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Öz 

XV. yüzyılın sonu ile XVI. asrın başlarında Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim 

dönemlerinde yaşamış olan Firdevsî hakkındaki ilk bilgiler tezkirelerden elde edilmektedir. Yazarın 

doğum, ölüm tarihleri, doğum yeri ve asıl adının ne olduğuyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. 

Firdevsî’nin manzum ve mensur pek çok eseri vardır. Bu eserler içerisinde en önemlisi yazarın 

ömrünün elli altmış yılını verdiği Süleymân-nâme-yi Kebîr’dir. Bu eserin yazılış tarihi gibi cilt sayısı 

da net olarak bilinememektedir. Tarafımızdan Süleymân-nâme-yi Kebîr’in 36. cildi yayına 

hazırlanmaktadır. Bu cildin biri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi diğeri İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi olmak üzere iki nüshası vardır. Çalışmaya, Topkapı Sarayında bulunan nüsha esas 

alınmıştır. Bu nüsha, eserin 31, 32, 33, 34, 35, 36. ciltlerini ihtiva etmektedir. Değerlendirmeye konu 

olan 36. cilt, 133 varaktan oluşmakta olup 314a-380b aralığını kapsar. Eser, harekeli nesihle yazılmış 

olup 314b (13 satır) ve 380b (20 satır) hariç diğer varaklarda 21 satır bulunmaktadır. Bu makalede, 

Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini gösteren Süleymân-nâme-yi Kebîr’in ses ve yazım özellikleri 

ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Firdevsî, Süleymân-nâme-yi Kebîr, ses ve yazım 

özellikleri. 

The phonetics and spelling features of the 36th volume of Süleyman-name by 
Firdevsî 

Abstract 

The first information about Firdevsi, who lived during the reigns of Fatih Sultan Mehmed and II. 

Bayezid and Yavuz Sultan Selim at the end of the 15th century and the beginning of the 16th century, 

is obtained from the biographies.There is no definite information about the author's birth, death 

dates, place of birth and what his real name is. Firdevsi has many works in verse and prose. The most 

important among these works is Süleymân-nâme-yi Kebîr, to which the author gave fifty and sixty 

years of his life. Like the date of writing of this work, the number of volumes is not known exactly.The 

36th volume of Süleymân-nâme-yi Kebir is being prepared for publication by us.There are two copies 

of this volume, one in the Topkapı Palace Museum Library and the other in the Istanbul University 

Library. This study is based on the copy found in Topkapı Palace. This copy contains volumes 31, 32, 

33, 34, 35, 36 of the work. The 36th volume, which is the subject of the evaluation, consists of 133 

pages and includes 314a-380b leafs of the work. This work was written in the vowel point naskh and 
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except for 314b (13 lines) and 380b (20 lines), the other leaf have 21 lines. In this article, the phonetics 

and spelling features of Süleymân-nâme-yi Kebîr, which shows the language features of Old Anatolian 

Turkish, are discussed. 

Keywords: Old Anatolian Turkish, Firdevsî, Süleymân-nâme-yi Kebîr, phonetics and spelling 

features. 

1.Giriş 

XV. yüzyılın sonu ile XVI. asrın başlarında Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim 
dönemlerinde yaşamış olan Firdevsî hakkındaki ilk bilgiler tezkirelerden elde edilmektedir. Yazarın 
doğum, ölüm tarihleri, doğum yeri ve asıl adının ne olduğuyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte şairin asıl adının Orhan bin Genek (Jafarova, 2010, s. 1) (Akay, 1990, s. x) doğum 
yerinin de Balıkesir (Edincik) (Biçer, 2005, s. 16) olduğu şeklinde ağırlıklı bir görüş de vardır. 

Firdevsî’nin manzum ve mensur pek çok eseri vardır. Yazarın kaynaklarda kırktan fazla eserinden 
bahsedilmektedir. Ancak günümüze çok azı ulaşabilmiştir (Erdem, 2005, s. 5). Fatih Sultan Mehmed, 
II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde yaşayan Firdevsî’nin en önemli ve hacimli eseri, 
Süleymân-nâme-yi Kebîr’dir. Firdevsî, tamamlanması uzun yıllar alan eserine Balıkesir’de başlamış, 
bazı kısımlarını Manisa’da, büyük çoğunluğunu ise İstanbul’da yazmıştır. Ancak eserin yazılış tarihi ve 
cilt sayısı net olarak bilinememektedir (Eren, 2018, s. 6). Tarafımızca hazırlanmakta olan Süleymân-
nâme-yi Kebîr’in 36. cildinin biri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde diğeri İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesinde olmak üzere iki nüshası vardır. Topkapı Sarayı nüshası olarak bilinen nüsha,Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı bölümünde 1528’de kayıtlıyken İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesinde bulunan nüsha, Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y.9884 numarada kayıtlıdır. Çalışmaya 
esas olarak alınan nüsha, Topkapı Sarayı nüshasıdır. Bu nüsha, eserin 31, 32, 33, 34, 35, 36. ciltlerini 
ihtiva etmektedir, ciltlerin toplamı 378 yapraktır. Değerlendirmeye konu olan 36. cilt, 133 varaktan 
oluşmakta olup 314a-380b sayfa aralığındadır. Eser, harekeli nesihle yazılmıştır. 314b (13 satır) ve 380b 
(20 satır) hariç diğer varaklarda 21 satır bulunmaktadır.  

