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TARİH-İ İBN-İ KESİR TERCÜMESi'NDE DEVRİK 
YAPILAR 

Abdurrahman özKAN* 

ÖZET 

Türkçede kelime gruplannda ve cümlede ögelerin dizilişi 

kurallıdır. Hem kelime gruplarında hem de cümlede genellikle ana öge 
sonda, yardımcı öge başta bulunur. Bazen kural dışı kullanışlarla da 
karşılaşılır ve çeşitli sebeplerle grubu oluşturan ögelerin yer değiştirdiği 
görülür. Biz bu çalışmamızda Eski Anadolu Türkçesi dönemi eseri olan 

: Tarıh-i İbn-iKesir Tercümesi'ndeki devrik yapıları kuruluşları, özellikleri 
· ve değişik özellikleri yönünden inceleyeceğiz. 

Anahtar kelimeler: devrik cümle, kurallı cümle, Tarih-i İbn-i 
Kes ir 

ABS1RACT 

In Turkish language, elements in work groups and sentences are 
ordered based on rules. Generally, main element is at the end whereas 
auxiliary element is at the beginning in both word groups and sentences. 
Sometimes, irregular behaviors are observed, where elements constituting 
a group may change places for various reasons. In this study, we will 
review inverted structure formations in, features and various 
characteristics of the translation of the Tarih-i İbn-i Kesir, which is 
literary work pertaming to the period of the Old Anatolian Turkish. 

Key words: inverted sentence, regular sentence, Tarih-i İbn-i 
Kes ir 

Türkçede kelime gruplannda ve cümlede ögelerin dizilişi kurallıdır. Hem 
kelime gruplannda hem de cümlede genellikle ana öge sonda, yardımcı öge 
başta bulunur. Bazen bu kuralın dışında kullanışlarla da karşılaşılır ve çeşitli 

sebeplerle grubu oluşturan ögelerin yer değiştirdiği görülür. Bu çalışmada Eski 
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Anadolu Türkçesi dönemi eseri olan Tarih-i İbn-i Kes!r Tercümesi'ndeki devrik 
yapılar kuruluşları, özellikleri ve değişik özellikleri yönünden incelenecektir. 

Öncelikle eser ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tanh-i İbn-i Kesfr. 
Tercümesi, İbn-i Kesir (701-774/1301-1373)'in el-Bidiiye ve'n-Nihiiye isimli 
umumi tarihinin tercümesidir. İbn-i Kesir, eserinde yaratılıştan hayatının son 
yıllanna (767/1366) kadar olan olayları kronolojik şekilde vermiştir. Eserin 
mütercimi Şirvanlı Mahmud diye tanınan Mahmud b. Muhammed-i Dilşad-ı 
Şirvan!'dir. Eser, Sultan İkinci Murad döneminde (1421-1451), Şirvanlı 
Mahmud tarafından sade ve anlaşılır bir dille Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser, 
852/1448-1449 tarihinde tercüme edilmiştir. 1 Eserde mütercimin adı, 
''Mahmudi'bni Muhammed el-Mev'ud Bedr-i Dilşiid" şeklinde geçmektedir.2 

Mütercimin adı kendi eserlerinde ve çeşitli l<:aynaklarda birbirinden farklı 

verilmektedir: Mahmud b. Muhammed-i Dilşiid-ı Şirviini, Mahmud b. Mahmud
ı Şirviini, Muhammed b. Mahmud-ı Şirviini, Mahmud b. Muhammed el-mev'ud 
Bedr-i Dilşiid, Bedr-i Dilşiid b. Muhammed b. Oruçgazi b. Şa 'ban, Bedr-i 
Dilşiid. Değişik kaynaklarda geçen bu isimlerden hareketle asıl adının Mahmud, 
babasının adının Muhammed, malılasının ise Bedr veya Bedr-i Dilşad olduğu 
söylenebilir.3 Şirvanlı Mahmud ile Bedri Dilşad'ın aynı kişi olmadığını düşünen 
veya konuya tereddütle yaklaşan araştıımacılar da vardır.4 Te;:cümenin İkinci 
Murad' a sunulduğu, Arapça bir dua içinde yer alan şu sözlerden 
anlaşılmaktadır: " ... es-sulfiinü 'bni 's-sultfini 'bni 's-sulfiin Muradi 'bni 
Mul;ıammedi'bni Bayezid ljan !Jalleda 'llfihu saltanatehü. ,,s Aynca tercümenin 

I;Iüsn-i tii.riy l):odı ]f:alır-ı benü aşfer-i na]Js (=852) 1 Ol mübarekligile tercüme oldı bu l;ıikem. 
(Tarih-i İbn-iKesir Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, Nu. 
896, 266b/9; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü, Nu. 1378, 264b/9.) 

2 Tfirih-i İbn-İ Kesir Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, Nu. 
893, 191a/15. 

3 Şirvanlı Mahmud'un hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz.: Muhammet Yelten, 
"Şirvanlı Mahmud'un Hayatı ve Eserleri", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 57, İstanbul 1988, 
s. 157-169; Muhammet Yelten, Şirvanh Mahmud, Tfirih-i İbn-iKesir Tercümesi, İnceleme
Metin-Sözlük, TDK Yay., Ankara 1998, s.9-23; Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme 
Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul1995, s. 267-275. 

4 Mustafa Argunşah, "II. Murad Devrinin (1421-1451) Ünlü Hekimi Muhammed Bin Mahmud 
Şirvil.ni ve Türkçe Eserleri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 4, 
Kayseri 1990, s. 483-498; Argunşah, Mustafa, Muhammed b. Mahmud-ı Şirvani, Tuhfe-i 
Muradi (İnceleme-Metin-Dizin), TDK Yay., Ankara 1999, s. 31-33; Adem Ceyhan, Bedr-i 
Dilşad'ın Murad-niimesi I, İstanbul1997, s. 23-41. 
Tfirih-i İbn-i Kesir Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, Nu. 
896, 110a/5-6; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü, Nu. 1378, 110a/5-6. 
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başka bir yerinde de benzer sözler yer almaktadır: "he~fi dzlcfiıün fi J;ıa.Jpp 
Sultan Murfid bin Muf;ıammed ijan !Jalleda'lliihu saltanatehü ve ebeden 
devletehu. ,Jj Hem müellif hem de mütercim olan . Şirvanlı Mahmud, Çelebi 
Mehmed ve İkinci Murad devirlerinde yaşamış ve eserlerini bu hükümdarlara 
suıımuştur. Değişik kütüphanelerde tercümenin nüshaları bulunmaktadır. 

