SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNE AİT YAZMALARIN
OKUNMA SORUNLARI VE DEDE KORKUT ÖRNEĞİ
Sadettin ÖZÇELİK*
Özet:
Tarihî metinleri okumak bir bakıma arkeolojik kazı yapmaya benzer. Araştırmacının işi, metnin ait olduğu dönemle ilgili dilin bilinmezlerini satır aralarından anlayarak ve ayıklayarak çözmek, ortaya çıkarmaktır. Çünkü dil zamanın akışıyla birlikte
kullandığı birtakım kelimeleri, deyimleri, söz kalıplarını geçmişte bırakıp bunların
yerine yenilerini kullanarak yoluna devam eder. Böylece dilin eskiden kullandığı kelimeler, deyimler, söz kalıplarının bir kısmı yazılı metinlerde kalır. Artık biz dilin yeni
şekillerini kullandığımız ve bildiğimiz için dilin tarihî dönemde kullandığı şekillerin
bazıları bize yabancıdır. Geçen zaman dilin eski şekilleri ile aramızda perdeler çekmiş, duvarlar örmüştür. İşte dilin dönemleri arasında oluşan bu duvarların kalkması,
perdelerin aralanması için belirli yöntemlerin kullanılması gerekir. Ancak yöntemlerin iyi belirlenmesi için de eldeki yazmaların hikâyesini, günümüze hangi şartlarda
ulaştığını ve bu tür yazmalarda karşılaşılabilecek sorunların örneklerini bilmek gerekiyor. İşte bu makalede Dede Korkut’un Dresden nüshasından tespit edilmiş olan söz
konusu örnekler sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Dede Korkut, sözlü edebiyat metinleri, metin okuma sorunları
ve örnekleri.
Reading Problems of Manuscripts Related to Oral Literature Products and
Samples of Dede Korkut
Abstract:
To read historical texts is in a way similar to the archaeological excavations. The
researcher’s task is to uncover and resolve the language unknowns of the text where
the period, understanding and extracting from interlinear. Because language continu*

Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı sozcelik@dicle.edu.tr
2011 - 2

63

Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede Korkut Örneği

es on its path leaving the past a set of words, phrases, word patterns, using the new
in their place. Thus, words, phrases, word patterns of the language used in the past
remains in written text. For we use and know new forms of language, the forms of the
language used in historical periods is foreign to us. Elapsed time pulls the curtain
and knit walls old forms of language between us. To collapse these walls and to range
these curtains consist of periods of language requires the use of specific methods.
However, to determination methods well it is necessary to know the story of writing
the present; it arrived today in what circumstances; samples of problems encountered
in these kind manuscripts.
Key words: Dede Korkut, oral literature products, reading problems in manuscripts and examples.

Giriş
Yazma eserler, dil ve edebiyatımızın bilinen ilk veya en eski örneklerini
günümüze taşıyan kültür hazineleridir. Dil, edebiyat tarihi ve ilgili oldukları
başka bilimler açısından genel anlamda ilk veya en eski kaynak olmaları, yazma eserlerin önemini daha da arttırıyor.
Bu durumda farklı bilimlere ilk kaynaklık eden, en eski bilgileri sunan
yazmaların doğru okunması ve metinlerin doğru anlaşılmasının da çok önemli
olduğu/olacağı açıktır. Çünkü gerek dil ve edebiyat araştırmaları ile gerekse başka bilimlerle uğraşan araştırmacıların, yazma eserler üzerinde yapılmış
olan çalışmaları kaynak olarak kullanması kaçınılmazdır.
Kütüphanelerimizde farklı alanlarla ilgili birçok yazma eserin bulunduğunu biliyoruz. Bizim burada söz konusu etmek istediğimiz özellikle dil ve
edebiyatı ilgilendiren yazma eserlerdir. Dil ve edebiyatla ilgili yazmaların bir
kısmı telif eserlerdir, bir kısmı ise sözlü edebiyata ait ürünlerin yazıya geçirilmiş örnekleridir. Genel anlamda bütün yazma eserlerin okunma sorunlarının
ortak tarafları olacağını söylemek elbette yanlış olmaz. Ayrıca biz araştırmacılar, yazmaları okuma işine giriştikten sonra -yazmaların taşıdıkları türlü özelliklere göre- daha ayrıntılı donanımlara sahip olmamız gerektiğini yaşayarak
öğreniriz.
Örnek olarak manzum bir eseri okumak ile mensur bir eseri okumak arasında kolaylıklar veya zorluklar açısından önemli farklılıklar vardır. Aynı şekilde bir tıp metni ile dinî metin okumanın gerektirdiği donanımların ve kaynakların hem ortak hem de farklı yönleri olacağı açıktır.
Bütün bunların ötesinde metin okuma konusunda yaşadığımız güçlüklerin, sonuca ulaşmak için yaptığımız başarılı veya başarısız denemelerin aşama
aşama yazılması, okuyucuya sunulması gerek araştırmacının kendisi için ge-
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rekse başka araştırmacılar için tecrübelerin paylaşılması ve metot oluşturulması bakımından önemlidir.
Doktora ve doktora sonrası tıp metinleri üzerinde çalıştım. Çalıştığım tıp
metinleri telif eserlerdi. Gözlemlerime göre söz konusu eserlerdeki yazım
yanlışları hem çok az hem de açıklanabilecek türden basit yazım yanlışlarıydı.
Nokta eksikliği, nokta fazlalığı veya benzer harflerin birbiri yerine yazılması
gibi. Ancak Dede Korkut metninde bu basit ve hemen her metinde görülebilecek yazım yanlışlarının arttığını gördüm. Hatta metinde bu tip basit yanlışların
yanı sıra fark edilmesi ve açıklanması son derece zor yanlışlar veya okunma
sorunları bulunuyordu. Üstelik Dede Korkut’un en sorunlu ve üzerinde tartışılan kısımları da genellikle söz konusu yazım yanlışlarının olduğu yerlerdi.
Bu farklılığın sebebi üzerinde durmak gerektiğini düşünerek telif eserler
üzerinde yapılmış olan bazı çalışmalara baktım. Söz konusu çalışmaların da
yazım yanlışları bakımından üzerinde çalıştığım tıp metinlerinden çok farklı
olmadığını gördüm. O hâlde “Acaba bu durumun sebebi ne olabilir?” sorusunun cevaplandırılması gerekir. Belki de konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmak mümkündür: Telif eserde görebileceğimiz yanlışlıklar/sorunlar ile sözlü
eserde görebileceğimiz yanlışlıklar/sorunlar arasındaki en önemli fark aslında
doğrudan eserle değil eserin sahibiyle ilgilidir.
Yazılı edebiyat ürünü olan eserlerin sahibi, yani yazarı bellidir; böyle bir
yazma genel anlamda müstensih (=yazıcı) tarafından ve aslına sadık kalınarak çoğaltılıyordu. Ancak sözlü edebiyat ürünü olan bir eser ise anonimdir
ve böyle bir eserin sahibi bir bakıma anlatıcı ozandır. Sözlü edebiyat ürünü
olan eserlerin kanaatimce önemli bir kısmının okuma yazma bilen anlatıcı(lar)
veya eserleri defalarca dinleyip ezberlemiş olan kişiler   tarafından yazıya
geçirilmiş olması muhtemeldir. Yani bu yazıcılar birer anlatıcı-yazıcı idi ve
anlatıcı-yazıcının sözlü geleneğin böylesi anonim eserlerini kendi beğenisi,
ezberi ve tercihleri doğrultusunda yazıya geçirmiş olması da gayet muhtemel
ve sıradan bir iştir. Anlatıcı ozan, anonim eseri yaşayarak ve kendini anlattığı
eserin bir parçası gibi hissederek aktarır. O hâlde anlatıcı ozanın yazarken de
metne müdahil olması mümkündür. Ayrıca anlatıcı-yazıcının yazma becerisi
ve bir metni ne derecede doğru, özenli yazabileceği de tartışılabilir. Sözlü
edebiyat ürünlerini icra eden anlatıcının anlattığı hikâyedeki olayları yaşaması
ve kendini olayın bir parçası gibi hissetmesi de metni özenle yazmayı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sözlü edebiyat ürünlerine ait yazmalarda
telif eserlerde görülebilecek yazım yanlışlarının ötesinde son derece farklı ve
açıklanması zor yanlışlar veya sorunlar bulunmasını yadırgamamak gerekir.
İşte bu düşünceler ışığında Dede Korkut’un Dresden nüshasında tespit ettiğim yazım yanlışlıklarını tasnif ederek sunmak, yanlışlıklarının çeşitliliğine
dikkat çekerek düşüncelerimi pekiştirmek ve söz konusu örneklerin benzer
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başka sözlü veya yazılı edebiyat ürünü eserlerin okunması konusunda yararlı
olacağını düşündüğümü belirtmek istiyorum.
Bulunduğu tarihten bugüne Dede Korkut metinlerinin okunması ve okuma problemleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak Dede Korkut metninde hâlâ çözüme kavuşturulamamış okuma, anlamlandırma ve tercüme sorunları bulunmaktadır.
Dede Korkut metinleri, Dresden ve Vatikan olmak üzere iki nüshaya
dayanmaktadır. Dresden nüshası harekesiz bir metin olup giriş bölümü ve on
iki boy içermekte, Vatikan nüshası ise harekeli bir metin olup giriş bölümü ve
altı boy içermektedir. İkisi de okunaklı olan bu nüshalarda boyların sırası ve
yeri şöyledir:
Dede Korkut Boylarının Nüshalardaki Sırası ve Yeri
Bölüm / Boy Vatikan / sıra, yer
Adı

Dresden / sıra, yer
3a - 6b

Giriş

0

58b - 60a

1

6b - 19b

Boğaç Han

1

60a - 67b

2

19b - 35a

Kazanın
Evi 3
Yağmalanduğı

84a - 91b

3

35a - 63a

Bamsı Beyrek

67b - 84a

4

63a - 79a

Oruz
Olduğı

5

79a - 87a

Deli Dumrul

6

87a - 102b

Kan Turalı

7

102b - 108b

Yegenek

8

108b - 119b

Depegöz

9

119b -128b

Begil
Emren

10

128b - 137b

Segrek

11
12

0

2

Tutsak 4

91b - 100a

5

100a - 103b

137b - 147b

Kazan
Olduğı

147b - 154a

Taş Oğuz, İç 6
Oğuza
Asi
Olduğı

103b - 108a

Oğlı

Tutsak

Mevcut iki nüshanın dil özellikleri açısından durumu, metinde hem dil
hem de tarih yönünden bir tabakalaşma olduğunu gösteriyor ki bu durum da
söz konusu okuma sorunlarının çözümünü güçleştirmektedir. Ancak her şeye
rağmen Dede Korkut metinlerinde şu özelliklerin dikkat çektiği söylenebilir:
66

