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Bilenler için her perşembe öğleden sonrası diğer günlerden farklıdır. 
Gazi Üniversitesi Edebiyat (Eski Fen-Edebiyat) Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümünün kurucusu, eski TDK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun’un başlattığı “Türklük Bilimi Seminerleri veya Perşembe 
Seminerleri”ni beklemek… Bu seminerlerin ucu açıktır. Başlama saati 
değişmez ama bitiş saati her hafta aynı değildir. Sunumun özelliğine 
göre süre uzayabilir. Alanın uzmanları hazırlıklarını yaptıkları 
makalelerini, bildirilerini, fikirlerini seminerdeki meslektaşlarıyla 
paylaşır, onların eleştiri ve önerileri doğrultusunda son şeklini 
vermeye çalışırlar. Seminerde söz almadan konuşamazsınız. Bilimsel 
hiyerarşiye, disipline uymak zorundasınız. Seminerlerde alan dışı 
konulara yani Türklük Biliminin ilgi alanına girmeyen hususlara 
değinilmez. Seminerlerde tatlı, tuzlu kuru pastaların yanı sıra 
mevsimine göre yeşil erik, kiraz gibi meyvelerin ikram edildiği de 
olur. Tuncer Gülensoy ve hocamızın son yıllarda yeşil elma ayrıcalığı 
da hatıralarımızda kalacaktır. 
İşte böyle bir Perşembe Semineri öncesi hocam bana kahverengi, 
kaliteli ciltli bir eser uzattı: Mahtum Kulu Divânı’nın tıpkıbasımı 
yapılan Molla Nefes nüshası. Prof. Dr. Annagurban Aşırov ve 
Ali Muslu tarafından yayına hazırlanan eser 2014 yılında TİKA 
tarafından yayımlanmıştı. Yazmanın fotoğrafı ve içerisine konulan 
CD’den ibaret 245+XIII sayfalık bir eser. Kitapla birlikte verilen CD’de 
eserin Türkmen harfleriyle okunuşu ve Türkiye Türkçesine yapılan 
aktarma yer alıyordu. Molla Nefes (1810-1862) klasik Türkmen 
şiirinin önde gelen, “aşk mülkünün şahı” kabul edilen isimlerinden. 
Kendisi için çoğalttığı Mahdum Kulu Divânı’nda döneminin ve 
bölgesinin dil özelliklerini yansıtmıştır. Büyük Türkmen şairi, âşığı 
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Mahdum Kulu’nun (1724/1733?-1807) Türkmenler için önemi… Yıllardan 
beri Mahdum Kulu üzerine yapılan çalışmalar… Türkiye’deki çalışmaların 
hiçbirinin Arap harfli özgün yazmalara dayanmayışı… Bu yayınların 18. 
yüzyıldaki Türkmen ağzına göre değil de Çağdaş Türkmenceye göre yapılmış 
Kiril harfli yayınlardan aktarılmış bulunması… Benim uzmanlık alanımın 
Çağatayca olması ve bir süre Mahdum Kulu Türkmen Devlet Üniversitesinde 
görev yapmış olmam… Muhabbetin sonunda benim özgün Arap harfli metni 
sil baştan okumam yani Çağatayca ve Türkmen ağzı özelliklerine sadık kalarak 
okuyabileceğim noktasına gelindi. Ben de hocamın bu isteğini büyük bir 
hevesle ve biraz da ata yurtlarında geçen günlerimin, Türkmen dostlarımın 
özlemiyle seve seve kabul ettim. Hocama “Tek bir şartım var.” dedim. Evet, ben 
okuyacaktım ama hangi yetkin kişi sağlamasını yapacaktı? Hâliyle hocam.
Salgın öncesinde başlayan ilk okumam biraz uzun zaman aldı. Bitirince sanki 
mezuniyet tezi gibi çıktısını hocama sundum. Sağ olsun, var olsun hocam 
satır satır, kelime kelime okumuş, eski tabirle derkenar usulüyle notlar 
düşmüş, düzeltmeler yapmış, önerilerde bulunmuş, sorular sormuş, sözün 
kısası öğretmeye devam etmiş. Tarihî metin yayınları önemlidir. Buradaki 
önerilerin bende saklı kalmasına gönlüm razı olmadı. Hocamın da engin 
hoşgörüsüne sığınarak burada sizlerle paylaşmaya karar verdim. Aşağıdaki 
cümlelerde italik kısımlar hocama aittir. Birinci sayfadan başlayarak önce 
hocamın cümleleri, daha sonra da yorumlarımız olacak.

