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Giriş 

Türkoloji araştırmalarında özellikle Eski Anadolu dönemine ait olanlar başta 
olmak üzere,  Arap harfli metinlerin yazıçevrimli yayını önemli bir yer tutar. 
Özellikle 1980’lerden itibaren metin yayını sırasında karşılaşılan güçlükler de 
tartışılmaya başlanmıştır. Öncü çalışmalar olarak görülebilecek Korkmaz 1979 ve 
Tulum 1983’ten sonra, konuyla ilgili önemli toplantılardan biri olan I. Eski Türk 
Edebiyatı Kollogyumu’nun II. oturumunda (1992) özellikle yazım sorunlarını ele 
alan bildiriler sunulmuş, konu daha sonra da ilgi odağı olmaya devam etmiştir. 
Türkçe yayınlarda standart bir yazıçevrimi geleneğinin oluşturulması için ayrı bir 
çaba harcanırken (örnek olarak bk. Ünver 1993, Duman 2001, 2004, Gümüş 2008 
vb.) yabancı literatürde daha çok yazım-sesbilgisi ilişkisi sorunları tartışılmıştır 
(Tietze 1992, Bulut 2001, Hazai-Tietze 2006 vb., bu yayınla ilgili bir değerlendirme 
için bk. Yılmaz 2006). 

Metin yayınlarında, sözcüklerin çeşitli açılardan listelendiği, tanımlandığı, dizin, 
dilbilgisel dizin gibi adlarla anılan sözlük-dizinler ayrı bir öneme sahiptir. Tam bir 
sözlük olmamakla birlikte saf bir söz dizininden de ibaret olmayan bu bölümler, 
biçimbilgisi çalışmaları başta olmak üzere, dil araştırmalarında büyük bir önem taşır. 
Ancak metin yayını sorunlarının sözlük-dizinlere yansıması yeterli ilgiyi 
görmemiştir. Türkiye’de yapılan sözlük ve dizin çalışmalarında Arat’ın Kutadgu 
Bilig’le ilgili olarak belirlediği ilkelerin düzenleyici bir etkisi varsa da bütün 
yayınlarda bu ilkelere uyulduğu söylenemez. Bu nedenle sözlük ve dizinlerde, bir 
kısmı sadece sözlükçülüğü değil aynı zamanda dilbilgisini ve anlam bilimini de 
ilgilendiren konularda, örtüşen yönler yanında farklılıklar da görülür. Standardı 
olmaması açısından Arap harfli metinlerin sözlük-dizinlerindeki sorunlara benzer 
konulara ağız araştırmalarında da rastlanır (ağız metinlerinin sözlük-dizinleriyle 
ilgili ilkeler için bk. Akça 2012). Metin yayınlarının inceleme bölümleri de sözlük-
dizinler açısından pek açıklayıcı bilgi vermez. Bu nedenle metin yayını yapan 
araştırmacılar, benzer sorunlarla her seferinde yeniden yüzleşmek ve el yordamıyla 
da olsa kendi çözümünü üretmek durumunda kalmaktadır.  

Aşağıda, baskı aşamasında olan Kısas-ı Enbiya adlı çalışmamızın sözlük-dizini 
hazırlanırken hangi ilkelere uyulduğu, neyin nasıl gösterildiği başta olmak üzere, 
sözlük-dizinle ilgili deneyimler paylaşılacaktır. Bu yapılırken, giriş-metin-dizin türü 



Emine YILMAZ – Nurettin DEMİR 

2 

çok sayıda yayın gözden geçirilmiştir. Yukarıda sözü edilen açılardan tipik olanları 
örneklendirme amacıyla kullanılmışlardır. Bu kaynaklara her seferinde atıf 
yapılmamış, ama çalışmaya temel oluşturan yayınların bir listesi verilmiştir. Kısas-ı 
Enbiya’nın sözlük-dizini hazırlanırken yazının sonunda belirtilen eserler eğilimi 
belirlemek amacıyla kullanılmış, metin yayımlayan her araştırmacının her seferinde 
cevaplamak durumunda kaldığı sorunların çözümünde kullanılabilecek ilkeler 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

1. Madde başı Sözcüklerin Dizilişi: 

1.1. Madde başı sözcüğün harfine/sesine göre: 

1.1.1. Latin kökenli Türk alfabesinde bulunmayan harfler/sesler söz konusu 
değilse madde başlarının basit alfabetik sıraya göre dizilmelerinde sorun yoktur. 
Özel anlamı olan birleşik sözcüklerde iki ayrı eğilim görülmektedir. Birinde, 
birleşiğin ilk sözcüğünün yalın durumda olduğu örnekler önce, ekli biçimleri ise 
daha sonra verilir: 

göñül 

göñül sakla- 

göñline düş- 

Bu dizilişte alfabetik sıra kısmen bozulmuş olmaktadır. Diğer yöntemde ise 
birleşik sözcük tek sözcük gibi düşünülerek basit alfabetik sıra dikkate alınır. Bu 
durumda sıralama şöyle olacaktır: 

göñline düş- 

göñül 

göñül sakla- 

Kısas-ı Enbiya’da birleşik sözcükler, son sözü edilen biçimde, tek sözcük gibi 
değerlendirilerek dizilmişlerdir. 

1.1.2 Latin kökenli Türk alfabesinde bulunmayan harfler/sesler söz konusu 
olduğunda madde başlarının sıralanmasında farklı tutumlar gözlenmektedir: 

1.1.2.1. ṣ, ŝ, ṭ, ẓ, ż, ayın ve hemze harflerinin durumu:  

Arap harfli Türkçe metinlerin yazıçevriminde kullanılan ve Arapçada sesbirim 
olan ṣ, ŝ, ṭ, ẓ, ż işaretleri, bütün sözlük-dizinlerde, alfabetik sıralamada s, t, z 
biçimlerinde tek harf olarak kabul edilmiş; sözcükler bu harfleri izleyen diğer 
harflere göre dizilmişlerdir. Ayın ve hemze harfleri ise alfabetik sıralamada hiçbir 
biçimde dikkate alınmamıştır. 