2011 - 2

Sadettin ÖZÇELİK

*Eskicil özellikler,
*Eski Anadolu Türkçesi özellikleri,
*Azerbaycan Türkçesi özellikleri,
*Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağız özellikleri.
Belirttiğim son özellik, Eski Anadolu Türkçesi içerisinde gelişen ve tarihî
dönemden günümüze uzanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan ağız veya ağızlardır. Söz konusu ağız özelliklerine “Notlar” bölümünün
ilgili notlarında da dikkat çekilmiştir.
Şimdiye kadarki çalışmalarda, Dede Korkut metinlerinin sözlü geleneğe
dayandığı belirtilmiş; ancak belirli sorunlar üzerinde durulurken bu durum
unutulmuş ve Dede Korkut’a sadece telif bir esermiş gibi yaklaşılmış olduğundan belirli sorunların çözülmesi gecikmiştir.
Dede Korkut’taki okunma sorunlarının farklı sebepleri vardır ve bunlar
özetle şöyle sıralanabilir:
*Vatikan nüshasında gerek giriş bölümü gerekse boylar Dresden nüshasına göre daha kısadır. Eğer Vatikan nüshası da Dresden gibi 12 boyu içerse,
bölümler aynı uzunlukta olsa veya eserin başka nüshası ya da nüshaları bulunsa belki de okunma sorunları büyük ölçüde daha rahat çözülebilecekti; hatta
sadece Dresden nüshasının harekeli olması bile çok şeyi değiştirebilirdi. Ancak bütün bu ihtimaller gerçekleşse bile sorunların tamamen çözülebileceği
söylenemez.
*Dresden nüshasının harekesiz olmasının yanında aşağıda verilmiş olan
Dresden Nüshasının Önemli Yazım Özellikleri ve Dresden Nüshasının Yazım
Yanlışları da sorunların çözümünün gecikmesi noktasında önemli bir sebep
olarak gösterilebilir.
*Okunma sorunlarının bir başka sebebi Dede Korkut metnindeki ağız
özellikleri, (Türkçeleştirilmiş) alınma kelimeler ve başka eserlerde tespit
edilmemiş olup ilk defa karşılaşılan eskicil kelimelerdir.
*Okunma sorunlarının bir kısmı yazıcıdan kaynaklanmakla beraber bir
kısmı anlatıcı ozan(lar)a dayanmaktadır. Çünkü Dede Korkut metinleri önce
anlatıcı ozanların ezberlediği ve sözlü olarak icra ettiği metinler olduğuna
göre kâğıda geçirildiğinde sözlü dil özelliklerinin yanında anlatıcı ozan(lar)
ın yanlışları da yazıya geçmiş olmalıdır. Ayrıca bu metinler bir anlatıcı veya
metni anlatıcı kadar iyi ezberlemiş kişi(ler) tarafından yazıya geçirilmiş veya
çoğaltılmış olabilir. Bu noktanın dikkate alınması metnin bazı sorunlarının
çözülmesi ve doğru anlaşılması bakımından önemlidir.
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*Sonraki araştırmacıların önceki araştırmacılara ait okuma şekillerinin
etkisinde kalmış olması çözümleri güçleştiren ve geciktiren bir başka sorun
olarak gösterilebilir.
*Bir diğer okunma sorunu ise araştırmacıların okuyamadıkları veya anlamlandıramadıkları bazı kelimeleri -öncelikli olarak- yazıcının yanlış yazmış
olma varsayımından hareketle çözmeye çalışmalarıdır.
*Araştırmacıların, okudukları veya anlamlandırdıkları bazı kelimeler için
Dede Korkut metninden tanık bulunup bulunmadığını kontrol etmeyi unutmaları da bir sorun olarak sayılabilir.
*Araştırmacıların sorunları çözmeye çalışırken teklif ettikleri çözümün
bağlama uygun olup olmadığını kontrol etmeyi unutmaları bir başka sebeptir.
*Metinde fazlalık görülerek okunmamış kelimeler vardır.
*Metinde doğru yazıldığı hâlde yanlış okunmuş kelimeler vardır.
*Yanlış yazılmış kelimelerin doğru kabul edilmiş olması bir başka sorundur.
*Eksik yazılmış veya yazılmamış kelimeler de bir sorundur.
Özellikle son on yılı aşkın zamanda yapılan yayınlarından sonra Dede
Korkut metninin filolojik sorunları, büyük ölçüde çözülmüştür. Ancak Dede
Korkut boylarının ilk olarak nerede, hangi ağız özellikleriyle yazıya geçirildiği ve daha sonra hangi değişikliklere uğradığı çözümlenmemiş bir sorundur
ve bu sorunun çözümü mümkün olsa bile çok uzun zaman alacağı açıktır.
Bu düşüncelerin ışığında şimdi de Dresden nüshasında tespit ederek tasnif
ettiğimiz yazım yanlışlarını sunacağız:
1. Göz Takılmasıyla İlgili Yazım Yanlışları
Dresden nüshasında göz takılması sonucu ortaya çıkan yazım yanlışları
alt satır(lar)a, üst satır(lar)a ve aynı satıra göz takılması sonucu yapılmış olan
yanlışlardır; söz konusu yanlışları bu üç başlık altında toplanabilir:
1.1. Alt Satır(lar)a Göz Takılması Sonucu Yapılan Yanlışlar
* Drs.3b.4: “Göŋlin yüce ṭutan erde devlet ṭurmaz.”
Metinde àÛëa (olmaz) şeklinde yazılmış olan yukarıdaki cümlenin yüklemi, ṭurmaz olmalıdır.
Yazıcının gözü hemen bir satır aşağıda geçen olmaz fiiline takılmış ve bu
yanlış yazım ortaya çıkmış olmalıdır.
* Drs.6b.10: “Biŋ söyleriseŋ birisini ṭuymaz,
erüŋ sözini ḳulaġına àíìÓ ḳoymaz.”
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Metindeki yazımı gösterilmiş olan yukarıdaki ilk cümlenin yüklemi,
ṭuymaz olmalıdır. Yazıcının gözü alt satırın başındaki ḳoymaz kelimesine takılmış olduğundan fiil àíìÓ şeklinde yazılmış olmalıdır.
* Drs.20a.2: “Altun başlu ban ėvlerin ḳara yėrüŋ üzerine dikdürmişidi”

Yukarıdaki cümlede geçen altun kelimesi, yazıcının gözünün alt satırdaki
ṭoḳsan kelimesine takılması sonucu æbÔÂ şeklinde yazılmış olmalı.
* Drs.35a.11: “âbÓ Bay Boranuŋ Oġlı Bamsı Beyrek Boyını beyān ėder”

Yukarıdaki cümlenin başında geçen ve metindeki yazılışı gösterilmiş
olan Bay kelimesi, bir alt satırda ayrı yazılmış olan Ḳamġan (æbËâbÓ)’ın ilk
hecesine göz takılması sonucu âbÓ şeklinde yazılmış olmalıdır.

* Drs.112a.2: “Ḫoş, öyle olsun, evet; hem maŋa iki ādem vėrüŋ,
yėmegüm benüm pişürsün, men yėyeyim.”
Yukarıdaki cümlede geçen hem kelimesi, aynı cümle ve bir alt satırdaki
(benüm) kelimesine göz takılması sonucu
şeklinde yazılmış olmalı.
* Drs.112b.5: “Avcına ṣıġmayan uluŋlu oḫlı, Erdebil teke boynuzından
ḳatı yaylı, İç Oġuzda Ṭaş Oġuzda adı bellü Aruz oġlı ḫānum Basaṭ, maŋa
meded!”
Yukarıdaki ilk cümlede geçen ve ïÜ ëa şeklinde yazılması gereken oḫlı kelimesi, iki satır aşağıdaki oġlı kelimesine göz takılması sonucu ïÜËëa şeklinde
yazılmış olabilir.
* Drs.138b.9 “[Kāfirler] Ḳazanuŋ <üzerine> yigirmi bėş begini şehid
ėtdiler.”
Yukarıdaki cümlede geçen <üzerine> kelimesi yazıcının gözünün bir sonraki cümlede ve aynı satırın sonunda geçen üzerine kelimesine göz takılması
sonucu fazladan yazılmıştır.
* Drs.148a.5: “Mere Ḳılbaş, bu Ṭaş Oġuz begleri
gelürleridi; şimdi nėçün gelmediler?”

dāyim bile

Yukarıdaki cümlede geçen ve metindeki áía şeklinde yazılması gereken
kelime, üç satır aşağıdaki ḫānum kelimesine göz takılması sonucu
şeklinde yazılmıştır.
* Drs.151b.3: “[aġayılda] aġça ḳoyunlarum meŋrişmedin”
Yukarıdaki cümlede aġayılda kelimesinin atlanmasının sebebi, alt satırın
sonundaki é·Ëa (aġça) kelimesine göz takılmasıdır. Yazıcı bu kelimeye gözü
takılınca aġayılda kelimesini yazmayı unutup atlamış ve aġça’yı yazarak devam etmiş olmalıdır.
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1.2. Üst Satır(lar)a Göz Takılması Sonucu Yapılan Yanlışlar
* Drs.15b.5: “On ikince süŋücegüŋ ören olmış, yaġşur aḫı!”
Yukarıdaki cümlede geçen olmış kelimesi, üst satırdaki àÛa (almış) kelimesine göz takılması sonucu àÛa şeklinde yazılmıştır.
* Drs.46a.2: “Aldı Deli Ḳarçarı ol püreli yėre getürdi.”

Yukarıdaki cümlede geçen ol kelimesi, hemen üst satırdaki bir kelimesine
göz takılması nedeniyle bir okunacak şekilde yazılmıştır.
* Drs.54a.7: “aġır ìÛ a ulu şehirlerden geldügüŋde gėçdügüŋde Beyrek
adlu bir yigide bulışmaduŋ mı?”
Yukarıdaki cümlede yazılışı gösterilmiş olan ulu kelimesi, beşinci satırdaki
ìÛ a (adlu) kelimesine göz takılması nedeniyle adlu okunacak şekilde yazılmıştır.
* Drs.71a.9: “Ḳanın aḳan yügrük ṣudan bir oġul aḳıtduŋısa dėgil maŋa”
Yukarıdaki cümlede geçen aḳıtduŋısa kelimesi, bir üst satıra göz takılması
sonucunda é×ë ì¶a (uçurduŋısa) şeklinde yazılmıştır.
* Drs.103b.12: “Ṣoŋra Emen dėrleridi bir gişi yedi kerre varup ḥiṣārı alımadı.”
Yukarıdaki cümlede geçen yedi kelimesi, üst satırdaki ïnÛa (altı) kelimesine göz takılması nedeniyle ïnÛa şeklinde yazılmıştır.
* Drs.106a.11: “çevre alup <getdiler> ḳondılar.”