Tercümenin cilderi konusunda bir karışıklık söz konusudur. Tercüme 
kaynakların çoğunda belirtildiği gibi dört büyük cilrten değil, en az altı cilrten 
oluşmaktadır. Hatta eksik kısırnlarının tamamlanmasıyla tercüme, sekiz cilt 
olabilir.7 Eserin değişik ciltleri üzerinde lisans ve doktora çalışmaları 
yapılmıştır. 8 

Bu çalışmada Tiirih-i İbn-i Kesir Tercümesi isimli eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa Bölümü 896 nurnarada kayıtlı nüshasının ilk 
elli varağı değerlendirilecektir. İncelememiz, 1. Devrik Yapılı Kelime Gmplan, 
2. De_vrik Yapılı Cümlelerolmak üzere iki bölümden oluşacaktır. 

1. Devrik Yapılı Kelime Grupları 

Kelime gruplarında, ögelerin grup içindeki sıralamşı kurallıdır. Görev 
bakımından birbirine denk olmayan ögelecln bulunduğu· bir kelime grubunda 
ana öge, genellikle grubun sonunda bulunur. Birleşik fiil, unvan grubu ve edat 
grubunda ise ana öge başta bulunur.9 Görev bakımından birbirine denk olan 
ögelerin bulunduğu kelime gruplarında asıl öge, yardımcı öge ayrıını yoktur. 
Türkiye Türkçesinde kelime grupları öge dizilişine göre şu şekilde 

sımflandırılabilir: 

I. Tip: Yardımcı öge + esas öge (İsim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat
fiil grubu, zarf-fiil grubu, isim-fiil grubu, ünleın grubu), 

Tiirih-i İbn-i Kesir Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, Nu. 
896, 266b/12; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revarı Bölümü, Nu. 1378, 264b!l2. 

7 Abdurrahman Özkan, Şirvanh Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi, Giriş-İnceleme
Metin-Dizin, TDK Yay., Arıkara 2009, s. 23-25. 

8 Tercümenin nüshaları, ciltleri ve tercüme üzerindeki çalışmalar için bkz. Abdurrahman 
Özkan, "Sultan İkinci Murad Devri Eserlerinden Tfuih-i İbn-i Keslr Tercümesi ile İlgili 
Yapılan İki Yayın Hakkında", Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmalan, S. 2, Isparta 1999, s. 
153-164; Abdurrahman Özkan, Şirvanh Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi, Giriş
İnceleme-Metin-Dizin, TDK Yay., Ankara 2009, s. 23-34. 

9 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Genişletilmiş 7. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 
40. 
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II. Tip: Esas öge+ yardımcıöge (Edat grubu, unvan grubu, birleşik :fiil), 

III. Tip: Birinci öge + ikinci öge (Tekrar grubu, bağlama grubu, sayı 
grubu), 

IV. Tip: Birinci öge+ ek+ ikinci öge (Kısaltma gruplan). 10 

Birbirine denk olmayan ögelerin bulunduğu kelime gruplarında, özellikle 
ekle oluşturulan kelime gruplarında, bazen ögelerin yer değiştirdiği görülür. 
~Ögeler yer değiştirirken bazen kelime grubuyla ilgili olmayan kelimeler de 
~araya girebilir. 

incelediğimiz eserde bazı kelime gruplarında ögelerin yer değiştirdiği 
tespit edilmiştir. Burada ele aldığımız kelime gruplannın bir kısmında ögelerin 
dizilişinde bir yer değişikliği olmamıştır. Ancak ögelerinin arasına kelime 
grubuyla ilgisi olmayan başka kelime veya kelime gruplan girmiştir. 

Metnimizde devrik yapilann kullanıldığı kelime gruplan şunlardır: Belirtili isim 
tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsİ grup lan. 

1.1. İsim Tamlaması 

İsim tamlamasının ögeleri tarulayan + tarulanan şeklinde sıralanmaktadır. 
Metnimizde bu duruma aykın olan örnekleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

1.1.1. Başka birögenin arayagirmediği devrikyapılı isim tamlamalan 

Aşağıdaki örneklerde isim tamlamasındaki tarnlayan ile tarnlanan ögeler 
yer değiştirrniştir. Bu örneklerin bir kısmında isim tamlaması cümlenin (bazen 
yardımcı cümlenin) yüklerni olarak kullamlrnıştır. Örnek sayısı: 14. 

Bu Seııiyyü'd-devle Jakabıdur dedesi Hasani'bni Yahya'nun ki katibi-y-idi 
Dırmş~ beglerinüfi birine, tarlbüfi biş yüz seksen to~ıncı yılda 6a/12-14) 

Bu Aybek dagı kullanndan idi Melik Eyyübi'bni Kamil'üii. (6b/18) 

Kiitibü's-sırr idi Dımısk padısahı M elik Nasır'un. (7b/1) 

10 Halil İbrahim Usta, "Türkiye Türkçesinde Kelime Gruplan ile İlgili Bir Sınıflandırma", Türk 
Dili, S. 579, Mart 2000, s. 216. 



Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmalan Çalıştayı 297 

Öldi Müzeyyin ijıir ki masharası-y-ıdı Melik Eşref Müsii'bni c.A_dil'üii. 

