aay.

gönlüm itdün bir ınuşay]fal ayin e
fa 'n idei nürı felekler ayına (TU. 3a-35)

şah eyitdi iy sikender-ayine

iiyine.i yanında gün ü ay ne (TU. 38a-771)

/J.öş bizerler gerdek il köşk (ü) saray

ta ki burcında ]fona ol folu ay(KY. lla-397)
eyle dimek bizde yo]f tedbir-Ja.y
bir metii'ı ögerüz iyyüzi ay(KY. 13a-481)

3

Seyfullah Türkmen, bu beytin numarasını "(16b-317)" olarak vermiştir (2000: 95). Ancak
Türkmen'in çalışmasİnda 313 ile 314 numaralı beyitler arasında bir beyit unutulduğu için 314
numaralı

beyit 315. beyit olarak değerlendirilmeli, bundan sonraki her beytin numarası da

buna göre düzenlenmelidir. Biz, makale boyunca beyitleri bu durumu dikkate alarak
numaralandırdık.

kontrol edilebilir.

Söz konusu eksiklik, Türkmen'in çalışmasının sonundaki tıpkıbasımdan da
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az

11

az11 : Tkm. aaz.

andan irişdi bana bu 'izz ü naz
görmeıiüz 'alemde l;w.{qwıi

'izzin az(TU. 24a-482)

varına şiikr itmeyüp iderse.i iiz

dünye mülkigörünür gözüne az(TV. 39b-802)
bağ " bağ,

ip": Tkm.

baağ.

!rnf' idüp frayd u ta 'a/Ju{c bagını

gitdiler ögmege cennet bagını (TU. 63b-1309)
bağla- "bağlamak":

Tkm.

baağla-.

'aşı.f< oldı göıilin afia bagladı
'ış.{c odıyla

cigerini {ag/adı (KY. 9a-316)

bal 11bal11 : Tkm.'de kısa; DLTde uzundur (Tekin 1975: 130).

la-befriidur isteme i/(balini
çara agu duryinıe a.{( balını (TV. 6b-115)

bar 11var11 : Tkm. baar.

eyitdiiy !Jallafr-ı 'alem bir il bar
sensin abir framulara Jdrdigiir(KY. 12b-463)
.{(amu J;asret/üleri iy bir ü bar
J;ıasretine irir iy perverdigar(KY. 47b-1880)
Aşağıdaki
mısralarda

örnekte, uzun ünlü

bulundurduğunu düşündüğümüz

kafiyeli olan iki uzun ünlülü

alıntı

kelimenin kendi

görülür:

var (sen) imdi anda vire kirdigar
yazugın bagışlaya perverdigiir(KY. 42a-1656)

bar ile önceki

arasında kafiyelendiği

bay "zengin": Tkm. baay.

çün çekersin zalµnet iy fer!].unde-ray
olmadı mühriyile hiç Jdmse bay (KY.

1b-15) ·

düzdi!er gerdelderi köşk (ü) saray
foydı dügünden .{(amu yo!J.sul (u) bay(KY. Slb-2052)

biri "biri, birisi": Tkm. biiri

gah olur sul{fin idersin birini
/(ana boyarsın ]foluiida tirini (TU. 2a-12)
gel anı vir al bizüm birimüzi
]fıluıamal;rüm

Aşağıda
kısadır.

anda olpirimüzi(KY. 38a-1490)

üzerinde durulacak olan yir kelimesi, Türkmencede yer şeklinde ve

Ancak bu kelimenin teklik üçüncü kişi iyelik eki almış hali olan yirı: örnekleri

aldığımız

metinlerin birkaç yerinde biri ile kafiyeli olarak kullanılmıştır. Bu durum, söz

konusu

kelimenin

Eski

Anadolu

Türkçesinde

uzun

ünlü

göstermektedir. DLT'de de yir, uzun ünlülüdür (Tekin, 1975: 143):
şanasın

bir bülbülidi her biri

dar olup bu bag-1 fanide yiri (TU. 63b-1308)
ol.[cadar bed bizde bifide biridür
birine bi.i eyleseleryiridür(TU. 36b-736)
birisi da!Jı irişüryirine
iJayfıl kim

baJ.ci degül hiç birine (TU. 64a-1319)

bü "bu": Tkm. buu.

ol 'abir içre o dem !J.oş-bü anı
şaf<Jayuban ·eyledi !].oş bu anı (TU.