Metin, eserin diğer ciltleri gibi manzum ve mensur karışık olarak yazılmış olup başlıkların yazımında 
kırmızı mürekkep tercih edilmiştir. Sayfa kenarlarına çerçeve çizilerek metin çerçeve içine alınmıştır. 
Eserin 314b’den 321b’ye, 322a’dan 343b’ye 344a’dan 373b’ye ve 374a’dan 380b’ye kadar dört farklı 
müstensih tarafından istinsah edildiği anlaşılmaktadır.   

2. Ses Özellikleri 

2.1. Yazım özellikleri 

2.1.1. Ünlülerin yazımı 

/a/ ünlüsü 

Kelime başında 

Medli elif (آ) ile yazılmıştır: 

 ayırıcudur (330b/9) آيِْرِجيدُرْ  ,açup (329a/13) آُچب  ,adım (320a/21) آِدمْ 
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Üstünlü elif ( َا) ile yazılmıştır: 

 alḳış (329a/10) اَْلِقش ,andan (329a/10) اَْندَنْ  ,ayaġ (329a/10) اَياغْ  ,altıncı (315b/1) اَْلتِْنِجى

Kelime içinde 

Elifle (ا) gösterilmiştir: 

 ḳalḳanın (320b/21) قَلقَانِنْ  ,atası (315b/10) اَتَاِسى

Üstün (َـ) ile gösterilmiştir: 

 aldadı (318a/9) اَْلدَِدى ,varsa (318a/5) َوْرَسه,ḳalur (330b/4) قَلُورْ  ,andan (315b/18) اَندَن ,ḳuşlar (315b/5) قُوْشلَرْ 

Üstünlü elif ( َا) ile gösterilmiştir: 

 ṭaġuŋ (318a/3) ُطاُغوكْ  ,ṭaş (316a/3) َطاش ,ṣalup (315b/10) َصالُوبْ  ,ḳılan (315b/3) قِالَنْ 

Kelime sonunda 

Üstünlü güzel he ( َه) ile gösterilmiştir: 

 aşaġa (318a/17) اََشغَه ,ḳalʿasına (315b/18) قَلعَِسنَه  ,cāẕūya (315b/8) َجاذُويَه

Üstünlü elif ( َا) ile gösterilmiştir: 

 aŋa (320a/2) اََكا  ,yana (316a/21) يَكا

/e/ ünlüsü 

Kelime başında 

Üstün (َـ) ile gösterilmiştir: 

 gelüp (330b/2) َكلُوب ,çekesin (330b/20) َچَكاِسنْ  ,geldi (315b/7) َكْلدىِ 

Üstünlü elif ( َا) ile yazılmıştır: 

 eyle (318a/10) اَيلَه ,ele (315b/14) اَلَه

Kelime içinde 

Üstünlü elif ( َا) ile gösterilmiştir: 

 vėrmedi (316a/15) ِويْرَماِدى ,gelmemiş (316a/1) َكلَماِمشْ 

Herhangi bir işaret kullanılmamıştır: 

 diŋleyüp (330b/19) ِدْكليُوبْ  ,gerüp (329a/13) كُربْ 
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Kelime sonunda  

Güzel he ( ه) ile gösterilmiştir: 

 üzerine (315b/9) اُوَزِرنه

Üstünlü güzel he ( َه) ile gösterilmiştir: 

 eyle (318a/10) اَيلَه ,içinde (315b/1) اِچْندَه ,içine (317b/11) اِيِچنَه

Üstünlü elif ( َا) ile gösterilmiştir: 

 varsa (329a/7) َواْرَسا ,çeke (329a/3) َچَكا ,vėrmege (330b/4) ِويْرَمَكا ,ėtmege (315b/13) اِتَْمَكا

/ı/ ünlüsü 

Kelime başında 

Esreli elif ( ِا) ile gösterilmiştir: 

 ırmaġ (331b/11) اِْرَماغْ  ,ıṣlanup (326b/9) اِْصلَنُوبْ  ,ıldıratdı “parlatmak, ışık saçmak” (320a/19) اِْلِدَرتِْدى

Esreli elif ve ye (اِ ڍ) ile gösterilmiştir: 

 ıraḳ (324a/12) اِيَراقْ  ,ıraġ (315a/13) اِيَراغْ  ,ıldırum (314b/13) اِيْلِدرمْ 

Kelime içinde 

Esre ( ِـ) ile gösterilmiştir: 

 oḳıyup (317b/8) اُقِيُوبْ  ,ḳılur (315b/2) قِلُور ,altıncı (315b/1) اَْلتِْنِجى

Esreli ye ( ِڍ) ile gösterilmiştir: 

 ayırıcudur (330b/9) آيِْرِجيدُرْ  ,ḳılup (328b/19) قِيلُوبْ 

Herhangi bir işaret kullanılmamıştır: 

 oḳuġıl (318a/10) اُوقُغلْ  ,ḳılıç (315b/15) قِلجْ 

Kelime sonunda 

Esre ile gösterilmiştir: 

 olduġı (354a/2) اُوْلدُوغِ  ,altı (315b/3) اَْلتِ 

Ye (ى) ile gösterilmiştir: 

 ḳahrı (318a/10) قَْهرى



488 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .31 (December) 

The phonetics and spelling features of the 36th volume of Süleyman-name by Firdevsî / Güngör, O. C. & Bekar, B. 