“Mahdumkulu Çağatayca yazsa da sanki bu yazmayı istinsah eden onu Türkmen 
ağzına uydurmuş. Pek çok yazma da böyle olmalı. Çağatay özellikleri ile (bunlar 
ilk yazmanın tesiri) Türkmen ağzı özellikleri karışmış gibi. Karar vermek zor.” Bu 
cümleler etrafı çizilerek sayfa boşluğuna sonuç olarak yazılmış. Gerçekten 
bazı şiirlerde karar vermek daha doğrusu doğruyu bulmak zordu. Aşağıda 
vereceğimiz örneklerde ilk rakam şiir numarası, ikinci rakam ise beyit, dörtlük 
veya bent numarasıdır.

“bende-min” (1/1) “Daha sonra men okunmuş.” notu düşülmüş. “keçer-min” 
(46/1)’in yanına “min>men?, sin>sen ?”, “ider-sin”, (82/3) “olur-sen(82/4), sin 
mi sen mi?” Hemen altına “Anlaşılan imlaya uymuşuz.” Biz metni kurarken 
Molla Nefes’in tercihlerine mümkün mertebede bağlı kaldık. O nasıl yazdıysa 
öyle okuduk. Bilindiği gibi Çağataycada şahıs zamiri kaynaklı şahıs ekleri -min, 

-sin‘dir. Bu ekler Türkmencede men-sen’dir. Metnimizin men-sen’den yana 
olduğunu söyleyebiliriz ama –sin de oldukça fazla.
Dörtlük, nāvın / zāvın / a:vın (1/4) kelimeleriyle bitiyor. av’ın yanında ok ve 

“av, bugünkü Türkmencede uzun mu?” sorusu. Cevabı evet. Benzeri bir kafiye 
örgüsü, üstādıǌ /a:dıǌ / murādıǌ (25/11) şeklindedir. Türkmencede Ana 
Türkçedeki uzun ünlülerin varlığı Türkologları yıllardır meşgul ediyor. Macar 
Lajos Ligeti, Finli Martti Räsänen ve bizde de Osman Nedim Tuna ve Talat 
Tekin gibi hocalarımızın bu konuyla ilgili çalışmaları var.
‘yandırlar’ın (2/3) yanına “-dırır>-dır”. Metinin başka yerlerinde de geniş 
zaman çekiminin daraldığı örnekler var: bir-sen “verirsin” (82/8, 94/4), birler 

“verirler” (89/23), soldır “soldurur” (72/3).
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kimindin alur-sen kimine bir-sen (82/8). Bu dizenin yanındaki yorum: “bir-
sen <birür-sen. Bu özellik çok geçiyor. Metnin anlaşılması için de bunu, belki birkaç 
özelliği daha girişte açıklayalım.”
iġtibar (4/5); sağlık (5/1); maġşukum (6/7); saġ, saġındakı (11/2). Metni 
kurarken başlangıçta niyetimiz klasik çeviri yazı sistemine fazla yer 
vermemekti. Yani söyleyişi esas alarak okuyucuyu peltek s, ayın, ha, gı gibi 
işaretlere boğmamaktı. Ancak sayfalar ilerledikçe fikrimiz değişti. hakıkat 
(5/4, 11/5) “ḳ yanında i olduğu için.” Bu hususla ilgili birçok yerde g, gı’lar ğ 
yapıldıktan sonra yazığım (25/1) ok ile ğ yapılmış ve “Bundan sonra hep böyle.” 
(11/2)’de de “Bence bunlar ğ okunsa daha iyi” notu düşülmüş. Bu önerilerin 
ışığında ince ünlülerin yanındaki ka’yı ḳ, gı’yı ġ okuduk. beḳāya (57/4). 
Buradan hareketle iki ünlü arasında ve kelime sonundaki -g ve -ġ ‘ları hep ğ 
olarak gösterdik. Aynı şekilde hı’ları da ḫ olarak gösterdik: toḫtaşurga (49/3), 
toḫmın(49/4).
köǌül gaygā düşer mahşer gamındın (88/11). “ġayġā “kaygıya”: Tipik. ḳ-> 
ġ- olsa bile bunu imlaya pek yansıtmazlardı.” Gerçekten ġarġış / ḳarḳış, ġarġa 
/ ḳarġa, ġatlan-/ ḳatlan-, ġayġı / ḳayġı, ġul / ḳul gibi ikili örnekler olsa da 
ġ-’lı örneği olmayan ḳaç-, ḳan, ḳara, ḳardaş... gibi kelimelerin sayısı oldukça 
fazladır.
Divandaki 81. şiir bir elifnâme’dir. Manzum bir edebî tür olan elifnâme, birçok 
şair tarafından yazılmıştır. Eliften başlayarak ye’ye kadar bütün harflerle ilgili 
kelime veya dize yazmak esasına dayanan bu türe Mahdum Kulu da örnek 
vermiştir. Her bir harf için bir dize. Sıralama kaf, gef, lām şeklinde. Gef’in 
yanında bir ok ve “kef nerede? Demek ki telaffuzu esas almamış, harfi esas almış. 
kef ile gef’i aynı düşünmüş. Belki de kef demek gerek.” (88/5).