25a-502)

bulundurduğunu
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bu .{cadarjıüsnile bula maye bii
perdede yatma.{c reva olmaya bu(TU. 45b-934)

kim süleyman meclisine bu seni
irgüıiser nitekim bu bü seni(TU.

56 a-1154)

canıla salıkgerekdür bu yola

ta ki fi'l-cümle bu yoldan buy ala (TU. 43b-889)

.{wpdı bir ahli !J.ıfadan misk-i bü

sünbülinden aluııdı miski bu (TU. 49a-1004)

şürefa gerçi ne ol ne bu ifa/ur

olyiter ma'nide bundan bü .[calur(TU. 63b-1314)

dağ "dağ":

Tkm.

daağ.

niçe bir bu fiile gibi daglar
na/işe geldi elüiiden daglar(TU.

50a-1030)

ilkin istidriik idüp dir daga ba.[c
. ya 'nigöıilüiideki derd ü diiga ba.[c (TU. 57b-1183)

dar 11dar11 : Tkm. daar.
'ankebütı şöyle itdü.i perde-dar

ki oldı şadr-ı 'aleme olperde dar(TU. lb-9)
kibrüiii teık eyle olına 'ucb-dar
niceleri eylemişdür 'ucb dar(TU. 21b-431)

161

J.(opdı bir1J "acc}Jabeş'den mal-dii.r
diir-ı

dünya almaga olmalı dar(TU. 31a-628)

diri "diri": Tkm. diiri.

ger zamanı züd ola ger dirdür
bir eşer .{(oyan cihanda dirdiir4 (TU. 64a-1316)
diş "diş":

Tkm.

diiş.

göl'dügü.ie .{(ıl eyü endişe sen
şa-lda

eldeki dügümi dişe sen (TU. 43b-888)

~an "kan": Tkm. gaan.
yüsuf(a) eydür züley!Ja cılııumı
a!du.i a!Jk (hem) dökersin .fcanumı(KY. 16b-621)
J.(alpyuban gözleri (hem) foldı .fcan
eyle şankim gövdesinden gitdi can (KY. 17b-656)
çün yüsufböyle işitdi dasitan
alı Jpldı yüregine tamdı .fcan (KY.

32b-1265)

~ar "kar": Tkm. gaar._

küh gibi bii-sebat u ba-va..fcar
her dem

4

iistıiıdengeçeryagmuru.fcar(TU.

16b-322)

diridür kelimesi, dirdür şeklinde okunacak biçimde yazılmıştır. Ashnda Türkçe bir kelime olan
dirdilı'ün

ilk ünlüsü uzun olarak düşünülmezse, fa'i/üıı kalıbı elde edilemez. Makale boyunca

verilen örneklere bu
oJacaktır.

açıdan bakıldığında

ileri

sürdüğümüz

fikrin

doğruluğu anlaşılmış
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}$:aş "kaş": Tkın. gaaş.

vesme itdi düdeden nün .{caşına
seyr iden taf.ısln ider na.[qcaşına (TU. 45b-925)
~ kız :
11

11

Tkrn. gıız.

biş oglan togdı bun!ar iki .{cız
uş tamam o/dı bu .{cışşa iy

piş taş":
11

'aziz(KY. 52b-2089)

Tkm. daa§:

ii!Jir eyle çı.{cdı şu yüzine faş
.{caldıyüsufoi faş

üzre bii-firiiş(KY. Sa-161)

var "var1': Tkm. baar.

türkide tecnis iiien düşvir olur
didi sa'y it üstine düş var olur (TU. 9b-174)
ne(y)iki diyince irdi ber.{c-var
şanasm içinde yüz biii berlp

var (TU. 35a-714)

ol.{caravaşu.i bir oglı varıdı
kim güleryüzlü göze] dil-darıdı (KY. 2b-44)
ni'metile {oyladılar ne ki var
dürr (ü) cevlıer .{aldılar cümle nişar(KY. lOb-381)
çün zülcy!Ja anı gördi ne ki var
bu gez eytdi a.ia kim iy şehriyar (KY. 17b-657)
şah

degüldi olsipeh-salar idi

andan artu.{c bir ulu şalı var idi(KY. 20b-774)
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şafd eydür (kim) aiia iy şah-süvar
anı zindana

'aziz eyledi var(KY. 26a-999)

bifmedük baba şahu.i esrarmı
yükümüzde./pzıf altun varmı(KY.

