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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ’NDEN OSMANLICAYA 
TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER

SARI, Mustafa
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

GİRİŞ

Dilin canlı bir varlık olarak sürekli bir değişim içinde olduğu bilinmektedir. 
Bu değişim, söz varlığından ses yapısına; kelime yapısından cümle bilgisine 
kadar dilin bütün unsurlarını içine alır. 

Dildeki değişmeler, birçok araştırmacı tarafından ya dilin kendi tarihsel 
gelişimi içerisinde ortaya çıkan iç etkenlere ya da dil ilişkileri ve ödünçlemelerde 
olduğu gibi dış etkenlere bağlanmaktadır. 

13-14 yüz yıllık bir yazı diline sahip olan Türkçe de tarih boyunca hem söz 
varlığı, hem ses özellikleri, hem de kelime ve cümle yapısı bakımından birtakım 
değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. 

Bu çalışmada, Türkçede art zamanlı biçimde ortaya çıkan değişmeler 
incelenecektir. Çalışmada henüz baskı aşamasındaki türkçede art Zamanlı 
değişmeler (Yüz Hadis Yüz Hikâye Örneği) adlı kitabımızda ele alınan 
temel konular üzerinde durulacaktır. İnceleme, Erzurumlu Darir’e ait Yüz 
Hadis Yüz Hikâye adlı eserin, ulaşabildiğimiz en eski ve en yeni nüshalarının 
karşılaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Eserin ulaşabildiğimiz en eski nüshası H.846 
(1442) tarihlidir. En yeni nüsha ise H.1062 (1651/52) tarihlidir. Çalışmanın amacı 
aralarında 200 yıldan fazla bir süre bulunan aynı yazmanın farklı iki nüshasına 
bağlı kalarak dilde ortaya çıkan değişmeleri tespit etmektir. 

1. Art Zamanlı Değişmeler

1.1. Söz Varlığında Görülen Değişmeler

Dilin değişime en açık olan unsuru söz varlığıdır. Söz varlığı zaman bağlı 
olarak değişebileceği gibi sosyal statüye, cinsiyete yaşa ya da coğrafyaya bağlı 
olarak da değişebilir. Dilbilimciler söz varlığını kültürel ve temel söz varlığı 
biçiminde iki gruba ayırmaktadır. Kültürel söz varlığı çok kolay değişime 
uğrarken, temel söz varlığının değişmesi zordur. 

Yüz Hadis Yüz Hikâye adlı eserin her iki nüshası da söz varlığı bakımından 
incelenmiştir. 1442’de istinsah edilen nüsha ile 1651/52’de istinsah edilen 
nüshaların hem kültürel hem de teme söz varlığında farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 
tür farklılıklar bugüne kadar genellikle nüsha farkı biçiminde değerlendirilmiştir. 
Ancak aynı eserin, 200 arayla istinsah edilmiş iki nüshası arasındaki farkı, nüsha 
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farkı biçiminde adlandırmak doğru değildir. Bu durum, ancak dilde ortaya çıkan 
değişme biçiminde açıklanabilir. 

1.1.1. Kültürel Söz Varlığında Görülen Değişmeler

Yüz Hadis Yüz Hikâye adlı eserin incelenen her iki nüshasında, dini söz 
varlığına ait kelimelerin kullanım sıklığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İlk 
sütunda kelimelerin Türkçeleri ile Arapça ya da Farsça karşılıkları verilmiştir. 
İkinci sütunda, söz konusu kelimelerin, H. 846 (1442) yılında istinsah edilen E 
nüshasındaki kullanım sıklıkları sayısal olarak gösterilmiştir. Aynı kelimelerin, 
H.1062 (1651/52) yılında istinsah edilen Y nüshasındaki kullanım sıklıkları ise 
üçüncü sütunda verilmiştir. 