Kimi metinlerde, Türkçe sözcüklerde, s~ṣ ve t~ṭ harfleri/sesleri 
nöbetleşebilmektedir: assı~aṣṣı ‘fayda’, satun al-~ṣatun al-, at~aṭ ‘ad’ vb. 
Sesbilgisel bir değeri olmamakla birlikte, bu durumlarda, kimi sözlük-dizinlerde her 
bir değişke farklı madde başı yapılıp birbirine gönderilmektedir. Örneğin: 

at ‘ad’ krş. aṭ 

aṭ ‘ad’ krş. at 

Kimi sözlük-dizinlerde de madde başında balṭ/ta, aṭ/t gösterimi tercih 
edilmektedir. Ancak sözlük-dizinlerde sesbilgisel değişkeler de bu yöntemlerle 
gösterildikleri için (bk. aşağıda), bu gibi durumlarda sesbilgisel bir değişkenin mi 
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yoksa yazımla ilgili bir durumun mu söz konusu olduğu sorusuna yanıt verilmemiş 
olmaktadır. 

Kısas-ı Enbiya’da Türkçe sözcüklerde t~ṭ nöbetleşmesi bulunmamakla birlikte, 
kimi sözcüklerde görülen s~ṣ’lı yazımlar, yazım sorunu olarak kabul edilmiş ve her 
değişkenin madde başında assı/aṣṣı vb. biçiminde yatay çizgiyle gösterilmesi yoluna 
gidilmiştir. Bu tip harflerin sözcük başında olduğu durumlarda ise alt maddelerin 
sıralanmasında Türk alfabesinde bulunan harf tercih edilmiş, ekler sıralanırken de 
yine sadece Türk alfabesindeki harfin kullanımıyla yetinilmiştir: 

sal-/ṣal-: 
 s.-dı 
 s.-ınca vb. 

1.1.2.2. h~ḥ~ḫ seslerinin durumu:  

ḫ~ḥ nöbetleşmesi Kısas-ı Enbiya’da, sadece Türkçe sözcüklerde değil alıntı 
sözcüklerde de görülür. Nöbetleşme orijinalde hangi harfin/sesin kullanıldığına 
bakılmaksızın gerçekleşebilmektedir.  

ḫāç ‘haç, put’,  bk. ḥāç <Ar. ḥāc 
ḥāç ‘haç, put’,  bk. ḫāç 
taḫta ‘tahta’,  bk. taḥta <Far. taḫta  
taḥta ‘tahta’,  bk. taḫta, vb.  

Bu konu, Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeye uyarlanma süreçleri ve daha 
sonra gelişecek olan aslına göre yazma eğilimi açısından da önemlidir. Bu yüzden 
Kısas-ı Enbiya’da alıntı sözcüklerde aynı sözcüğün farklı harflerle yazıldığı 
örnekler, ayrı madde başları yapılarak birbirlerine gönderilmişlerdir. 

1.1.2.3. g/ġ, k/ḳ seslerinin durumu:  

Türkçe sözcüklerin Arap harfleriyle yazımında g/ġ, k/ḳ ayrımı yapılsa da 
yazıçevrimli metinlerin sözlük-dizinlerinde bu ayrım da dikkate alınmamakta, 
alfabetik sıralama, izleyen ünlü veya ünsüze göre yapılmaktadır. Ancak k/ḳ 
seslerinin söz başında bulunduğu durumda, kimi sözlük-dizinlerde çok ender de 
olsa, k/ḳ ayrımı yapıldığı, önce ḳ sonra da k sesiyle başlayan sözcüklerin dizildiği 
görülmektedir. Kısas-ı Enbiya’da da bu iki harf birbirinden ayrılmamış, günümüz 
sözlüklerinde olduğu gibi izleyen ünlüye göre dizilmişlerdir: 

ḳanat- 
keklik 
ḳıllu 
kilid 

1.1.2.4. ñ sesinin durumu:  

Madde başı olan sözcüklerin alfabetik sıralanmasında n ve ñ sesleri arasında bir 
ayrım gözetilmemekte, sıralama izleyen harflere göre yapılmaktadır: Örneğin: 

bindür- ‘bindirmek’ 
biñer ‘biner’ 
bini ‘beni’ 

Kısas-ı Enbiya’da da bu yöntem uygulanmıştır. 
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1.2. Madde başı sözcüğün türüne göre (ad ve eylem sıralaması): 

Sözlük-dizinlerde, eşsesli ad ve eylem köklerinin alfabetik sıralamasında ismin 
önce verilmesi konusunda bir tutarlılık bulunduğu için Kısas-ı Enbiya’da da buna 
uyulmuştur:  

aç ‘acıkmış’ 
aç- ‘açmak’ 
ada ‘ada’ 
ada- ‘ad vermek’, vb. 

1.3. Eşsesli madde başlarının gösterilmesi: 

Eşsesli adların veya eylemlerin madde başlarında Arat geleneğine uygun olarak 
numarasız verilmesi yaygındır: 

al ‘kırmızı’ 
al ‘hile’ 

Az sayıda sözlük-dizinde ise bu eşsesli sözcükler parantez içinde numaralı olarak 
verilmiştir: 

al (1) ‘kırmızı’ 
al (2) ‘hile’ 

Özellikle gönderme yapıldığı durumlarda, çıkabilecek anlam karışıklıklarını 
engellemek için Kısas-ı Enbiya’da numaralandırma yöntemi tercih edilmiştir. 

2. Sesbilgisel Değişkelerin Gösterilmesi: 

2.1. Ünlü nöbetleşmelerinin gösterilmesi: 

2.1.1. Düzlük-yuvarlaklık nöbetleşmeleri: 

Kimi sözlük-dizinlerde nöbetleşen yuvarlak~düz çift biçimlerin bir tanesi doğru 
biçim sayılmış ve diğerleri ona gönderilmiştir: 

bulıd bk. bulut 
bulıt bk. bulut 
bulut ‘bulut’ 

Burada bulut doğru biçim sayıldığı için diğerlerine gönderme yapılmamıştır. 
Fakat aynı sözlük-dizinde bulın- ve bulun- sözcükleri madde başında ve virgülle 
ayrılarak gösterilebilmektedir: bulın-, bulun-. Bunun sonucunda bir tutarsızlık ortaya 
çıkmış olmaktadır. 