33b-1307)

yüsufu.i ol demde lpr.{c bi.i.(wl(ı) var
.{camusı zerrin-kemerdür şii.h-var (KY.

46a-1828)

yan "yan": Tkm. yaaıı.
ol 'aziz-i mışrgeldiyanma
giçdi oturdı sevindi ciinına (KY. llb-415)

yaru "yarı, yarım": Tkm. yaarı.
bozdı yı.{cdı burcu barüsın anuii
}fomadı yirinde yarusın anuıi (TU. 30a-608)

yat "yabancı": Tkın. yaat.
kendüzüiideıı niçe biryad olasm

yadlar a.ilfıcafc yad olasın (TU. Sb-93)

yaz "yaz": Tkm. yaaz "bahar".
ben de sinüii gibi klüp ço.{c niyaz
süz-ı derdı1e nelpş bildüm ne yaz(TU.

yir "yer": Tkm, yer
belirt_tiğimiz gibi,
canıla

şeklinde

ve

12a-254)

kısa

ünlülüdür.

Ancak yir,

DLTde uzun ünlü taşımaktadır (Tekin, 1975: 143).

biii dı1 virüp bkplre ben

şıdlp irgürmişidüm

biryire ben (TU. 14b-284)

yukarıda

da

Eski Anadolu Türkçesindeki Aslf ue Dolaylı Ünlü Uzunluklarının Kafiye Yoluyla Tespiti _ __ _ 1_65

foldururdı sepdügince lirini

dürrile demrenlerinü.i yirini (TV. 20a-400)
yır kelimesi, aslı

ünlü uzunluğunu çok iyi temsil eden Türkmencede nedense kısa

ünlülüdür ve yer şeklindedir. Ancak biirikelimesi Türkmencede, yukarıda da değindi
ğimiz

gibi, daima uzun ünlülüdür ve bu kelime

incelediğimiz

eserlerden birinde

yıri

kelimesiyle kafiyelidir:

birisi dağı irişüryirine
Jıayfii kim baffl degül hiç birine (TU.

64a-1319)

Bunun yanı sıra birikelimesinin tirile de kafiyeli olarak bulunması,yirkelimesinin

Eski Anadolu Türkçesinde uzun ünlülü olma ihtimalini güçlendirmektedir:
gah olur sultan idersin birini
.{(ana boyarsın .{(olunda tirini(TU. 2a-12)

yöl "yol": Tkm. yool

yine geldükyüsufu.i al}.va.lirıc
girdi malik şehr-i mı.şr(uii) yalına (KY. llb-420)

Bu beyitte uzun "a" ile uzun

olduğunu düşündüğümüz

"o"nun kafiyelenebil-

mesinde, uzun "a"dan önce gelen ve Arapçaya ait bir ünsüz olan "v"nin etkisi
büyüktür. Çünkü bu "v", çift-dudak " v"sine yakındır ve kendisinden sonra gelen "a"yı
söyleyişte

·

de olsa yuvarlaklaştırarak "o"ya yaklaştırır.

yü- "yıkamak": Tkm. yuv-. yü- örneğinin sonundaki uzun ünlü, Türkmencede

"uv" şeklinde bir diftonga dönüşmüştür.

gül şuyıyla agzuiiı yüz kerrc yu
.[ıabb-ı misldle

vir andan şoiira bü (TU. lla-213)

iyyar-ı şadı.(ç iygözümde nür
iki eldür kim biri birinyur(TU. 15b-304)

yüsufı her gün züley/pi yundı
şan züleygii gür yüsufnündı (KY. 15a-548)

2.2. İki Asli Uzun Ünlülü Türkçe Kelimenin Birbiriyle Kafiyeli Olarak Kullanılması
Bazı örneklerde aslı
Aşağıda

uzunluk bulunduran iki kelime, birbiriyle kafiye oluşturmuştur.

da görüleceği üzere bunların hepsi Türkınencede aslı uzunluğa sahiptir:

ad "ad, isimli: Tkın. aat.
dad "tat": Tkm. daat
işit İmdi ,{calanınuii adını

kim bulasın sen bu sözün dadım (KY. 2a-28)

sonra yazgı/ hem !Jalilu'Jlah adın
anda buldılar cihanda din dadın (KY. 24a-908)

bay "zenginli: Tkm. baay.
ay "ay": Tkm.

aay.

