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ÖZ: Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra yaşadıkları her yerde
Kur’an’ı kendi dillerine tercüme etmişlerdir. Kur’an tercümeleri
Türkçenin tarihî dönemlerini takip ve tespit etmek bakımından son derece
önemli belgelerdir. İslamiyeti kabul eden Türkler, intisap ettikleri dinin
kutsal kitabını kendi dillerine aktarırken büyük özen göstermişlerdir. İlk
dönemlerde genellikle satır arası tercümeler yapılmıştır. Bire bir, kelime
kelime yapılan satır arası tercümelerde her ifade için ayrı ayrı karşılıklar
kullanılmıştır.
Bu yazıda Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bir satır arası
Kur’an tercümesinde damak n’sinin yazımına ilişkin alışık olunmayan
yazım özellikleri üzerinde durulmuştur. İstinsah tarihi, mütercimi ve
müstensihi bilinmeyen bu tercümedeki dikkat çekici bir özellik olan
damak n’sinin yazımından hareketle eserin hangi dönemde ve sahada
yazıldığına ilişkin çıkarımlarda bulunmaya çalışılmıştır.
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An Interesting Example About Orthography of “Nasal n”:
Interlinear Kur’an Translation Numbered OR 9515 in the British
Library
ABSTRACT: After converting to Islam, the Turkish people had
translated the Qur’an into their own language wherever they settled. The
translations of the Qur’an are essential to tracing and identifying the
historical periods of the Turkish language. The Turks who had been
converted in to Islam have taken great care in translating the holy book of
the religion to which they have converted. In the earliest period interlinear
translations had been common. In these literal, word-for-word translations
a counterpart had beenn assigned to each term.
In this paper I examine the uncommon orthographic features of the
nasal n in an interlinear translation of the Qur’an belonging to the period
of the Old Anatolian Turkish. Based on the remarkable orthographic
features of the nasal n, an attempt has been made to determine the period
and region to which the translation belongs, whose date of copy,
translator, and scribe is otherwise unknown.
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GİRİŞ
Türkçenin asli sesleri arasında yer alan ve Köktürk Yazıtlarından
bu yana gelişimini takip edebildiğimiz damak n’si sesi (eski ve yaygın
bir yanlış olarak bu ses için “nazal n” terimi de için yazıtlarda h harfi,
Uygur metinlerinde ise
birleşiği kullanılmıştır. Türkçenin yazımı için
Arap alfabesi kullanılmaya başlandıktan sonra ise damak n’si için Doğu
Türkçesinde  نڭ, Batı Türkçesindeyse  ڭve  كkullanımının yaygın olduğu
görülür.
British Library OR 9515’te kayıtlı bulunan satır arası Kur’an
tercümesinin Türkçe kısmında dikkat çeken en önemli özelliklerden biri
damak n’sinin bu metinde 9 farklı şekilde gösterilmiş olmasıdır
(Meredith-Owens 1957: 258-276)1. İstinsah tarihi kesin olarak