 E nüshası 
H.846 (1442)

Y nüshası H.1062 
(1651/52)

Tan͡grı / Allāh, Ḥaḳ 319 / yok, 1 76 / 230, 35
damu, ṭamu / cehennem 31 / yok 20 / 10
uçmaḳ / cennet, firdevs 38 / yok, 1 5 /42,2
ferişte / melek 24 / 3 Yok / 26
yazuḳ / günāh 15 / yok 1 / 16

Yukarıda sayısal olarak kullanım sıklıkları verilen kelimelerin değiştiğini 
gösteren örnekler aşağıda çıkartılmıştır. Örneklerin sonunda parantez içinde 
verilen E, eski nüshayı; Y ise yeni nüshası göstermektedir. Eski nüshadaki 
Türkçe kelimeler, yeni nüshada yerlerini düzenli biçimde Arapça ya da Farsça 
karşılıklarına bırakmıştır. Bu durum Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsçanın 
artan etkisine bağlanmalıdır. Örnek:

“ben ayıtdum: Tan͡grı ḥaḳḳıçün baña aydu virgil, ol ne gişi idi, didüm.” 
(E50a-15)

“ben eyitdüm: Allāh (11) ḥaḳḳıçün baña digil kim ol ne kişidür.” (Y125b-10)

“Tan͡grı teʿālā anuñ iki elin ḳurıtdı.” (E51b-8)

“Ḥaḳ teʿālā anuñ elin ḳurutdı.” (Y128a-6)

“…illā ol gişi takdìrde damuluḳ olduġıçün döner, damu ʿamelin işler (10) 
daḫı damuya girür. Gişi olur ki bir gişide damu ʿamelin şol ḳadar işler ki 
damuyıla gendü (11) arasında bir arşun yir ḳalur.” (E78b-9)

“…illā ol kişi (2) takdìrde cehenemlik olduġı içün döner, ṭamuʿamelin (3) 
işler, ṭamuya girür. Ve yine sizden biriñüz olur ki cehennem (4) ʿamelin işler, 
şöyle olur ki kendüyile ṭamu arasında (5) bir ḳarış yer ḳalur.” (Y180b-1)
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“Ve hìç uçmaḳ gibi ʿaceb (15) nesne görmedüm kim anı isterüz diyen gişiler 
uyurlar.” (E53a-14)

“Ve hìç cennet gibi ʿaceb görkülü maḳām görmedüm (3) kim anı umaruz 
diyen kişiler nice uyurlar.” (Y131b-2)

“iy ḳarıcuḳ, oġluñ uçmaġa girdi.” (E54b-9)

“iy ḳarıcıḳ, ḳayırma kim oġluñ cennete girdi.” (Y132b-11) 

“…baña (3) destūr oldı ki ʿarşı getüren feriştelerüñ ululuġın vaṣf eyleyem.” 
(E52a-2)

“baña destūr oldı kim ʿarşı götüren (4) meleklerden bir melegüñ ululuġın 
vaṣf eyleyem.” (Y128b-3)

“Çün tan͡grı te ʿālā yiri yaratdı, ʿarş altından bir ferişte viribidi.” (E52a-6)

“…çün Ḥaḳ te ʿālā yeri yaratdı, ʿarş (8) altından bir melek gönderdi kim yeri 
götüre.” (Y128b-7)

“…gündüzün yazuḳ işledürüz; ammā aḫşam gelicek yazuḳları müzde döner, 
didiler.” (E68a-15)

“biz anları azdurup (7) günāh işledürüz, ammā aḫşam olıcak günāhları 
åevāba (8) döner.” (Y160b-6)

“ne ḳadar tevbe eylerlerise, (4) ḳabūl olmaya, yazuḳları yarlıġanmaya, belki 
müzdleri daḫı yazuġa degşürile.” (E68b-3)

“ne ḳadar åevāb eylerlerse ḳabūl olunmaya (13) ve günāhları yarlıġanmaya, 
didi. belki müzdeleri yazuġa [161a] degişürler, didi.” (Y160b-12)

“…cümle yazuḳlarından şöyle çıḳa kim (6) anasından doġmış gibi ola.” 
(E73a-5)

“… günāhlarından şöyle [169b] çıḳa kim anasından ṭoġmış gibi ola.” 
(Y169a-13)