eyle diyerek depdiyüsuf bay
anları aldı

eline ol fol ay(KY. 38b-1523)

bay "zenginli: Tkm. baay.
bayı- "zenginleşmekll:

Tkm. baaya-.

rahki yofcsul u gö.ili bayıdı
diiile anı kim ne resme bayıdı (TU. 26b-530)

bay "zengin": Tkm. baay.

tay "denk": Tkm. taay.
hem-dem ol anlarla ki ola gö.ili bay
kim bulunmaz anlara 'alemde tay(TU. 17b-341)

bil "bel": Tkm. biil.

il ''halk, ahali": Tkm. iil.
boyı serve benzer incediir bili

cümle 'alem

'aşıfpdur şehr Di (KY.

9a-307)
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bülar "bunlar": Tkm.'de buu, uzun ünlülü; ancak bulaı-kısa ünlüliidür. DLTde ise
hem bu hem de bular, uzun ünlü bulundurmaktadır (Tekin, 1975: 149).
böl- "bölmek": Tkm. bööl-.
zülfıiıi tecıılsile iki böler

her biri ser-fitneler düzdi bvlırr(TU. 45b-931)

büz "buz": Tkm.

bıwz.

töz "toz": Tkm. tooz "toz" -

toot "duman, sis; toz, duman". İkinci örnek,

Türkmencede "z"nin peltek söylenmesi sonucu ortaya
kelimede fono-semantik

başkalaşma olmuş;

fonetik

çıkmış olmalıdır.

değişme,

anlam

Ancak bu

değişmesini

de

beraberinde getirmiştir.
yır yüzin_de beri toz olmışıdı

dür şadef}farnında buzofmışıdı(TU. Sa-143)
düş "düş,

rüya": Tkm. düyş. Türkmencedeki düyş kelimesinde uzun "ü" ünlüsü,

diftonglu hale gelmiştir.
iş ''iş":

Tkm. iiş.

tmila söyler babasına düşini
bİldi ya 'J.cüb anda yüsufİ§'inİ (KY.

3b-100)

eytdi oglım söylemegil düşü.ii
bilmesün .(audaşlaruii bu işüiil(KY. 3b-102)

giç "geç": Tkm. giiç.
gice "gece": Tkm. giice.

irden durgicefeı· .(<alma gice
ma.tfa'~ı şubiJ-ı sa'iidetdiir gice (TU.

Sa-141)

tön "elbise": Tkm. doon.
ön "on": Tkm. oon.
geydı1er bunlar mefik-iine

fom

girdiler !Jammfima birgezden om (KY. 3lb-1227)

tüz "tuz": Tkm. duuz.

töz "toz":

Tkın.

tooz"toz" - toot"duman, sis; toz, duman".

az .fJalmış ki bu bir avuç tuzı
idesin !faşı iJemanınuii tozı (TU. 48b-995)
var "var": Tkm. baar.

tar

11

dar11 : Tkm. daar.

öksüz og/an (u) dul 'avrat vandı
şöyle kim

dünyelikde eli farıdı (KY. 29a-1126)

yaş "yaş":

Tkm. yaaş.

baş

11

yara11 : Tlan.

baaş.

yazariken namede gözyaşını
anuiiıla yazdı bagrı başını (KY.

35a-1363)

Bütün bu asli uzun ünlü taşıyan Türkçe kelimelerin Eski Anadolu Türkçesinde ve
Osmanlı

belki de

Türkçesinde

varlığının

bilinmesi bize iki önemli avantaj

sağlayacaktır:

1. Usta

şairlerin şiirlerinde

bulunmasının şair açısından

bile,

kapalı

hece

her zaman bir kusur

olması

gereken yerlerde

olmadığı anlaşılacaktır.

açık

hece

Çünkü bu

heceler o gün uzun olduğu için şair özellikle bu Türkçe kelimeleri seçmektedir. Ancak
o ~evrin yazı sistemi bunu belirtmeye imkan vermediğinden uzunluklar sadece
uzmanlarınca
kapalı

fark edilebilir. Demek ki

şairin açık

heceli asli uzun ünlülü kelimeleri

heceler yerine tercih etmesi çok defa bir kusur değildir.