Bir yöntem de her farklı biçimi birbirine göndermektir: 
bulın- (krş. bulun-) 
bulun- (krş. bulın-) 

Kimi sözlük-dizinlerde de düz-yuvarlak biçimler gönderme yapılmaksızın ayrı 
madde başları olarak alınmışlardır: 

artıḳ 
artuḳ 

Kısas-ı Enbiya’da, sözcüklerin düz ve yuvarlak ünlülü biçimleri, düzlük-
yuvarlaklığın dönem için taşıdığı önem nedeniyle ayrı maddeler olarak alınmış ve 
farklı biçimlerin bilinmesi, özellikle yazım geleneğinin oluşması, ünlü uyumu, ses 
tarihi gibi konularda önemli görüldüğü için birbirlerine gönderilmişlerdir: 
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böyi-, bk. böyü- 
böyü-, bk. böyi- 
ḳullıḳ, bk. ḳulluḳ 
ḳulluḳ, bk. ḳullıḳ 

2.1.2. Nicelik nöbetleşmeleri: 

Uzunluk-kısalıkla ayrılan sesbilgisel değişkelerde (arzu~ārzū) veya uzunluğun 
anlam ayırıcı olduğu durumlarda (baġ ‘bağ, ip’, bāġ ‘bağ, bahçe’) hangi biçimin 
önce alınacağı konusunda bir tutarlılık yoktur (uzunluğun bu dönemdeki durumuyla 
ilgili olarak bk. Tietze 1992). Kısa biçimin önce verilmesi yönünde bir eğilim 
olmakla birlikte tersi de görülebilmektedir. Ama aynı metnin içinde baġ, bāġ 
sıralaması yanında ʿām, ʿam sıralaması da görülebilir. 

Kısas-ı Enbiya’da her iki durumda da kısa ünlülü biçimler önce verilmiştir. 
arzu~ārzū yanında ārzu gibi bir biçim de bulunuyorsa sıralama arzu~ārzu~ārzū 
biçiminde yapılmıştır. 

Uzunluğun anlam ayırıcı olduğu ad çiftleri yanında eşsesli bir eylem de 
bulunduğunda, sıralamada yine kararsızlık görülmektedir. Örneğin al, āl, al- 
sözcüklerinin bulunduğu bir sözlük-dizinde, sıralamanın ad önceliğine göre mi 
yoksa uzunluk-kısalık önceliğine göre mi yapılacağında tereddüt edilmektedir. Bu 
durumda sıralama hem al, āl, al- hem de al, al-, āl biçimlerinde yapılabilmektedir. 

Kısas-ı Enbiya’da bu tür örnekler bulunmamakla birlikte sıralamanın ad 
önceliğine göre al, āl, al- biçiminde yapılması daha tutarlı görünmektedir. 

2.2. Ünsüz nöbetleşmelerinin gösterilmesi: 

Söz başı ünsüz nöbetleşmeleri yukarıda, Madde başı Sözcüklerin Dizilişi 
bölümünde verilmiş olduğu için burada söz içi ve söz sonunda görülebilen ünsüz 
nöbetleşmeleri ele alınacaktır. 

Söz içi ve söz sonunda ünsüz nöbetleşmesi gösteren sözcükler kimi sözlük-
dizinlerde alfabetik sıralama içinde dikkate alınacak biçimde, gönderme yapılarak ya 
da yapılmadan madde başı olarak alınmışlardır. Örneğin: 

aġ ‘ak’ (krş. aḳ) 
aḳ ‘ak’ (krş. aġ) 

Fakat kimi sözlük-dizinlerde, baḫ-, baḳ-; aruġ, aruḳ; bayaġılayın, bayaḫılayın 
gibi nöbetleşmeli biçimler birbirine gönderilmeden madde başı yapılmışlardır. 

Bazı sözlük-dizinlerde de ünsüz nöbetleşmeleri, yazımla mı yoksa sesbilgisiyle 
mi ilişkili olduğuna bakılmaksızın parantez veya yatay çizgi yardımıyla tek madde 
altında toplanmıştır. Örneğin: 

ayaḳ(ḫ) 
av/wuç 
kalıñ/n  
ant/ṭ/d vb. 

Kısas-ı Enbiya’da eklenmeye bağlı nöbetleşmeler dışında kalan örnekler, dil 
tarihi açısından taşıdıkları önem göz önünde bulundurularak ayrı madde başı 
yapılmış ve birbirlerine gönderilmişlerdir. 
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3. Biçimsesbilgisel Değişmelerin Gösterilmesi: 

3.1. Ünlü türemesi: 

ʿayb, ʿaḳl gibi, Türkçede söz sonunda bulunmayan ünsüz çiftlerine sahip 
oldukları için ünlü türemesi görülebilen Arapça kökenli sözcüklerin gösterimlerinde 
tutarlılık yoktur. Kimi yayınlarda Arapça orijinal biçim esas alınmış, kimi 
yayınlardaysa, eğer metinde varsa, her iki biçim de ayrı ayrı madde başı yapılmıştır. 
Bir gösterim yöntemi de her iki biçimi madde başında yan yana yazmaktır: ʿayb, 
ʿayıb. Kimi yayınlarda da türeyen ünlü madde başında parantez içinde gösterilmiştir: 
ʿay(ı)b. Ancak metinde tek örnek bulunması (ʿaḳl veya ʿaḳıl gibi) durumunda madde 
başında, metinde geçen bu tek biçim yer almaktadır.  

Bilindiği gibi bugün Türkiye Türkçesinde, bu türden alıntı sözcüklerdeki durum 
basitçe şöyle ifade edilebilir: Sözcük yalın durumdayken veya ünsüzle başlayan bir 
ek aldığında sondaki ünsüz çifti arasında bir ünlü türer: ʿaḳl> akıl, akılsız; ünlüyle 
başlayan bir ekten önceyse bu türeme ünlü düşer: aklından. Eski Anadolu Türkçesi 
dönemi için (en azından yazımda) durumun bu kadar basit olmadığı anlaşılmaktadır. 
Orijinal yazımın etkisiyle yalın durumda da ünlü türemeli veya türemesiz biçimler 
görülebilir: ʿayb~ayıb, bedr~bedir vb. Aynı ikilik, eklenmede, ünsüz öncesi durum 
için de geçerlidir: ʿaybla-~ʿayıbla-; bikrleri~bikirler vb. Yine Türkiye Türkçesine 
göre farklı bir durum da ünlüden önce türeme ünlünün korunabilmesidir: bikr>bikir-
ine (bikrine değil!) vb. 