Esreli ye ( ِى) ile gösterilmiştir: 

 şaşurdı (330b/11) َشاُشوْرِدى ,olduġumı (330b/3) اوْلدُوُغِمى,altıncı (315b/1) اَْلتِْنِجى

/i/ ünlüsü 

Kelime başında 

Elif ( ا) ile gösterilmiştir: 

  içinde (315b/1) اِچنْدَه

Esreli elif ( ِا) ile gösterilmiştir: 

 ilte (354b/1) اِْلتَه ,(328b/9) (işidüp) اِِشدُب ,içre (315b/7) اِْجَره

Esreli elif ve ye (اِ ڍ) ile gösterilmiştir: 

,irisi (315b/15) اِيِرِسى اِينَْرِدى    inerdi (318a/17) 

Kelime içinde  

Esre ( ِـ) ile gösterilmiştir: 

 irisi (315b/15) اِيِرِسى ,bigi (315b/2) بِِكى

Esreli ye ( ِڍ) ile gösterilmiştir: 

 dėyicek (330b/1) ِدييَِجك ,delim (330b/1) دَليِم ,bizüm (315b/6) بِيُزومْ 

Kelime sonunda 

Esre ( ِـ) ile gösterilmiştir: 

  bildi (315b/10) بِْلدِ 

Esreli ye ( ِڍ) ile gösterilmiştir: 

,irisi (315b/15) اِيِرِسى ,bigi (315b/2) بِِكى   bizi (315b/21) بِِزى 

/o/ ünlüsü 

Kelime başında 

Ötreli elif ( ُا) ile gösterilmiştir: 

 oḳıyup (318b/8) اُقِيُوبْ  ,oturmaḳda (315b/5) اُتُوْرَمْقدَه ,otuz (315b/1) اُتُوز

Ötreli elif ve vav ( اُو) ile gösterilmiştir: 
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 oduna (330b/13) اُودُنَه ,urmaḳda (315b/6) اُوْرَمْقدَه ,ol (315b/1) اُول

İç seste 

Ötre (ُـ) ile gösterilmiştir: 

 ṭoġduġumuz (315b/20) ُطغدُوغُُمزُ  ,ḳondılar (315b/13) قُْنِدلَرْ 

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 

 ḳuyunuŋ (316a/5) قُيُونُكْ  ,yoḳ (315b/19) يُوقْ 

/ö/  ünlüsü 

Kelime başında 

Ötreli elif ve vav ( اُو) ile gösterilmiştir: 

 öŋinden (329a/11) اُوِكْندَن ,özüne (319a/3) اُوُزونَه

Kelime içinde 

Ötre (ُـ) ile gösterilmiştir: 

 dökdi (367b/12) دُْكِدى ,söyler (367b/1) ُسْيلَرْ 

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 

 (367b/12) ُكوُزمْ  ,görünmez (365a/2) ُكوُرْنَمزْ 

/u/ ünlüsü 

Kelime başında 

Ötreli elif ve vav ( اُو) ile gösterilmiştir: 

 uçarduḳ (369a/1) اُوَچْردُقْ   ,urmaḳda (315b/6) اُوْرَمقْدَه

Kelime içinde 

Ötre (ُـ) ile gösterilmiştir:  

 başuma (330b/11) بَاُشمهَ   ,ṭoġduġumuz (315b/20) ُطغدُوُغُمزُ  ,ėtdürmege (315b/8) اِتْدُرَمَكه

Vav ( و) ile gösterilmiştir: 

 olsun (318a/9) اُولسون ,bunuŋ بُنُوكْ  ,ḳulaḳ (315b/6) قوالَقْ 

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 
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 oḳıyup (318b/8) اُقِيُوبْ  ,bunuŋ بُنُوكْ  ,otuz (315b/1) اُتُوز

Son seste 

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 

 yuḳaru (329a/12) يُوقَاروُ  ,bu (328b/1) بُو

/ü/ ünlüsü 

Kelime başında 

Ötreli elif ve vav ( اُو) gösterilmiştir: 

 üzerine (317b/19) اُوَزِرنَه  ,üşürdi (330b/11) اُوشُوْردىِ  ,üç (315b/3) اُوج

Kelime içinde  

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 

 (315b/14) (getürelüm) َكتُوَرلُومْ  ,(315b/6) (bizüm) بِيُزومْ  ,(315b/3) (yüz) يُوز

Kelime sonunda  

Ötre (ُـ) ile gösterilmiştir: 

 sürüldi (330b/6) سوُرلِْدي ,düşse (330b/5) دُْشَسه ,sevüp (315b/18) َسُوبْ 

Ötreli vav ( ُو) ile gösterilmiştir: 

 içerü (317b/12) اَِچُرو ,eyü (328b/11) اَيوُ 

2.1.2. Ünsüzlerin yazımı 

/k/, /g/ ünsüzü  

/k/, /g/ ünsüzleri için ayırt edici bir işaret olmayıp her iki ünsüz de kef ile yazılmıştır. Az da olsa bazı 
kelimelerde/g/ ünsüzü için üç noktalı kef kullanılmıştır: 

 sekiz (365a/7) َسِكزْ  ,bildük (360b/19) بِْلدُوكْ  ,bigi (324b/2) بِِڭى ,bigi (333b/5) بِِكى ,geçen (330b/20) َكَچانْ 