2. Divan Edebiyatı uzmanlarının asli uzunluk taşıyan Türkçe kelimeleri mutlaka

bilmeleri gerekir. Ancak o zaman uzun yıllar hüküm süren bu edebiyatın
metinlerindeki vezin durumu özellikle

açık

heceli kelimelerde çok daha

doğru

tespit

edilebilir ve yorumlanabilir.
3. İKİNCİL (DOLAYLI) UZUNLUKIAR
Asıl

.

konumuz asli uzun ünlülü kelimelerin Arapça, Farsça kelimelerle

kafiyelenişi

olmakla birlikte ikincil

(dol aylı)

uzunluklarla ilgili de

bazı

dikkat çekici
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örnekler vermek istiyoruz. Eski Anadolu Türkçesi ilk defa Anadolu ve civarında
ağzı

esas

alınarak yazı

dili haline

uzun ünlü

bulundurması olağan

ağızlardan

19.-20.

getirildiği

uzunluğu kullanımı

oldukça

için bu tarihi lehçede Türkçe kelimelerin

bir durumdur. Çünkü Türkçenin

yüzyıllarda yazı

yaygındır.

Türkmence, Gagavuzca,

verebiliriz. Eski Anadolu Türkçesi de
çok

yaygın olduğu

Ağızlarını

ve

Kırgızca,

Oğuz ağzına dayandığı

için bu tarihi lehçede telafi

Altayca ve

bunlara örnek olarak
ve

ağızlarda

ses

uzunlukları aslında yaygın

olarak bulunmuş olmalıdır. Ancak kullanılan yazı sisteminden
rını

ağızlarında

dili haline gelen birçok Türk lehçesinde ünlü

Yakutça gibi lehçelerle Anadolu ve Rumeli

düşmeleri

Oğuz

dolayı

telafi uzunlukla-

tespit etmek neredeyse imkansızdır. Fakat Arapça, Farsça kelimelerle kafiyeli bazı

örneklerden faydalanarak bunu ispatlamak mümkündür.
Tarihi Türk lehçelerinde asli uzunluk meselesi konusu epeyce işlenmiş, ancak bu
lehçelerdeki ikincil ( dolaylı) uzunluklar konusu yeterince
.

araştırılmamıştır. Aşağıdaki

ı

örneklerde kafiye sisteminde yer alan kelime veya eklerde meydana gelen ses olaylan
· ·il/
. .,
neticesinde telafi uzunluklarının ,·o·,rtaya çıktığını düşünüyoruz.

1

3.1. Yükleme Hali Eki ' 'JlnıJ-ni"deki "i"nin Düşmesiyle Ortaya Çıkan İkincil

Uzunluklar

gözin "gözünü" ve güzln
kafiyelenmesi, bir

rastlantı

"seçilmiş , beğenilmiş"

kelimelerinin üç yerde birbiriyle

olmasa gerektir. Bu kelimelerden

sonda bulunan yükleme hali eki 11 -i 11

düşmüştür.

düşmesi

Ses

göz1iı'd e, bilindiği

gibi,

neticesinde bu kelimede

bfr. telafi uzunluğu ortaya çıktığı için Farsça bir kelime olan uzun ünlülü güzin ile
kafiyelenebilmiştir.
göziıı

yazıda

Bu durumda,

kelimesinin de 11i"si uzun

özel bir

olmalıdır .

işaretle

gösterilmemekle birlikte,

Arapça, Farsça kelimelerle kafiyelenen

benzer özellikteki diğer kelimelerde de bu durum açıkça görülmektedir:

!Jüb-farz itmiş durur el-{ıa!< gÜZi.lJ

birgüze/dür oynadıır ifaşın gözin (TU. 9a-163)
oluban 'anf<a gibi p.alvet-güzin
yüzipür-nür eylemiş [ıalvet gözin (TU. 16b-320)

bulamış fopralflara yüzin gözin

.(almış ol ma.ffsüdı

'alemden güzin (TV. 44b-909)

didi (iy) şiilı gör yüsufuii gömlegin

ö.iiyırtuff olsa şuç aiia yapıı (KY. 18a-678)
görmeyince sen ataiiı bjfya.{(in

kim bize göstermediyüsufyüzin (KY. 44a-1747)
uşta

baiia siz faluı-sız cevr (ü) kin

nicesi umtdu.iuzlpı.rdaşJ;ıalpn (KY. Sa-150)

er (ii}

'aı;rat başladı pes birbirio

oynanıagagülmege iy nazenin (KY.