Yukarıdaki cümlede geçen getdiler kelimesi, üst satırdaki Üín× (getdiler)
kelimesine göz takılması nedeniyle fazladan yazılmıştır.
* Drs.118b.7: “Aġ bürçeklü ḳarıcıḳları çoḳ bozlatmışam”
Yukarıdaki dizede geçen bozlatmışam fiili, beşinci satıra göz takılması nedeniyle aġlatmışam şeklinde yazılmıştır. Çünkü Dede Korkut’ta erkekler için
ağla- fiili kullanılırken kadınlar için daha çok bozla- fiili kullanılır.
* Drs.123a.7: “Begil bėş gün oldı divāna çıḳmadı”
Yukarıdaki cümlede geçen Begil kelimesi, üst satırdaki bØí (yaŋa) kelimesine göz takılması nedeniyle bØí şeklinde yazılmıştır.
* Drs.141b.3:“Taŋrı menem!’ dėyü <ṣu dibinde> çaġrışur ᶜāṣileri.”

Yukarıdaki cümlede geçen ṣu dibinde ibaresi, üst satırdaki ṣu dibinde ibaresine göz takılması sonucunda fazladan yazılmıştır.
Dresden nüshasında geçen şu örnekler ise iki üst satıra göz takılması sonucu yapılan yanlışlardır:
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* Drs.22a.4: “Ḳazan <eydür> Begüŋ dünlügi altun ban ėvlerini biz
yıḳmışuz.”
Yukarıdaki cümlede geçen eydür kelimesi, iki üst satırda (2. satır) geçen
ía (eydür) kelimesine göz takılması sonucu buraya fazladan yazılmıştır.

* Drs.54a.6: “Ṭaşḳun ṭaşḳun ṣuları geçüp geldügünde gėçdügünde Beyrek
adlu bir yigide bulış[ma]duŋ mı?”
Yukarıdaki cümlede geçen geçüp kelimesi, 4. satırda geçen lìa (aşup)
kelimesine göz takılması sonucu lìa şeklinde yazılmıştır.
1.3. Aynı Satıra Göz Takılması Sonucu Yapılan Yanlışlar
* Drs.4a.12: “Üç otuz on yaşuŋuz ṭolsun!”
Yukarıdaki cümlenin ilk kelimesi (üç), aynı satırda yazılmış olan üç otuz
on tamlamasındaki æëa (on) kelimesine göz takılması nedeniyle æëa şeklinde
yazılmıştır. Tamlama, Vat.59a.12’de de üç otuz on şeklinde geçer.
* Drs.43b.7: “ᶜAmelüŋ mi azdı, fiᶜlüŋ mi döndi, ecelüŋ mi geldi?”
Yukarıdaki cümlede geçen döndi kelimesi, aynı satırda ve hemen öncesinde geçen ð a (azdı) kelimesine göz takılması sonucunda ð a şeklinde
yazılmıştır.
* Drs.53b.13: “Aġam Beyrek gėdeli yüklerüm yoḳ.”
Yukarıdaki cümlede geçen Beyrek kelimesi, aynı satırın başında geçen
Ù×îi (Beyregüŋ) kelimesine göz takılması sonucu Ù×îí şeklinde yazılmış
olabilir.
* Drs.69a.8: “Eyle ṣandı kim yaġı baṣıldı.”
Yukarıdaki cümlede geçen eyle kelimesi, bir sonraki ṣandı kelimesinin başındaki ṣad’a göz takılması sonucu
şeklinde yazılmış olabilir. Sad’ın
altında iki nokta yazılmış olması da bu düşüncemizi doğruluyor.
* Drs.87b.4: “Oġul, sen ḳız istemezmişsin, bir cılasun bahadır istermişsin”
Yukarıdaki cümlede geçen istermişsin kelimesi, aynı satırda geçen å ßàn
a (istemezmişsin) kelimesine göz takılması sonucu å ßàn a şeklinde
yazılmış olabilir.
* Drs.118b.6: “Aġ bürçeklü ḳarıcuḳları <ıcuḳları> çoḳ aġlatmışam.”
Yazıcı, yukarıdaki cümlede gösterilen ðÜÔvíÓ (ḳarıcuḳları) kelimesinin
ðÜÔví (ıcuḳları) kısmını satırın sonunda kelimenin kendisine göz takılması
nedeniyle tekrar yazmış olabilir.
* Drs.140b.1: “On biŋ erden yaġı gördümise ‘Oyunum.’ dėdüm.”
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Yukarıdaki cümlede geçen on kelimesi, aynı satırda ve hemen yandaki Ùîi
(biŋ) kelimesine göz takılması sonucunda Ùîi şeklinde yazılmıştır. Bu örnekte alt satırın başına göz takılması da söz konusu olabilir.
2. Birbiri Yerine Yazılmış Harfler
Dresden nüshasında en sık görülen yanlışlar, benzer harflerin birbiri yerine
yazılması şeklindeki yanlışlardır. Dresden nüshasında ayrıca az da olsa benzer olmayan harflerin de birbiri yerine yazılması dikkat çeker. Bu yanlışların
çoğu, Dresden nüshasının dayandığı nüsha(lar)dan aktarılmış olmalıdır.
Aşağıda birbiri yerine yazılmış harflerin listesini, kelimelerin okunuşu, metindeki yazılışı ve geçtiği sayfa-satır numarası ile birlikte sunulmuştur. Yanlış
yazılmış olan harf, kelimenin okunuşunda koyu punto ile gösterilmiştir:
elif yerine dal ile yazılmış örnek
üşdiler Ûë 138b.10
elif yerine lam ile yazılmış örnek
bozlayayınmı ïàäíÝîÛìi
71b.6
be yerine pe ile yazılmış örnekler
ḳabardı ð ¼bÓ 97a.1

bay ðb¼ 45b.2

Beyrek Úî¼ 32b.6

be yerine ze ile yazılmış örnek
binüp ìäîi 148a.11
be yerine sin ile yazılmış örnek
boylaşalum áÜÜíì 101a.11
be yerine mim ile yazılmış örnekler
ḳabla ýàÓ 24a.5

(Arḳu) Bėli ïÜîß 92b.7

be yerine nun ile yazılmış örnekler
kelbcügezi ð×ìväÜ× 15a.10

ḳaytabanuŋ ÙãbänîÓ 133a.5

bebegüm áØjã 72a.4

bamsı ïßbã 38b.5

bunuŋ Úìãìã 142b.10

ḳudbe éã ìÓ 108a.7

aġırdup æ Ëa 152b.12

beg Ùã 35b.4, 35b.8, 42b.10, 45a.5, 45a.8

be yerine ye ile yazılmış örnekler
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baḳdı ðÔí 26b.7

beŋzer Øí 21a.5

ebçin åî·ía 91a.9

Banı (Çiçek) ïãbí 49a.2

berk Úí 25a.2

ḥabs-dan æ îy 28a.12

baṣıldı ðÜí 69a.8

bir í 27b.1

başlu ìÜbí 43a.6

obrulurıdı ð Ûíëa 30b.1

biter ní 15b.8

buŋdan æ×ìí 119a.13
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bebeglerüŋ ÚëÜØîi 121b.7

bine bilmez àÜiéäí 4a.5

batman æbàní 9a.10

pe yerine be ile yazılmış örnekler
paraṣaruŋ Úëbêbi 20b.10

perli ïÛi 34a.9, 127a.7

pota émìi 43a.13

pe yerine te ile yazılmış örnekler
ap p<a 50a.13, 77a.13

ap pa 26a.13

ip oía 65b.10

ḳapdum âmbÓ 105b.3
pe yerine ye ile yazılmış örnek
püki ï×ìí 105b.12
te yerine še ile yazılmış örnek
bit sîi 88b.12
te yerine ḳaf ile yazılmış örnekler
talçanmamış ààãb·ÜÓ 95b.1

ḳurtardı ô ÓìÓ 116b.2

taz (alaca) bÓ 142a.10

toylayayım áíbîÜíìÓ 13b.8

tuç xìÓ 137b.2

te yerine lam ile yazılmış örnekler
getürmeyecek ÙvîßìÛb× 45a.13

oturanda êãìÛëa 24a.8

te yerine nun ile yazılmış örnekler
ᶜArafatda êãbÏÇ 67b.2

atlandılar ÛäÜãa 62a.1

ḳavat æaìÓ 39a.6

yurtda êãìí 24a.4

atuŋ Ùãa 35a.3

te yerine ye ile yazılmış örnekler
atlandı ðã5ía 27a.4

ṭartanda êãbíÂ 102a.4

tozlu ìÛìí 126b.7

tepem âb½í 90a.10

zahmetin åîày 4b.6

götini ïäíì× 134b.8

cim yerine çim ile yazılmış örnek
cüldi ðÛì¶ 64b.6
çim yerine cim ile yazılmış örnek
kėçe évî× 65b.11
çim yerine ḫı ile yazılmış örnekler
içdi ðvía 12a.4

üç ëa 133b.3, 133b.8

ha yerine ḫı ile yazılmış örnek
baḥrileri ðÜívi 141b.2
ḫı yerine te ile yazılmış örnek
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ḫaber jm 11b.8
ḫı yerine cim ile yazılmış örnekler
ḫān æbu 6b.13, 7a.1