1

Bu nüshayı bilim dünyasına ilk defa ayrıntılı şekilde tanıtan Meredith-Owens,
metinde damak n’si için  نكve  نڭkullanımlarını ayrı ayrı zikrederek bu sayıyı ona
çıkarmaktadır. Maalesef biz bu yazmanın siyah beyaz ve bir hayli silik bir dijital
kopyası üzerinde çalışma imkânı bulabildik. Metnin orijinalinde Türkçe kısmın
kırmızı mürekkeple yazılmış olması, siyah beyaz dijital kopyanın okunmasında bir
hayli sıkıntı çıkardı. Fiziki şartlara ilişkin bu zorluktan dolayı kef üzerindeki üç
noktanın varlığı/yokluğu üzerinden bir tasnife gitmek mümkün olmadı ve her ikisini
bir arada değerlendirdik.
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bilinmemekle beraber 14. yüzyılın sonu ya da 15. yüzyılın başına ait
olduğunu tahmin ettiğimiz metindeki bu durum özel bir incelemeyi ve
metin içi tasnifi gerektirmektedir. Damak n’si için metinde kullanılan
şekiller şunlardır: A-  ڭB-  قC-  ڨD-  غE-  نF-  نكG-  نقH-  نڨI- نغ
İlk dikkati çeken nokta damak n’si sesi için hem bir tek harfin hem
de iki harften oluşan birleşiklerin kullanılmış olmasıdır. Yukarıda da
belirttiğimiz üzere bu ayrım hem Köktürk harfli metinlerle Uygur harfli
metinler arasında hem de Doğu ve Batı Türkçeleri arasında vardır; ama
genel itibariyle bu kadar geniş bir çeşitlilik mevcut değildir. Bu dokuz
şeklin kullanım yerleri ve sıklıkları bize daha fazla fikir verebilir.
Aşağıda damak n’si için kullanılan her işaret, kullanıldığı yerler de
göz önüne alınarak tasnif edilmiş ve tüm kullanımlar sıralanmıştır.
Sözcüklerin transkripsiyonu yapılırken damak n’si için farklı bir yol
izlenmiş ve kullanılan harflere göre her grup için ayrı işaret/işaretler
kullanılmıştır. Esasında metindeki bu yazım özelliğinin daha iyi
vurgulanabilmesi açısından sözcüklerin transliterasyonla gösterilmesi de
tercih edilebilirdi; ama bu defa da okuyucular için ek açıklamalar yapmak
gerekecekti. Bu sorunu bertaraf edebilmek için sözcüklerin
transkripsiyonunu yaparken damak n’si için böylesi bir farklı yöntem
izlenmiştir.
A) Damak n’sinin  ڭile Yazıldığı Sözcükler
Bu, esasında damak n’sinin yazımı için -özellikle de Batı
Türkçesinde- beklendik bir şekildir. İncelediğimiz metinde bu işaretin
genelde ön ünlülü sözcüklerde ve ön ünlülü sözcüklere ulanan eklerde
kullanıldığı görülmektedir.
1- Kök veya gövdede: Aşağıdaki listeden de görüleceği üzere bu
şekil sadece iki örnekte (aŋla- 121a3, soŋ 36b4) art ünlülü sözcüklerde
kullanılmış olup diğer tüm kullanımları ön ünlülü sözcüklerdedir:
beŋdeşsüz (119a3, 124b2, 127a3, 136b2), beŋze- (3a3), beŋzersüz (71a5),
deŋiz (149b3), diŋlen- (57b4, 93b5, 154a1, 170a1), göŋül (111b3, 134b4,
157b2, 157b4), öŋ (38b3, 71b2, 194b1), öŋdin (102b4), siŋek (71a2-3-4),
süŋük (74a1, 82b5), yiŋ- (24b4), yiŋdür- (49b1).
2- Teklik 2. şahıs iyelik ekinde: Burada da yine genelde ön ünlülü
sözcüklere ulanan eklerde kullanımın yoğun olduğu görülüyor: birdügüŋ
(161b1), diledügüŋ (20a1), dilüŋ (16a1), dirligüŋ (30b5), döndügüŋ
(136b3), elüŋ (18b1, 19a1, 25a5, 139b2, 163b1, 188b1), ellerüŋ (57b2),
göŋlüŋ (111b3, 134b4), gözlerüŋ (36a5), èilmüŋ (179a2), işlerüŋ (120a2),
kendüsüŋ (118b1), sözüŋ (54b4), ünüŋ (210b1), yüzüŋ (7b4, 199a3,
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202a5); ḳızlaruŋ (230b5, 234a3), Taḳrıŋ (17b4), TaÆrıŋ (124b2, 127a3,
130a1, 151b5, 177a3).
3- Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman, şart, hikâye birleşiği
ve şart birleşiği çekiminde: Sadece bir örnekte (dutduŋ) art ünlülü bir
sözcüğe ulanan ekte kullanılmıştır. Diğer tüm kullanımlar ön ünlülü
sözcüklere ulanan eklerdedir: birdüŋ (141a4, 159a5, 228a3, 230b4),
biribidüŋ (161a4), degülidüŋ (166a5, 166b1-3, 177a2), depeledüŋ (20b5),
döndürdüŋ (7b4), dönmeziseŋ (7b5), dutduŋ (161b5), eydeyidüŋ (30b1),
eyledüŋ (120a2-3), geldüŋ (21a2, 23b1, 46b3), gelmedüŋ (30a4),
getürdüŋ (5a1), getürmedüŋ (36b5), gördüŋ (30a3), öldürdüŋ (160a1),
ölüriseŋ (43a4), sözlülerdeniseŋ (121a5).
4- Çokluk 2. şahıs iyelik ekinde: Birkaç kullanım dışında
çoğunlukla ön ünlülü sözcüklere ulanan eklerde kullanılmıştır:
analaruŋuz (104a2), atalaruŋuz (104a2), biriŋüz (84b5, 198b5, 245b2) birüŋüz (91b5), dillerüŋüz (90b2, 197a2), dönecegüŋüz (209b1),
dükelüŋüz (123a2), elüŋüz (246b3), elleriŋüz (25b5) - ellerüŋüz (123a1,
198b3), erenlerüŋüz (229a3), evüŋüz (93a5, 226b3), evlerüŋüz (104a2,
227a2), göÆlüŋüz (231b5), göÆüllerüŋüz (232b4), günüŋüz (216a4),
ikiŋüz (21a5), inüŋüz (141a1), eyü işlülerüŋüz (226a1), işüŋüz (132a5),
úarındaşlaruŋuz (220a2), kendüsüŋüz (47b4, 104b2), köyüŋüz (148b1),
niceŋüz (103a2, 105b1, 109b4, 183a1-2), şehrüŋüz (147a2), TaÆrıŋuz
(29b1-5, 31a4, 75a4), ùayılaruŋuz (104a4), tenüŋüz (196b3), tenlerüŋüz
(104a1), üsdüŋüz (74a4, 221b1), üstüŋüz (215b4), yiriŋüz (24b2, 39b4,
121b3, 183a2), yöreŋüz (120b4).
5- Çokluk 2. şahsın görülen geçmiş zaman, şart, hikâye
birleşiği ve şart birleşiği çekiminde: Tüm kullanımlar ön ünlülü
sözcüklere ulanan eklerdedir: bildüŋüz (96a1), bilmedüŋüz (205b4),
bilüriseŋüz (83a3, 83b3, 86b4, 128a1, 181a1), bilmeziseŋüz (220a1),
birdüŋüz (201a5), biribindüŋüz (244a4), birüriseŋüz (230a5), degülidüŋüz
(243a5), degülseŋüz (120b4), depeleridüŋüz (225a5), didiŋüz (153b3,
171b3), dileriseŋüz (225b3), diridüŋüz (85b3) - dirüdüŋüz (217a5,
245b4), eglenmedüŋüz (32a2), eydüridüŋüz (90b2), eyitdüŋüz (90b4),
getürdüŋüz (122b5, 235b4), girdiŋüz (93a5), gizleseŋüz (233a3),
götürdüŋüz (101b1), güleridüŋüz (86a5), işitmeseŋüz (90b4), işlediŋüz
(155a1) - işledüŋüz (220a3), işleridüŋüz (179a3, 216a5), sizdüŋüz
(243b2).
6- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: Sadece iki örnekte (úıluŋ,
yapışuŋ) art ünlülü sözcüklere ulanan eklerde kullanılmıştır. Diğer tüm
kullanımlar ön ünlülü sözcüklere ulanan eklerdedir: bilüŋ (37a5), birüŋ
(61b3, 63a1-2, 63b2, 72a5, 95a5, 96a1, 102a3, 143b1, 226b5), birüŋüz