45a-1781)

yitmedi ol bu gezin kendülerin
virdi ogu(l) aldılar bugday hemin (KY. 29b-1145)
Yukarıda

Türkçe kelimelerle kafiyeli olan hemin ve yalfJn örneklerinin uzunluk

sebebiyle kendi

aralarında

olduğunu düşündüğümüz

gerektir.

Aynı

kelimeler,

oluşturması,

Türkçe kelimelerde var

uzunluklarını doğrulayıcı

nitelikte bir delil olsa

da kolayca kafiye
telafi

diğer bazı

uzun ünlillü

kullanılmıştır:

illa toffuzgeldıler buıılar hemin
şem 'ün

arada yo.{(ıdı bilya.tin (KY. 33a-1296)

yüsufeydür babamu.i işdür hemin
bunlardan bu işgelmezyafcin (KY. 35b-l391)

fürifat itdiya '.{(Obı ol demde hemin
işidüp uşşıgiderdüşeya.{(Jn(KY.

44b-1751)

alıntı

kelimelerle de kafiyeli olarak
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/Jiiliifu'l-fıallalf oldur olya.lfln
baıia peygamberlık ol virdi hemin (KY.

48b-1927)

didiler şaha ki fc?!}r olaya.ifln
ol senüiile olurısa hem-nişin (KY. 36a-1419)
çün ken'an iline geldilerya.pıı
didiler ya 'lfüba ya ehlü 'd-din (KY. 45b-1800)
3.2. Ünlü ile Biten Fiile Geniş Zaman Ekinin Getirilmesiyle Ortaya Çıkan İkincil

Uzunluklar
Birkaç örnekte ünlüyle biten
kafiyelenmiştir.

eıi-

ve di- fiilleri uzun ünlülü Arapça kelimelerle

Bu, aslında geniş zaman ekinin sadece "-r" olarak değil de "-ır/-ir, -ur/-ür"

şeklinde okluğunu ve

bu eki alan kelimelerin dolaylı uzunluk taşıclığını ela göstermektedir:

yine geydirdi aiia diba Jı.arlr
.{rnrşusma

başına

oturup cam erir(KY. 18b-689)

altun tfıc ııı·dı ol emir

fıöş muı·aşşa'görenü.i ciilll erir(KY.

18b-700)

her birinüii geydügi dlba /Janr
yüzlerini aygörür ise erir(KY. 47a-1856)
didi iyyüzi şala bedr-imünir
uşbu agacı züley!Jii
Aşağıdaki

geniş

Eski

virdi dir(KY. 23b-889)

örnekte ise, Türkmencede asli uzun ünlü bulunduran diri kelimesi ile

zaman ekini almış di- fiilinin kafiye oluşturması yine ikincil uzunlukla ilgilidir.
Oğuzcadaki

bu özellik, günümüz Türkmencesinde de

aynı şekilde

devam etmek-

tedir. Türkmen Türkçesinde ünlüyle biten fiiller geniş zaman ekini aldığında ünlü uzaması

meydana gelmektedir:

"ister, diler" vb. :

başla-

+ -ar >

başlaar "başlar",

dile- · + -er > diliiar

'iişı/f ola kimse ölse

dirler

tii-ebed ziid eyler anı diriler(TV. 48b-1000)

Ünlüsü uzun olan ve uzun ünlülü Türkçe kelimelerle kolaylıkla kafiye
oluşturabilen alıntı
doğruluğunu

olması, iddiamızın

kelimelerin her zaman birbiriyle kafiyeli

gösterse gerektir:

'ibri oglıdur velibedr-i münlr
yidiyıl aldı çeker zindan esir (KY. 26a-996)

/aşra geldi ata

bindi ol emir

yöridi iJammtıma ol bedr-imünir(KY. 27b-1053)

babana }farşu varıca}f ya emir

inme atuiidan eyli bedr-i münir(KY. 46a-1817)

.{ıfil kim yüsufcemalin gördipir

didi budur ol benüm bedr-imünlr(KY. 47a-1865)

3.3. Kelime Sonu "-g/-g"lerinin Düşmesiyle Ortaya Çıkan İkincil Uzunluklar
Kelime sonlarındaki "-g/-g'' seslerinin Eski Anadolu Türkçesinde düştüğü bilinen
bir husustur. Bu ses

düşmeleri

neticesinde telafi

uzunluğu

ortaya

luklar Anadolu Türkçesinin tarihi devirlerinde uzun müddet

çıkmış

ve bu uzun-

kullanılmaya

devam

etmiş olmalıdır.