/ŋ/ ünsüzü 

Metinde /ŋ/ ünsüzü şu şekillerde gösterilmiştir: 

Kef ile gösterilmiştir: 

 kimüŋdürür (321b/4) ِكُمْكدُُررْ  ,gelüŋ (316a/4) َكلُوكْ  ,bunuŋ (315b/9) بُنُوكْ 

Üç noktalı kef ile gösterilmiştir: 
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,anuŋ-ıla (321b/1) اَنُوِڭلَه بِيڭْ   biŋ (322b/19) 

/b/, /p/ ünsüzü 

Metinde zarf-fiil -(y)Up ekindeki p ünsüzü b ile gösterilmiştir: 

 dėyüp (330b/15) ِديوب ,ṭutup (315b/5) ُطتُوب,ḳılup (315b/4) قِلُوبْ 

Metinde bazı Farsça kelimelerin hem p’li hem de b’li yazımı tespit edilmiştir: 

 pādişāhdur (338b/3)  پَاِدَشاْهدُرْ  ,pādişāh (334a/2)  بَاِدَشاه 

Günümüzde p’li yazılan körpe kelimesi b’li tespit edilmiştir: 

 körpe (370a/9) ُكربَه

/ç/ ünsüzü  

Türkçe kelimelerdeki /ç/ ünsüzünün kelime başı, içi ve sonunda gösteriminde bir standart 
bulunmamaktadır. Hem çim (چ) hem de cim  (ج) harfinin karışık şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir: 

,içre (315b/7) اِْجَره ,üç (315b/3) اوج نِيَچَما    nėçeme (330b/18),  ْاََغاج aġaç (333b/6),  ِاِيچن içini (333b/6),  ْقِلج   ḳılıç 

(315b/15),  اُوِچى üçi (338a/14),  ْاُوچ üç (374a/20),  َْچاُوش çavuş (377a/16), َچِكْرَكه    çekirge (378a/14),  َجْوَره  çevre 
(379a/14) 

/s/ ünsüzü 

Ön seste ince sıradan kelimeler sin (س), kalın sıradan kelimeler sad ( ص) ile gösterilmiştir: 

 sözümi (367a/20) ُسُزوِمى ,sende (367a/8) َسْندَه ;(318a/8) َصنُوبْ  ṣaḳladı (315b/9), ṣanup َصْقلَِدى

Sad (ص) ile yazılması gereken kalın sıradan bazı kelimelerin sin ( س)ile yazıldığı da görülür:  َْسِقين saḳın 
(367a/16) 

/t/ ünsüzü  

Bu ünsüz kalın sıradan kelimelerde tı (ط ), ince sıradan kelimelerde te ( ت) ile gösterilmiştir. 

 tözini (367a/2) تُوِزينِى ,tėdüm (345a/17) تِيدُمْ  ,ṭaġuŋ (318a/3) ُطاُغوكْ  ,ṭuṭaġın (317b/21) ُطوَطاِغنْ 

2.2. Ses olayları 

2.2.1. Ünlülerle ilgili ses olayları 

i/e meselesi 

Türkçede i/e meselesi tartışmalı bir konudur. Bu ünlünün yazıda gösterimi ile ilgili farklı görüşler vardır. 
İlk hecede bulunan ve i/e arası bir ses değerine sahip olan kapalı e (ė) ünlüsü, Arap harfli metinlerde 
bazen e bazen de i ile gösterilmiştir (Arat, 1987: 334-341). Bazı araştırmacılar bu sesin kapalı e (ė) ile 
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gösterilmesi gerektiğini ve varlığının Ana Türkçeye kadar gittiğini belirtmişlerdir (Yılmaz, 1991: 151-
165). Son dönemde yazılı metinler ve ağızlar üzerine yapılan çalışmalar bu ünlünün geçmişten 
günümüze kadar var olduğunu göstermektedir. Metnimizde kapalı e (ė) ünlüsü şu şekilde gösterilmiştir 
(Bekar ve Güngör, 2021: 26). 

Esre ( ِـ) ile gösterilmiştir: 

 dėdi (316a/1) ِدِدى ,vėrdi (315b/21) ِوْرِدى

Esreli elif ( ِا) ile gösterilmiştir: 

 ėtdi (315b/10) اِتِْدى ,ėtdürmedi (315b/9) اِتْدُْرَمِدى

Esreli ye ( ِڍ) ile gösterilmiştir: 

 vėr (318a/10) ويرْ  ,vėrdi (315b/8) ِويرِدى

Metinde bazı kelimelerin hem kapalı e (ė)  hem de e ile yazımına rastlanmıştır: 

 yėdi يِيدىِ  yedi يَِدى ,yėtmiş (365b/2) يِتِْمشْ  ,yetmiş (365b/2) يَتِْمشْ  ,gerçek (330b/2) َكْرَجك ,gėrçek (318a/8) ِكْرَچكْ 
(366b/1)   

Ünlü düşmeleri 

Çeşitli ses olayları etkisiyle kelimenin bünyesinde bulunan ünlülerden bazıları söylenmez olur buna ünlü 
düşmesi denir. (Özkan, 2001: 162). Ünlü düşmesi olayı daha çok iç seslerde görülür. Ünlü düşmesine 
Türkçe kelimeler yanında, dilimize girmiş yabancı kelimelerde de rastlanmaktadır. Türkçede en yaygın 
ünlü düşmesi ikiden fazla heceli kelimelerde bulunan vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesidir. 
Metnimizde bu olayın pek çok örneğine rastlanır (Vural, 2012: 97).  