ḫanum áãbu 50a.2

oḫ xëa 13b.1, 24a.8

ḫı yerine ḥa ile yazılmış örnekler
ḫalıcası ó évîÛby 103a.2

ḫırsuzları ðÛì y 25a.10

ḫotazlı ïÛbmìy 32a.9

Ḫıżır y 15a.11

muḥannatlar Ünäzß 4a.5

taḫtı ïnzm 8a.8

taḫt ozm 10b.9, 10b.12, 19a.9

saḫt oz 46b.8, 50b.12

ḫı yerine çim ile yazılmış örnekler
aḫmaşdı ðà¶a 122a.11

baḫdı ð·i 5a.7

ḳaḫuban åiì·Ó 90a.10

ḫı yerine şın ile yazılmış örnek
daḫı ï 9a.11
dal yerine re ile yazılmış örnekler
edüginüŋ Ùä×ëa 115a.6

edügini ïä×ëa 115a.8

umudı ðìßa 47a.12, 48a.4

binid äîi 10b.13

din åí 21a.3

dal yerine ze ile yazılmış örnek
gevdeŋde ê×ì× 15b.6
dal yerine kef ile yazılmış örnek
çekmedüŋ ÚìØàØ¶ 64b.4
dal yerine lam ile yazılmış örnekler
Dirse (Han) é Û 13a.7

nevādeleri ðÛéÛaìã 5a.3

dal yerine vav ile yazılmış örnekler
ḳadunum áãëëbÓ 8a.11

diregüm á×êíë 8a.11

re yerine ze ile yazılmış örnekler
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aġır Ëa 14b.6, 22a.7, 30b.10

görgil[-]a! éÜ×ì× 13a.10

aġırın åíËa 4b.5

murād aß 132a.10, 132b.13

gördi ð ì× 51b.3

görki ï×ì× 69b.13

(Arkıç) Ḳırda ê îÓ 141b.12

böyür ìíìi 130a.6

partar bm¼ 92a.11

salur ìÛb 23a.8, 23a.10, 63b.5.

gürzi ðì× 38a.12

örlü ìÛëa 20a.6

arġış îËa 49b.10, 49b.13

gürleyeyim áíbîÛì× 75b.7

bıraġur ìËai 138b.7

bögürdübeni óäi ×ìi 33a.3

köridür  ðì× 4a.1

çevürüp lì¶ 111b.3

uġurına éãìËa 61b.13, 150b.8

bir i 43a.6, 96a.5

üzerine éãëa 103a.1
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yöriyen åíìí 101b.8

evren æaëa 66b.5

yėr í 19a.13

yörişüŋ-den æ Ùíìí 55a.9

ḳırdurdı ð  Ó 102a.12

gör ì× 44b.2

kör ì× 14a.7

ḳoŋur ì×ìÓ 20b.11, 24a.12, 65b.12, 73b.2

Dundar aã 48a.9

ḳoŋur ×ìÓ 26a.12, 65a.7, 67a.9, 73a.5, 73b.6, 75b.10

Ṭundar aãìÂ 20b.1, 20b.7, 33b.13, 34a.6, 49b.10, 62a.8, 62a.11, 77a.7, 77b.8, 104b.9,
106b.1
re yerine dal ile yazılmış örnekler
arḳurı ô ìÓa 11b.7

ḳarım áíÓ 31b.8

öperem â¼ëa 64a.7

baturur  ìmbi 47a.11

ḳarın æ bÓ 66b.6

Rüstem án

getürdiler Û ìn× 142b.12

ṣarıḳ Ö b 47b.4

ṣorar  ì 49b.9

yüklerüm âÜ×ìí 53b.13

Dere(şām) ê 137a.9

105a.1

re yerine nun ile yazılmış örnekler
ḳarġaruz ËæbÓ 8b.5

yesir åîí 22a.8

re yerine vav ile yazılmış örnekler
atlar ìÜma 102a.8

ḳarımum áàíìÓ 153a.2

gerü ëì× 40b.8

buŋlar ìÜ×ìi 148b.8

ṭartayıdum âíbmìÂ 131b.2

ėrende êãìía 138b.7

ölülerüŋüzüŋ Ú×ìÛìÛëa 139a.12

ṭartdurdı ð mìÂ 17b.5

ṭartup lìmìÂ 100b.5

yermürü  yermürü ëßí ëßìí 30a.8

ḳırarlar ÛaìÓ 138b.7

erenler Üãëa 22b.8

ze yerine re ile yazılmış örnekler
aġız Ëa 122b.10, 124a.13

gezdürdi ð  × 69b.10

Oruz ëëa 28b.6

azġunı ïãìËa 21a.1

ḳarġaruz ËbÓ 8b.8

Oruzı ðëëa 30b.13

azlanma éàäÛa 29b.7

sözümüz ßì 12a.13

Oruz ëa 24a.8

gözine éãì× 26a.4

ḳaza êbÓ 99b.10

uz ëa 118a.8

bizi ði 121a.7

Ḳazana éãaÓ 20b.11

ṭaz bÂ 68b.6

boġaz bÌi 58b.13

ḳuzı ðìÓ 115a.4

uzanur ãaëa 23b.4

Boġazça éubÌi 59a.2

Oġuz ìËa 3a.8, 27a.1, 33b.13

üzdi ð ëa 122b.2

Bügdüz Øi 112b.13

oḳ-cuġazın åíÌuÖëa 57a.9

yazmaz ßbí 67a.6

dizi ð 20a.10

mahmuzladı ðÛìàèß 24a.2

zaḫm á  146b.9

ḳızcuġazları ðÛÌuÓ 118b.9

Ḳazan æaÓ 25b.9

ḳaza êbÓ 21.5

ḳazi ðÓ 98a.10

azsaŋ Ù a 136a.10

biz i 21b.4, 46b.10, 125a.12,151a.10, 152a.3
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ḳazaḳuc- -uìÓêÓ 24b.13, 42b.2, 68b.4, 70b.10, 71b.8, 74b.3, 75b.3, 87b.1, 100a.12,
128a.12, 133a.6, 133b.2, 148b.2, 150b.1, 151b.3; -¶ìÓêÓ 97a.7, 136b.10; -¶ì×êÓ136b.1.
ze yerine dal ile yazılmış örnek
beŋzer Øi 51b.7
ze yerine lam ile yazılmış örnek
öz Þëa 15b.12
ze yerine nun ile yazılmış örnekler
aġlarsız å ÜËa 48b.13

girmişsiz å ß× 57a.8

siz å 55b.5

egmişsiz å à×a 57a.9

ileyüŋüzde êãì×ìîÜía 4b.9

ḳomışsız å ßìÓ 57a.10

geçmişsiz å à·× 57a.8

ḳurmışsız å ßìÓ 57a.9

ṭurmışsız å ßìÂ 57a.7

sin yerine be ile yazılmış örnek
saŋa bØi 8b.13
sin yerine şın ile yazılmış örnekler
dansuḫ ìãa 36b.12, 37b.7

bėsleyeyin åíbîÜi 110a.13

Segrek ÚØ 128b.10

esenmişidi ôàäa35b.1, 63a.12

süŋüm âìØ 126a.10

süŋümi
150b.4

Şemse’ddin åí£Ûaà 20b.10

esenmişidi ôàãba 7a.3

sürer ì 75a.11

ïßìØ

sögli ïÜ×ì 21a.2, 21b.8, 27b.3, 27b.10, 30b.9, 31b.6, 34a.3, 34a.3, 62a.6, 124a.7, 125b.13.
şın yerine te ile yazılmış örnekler
bozlaşmadın åíànÛìi 151b.3

kişneşmedin åíànä× 151b.3

şın yerine sin ile yazılmış örnekler
puşduġından æäËë ì¼ 124a.7

puşmış à ì¼ 124a.7

yaġmala-mışuz ìßéÜàÌí 22a.7

baḫşi-şin å ïvi 121a.8

başı ï bi 82a.1

şın yerine sad ile yazılmış örnek
puşdı ðì¼ 125b.13
ṭı yerine kef ile yazılmış örnekler
ṭorum âì× 75b.3

ṭururiken å×ì× 142b.7

gayın yerine ayın ile yazılmış örnekler
çatlaġucıydı ðîuìÇýn¶ 30a.12
ḳarṭaşcuġın åÇìvbÂÓ 137a.10
fe yerine nun ile yazılmış örnek
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ḳaftanı óã bnäÓ 55b.4
ḳaf yerine kef ile yazılmış örnekler
ḳırḳ ÚÓ 113a.12

ḳılduḳ ÚÜÓ 108b.3

ḳaf yerine nun ile yazılmış örnek
ṭutsaḳ æbnÂ 21b.2

ṭutsaḳ æbnÂ 25b.13

kef yerine gayın ile yazılmış örnek
ataŋı ïËbma 50a.5
kef yerine lam yazılmış örnekler
öŋin åÛëa 133a.8

ürkdi ðÛëa 133a.6

Yegenege éÜäØí 105a.5

kef yerine mim yazılmış örnekler
atlaruŋ âÜma 31a.9

develerüŋ âÛêë 31a.9

kef yerine vav yazılmış örnek
(elüme) girür ëíë 54b.13
lam yerine elif ile yazılmış örnekler
seçilen æb· 7b.5

aḳarlıda êíabÓa 16a.5

lam yerine te ile yazılmış örnek
alışmadım âàîma 140b.4
lam yerine sin ile yazılmış örnek
gölgelice évî éØÛì× 76b.5
lam yerine şın ile yazılmış örnek
iŋleşmedin åíà×a 151b.4
lam yerine kef ile yazılmış örnekler
Begil ÙØi 119b.4, 120a.5

(Ḳan) Ṭuralı ï×aìÂ 89b.3

ilen åØía 5b.12

gėcelmiş àØvî× 95b.3

kelez Ø× 4b.3

lam yerine nun ile yazılmış örnekler
ol æëa 33b.6, 78a.3
mim yerine çim ile yazılmış örnek
mere êb¶ 80b.8
mim yerine dal ile yazılmış örnek
ḳayururmı ð ìîÓ 92b.10
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mim yerine sin ile yazılmış örnekler
maŋa bØ 18a.4, 18b.5, 22b.2, 36b.9
mim yerine nun ile yazılmış örnekler
parmaġumdakiï×êäËbß¼116a.8

neyleyeyim åíbîÜîã 72a.12

atum åma 121b.10

yumruġumda êäËßìí 30a.5

ḳumlar ÜãìÓ 90a.8

alayım åíüa 14b.6

içüm æì·ía 70b.4

ardumca évã a 72b.4

erdemlü ìÜã a 77b.4

mim yerine ye ile yazılmış örnekler
ṭurdum ð ìÂ 130b.8

ümge éØíëa 96a.10

nun yerine be ile yazılmış örnek
baġanaġı ïÌibÌi 110a.2
nun yerine te ile yazılmış örnekler
alınlu ìÜnÛa 124b.9, 126b.11