“kar” kelimesinin yanında ḱar, kâr, ruzıgâr… Bu tipler için ya ḱ, ģ ya da resmî 
imladaki gibi: kâr, ruzigâr (47/19) Yine kūze’nin yanında kûze veya ḱūze (47/21) 
yazılı. Kef ile gef harfleri İran alfabesinde iki farklı harfle gösterilir. Bizde ise 
tek harfe indirgenmiştir. Demek istediğimiz Batı Türkçesi metinlerinde kef 
harfi hem k, hem g, hem de ŋ’ye karşılıktır. Doğu Türkçesi metinlerinde kef 
ve gef harfleri yan yana kullanılmış, Farsça yazılan bazı sözlüklerde nasıl 
söyleneceği açıkça belirtilmiştir (Rahimi, 2018). Çağatayca metinlerde bunu 
açıkça görüyoruz. kef harfi k ve g ‘ye karşılık iken damak n’si için ısrarla nun-
kef (–ǌ) harfi kullanılmıştır. Molla Nefes de geleneğe uymuş ister iyelik eki, 
ister şahıs eki, isterse kelimenin gövdesinde olsun -Taǌrı gibi- damak n’lerini 
ǌ ile yazmıştır. Bu konu hocamı da epeyi meşgul etmiş ki çıktının ikinci 
sayfasında noktayı koymuş. “Bir süre sonra ģūya, ḱar, rūziģar gibi kelimelere 
palatal işareti koydum. Karar vermek gerek.” Hemen altına “k ve g’den sonra ince 
ünlü varsa ḳ ve ġ yapıyoruz. Bir teklif olarak yazmada sıkıntı yaratmayacaksa 
kalın ünlüden önceki k’yi ve g’yi de ḱ, ģ olarak gösterelim. Sıkıntı olacaksa önsözde 
veya ayrı açıklamalar bölümünde durumu açıklayalım.” Bu cümleleri nasıl 
anlamalıyız? Meslektaşlarımızın birçok yayınında ince çaparı göremiyoruz. 
Tarihî metinler üzerine çalışacak genç araştırmacılar teknik imkânların da 
artmasıyla bunu değerlendirebilirler.



51

..Yakup Karasoy..

TEMMUZ 2021 TÜRK DİLİ

Bilindiği gibi Eski Türkçedeki t-’ler Doğu Türkçesinde t- olarak devam ederken 
Batı Türkçesinde d-’ye dönmüştür ama bu kesin bir kural değildir. Batı 
Türkçesinde de birçok kelimede t-’ler t- olarak varlığını sürdürüyor. Bu durum 
hem Türkmence hem de ölçünlü Türkiye Türkçesi için geçerlidir.
Şimdi bu konuyla ilgili hocamın notlarına bakalım. dakıp (11/5)”dikkat d-”, 
tillerde (12/1) “Dikkat için t-”, tüşen (18/3) “t-”, dözebilseǌ (23/7) “d-”, daş 
kitmek (29/4) “Türkmen özelliği” düyşdür (29/7)”Türkmen öz.” “töker” (44/1) 
t-, döner d-, dağları d-, daş d- (44/2)” körmek tiler (7/3) “k-‘ler için bunları 
ölçü alabiliriz.” “değişḫānedür” (43/3), “tört bölen” (43/4) Arka arkaya olan 
bu iki dörtlüğün yanına “d- ile başlamış”. Altına ok çizilmiş ve “t- ile başlamış. 
Bunlara bütün eserde bakmalı. k- ~ g- meselesi için de ölçüt kabul edilebilir.” notu 
düşülmüş.

kördik sayın köǌli savır 
sabırsız karasız erdin (10/1)

kördik sayın (gördükçe)

cevr ü cefası köp yalancı dünya 
koymarsun kezmeğe yāre yar bile (40/1)
koymarsun “Bu biçim Türkmencede var mı? Yoksa z noktası konmadığını düşünüp 
koymazsun okumalı.”