Ash
örneğin

ve

Soğdca

olan ]famu kelimesinin en eski

sonundaki "-g" ünsüzleri sonradan düşmüştür.

fapıg kelimelerinin sonlarında

yeni

şekilleri

şekillerinin

bulunan

son sesinde bir telafi

J.camag!J.camugdur. . Bu iki

Aynı şekilde

Türkçe

ulıg, tolıg

"-g" ünsüzleri de düşmüş ve bu örneklerin

uzunluğu

ortaya

çıkmıştır

(Brendemoen, 1996:

442; Karaismailoğlu, 2000: 17). Bu yüzden aşağıdaki örneklerde bulunan J.camu "bütün,
hep" , ulu "büyük, yüce" , .tanu
"hizmet·, huzur II, .tolu "dolu" ' bahtlu
r
...
kelimelerinin

sonlarında

bulunan "u"lar uzun

miih-rü "ay yüzlü" gibi uzun ünlülü

yüzdendir:

alıntı

olmalıdır.

"bahtlı ' şanslı''

Bu kelimelerin' amü "amca",

kelimelerle kolayca kafiyelenebilmesi de bu
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her birifpJban-ı 'alem malı-rü
ol faba.{dar la'/ (ü) incüdür folu (KY. lOb-378)
çevre aldı anları leşker ,tamu
ılerü yöridiler anda iy 'anıü (KY. 3 la-1215)

her birperdede var bir malı-rü
Ja'J (ü) incügeydügi fonlar ,tamu(KY. 31b-1233)
biryire cem' oldılar jamu bile
yüsufufi,fcaı-daşlarıya'.((übile (KY.

şufıfa

52b-2091)

anda içdi bunlar .tamusı

anda inandı bulara fapusı(KY. 39b-1554)
bizi mışra iletesiz dir ,tamu
kim göresizyüsufı şiihdur ulu (KY. 44a-1742)

biı- dağı ,fcılgıl sa!J.iivet iy ulu

bize bağışla anı iy ba!Jtlu (KY. 38a-1488)
4.SONUÇ
Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait iki mesnevinin kafiye kelimelerinde
bulunan

aslı

ve

uzunlukların

dolaylı uzunlukların korunduğu

var

olduğu

ve yazıda gösterilmemekle birlikte bu

verilen örneklerden

anlaşılmaktadır.

Eski Anadolu

Türkçesiyle yazılmış diğer mesnevilerin kafiye kelimeleri incelendiğinde aynı durumun
bunlarda da var
tespitinde bu

olduğu

tarihi lehçede

faydalanamıyoruz.

sağlamaktadır.

görülecektir. Eski Anadolu Türkçesindeki uzun ünlülerin
kullanılan

yazı

sisteminden ne

Ancak kafiye sistemi bize bu konuda

Bu konuda

yapılacak

daha

geniş çalışmalardan

yazık

bµyük

ki pek

kolaylıklar

sonra, Eski Anadolu

1:; . ;.7_;;.4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MehmetKARA

Türkçesinde uzun ünlü bulunduran Türkçe kelimeler tam olarak tespit edilebilecektir.
ardından

Bu tespitin

kafiye kelimelerinde

mısralarına çevirdiğimizde,

uzunluktan

vezin

dolayı kapalı olduğu

hatası

yoğunlaşan

dikkatimizi Divan

olarak görülen birçok

ve buralarda vezin

açık

hecenin

şiiri

aslında

hatasının bulunmadığı

fark

edilecektir. Öte yandan usta şairlerimizin önemli vezin hataları yaptıkları ifade
edilerek eleştirilmesinin her zaman gerçeği yansıtmayacağı da anlaşılmış olacaktır.

KAYNAKÇA
AZMUN, Yusuf, (1990), 11Türkmencede Asli ve Dolaylı Uzun Ünlüler", Journal of

Turkish Studies (Türklük Bilgisi A111ştı11naları), Volume 14: Center for Middle
East Studies of Harvard University, s. 75-94.
BRENDEMOEN, Bernt, (1996), "Osmanlı ve Çağatay Şiirinde İmale ve Aslı Uzun
Ünlüler", Ulu5Jararas1 Türk Dili Kongresi-1992, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları,

s. 435-456.