-ı- > ø: 

aġız > aġzı (318b/8), aṣıġ > aṣṣına (327b/2) 

-i- > ø:  

beŋiz+e-r > beŋzer (317a/1), derisi > dersü (356a/4), degişür- > degşür- (365b/17), varmış ise > 
varmışsa (333a/21), sürer iken > sürerken (338b/12), sever idi > severdi (342b/14) 

-u- > ø:  

avuç> avcum (320a/16), buyur- > buyruġu (349b/7),  ḳavuş-  >ḳavşur-  (358b/9) 

-ü- > ø:  

göŋül > göŋlümüz (326a/4) 
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Ünlü kaynaşması 

Daha çok kelime birleşmelerinde görülen bu olayda, ayrı hecelerdeki yan yana gelen ünlüler birleşerek 
tek bir ünlüde toplanırlar. Bazen de ayrı hecelerdeki ses ögeleri kısalmaya uğrayarak tek bir hecede 
toplanırlar. Yani kaynaşma, iki ya da daha çok ses ögesinin bir öge hâline gelmesi durumudur (Özkan, 
2001: 159-160). 

ki eyle- > k’eyledi (315a/3), kendü özi > kendüzi (316b/11), ne ol- > nol- (316a/11), bu öyle > böyle 
(316a/16), şu öyle > şöyle (325a/8), ne + ėt- > nėd- (325b/9), şu ol > şol (347b/20), ḥürmeti içün > 
ḥürmeti-çün (355a/1) 

Ünlü türemesi 

Çeşitli sebeplerle kelimenin aslında bulunmayan bir ünlünün ön, iç ve son ses olarak belirlemesi 
olayıdır. Bu olay daha çok dilimize girmiş yabancı kelimelerde meydana gelmektedir. Özellikle 
Türkçenin hece yapısına uygun olmayan çift doruklu heceleri, Türkçenin hece yapısına uydurmak için 
iki ünsüz arasında bir dar ünlü türer (Özkan, 2001: 146). 

ø> -e- 

nārven > nāreven (335b/7) 

ø> -i- / ø > i- 

yādgār > yādigār (316a/16), gird-gār > girdigār (326b/2), pāy-dār > pāyidār (326b/2), kām-yāb > 
kāmiyāb (327a/19), şehr > şehir (343b/9), legençe > ilegençe (374b/19) 

ø> -u- 

şād-mān >şādumān (329b/3) 

Ünlü daralması 

Türkçede bazı ünsüzlerin yerleri ve çıkış tarzları da ünlüleri etkileyerek onların değişmesine sebep olur. 
Sedalı ön damak ünsüzleri /g/, /ğ/, /y/ çevrelerindeki ünlüler üzerinde daraltıcı bir etki yapar bu olay 
ünlü daralması olarak adlandırılır (Özkan, 2001: 200). 

-a- > -ı- 

çaġrış- > çıġrış- (373a/20) 

o- > u- 

odun- > uyan- (333b/19) 

-ö- > -u- 

yaluŋ+öz > yaluŋuz (329b/4) 
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Ünlü genişlemesi 

Kelime içindeki dar sıradan /ı/, /i/, /u/, /ü/ ünlülerinin çeşitli sebeplerle boğumlanma özellikleri 
bakımından geniş sıradan /a/, /e/, /o/, /ö/ ünlülerine dönüşmesi olayıdır (Vural, 2012: 121).  

ı- >  a- 

ıġaç > aġaç (332b/11) 

ṣıġınacaḳ > ṣıġanacaḳ (338a/21) 

-u- > -a- 

odun- > uyan- (333b/19) 

Ünlü düzleşmesi 

Çeşitli fonetik sebeplerle, yuvarlak sıradan bir ünlünün düz sıraya geçmesi olayıdır (Özkan, 2001: 202). 
Metinde /u/ ve /ü/ ünlülerinde bu değişmenin örnekleri tespit edilmiştir. 

-u- > -ı- 

yulduz > yılduz (335b/3) ḳurug >ḳurı (371a/8) 

u- > i- 

uşbu > işbu (372b/11) 

ü- > i- 

üçün> içün (380b/10), delük > delik (379b/3) 

Ünlü incelmesi 

Çeşitli sebeplerle kalın sıradan bazı ünlülerin ince sıraya geçmesi olayıdır.  

a- > e- 

ayıt- > eyit- (336a/3) 

a-, -a- > i-, -i- 

amtı > imdi (339b/19), yaŋa > yine (342b/20) 

ı- > i- 

ınan- > inan- (318a/8)  
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Ünlü kalınlaşması 

İnce sıradan ünlünün kalın sıradan ünlüye dönüşmesi olayıdır. Metnimizde ben ve sen zamirlerinin 
yönelme hâli eki almış şekillerinde geniz ünsüzü etkisiyle bu olay gerçekleşmiştir.  

sen+ge > saŋa (316b/17), ben+ge > baŋa (343a/5) 

Yuvarlaklaşma 

Düz bir ünlünün yuvarlak ünlü durumuna geçmesi olayıdır. Metinde yuvarlaklaşma /ı/ ve /i/ dar 
ünlülerinde görülür. 