kalem alıp nameni köndirdiğim bilmer miǌ (78/1) 

“eğer ‘bilmez misin” anlamında ise -miǌ soru eki ayrı yazılmalı.”
Bugün Türkmencede geniş zamanın olumsuzu 1. ve 2. şahıslarda -mar/-
mer; 3. şahıslarda ise -maz ile yapılır. bilmerin / bilmersiǌ / bilmez. Bu kip 
Çağataycada ise bilmesmén / bilmessén / bilmes şeklindedir. Nevâyi’deki 
bil-meǌ mü “bilmez misin?” yapısını hatırlayınca sanki iki kip karışmış 
gibi (Eckmann 1988:126). Molla Nefes nüshasında da -mas/-mes ‘li örnekler 
oldukça fazladır.

Maḫdum Kulu men cāna 
inanmas-men cihana 
duada yād kılana 
bolsun Ḫudā mededkâr (47/78).
Maḫtum Kulu hiç kim kalmas ölmeyen (115/17); uğrım yolım bilmes-men 
/ men irmes-men ḫocamga kulluk bercay ketürgen / yüzgiçilik bilmes-men 
derya teriǌ (69/3), almas-men / külmes-men / bilmes-men(186/3), fikr 
falçığına batdım çıka bilmes-men bir yan (186/5)…

bir safalı künmiş dik diǌ-duş bile baş koşman 
başıǌ aldıǌ karışdıǌ ne dost bildin ne düşman (111/2).
Aynı bentteki ulaşman, bulaşman yapıları için “Bu nasıl kip? Kaçıncı şahıs?” 
sorularının cevabı “koşmadan, bulaşmadan, ulaşmadan” yani -madan 
/-meden zarf-fiil ekinin bir görünümü olarak verilmiş.
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darb uruban Cenādiliǌ şehrine 
kâfirlere gazab salgan Alidür 
köz yumup açgunça kırk künlik yolı 
Düldüle bir fersah kılgan Alidür (118/1)
şiirin bütün dörtlükleri -gan Alidür şeklinde bitiyor. Soru: “-gan Türkmencede 
var mı?”

-an/-en sıfat-fiil eki Türkmencede yaygın olarak gördüğümüz geniş zaman 
sıfat-fiil ekidir. –yan /-yen’in yanında az da olsa -gan/-gen’i de görürüz. Mol-
la Nefes’te ise bu ek Çağataycadaki gibi kullanılıyor. tapgan (6/4), olturgan 
(69/3-3), bargan (23/4), yaratgan (81/7), sulagan (104/5), yolıkgan (104/4), 
aydışgan (104/4); digen (6/2), işitgen (58/2), bitürgen (69/3), yitürgen (69/3), 
bilgen (69/49), bergen (49/11), kezgen (11/5)…gibi. Türkmen ağzı özelliğine 
uygun olarak -ān/-ēn’li yapıları da görürüz. korkmān (9/2), istēn (83/1), ağlān 
(83/2)…

Habıbu’llah seni istēn 
tafar kaysı yolda seni 
valla körmeğe müştaḳdur 
biğ de ḫan da kul da seni (83/1)

“istēn”: Bu da girişte belirtilebilir. Türkmen ağzı. Bir de kapıya >kapā vb. çok. Bun-
lar tipik Türkmen ağzı.”

ayta bilmen öten işi başımdın (3/1); bir bende-men köp sözleyü bilmen az 
(16/5) “ilgi çekici”

bilip bolmaz ne vakt cāna erişe (32/2) “Türkmen öz.”

Metinde -a/-e + yardımcı fiiller ile yapılan birleşik fiillere -ı/-i,-u/-ü’lü örnek-
ler de eklenir. “sözleyü bilmen” için “ilgi çekici” tespitinin yanına;

bir öfişde etiǌ kanıǌ sorı bir (52/5) ve

dünyā mendin hezl etmez men hem behre almas-men

odım ötkür derdim köp ḫoş-vakt olup külmes-men

ağır baha ālemni altı cevge almas-men

dost kaysı düşman kaysı farkın aydıp bilmes-men

hiç kimse aǌmaz hālim āyāne boldum indi (186/3) ‘yi de -e al-, -p bil-’li örnek-
lere ekleyebiliriz.