1.1.1.2. Temel Söz Varlığında Görülen Değişmeler

Temel söz varlığını (çekirdek sözcükler, kalıt/miras sözcükler), “kuşaktan 
kuşağa aktarılarak yaşayan, insanların yaşamında birinci derecede önemli olan, 
insana ve çevresine ilişkin önemli kavramları yansıtan sözcük” oluşturmaktadır. 
Organ adları, ana besin maddeleri, insanın yakın ilişkide bulunduğu hayvan 
adları, tarım araçları, somut eylem adları, sayı adları vb. kelimeler temel söz 
varlığına aittir*. Dil bilimciler bir dilin temel söz varlığının kültürel söz varlığına 
göre daha zor değiştiğini belirtmektedir. Aşağıdaki tabloda, aynı eserin iki yüz yıl 
arayla istinsah edilmiş iki nüshasının temel söz varlığında görülen değişmelerin 
sayısal dökümü verilmiştir.
* Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, TDK Yay., Ankara, 1998, s. 17.
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E nüshası
H.846 (1442)

Y nüshası
H.1062 (1651/52)

dükeli / cümle 40 / 2 14 / 33
geñez / āsān 7 / 0 2 / 6
ṣayru / ḫasta 8 / 0 0 / 8
viribi-  / gönder- 22 / 3 1 / 18
ayruḳ / ġayrı 21 / 0 13 / 15
sin / ḳabr 45 / 0 0 / 37
süci / şarāb, ḫamr 12 / 0, 0 1 / 10, 3

Sayısal olarak kullanım sıklıkları verilen kelimelerle ilgili örnekler aşağıda 
çıkarılmıştır.

“Dükeli maymūnlar dirildiler, añaru berü bunlara işāret (2) eyledi.” (E73a-1)

“Cümle maymūnlar (5) cemʿoldılar. bunlara işaret eyledi.” (Y169a-4)

“Dükeli peyġāmber duʿāları dünyādayiken eyledileridi.” (E80a-12)

“Cümle peyġamberler dünyāda iken (2) duʿālarını eylediler…” (Y183b-1)

“ol er ayıtdı: Dükelinden (10) süci içmek geñezdür, didi.” (E87a-9)

“ol eyitdi: Cümleden şarāb içmek āsāndur, didi.” (Y194a-4)

“sañā fāyidelü iş andan daḫı geñezdür, (14) işleseñe, didi.” (E88b-13)

“sañā fāyidelü iş, andan daḫı āsāndur, anı (8) işleseñ …” (Y197a-7)

“Ṣayru oldıyıdı, gövdesi (8) ala oldı; soñra girü gey oldı.”  (E66a-7)

“…ḫasta oldıyıdı, gevdesi (10) ala oldı…”  (Y156b-9)

“ʿÎsāʿaleyhi’s-selām ṣayru oldı.”  (E93a-6)

“ʿÎsāʿaleyhi’s-selām ḫasta oldı.” (Y205b-8) 

“tan͡grı teʿālā firdevs uçmaġından bir öküz viribidi.” (E52a-8)

“Ḥaḳ teʿālā (10) firdevs uçmaġından bir öküz gönderdi …” (Y129b-9)

“tan͡grı teʿālā, bir küçük canavar viribidi.” (E52b-7)

“Ḥaḳ teʿālā bir küçücek cānavar- (2) cik gönderdi.” (Y129b)

şol gişi ki gendü āḫiretin ṣata, ayruḳ gişinüñ (2) dünyāsın ala. Yaʿni ḥelālden 
ḥarāmdan ḳazana, daḫı ayruḳ gişiye ḳala.” (E84b-1)

“şol (10) kişi ki kendü āḫiretini ṣata, ġayruñ dünyāsın ala. Yaʿnì ḥelālden 
(11) ḥarāmdan māl ḳazana, daḫı kendü öle, ġayrı kişiye ḳala.” (Y188b-9)
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“resūl ḥażreti ṣalla’llāhu ʿaleyhi ve sellem buyurur ki dünyā datludur, 
gökçekdür; illā tan͡grı teʿālā (11) sizi bundan degşürür, ayruḳ yire iledür.” 
(E86b-10)