-ı- > -u- 

bulıt > bulut (320a/20),  ḳabıḳ > ḳabuḳ  (372b/21), oḳı- > oḳu- (377a/18), çabış > çavuş (356a/21) 

-i- > -ü- 

derisi > dersü (356a/4)  

Ünlü uyumları 

Kalınlık-incelik uyumu 

Metinde kalınlık-incelik uyumuna aykırı olarak kullanılan ekler tespit edilmiştir: tut-ki (327b/2), 
ayduram-ki (327a/18), yoġ-iken (328a/9), olmış-iken (338b/14), ṣınmışken (344a/6), peygamberlıḳ 
(360b/10), zāhidlıḳdan (388a/20) 

Düzlük-yuvarlaklık uyumu 

Eski Türkçede düz ünlülü olan bazı kelime ve eklerin Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlüyle 
kullanıldığı bilinmektedir. Hatta bu özelliğin Klasik Osmanlı Türkçesinde de büyük ölçüde devam ettiği 
görülür. Ancak bazı kelime ve ekler zaman içinde düzleşmiş, bazıları ise uzun süre yuvarlak ünlüyle 
kullanılmaya devam etmiştir (Özkan, 2014: 43). Metnimizde uyuma aykırılık iki şekilde görülmektedir: 

Kelime kökünde: 

eyü (328b/11),  altun (353a/9),  ḳarşu (355b/6),  demür (361b/2), içün (365b/11) 

Eklerde: 

Yuvarlak ünlülü olanlar:  

-AlUm: ėtmeyelüm (319a/16), uçalum (335a/13), bilelüm (335b/15) 

+cUġAz: yüzcügezin (322a/7), ḳuşcuġazları (352b/21) 

+cUk: gögercincük (341a/11), pervānecuḳla (378a/3) 
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-düginden, -duġından: ṣınduġından (344a/3), geldüginden (358a/8) 

-dUḳçA: oḳunduḳça (358b/21), urduḳça (376b/14), vėrdükce (378a/20) 

-dUm, -dUŋ, -dUk, -dUŋUz: aradum (317b/1), gördüm (370b/6), baġladum (318b/17), ḳorḳmaduŋ 
(319b/21), geldüŋ (320a/6), yėdük (331b/13), geldüŋüz (332b/19), oḳuduḳ (363b/10), varduŋuz 

(368b/14) 

-ġun: azġun (337b/15) 

+lU: yėrlü (376b/2), dişlü (376b/8), ḳarınlu (376b/8) 

-u: ḳapu (355b/3), yazu (355b/5) 

+(U)m: ḳanadum (334b/6), dilüm (337b/8) 

+(U)mUz:ḥācetümüz (344b/6), ḳıṣṣamuz (344b/19) 

+(U)ŋ, +(U)ŋUz: elüŋ (326a/14),  aduŋ (314b/8),  cümleŋüz (333a/15), uşaġuŋuz (351b/1) 

-sUn, -sUnlar: çıḳsunlar (323b/16), vėrsün (323a/8), ḳalmasun (330a/18), eylesünler (345a/9) 

-(y)ü: dėyü (362a/1) 

-UbAn: yayuban (378a/4), dutuşuban (378a/5), geyüben (378a/8) 

-Up: dėyüp (377b/4), söyleyüp (377/a18), açup (378a/9) 

-Uŋ, -UŋUz: gelüŋ (316a/4),  varuŋ (335b/21), ṭuruŋuz (347b/9) diŋleyüŋüz (347a/17) 

-Ur: bilürem (341a/6), ḳalur (342a/2) 

-uz:  şināslaruz (360b/9) 

-Uz, -vUz: uçaruz (334b/1), dilerüz (335a/11), uçaruz (370a/20), geçevüz (370a/20), ṣıyavuz (375a/6) 

Düz ünlülü olanlar 

+ci: gözciler (352b/5), ḳapucı (325a/2) 

-dI: gördi (351a/19) oldı (317a/8), urdı (320a/6) 

+IncI, +ünci: üçinci (350b/21)ṭoḳuzıncı (355a/3), üçünci (363a/12) 

-IcAk: gelicek (370a/13), yaradıcaḳ (370b/8), olıcaḳ (371a/11), göricek (317a/6) 

-IncA, -Unca: oḳuyıncaḳ (328a/7), gelincek (341a/1), olunca (328b/13), olıncaḳ (336a/16), görüncek 

(361a/7) 

-mIş: düşmiş (318b/6), ṭoḳunmış (319b/2), ṭurmış (325a/8) 
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-IsAr: olısardur (327b/19), gönderiser (338b/17) 

-gIl: olġıl (342b/1), vurġıl (344b/10), eylegil (317a/9) 

-sIn: meşhūrsın (349b/6), Mūsāyī’sin (358a/16) 

-sIn: görürsin (349b/9), vėrürsin (335a/13), ṭutarsın (337b/12) 

-mIş: sürülmiş ḥasūddur (337b/8), arta ḳalmış iki dillü ve çoḳ başlu Sīmurġ (343a/3) 

+(y)I: ḳuyuyı (316a/5), sözi (319a/16), kendüyi (320a/21) 

Yuvarlak ve düz ünlülü şekli olduğu hâlde uyumu bozanlar: 

-dik, -duḳ, -dük:  eksüldigine (348b/16), geldügi (349b/2), yazduġı (351a/16), ėtdügi (352a/2) 

+dIr, -dUr: ėtmeklikdür (350b/18), ḫāẓırlamışdur (350b/12), nedir (341a/12), bataḳdır (351b/12) 