Yazmada f ve p seslerinin yazılışı da not düşülen hususlardan birisi.

pozılan (7/5) “üç nokta koymuş.”, töküben (15/3) “Bugünkü Türkmencede nasıl? 
b mi ?”, peş alta (47/48) “biş”, ne ayrı kafım bar andın kiterge (46/3) kafım< 
kapım Acaba bunları p mi okumalı? atar-men çapar-men algır yiğite “f Belki de 
hepsini p okumalı.” peynine (31/4), meyniǌ (48/2), feynisinde (85/4) “bey-
nisinde>feynisinde. Yani beyninde.” Çağataycada bazı p seslerinin f olduğunu 
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biliyoruz. ofra-/ofran-<opra-,ofrak<oprak ‘elbise’, tofraḳ/ġ<toprak,yafraḳ/ġ, 
köfrüg/k<köprüg/k, tofuḳ<topuḳ (Eckmann 1988:24). Yazmada müstensih 
bu ses değişikliğini abartmış gibi. Aşırı düzeltmecilik, ayrı inceleme konusu 
olacak şekilde geniştir. alf<alp, kafu<kapu, köf<köp, fis<pis, taf-<tap- … gibi 
oldukça fazla örneği var. Hatta “beyin” kelimesi üç değişik şekilde karşımıza 
çıkıyor. Biz belirlediğimiz ölçütlere uygun olarak Molla Nefes nasıl yazdıysa 
öyle okuduk.

yamana öğüt abesdür (60/2) “Türkmen ağzında hebes olabilir. ‘abes̱>hebes’” Bu 
düzeltme ile benim metindeki özgün yazılışı dipnotta vermeme gerek kalma-
dı.

kimni derviş eylemiş gûyā teninde cānı yok (77/4). “Bugünkü Türkmencede 
kimi, vezne göre burada kimni olması gerek. Öyle de yazılmış. Bu da Çağatay deli-
li.” Çağataycada belirtme hâli eki -nı/-ni ve üçüncü şahıs iyelik ekinden sonra 

-n’dir. Türkmencede ise -ı/-i’dir. Eğer kelime ünlüyle bitiyorsa -nı/-ni olur. -n’li 
örneklere de rastlanır. Yazmada bütün şekillere örnek vardır. bendeni (69/3), 
hālimni (69/2), işlerni (69/3), āḫiretni (69/4), içiǌni (71/4), öziǌni (75/2); 
tonın keyip (33/4), asmānı nist eyler (33/4), cemālin körmegünçe (34/3), çā-
resin kılmaz (34/4), sözini diǌlegin (35/3).

toǌuz deryā neyler it ürip aya (20/4)

“deryā deryaya demek”

Türkmen ağzında yaklaşma hâli eki yaygın olarak +a/+e, iyelikten sonra 
+na/+ne’dir. Yazmada ise +ġa/+ge’nin yanı sıra +a/+e’li biçimleri de görürüz. 
köǌlümge (22/4), köǌle (22/3), dostlarġa (28/2), közümge (28/1), köǌülġa 
(34/5), yaḫşılıḳa, tarafa (35/2). Mahdum Kulu Divânı’nda yaklaşma hâli ekiyle 
ilgili bu örneklerin bir başka şekli ünlüyle biten kelimeler üzerine geldiğinde 
ekin geldiği kelimenin son ünlüsüyle birleşerek uzamasıdır. koǌşā “komşuya” 
(7/2), dünyā “dünyaya” (18/7,155/4). Ancak dünyāya (106/1, 174/1) örnek-
lerinde eğer “dünyā” olsaydı vezin bozulacaktı. Bu da bize Mahdum Kulu’nun 
şiirlerinde vezne dikkat ettiğini gösterir. deryā “deryaya” (67/3), deryāya 
(187/1), kişē “kişiye” (144/5), Ī̇sā “İsaya” (40/6); altā”altıya” (47/48); kafā “ka-
pıya” (47/59).

tört ferişte tāze tirilür yāranlar (33/6) “i yazılmış ama vezin bozuluyor=11’li”

mancınıkga bağlanıp bir ateş içre oklanan (75/4) “āteş vezinden”

dıne dāvet eylegeç Firavnıǌ artıp şirketi (77/3) “Fir’avnıǌ aslı da böyle vezne 
göre.”

kimisi işret bilen kimniǌ yimekge nānı yok (77/4).”Mesela bunu da iymek oku-
sak vezin bozulur. Zaten yimek yazılmış. Çağ. delili. Ama bazı yerlerde iy- var. O da 
Türkmen delili.”

Maḫtum Kulı dost yüzindin 
durmaz yaş akar közindin 
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bülbül bolup yar sözündin 
okam Yūsuf diye diye (139/9) 

“okam tipik Türkmen”

ayra düşip hecr ile hiçbir medārım kalmaz-a (76/1)

rahm edip sen sormasaǌ bir ayrı yārim kalmaz-a (76/2). 