169
TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Damak N’sinin Yazımına İlişkin Bir Örnek

(91b5), depelemeŋ (157b1), dileŋ (232b4), dilemeŋ (80b4), dimeŋ (24a3),
gerü dönüŋ (39b3, 91a1, 93b3, 222a2), eksimeŋüz (133b2), eyidüŋ (21a5,
21b4, 119b5, 226b3), eyleŋüz (239a1), eylemeŋüz (105a5), eylenmeŋ
(233a1), geçüŋ (92a4), gelüŋ (223a3, 225b4), gelüŋüz (119b4), gelmeŋüz
(31a1), getürüŋ (41a4, 47a5, 150b1, 167b5, 173b3, 233b3), getürmeŋ
(62a4), girüŋ (141a1, 232a5), girmeŋ (232a4), girmeŋüz (93a4), gönderüŋ
(230b2), görüŋ (181b4, 202a4), gösderüŋ (242b1), göyündürüŋ (48a3),
içmeŋ (101a3), inüŋüz (141a1), isdeŋ (181a3), işleŋüz (239b2), ivmeŋüz
(43b5), úıluŋ (63a5, 180b5), öldürüŋ (182b2), söyleŋ (236a1), söylemeŋüz
(86a1), sürinmeŋ (131a3), yapışuŋ (72a5), yiŋ (23a2, 61b3), yiŋüz (27b5,
63b1, 79a4, 240a3), yüriŋ (151a4, 202a4), yürimeŋ (185b2), yürimeŋüz
(133b2).
7- İlgi durumu ekinde: Üç yerde (çalabısınuŋ, úızlarınuŋ,
úorúulularuŋ) art ünlülü sözcüklere ulanan eklerde, geri kalanların
tamamında ön ünlülü sözcüklere ulanan eklerdedir:
birbirinüŋ (123a2), birenlerüŋ (245a4), çalabısınuŋ (34b3), dünüŋ
(82b3), eyleyenlerüŋ (148b5), göklerüŋ (11a4, 83a5, 120b3), günüŋ
(82b3, 216a4), güninüŋ (154b4), işlerüŋ (210a2, 211a5), úızlarınuŋ
(231a1), kimsenüŋ (229a3), kimüŋ (83a2, 85a4-5, 178a5), kişinüŋ (27a2,
41a4-5), úorúulularuŋ (132b4), senüŋ (10a2 vd. 26 defa), sizüŋ (6a4 vd.
55 defa), ünlerüŋ (210b1), yidisinüŋ (83a5), yirüŋ (11a5, 99a1, 120b3,
239b4).
B) Damak n’sinin  قile Gösterildiği Sözcükler
Tamamı art ünlülü sözcüklerde ve bunlara ulanan eklerdedir.
1- Kökte veya gövdede: aú- (aŋ- 62b5, 221a3, 224a3), aúla(aŋla- 39a5, 39b2), aúlu (aŋlu 210a5), aúlucaú (aŋlucaú 45a4), aúsuzda
(aŋsuzda 92b1), úaraúulıú (úaraŋulıú 51a4, 98a4, 150a2, 229b2), soú
(soŋ 65a1, 88a1, 125b5, 140a2, 176b1, 179a3, 194a5, 209a3), soúra
(soŋra 1a3 vd. 17 defa), Taúrı (Taŋrı 17b4), yaluúuz (yaluŋuz 51b2,
246b2), yaúlış (yaŋlış 38b1).
2- Teklik 2. şahıs iyelik ekinde: anaú (anaŋ 20a3), araú (araŋ
162a5), çalabuú (çalabuŋ 1b5, 64b3, 67b3, 214a5), TaÆrıú (TaÆrıŋ 3b14, 4a5, 108b5, 163b3, 172a4, 179b3, 238a1), Tanúrıú (TaÆrıŋ 22a1),
úanaduú (úanaduŋ 163b2), úanatlaruú (úanatlaruŋ 136a5), úarındaşuú
(úarındaşuŋ 20b2, 21a4), yaúaú (yaúaŋ 139b2, 163b1).
3- Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman ve şart çekiminde:
ayırduú (ayırduŋ 30b1), bulmasaú (bulmasaŋ 93b2), durduú (durduŋ
31a3), durmasaú (durmasaŋ 128a2), dutduú (dutduŋ 26b1), oúıduú
(oúıduŋ 188a5), saúlamaduú (saúlamaduŋ 30b2), úalduú (úalduŋ 21a1),
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úılduú (úılduŋ 30a4, 47b1), úurtılduú (úurtılduŋ 161b3), yazmaduú
(yazmaduŋ 188b1).
4- Çokluk 2. şahıs iyelik ekinde: aàızlaruúuz (aàızlaruŋuz
219b4), alduàuúuz (alduàuŋuz 219b4), altuúuz (altuŋuz 221b1),
analaruúuz (analaruŋuz 219b3), araúuz (araŋuz 23b3, 70a1, 105a5,
189a3, 196b4, 224a1), arduúuz (arduŋuz 80b5), ataúuz (ataŋuz 72a2),
atalaruúuz (atalaruŋuz 46b2, 120b5, 125a3, 246a1), ayaúlaruúuz
(ayaúlaruŋuz 25b5), bolduàuúuz (bolduàuŋuz 197a5), çalabıúuz
(çalabıŋuz 55a4, 240a3)- çalabuúuz (çalabuŋuz 54b1, 79b1),
çalaplaruúuz (çalaplaruŋuz 43b3), úanúıúuz (úanúıŋuz 144b3),
úaravaşlaruúuz (úaravaşlaruŋuz 95b1, 96a2), úılduàuúuz (úılduàuŋuz
23b5), úız úarındaşlaruúuz (úız úarındaşlaruŋuz 104a3), úopduàuúuz
(úopduàuŋuz 212a3), úullaruúuz (úullaruŋuz 95b1), oàluúuz (oàluŋuz
219b4), oàlanlaruúuz (oàlanlaruŋuz 244b2), ortaúuz (ortaŋuz 182b5),
pınàarlaruúuz (pıÆarlaruŋuz 130b1), TaÆrıúuz (TaÆrıŋuz 6a4, 22a5,
52a4, 63a1-5, 76b5, 120b5, 188a2, 213a5, 215b4, 241b5), Tanúrıúuz
(TaÆrıŋuz 46b4), Tanúrılaruúuz (TaÆrılaruŋuz 48a3), ùayazaúuz
(ùayazaŋuz 104a5), ùonlaruúuz (ùonlaruŋuz 102b4), uyıduàuúuz
(uyıduàuŋuz 197a4), yaradılduàuúuz (yaradılduàuŋuz 212a3),
yazuúlaruúuz (yazuúlaruŋuz 180a2, 136a2), yılúılaruúuz (yılúılaruŋuz
23a2), yoluúuz (yoluŋuz 24b2).
5- Çokluk 2. şahsın görülen geçmiş zaman, şart, hikâye
birleşiği ve şart birleşiği çekiminde: aŋlasaúuz (aŋlasaŋuz 121a3),
baàladuúuz (baàladuŋuz 242b1), barıduúuz (barıduŋuz 53b5, 173b2),
barısaúuz (barısaŋuz 44a1, 151b3), bolduúuz (bolduŋuz 230b4),
bolurısaúuz (bolurısaŋuz 48a4, 56a2, 88a1, 91a2, 101b1, 150b2, 242b5),
buyururıduúuz (buyururıduŋuz 243b4), dutarısaúuz (dutarısaŋuz 93b1),
dutduúuz (dutduŋuz 118b4, 182b4), inanduúuz (inanduŋuz 25b3),
úalduúuz (úalduŋuz 86b3), úılduúuz (úılduŋuz 29a1, 70a2, 138b4),
úılsaúuz (úılsaŋuz 233a2), úılurıduúuz - úıluruduúuz (úılurıduŋuz 126a5,
171a1, 225a5, 243b4), úılurısaúuz (úılurısaŋuz 221a5), unıtduúuz
(unıtduŋuz 216a4), úorúarısaúuz (úorúarısaŋuz 226b1), ùaparıdıúuz
(ùaparıdıŋuz 125a3), ùutduúuz (ùutduŋuz 86a4), ùutmaduúuz (ùutmaduŋuz
225b2), urduúuz (urduŋuz 71a1), yatduúuz (yatduŋuz 86b1).
6- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: aluú (aluŋ 95a5), anuú (anuŋ