(ı9a/20-2ı) 

Bunufi dedesidür Mü 'eyyedü'd-d!n Es' adi'bni :Şamza ki vezlr[ilidi Mefik 
cAliyyi'bni Niisır'uii. (35b/56 ) 

Bunufi dedesi naribi idi Bint-i Sayhal'uii. (37a/ı5) 

Öldi MuJ;ıammedi'bni 'Abdu'l-vahhabi'bni Manşüru'l-:Şarraniyyü'l
:ŞanbeH ki şiildrdi-y-idi Şeyh Mecdü'd-dlni'bni Teymiyye'nüii. (40b/2-3) 

Bu Şeyy Arslan, şeyhıdur Şeyh cAIJ Muğarbil'üii ki şeyhıdur Şeyh cAII 

HarirJ'nüii ki şeyhıdur bu İbn-i İsriiyJl'üii. ( 46b/8-9) 

Allah Ta' ala l}.a±retine l}.amd idüp :Şairet-i Risalet'üfi 'aleyhi'ş-şalatü ve's
selam ıiil}.-ı mutahhanna şalavat virüp aline ve aşl}.abına du' alar nişar itdükden 
şofira, şürü' }tdük iihır cildin e TeviirJh-i İbn-i KesJr'üii. (1 b/2-4) 

Böyle itdügine anufi sultan ga±ab itdi. (37a/9- ı O) 

Cüm~iye'l-ülanufi dördüncisinde dü-şenbih gün açıldı medresesi Emir 
Şemse'd-din Aksunkun '1-FiirikiinJ'nüii. ( 42b/18- ı 9) 

Bu defu olundı evvela kabn katında Caç fer'üfi ve ashabınufi. ( 48b/ı 6- ı 7) 

1.1.2. Başka bir ögenin araya girdiği devrik yapıh isim tamlamalan 

Aşağıdaki örneklerde isim tamlamasının ögelerinin yeri değişmiş ve 
ögeler arasına kelime grubunun oluşumuyla ilgisi bulunmayan kelimeler 
girmiştir. Örnek sayısı: 3. 

Bu arada altı yüz elli sekizinci yıl11 girdi, tarTh-i nebev!nüfi. (ı b/5) 

Bu muJ;ıarremüfi aijırında Eınlr Baylebeki'l-ijaznedar kızını alup Bedre'd
d!n Lü 'lü'nufi ki Müşıl begi idi, ulu dügün itdi. (ı2b/19-20) 

Şöyle 'adet-i kadimleri bu-y-ıdı beglerinüfi 13b/15-ı6 

11 Tanılanan ögenin alınası gereken iyelik eki düşürülmüştür. 
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1.1.3. Başka birögenin arayagirdiği isim tamlamalan 

Aşağıdaki örneklerde ögelerin dizilişinde bir aykınlık bulunmamaktadir, 
ancak ögeler arasına kelime grubuyla ilgisi olmayan kelimeler girmiştir. Örnek 
sayısı: 3. 

Anuii dahı I:Ialeb gibi biirülannı ~dılar. (2a/11) 

Bunuii begler şehrine gelürlerdi. (9b/17) 

Z!ra Fireng leşkerinüii bu ]}:al' ayı 'imaret itdürüp J;ıışn-ı l;ıaşln. itınege 

giiyethimmetleıivar-ıdı. (24b/20-21) 

1.2. Sıfat Tamlaması 

Sıfat tamlamas)llda ögelerin yer değiştirmesi söz konusu değildir. 

Metııimizde tespit ettiğimiz bazı örneklerde bunun tersi bir kullanım vardır. 
Metııimizde sıfat olarak görev yapan kelimenin bazı örneklerde isim 
unsurıından sonra kullanıldığı görülmektedir. Bazı sıfat tamlamarında vasıf 

bildiren kelime önce gelmesine rağmen vasfı belirtilen kelime ile arasına başka 
ögeler girmiştir. -dAn ekiyle oluşturulmuş sıfatiarın bulunduğu tamlamaların bir 
kısmında devrik yapı kullanılmıştır. -dAn ekiyle oluşturulmuş sıfatiarın 

bulunduğu tamlamalann bir kısmında ise kelime grubu parçalanmıştır. 

Metııimizde -dAn ekiyle oluşturulmuş tamlamalarda kurallı olarak kullanılan 
örnekler de mevcuttur. 12 -dAn ekli yapılarda bir kısaltına var. 

1.2.1. -dAn ekli ögenin sıfat olarak kullanıldığı devrik yapılı sıfat 

tiımlamalan 

Ömek sayısı: 7. 

Ba' dehu bir tiiyife Tatar'dan I:Ialeb'e varup dört ay mul;ıaşara l}:ıldılar. 

(lüb/13- ı 4) 

Zira işitdi ki bir tiiyife Tatar'dan anda turup fesad iderler. (33b/1 7 -18) 

Bu Bi 're'yi bir tiiyife Tiitar~an mul;ıaşara ide yorurlardı. (3 3b/20-21) 

12 incelediğimiz kısırnda "a<yandan" kelimesinden sonra başka bir ögenin araya girmediği 12 
örnek vardır: Bu yılda vefat itdi a<yandan Sadre'd-dlnAhmedi'bni Yahyii'bni Sada.ka'bni Hıyiit. 
(6a/ll-12) 
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Bir cemilc at bun1ardan ljaleb'e müstevH aldılar. (1 1a/8) 

V elilin bu yılufi abmnda bunlarufi üzerine .l}urüc itdi bir tiiyife Tiitiir'dan. 
(16b/6-7) 

Hiç kimse mücavirlerden Cami' -i Dımışls:'da yatmaya. (23a/1 5) 

Hiçkimse ulu beglerden ilidam idemerliler sultanlığa (5a/19-20) 

1.2.2. -dAn ekli ögenin sıfat olarak kullanıldığı ve başka bir ögenin araya 
girdiği devrik yapılı sıfat tamlamalan 

Ömek sayısı: 7 

Anda havll kimseler Is:omışdur feliisifeden ve mütekellimlerden ve. 
fakibierden ve mııhaddislerden ve biikl envii'-ı fliZıllardan. (36b/4-5) 

21) 

Bu yılda sultan on üç beg tut dı Mısr ümeriisından. (3 6b/12-13) 

Bu da.gı azacuk tiiyife ile ls:aldı Türk'den. (16b 12) 

Bifi esirvar-ıdı 'avratdan ve oglandan. (22a/5) 

Bir tiiyifeyeugradılar Türkmiin'dan ljarim'le Antakiyye arasında. (32a/20-

Bu yılda Hulagu Oglı Abga otuz bifi kıhç eri cem' itdi, on bis biiii 
Mogol'dan ve on bis bifii Rüm'dan. (37b/3-4) 

Hayli er yigitlervar-ıdı Ba'lebek taglanndan. (49a/18-19) 

1.2.3. -dAn ekli ögenin sıfat olarak kullanıldığı ve başka bir ögenin araya 
girdiği sıfat tamlamalan 

Ömek sayısı: 5. 