ana bma 89b.6

munuŋ Ùmìß 115a.9

alnunda êãìnÛa 87a.2, 79a.10

anaŋ Úbma 19b.7

munı ïmìß 115a.7

ėndi ðnía 27a.13, 78b.4

alnuŋa é×ìnÛa 26a.5

nöker ×ìm 70b.11

ṭonanmadum âàmbãìÂ 140b.6

alnum âìnÛa 26b.3

enügi ï×ìma 142a.11

yangulandı  ðnÛìØmbí 115b.4

alnına éänÛa 43b.5, 93a.3

evine émëa 6b.4

ṭonuŋ ÙmìÂ 130a.11

ṭonuma éàmìÂ 75a.1

eklendi ðäÜ×a 75a.1

eŋsem-den  á×a 23b.3

yigidilen
22a.8

ögsün ì×ëa 139b.11

ḳayın îÓ 133a.4

nun yerine re ile yazılmış örnekler
depen ¼ 136b.7

Û£îØí

nun yerine ze ile yazılmış örnekler
aḳıncılaruŋ ÚÜuîÓa 96b.8
(yora) bilmen àÜi 23b.9
nun yerine gayın ile yazılmış örnekler
atanı ïËbma 50a.5

yalmanı ïËbàÜí 33b.11

nun yerine lam ile yazılmış örnekler
andan æÛa 108a.3, 147b.13

ayġırını ïÛÌía 120a.9

ṣapanumca évàÛb½ 22b.6

binmişem áàÜi 150a.9

anuŋ ÚìÛa 11a.12

nun yerine mim ile yazılmış örnekler
yıḳdurayın áíaÔí 71a.8

ṭuġladayın áíêÜËìÂ 71a.10

ḳanın åßbÓ 14b.2, 19b.4, 35a.2, 79a.5, 86b.13

78

2011 - 2

ḳayın áíbÓ 68a.10

Sadettin ÖZÇELİK

nun yerine ye ile yazılmış örnekler
baġlanduġın ïËëäÜËbi 73a.13

ṣaġınçın åî·îËb19b.1

menüm áîß 24a.5

oynanmadın ðàãbäíëa 17a.8

yırġanuban åiìîËí 57a.8

ṭoġanın
26b.3

öginesin å bî×ëa 100b.12

oḳınanda êãbîÓëa 5a.10

åíbËìÂ

vav yerine dal ile yazılmış örnekler
çaġıruban åi Ëb¶ 15b.3

gönderüŋi ï× ãì× 26a.13

evümi óß a 27b.1

Dumrul Þ ß 79a.13

ḳaluŋ ÚÛbÓ 90b.2

vėrmez ßí 75b.3

duvaġum áËa ë 48a.3

kervān æa × 4b.4

vav yerine re ile yazılmış örnekler
gök Ú× 40a.4

ḫuṣlı ïÜ 142b.5

yörügen å×ìí 4a.4

güvleyüp kîÛì× 13b.3

oġulluyı ðÜÜËëa 8b.1

ḳapulu Ûì½Ó 21b.6

ḳoduġuŋ ÙËë Ó 113b.3

şuşayan åî 136b.2

vav yerine ze ile yazılmış örnek
ḳıvansam áãaÓ 36a.7
he yerine dal ile yazılmış örnek
olurısa  ìÛëa 36b.3
he yerine re ile yazılmış örnek
mührele Ûèß 116b.4
he yerine kef ile yazılmış örnekler
çaya Ùíb¶ 77b.3

Paraṣaruŋ ÚbÚbi 145a.8

he yerine mim ile yazılmış örnek
aġca ávËa 113b.6
he yerine nun ile yazılmış örnek
neylerse å Üîã 57b.6
he yerine vav ile yazılmış örnek
ördegin åî×ë ëa 96a.10
he yerine ye ile yazılmış örnek
Oġuza ðìËa 87b.11
ye yerine be ile yazılmış örnekler
yeg Ùi 34b.11, 68a.8, 74b.6, 78b.1

boyını ïäiìi 119b.4

2011 - 2

79

Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede Korkut Örneği

ye yerine pe ile yazılmış örnekler
yaralu ìÛêb¼ 122a.9

ḳayusı ï ì½Ó 46a.12

yaralanup lìäÛêb¼ 71a.12

ye yerine te ile yazılmış örnekler
Beyrege é×ni 51b.12

giydi ðn× 46b.8

ye yerine çim ile yazılmış örnekler
yoḳ Öì¶ 124b.7, 124b.8
ye yerine dal ile yazılmış örnek
parlayup lÛb¼ 32b.4
ye yerine şın ile yazılmış örnek
ṣaġmı àËb 49b.10
ye yerine ḳaf ile yazılmış örnek
ayġırlı ÕÛÌía 39b.11
ye yerine kef ile yazılmış örnek
ḫatunı Ùãìmb 15a.2
ye yerine mim ile yazılmış örnek
ḳoyayın mı ïàäíbßìÓ 71b.5
ye yerine nun ile yazılmış örnekler
atı åma 72b.7

kilidin æäÜ× 33a.9

ṭayaḳ ÕãbÂ 10b.2

Beyrege é×äi 44b.3

içdi ðvãa 140a.4

gėyigi åØî× 70a.5

ṣuyı åíì 95a.8

boyı ïãìi 19b.11, 58a.4, 69b.4, 76a.6, 147b.9

ye yerine vav ile yazılmış örnek
yay ðaë 120b.10

3. Yer Değiştirmiş Harfler
Dresden nüshasının yazıcısı bazı kelimelerde yan yana olan harflerin yerlerini değiştirmiştir. Bu tür yer değiştirmelerin muhtemelen acele etmekten
kaynaklanan ve tamamen zihinsel planda gerçekleşen bir yanılmanın yazıya
yansıması sonucunda ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Aşağıdaki listede yer değiştiren harfler kelimenin okunuşunda koyu punto ile belirtilmiştir:
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Okunuş

3a.10

ṭanışmayınca
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9b.9

Bayın-dır

 åíbi

12b.7

seçilen

åÜî·

25a.7

gėçdi

ð·î×

45b.13

buŋaldur

ëÜ×ìi

46b.12

nāyibüm

ájíbã

54a.13

çalma

éàÛ b¶

63b.11

Oruzı

ðëëa

64b.1

Aruzı

ðëa

66b.12

yoġurdayım

áíê Ëìí

77a.13

Bayburd

79a.10

bėş

îi

82a.5

uġrulayın

åîÛëËëa

126a.11

ṣadaḳında

êäÓ

134a.2

ḳıcıldısından

æä ÜvîÓ

137a.13

aydın

æí a

143a.5

Oruz

ëëa

146a.3

ardına

éã a

ìjíbi

4. Noktaların Sağa-Sola, Aşağı-Yukarı Kayması
Dresden nüshasında görülen bir başka yazım sorunu ise noktalı harflerdeki
noktaların sağa-sola veya aşağı-yukarı kaymış olmasıdır. Bundan dolayı bazı
kelimelerin doğru okunması ve anlaşılması uzun zaman almıştır. Aşağıdaki
tabloda söz konusu örnekler verilmiştir:
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Sayfa-Satır
13b.11

Okunuş
oġlancuġını

15b.5

onikince

évä×aæëa

22a.6

yetmişüz

ìàní

26a.2

yetmiş

àní

26a.10

ḳapuŋdan

æ×ì½Ó

28a.8

ḳabzası

ï êjÓ

29b.11

ḳınıyla

46a.4

beceri bilmez

àÜiðvi

47b.3

yurtda

êmìí

65a.2

şeker

Ø

74a.5

buġur

ìÌi

74a.5

aġır buḳaġu

ìËbÓìi Ëa

94b.2

alın ‘hilesini’

åîÛa

102a.10

geliniyle

éÜîäÜ×

103a.3

ṣoḥbetine

103b.2

yetdüginleyin

åîÜä×ëní

104a.7

neydürsin

å îã

108b.8

ḳaçup

lì·Ó

110a.8

indiler

Üíäía

116b.5

günbed

118b.7

bıyıcaġı

ïËbvîi

119a.5

ḫaber

j

119a.11

aşıt

oîa

1
2
3
82

Metindeki Yazım

1

2

3

Doğru Yazım
ïäËìväÜËëa

éÜîäÓ

éänjz

jä×

Bu kelimede ayrıca son harf olan he’den önce fazladan bir nun yazılmıştır.
Bu örnekte te ve nun’un noktaları bitişmiştir.
Drs.116b.3, 116b.6, 116b.8, 116b.10, 116b.11, 116b.12’de de aynı şekilde yazılmıştır.
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120a.7

baġladı

ðÜÌi

134b.5

yine

éäí

134b.7

ḳırar

Ó

137a.7

yine

éäí

143a.5

Oruz

145b.6

gürzini

ïã×

147b.9

yıġnaḳ

ÖbäÌí

150a.2

bindi

ðäi

4

ëëa

5. Art Arda Gelen İki Kelimedeki Eklerin Yer Değiştirmesi
Dresden nüshasında geçen aşağıdaki örneklerde, art arda gelen iki kelimeden birincisinde, ikincisinde ya da her ikisinde sona gelen ekler bakımından
yanlışlık yapıldığı görülür:
Sayfa-Satır

Okunuş

Metindeki Yazım

Doğru Yazım

71a.2

yanum ala

éÛa áãbí

95b.12

kime baḳsa

éÔi éà×

133a.6

ḳazaḳucuŋ ayġır[ı]5

ðÌía ÙuìËêÓ

6. Yazım Eksiklikleri
Dresden nüshasındaki yazım eksiklikleri farklı özellik arz eder; aşağıda
örnekleri sunulmuştur.
6.1. Şeddesiz Yazılmış Örnekler
Dresden nüshası harekesiz olmasına rağmen ikiz ünsüzler üzerinde şedde
yazılmış, ancak şu örnekler şeddesiz yazılmıştır:

4
5

baṣṣa éi

89b.2

serḥaddına éãy

90b.7, 97a.8

evvel Þëa

11b.1

muḫannatlar Ünãb ìß

33b.7, 68a.11

Bu örnekte aynı zamanda son iki harf (vav, re) yer değiştirmiştir.
Bu ek yer değiştirme sırasında unutulmuş, yazılmamıştır.
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evveldür Ûëa

101b.3

muḥannatlar Ünäzß

4a.5

ittifāḳi ïÓbÐma

148a.3

ḥaḳḳına éäÔy

23a.5

issüz ía

108a.5

ḥaḳḳı ïÔy

ḳıllıġı ïÌÜÓ

92a.4

şaḳḳına éäÔÔ

143a.12
6

141b.13

6.2. Tek Harflik Yazım Eksiklikleri
Dresden nüshasında sık görülen tek harflik yazım eksikliği örnekleri aşağıdadır; eksik yazılmış harfler, kelimenin okunuşunda koyu punto ile belirtilmiştir:
elif’in eksik yazıldığı örnekler
aŋla éÜ× 49b.7