“anın, yâd edin” 248b2) awlaúuz (aŋlaŋuz 227a2), baúuú (baúuŋ 151a5),
baruúuz (baruŋuz 119b3), barmaúuz (barmaŋuz 65b2), boluú (boluŋ
30a1, 127b3, 128b5, 130b3, 131b5, 180a1, 211a1), bolmaú (bolmaŋ
130b4, 235b4), bolmaúuz (bolmaŋuz 199b3), çıúuú (çıúuŋ 198a2), duruú
(duruŋ 17b1), úıluú (úıluŋ 6a4 vd. 14 defa), úılmaú (úılmaŋ 107b3,
108b1), úılmaúuz (úılmaŋuz 226b1), úorúuú (úorúuŋ 130b3, 213a5),
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úorúuúuz (úorúuŋuz 127b3, 128b5, 199b2), otaruú (otaruŋ 23a2), oturuú
(oturuŋ 226b3), oturmaú (oturmaŋ 232b1), oúıú (oúıŋ 2a5, 241b1),
oúımaúuz (oúımaŋuz 136a3), saúlanuú (saúlanuŋ 62a2-3), sanmaúuz
(sanmaŋuz 102a5), satuúuz (satuŋuz 95b5), sımaúuz (sımaŋuz 27b5),
soruú (soruŋ 47b3), ùaduú (ùaduŋ 60a3, 190a1, 216a4, 217a5, 245b3),
ùaàıluú (ùaàıluŋ 232b1), ùapuú (ùapuŋ 181a4), ùartuú (ùartuŋ 133b1),
ùuruúuz (ùuruŋuz 246b1), tutuú (tutuŋ 129a4), uruú (uruŋ 87b4), uyuú
(uyuŋ 29b5), uymaú (uymaŋ 91b2).
7- Yönelme durumunda: Sadece “sen” ve “o” zamirlerinin
yönelme durumunda görülür: saúa (saŋa 1b1), aúa (aŋa 16b3 vd. 13
defa).
8- İlgi durumu ekinde: ayruúuú (ayruúuŋ 106b5), çalabımızuú
(çalabımızuŋ 21b5), ùamunuú (ùamunuŋ 53a3), TaÆrınuú (TaÆrınuŋ
62a1, 193b1), Tanúrınuú (TaÆrınuŋ 45a5), uçmaàuú (uçmaàuŋ 54a3).
C) Damak n’sinin  ڨile Gösterildiği Sözcükler
Bu şekil de genellikle art ünlülü sözcüklerde ve art ünlülü
sözcüklere ulanan eklerde kullanılmıştır. Türkçe ve ön ünlülü olduğu
hâlde ulanan eklerde damak n’si için  ڨkullanılmış olan sözcükler
degülidüw, dönmezisew, işidüw, evlerüw ve sizüw’dür.
1- Kökte veya gövdede: Tamamı art ünlülü sözcüklerdir: aw- (aŋ11b3, 109a4), awla- (aŋla- 227a2, 104b4), awmaú (aŋmaú 44b3), awlu
(aŋlu 210a5), awsuzda (aŋsuzda 44a3), úıraw (úıraŋ 45a3), sow (soŋ
78a4, 147b3, 151a5, 202a4, 211a5), sowra (soŋra 39b2 vd. 16 defa),
Tawrı (Taŋrı 101a4, 113a4, 207a3), tow- (toŋ- 154b1), yalıw (yalıŋ 45a5),
yaluwlıú (yaluŋlıú 34a3).
2- Teklik 2. şahıs iyelik ekinde: Tamamı art ünlülü sözcüklere
ulanan eklerdedir: anaw (anaŋ 5a3, 20b4), ataw (ataŋ 5a3), buyruúuw
(buyruúuŋ 136b1), çalabıw (çalabıŋ 177a5) - çalabuw (çalabuŋ 36a1,
195b4), úarındaşuw (úarındaşuŋ 164a4), úatuw (úatuŋ 162a3), TaÆrıw
(TaÆrıŋ 11a4 vd. 15 defa).
3- Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman, şart ve birleşik şart
çekiminde: Çoğunlukla art ünlülü sözcüklere ulanan eklerde görülür:
barısaw (barısaŋ 134a2), bolurısaw (bolurısaŋ 184a3), bolmasaw
(bolmasaŋ 118b1), buyurduw (buyurduŋ 115b3), úalduw (úalduŋ 120a1),
úoparduw (úoparduŋ 35a4), úullanduw (úullanduŋ 120b2), sorarısaw
(sorarısaŋ 211b3), unutduw (unutduŋ 35b1); degülidüw (degülidüŋ
166b5), dönmezisew (dönmeziseŋ 132a4).
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4- Çokluk 2. şahıs iyelik ekinde: Tamamı art ünlülü sözcüklere
ulanan eklerdedir: aàızlaruwuz (aàızlaruŋuz 90b2), arúawuz (arúaŋuz
47a2), ayaúuwuz (ayaúuŋuz 39b3), ayaúlaruwuz (ayaúlaruŋuz 123a1),
çalabıwuz (çalabıŋuz 72b1), TaÆrıwuz (TaÆrıŋuz 136a3), uluwuz
(uluŋuz 122b5), uluraúuwuz (uluraúuŋuz 25b4), ussuwuz (ussuŋuz 48a3).
5- Çokluk 2. şahsın görülen geçmiş zaman ve şart çekiminde:
Tamamı art ünlülü sözcüklere ulanan eklerdedir: barıduwuz (barıduŋuz
80b5, 179a3), úılduwuz (úılduŋuz 109a5), suvaduwuz (suvaduŋuz 131a3).
6- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: Sadece işidüw örneğinde ön
ünlülü bir sözcüğe ulanan ekte kullanıldığı görülmektedir. Diğer tüm
kullanımları art ünlülü sözcüklere ulanan eklerdedir: baruw (baruŋ 21a5,
86a1, 122a3), boluw (boluŋ 62a4, 72a4, 102a4, 127b1, 129a4, 130a4,
133a3, 226b5), bolmaw (bolmaŋ 21a4, 133a5, 151b1), buraàuw (buraàuŋ
25a1), çıúmaw (çıkmaŋ 226b4), dartuw (dartuŋ 132a2), dururuw
(dururuŋ 72a5), dutuw (dutuŋ 75b4, 249a3), dutmawuz (dutmaŋuz 96a2),
işidüw (işidüŋ 71a1), úalmaw (úalmaŋ 31b5), úıluw (úıluŋ 71b4-5, 75a4,
115b2, 146b2, 185b1), úorúuw (úorúuŋ 127b1, 129a4, 130a4, 131b5,
133a3, 180b5, 213a5, 233b1, 236a1), úorúuwuz (úorúuŋuz 133b3),
úorúmaw (úorúmaŋ 21b3), oúıw (oúıŋ 171a5), ùartışmaw (ùartışmaŋ
187b4), ùutuw (ùutuŋ 101a4), urmaw (urmaŋ 39b3).
7- Yönelme durumunda: Sadece “o” zamirinin yönelme
durumunda kullanılmıştır: awa (aŋa 11b1, 16a1, 41a2, 115a4).
8- İlgi durumu ekinde: Çoğunlukla art ünlülü sözcüklere ulanan
eklerde görülür. Ön ünlülü sözcüklere ulanan eklerdeki az sayıdaki
kullanım kalın dizilmiştir: anuw (anuŋ 11b1, 40b3, 58a3, 120b4, 147b5,
186a5, 196b1, 219b2), anlaruw (anlaruŋ 42b3, 76a3, 180a4, 206a4,
228a1), bunuw (bunuŋ 241b3), bularuw (bularuŋ 128a4), bunlaruw
(bunlaruŋ 49b4, 108b4, 114a3), evlerüw (evlerüŋ 187a1), úullarınuw
(úullarınuŋ 115a5), sizüw (sizüŋ 169a3), ùamunuw (ùamunuŋ 116b1),
TaÆrınuw (TaÆrınuŋ 36b2), yazuúlularuw (yazuúlularuŋ 151a5).
D) Damak n’sinin  غile Gösterildiği Sözcükler