OJ Ketboga'nııii cemii' atından esir o ldı Melik Sacldi'bni cAzlzi'bni c.J..dil. 
(4a/3-4) 

Bu yılda mul}.arremüfi üçünci güninde a 'yilndan vefiit ls:ıldı l;i!lJJfj; 
Müstansır Bi'lliilıi7- 'Abbiisl. (14a/5-6) 
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Bu yılda a'yfindan müteverra oldı Şeyh Tiicü'd-dln Muzafferii'bni 
Muhammedi'bni Ahmedi'bni Hamza'bni 'Aliyyi Hibetü71iihi'bni'l-Cevzi'l
Taglebi'd-1Jnıuşkl(34alı5-ı7) 

Bu yılda a'yfindan öldi Şeyh Ebu'l-Fa:il 'isii'bni Şeyh 'Ubeydi'bni 
'Abdu'l-hiilık ed-Dınıışkl(39blı2-ı3) 

Bu yılda müteverra o ldı a 'yandan mul;ıarremüfi c aşr-ı evvelinde Barvfiniib 

f ve c aşr-ı ~ınnda Melik Ziihir. ( 43a/8-9) 

1.2.4. Başka bir ögenin araya girdiği devrik yapıh sıfat tamlamalan 

Ömek sayısı: ll. 

Bunufi tasnifleri vardur Kitiibü'n-Nid adlu ve Kitiibü'l-Lehv adlu. (3 ı b/ı 6) 

İki pencere itdürmiş-idi yola açılur. ( 45a/2 ı) 

Andan şofira tol}:uz ay olıcaJ.s: bir oglan togurnnş, sol eşek zekerine beiizer. 
(23b-5-6) 

Başı var-ımış tilld başı gibi. (23b/6) 

LJübüri var-ımış tavsan dübüri gibi. (23b6-7) 

Kendünüfi ana birkardaşıvar-ıdı İsmii'Il adlu, nayib idindi (4b/ı8-ı9) 

Bac dehu bu şeyg İskenderiyye'de şac banufi altıncı güni vefat idicek 
metrakiitı l):aldı elli filorilik. (ı 9b/20-2 ı) 

1 .2.5. Başka bir ögenin araya girdiği sıfat tamlamaları 

Ömek sayısı: 2. 

Üç yüz var-ıdı hazine ve maksüre anda. (23a/ı 6) 

Mil):darda MVar-ıdı esir. (30a/3) 

1.3. Zarf-fiil grubu 

Bu yılda cüm~iye'l-ülanufi bişinde sultan ulu dügün itdi, oglı alıcak Emir 
Kulavun'uii kızuu. (38b/18-ı9) 
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. Bir gün M elik · Eşref, Buhiiri'yi semiic iderken Şeyh Zübeydi'den 
Dımısk'ufi kar asmda, bu Şey.Q. 'Abdu'lHih ol meclisde abdest aldı. (9a/6-7) 

Hulagu'dan pay ve naşlb istedi gelüp Rüm'a, fetl;t idüp aldugı ~al' alardan 
ve mallardan ve es!rlerden. (13b/ı4-ı5) 

Bu yılda mul;tarremüfi sekizinci penc-şenbih gün Melik .{:ahir ve bal$:1 
ümera ve elılü'l-l;talli ve'l-' ~d cem c olup Kar a-i Cebel'de ki eyvan-ı keb!re 
vardılar. (15a/ıo-ı ı) 

Sultan .{:ahir leşker cem' itmege ~aşd lpldı varup clriik'a, şehrierini fetl;t 
ide. (2ıa/2-3) 

Ço~ Rüm I;taciblerini gar~ itdi, konup otururken bevne'n-nehrevnde. 
(30b/19-20) 

: DüşJ:Jn evinde oturdı, ta ölince rebF ü'l-iihırufi on dördünci günde. (29a/2-
3) 

· l}.ahire'de oturup neşr-i 'ilme meşgül o ldı, ta ölince rebF ü'l-evvelde. 
(36a/3-4) 

Bu l}.ahire'de ~amet itdi, ta vefiit idince cümiiziye'l-üliida. ( 45b/ı 6- ı 7) 

Müderris olmış-ıdı atası medresesinde atasından şofira, vefiit idince 
recebüii altısmda çihiir-senbih gün. (46a/ı-2) 

Vezir-idi Mışır'da Melik .{:ahir' e ve oglı M elik Sa' !d' e, ta vefiit idince 
zü'l-kacdenüii selhinde. (46a/9-ıO) 

Bu Dımış~'da ~amet idüp müderris olmış-ıdı l}.ıymaziyye'de, l;tatta vefiit 
idince rebF ü '1-iihıruii on ikisinde cum ca gicesi. ( 46a/ı 5-ı 6) 

Şalil;tiyye'de ders eyitmege meşgül oldı ölinceye dek muharremüii 
eviihınnda. ( 43b/1 -2) 

TafZll id erdi 'Ali'yi 'Oşman üzerine, ikti da idüben şeyhma ki Mul;tye'd
dlni'l-' Arabl'dür. (29b/3-4) 

Bum Melik .{:ahir ~açlil~dan 'azi itmiş-idi, vefiit itmedin tiirihüii altı yüz 
yitmişinde. (43a/20) 