ėtdüm âní 142a.1

oḫa éyë 68b.87

er  152a.13

odam â ëa 18b.13

odaŋ Ú ëa 18a.11

esen å 90b.2

Dozan æë 146a.10, 146b.1

ḳovalayı ïíüìÓ 25b.3

be’nin eksik yazıldığı örnekler
büdremesün æìß 35a.3

ḳarıyupdur íÓ 31b.3

nāyibi ïíbã 47a.8

pe’nin eksik yazıldığı örnek
çapar b¶ 32b.2

ırup ëía 122b.3

dal’ın eksik yazıldığı örnekler
dervendde êãë 21b.6

öldürdüm âëÛëa 26a.9

götürdi ðmì× 56a.10

ṣaġdurdum â Ëb 14a.13

vėrdüŋüz ì×íë 55b.6

ṭurdı ðìÂ 132b.1

sevindürdüŋ Úãì 55a.10
re’nin eksik yazıldığı örnekler
ardı ð a 59a.1

buġranuŋ ÙãbÌi 88b.9

tökilür ìÜ×ìm 23b.2

girüp lìî× 67b.6

getürüridi ð ìn× 13a.4

üzerüme éßëëa 132b.13

dėridi ðí 55b.13

ḳarçadıkim áØí¶bÓ 116b.12 varuban åiaë 33a.4

Dundar aãë 32a.4

örleşüben åiìÛëa 3b.3

evrülmezem âàÛëa 133a.12

gürz ì× 34a.9, gürzi ðì× dirilürsin åî Üí 104a.8
38a.108
ze’nin eksik yazıldığı örnekler
bozlatduŋmıïà×nÛìi 70a.13

gėtürmişüz ßìmb× 31a.8

ögünüŋüzde êää×ëa 54b.7

ḳardaşlaruz Üa Ó 118a.3
sin’in eksik yazıldığı örnek
6
7
8
84

Bu kelimede şedde yazılmamış fakat ḳaf iki defa yazılmıştır.
Bu örnekte, ayrıca ḫı’nın noktası yazılmamıştır.
Kelime metinde × şeklinde de görüldüğünden re yerine vav yazılmış da olabilir.
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yarışsam ábí 90b.10
ḳaf’ın eksik yazıldığı örnek
ḳarışçuḳları ðÛì·bÓ 118b.10
kef’in eksik yazıldığı örnekler
alaŋ üa 102a.11

Ḳazanuŋ æaÓ 148b.6

söylemege éàÜíì 143b.2

dėgil ‘söyle!’Ýí 70b.13

beglige éØÜi 82a.10

şişligüŋ ÙÜî 18a.6

etegüŋe é×ìma 91b.6-7
lam’ın eksik yazıldığı örnekler
dilüp lìí 137a.9

yıltar ní 30a.6

mim’in eksik yazıldığı örnekler
baṣmadummıïàß–i 60a.11

çalmasa éÛb¶ 4a.6

kimse é× 107a.1

bulışmaduŋmı ïà×Ûìi 54a.7

kelime éÜ× 79a.10

kime é× 34b.12

bulurısam é ìÛìi 45b.2

olmasa éÛëa 27a.2

kime é× 139a.2

derilmişidi ðÛí 63a.12

ṣımaġum âìÌ 141b.11

gelmegüm áØÜ× 132a.2

yalıncaġmı ïÌväÛbí 129a.8

Bamsam âb bi 39b.10

nun’un eksik yazıldığı örnekler
döşenmişidi ðàë 20a.4

Banı (Çiçek)
42b.8

ðbi çiginleri ðÜîØ¶ 127a.12

ḳuluncuġın åÌ·ÛìÓ 100a.13

atasını ï bma 123a.4

yėmeginüŋ ÙîØàí 57b.3

muḥannaš-lıḳıla éÜîÔÛs £ìß 153a.7

senüŋ Ù 136a.12

döneyinmi? ïàîãë 93b.12

gelinini ïäÜ× 21a.6, 22a.8
vav’ın eksik yazıldığı örnekler
ḳuru ḳuru ëÓ ìÓ 14a.10

böyük Ùîi 23a.5

avladılar ÜíÛa 12b.12

(bögürü) bögürü×ìi 35b.9

dėrüp lí 152b.12

getür mb× 31b.7

ṣavaşuban åi”aì 98b.2

yalınuz ØÛbí 14a.13 olmış àÛa 15b.5

boyladuḳda êÓÜîi 100b.11

yoḳ Õí 6b.8, 17a.5

ḳadun æ bÓ 70a.1

güyegüsi ïØíì× 14a.1, 35b.10

Evren æa 33a.13

ulu Þëa 49a.10

ḳarangulu ìÜØãÓ 74b.12, 113a.11, 146b.12

urup lëa 133b.6

gördi ð × 68b.8

ögey ï×a 111a.11
he’nin eksik yazıldığı örnekler
kesdüremedi 0ß× 112b.10

ḳaraŋu ì×Ó 117b.12 ṭulada üìÂ 56b.2

kesdüremedi 0ß× 153a.9
ye’nin eksik yazıldığı örnekler
alı (vėrsün) Þa 10b.9

buġrayı ðaËìi 9b.11

bulımadı ðàÛìi 72b.8

alḳışı îÔÛa 36a.10

dizinüŋ Úìã 20b.3

ḳaçdılar Û¶bÓ 103b.10

altı oÛa 131b.7

boyı ðìi 21a.8

oynadayım â bäíëa 66b.7
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ᶜameli ÝàÇ 43b.4

Ḫānı æb 17a.1

süsimedi ðà ì 106b.3

Basaṭı Ái 115a.2

ḳażāyı ðbÓ 4b.10

sulṭānı æbÁÜ 40b.10

gelin åÜ× 98b.4

ḳızluyı ðìÛÓ 8b.1

taŋrılı óÛØäm 142b.6

bileyin åÜîi 148a.9

oġlı ÝËëa 61b.5

ṭutdılar ÛmìÂ 95a.4

borcluyı ðìÜuìi 9b.1, 9a.7, 9b.1

çigni åØ¶ 11a.4

Ṭundarı aãìÂ 49b.10

begleri ÜØi 78a.6, 113b.13

dizinüŋ Ùãí 35b.11

borılar Ûìi 137b.2

yigidinüŋ ÙãîØí 62a.12, 96b.13

yuyındum âãìí 22a.13

ḳızınuŋ ÙãîÓ 28b.13

beşiginüŋ ÙäØ¼ 31b.10, 76b.12

dė (di) ð 44b.7

ayruḳ Öë a 111a.11

dėdiler Ûí 151a.10

6.3. Kelime Başında Yazılmamış Kısımlar
Dresden nüshasında yer yer baştaki hece veya harflerin yazılmamış olduğu
görülür:
Örnek/ Metindeki Yer
yazılışı

Örnek/ Metindeki Yer
yazılışı

[aġ]ayılum âìÜía

[erenler]i ð

142b.6

[erkegin]de êä

142a.10

[ḳo]lça é·Û

93b.11

107b.9

[ba]baŋ Úbi

18b.3

[Döne]bilmez àÜi

106b.6

[eren]ler Û

128b.6

[ö]geç w×

25a.2

6.4. Kelime İçinde Yazılmamış Kısımlar
Dresden nüshasında bazı örneklerde, kelime ortasındaki ek veya harf(ler)
in yazılmamış olduğu görülür:
Örnek ve yazılışı

Yer

Örnek ve yazılışı

ald[adı]lar ÛÛa

152a.2

kes[düreme]di ð× 116a.12

bo[yı]nı ïãìi

6b.13

ḳı[ġ]r[ıl]an æaÓ

94a.5

bo[yı]nı ïãìi

79a.13

ḳılıc[ıyl]a évîÜîÓ

107b.3

bo[yı]nı ïãìi

102b.12

ḳu[yul]dı ð ìÓ

116a.12

dėre[lü]m âí

152b.6

sancaġ[ın]ı ïËbvä

34a.12

ṣapan[ın]uŋ Ùãb½

30b.3

D e v r e n [ d i n ] d e k i 77a.4
ï×êãë

86

Yer

diz[in]üŋ Úí

103a.5

ṣ o r a [ r ] l a r [ m ] ı 66a.11
ðÛì

d[ü]g[ün]e é×

72a.2

Ṭural[ıy]ı ïÛaìÂ

91b.12

ėder[ler]idi ð ía

147b.13

Ṭural[ıy]ı ïÛaìÂ

96a.6

gel[in]üŋ ÚìÜ×

133a.9

ü[ŋü]k Úëa

94a.2

Ḫān[ın]uŋ Ùãb

108b.11

yaŋaġ[ın]ı ïËbØí

48a.3
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ḳarma[la]yu[p]
lìîÛéßbÓ

25a.2

6.5. Kelime Sonunda Yazılmamış Ekler, Harf(ler)
Dresden nüshasında bazı kelimelerin sonundaki ekin veya harf(ler)in yazılmamış olduğu görülür:
Örnek/
yazılışı

Metindeki Yer

Örnek/
yazılışı

Metindeki Yer

alımadı[-lar] ð bàîÛa

127a.13

ḳalaba[lıḳ] éiýÓ

68b.13

ṣıġın[lar] åîÌ

40b.10

ḳat[la] pbÓ

91a.10

kimse[ler] éà×

68b.9

ḳazaḳuç[da] xìÓêÓ

74b.3

vėrür[ler] ëíë

54b.13

ḳaza[ġucum] êÓ

107b.9

dėdi[-ler] ðí

92b.13

ḳaza[ġucuŋ] êÓ

108a.1

dėdi[-ler] ðí

94a.9

o ġ l a n [ c u ġ u m ı ] 70a.9
æýËëa

dėdi[-ler] ðí

95b.13

ö l d ü r m i ş [ - d ü r ] 11a.6
ßÛëa

ebçin[li] å·ia

98a.1

ṭolama[sı] éàÛìÂ

84b.1

çetir[li] n¶

38b.11

üş[er] ëa

45b.13

altun[lu] æìnÛa

148a.12

v[ay] ë

71b.5

ḳarangu[lu] ìØãaÓ

113b.9

aṣlan[ınuŋ] ãýa

142a.10

ḳavm[lu] âìÓ

77b.9

altumda[ki] êànÛa

126a.7

6.6. Yazılmamış Kelimeler
Dresden nüshasında yer yer bir veya daha fazla kelimenin atlanıp yazılmamış olduğu görülür. Bu atlama yanlışlarının sebepleri, herhâlde dikkat
dağılması, ezber yanlışı olmalıdır. Bu yanlışların çok olması yazıcının metni
redakte etmek istemesiyle ilgili olabilir. Söz konusu örneklerin tamir gerekçeleri ilgili notlarda verilmiştir. Önce tek kelimenin atlanmış olduğu örnekleri
görelim:
Örnek