Tamamı art ünlülü sözcüklerde ve art ünlülü sözcüklere ulanan
eklerdedir.
1- Kökte:yaluàuz (yaluŋuz 14a2, 15b4).
2- Çokluk 2. şahıs iyelik ekinde: dutduàuàuz (dutduàuŋuz
147a1), úarındaşuàuz (úarındaşuŋuz 104a3).
3- Çokluk 2. şahsın şart çekiminde:bolsaàuz (bolsaŋuz 101a5).
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4- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: sanmaàuz (sanmaŋuz 89b3).
E) Damak n’sinin  نile Gösterildiği Sözcükler
Bu yazım genelde art ünlülü sözcüklerde ve art ünlülü sözcüklere
ulanan eklerde görülmekle beraber, özellikle ilgi durumundaki ön ünlülü
sözcüklere ulanan eklerde de sıkça kullanılmıştır.
1- Kökte veya gövdede: Yalnızca iki örneği vardır: úonşılıú
(úoŋşılıú 234b3), yalın (yalıŋ 146a3).
2- Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman ve birleşik şart
çekiminde: Yalnızca iki örneği vardır: barıdun (barıduŋ 36a1), dutarısan
(dutarısaŋ 121a3).
3- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: Sadece inün örneğinde ön
ünlülü bir eylemin emir çekiminde görülür, diğer tüm kullanımları art
ünlülü eylemlerdedir: barun (baruŋ 240b4), bolun (boluŋ 101a4),
buraúun (buraúuŋ 122a5), durun (duruŋ 162b4), dutun (dutuŋ 102a3),
inün (inüŋ 34b4), saúlanun (saúlanuŋ 79b1), úılun (úıluŋ 33b4, 48a3,
71b5, 92a4, 104b2, 109b4, 199b2, 230b3), úorúun (úorúuŋ 55a3, 129a4),
vurun (vuruŋ 88b1).
4- İlgi durumu ekinde: İlgi durumunda bu şeklin yoğun olarak
kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri, ekin ünlüyle biten
sözcüklerden sonra -nXŋ şeklinde gelmesi ve ek başındaki n’nin sondaki
ŋ’yi değiştirmesi olabilir: anun (anuŋ 1b2 vd. 138 defa), aàacınun
(aàacınuŋ 26a1), birinün (birinüŋ 89a1), bunun (bunuŋ 47b1, 65a5, 66a2,
201b4 Hepsi de bunun bigi öbeği içerisinde), dirliginün (dirliginüŋ
170b1), güninün (güninüŋ 55a4), ikisinün (ikisinüŋ 114b2), oàlanlarunun
(oàlanlarunuŋ 135a1, 156a3), ùaàınun (ùaàınuŋ 8b5), TaÆrınun
(TaÆrınuŋ 10a2 vd. 17 defa), Tawrınun (Taŋrınuŋ 101a4); anlarun
(anlaruŋ 70b2 vd. 43 defa), bunlarun (bunlaruŋ 10b5 vd. 41 defa),
göklerün (göklerüŋ 98b5, 106a4), ilerükilerün (ilerükilerüŋ 83a2, 151a4),
işlerün (işlerüŋ 65a1), úullarun (úullaruŋ 141b1), sizün (sizüŋ 77a5,
90b2, 48b1), taÆrıúuzun (taÆrıŋuzuŋ 63a5), yirün (yirüŋ 106a4).
Aynı zamanda n ile biten sözcüklerden sonra ekin sonundaki ŋ’nin
n ile yazıldığı da düşünülebilir: günün (günüŋ 86b2), senün (senüŋ 12a4
vd. 10 defa).
F) Damak n’sinin  نكile Gösterildiği Sözcükler
Doğu Türkçesinde damak n’sini göstermek için kullanılan bu
birleşik, konumuz olan metinde genelde ön ünlülü sözcüklerde ve ön
ünlülü sözcüklere ulanan eklerde kullanılmıştır.
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1- Kökte veya gövdede: aÆlu (116a3), beÆdeş (131a1),
beÆdeşsüz (138b1), beÆzer (113a5), biÆ (66a1, 180b1, 215a1), deÆiz
(20a4 vd. 18 defa), diÆlenecek (110b2), göÆül (38a2 vd. 2O’den fazla),
kiÆ (31a4, 190a2), süÆük (77b1), yeÆi (38a1) - yiÆi (118b4, 238a4),
yiÆi- (33a5); TaÆrı (3a4 vd. 600’den fazla).
2- Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman çekiminde: gördüÆ
(13b2)
G) Damak n’sinin  نقile Gösterildiği Sözcükler
Tamamı art ünlülü sözcüklerde ve art ünlülü sözcüklere ulanan
eklerdedir.
1- Kökte ve ya gövdede: anúla- (aÆla- 19b1), anúsuzda
(aÆsuzda 135a5), sonúra (soÆra 28b1), Tanúrı (TaÆrı 22a1, 44b4,
45a5, 46a1, 46b4, 47b2, 48a1, 48a3, 55b3, 123a3, 225b5, 228a3).
2- Teklik 2. şahıs iyelik ekinde: yaúanú (yaúaÆ 139b2), yaúınınú
(yaúınıÆ 1a4), TaÆrınú (TaÆrıÆ 11a2, 152b2).
3- Çokluk 2. şahıs emir çekiminde: oúınú (oúıÆ 219b5)
4- Yönelme durumunda:sanúa (saÆa 65a1)
H) Damak n’sinin  نڨile gösterildiği sözcükler
Sadece iki yerde kullanılmıştır.
1- Kökte:Tanwrı (TaÆrı 74a2, 101a1)
2- Teklik 2. şahıs iyelik ekinde: TaÆrınw (TaÆrıÆ 114b4)
I) Damak n’sinin  نغile Gösterildiği Sözcükler
Bu birleşik genelde “ben, sen, o” zamirlerinin yönelme durumunda
görülür. Az sayıda örnekte de sözcük kökünde yer almaktadır. Çoğunluğu
aşağıdaki ikinci grupta olmak üzere bu kullanım 500’den fazladır.
1- Kökte veya gövdede: onàar- (oÆar- 145b2), pınàar (pıÆar
4b1, 79a3, 123b3, 129b1, 130b1, 239a3), Tanàrı (TaÆrı 63a1-2, 142b4,
250b4).
2- Yönelme durumunda: anàa (aÆa 1b2 vd. 250 defadan
fazla), banàa (baÆa 1a1 vd. 74 defa), sanàa (saÆa 3b1 vd. 79 defa),
yanàa (yaÆa 2a4 vd. 100’den fazla).
Yukarıda damak n’sinin kullanıldığı tüm sözcükler, kullanılan
harflere ve kullanım yerlerine göre tasnif edilmiştir. Fark edileceği üzere
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aynı sözcüğün farklı şekillerde yazıldığı birçok örnek bulunmaktadır. Bu
sözcükleri de bir arada göstermek yerinde olacaktır. Aşağıdaki listede
sözcüklerin farklı şekilleri ile beraber, parantez içinde, bunların metinde
kaç defa geçtiği gösterilmiştir.
Kökte
Taúrı (1)
Tanàrı (4)