“ayrı: yukarıda, ayra: Çağ. ile Türk. karışmasına örnek.”

ayralık odına yanıp bişmeyen 
zulum eli bile ülke aşmayan  
vatandın ayrılıp karib düşmeyen 
ülkesinde iliǌ kadrin hiç bilmez (193/7)

kim bardur ki felek bağrın yüzmemiş 
gövresin kıymamış köǌlün ezmemiş 
Maḫdum Kulı dağ deryalar dözmemiş 
destur budur ayralığa ağlarlar (24/5)

“ayralığa, Türkmen özelliği.” 

Çağataycada “ayrı, ayru, ayrılmak, ayruluk…” gibi kelimeleri (Ünlü, 2013: 79-
80); Türkmencede ise “ayra, ayrı, ayralık, ayrılmak, ayrıt…” gibi kelimeleri gö-
rüyoruz (TDDS, 2016: 99-100). Buradan çıkaracağımız sonuç Türkmencenin 
hem Çağatayca mirasını sürdürdüğü, hem de kendi ağız özelliklerini günü-
müz Türkmencesinde yaşattığıdır.

kimisi Karun kibi yığmış hayr u ihsanı yok (77/4) “ḫayır vezinden.”

kurtulur mı kahbe can böyle güvahdın yā Rab (14/3) “kafiye: güvādın, metinde 
güvāhdın”

durmaz yüz ilaçlar bile (17/4) “ş ile kafiye olması, cim ile yazılsa bile ç okundu-
ğunu gösterir.”

namazda / sazda /yaza (38/3) “kafiye yazda metinde yaza”

merdan / erdin / minberdin (47/40) örneği Türkmen ağzının Çağataycaya 
yansıdığının önemli bir delilidir. Çağatay imlasını kullanmasına rağmen kafi-
ye Türkmen ağzı özelliğini gösteriyor.

Halk şiirinde hocamın da vurguladığı gibi yazılış ile söyleyiş farklı olabiliyor.

gerçi bu Maḫdum Kulıdur meyl-i nefs ü hevā (76/5) “Anlama ve vezne göre mā-
yil-i olması gerek. Bu da müstensihin ne kadar değiştirdiğine örnek.”
her başda bir ḫayal bar kul özinni iğ sayar (90/2) “Aslında önce özin yazmış, 
sonra şiirin aslına ve veznine (14’lü) bakıp -ni eklemiş. Özini okumak daha doğru. 
Ama aşağıdakiler özin.”
tört pişvā bilen Hazret-i Alini (126/4) “ti tamlama değil.” Türk bilim 
çevrelerinde gördüğümüz çok yaygın bir hata. Farsça tamlama gibi yazdığımız 
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ifadenin aslında yanlış olduğunu anlıyoruz.
Alinin hazreti. Sözlükte “hazret: 1. şahıs veya kutsal sayılan varlık isimlerinin 
başına getirilip Farsça isim tamlaması şeklinde kullanılır ve saygı ifâde eder. 
Hazret-i Peygamber, Hazret-i Ali...”
(Ayverdi:1233) TDK Türkçe Sözlük’te ise “hazret 1.Yüce kabul edilen kimselerin 
adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan: Hazreti Ali, 
Hazreti Fatma….” (TS, 2005: 872).
yā adı Cebrāyil Teǌri emıni (137/7) ( Çağatayca? Türkmence ?)
Şiş bile Keyūmers Keyan çendānı (166/2) “Şis Şit peygamber metinde”

Firāğı dir revac bergin sen dine 
Şahlarıǌ şaları İslāmıǌ zıne 
emriǌe muti it İran zemine 
rūz u şeb nālişim budur ḫudāya (198/5) “sālārı başlık, başbuğ”
eylegey hāristanda gül kibi ıman feydā (199/5) “ḫār = diken”
Çıktıda soru işaretli kelimeler de var. Örnek olarak:

Maḫdum Kulı ḫatādın gayrı eldin iş kelmez 
çumdım günā çeşmine yürek kaynar cūş kelmez (69/5).

“çumdım: Türkmencede nasıl?” çümdim. Anadolu ağızlarında “çimmek, 
çömmek, çümmek” şeklinde yaşayan kelime “suya dalıp çıkmak, yıkanmak” 
anlamındadır.

ecel deryā boylar başıǌdın aşar 
serişteǌ su bolur akılıǌ çaşar (82/6).