“resūl ḥażreti buyurur (8) ki dünyā ṭatludur ve gökçekdür; illā allāh sizi 
bunda ḳomaz, (9) ġayrı yere ilter.” (Y193a-7)

“Üç günden ṣoñra vardılar, açdılar. Sininde kimsene (8) yoḳ.” (E60a-7)

“Üç günden ṣoñra açdılar, gördiler ḳabrinde (10) yoḳ.” (Y145b-9)

“Yā ʿabdu’r-raḥmān, ḳuluñı ṣat (9) gider, sin açıcıyımış, didiler.” (E63b-8) 

“Yāʿabdu’r-raḥmān (8) ol ḳulı ṣat gider, zìrā ḳabr açıcı imiş, didiler.” 
(Y152a-7)

“Yā kāfir ol, yā ādem depele, ya süci iç, didi.” (E87a- 9)

“Yā ḳāfir ol, yā ādem öldür, yā şarāb (4) iç.” (Y194a-3)

“ol er ayıtdı: dükelinden (10) süci içmek geñezdür, didi. rāżı oldı, süci içdi.” 
(E87a-9)

“ol eyitdi: Cümleden şarāb içmek āsāndur, didi. (5) Çün şarāb içdi …” 
(Y194a-4)

1.2. Eklerde Görülen Değişmeler

1.2.1. Kip Eklerinde Görülen Değişmeler

1.2.1.1. Gelecek Zaman Eki 

Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman için -(y)Isar ekinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Ayrıca bu dönemde gelecek zamanı karşılamak üzere -(y)asI sıfat-
fiil ekinden de yararlanılmıştır. 

-(y)Isar ekinin kullanımı, Yüz hadis Yüz hikâye adlı eserde dikkate 
değer özelliktedir. Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlıcaya -(y)Isar ekinin 
kullanımında görülen azalmayı, incelenen nüshalarda görmek mümkündür. 
Gelecek zaman ifade eden -(y)Isar eki, Yüz hadis Yüz hikâye’nin H.846 (1442) 
tarihli E nüshasında 73 defa kullanılmışken, bu sayı H.1062 (1651/52) tarihli Y 
nüshasında 32’ye düşmüştür. Bu azalma, Osmanlı Türkçesinde gelecek zamanı 
ifade etmek için -(y)Isar’ın ortadan kalkacağının habercisi olmalıdır.

Eski Anadolu Türkçesi’nde işlek bir sıfat-fiil eki olan -(y)acak eki, Osmanlı 
Türkçesinin başında zaman eki olarak da kullanılmaya başlamıştır. 

Eski Anadolu Türkçesi’nden Osmanlıcaya geçişte -(y)acak ekinin zaman eki 
olarak kullanılması giderek artan bir özellik göstermektedir. Eserin E nüshasında 
-(y)acak eki, 6 defa sıfat fiil eki, 1 defa zaman eki olarak kullanılmıştır. Y 
nüshasında ise ek, 5 defa sıfat-fiil eki, 3 defa zaman eki olarak kullanılmıştır. 
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Örnek: 

“Ve şol nesneden kim ayrılacaḳsız, aña göñül (7) virmeñ.” (Y127b-6)

“Ve ne yatlu ḳuldur (7) şol ḳul kim allāh’uñ ḥükmine boyın virmeye, evvel 
neden (8) yaradıldı, āḫir ne olacaḳdur, añmaya.” (Y164b-6)

“ne kim oldı ve ne kim olacaḳdur, (9) cümlesini yaz.” (Y230a-8)

1.2.1.2. Şimdiki Zaman Eki –(I)yor

H.846 (1442) tarihli E nüshasında yorı- kelimesi 8 farklı örnekte şimdiki 
zamanı karşılamak üzere kullanılmıştır. Kelimenin ekleşmiş biçimi bu nüshada 
kullanılmamıştır. Örnek:

“şām iline girü yorurken (2) beni bir yirde ölü yumaġa ḳıġırdılar.” (E60b-1)

“Çün kim göñlin daġıda, (5) çevre yaña baḳa; tan͡grı teʿālā gelü yorurken 
döner gider.” (E67b-4)

“ol aydur: beriyye’de (15) gide yorurken bir ʿarab gördüm.” (E73b-15)

Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah edilen H.1062 (1651/52) tarihli Y 
nüshasında kelimenin bugünkü gibi ekleştiğini gösteren tek örnek bulunmaktadır. 
Bu nüshada yorur biçimi yoktur.