Bu yılda Melik İsma'lli'bni Lü 'lü ilçi gönderdi, yardım taleb eyleyü 
Akvasi't-Türkl'den. (ı3b/7-8) 
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Bu hali göricek şehrüii dizdfin ld Bedre'd-dlni'bni J}_araca'dur, ol günüfi 
agmnda ld cüm~iye'l-ülfuıufi mşfı idi, bunlarufila muşalal;ı.a idüp ]}al' ayı açı 
virdi. (2a/4-5) 

Bu hatun vefiit idicek altı yüz kırkıncı yılda bu Melik Naşır müstal}il 
padışah oldı. (17b/14-15) 

Ba' dehu Melik Mu?affer Dımışk'a gelicek muharebeden safira bum ve 
,Emir' Aleme'd-dlni'l-I;Ialebl'yi Dımışl}'ufi şirket-ile begi l}ıldı. (18b/8-9) 
j 
~ <AJabat müsülmiinlar Tarabulıs'ı feth idicek tarihüii altı yüz seksen 
sekizinde anı mal}beresinden çıl}arup süfiüklerini mezbeleye dökdiler. (37b/1-2) 

1.4. İsim-fiil grubu 

Bunufi-ıçun türbe yaral}lanmış-ıdı Sefel;ı.-i I}.asiyün'da yapdurdugı ribatda, 
amma dem olınmakmüyesser olmayup anda, bilad-ı şarl}da defu olundı. (18a/5-
6) 

Seni dutmağa l}aşdlan var-ıdı Sakifüzerinde. (31a/13-14) 

Bu yılufi re b!' ü'l-evvelinüfi yigirmi altıncı güni Sultan Melik Ziihir 
Mışır'da J}_al' a-i Cebel'e varup <aza itmege buyurdı, Melik Nasır Yüsuf 
Eyyübi'bni Siizl icün ld J}_uds'ı bu fetl;ı. itmişdür. (17a -12-14) 

Cümiiziye'l-üliinuii tokuzında şenbih gün bina itmege şürü' itdiler 
<Adiliyye öiiindeki Diirü'J-<AkJkJ dimneg-ile ma<rüf olan diin. (43a/2-3) 

1.5. Sıfat-fiil grubu 

Bu yılufi cüm~iye'l-ul:Jrasmda ders eyitdi Şeyg Şehiibü'd-d!n Ebü Şame 
'Abdu'r-raQ.mani'bni İsma' lli'l-Mul}addesı, Darü'l-I;Iadişi'l-Eşrefiyye'de, vefiit 
itdükden şofua <İmade'd-dini'l-Huristiini. (19a/6-8) 

Tatar geldügi val}t Haleb'e bunı tutdılar şaferde. ( 6b/15-16) 

2. Devrik: Yapılı Cümleler 

.,. Cümlenin ana ögesi yüklemdir. Türkçede ana öge genellikle sonda 
bul~ur. Bu sebeple kurallı bir cümlede ana öge olan yüklemin sonda bulunması 
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gerekir. Ancak yüklemin cümlenin başka bir yerinde de kullamlması 

mümkündür. Cümleler, yüklemin cümlede bulunduğu yere göre ikiye ayrılır: 1. · 
Kuralh cümle (düz cümle), 2. Devrik cümle. 

Yükleıni sonda bulunan cümleye kurallı cümle, yükleınİ sonda 
bulunmayan cümleye de devrik cümle denilmektedir. 

Cümlede yüklemin yennın değişmesinde yani devrik cümle 
kullanılmasında bir anlamı öne çıkarma, belirtme, vurgulama ihtiyacı, özellilde 
şiirde ahenk endişesi etkili olmaktadır. Devrik cümleler, sözlü dilde yazılı dile 
oranla daha fazla kullanılmıştır. Şiir dilinde de devrik cümle çok görülür. 13 

"Yüklemin başta ya da ortada olmasındaki gaye, yargıya bir duygu değeri 
kazandırmak, anlatırnda bir sıklık sağlamaktır. Devrik cümle, daha çok şiir 

dilinde karşılaşılan cümle türüdür. Atasözlerinde, günlük konuşmalarda, sohbet 
yazılarında sıkça devrik cümlelere rastlamr. Hikaye ve romanlarda da devrik 
yapıli cümleler kullamlmaktadır. Dilimizin eski metinlerinde de devrik 
cümlelere rastlamnaktadır. Devrik yapılı cümleler, dilin tabii akışına uygun 
olarak kullanıldığı takdirde, anlatıma bir saıniınilik, canlılık ve sıcaklık katar."14 

"Edebi kıymeti olan tarilll metinlerde, hatta son dönemde yazılmış bazı 
edebi eserlerde devrik yapılı cümlelere rastlamak ancak çok özel durumlarda 
mümkün olabilmektedir. Daha çok hikaye ve romanlarda tiyatro eserlerinde 
geçen konuşma örnekleri içinde rastlanan devrik yapılı cümleler, XIX. yüzyılın 
sonlanndan itibaren başlatılan konuşma dili ile yazı dilinin birbirine 
yaklaştınlması çabalan sonucu, yazı dilinde (edebi dilde) de yaygın olarak 
kullamlmaya başlanmış, Türkçenin ifade şekillerinin birisi haline gelmiştir."15 

Dil bilgisi kaynaklarında devrik cümle yapısının Türkçe olup olmadığı 
konusunda bazı tartışmalar yer almaktadır ve kaynaklarda devrik yapılara pek 
fazla yer verilmemektedir. Çoklukla mensur metinlerin verilerinden yola 
çıkarak belirlenen cümle çeşitleri içinde, daha çok konuşma dilinin heyecan ve 
vurgulamalanın ya da sanat kaygısı gütmeyen tabii bir anlatımı yansıtan devrik 
cümle yapısının yer almaması, bir bakıma konuşma dilini hesaba katmayan bir 

13 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Genişletilmiş 7. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 
100. 

14 Mustafa Özkan- Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 2. Baskı, Akademik Kitaplar, 
İstanbul2009, s. 168. 