Kısas-ı Enbiya’da bu gibi durumlarda, madde başı biçimde, türeyen ünlü 
parantez içinde gösterilmiş, örn. ʿay(ı)b, ʿaḳ(ı)l vb.; eğer sözcük metinde tek 
biçimliyse bu durum madde başında parantez kullanılmadan gösterilmiştir: afv, ʿahd 
vb. 

Kimi durumlarda türeyen ünlü de bir başka ünlü ile nöbetleşebilir: bevil~bevül, 
ḥükim~ḥüküm gibi. Bu durumlar Kısas-ı Enbiya’da sesbilgisel değişke sayıldığı için 
ayrı madde başları yapılmış ve her durumda, türeyen ünlü parantez içinde 
gösterilmiştir: 

bev(i)l 
bev(ü)l 

3.2. Sıfırla nöbetleşme: 

çıġırış-~çıġrış-, buyuruḳ~buyruḳ, egin~egni, baġır~baġrı gibi, eklenmede, 
vurgusuz orta heceleri sıfırla nöbetleşen Türkçe sözcükler, madde başı durumlarda 
farklı yöntemlerle gösterilmektedirler. İlk iki örnekte yapım ekleriyle türemiş iki 
gövde söz konusu olduğu için, genellikle iki biçim de ayrı ayrı madde başı yapılıp 
birbirlerine gönderilmektedir. 

çıġırış- bk. çıġrış- 
çıġrış- bk. çıġırış- 

Bu gibi örneklerin, az sayıda sözlük-dizinde, madde başında yan yana 
verildikleri de görülmektedir: buyruḳ, buyuruḳ gibi. 

Son iki örnekte olduğu gibi, çekim eklerinin söz konusu olduğu durumlarda 
genelde Arat geleneğine uyulduğu görülür. Yani sıfırla nöbetleşme madde başında 
gösterilmez, ancak alt maddelerde parantez içinde verilir: 

egin 
 e.-im (egnim) 
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Bu yöntemin kullanıldığı durumlarda, sıfırla nöbetleşen ünlünün, madde başında 
ayrıca paranteze alındığı da görülür: eg(i)n. 

Kimi sözlük-dizinlerde, sıfırla nöbetleşmeyi göstermek için, alt maddelerde açık 
yazıma da başvurulmaktadır: 

burın 

 ʿaḳıl burnına 

Bir başka yöntemde ise değişikliği taşıyan hece parantez içinde gösterilmektedir: 

burun ‘burun’ 

 (rn)-ın 

Pek çok sözlük-dizinde sıfırla nöbetleşme hiçbir şekilde gösterilmemektedir: 

egin 

 e.-ine 

Kimi yayınlarda olduğu gibi, Kısas-ı Enbiya’da da, sıfırla nöbetleşen ünlü, her 
durumda ve sadece madde başlarında parantez içinde gösterilmiştir: eg(i)n, bög(ü)r, 
göt(ü)rül-, buy(u)rul- vb.  

3.3. Ünsüz düşmesi: 

İkiz ünsüzle biten ve Türkçede eklenmeye bağlı olarak ünsüzlerinden biri 
düşebilen alıntı sözcüklerin madde başı gösterimlerinde farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Kimi yayınlarda ikinci ünsüz paranteze alınmış [ḥac(c), red(d) 
vb.]; kimilerinde tek ve çift ünsüzlü biçimler madde başında yan yana verilmiş ve 
ikinci biçim paranteze alınmış [ḥac (ḥacc)]; veya her iki biçim ayrı ayrı madde başı 
yapılmış ve birbirine gönderilmiş; kimi zaman da ikinci ünsüzün korunduğu 
durumlar alt maddelerde gösterilmiştir: 

ḥaḳ 

ḥak(ḳ)-ını vb. 

Metinde tek örnek olduğu durumlarda, madde başında bu tek biçim yer 
alabilmektedir: red veya redd vb. 

Kısas-ı Enbiya’da ikinci ünsüzün madde başında paranteze alındığı biçim 
[red(d)] tercih edilmiş, örnek tekse, sadece tek biçim verilmiştir (red veya redd). 

3.4. Ünsüz ötümlüleşmesi: 

Madde başına alınmış olan sözcüklerin sonunda bulunan ötümsüz ünsüzlerin 
eklenme sırasında, iki ünlü arasında ötümlüleştiği durumların alt maddelerde 
gösterilmesinde tutarlılık yoktur. Kimi sözlük-dizinlerde bu durum işaretlenmezken, 
kimilerinde ötümlüleşen ünsüz alt maddede parantez içinde verilmiştir: 

aġaç 
 a(c).-ıla 

aḳıt- 
 a.-(d)ur  

Biçimsesbilgisel bir olay olarak ötümlüleşme Türkçe için kurallı olmakla 
birlikte, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde son derece düzensiz ve karmaşık bir 
görünüm sunar. Metinde mevcut durumu yansıtmak pratik bir çözüm olmakla 
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birlikte, sözlük-dizinlerin hazırlanması bir dizi karar almayı gerektirir. Söz sonu -b/-
p ve -c/-ç ünsüzlerinin durumunu izlemek alfabe nedeniyle mümkün olmadığı için 
bu ünsüzlerle biten sözcükleri sözlük-dizinlere düzenli olarak -p ve -ç ile yansıtmak 
genel geçer bir yöntemdir. Ana Türkçede uzun ünlülü tek heceli köklerden sonra 
ötümlülüğün yansıtılması gerektiğini savunan görüşler de vardır (bk. Taş 2009: 35-
37). Ancak Kısas-ı Enbiya’da iki örnekte geçen aç- eylem kökü bir örnekte acarsa, 
diğerinde ise açdı okunacak biçimde yazılmıştır. Yazımdan hareketle söz konusu 
sesler hakkında kesin bir hüküm vermek güç olduğundan Kısas-ı Enbiya’da söz 
sonu -b/-p ve -c/-ç ünsüzlerini p ve ç olarak gösterme geleneğine uyulmuştur. 