Tawrı (3)

TaÆrı (600+) Tanúrı (14)

Tanwrı (2)

aŋla- (1)

aúla- (2)

aúlu, aúlucaú (1-1)

awlu (1)

aÆlu (1)

aúsuzda (1)

awsuzda (1)

anúsuzda (1)

beŋdeşsüz (4)

beÆdeş-beÆdeşsüz (1-1)

awla- (2)

beŋze-, beŋzersüz (1-1) beÆzer (1)
soúra (17)
sowra (16)

sonúra (1)

soŋ (1)

soú (8)

sow (5)

yaluúuz (2)

yaluàuz (2)

aú- (3)
deŋiz (1)

aw- (2) “an-“
deÆiz (18)

diŋlen- (4)

diÆlenecek (1)

göŋül (4)

göÆül (20+)

süŋük (2)
yalıw (1)

süÆük (1)
yalın (1)

anúla-(1)

Teklik 2. şahıs iyelik ekinde
TaÆrıŋ-Taúrıŋ (5-1)
TaÆrıú-Tanúrıú (8-1) TaÆrıw
TaÆrınú (2)
TaÆrınw (1)
çalabuú (4)

çalabıw-çalabuw (1-2)

anaú (1)

anaw (2)

úarındaşuú (2)

úarındaşuw (1)

yaúaú (2)

yaúanú (1)

Teklik 2. şahsın görülen geçmiş zaman ve şart çekiminde

(15)
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dutduŋ (1)

dutduú (1)

úalduú (1)

úalduw (1)

degülidüŋ (4)

degülidüw (1)

gördüŋ

gördüÆ (1)

(1)

dönmeziseŋ (1)

dönmezisew (1)

Çokluk 2. şahıs iyelik ekinde
TaÆrıŋuz (4)
TaÆrıwuz (1) TaÆrıúuz-Tanúrıúuz (11-1)
aàızlaruúuz (1)
aàızlaruwuz (1)
analaruŋuz (1)

analaruúuz (1)

atalaruŋuz (1)

atalaruúuz (4)

ayaúlaruúuz(1)
ayaúlaruwuz (1)
çalabıúuz-çalabuúuz-çalaplaruúuz (2-2-1)
úarındaşlaruŋuz (1)

çalabıwuz (1)

úız úarındaşlaruúuz (1)

Çokluk 2. şahsın görülen geçmiş zaman ve şart çekiminde
barıdıúuz (2)
barıduwuz (2)
úılduúuz (3)

úılduwuz (1)

Çokluk 2. şahıs emir çekiminde
úıluŋ (2)
úıluú (14)
úıluw (6)
boluú (7)

boluw (8)

bolun (1)

úorúuú (2)

úorúuw (9)

úorúun (2)

oúıú (2)
baruw (3)

oúıw (1)
barun (1)

oúınú (1)

bolmaú (2)

bolmaw (3)

buraàuw (1)

buraúun (1)

duruú (1)

durun (1)

dutuw (2)

dutun (1)

saúlanuú (2)

saúlanun (1)

úorúuúuz (3)

úorúuwuz (1)

sanmaúuz (1)

sanmaàuz (1)

úılun (8)
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tutuú (1)

ùutuw (1)

uruú (1)

vurun (1)

İlgi durumu ekinde
TaÆrınun-Tawrınun(17-1) TaÆrınuú-Tanúrınuú(2-1) TaÆrınuw(1)
sizüŋ (55)

sizüw (1)

anlaruw (5)

anlarun (43)

anuw (8)
bularuw-bunlaruw (1-3)

anun (138)
bunlarun (41)

bunuw

bunun (4)

(1)

göklerüŋ (3)

göklerün (2)

güninüŋ (1)
günüŋ (2)

güninün (1)
günün (1)

işlerüŋ (2)

işlerün (1)

kÀfirlerüŋ (1)

kÀfirlerün (1)

senüŋ (27)

senün (10)

ùamunuú (1)

ùamunuw (1)

yirüŋ (4)

yirün (1)

sizün (3)

Yönelme durumu ekinde
aúa (13) awa (4)
anàa (250+)
saúa (1)

sanúa (1)

sanàa (79)