-DIr-, -dUr-: yėdirüp (353b/19), ḳaldır (319b/10) indirüp (320a/20), bildürüp (328a/10), çaldurı 

(343b/17) 

-dügince, -dügünce: döndügünce (348b/19), döndügince (314b/11) 

-IcI, -UcI, -ücü: yırtıcı (351b/14), uçucı (350b/7), döküci (350b/13), geçücü (351b/10) 

-ıḳ, -(i)k, -uḳ, -ük: delik (379b/2), delük (336b/12), artuḳ (359a/18), ṣalıḳ (320a/13) 

-(ı)n-, (u)n-: görindi (375b/16), görünmez (316b/17) 

-(I)r-, -(U)r-: ḳavşurup (358b/9), geyürlerdi (376a/18), çevirmişler (364b/2), ayırdılar (329A/11) 

dirirüp (370b/13) 

+lik, +lıḳ, luḲ, +lük: ḳulaġuzlıḳ (366a/7), ḳaraŋuluḳ (371a/17), Süleymānlıḳ (368a/19), ululıġı 

(337a/21), şehluġınca (355b/11), pürlük (351b/10) 

+sI, +U: ölüsi (316a/5), özüne (319a/3, öŋine (324b/18),  yoluna (351a/3) 

+siz, +sUz: ḥadsüz (372a/13), şehsüz (340b/3), fāyidesiz (350a/7), ṭahāretsiz (377a/7) 

-sIz, -suz: gülüşürsiz (358a/6), varursız (370a/21), ṣanursuz (333b/15) 

+(X)ŋ: ḳulaġuŋa (361b/2), cānuŋa (362b/13), ẕürriyetüŋe (362b/14), başıŋı (347a/10), kendüziŋi 

(317a/11), cemāliŋi (326a/12) 

+Uŋ / +niŋ +nUŋ: ḳulınuŋ manṣıbı (326a/20), ciḫānuŋ āḫiri (326a/21), merḳadinüŋ ḳabri (326b/6) 
muḥīṭüŋ üzerinden (326b/7-8), Ḫafī’niŋ ḫademi ve ḫaşemi (376a/11) 
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2.2.2. Ünsüzlerle ilgili ses olayları 

Ünsüz düşmesi  

Seslerin birbirleriyle olan ilişkileri sırasında gramer birliğinin bünyesindeki ünsüzlerden biri düşer, 
buna ünsüz düşmesi denir (Özkan, 2001: 155). Bu düşme ön, iç ve son seste görülebilmektedir.  

b- > ø / -b > ø 

bol- > ol- (358b/10), ṣub >ṣu (378a/20) 

-g-,  -g,  -ġ-, -ġ > ø  

yalġan > yalan (337b/9) ḳapuġ > ḳapu (318a/15), ḳamuġ >ḳamu (329a/19), türlüg > dürlü (327a/20), 
edgü > eḍgü > eyü (342a/19) 

-k- > ø düşmesi 

küçük> küçücük (333b/13) 

-l- > ø düşmesi 

oltur- > otur- (326a/6), keltür- > getür- (337b/13) 

Ünsüz Değişmeleri 

Genizsileşme 

Geniz ünsüzlerinin benzeşme yoluyla yakınındaki ünsüzleri kendi çıkış yerlerine doğru çekmesi olayıdır. 
Bu olay genellikle söz başındaki b- seslerinin gerileyici benzeşme ile m- sesine dönüşmesi biçiminde 
görülür (Karaağaç, 2013: 128).  

b- > m- 

Metinde birinci teklik kişi zamiri ben ve men şeklinde geçmekle birlikte ben biçimini ağırlıklı olduğu 
görülmüştür: men (331b/4), ben (334b/6) 

Bu değişme başka kelimelerde de görülmektedir: bin > min 

Sızıcılaşma 

Patlayıcı ünsüzlerin çeşitli sebeplerle sızıcı ünsüzlere dönüşmesi hadisesidir.  

b- > v- / -b- > -v- / -b > -v  

bar > var (376b/9), bar- > var- (378b/21), ber- > ver- (327a/20), çabış > çavuş (356a/21), seb- > sev- 
(320b/2)  

-d- > -ḍ- > -y- değişmesi 
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tod- > toḍ- > toy- (317a/5), adaḳ > aḍaḳ > ayaḳ (373b/18), adır- > aḍır- >ayır- (329a/2), edgü > eḍgü > 

eyü (342a/19) 

-g- > -y- değişmesi 

ögle > öyle (343b/4) 

ḳ- > ḫ- değişmesi 

taḳı > daḫı (315b/5), yoḳsul > yoḫsul (327b/1), aḳtar- > aḫtar- (345b/1), aḳşam > aḫşām (368a/1) 

Dudaksılaşma 

Bazı kelimelerde çeşitli sebeplerle ünsüzlerin dudak ünsüzüne dönmesi olayıdır (Vural, 2012: 119). 