15 Musa Duman, "Devrik Cümle ve Vasiyyet-Name'deki Örnekleri Üzerine", Makaleler- Eski 
Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kesit Yay., İstanbul2008, s. 30. 
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dil bilgisi anlayışının sonucu olmuştur. Manzum metinlerdeki devrik yapıları 
sadece vezin ve katiye zorunluluğuna bağlamak pek doğru gözükmemektedİr. 
Çünkü hangi zorunlulukla olursa olsun, dilde anlaşılmaz bir kullanırnın yeri 
olmamalıdır. 16 

Tarihi metinlerde devrik cürnlelerin kullanım durumu ve oranı aynı 

değildir. 17 Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde devrik cümle kullanılınıştır. 
Ancak bu dönemdeki eserlerin birçoğunun tercüme olması devrik yapının 
1urumu hakkında kesin bir hüküm vermeyi zorlaştırmaktadır. 

incelediğimiz eser tarihle ilgili bir eser olduğu için olaylar genellikle 
kronolojik olarak sıralanmaktadır. Devrik cürnlelerin bir kısmında öncelikle 
olayın gerçekleştiği zaman, sonra olayın oluşu veriliyor, daha sonra ise olaya 
konu olanlar veriliyor: 

Bu yılda öldi Melik MU?affer ~ufaz. (6b/17) 

Bu yılda öldi cİzzü'd-dln J)arire'n-Na!Javiyyü'l-Lugavl. (14a/11-12) 

Bu yılda vefat itdi Jjalidi'bni Yüsufi'bni Sacldi'n-Nabilisl. (2la/10) 

Bu yılda togdı Şey!J Şerefii'd-dln cAbdu'llfihi'bni Teymiyye. (26b/16) 

Bu yıluii evvelinde tamam oklı Medrese-i .ıfihiriyye. (18b/19-20) 

Çeviri eserlerde devrik yapıların olmasında eserin orijinal dilinin söz 
dizimi yapısının etkisi düşünülebilir. incelediğimiz eserde devrik. cümlenin 
kullanılması, öncelikle eserin çeviri bir eser olmasıyla açıklanabilir. Yazann 
telif olarak meydana getirdiği Kemaliyye18 ve Tuhfe-i Muradi19 gibi eserlerde 
deVrik: cümlenin yok denecek kadar az kullanılması bu durumu açıklayabilir. 
Ancak incelediğimiz eserde benzer cürnlelerin hem kurallı hem devrik 
kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple devrik yapıları sadece eserin çeviri 
olmasına bağlamak ve Arapçanın etkisiyle açıklamak mümkün değildir. 

Eserdeki devrik cümleleri sadece çevirinin etkisiyle açıklarsak, eserdeki bütün 
devrik cürnlelerin Arapçada olduğu gibi yüklem ile başlaması gerekirdi. 

16 Musa Duman, agm., s. 29-30. 
17 Tahir Nejat Gencan, "Devrik Cümle", VIII. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 

1957, TDK Yay., Ankara 1960, s. 45-56; Musa Duman, agm., s. 30-35. 
18 Muhaınmet Yelten, Şirvanlı Mahmud, Kemliliyye (Giriş-İnceleme-Cümle Bilgisi-Metin

Sözlük), İstanbull983; Musa Duman, agm., s. 32. 
19 Mustafa Argunşah, Muhammed b. Mahmud-ı Şirvani, Tuhfe-i Muradi (İnceleme-Metin

Dizin), TDK Yay., Ankara 1999. 
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Bilindiği gibi Arapçada yüklem başta bulunur. Devrik yapılann kullamlmasında 
yazarın üslubu, eserin konusu ve en önemlisi önem derecesine göre ögelerin . 
sıralamınş olması etkilidir. Ögelerin önem derecesi belirleyici olabilir ve ögeler 
önem derecelerine göre sıralanabilir. incelediğimiz eser edebi bir eser değildir. 

Yazı dili ve konuşma dili ayırt edilmeksizin düşünüldüğünde Türkçede 
devrik cümle de bir ifade şekli ve üslup özelliği olarak var olagelmiştir. 
Kullarnın sıklığı açısından devrik cümlenin düz cümlenin gerisinde olduğu 
kesindir?0 . 

Eserin incelediğimiz kısmında (50b sonuna kadar) yaklaşık 2983 kurallı 
cümle kullanılmıştır. Bu sayıya, sadece yüklernden oluşan cümleler dahil 
edilmemiştir. Bu kısımda (lb-50b) tespit edilen devrik cümle sayısı ise 851 'dir. 
Eserde kullamlan cümleler içinde devrik cümlelerin oram yaklaşık %22' dir. 
Eserde geçen devrik yapılı cümlelerde yüklem genellikle ortada kullamlmıştır. 

2.1. Yüklemin başta kullanılması 

Yüklemin başta kullamldığı örnek sayısı209'dur. Bunlardan 69 tanesinde 
özne kullamlmıştır. Yüklemi başta olan cümlelerin birçoğunda özne bir önceki 
cümlede yer aldığı için tekrarlanmarmştır. 

2.1.1. Yüklemin baştakullanıldığı iki ögeli cümleler 

Öge Sayısı Öge Sırası CümleAdedi Toplam 
Y+Ö 60 

2 
Y+YT 78 
Y+Z 21 
Y+N 9 

Öldi Şey!J Ebü Bekri'd-Dineveri. (1 8b/2-3) 

Bu-y-ıdı dört meg:hebe müstaJpl]JiiçlT ]Joduran. (22b/10) 

Toydı c aviimm ve !Javiişş ve gelen ve giden. (39a/1-2) 

Vetat itdi f>.iihire'nüfi bimiir-istiinında. (28a/19) 

168 
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Rivayet ohnur buMelik MZJ?affer'den. (7b/ı9-20) 

İşitdüm şey!Jumuz Tiicü'd-dini'l-Feziiri'den. (24b/2) 

Meşhür-ıdı Zeyn-i Jfiifı~I dinmeg-ile. (20a/ı O) 

Girdi recebüii yidinci güninde. (35a/9) 

Andlaşdı ümerii-yı kibiir-ıla. (37b/ı6) 

Niiyib itdi Emir Cemiilü'd-dln-i Alçvaşi'n-Necibi'yi. (13a/ı9) 