“buyur- (8) dı ki uşbu iki meşhed ıssına ḳatı ʿaẕāb ideyorlar, (9) iki sehel 
nesneden ötürü.” (Y198b-7)

1.2.1.3. Emir Kipi I. Teklik Şahıs

Aşağıda 1. teklik şahıs emir kipi için kullanılan eklerin kullanım sıklığı tablo 
hâlinde verilmiştir. 

Emir Kipi I. Teklik Şahıs E nüshası 
H.846 (1442)

Y nüshası H.1062 
(1651/52)

-ayIn 47 38
-ayIm, -ayum 2, 2 20, 1

Tabloda görüleceği gibi, emir kipinin m’li biçiminin kullanımı artarken, n’li 
biçiminin kullanımı azalmıştır. Bu değişim, Türkiye Tükçesi’nde yaygınlaşacak 
olan biçimin habercisidir.  Örnek:

“ben ayıtdum: iy ʿaceb (11) eşegi mü isteyü gideyin, yoḫsa buġday mı 
ögüdeyin, yoḫsa yir mi ṣuvarmaġa gideyin?” (E90a-10) 

“Fikr itdüm, ʿaceb eşegi mi arayu gideyim, yoḫsa (7) buġdayı mı ögüdeyim, 
yoḫsa yer mi ṣuvarayım?” (Y200a- 6)

“hārūru’r-reşìd (15) ayıtdı: imdi, olsun. sizüñ ḳatuñuza varayın, didi.” 
(E77a-14)
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“hārūnu’r- (7) reşìd eyitdi: imdi, eyle olsun. ben senüñ ḳatuña (8) varayım, 
oḳıyayım, didi.” (Y178a-6)

2.2.1.4. Emir Kipi II. Teklik Şahıs

EAT’de, emir kipi 2. teklik şahıs için hem eksiz biçim, hem de –GIl biçimi 
kullanılmış; ancak -GIl  biçimi Osmanlı Türkçesinde azalarak ortadan kalkmıştır. 
Aşağıdaki tablo, bu değişimi sayısal olarak desteklemektedir.

Emir Kipi II. Teklik. Şahıs E nüshası 
H.846 (1442)

Y nüshası H.1062 
(1651/52)

-GIl 63 23
Eksiz 85 89

Örnek:

“imdi, iy oġlan, ḳaçan kim sen ṣāliḥ gişilerile oturasın, (6) gendüzüñi yir gibi 
eylegil.” (E50a-5)

“Ḳaçan sen eyü kişilerle [125b] oturasın, kendüñi anlaruñ ḳatında yer gibi 
eyle.” (Y125a-13)

“Zinhār ẓulm eyleyene ʿafv eylegil. (5) Ve ḫalḳa eyü nesneler ögretgil.” 
(E57b-4) 

“Zinhār kim ki cürm (10) eylerse, ʿafv eyle. Ve ḫalḳa eyü nesneler ögret.” 
(Y139b-9)

1.2.2. Şahıs Eklerinde Görülen Değişmeler

1.2.2.1. Geniş Zaman ve I. Teklik Şahıs  

Aşağıdaki tablo, geniş zaman 1. teklik şahıs eki için kullanılan biçimlerin 
sayısal dağılımını göstermektedir. 

Geniş Z. I. Teklik 
Şahıs. 