ġ > v değişmesi: 

ṣoġıḳ > ṣovuḳ (331b/14), ḳoġ- >ḳov- (376b/2) 

Ünsüz türemesi 

Eserde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Biri ünlü çatışmasına engel olmak üzere ünlüler arasına 
getirilen /y/ ünsüzü diğeri de Arapçada hemzeli yazılmış kelimelerde hemzenin yerine yazılan /y/ 
ünsüzüdür 

Olma-y-a > olmaya (319a/4), zehre-y-i > zehreyi (320a/17), ʿacā’ib > ʿacāyib (322b/15), dā’imā > dāyimā 

(328a/8) 

Ünsüz ikizleşmesi 

Bir kelimenin bünyesindeki bir ünsüzün iki defa söylenmesi olayıdır. Metinde hem alıntı hem de Türkçe 
kelimelerde örneğine rastlanmaktadır. 

aṣıġ > aṣṣına (327b/2), Kerīmān > Kerrīmān (343b/2), idi > issi (364b/5)   

Ünsüz tekleşmesi 

Dilimizde aslî olarak aynı cinsten iki ünsüz yan yana bulunmaz. Ancak birtakım ekleşme, birleşme, 
türetme gibi ses olayları sonucu aynı cinsten iki ünsüz yan yana gelmektedir. Bu yüzden dilimize başka 
dillerden geçmiş bazı kelimelerde rastlanan iç ve son sesteki aynı cinsten iki ünsüzden biri düşer; bu 
olaya tekleşme adı verilir (Özkan, 2001: 160). 

cinn > cin (367a/2), Rabb > Rab (315a/17), ṣaff  >ṣaf (325a/16) 

Ünsüz göçüşmesi 

Kelime içindeki iki sesin yer değiştirmesi olayıdır. Bu ses olayı, ses aktarımı ya da yer değiştirme olarak 
da nitelenir  (Özkan, 2001: 173). 
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ögre- > örge- (334b/21), Müslümān > Müsülmān (318a/12) 

Hece yutumu 

Kelime içinde ekleme ve birleşme sırasında, arka arkaya gelen benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki 
heceden birinin zamanla erip düşmesi olayıdır. Bu ses olayı hece düşmesi veya hece tekleşmesi olarak 
da adlandırılır (Özkan, 2001: 168). 

Muṣṭafā’durur  > Muṣṭafā’dur (328a/11), salṭanatdurur  > salṭanatdur  (330a/3) 

Tonlulaşma 

Tonsuz ünsüzlerin iki ünlü arasında kalınca veya kendilerinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelince 
tonlu bir nitelik kazanması olayıdır. Bunun yanında Türkçe kelimelerde ilk seste de tonlulaşma 
görülmektedir. Bu ses olayı sedalılaşma, ötümlüleşme gibi adlar da alır.  

-ç- > -c- 

ança > anca (331b/17), bunça > bunca (335b/20) 

k- > g- / -k- > -g- / -ḳ- > -ġ- / -ḳ> ġ- 

kün > gün (315a/12), keldi > geldi (315b/7), olduḳın > olduġın (326b/10), gördük > gördügi (326b/8), 

gök  > göge (327b/9) 

Eski Türkçede tonsuz olarak kullanılan bazı kelimelerin asli şeklini koruduğu görülür: keklik (377a/8), 
kim (321b/14), kimse (321b/13) 

Iraḳ kelimesi metinde bir örnekte ıraġ (315a/13) biçiminde geçmiştir.  

t- > d- / -t- > -d- / -t > -d  

taḳı > daḫı (315b/5), terisi > dersü (356a/4), tut- > dut- (315b/10), titret- > ditre- (317a/4), til > dil 
(317a/14), telim > delim (364a/7); git- > gider (348b/21), yarat- > yaradan (338b/3); ḳanat >ḳanad 

(338b/1) art > ard (374b/2) 

Eski Türkçedeki kelime başında yer alan t’ler tonlulaşarak d’ye dönmekle birlikte bazı kelimelerde 
korunmuştur: ṭolmış (316a/6), ṭaġlaşdılar (316a/10), ṭamar (317b/2) 

Eski Türkçedeki tur- fiili metinde hem tonlu hem de tonsuz şekilde geçmektedir: ṭurur (316a/3), durur 

(316a/8) 

Sonuç 

XV. yüzyılın sonu ile XVI. asrın başlarında Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim 
dönemlerinde yaşamış olan Firdevsî’nin pek çok eseri olsa da bunlar içerisinde en önemlisi Süleymân-
nâme-yi Kebîr’dir. Elde bulunan nüshaları, Batı Türkçesinin ilk evresini teşkil eden Eski Anadolu 
Türkçesinin karakteristik birtakım dil özelliklerini yansıtması açısından önem arz etmektir. Bu sebeple 
eserin nüshalarının pek çoğu gerek tez gerekse müstakil kitap olarak çalışılmıştır. Bu çalışma eserin 36. 
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cildi üzerine yapılan kitap düzeyindeki çalışmayı haber verme ve eserin ses ve yazım özelliklerini tespit 
etme amacı taşımaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda ünlülerin ve ünsüzlerin yazımında Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerinin 
eserimizde devam ettiği; Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü olup uyuma girmeyen 2. ve 3. teklik şahıs 
iyelik eki +I, +sI, +(U)ŋ, ilgi hâli eki +Uŋ, +nUŋ, isimden isim yapan +sUz, fiilden isim yapan -IcI, 
ettirgen çatı eki -dUr- gibi eklerin uyuma giren örneklerinin de bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bu 
eklerden bazılarının yuvarlak ve düz ünlülü iki şeklinin olmasına rağmen kelime kökündeki ünlüye 
aykırı bir şekilde getirildiği tespit edilmiştir: ululıġı, şehluġınca vb. 
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