“çaş- Türkmencede nasıl?” Türkmencede “çaş-: şaşmak, şaşırmak, dağılmak.” 
(TDDS 2016:194).

Maḫdum Kulı bı-nevā bı-çāre andelıbi 
bir parça gam-ı devran bolmış anıǌ nasibi 
yığılsa kılmaz çāre aǌa dehriǌ tabibi 
her meclisde sohbetde yād idiǌ bu garibi 
ey yāranlar şād idiǌ duada bizni (185/7)

“a=A, Acaba Andelib’i mi kastediyor ?”
Mahdum Kulu’nun çağdaşı sayılabilecek, Oğuznâme sahibi Nurmuhammet 
Andelip, (18.yy.[1710?-1767?]) Türkmen edebiyatının önemli isimlerindendir. 
(Yusupov, Yusupova, 1992: 117).

Maḫdum Kulı ol menzile diyāra 
kiren kaydıp çıka bilmez kenāra 
yāranlar bu derde bar mudur çāre 
örtenip odanıp kezmeli boldım (191/7)

“odanıp: od ile mi ilgili acaba?” Cevap: odan-: bir şey uğruna yanıp yakılmak.
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Hocam bazı tespitler için “ilginç” kelimesini kullanmış. Bunları da 
dikkatlerinize sunuyorum:
tört miǌ pildārı bar kala yıkardın (50/3)

“kala: kal’a> kala ilginç!” Gerçekten bu yazılış Türkmen ağzındaki “kalġa”ya da 
Çağataycadaki “kal’a”ya da uymaz.
altmış yaşda navrız küni luv yılı
turdı ecel yolın tüsdi atamıǌ (65/1) “luv yılı : ‘ejderha’ hayret ! Hâlâ varmış.”
12 Hayvanlı Türk Takvimi, Türkmenler arasında bugün de bilinmekte ve 
kullanılmaktadır. Türkmen söyleyişine göre bu yılların adları şöyledir: sıçan, 
sığır, bars, tovşan, luv, yılan, yılkı, goyun, bicin, takık, it, doŋuz (Biray, 2009: 
671-682).

Maḫdum Kulı aydır yer yüzin yörseǌ 
āḫiri ölümdür dünyānı düzseǌ 
üç yüz elli altı yıl ālemni kezseǌ 
Filḳus oğlı şāh-ı İskender bile (68/5)

“Bu adam Filip olmalı. Filipos ama niçin ḳ ile?”
s̱e sehven eyleseǌ dönip yaka tutmak kerek

“İlginç! sehven sin ile. Ama şiirde peltek s için kullanılmış. Demek ki sin’le olan 
kelimeleri de o zaman peltek telaffuz ediyorlarmış.” Bugünkü Türkmen 
Türkçesinde bütün s ve z’ lerin peltek söylenmesi Türkmencenin temel 
özelliklerindendir.
Firgun Hāman Şeddad niçe kâfirler (88/17)

“Firgun: Şu Firavun’a bak, ne hâle gelmiş!”

Maḫdum Kulı oturduǌ ömriǌ ġāfil ötürdiǌ 
Hak üçün ne iş bitürdiǌ eger yüz yaşa yetdiǌ (100/15)

“Mahdum Kulu, 100 yıl yaşamış mı?”

şol vakıtda bir iki durgan Şeyh-i Şab 
bu oğlana pata beriǌ didi sāb (113/11)

“Hele bak, fātiha ne olmuş?”

yiğitniǌ dünyada üçdür muradı 
mahbub kerek yarağ kerek at yaḫşı (172/3)

“at, avrat, pusat”

āşıklarnıǌ işi durar sūz u güdāz 
āşıklarga hacet imes rūze namaz (12.vr)

“Başka yerden mi karışmış?” 14. şiirin yazılışı sorunlu. Başka bir şiire ait olan bu 
beyit de yanlışlıkla araya girmiş.
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Hocam bazı kelimelere anlam vererek esere ekleyeceğimiz küçük, kısa sözlüğe 
de katkılarda bulunmuş. Örnekleri şöyledir: “ve’s-süflā, en sefiller” (12/4), 

“tayındın yani eşinden, denginden” (18/2), eyeǌ emrini tutmayın (19/1) “eye: 
Rab yerine kullanılıyor gibi.” nirde derviş körseǌ barıp alkış al (20/3)”alkış, dua 
anlamında kullanmış.” demiǌ feriştesi demiǌ tükedip (24/2) “demiǌ, senin 
kanını” her ülkeni niçe tor ḫarāb eyler (26/3) “tor, ‘tuzak’ “eyyem sen utandur 
uymış iḳbālım (30/5)”idi>iye>eye>eyye Eyyem: Rabbim” özin bildür ey feti 
(47/42) “genç fetā’dan”, çıkdı koşun öǌi ardı bilinmez (50/1) “koşun ‘ordu’”

bu dünyā bāzigârdur 
bāzısin çaldı kitdi 
gümrāh idip niceni 
yoldaş dip aldı kitdi (86/1)