Yer

Örnek

Yer

Örnek

Yer

seni

3b.5

Eydür

57b.9

aġaçdan

105a.13

oġul

4a.3

Ḫatun

58a.4

aġ

105a.13

çala bilmez

4a.5

Binübeni

58b.4

sen

106a.3

bitince

4a.7

Binübeni

58b.13

andan

106b.6

eydür

5b.7

Ḳız

59a.4

sen

106b.13
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bir

7a.13

Başumuza

59a.7

sen

107a.2

köpük

10a.13

Oyna

59a.7

yoḳ

107a.5

bu

10b.12

yüzük

59a.11

gibi

108b.12

dėridi

13a.6

Beyrek

61b.13

oġlı

109a.11

ṣularına

16a.5

yėrlü

63a.2

uşaḳları

110b.8

otınuŋ

16a.6

men

64a.6

Depegözüŋ

115a.8

gėyiginüŋ

16a.7

men

64a.7

Basaṭ

116a.13

arslanınuŋ

16a.8

ceng

66a.11

Ulaş

117b.13

ḳomaġum

18b.10

alcaḳ

67b.11

başın

119a.1

uçan

20b.11

ṣudan

68a.3

yay

120b.7

hep

20b.13

süŋüler

68a.10

egnüŋde

121b.6

başlu

21a.5

ṣancıldı

68b.8

atuŋ

122b.6

yesir

21a.10

Taŋrı

69a.12

oġul

122b.12

ḳara

21b.6

oġul

71b.11

yėr

126a.2

ḫayra

23b.9

araya

72b.6

yolı

129b.6

mahmūz

23b.11

dėrleridi

73a.3

daḫı

131a.7

ḳalmış

24a.3

başlu

73b.9

ġayrı

131b.5

gelüp

24b.5

ḳażılıḳ

74b.3

yine

131b.11

gördüginde

24b.13

vėrse

75b.5

günli

133b.8

dilüŋ

26a.5

yigit!

76b.2

çılbırın

134a.4

ala

26a.12

yigit!

76b.2

yigit

135b.3

ḫatun

27b.6

çal

77b.4

yigit

135b.4

altun

28a.11

ṭaş

78a.6

yigit

135b.5

aldı

29b.2

altun

84b.1

burması

137b.1

dėyü

30a.5

ḳatar

89a.8

içüp

138a.2

tazuma

30a.6

anuŋ

90a.1

kāfirler

138b.8

ḳara

31b.11

anuŋ

90a.2

bir

140a.6

baḳsa

32b.8

aġlatmaġıl

90a.3

yaġı

140b.4

oturdı

34b.5

ṭolamac

90a.6

yaġı

140b.4

Pasınuŋ

37a.11

çıḳamaz

90a.7

yaġı

140b.5

ḳatı

38a.10

görklü

91b.6

yaġı

140b.6

el

39b.12

a ş m a d u ŋ 92b.8
mı?

püki

141a.4

babam

40b.13

evi

92b.8

taḳlı

141b.2

semüz

44b.10

dediler

92b.12

gendü

142a.7
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begüŋ

44b.13

dediler

94a.8

dönderdi

143a.8

olmaya

45a.12

görklü

95a.8

Bayındır

143a.10

ne

46b.5

dediler

95b.12

egni

144b.13

yırtdı

47b.8

olırısam

96a.1

depdi

145a.3

şiven

47b.10

dıp

96a.10

altı

145b.6

çuḳa

48b.4

dediler

96b.2

kāfirleri

146a.3

ṭartdı

49a.5

yigit

98a.9

bıraġup

146a.3

oġlı

49a.9

ebçin

98b.4

yigit

146a.12

iḳlim

49a.12

yalıŋuzca

99a.9

ḳaytabanda

148b.2

dirisi

49a.12

ėvi

100b.10

oḳ

148b.5

bulsam

52a.5

ṣıġmayan

101b.9

Aruz

150a.12

ne

53a.9

demrensüz

102a.4

aġayılda

151b.3

ṣovuḳ

53a.13

dom

104a.9

ban

151b.9

kara

53b.7

ṣofrası

104b.1

çeri

152b.6

geçdügüŋde

54a.7

ḳapu

104b.7

ne

153b.7

aġ

56b.3

Dönebilmez

104b.11

görklü

153b.5

ṣofrası

57a.2

dėdi

105a.4

daḫı

153b.3

İki ve daha fazla kelimenin atlanmış olduğu örnekler ise şöyledir:
Yer

Örnek

3b.13

ḳopsa tirkeşinde tiridür, Devletsüz oġul

6a.8

bu ucından

7b.5

ḳalın Oġuzuŋ gelini ḳızı bezenen çaġda

10b.13

bu oġlana

12a.7

aşa, aḳan ṭurı ṣulardan ḫaber

19a.11

ḳanı đėdügüm yėg erenler, dünyā menüm
dėyenler?

19a.13

gelimlü gėdimlü dünyā, ṣoŋ ucı ölümlü
dünyā

31a.6

aġır ḫazineŋi,
bizümdür

31b.10

Ḳādir vėren

34b.11, 79a.1, 102b.4, 147b.2, 153b.8

anlar daḫı bu dünyāya geldi gėçdi, Kervān
gibi ḳondı göçdi, Anları daḫı

35b.5

Ḳara Göne

39b.3

ünüm aŋla

bol

aḳçaŋı getürmişüz;
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46b.4

gėydi, evine

49b.10

Ḳara Göne oġlı Budaġı ṣorar olsam ṣaġ mı
arġış?

50a.2

ḳalın Oġuz içinde Ulaş oġlı Ṣalur Ḳazanı
ṣorar olsaŋ ṣaġdur Bamsı.

57a.9

atmışsız, otacuġın

59b.11

gelenile gėdenden ṣorduŋ mı ḳız?

59b.13

ḳarmalanup dört yanuma baḳduġum çoḳ

59b.13

ḳara gözden acı yaş dökdügüm çok.

66b.4

men ṭurayım

66b.4

boynı uzun

66b.12

ala gözli

66b.13

ṣası dinlü

67a.1

güni geldi

68a.5

ṭonlu, azġun

70a.5

gögsi gözel ḳaba ṭaġa ava çıḳduŋ

71b.2

bir daḫı ṣoylamış

72a.8

başına ḳażā

75b.11

iki reḳᶜat

76a.8

polat uz

76a.13

maŋa vėrgil yigit

77b.13

aġ alınların yėre ḳodılar

79a.2

anlar daḫı bu dünyāya geldi gėçdi, kervān
gibi ḳondı göçdi, anları daḫı

81b.4

polat uz

87a.13

Ḳaŋlı Ḳoca eydür: Nėce olur?

90a.12

ya varam

91b.9

ḳızumı vėreyim

98a.9

noldı saŋa

98a.12

ne yatursın? Ḳalḳġıl yigit!

100a.12

ḳızıl deve

101b.8

selvi boylum

102b.4

anlar daḫı bu dünyāya geldi gėçdi, kervān
gibi ḳondı göçdi, anları daḫı

103a.3

Bayındır Ḫānuŋ

103b.9

aġzından burnından

104b.10

ṣuyından at
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107b.9

-ġucum ḳısraġın yüklü ḳodum; ayġır mıdur,
ḳısraḳ mıdur, anı bilsem. Aġ

112b.9

çalup baş

117b.8

depen alpuŋuz kim

119a.12

gėçer olsaŋ

121b.1

yelisi ḳara ḳażılıḳ atuŋ buṭun bindüŋ

121b.4

ala gözlü

121b.10

ala gözlü yigitlerüm yanuma ṣaldum.

122b.13

yelisi ḳara ḳażılıḳ atum buṭun bindüm

136b.5

ḳalarda ḳoparda yėrüm gün ortaç

136b.10

aġayıluŋ güdende çobanuŋam, ḳulaġuŋda
şuşayan nāyibüŋem

140b.10

yitür meni

140b.11

Oġuz erenleri ṭururiken seni ögmegüm yoḳ

142a.7

Oġuz erenleri ṭururiken

142b.3

gendü köküm

142b.4

Oġuz erenleri ṭururiken seni ögmegüm yoḫ.

145a.13

baġladı ṭurdı

146a.12

yigit, ne yigitsin

147b.2

anlar daḫı bu dünyāya geldi gėçdi, kervān
gibi ḳondı göçdi, anları daḫı

148b.3

aġayılda aġca ḳoyunlarum meŋritdiler.

153b.8

anlar daḫı bu dünyāya geldi gėçdi, kervān
gibi ḳondı göçdi, anları daḫı

7. Yazım Fazlalıkları
Dresden nüshasında farklı özellik arz eden yazım fazlalıklarını birkaç başlık altında gösterelim.
7.1. Fazladan Yazılmış Şedde
Harekesiz olmasına karşılık Dresden nüshasında şedde kullanılmıştır. Ancak nüshada fazladan yazılmış harfler bulunduğu gibi fazladan yazılmış şeddeler de görülür; tespit edebildiğimiz örnekleri şunlardır:
cebe é £ju 11a.4, 34b.9, cebesi ï é £ju 121b.6
78b.12, 128b.4

ol 4£ëa 3a.3
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7.2. Tek Harflik Yazım Fazlalıkları
Dresden nüshasında tek harflik yazım fazlalığı bulunan kelimelerin listesi
aşağıdadır. Listede kelimenin metindeki yazılışında fazlalık olan harf, koyu
punto ile belirtilmiştir:
elif’in fazladan yazıldığı örnekler
‘alem áÛbÇ 117b.12, 136a.119 (ḥamle) ḳıldı ðÛbÓ 81b.5
ḳavma éßëbÓ 51a.3