E nüshası H.846 
(1442)

Y nüshası H.1062 
(1651/52)

-r-In 78 23
-r-am, -r-um 3,0 56, 10

Tabloda görüleceği gibi, geniş zamanın 1. teklik şahıs çekiminin n’li biçimi 
azalırken, m’li  biçimlerin kullanımı artmıştır. Örnek:

“aydur: Fātiḥa bilürin daḫı ḳul hüva’llāhu aḥad (7) bilürin.” (E65a-6)

“dervìş eyitdi: Fātiḥa sūresiyile (12) ḳul hüva’llāhü aḥad sūresin bilürem.” 
(Y154b-11)
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“aydur: ʿIrāḳ’dan gelürin.”  (E102b-2)

“eydür: ʿIrāḳ’dan gelürem…” (Y221b-10)

 Geniş Zamanın Olumsuzu I. Teklik Şahıs 

Aşağıdaki tabloda geniş zamanın olumsuz 1. teklik şahsı için kullanılan 
biçimlerin frekansları gösterilmiştir. Bu değişim 1. teklik şahıs için n’li biçimin 
yerine m’li biçimin kullanılacağını göstermektedir. 

Geniş Z. Olmsuz  
I. Teklik Şahıs. 

E nüshası H.846 
(1442)

Y nüshası H.1062 
(1651/52)

-maz-In 28 10
-maz-am, -ma-m 0,0 6,7

Örnek:

Bilmezem (8) kim ne yirdür.” (Y152b-7)

“dünyā ṭolusı (12) māl virseñ, ṣatmazam, didi.” (Y215a-11)

“eyitdi: Ġayib (7) söylemem, gördügüm söylerin.” (Y173b-6)

“ʿArabì eyitdi: Yemem.” (Y229a-2)

“eyitdüm: ayruḳ dimem.” (Y134a-6)

1.2.2.3. Ek-fiil ve Geniş Zaman I. Teklik Şahıs 

Aşağıdaki tabloda ek-fiilin geniş zaman 1. teklik şahıs çekimi için kullanılan 
biçimlerin sayısal dağılımı gösterilmiştir. 

Ek-fiil Geniş  
Z.I. Teklik Şahıs

E nüshası H.846 
(1442)

Ynüshası H.1062 
(1651/52)

-In, -Im, -Am,  7, 0,0 1, 1, 10
-vAn 5 1

Aşağıdaki örnekler bu değişimi göstermektedir:

“ ayıtdum: baṣra’dan bir gişiven, didüm.” (E62a-5)

“eyitdüm: baṣra’dan bir kişiyim.” (Y149b-3)

“aydur: iñen ḫoşnūẕven.” (E66b-6)

“eyitdi: Ḫoşnūdum.” (Y157b-2)

“Zāhid ayıtdı: rāżıyın.”  (E70a-6)

“Zāhid eyitdi: rāżıyam.” (Y164a-2)

“aydur: Ḳaçġun ḳulın.” (E85a-10)
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“eydür: Ḳaçḳın ḳulam.” (Y190a-11) 

“aydur: iblìs oġlanlarındanvan.” (E108b-5)

“ol eyitdi: iblìs oġlanlarındanam.” (Y231a-12)

SONUÇ

Bu çalışmada Erzurumlu Darir’in Yüz hadis Yüz hikâye adlı eserine bağlı 
kalınarak, Türkçede art zamanlı ortaya çıkan değişmeler incelenmiştir. Eserin 
ulaşabildiğimiz Eski Anadolu Türkçesinin sonlarında istinsah edilen H.846 
(1442) tarihli en eski nüshası ile Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah edilen 
H.1062 (1651/52) tarihli en yeni nüshası, dilde ortaya çıkan değişmeler açısından 
değerlendirilmiştir. Bir yazmanın 200 yıldan fazla arayla istinsah edilmiş iki farklı 
nüshası üzerinde çalışmak, dildeki değişmelerin daha kolay tespit edilmesine, 
örneklendirilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olmuştur. 

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ışığında ortaya çıkan sonuçlar şu 
biçimde sıralanabilir:

1. Dil zamana, yaşa, cinsiyete ve sosyal statüye bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Zamana bağlı değişmeler eş zamanlı ya da art zamanlı biçimde 
ortaya çıkabilir. Dildeki değişmeler dilin kendi içindeki nedenlere bağlı olabileceği 
gibi dış etkenlere de bağlanabilir.