“bāzı : yırtıcı kuş anlamındaki kuş olmalı.”

ey boy uzun akıl az 
başı şette kolı saz 
ceng eyledi bahrıbaz 
düşdi sad bahrı kana (99/4)

“bahrı, bir deniz kuşu olmalı.”

Resul çağır aydır ashablar sorıǌ 
oğlanı uzadıǌ bir fata beriǌ (113/16)

“fâtiha’dan ama dua anlamında.”

Maḫdum Kulım mevlam candın yakındur 
çilim bir şor sudur ten bir zemindür 
ıman bir tilkidür gövre bir indür 
tilki tüsse döze bilmez çilimkeş (117/5)

“döz- tahammül etmek, tüsse< tütsüye”
ne ummandur ne talaydur batıp-men (170/4)
her kim kirse ol talaya ummāna

“Köktürkçe talu>tala”
ayallarda uyat kızda şerim yok (177/3)

“şerim<şerm ‘ utanma’ “

şir her çakda bir av atar 
dir avıma kim el katar 
fil burnun feleğe dutar 
gürk körse ḫamıre döner (197/3)

“gürk Fars. kurt”
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koçaklar yasanur yav küni 
yığlıp kelse koşun kēni 
peygamber bezer yüküni 
yoldaşa bakmayan erdin (204/6)

“yav<yagı ‘savaş, düşman’ “
Aziz okuyucular, elinizdeki bu yazıya 88. şiir vesile oldu:
Allahnıǌ emrindin Hak fermanındın
Azrāil öz cānın alsa kerekdür (88/7) “Çok güçlü bir şair!”

kardaşlar kün kündin beter bolupdur 
yıl yıldın bidgatlar kelse kerekdür 
hamrā içip zina kılan cihana 
belli menşur bolup dolsa kerekdür

deryāları kurur sular çekilür 
ay künler tutulur yuldız dökülür 
beyik dağlar erir yer kök yıkılur 
yalguz mevlam özi kalsa kerekdür

bir burağı hülle bile bezerler  
altun kümiş yetmiş renge düzerler 
tört ferişte tirilürler kezerler 
Muhammed kabrine kelse kerekdür
Yaratılıştan itibaren inançların anlatıldığı, sorgulandığı, cehennem tasvirinin 
yapıldığı sosyal tahlillerin olduğu bu muhteşem şiirden sonra: “Şimdi ben bir 
dergâh kursam, müritlerimi etrafıma toplasam ve bu şiiri okusam vallahi hepsi 
ellerini dizlerine vura vura feryat figan ederler. Benim de bir şeyh olarak şöhretim 
arşa ulaşır. Müritler de uçurup dururlar zaten.” Yorum sizin.
245 sayfalık çıktının sonuna geldik. Son söz hocamın. Tekrar büyük bir 
yetkinlikle ilk sayfasından son kelimesine kadar okuduğu, düzeltmelerde, 
önerilerde bulunduğu için köp rahmet.

“Sonlara geldim. Vardığım sonuç şu. Bu nüsha (Mahdum Kulı’nın elinden çıkanı 
bilmiyoruz, onun için bu nüsha diyorum.) karma. Yani Çağatayca ile Türkmen 
ağzının karması. Onun için yazmadaki imlaya uymak en iyisi. Datifi -ge yazdı 
ise -ge, -e yazdı ise -e. Akuzatifi -nı yazdı ise -nı, -ı yazdı ise -ı. yi- yazdıysa yi-, iy- 
yazdıysa iy. Kelime başı k-’yi ne yapacağız o zaman? t-~d- bir ölçü olur demiştim. 
Bunun bir dökümünü yapmalı. Bana d- çok daha fazla görünüyor. Eğer gerçekten 
böyle ise o zaman kelime başı kef’leri (Tabii Türkçe kökenlilerde) g- okuyalım. Bir 
de gayın’ları hep g okumuşuz. Bence ğ okumalı: dağ, bāğına. Sadece kelime başında 
g: ġālib.
Bir de söz başında açıklamalar diye bir bölüm olmalı. Burada, okumada 
(transkripsiyonda) izlenen yol madde madde açıklanmalı.”
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