DANKOFF, Robert-James KELLY, (1985), Malµnüd al-Kaşgari-Compendium ofthe

Turkic Dialects {Divan Lugat at-Turk), Part III: Harvard University Office of the
University Publisher.
KARAHAN, Leyla, (1994), Erzurumlu Darfr -

Kıssa-i

Yusuf - Yusuf u Züleyha,

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan.
KARAİSMAİLOÖLU, Adnan, (2000), "Osmanlı Şiiri ve Şairi Üzerinde Tenkitli Bir
Değerlendirme",

Dergah, Sayı: 124, s. 10-11, 17-18.

KORKMAZ, Zeynep, (1995), "Eski Anadolu Türkçesinde Aslı Ünlü (Vokal) ~Jzunlukları",

Türk Dili Üzerine Araştırma/ar, Birinci Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu

Yayınları, s. 443-474.

TEKİN, Talat,

(1975), Ana Türkçede Asli Uzu11 Ünlüler, Ankara: Hacettepe Üni-

versitesi Yayınları.
TURAN, Zikri, (1993), Eski Anadolu Türkçesinde Ünlü Uzunlukları, Malatya:
Açıksöz

Y aymları.

Eski Anadolu Türkçesindeki Aslf ve Dolaylı Ünlü Uzunluklarının Kafiye Yoluyla Tespiti

175
------'-

TÜRKMEN, Seyfullah, (2000), Tu/Jfetü'l- 'Uşşa.{( ('Uşşa.{(-niime) - İnceleme-Metin

Dizin-, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: (yayımlan
mamış yüksek Jisans

tezi).

KISALTMALAR:

DLT.:

Dıvanü

Lfigati't-Türk.

KY.: ~ışşa-i Yüsuf.
TU. :

TuJ:ıfetü'l-'Uşşa~.

Tkm.: Türkmence.

ASLİ UZUN ÜNLÜLÜ KELİME LİSTESİ

Makaleye Göre Asli Uzun Ünlü Bulunduran Kelime Listesi (49 Adet)
ad "ad, isim11

iş "iş"

al 11hile11

ara- "aramak11

J.can kanıı
J.car "kar"

at- "adım atmaktı

J.caş "kaş"

ay"ay"

1pz "kız"

az "az11

ön"on"

bağ "bağ,

11

ip"

tar 11dar11

bağla- "bağlamak"

µş 11 taş11

bal "bal"

tay"denk"

bar "var"

tön "elbise"

baş

töz 11 toz"

"yara"

bay "zengin"

tüz "tuz"

bayı- "zenginleşmek"

var "var11

bil "bel"

yan "yan"

biri "biri, birisi"

yaru "yarı, yarım"

böl- 11 bölmek"

yaş "yaş"

yat "yabancı"

· bü 11 bu"

bülar 11 bunlar"

yaz "yaz"

büz"buz"

yir "yer"

dad "tat"

yöl "yol11

dag"dağ"

yü- "yıkamak"

dar "dar"
diri "diri"
diş "diş'1

düş 11 düş,

rüya 11

gice "gece"
giç ııgeçıı
il "halk, ahali''
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Zeynep KORKMAZ'ın Listesiyle (1995: 448-456) Ortak Olanlar (24 Adet)

ad "ad, isim"

~an "kan"

al "hile"

~aş "kaş"

at- "adım atmak"

ön"on"

ay"ay"

tar "dar"

az"az"

taş "taş"

bar "var"

tön "elbise"

baş

''yara"

var ''var"

bay "zengin"

yaş "yaş"

biri "biri, birisi"

yaz "yaz''

dad "tat"

yir "yer"

il "halk, ahali"

yöl "yol"

iş "iş"

yü- "yıkamak"

Zikri TURAN'ın Listesiyle (1993: 44-52) Ortak Olanlar (15 Adet)

ad "ad, isim"

~an "kan"

az"az"

~aş "kaş"

bal "bal"

tar "dar"

· baş "yara"

taş "taş"

bil "bel"

var "var"

dar "dar"

yan "yan"

gice "gece"

yaş "yaş"

giç "geç"

Son İki Listede Bulunmayanlar (19 Adet)

ara- 11aramak11
bag

11

bağ,

ip"

diş "diş"

düş "düş,

rüya"

bağla- "bağlamak"

1!:ar "kar"

bayı- "zenginleşmek"

~iz "kız"

böl- "bölmek"

tay"denk"

bü 11 bu11

töz "toz"

bülar "bunlar"

tüz "tuz"

büz "buz"

yaru "yarı, yarım

dag "dağ"

yat "yabancı"

diri "diri"
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