British Library OR 9515’te kayıtlı bulunan satır arası Kur’an
tercümesinin Türkçe çevirisinde damak n’si için kullanılan harfleri ve
harf çiftlerini, bunların hangi sözcüklerde ve görevlerde kaç defa
kullanıldıklarını, metin içinde farklı yazımları olan sözcükleri yukarıda
göstermiş bulunuyoruz. Ayrıca yazının sonunda, konumuzu oluşturan
harflerin ve harf çiftlerinin nerede ve kaç defa kullanıldığını gösteren bir
tablo da mevcuttur (Bkz. Tablo 1).
Tüm bu verilerden yola çıkarak şu çıkarımlarda bulunmak
mümkün görünmektedir:
Damak n’sini göstermek için kullanılan 9 harf/harf çiftinden sadece
iki tanesi ( ڭve  )نكgenel olarak ön ünlülü sözcüklerde ve ön ünlülü
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sözcüklere ulanan eklerde kullanılmış, diğerleri ya tamamen ya da
çoğunlukla art ünlülü sözcüklerde ve bunlara ulanan eklerde
kullanılmıştır.
 ڭbu metinde damak n’sini göstermek için en sık kullanılmış
harflerden birisidir ve ön ünlülü sözcüklerde kullanılmıştır.
Art ünlülü sözcüklerde damak n’sini göstermek için temel olarak ق
ve  ڨkullanılmıştır. Bu iki harf hem sözcük köklerinde hem de damak n’si
içeren tüm ekli şekillerle kullanılmıştır. Yukarıdaki listede de görüleceği
üzere birden fazla yazımı olan sözcüklerde yine bu iki harf sık sık
birbirleri yerine kullanılmıştır. Ayrıca damak n’sini gösteren bu harflerin
metindeki sayılarına baktığımızda ’قın ’ڨden daha fazla olduğunu
görmekteyiz.
 نve  نغkullanımıyla ilgili olarak da dikkat çekici bir hususu
belirtmek gerekiyor: Gerek  نgerekse  نغadeta tek bir şekil için metinde
kullanılmışlardır.  نneredeyse tamamen sadece ilgi,  نغise yönelme
durumunda kullanılmıştır. Her ikisinin de kullanıldığı başka yerler varsa
da bu iki kullanımları diğerlerini önemsiz kılacak kadar baskındır.
 نقve özellikle de  نڨçok az kullanılmıştır. Her ikisi de sadece art
ünlülü sözcüklerde ve  قile ’ڨın birer varyantı olarak yer almışlardır.
Hatta  نڨsadece “Tanwrı” ve “TaÆrınw” şekillerinde kullanılması
sebebiyle göz ardı bile edilebilecek bir kullanım sıklığına sahiptir.
Yine damak n’si için hep art ünlülü sözcüklerde ve nadiren
kullanılan bir harf de ’غdır. Bu harfin de  قve  ڨiçin kullanılan bir varyant
olduğu söylenebilir.
Tüm bu verilerden yola çıkarak bu metinde damak n’sinin farklı
yazımlarıyla ilgili, sadece art ve ön ünlülü sözcüklerde farklı harf veya
harf çiftlerinin kullanıldığını, bunda bile sistemli ve düzenli bir durumun
bulunmadığını söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle bu alışılmadık durum ya
çevirmenin/müstensihin kişisel yazım alışkanlığından ya da belli bir saha
veya döneme özgü bir yazım alışkanlığından kaynaklanmaktadır.
Çevirmenin/müstensihin kimliğini bilmediğimiz ve dolayısıyla yazdığı
başka bir metni görmediğimiz için kişisel yazım alışkanlığını belirleyenin
ne olduğuna ilişkin herhangi bir çıkarımda bulunmamız mümkün değil.
Bu durumda benzer bir yazım şekline rastlanabilecek metinleri tarayarak
bir bölge veya dönem tespiti yapmaya çalışmak daha doğru olacaktır.
Damak n’sinin yazımı ile ilgili benzer bir durum Kıpçak sahasında
görülür. Omeljan Pritsak, Kıpçakça adlı makalesinde (Pritsak 1988)
damak n’sinin yazımıyla ilgili şöyle söyler:
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“Nazal n (an-nÿn al maàmÿna), yani ŋ (krş. KÀşgarì: “bu
sesin (ŋ) Türk olmayanlar için telâffuzu çok zordur”)’nin verilişi
çok çeşitlidir. T de dört şekilde yazılmıştır:  نn, ayrıca  نكnk, veya
 غà (art damaklılarda) ve ( ڭön damaklılarda). AH bunun için
(altında üç nokta olan nun -yazarın notu-) işaretini kullanır, yahut
“nazal n” (an-nÿn at-òaişÿmìya) diye yazarak gösterir. BM  نn
yahut üzerine kÀf (ön damaklılarda) konmuş nÿn ve üzerine kÀf
(artdamaklılarda) konmuş nÿn + àayın’la yazar. TZ ve MS
tamamıyla  نكnk ile yazar. Q da hece sonunda  غà, kelime sonunda
 نكnk ve kelime içinde  نكnk (ince ünlülerden sonra) ve  نغnà (kalın
ünlülerden sonra) ile yazılır: bazı kelimelerde ŋ yerine n
kullanılır.”2 (Pritsak 1988: 115)
Ali Fehmi Karamanlıoğlu da Kıpçak Türkçesi Grameri adlı
eserinde damak n’sinin yazımına ilişkin bilgiler vermiş, bu sesin Kıpçak
Türkçesi metinlerinde نك, ڭ, ن, غ,  نغgibi farklı şekillerde yazıldığını
belirtmiştir:
“Arap harfli eserlerde T ve TZ hariç, bu ses çok defa
belirtilmemiştir. Nun ( )نile yazılması n sesi ile karışmasına yol
açmaktadır. Æ sesinin belirtilmesi de eserler arasında bir birlik
göstermemektedir. T’da yalnız nun ile gösterildiği (özellikle
eklerde), kalın sıradaki sözlerde yalnız à (( )غmsl. ãoàra T81, 26
vd.) görülmekle birlikte, çok defa Æ (nun ve kef) ve üç noktalı kef
ile yazılarak belirtilmiştir. (msl. Æ ile eÆse  انكساT55, 19; tengiz
 تنكزT69,4/7 vb.  ڭile köŋül  كوڭلT100,21; altıŋızda  التڭزداT53 vb.).
EH’da Æ genellikle nun ile yazılmaktadır (msl. Tenri EH40;
tansık EH65 vb.). Bazen nun’un altına, kef’in üstüne konan üç
nokta ile ifade edilmiştir (msl. köŋül  كونلEH85; ùanladı طڼلدی
EH65 vb.). Nadiren Æ ile yazılmış ve alta yine üç nokta konmuştur
(msl. öÆ  انڭ, soÆ E136). Eklerde daima nun ile yazılır ve bir
işaret görülmez.
BM’da Æ yazılışı karışıktır. Kalın sıradaki sözlerde nà ()نغ
ile yazıldığı görüldüğü gibi (msl. anàla- BM70b, 71a; banàlaBM32b) aynı yerde yalnız nun ile yazıldığı da vardır (banla- BM

2

Pritsak’ın kullandığı kısaltmalar şu şekildedir: T: Tercümân-ı Türkî ve Arabî, AH:
Kitâbü’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk/ BM: Bülâgatü’l-Müştâk fi Lügâti’t-Türk ve’lKıpçak/TZ: Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügâti’t-Türkiyye MS: Eş-Şüzurü'z-Zehebiyye
ve Kıtaʿi'l-Ahmediyye fi-Lugati't-Türkiyye Q: El-Kavânînü’l-Külliye li-Zabti’lLügâti’t-Türkiyye.
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32b). İki kef ile yazıldığı da görülür (taŋar-  تككردىBM35a).
Eklerde ise nun ile yazılışı hakimdir.
KK’de kelime köklerinde ince sıradaki sözlerde Æ ile
yazılmıştır. Hatta kef’in üstüne bir de üç nokta konulmaktadır (msl.
teÆiz  تنڭزKK58). Kalın sıradaki sözlerde ise, bazen nà (donàuz
KK62), bazen yalnız à yazılır (msl. soàra KK37). Eklerde ise hep
nun ile yazılır fakat çok kere nun’un üstünde küçük bir kef vardır
(msl. keldin  كلدنaldın  الضنKK18, úulun  قلنKK46).
Diğer eserlere oranla belirgin bir imlâ ayrılığı gösteren
(özellikle ünlülerde) TZ’de Æ ünsüzü de düzenli bir şekilde Æ ile
yazılmaktadır (msl. TaÆrı TZ3b10, 41b6, 96a13; teÆiz TZ7a13;
teÆ TZ22b1, 89a12 vb.).
Not: TZ’de şahıs zamiri sen’deki n sesi de, özellikle eksiz ve
kendisinin ek durumunda olduğu fiil çekimlerinde, Æ ile
yazılmıştır (seÆ TZ 39b12, 40b9 vb.).” (Karamanlıoğlu 1994: 6-7)3
Yukarıda adı geçen eserlerin tıpkıbasımlarını (Caferoğlu 1931;
Atalay 1945; Toparlı-Çögenli vd. 1999; Toparlı-Çögenli vd. 2000)
incelediğimde bazı metinlerde farklı yazımlar olduğunu da fark ettim.
Örneğin Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’de
yukarıda sayılanlar dışında nà ve ú kullanımları olduğunu da gördüm:
ùonàuz “domuz” 12a9, yalıúız “yalnız” 27b10. Aynı şekilde Et-tuhfet-üzZekiyye Fil-Lûgat-it-Türkiyye’de de n, à, nà, Æà şeklinde yazımlara
rastladım: úalın “kalın” 9a2, úonş “komşu” 11b12, tansıú “acayip”
23b13, yana “yön, cihet” 12a1, yaàıl- “yanıl-” 27a3, yalıàız 62a1,
yalınàız “yalnız” 38b1, úaranàı “karanlık” 6b12, daÆàuz “domuz” 14b2.
Son örnek özellikle dikkat çekicidir.
Bunların dışında, Memlük Kıpçak sahasıyla ilgili olarak 14.
yüzyılda yazılan bir başka metinde de damak n’sinin yazımında benzer
bir karışıklık göze çarpar. Yemen’de hüküm sürmüş olan Resulî
hanedanının altıncı sultanı olan El-Malik El-Efdal El-èAbbas bin èAli
(1363-1377) için yazılan ve tıpkıbasımı da yapılmış olan (Varisco 1998)
Arapça bir antoloji içinde yer alan 20 sayfalık, çok dilli (Arapça-TürkçeFarsça-Grekçe-Ermenice-Moğolca) bir sözlük olan “Rasûlid Hexaglot”ta