uralum áÛaêëa 52b.12

çulı ïÛaì¶ 55b.7

10

be’nin fazladan yazıldığı örnekler
buġurki ïj×Ìi 54b.7

ṣaç µbj 23b.8

yırtuḫlu ìÜjvmí 21a.2

te’nin fazladan yazıldığı örnekler
aḫir p a 79a.3

gelini ïäÜØm 12b.8

ėletdiler ÛnÜnía 49a.3

yėg oØí 51b.10

gedükde ê×n× 4b.2

dal’ın fazladan yazıldığı örnekler
anı ðãa 15b.6

ḳaluŋ ÚÛbÓ 90b.2

süri ð ì 40a.211

ṭaġlara ê ÜËbÂ 12b.8
ḥa’nın fazladan yazıldığı örnekler
ḳorḳusından
30b.4

æäyìÓìÓ

re’nin fazladan yazıldığı örnekler
çapdı ð¼b¶ 129b.2

güvleyüp kîÛì× 61b.1

ḳolça é·ÛìÓ 92b.3

gördüm â ì× 50a.8

ala üa (ṣabāḥ) 7b.7, 12b.10, 56b.12; (ṭaŋla) 74b.12, 145b.13

kef’in fazladan yazıldığı örnekler
Beyrek Ù×îi 53b.13

yeŋüz ×ìØí 65a.2

lam’ın fazladan yazıldığı örnekler
bėşikde êØÜîi 136b.3

otaġı ïÜËbmëa 72a.1

mim’in fazladan yazıldığı örnek
atları ïßÜma 53b.10
nun’un fazladan yazıldığı örnekler
altı ïänÛa 133b.6 boyuma éàäíìi 64a.5

gėçdi ð·ä× 71b.6

başı
65b.3

ḳınıyıla éäÜîäÓ 29b.11

ïäbi depidinçe é·äã¼ 6a.6

boy ïãìi 34b.9

degirmenden æääß× 6b.8

ḫam áãb 127b.8 gögüsde êä×ì× 66b.6

ordusı ïä ë ëa 122b.4
ala æüa (ṣabāḥ) 54b.5, 57a.7, 60a.6,
104a.12, 136a.5

9 Bu örnekler, yazımın Türkçeleştirilmesi olarak değerlendirilebilir.
10 Bu örnek, yazımın Türkçeleştirilmesi olarak değerlendirilebilir.
11 Bu kelimede ayrıca şedde de yazılmamıştır.
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vav’ın fazladan yazıldığı örnekler
aldurup lëÛëa 146b.1

aldurdı ð ëÛëa 81b.12

ṣayladı ð ýíì 65a.8

girdi ð ì× 87b.12

Ḳarçaruŋ Úb¶ìÓ 45a.2

başmı ïßìbi 129a.8

Aruzëëa
150b.7

33a.2,

63b.9, Arġunum áãìËëa 105b.10

daşar ë 74b.3

he’nin fazladan yazıldığı örnekler
yol éÛìí 104b.1

Dervendde ê êãë 48b.11

Dervendindeki ï×êãêãë 32a.2

ye’nin fazladan yazıldığı örnekler
ėvermiş àíêìía 42a.10

ṣoy ïíì 102b.3

yeŋ ïØí 124b.12

güvensem áîãì× 36a.7

kesem áî× 90a.12

yatdı ðîmbí 138b.2

7.3. Fazladan Yazılmış Ekler
Dresden nüshasında ayġır yazılması gereken kelime dokuz yerde -iki farklı
yazımla- ayġırdan okunacak şekilde yazılmıştır:
æ Ìí<a
æ Ìía

7a.5, 9a.12.
9a.5, 13b.6, 102a.11, 69b.5, 132a.6, 137b.3, 149a.7.

7.4. Fazladan Yazılmış Kelimeler, Cümleler
Dresden nüshasında göz takılması, satır değişikliği vb. sebeplerle yer yer
fazladan yazılmış kelimeler, cümleler görülür. Tespit edebildiğimiz fazladan
yazılmış olan kelimeler ve cümleler şunlardır:
Fazladan Yazılmış Kelime, Cümle -Yer

Fazladan Yazılmış Kelime, Cümle –Yer

bėllü 21a.9, 21b.3, 22a.9, 25b.11, 27b.7,
29b.3, 30b.12, 31a.6, 76a.7

Aruḳ olsa ḳulaġın dileridi, avda bellü olsun
dėyü, ammā semüz olsa boġazlarıdı. 121a.12

eydür 22a.4

dünin 121b.11

bėli 29a.5

at 122b.2

çıḳardılar 62b.5

avlayuban 124b.8

bedevi 70a.5

varısa 126a.3, 126a.4

düşmen tatar oġlı elümüze 73a.3

azsaŋ 136a.11

yigit 76b.3

su dibinde 141b.3

bir 92b.13

oġlı 146a.10

gėtdiler 106a.11

elli 151b.11

ıcuḳları12 118b.6

üzerine 138b.9

12 Bu örnekte ḳarıcukları kelimesinin sadece ıcuḳları kısmı tekrar yazılmıştır.
2011 - 2

93

Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede Korkut Örneği

8. Birbiri Yerine Yazılmış Kelimeler
Dresden nüshasında bazı kelimelerin yanlışlıkla birbiri yerine yazılmış olduğu görülür: ḳalın yerine ḳanlu, ḳanlu yerine ḳalın, ḳanın yerine ḳamın, ḳurt
yerine Ḳorkut vb. Özellikle bu sayılan örneklerin içinde benzer seslerin geçmesi, dikkat çekiyor; konuyla ilgili örnekler şunlardır:
Doğru
Yazım

Metindeki
Yazım

Yer

Doğru
Yazım

Metindeki
Yazım

Yer

ap (alaca) »a æbÓ ḳan

124a.9

Ḳalın åÛbÓ

ìÜäÓ ḳanlu

13b.7

arḳıç wîÓa

xbmëa ortac

142a.9

Ḳalın åÛbÓ

ìÜäÓ ḳanlu

120b.9

büre êìi

êë deve

44b.11

Ḳalın åÛbÓ

ìÜäÓ ḳanlu

130b.10

çapar b½¶

åãë dünin

121b.4

Ḳanlu ìÜãbÓ

åÛbÓ ḳalın

17a.3

dilüp lìÛ

åãë dünin

95a.8

Ḳanlu ìÜãbÓ

åÛbÓ ḳalın

17a.11

elinden æäÛa

êä·ía içinde

64b.5

Ḳanlu ìÜãbÓ

åÛbÓ ḳalın

69b.6

hem áç

áäi benüm

52b.5

ḳara êÓ

éÛa ala

14b.1

iken åØía

ïj× gibi

15b.8

ḳara êÓ

éÛa ala

98a.6

kāfir Ïb×

ìËa Oġuz

64b.5

ḳurt pìÓ

pìÓìÓ
Ḳorḳut

13a.12

ḳala ýÓ

éiýÓ ḳalaba

34b.8

ol Þëa

i bir

46a.2

ḳarşu ìÓ

éÛa ala

105a.12

ṭalı ïÛbÂ

ìÜ£Û dillü

68a.10

ṭalı ïÛbÂ

ìÜ£Û dillü

105b.3

ören æëa

æëëa uzun

15b.5

9. İki ve Daha Fazla Yazım Yanlışı Bulunan Kelimeler
Dresden nüshasında içerisinde iki ve daha fazla yazım yanlışlığı yapılmış
veya farklı okunabilecek şekilde yazılmış olan (* yıldızla belirtilmiş) örnekler
vardır. Bu örnekler genel anlamda bağlamdan hareketle ve metnin başka yerlerine göre okunmuştur:
Yer-Kelime

94

Metindeki
Yazım

Doğru
Yazım

Yer-Kelime

3b.13 sirridür*

 ð£

68b.9
oḫladılar

ÜíÜ ëa

4b.6 ṣızılar*

Üí

71b.8 at*

pa

15b.7 vėr

íë

72b.3 öŋine*

éä×ëa

19a.13 kime

éà×

72b.12
ḳapulu*

ìÛì¼bÓ

20b.3 Aruz*

ëa

74b.2 esen*

å a
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20b.6 Oruz

ëëa

76b.4
ḳazagüç*

µì×êÓ

22a.8
yigidilen

åÛîØí

85b.12
kefenüm

áäÐ×

32a.6 Ḳıpçaḳ

Öb·½Ó

95a.1 fırlar*

ÛÏ

32b.5
imrencesi

óvãßa

95a.11
gėceldüŋ*

ÚÜvî×

34b.11 ḳanı*

ïäÓ

105b.4
ṣancasum

34b.12
gėdimlü

ìÜßî×

106a.5
segirtdüginde*

êä×£ Ø

34b.12
gelimlü

ìÜàîÜ×

106a.6
sürçmese

éà¶

38a.1
gėyimümilen

åÜààî×

106a.11
çevre*

êì¶

40a.3 ḳova
ḳova

aìÓaìÓ

106a.13
ṭaşra*

êbÂ

41b.11
yüzüme

éßìí

110a.5
binmişleridi*

ð Üàäi

42b.2 ṭurmaḫ

ßìÂ
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Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede Korkut Örneği

Sonuç
* Yukarıda sunduğumuz örneklerin sayısı 1170’i buluyor. Bu yanlışlar,
Dresden nüshasının okunma sorunlarını göstermekle beraber yazmalarda ne
tür okunma sorunlarının olabileceğini gösterir. Bu nedenle örnekler, başka
yazma eserlerin okunma sorunları için de bir anahtar olarak kullanılabilir.
* Yukarıdaki yanlışların bir kısmı yazımla değil ezberle ilgili olmalıdır. Bu
görüş özellikle birbiri yerine yazılmış kelimeler ile metinde atlanmış kelimeler
ve kısımlara dayandırılabilir. Ayrıca söz konusu atlamalar metnin yazıcı(lar)
tarafından yeniden düzenlenmiş olabileceğini de düşündürüyor.
* Yukarıda sunduğumuz yanlışların çeşitliliği ve sıklığı, sözlü edebiyat
ürünlerine ait yazmaların okunma sorunlarının telif eserlere göre çok daha
fazla olabileceğini gösteriyor. Bu durum herhâlde bazen yazıcı bazen anlatıcı-yazıcı diyebileceğimiz kişilerin sözlü metinleri çoğaltmış olması ile açıklanabilir. Yani bu tür metinlerde hem yazıcılara ait yanlışların hem de anlatıcı-yazıcılara ait yanlışların bir arada olduğu düşünülebilir. Yanlışların sıklığı
anlatıcı-yazıcıların yazı yazma konusundaki ustalıkları ile de ilgili olabilir.
* Dede Korkut metinlerindeki bazı yazım yanlışlarının çözümü için yazıcıların yanı sıra anlatıcıların da bu metinleri değiştirmiş olabileceğini düşünmek
ve dikkate almak yararlı olacaktır. Bu durum sözlü gelenekten gelen diğer
yazma eserler için de söz konusudur.
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