Söz içinde, ünlüler arasında veya ünsüz komşuluğunda, yazımda belirlenebilen 
ötümlülük ötümsüzlük farkı, dil tarihi açısından da önemli olduğu için, dizinde 
gösterilmiştir:  

azcuḳ~azçuḳ 
depecük~depeçük  
birazacuḳ~birazaçuḳ  
oġlancuḳ~oġlançuḳ  
gücile~güçile 
ḳapḳacaḳ~ḳapḳaçaḳ 

Söz sonu -t/-d, -ḳ/-ġ ve -k/-g ünsüzlerinin durumuna gelince; bir dizi tek heceli 
ad kökü her durumda (ek almadan, ünlüden önce, ünsüzden önce) -d ile 
yazılmaktadır: ad, and, ard, od, süd, ud ‘utanma’. Bu tip sözcükler bu biçimleriyle 
madde başına alınmışlardır. 

Kimi sözcükler bugün olduğu gibi yalın durumda düzenli olarak ötümsüz 
ünsüzle görülürken, çekimde, ünlüden önce ötümlüleşir: dört> dördi vb. Bu tür 
sözcükler de madde başına ötümsüz biçimleriyle alınmışlardır: dört. Ötümlüleşme 
ayrıca gösterilmemiştir. 

Bazen sözcüğün eksiz durumda da ötümlü ve ötümsüz biçimleri görülebilir: 
ḳurt~ḳurd gibi. Bu durumlarda, konunun dil tarihi açısından önemi göz önünde 
bulundurularak her iki biçim de madde başına alınmış ve birbirlerine 
gönderilmişlerdir: ḳurt, ḳurd. Yalın durumda aynı ikiliğin görüldüğü çok heceli adlar 
da madde başında aynı biçimde gösterilmiştir: bulud, bulut, kilid, kilit vb. Gerçi 
bunların bir kısmı ekleşme veya sandi sonucu ortaya çıkmış görünmektedir: bulıd-ı, 
bulud içinde vb. Ancak bunların yanında, ünsüzle başlayan bir ek veya sözcükten 
önce de ötümlü biçim görülebilmektedir: bulıddur, bulud götürüldi vb.  

Bazı sözcüklerin ise metinde eksiz biçimleri görülmediği için mevcut biçim 
madde başına yansıtılmıştır. Örneğin ‘bacak’ anlamındaki sözcük metinde sadece 
çekimli biçimlerde (budı, budlar vb.) ve -d-’li görülmektedir. Bu durumda madde 
başına bud olarak alınmıştır. Sözcüğün söz başında p- bulunan tek örneği de ayrıca 
pud olarak madde başı yapılmıştır.  

ṭat sözcüğü ise, metinde eksiz örneği bulunmamakla birlikte, ünsüzden önce 
(ṭatlu) hece sonundaki ötümsüzlüğünü koruduğu için madde başına ṭat olarak 
alınmıştır. Söz başı d-’li tek örneği ise çekimde dadı olduğu için madde başında 
ayrıca dad olarak gösterilmiştir. 

Birincil -t ünsüzüyle kurulduğunu bildiğimiz tek heceli eylem kökleri ise 
çekimde genellikle, bugün de olduğu gibi, ünsüzden önce ötümsüzlüklerini korur, 
ünlüden önce ise kök hece ünlülerinin niceliğine bağlı olarak ötümlü veya ötümsüz 



KISAS-I ENBİYA’DAN HAREKETLE ARAP HARFLİ METİN YAYINLARINDA SÖZLÜK-DİZİNLE 
İLGİLİ İLKELER 

9 

olabilirler. Örneğin it- eylemi, taşıdığı birincil kapalı uzun e ünlüsü nedeniyle 
ünlüden önce hep -d’lidir: ider, idelüm vb. ilt- ve dut- eylemleri ise ünlüden önce 
bile her zaman -t’lidir: ilte, iltür, duta vb. Ancak istisnaları da yok değildir. Örneğin 
git- eylemi ünlüden önce hep -d’li iken (gidelüm, gider) bir kez gitelü olarak 
yazılmıştır. Aynı şekilde ünlüden önce hep -d’li görünen art- eylemi bir kez arda 
biçiminde belirlenmiştir. Ancak bunlar madde başlarına yansıtılmamış, birincil -t’li 
olduğunu bildiğimiz ve metinde -t’li örnekleri de olan bütün eylem kökleri sözlük-
dizine -t’li olarak alınmıştır.  

Burada özel bir durumu yansıtan iki eylem kökü üzerinde de durmak gerekir. 
Biri metinde sadece adarıdı çekimiyle ve bir kez görülen at- ‘adım atmak’ 
eylemidir. Birincil uzun a ile kurulduğunu bildiğimiz bu kök, metinde -t’li biçimi 
olmadığı için madde başına ad- olarak alınmıştır. Diğer kök ise birincil -d ve kapalı 
uzun e ile kurulduğunu bildiğimiz Eski Türkçe yed- eylemidir. Metinde genellikle 
ünlüden önce -d, ünsüzden önce -t ile bulduğumuz bu eylem kökü, iki kez de ünsüz 
öncesi durumda -d ile yazılmıştır: yiddi (163/12, 483/15). Bu nedenle yit- ve yid- 
olarak ayrı madde başları yapılmışlardır. 

-k/-g sesleri aynı harfle yazıldıkları için, ötümlülük-ötümsüzlük bugünkü duruma 
göre belirlenmiştir: gög-e, dök-e, mülk-üm vb. Madde başları ise birincil ünsüzlerine 
göre düzenlenmiştir: gök, dök-, mülk vb. 

-ḳ ünsüzü ise hem tek hem de çok heceli sözcüklerde, ünlüden önce genellikle 
ötümlüleşmektedir. Örneğin çoḳ ve aḳ kökleri hem çoḳıdı, aḳıdı hem de çoġıdı, aġıdı 
biçimlerinde görülebilmektedir. dopraḳ, bıçaḳ, çubıḳ, boncuḳ, açlıḳ, uçmaḳ, yazuḳ, 
davuḳ gibi -ḳ ile biten pek çok iki heceli sözcüğün az da olsa ünlüden önce 
ötümsüzlüğünü koruyabildiği de görülmektedir: dopraḳa, bıçaḳı, çubıḳı, boncuḳa, 
açlıḳa, uçmaḳı, yazuḳuñdan vb. Sandi sonucu olduğu açıkça görülen ḳulaġ işitmemiş 
gibi örneklere de rastlamak mümkündür. Çok az sayıda olan bu istisnalar kimi 
zaman belli bir koşula dayalı oldukları izlenimi de uyandırırlar. Örneğin boncuḳ’taki 
-ḳ ünsüzü ünlüden önce düzenli olarak ötümlüleşirken, yönelme eki -a’dan önce 
düzenli olarak korunur: boncuḳa. Benzer biçimde bıraḳ- eyleminin son sesi, ünlüden 
önce ötümlüleşirken -alum ekinden önce düzenli olarak korunmuştur: bıraḳalum.  