3

Karamanlıoğlu’nun eserinde yer alan kısaltmalar: T: - Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı
Türkî ve Acemî ve Mugalî, TZ: - Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lûgati’t-Türkiyye, EH:
Kitâbü’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk BM: Bülâgatü’l-Müştâk fi Lügâti’t-Türk ve’l-Kıpçak
KK: El-Kavânînü’l-Külliye li-Zabti’l-Lügâti’t-Türkiyye.
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da damak n’sinin yazımıyla ilgili dikkat çekici örnekler bulunmaktadır
(Golden 2000).
Damak n’sinin genelde  نكile ( تنكريTeÆri 186a1,  انكغلaÆàıl
187b8,  اي تنكزittiÆiz 188a8,  ايتنكittiÆ 188a16,  بنكاbaÆa,  سنكاsaÆa,
 كمنكkimiÆ 188b18,  سينكوكsiÆük 199a23 vd.) yazıldığı Rasûlid
Hexaglot’ta  انغا( نغanàa 188b23,  تنغريTanàrı 198a1,  قرنغوve قرانغو
úaranàu 192b9-198a25,  دنغزdenàiz 193a20,  تنغوزtonàuz 199c18, ينغاق
yanàaú 198b22,  سنغكsinàek 200b11),  يلغوز( غyalàuz 204a1) ve سنوك( ن
sünük 190b2,  قرنوúaranu 191a27,  طنزùonuz 195b13,  كونلوكىkönlüŋi
198c27,  يالينyalın 203b10,  سونson 211b11) yazımı da görülür. Aynı
sözcüğün farklı şekillerde yazılmış olması da bu metinde dikkat
çekmektedir.
Benzer bir yazım özelliğinin ilk Budist Türkçe metinlerden olan
MaitrSengim’de de var olduğunu görüyoruz. Ağca’nın Eski Türkçe
metinlerdeki /ŋ/ /g/ değişkenliği üzerine yazdığı makaleden öğrendiğimiz
kadarıyla MaitrSengim’de damak n’sini göstermek için çeşitli şekiller
kullanılmıştır, bunlar makalede /ŋ/, /g/, ince sıradan /K/, kalın sıradan
/Q/ ve /NK/ olarak sıralanmıştır (Ağca 2012: 74-77). Ağca, makalenin
genelinde olduğu gibi MaitrSengim için de bu durumun yazıma ilişkin bir
özellik olmadığını, bir ses değişikliğine işaret ettiğini savunmuştur.
SONUÇ
Yukarıda ele aldığımız metinlerindeki bu yazım özellikleri ile
konumuz olan Kur’an tercümesindeki yazım özellikleri benzer görünse
de damak n’sinin Uygur ve Kıpçak sahası metinlerindeki farklı
yazımlarının sayısının, bizim konumuz olan yazmadakinden daha az
olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Karamanlıoğlu ve Pritsak’ın verdiği
bilgiler, adı geçen Kıpçak sahası eserlerinde damak n’sinin farklı
yazımlarının sistemli olduğuna da işaret etmektedir. Rasûlid Hexaglot’ta
ise sistemli bir yazım alışkanlığından bahsetmek zordur. Buna karşılık
hem Rasûlid Hexaglot’un hem de Karamanlıoğlu, Pritsak ve Ağca’nın
verdiği bilgilerin konumuz olan metne ilişkin çıkarımlarımızda bize fayda
sağlayacağı kesindir. Şöyle ki: Damak n’sinin yazımında karşılaşılan bu
ilginç durumun bir benzerini bizim tespit edebildiğimiz eserler Ağca’nın
makalesi vesilesiyle hakkında bilgi sahibi olduğumuz Eski Uygur
Türkçesine ait bir metin olan MaitrSengim, Kıpçak sahası özelliklerini
yansıtan Rasûlid Hexaglot ve yukarıda Pritsak’tan alıntıyla gösterdiğimiz,
Karamanlıoğlu’nun eserinde de bahsi geçen diğer Kıpçak sahası
metinleridir. Konumuz olan Kur’an tercümesinin Türkçe kısmının genel
dil özellikleri Eski Anadolu Türkçesiyle uyumludur; fakat yukarıdaki
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veriler, metnin olası istinsah tarihi ve yeri göz önüne alındığında yazımda
bariz bir Kıpçak etkisi olduğu söylenebilir.
Ele aldığımız metinde damak n’sinin yazımında görülen bu
farklılığın bir ses değişikliğine işaret etmediği, yazıma ilişkin bir
karışıklık (kusurlu yazım ya da müstensihin yazım alışkanlığı) olduğu
kanaatindeyim. Metinde aynı sözcük için farklı şekillerin kullanılmış
olması da bu çıkarımda bulunmamı sağlıyor. Bu metinde damak n’sinin
ses değerine ilişkin olarak sadece bir hususu belirtmek isterim: Metinden
yaptığımız tüm alıntılardan ve damak n’si için kullanılan harf ve harf
çiftlerinin tasnifinden de anlaşılacağı üzere sadece ön damak ve art
damak n’si birbirinden ayrılmıştır. Damak n’si için kullanılan tüm
işaretler aslında sadece iki sesi, daha doğrusu bir tek sesin ön ve art
ünlülerle kullanımını göstermektedir. Daha önce de belirttiğim gibi  ڭve
 نكön damak n’si olarak, neredeyse hep, ön ünlülü sözcüklerde ve bunlara
ulanan eklerde, diğer işaretler ise art damak n’sini göstermek üzere art
ünlülü sözcüklerde ve bunlara ulanan eklerde kullanılmıştır. Dolayısıyla
metinde hangi işaretlerle yazılmış ve yukarıda nasıl transkribe edilmiş
olursa olsun bu harflerin işaret ettiği seslerin aynı olduğunu
düşünüyorum. Örneğin “son” sözcüğü için üç farklı yazım olduğunu
görmekteyiz: soŋ, soḳ ve sow. Bana göre bu üç sözcüğün sonunda farklı
harfler olsa da hepsi fonetik olarak “soÆ” kabul edilmelidir.
Transkripsiyonda farklı harflerin kullanılması, metnin bu ilgi çekici
yazım özelliğinin vurgulanması ve dikkat çekmesi amacıyla tercih
edilmiştir.
Sonuç olarak bu çevirinin, Anadolu sahasında okunmak üzere, Eski
Anadolu Türkçesine hâkim; ama kendi coğrafyasının yazım
alışkanlıklarını da terk etmemiş olan bir Kıpçak tarafından yapılmış
olması ihtimalinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum.
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