Fetl;ı itdi biJiid-ı Nevbe'nüii dükelisini. ( 4 ı b/8-9) 

İşitdiler müsülmiinlaruii ittifiil! itdüklerini. (50b/3) 

2.1.2. Yüklemin başta kullanıldığı üç ögeli ciimleler 

Öge Sayısı Öge Sırası Cümle Adedi Toplam 
Y+Z+Ö 6 

Y+YT+Z 6 

Y+Z+YT 3 

Y+YT+N 2 

Y+N+YT 2 
3 37 

Y+Ö+YT ı 

Y+N+Ö ı 

Y+YT+Ö ı 

Y+YT+YT ll 

Y+Z+Z 4 

Öldi rama2iinda İbni'l- ( Udi'r-Riifi:ii. ( 46b/1 0- ı ı) 

Bu vefJit itdi Mışır'da recebüii on dördünci güni. (29a/2 ı ) 

Bu defn olun dı evvel ii ]fa b n lfatın da Ca ( fer'üii ve aşl;ıiibınuii. ( 48b/ ı 6- ı 7) 

Vezir lp.Jdı Dımış]f'da Fetl;ıe'd-din (Abdu'lliihi'bni ~ayseriini'yi. (45a/2) 

Tutdı (İzzü'd-din Aydemüri?;-?iihiri'yi Ifaleb'de. (Sıa/1-2) 

Rivayet ider ol dağı Tiicü'd-din AI;ımedi'bni Eşir'den. (7a/2 ı) 

Ifabs itmiş-idianlan Sun]fur-ı Aş]far. ( 49b/ı 0- ı ı) 

Müyesser olmadı anda defn olınma]f. ( 45a/2 ı) 
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Defn olun dı Malsilbir-i Şüfiyye1de, İbn-i Şaliil;ı lpırbmda. (3.9b/2 1 -40a/1) 

~ilçli aldı İbni'l.-'Adlm 1den şoiira üç ay. (45b/12-13) 

2.1.3. Yüklemin başta kullanıldığı dört ögeli cümleler 

Öge Sayısı Öge Sırası· CümleAdedi Toplam 

Y+N+YT+Z ı 

4 Y+YT+Z+Z 2 4 

Y+YT+YT+Z ı 

Taf:ill iderdi 'Al?yi 'Oşmiin üzerine, ilçtidil idüben şey!Jma. (29b/3-4) 

. Müdenis olmış-ıdı atası medresesinde atasmdan şoiira, vefat idince 
recebfiii aFtısmda çihiir-şenbih gün. (46a/ı-2) 

. Vezlr-idi Mışır1da Melik ?iihir,e ve ogh Melik Sa'ld1e, til vetat idince 

?ii'l.-]fa' denüii sell;ıinde. ( 46a/9- ı O) 

2.2. Yüklemin ortada kullanılması 

Yüklemin ortada kullanıldığı örnek sayısı 642'dir. Yüklemin ortada 
kullanıldığı cümlelerde yüklernden sonra genellikle zarf ve yer tamlayıcısı 
ögelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. 

2.2.1. Yüklemin ortada kullanıldığı ve yüklemden sonra bir ögenin 
kullanıldığı devrik cümleler 

Öge Sayısı Öge Sırası Cümle Adedi 

... Y+Ö Bı 

Yüklernden sonra ... Y+YT ı79 

ı öge ... Y+Z 229 

... Y+N 36 

Bu yılda öldi Melik M~affer ~utaz. (6b/ı 7) 

Anda yo]fdur bu lpşşa. (9a/ı9) 

Toplam 

575 
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Kendüden şoiira yirine sultan aldıMelik Sa'Id adlu ogh. (42b/5-6) 

Bu Ketboga'yı depeledi Emir Cemalü'd-dln A/plaşü'ş-Şemsl. (4a/1) 

Bu yılda, şevvalde 'azi olundı Mışr'uii ]f.iiçlısı Tacü'd-dlni'bni bintü'l
E' azz. (16b/20-21) 

Bunı şoiira 'azi itdi M elik ?ahir. (29a/1-2) 

Bundan sema' idüp rivayet itmişdür Bedre'd-dlni'bni Cema' a ve gaynsı 
ç!abJ.. (31 b/7 -8) . 
ı V 

' Vezlr, ]f.açli ve ümera mertebelerince her biri oturup !Jallfe nesebini beyan 

]f.ıldı ~açli Tacü'd-dln. (ll b/3-4) 

Şey!Ja ardınca ço]f. altun gönderdiMelik Kamil. (9b/3-4) 

Şoiira darü'l-I;ıadlşde müderris aldı Şey!J Şehabü'd-dln Ebü Şame. (19b/6) 

Azla şer]J. yazmışdur bunuii ogh Id Bedrü'd-dln. (36all O-ll) 

İki yüz gemi gar]f. aldı NII'de. (27b/16) 

Bunlan nayib itdi Dımış]f.'a. (5a/10-ll) 

Bu yılda !Jaber geldi bilad-ı Magrib'den. (20b/3) 

Sen mi Jeşker gönderdüfi diyar-ı Mışr'a?(l7all6) 

Öiiince Jeşker gönderdi Gazze'ye. (2b/21-23a/1) 

Bunuiila bile otururdı darü'l-'adlde. (18b/10) 

Bu yıldaMelik ?iihir leşker gönderdi lfaleb'e. (lla/6) 

Bu ço]f. varur gelürdi Zanbalpyye'ye. ( 45a/6) 

BfilP begler da!Jı bunuii şo]J.betine gelürlerdi Minln 'de. ( 40a/7 -8) 

Bu eşnada na-giih Tatiir belürdi her tarafdan. (50a!l O) 

Anda destür virdi ]f.atındagı beglere. ( 49b/5) 

~u ds 'da bir ulu !Jan yapdurmışdur Mamilla'da. ( 42a/2) 

lfaleb'e geldiler şafer ayınuii ikinci gün. (lb/11-12) 

Atam Şey!J Yonani öldi bu yıluii ram8Zifuınuii on tolpızında. (I Oa/9) 