Yazımla da ilgili olabilecek bu gibi durumlar madde başlarına yansıtılmamış, bu 
sözcükler birincil -ḳ ile madde başı yapılmışlardır. 

-ḳ ünsüzünün sandi sonucu ötümlüleşmesi madde başlarına yansıtılmamış ancak 
birleşiklerde ötümlüleşmiş biçim izleyen sözcükle birlikte verilmiştir: 

yaraḳ 
yaraġ eylene, vb. 

3.5. Zamirlerin çekiminde görülen ses değişmeleri:  

Birinci ve ikinci tekil kişi zamirlerinin yönelme eki almış biçimleriyle 
(baña~maña, saña) üçüncü tekil kişi zamiri ol’un tüm durum eklerinden önce 
görünen an-’lı biçimlerinin gösterilmesi de sözlük-dizinlerde standardı bulunmayan 
durumlardan biridir. Arat’ta 1. ve 2. kişiler men ve sen zamirleri altında 
gösterilmişlerdir. Ayrıca maña ve saña maddeleri yoktur. 3. kişide ise yöntem daha 
farklıdır. ança, andın vb. tüm biçimler ol maddesi altında verilmekle birlikte, ayrıca 
ança, andın vb. madde başları da vardır ve ol maddesine gönderilmişlerdir. Dizin 
bilgileri ise yalnız ol altında yer alır. 
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Arat’tan sonraki sözlük-dizinlerde bu yöntemi izleyen çok azdır. Büyük 
çoğunlukla tüm kişilerde ve tüm biçimler madde başı yapılmıştır. Ancak bunların da 
bir bölümünde zamirlerin ekleşmemiş biçimlerine gönderme yapılırken (baña bk. 
ben vb.) bir bölümünde herhangi bir göndermeye rastlanmaz. 

Kısas-ı Enbiya’da tüm farklı biçimler madde başı yapılmış ve ekleşmemiş 
biçimlere gönderme yapılmıştır. 

4. Birleşik Eylemlerin ve Deyimlerin Gösterilmesi: 

Birleşik sözcüklerin, deyimlerin ve birleşik eylemlerin (ad+eylem, 
eylem+eylem) gösterimi, sözlük-dizinlerin temel sorunlarından biri olarak 
gözükmektedir. Yayınlara bakıldığında temel eğilimin birleşik eylemleri, birleşiği 
oluşturan sözcüklerin altında vermek olduğu görülür. Örneğin köñül bir- birleşiği, 
hem köñül maddesi altında k. bir- olarak hem de bir- maddesi altında köñül- b. 
olarak verilmekte, ancak köñül bir- madde başı olarak yer almamaktadır. Alt 
maddelerde gösterilen birleşikler kimi zaman açıkça yazılmaktadır: 

burun 
 burnın tut- 

Kimi dizinlerde birleşikler alt madde olarak yer alırken, bunların ekli biçimleri 
de daha altta verilmiştir: 

aç ‘aç’ 
 aç ḳal- 
  -am 
  -asın 

Bir eylem+eylem birleşiği olan ögretü ber- de aynı biçimde, her iki eylemin 
altında ögretü b. ve ö.-ü ber- biçimlerinde yer alır. Kimi yayınlarda bu birleşikler alt 
madde olarak da bulunmaz. Az sayıda yayında eylük it-, eylük ḳıl- gibi tüm 
birleşikler madde başında verilmektedir. Ancak bu durumlarda birleşikler sadece ilk 
sözcüğün madde başı olduğu durumlarda verilmekte, diğer sözcüklerde gönderme 
yapılmamaktadır. Örneğin ʿaḳl ḳulaġına oḳı- deyimi madde başı olarak girdiği 
halde, ḳulaḳ ve oḳı- maddelerinde bu deyime gönderme yapılmayabilmektedir. 

Kimi dizinlerde de deyim, ekli biçimin altında verilir: 
ayaġ ‘kadeh’ 

 a.-ıġa 
 a. baş ḳoy- 

Ancak bu tip gösterimde birleşikler her zaman birleşiği oluşturan her sözcüğün 
altında tek tek bulunmaz, kimi durumlarda sadece ilk sözcüğün altında verilir. 
Örneğin başın yirke ildür- deyimi sadece baş maddesi altında, b.-ın yirke ildür- 
biçiminde görülmektedir.  

Kısas-ı Enbiya’da tümüyle bağlamdan yola çıkılarak birleşik olarak alınabilecek 
tüm ad+ad, ad+eylem ve eylem+eylem yapıları madde başında gösterilmeye 
çalışılmış ancak ayrı yazılmışlardır. Bu yöntemde de yeni soruların cevaplanması 
gerekmektedir. Bu sorulardan biri, ad olan ilk sözcüğün iyelik ve durum eki 
alabildiği durumlarda, bunların nasıl gösterileceğidir. Örneğin işin bitür-, işüñüzi 
bitür- durumunda eki farklı olan her biçim yeni madde başı mı olacaktır? Kısas-ı 
Enbiya’da bu durumlarda, iyelik 3. kişi ekli biçim madde başı alınmış, diğer ekli 
biçimler alt madde olarak verilmiştir: 



KISAS-I ENBİYA’DAN HAREKETLE ARAP HARFLİ METİN YAYINLARINDA SÖZLÜK-DİZİNLE 
İLGİLİ İLKELER 

11 

işin bitür-: işini bitirmek, öldürmek 
i.-di 687/8 
i.+iñüzi b.-di 688/3 gibi. 