2. İstinsah tarihleri arasında uzun yıllar bulunan aynı yazmanın farklı nüshaları 
arasında görülen değişiklikler, nüsha farkı olarak değerlendirilmemelidir. Zamanla 
dilin değiştiği gerçeğinden yola çıkılarak bu farklar, dildeki değişmeler biçiminde 
incelenmelidir. Dildeki değişmeler, kurallara bağlanabilir ve neden-sonuç ilişkisi 
içinde açıklanabilir. Nüsha farkı ise ancak birbirine yakın dönemlerde istinsah 
edilmiş yazmalar için geçerlidir. 

3. H.846 (1442) tarihli E nüshasında sık kullanılan tan͡grı, damu, uçmaḳ, 
ferişte ve yazuḳ gibi kültürel söz varlığına ait kelimeler yerine, Arapçanın ve 
Farsçanın artan etkisine bağlı olarak H.1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında 
sırasıyla allāh/Ḥaḳ, cehennem, cennet, melek ve günāh sözleri kullanılmıştır.

4. H.846 (1442) tarihli E nüshasında sıkça kullanılan dükeli, geñez, ṣayru, 
viribi-, ayruḳ, süci ve sin gibi temel söz varlığına ait kelimeler, H.1062 (1651/52) 
tarihli Y nüshasında yerlerini sırasıyla cümle, āsān, ḫasta, gönder-, ġayrı, şarāb/
ḫamr ve ḳabr sözlerine bırakmıştır.

5. Kip eklerinde de değişmeler ortaya çıkmıştır. Örneğin her iki eserde de 
yaygın olarak kullanılan gelecek zaman eki -(y)Isar’dır. -(y)acak ekin her iki 
nüshada da sıfat-fiil eki olarak kullanımı yaygındır. Ancak Osmanlı Türkçesi 
döneminde istinsah edilen H.1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında, -(y)acak eki, 
Türkiye Türkçesi’nde olduğu gibi, gelecek zaman eki olarak da kullanılmıştır.
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6. Eski Anadolu Türkçesi’nin sonlarında istinsah edilen H.846 (1442) tarihli E 
nüshasında yorı- fiilinin geniş zamanla çekimlenmiş biçimi olan yorur kelimesi, 
-(y)I veya -(y)a zarf-fiil ekleriyle birlikte şimdiki zamanı karşılamak için 
kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah edilen H.1062 (1651/52) 
tarihli Y nüshasında tek örnekte yorur kelimesi –yor biçiminde ekleşmiş ve 
Türkiye Türkçesindekine benzer şekilde kullanılmıştır.

7. Yüz Hadis Yüz Hikâye’nin iki nüshası arasında emir kipi bakımından 
da fark bulunmaktadır. Emir kipinin 1. teklik şahıs çekimi, H.846 (1442) tarihli 
E nüshasında -ayIn ekiyle yapılmıştır. Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah 
edilen H.1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında ise bu biçimin kullanımı azalmış, 
onun yerine -ayIm biçimi yaygınlık kazanmıştır. Benzer biçimde H.846 (1442) 
tarihli E nüshasında yaygın olan emir kipi 2. teklik şahıs çekiminde -GIl ekinin 
kullanımı, Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah edilen H.1062 (1651/52) tarihli 
Y nüshasında azalmış; onun yerine emir kipinin eksiz biçimin kullanımı artmıştır.

8. Şahıs eklerinde en büyük değişiklik, 1. teklik şahısta ortaya çıkmıştır. Geniş 
zamanın 1. teklik şahıs çekiminin H.846 (1442) tarihli E nüshasında -(I)n biçimi 
yaygınken, H.1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında –am biçimi çok kullanılmıştır. 
Geniş zamanın olumsuzu 1. teklik şahıs için H. 846 (1442) tarihli E nüshasında 
yaygın olan -maz-am yapısı yerine, H. 1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında -ma-
m yapısı da kullanılmıştır. Bu da Türkiye Türkçesi’ndeki biçimin habercisi olarak 
değerlendirilmedir.

9. H. 846 (1442) tarihli E nüshasında ek-fiilin geniş zaman 1. teklik şahsı için 
kullanılan -van ve -In biçimleri, Osmanlı Türkçesi döneminde istinsah edilen H. 
1062 (1651/52) tarihli Y nüshasında yerini -am biçimine bırakmıştır.