Yine aynı biçimde, birleşik eylemlerin arasına girebilen soru eki, bağlaç gibi 
öğeler de alt maddelerde gösterilmiştir:  

şikāyet kıl-: şikayet etmek 
ş. mi k.-ursın 278/12, 279/5 
ṣadaḳa vir-: sadaka vermek 
ṣ. daḫı v.-elüm 447/6 

Araya bağımsız sözcük(ler) girmesi durumunda da, kimi yayınlarda bu sözcükler 
üç nokta konularak gösterilmiştir: yüz taġa dutdı  

yüz dut-: yönelmek 
y. ... d.-dı 728/13, 766/6 
y. ... d.-up 537/15, 650/7 

Ünlü zarf-fiil ekleriyle birleşmiş olan eylem+eylem birleşiklerinin bitişik ya da 
ayrı yazılması sorunu sözlük-dizinlerde de karşımıza çıkmaktadır. Alt maddelerde 
b.-u tur- biçiminde ayrı yazmak yaygınken, madde başlarında açıvir-~alı vir- gibi 
farklı yazımlara rastlamak da mümkündür. Kimi dizinlerde birleşik eylemler alt 
maddelerde, açık ve ayrı olarak verilmiştir: 

al- 
 alı ver- 
 alı bil- 

Kısas-ı Enbiya’da ayrı yazım tercih edilmiştir. 

rızḳlanur dur- ‘rızıklanmakta devam etmek’ gibi her iki öğenin de çekim eki 
aldığı yapılar, -Xp ile kurulan birleşik eylemlere eşdeğer olduğu için (bk. Demir 
1993: 48) sözlük-dizine -Xp ile alınmıştır:  

rızḳlanup dur- 
 r.-ur d.-urlar 

5. Özel Adların Gösterilmesi: 

Nelerin özel ad sayılacağı ve bunların nasıl gösterileceği konusunda da dizinlerde 
tutarlılık yoktur. Kimi dizinlerde (Arat’ta olduğu gibi) tüm sözcükler aynı dizin 
içinde ayrım gözetilmeksizin, küçük harflerle başlayacak biçimde verilmişlerdir. 
Özel olan ve olmayan ayrımı yapan dizinlerde ise genelde iki ayrı yöntem 
uygulandığı görülmektedir. Ya tek dizin yapılmış ve özel sayılan sözcükler büyük 
harfle başlatılmış ya da özel adlar için ayrı dizinler hazırlanmıştır. 

Nelerin özel ad sayılacağı konusu çok net olmamakla birlikte, kişi adlarının, 
coğrafi adların ve tanrıya verilen çeşitli adların özel olduğu konusunda genellikle 
sorun yoktur. Ancak liste, kimi dizinlerde, yıldız adlarını, peygamber kıssaları içinde 
geçen kimi hayvan adlarını (Düldül) veya put adlarını da (Eflun) içine alacak 
biçimde genişleyebilmektedir. 

Kısas-ı Enbiya’da özel adlar için ayrı bir dizin oluşturulmuş ve bu dizin kişi 
adları ve coğrafi adlarla sınırlı tutulmuştur. Mitolojik öykülerde geçen ve dinsel 
inanca dayalı adlar kişi adları dizinine değil genel dizine alınmışlardır. 
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6. Kullanım Sıklığı Yüksek Olan Sözcüklerin Gösterilmesi: 

Metin yayınlarında, kullanım sıklığı yüksek olan zamir vb. sözcükler, genellikle 
sözlük-dizinlerde tek tek gösterilmektedir. Bu da, özellikle geniş hacimli metinlerin 
hacmini daha da artırmaktadır. Bu gibi durumlarda söz konusu sözcüklerin toplamda 
kaç kez geçtikleri verilebilir. Örneğin Kısas-ı Enbiya’da aña (1121), andan (1556), 
anı (1038), anuñ (1816), baña (724), ben (721), bize (726), bir (3030), bu (882), 
bularun (570), daḫı (1175), eger (507), eyitdi (5822), eyitdiler (625), girü (614), hįç 
(638), içinde (924), ḳaçan (1605), iki (589), işbu (1434), kim (7108), ol (5734), pes 
(4913), tā (538), tañrı (1332), tañrı taʿālā (1055), üzere (802) ve (12537) ve yā 
(617) sözcüklerinin yanında sadece metinde kaç kez geçtiklerini gösteren sayılar 
verilmiştir. Kullanım sıklığı nedeniyle bu tür sözcükler hakkında yapılacak bir 
ayrıntı çalışmasında örnek bulmak zor olmayacaktır. 

7. Eklerin Gösterilmesi: 

7.1. Eklerin kök ya da gövdeye eklenme biçimi: 

Sözlük-dizinlerde ad ve eylemlere gelen çekim ekleri ayrım gözetilmeden - 
işareti ile gösterilebildiği gibi adlara gelen ekler için +, eylemlere gelen ekler için - 
işareti de kullanılabilmektedir. Bazen alt maddelerde, sözcüğün ilk harfi kısaltma 
olarak kullanılmadan sadece ek verilebilmektedir: 

buruncuḳ 
 (ġ)-ın vb. 

Kısas-ı Enbiya’da adlara gelen çekim eklerin madde başının ilk harfi ve + işareti 
ile eylemlere gelen çekim ekleri ise madde başının ilk harfi ve - ile gösterilmiştir: 

aç: aç, tok olmayan 
 a.+ıdı  
 a.+lar  
aç-: açmak; uzaklaştırmak 
 a.-a  
 a.-aduḳ  

Arap harfli metinlerde soru eki ayrı yazılmadığı halde, Latin harfli Türkçe yazım 
geleneğine uygun olarak soru ekinin sözlük-dizinlerde ayrı yazıldığı, çizgiyle 
bitiştirilmediği görülür. Kısas-ı Enbiya’da da genel eğilime uyulmuştur. 

Bildirme görevindeki durur/turur’un gösteriminde tutarlılık yoktur. Alt 
maddelerde kendinden önceki sözcükle birlikte, fakat bitiştirilmeden 
verilebilmektedir: 

al-  
a.-mış turur 

durur/turur öğesinin yaygın bir gösterimi de ek gibi bitişik olarak vermektir: 
ad 

 a.- durur  

Kısas-ı Enbiya’da ise durur, ad kök ve gövdelerine doğrudan eklendiğinde + 
işareti ile bağlanmıştır:  

ʿavrat 
 ʿa.+durur 
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Herhangi bir eylem çekim ekinden sonra geldiğinde ise - işareti ile bağlanmıştır: 
asıl- 
 a.-mış-durur 

7.2. Eklerin sıralanışı: 

Sözlük-dizinlerde eklerin sıralanışında da farklılıklar vardır. Belli ek gruplarına 
öncelik verilebilmektedir. Ayrıca eklerin sıralanmasında, eşsesli ekler kimi 
dizinlerde parantez içi açıklamalarla gösterilmiştir: 

ad 
 a.-uñ (ilg.) 

burunduruk 
 b.-ı (iy.) 

Kısas-ı Enbiya’da herhangi bir eke öncelik verilmemiş, ekler alfabetik sıraya 
göre dizilmiştir. Ayrıca eşsesli ekler arasında bir ayrım yapılmamıştır. Eklerle ilgili 
bir çalışmada eşsesli eklerle ilgili örnekler tek tek kontrol edilmelidir. 

7.3. Eklerin madde başı oluşturma durumu 

alıbil-, alıma- gibi olumlu ve olumsuz yeterlik bildiren eylemlerin madde başı 
veya alt madde olarak gösterilmesinde tutarlılık yoktur. Bu gibi sözcükler, kimi 
yayınlarda madde başı oluştursalar da genel eğilim -abil-, -ıma- öğelerini çekim eki 
gibi değerlendirip eklendiği sözcüğü alt maddeye yerleştirmektir. Kısas-ı Enbiya’da 
da genel eğilime uyulmuştur: 

çıḳar- 
 ç.-abilseyidük 
al- 
 a.-ımadı 

-mA, -mAk ve -mAklIk ekli biçimler hem madde başlarında hem de alt 
maddelerde görülebilmektedirler. Bu konuda genel bir eğilim belirlenememiştir. 
açmaḳlıḳ, açılmaġ sözcükleri madde başı olduğu halde barmaḳ sözcüğü bar- 
eyleminin altında yer alabilmektedir: 

bar- ‘gitmek’ 
 b.-maḳ 

Kısas-ı Enbiya’da bu ekler sadece kalıcı adlar yaptıklarında (dutunmaḳ 
‘kekemelik’, çaḳmaḳ ‘çakmak’ vb.) madde başında yer almışlar, diğer durumlarda alt 
maddelerde verilmişlerdir. 

-mA olumsuzluk eki almış gövdeler genel olarak madde başında yer 
almamaktadır. Az sayıda yayında madde başına alınmışlardır. Kısas-ı Enbiya’da da 
genel eğilime uyulmuştur. 

-sIz ve -lI ekleri de genellikle alt maddelerde verilmektedir. Fakat aynı sözlük-
dizin içinde farklı tutumlara da rastlanmaktadır. Örneğin ʿaḳılsuz biçimi ʿaḳıl 
maddesi altında yer alırken, ʿarsuz madde başında bulunabilmektedir. Arat’ta bu 
eklerle yapılan kalıcı adların alfabetik sıraya gireceği (1979: IX) ifadesi varsa da 
büyük çoğunlukla alt maddelerde verilmişlerdir. Ancak dizin bu açıdan tutarlı 
değildir. Örnek olarak tınlıġ ‘canlı’ örneği madde başı olarak gösterilirken canlıġ, 
uḳuşluġ gibi yapılar can ve uḳuş maddeleri altında verilir. 
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Kısas-ı Enbiya’da -sIz ve -lI ekleri ad kök ya da gövdelerine doğrudan eklendiği 
durumların tümünde madde başı yapılmış, çekim eklerinden sonra bulundukları 
durumlarda kelimenin işlevine bakılmaksızın alt maddelere alınmışlardır. Örneğin: 

duʿā  

 d.-ñsuz 

kendüz (<kendü öz) zamirinin iyelik ekli biçimlerinin madde başında mı, alt 
maddelerde mi yer alacağı konusunda tutarlılık yoktur. Genelde kendüz biçimi 
madde başı yapılıp iyelik ekli tüm biçimler altta gösterilmiştir: 

kendüz 

 k.-i 

 k.-üñ  

Diğer yöntemler ise şöyle sıralanabilir:  

1. Madde başı olarak kendüzi seçilmiş ve diğer iyelikli biçimler bu maddenin 
altında yer almıştır;  

2. İyelik ekli tüm biçimler ayrı ayrı madde başı yapılmıştır;  

3. İyelik ekli tüm biçimler tek madde başında yanyana verilmiştir: 

kendüzüñ, kendüzi vb. 

üzer sözcüğünün verilmesinde de aynı sorun söz konusudur. Az sayıda dizinde 
tüm biçimler üzer altında verilse de genellikle üzere, üzeri, üzerüm vb. gibi tüm 
biçimler ayrı madde başı yapılmıştır. 

Kısas-ı Enbiya’da hem kendüz hem de üzer sözcüklerinin iyelik ekli tüm 
biçimleri madde başında, bunların durum ekli biçimleri de alt maddelerde 
verilmiştir: 

kendüzüm 
 k.+e 
üzerüñüz 
 ü.+e  

-lAyIn eki, ad kök ve gövdelerine geldiği zaman ayrı madde başı, iyelik ve sıfat-
fiillerden sonra geldiği durumlarda ise alt madde olarak alınmıştır: 

uġırlayın  
sına- 
 s.-duġınlayın 

Ek her durumda, ‘gibi, göre’ vb. anlamıyla kullanılmaktadır. Bu ayrım 
tamamıyla pratik bir amaca yöneliktir. 

8. Arapça ve Farsça Tamlamaların Durumu: 

Kısas-ı Enbiya Arapçadan yapılmış bir çeviridir; dili söz varlığı açısından sade 
sayılır. Arapça ve Farsça yapılar henüz yaygın değildir. Türkçe metinde Arapça ve 
Farsça tamlamalara az sayıda da olsa yer verilmiştir. Türkçe metinde geçen Arapça 
ve Farsça tamlamalar sözlük-dizine bütün olarak alınmışlardır.  
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el-ḥamdu li’l-lāhi 
emįre’l-müʾminįne 
ġār-ı kebįr 
ḫabar-ı maʿrūf 
Ancak Daḳyānūs-ı cabbār gibi Farsça tamlamalarda, tamlayanın özel adın 

parçası değil de sıfat olması durumunda, özel ad Özel Adlar dizinine alınmış, sıfat 
ise Ana Dizin’de verilmiştir. Sayısı az olan bu tür izafet tamlamaları için, dizinde 
tamlamayı gösteren herhangi bir işaret kullanılmamıştır. 

Metin içinde ayrıca Arapça ayet, hadis vb. de yer almaktadır. Sözlük dizin 
hazırlanırken Arapça bölümler dizine dahil edilmemiştir. 
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