Bu Mekke'de vefat itdi şevvalüfi yigirmi seldzinde. (32a/3-4) 

Gül şu-y-ıla ve tlb-ile yudı kendü eli birle. (27b/7) 

Bu bir kerre cem' aldıMelik Eyyüb-ıla. (45b/17) 

Ba'dehu Dımış]f.'a geldi şevvalde. (7a/13) 
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Reblcü'l-evvelüfi nışfında Melik Sac Id atlandı !Jiişlan-y-ıla .. (42bi15-I6) 

Bir f;ıadlş beylin Jpldı, metni ve senedi biri e. (19a/1 O) 

Bunı düşde gördiler öldükden şoiira. (40a/20) 

OJ araya iletdürmişdürdiirü't-tucamı. (18a/9) 

Bu yapdurmışdur Niişıriyye-i Bariiniyye'yi. (18a/6) 

şacbiinuii üçinde {utdı Mışr'uii lfanbeli f;ciicj.Isını. (32b/4) 

Bu yılda Sulfiin .?iihir Jpgırdı Dımışf;c niiyibi Emir AI;cvaşi'n-Necibi'yi. 
(20b/9-10) 

2.2.2. Yüklemin ortada kullanıldığı ve yüklemden sonra iki ögenin 

kullanıldığı devrik cümleler 

Öge Sayısı Öge Sırası CümleAdedi Toplam 

... Y+YT+YT 6 

... Y+Z+Z 4 

... Y+YT+Z 17 

... Y+Z+Ö 6 

... Y+Z+YT 3 

... Y+YT+Ö 5 
Yüklernden sonra 

... Y+Ö+YT 4 57 
2 öge 

... Y+N+Z 4 

... Y+Z+N 2 

... Y+N+YT ı 

... Y+Ö+N 2 

... Y+YT+N 2 

... Y+Ö+Z ı 

Bu lfamil'da ölüp dem olun dı medresesi f;catında, türbesin de. (31 b/ll) 

Bu yılda ilçi geldi Berke .f!an'dan Melik .?iihir'e. (19a/4) 
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Şimdiki f?.alde Sultan ~iihir Mışr'a sultan olıcal{. Mışr'a geldi recebüii 
sekizinci gün, A criib beglerinden on beg-ile. (ı ıa/ı9-20) 

Bu vetat itdi Mışır'da recebüii on dördünci güni. (29a/2ı ) 

Cumca namiizını lpldı anda, ?ii'l-lf'acdenüii on yidisinde. (39b/4) 

Bu yılda öleli rebF ü'l-evvelüii nışfında Emir-i Keblr Aydeklni'bni 
<Abdu'lliihi'ş-Şehiibl. ( 45b/5) 

Bu defn olun dı evvel ii lf'abn lf'atmda Ca c fer'üii ve aşf?.iibmuii. ( 48b/ ı 6- ı 7) 

Bu yılda taleb olun dı ehl-i Dımış]f''dan elli biJi filori. (45alı 0- ı ı) 

Bu yılda öleli Reşid cAttiinı'I-MuJ;.addiş, Mışır'da. (19a/20) 

Ben gördüm ol Ketboğa'yı Baclebek'i muJ;.iişara lpldugı va]Jt. (8a/20) 

Bu Şadre'd-din i.J,J.diiş itdi zerdiilü eyyiimında batalet olup ders 
olpnmamagı. ( 6a/2 ı -6bll) 

Tutdı cİzzü'd-din Aydemüri'?-~iihiri'yi Ifaleb'de. (5ıa/ı-2) 

Bunuii yirine vezlr lpldı suftan bunuii oglııu. (29b/9- ı O) 

Vezir lpldı Dımış]J'da Fetf;ıe'd-din cAbdu'lliihi'bni J>.ayseriini'yi. ( 45a/2) 

Bunı vaşi idinmiş-idi İbn-i Necciir vetat idicek. (38b/8) 

2.2.3. Yüklemin ortada kullanıldığı ve yüklemden sonra üç ögenin 

kullanıldığı devrik cümleler 

Öge Sayısı Öge Sırası Cümle Adedi Toplam 

... Y+Z+Z+YT 2 

... Y+Ö+YT+Z ı 

... Y+YT+Ö+YT ı 

... Y+YT+YT+Z ı 
Yüklernden soııra 

... Y+N+YT+Z ı ı o 
3 öge 

... Y+YT+Z+YT ı 

... Y+Ö+YT+Z ı 

... Y+N+Z+N ı 

... Y+YT+Z+Z ı 
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Bu veflit itdi recebüii yigirmi dördinde gicede, Nevfi adlu köyde. (44a/18-
19) 

Bu Melik MU+affer Şfim'dan çılpıp Mışr'a. giderken, bum ]Jatl itdi 
Baybarsı'l-Bındı]Jdfiri, Garfibi ile Şfilil;iyye aralıgında, pi'l-]Jacdenüii yigirmi 
altıncı güni. (7a/16-18) 

Bu yılda c azi olun dı bıınış]J'da Fetl;ıü'd-dini'l-J>_ayserfinl vizfiretden. 
(48b/6-7) 

Tfitfir mui)firebe lpldı lfımş'a yalpn yirde ljfilidi'bni Velid ]Jabn ]Jatında, 

lfımş begi Melik Eşrefbirle. (lOb/9-10) 

Bu virdi Şfim'ı, lfaleb begi Melik Nfişır'a şol va]Jtda. (24a/8) 

Bacdehu şafer ayında hediyyeler geldi Feneş'den ilçi birle diyar-ı Mışr'a. 
(42b/7-8) 

:Bu ~Melik MU+affer Şfim'dan çılpıp Mışr'a giderken, bum ]Jatl itdi 
Baybarsı'l-Bındı]Jdfiri, Garfibi ile Şalil;iyye aralıgında, pi'l-]Jacdenüii yiginni 

altınci güni. (7a/16-18) 

incelediğimiz eserdeki devrik cünılelerin yapısı (Burada beş ve beşten 
fazla örneği olanlar verilmiştir): 
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1. Y+Ö: 63 

2. Y+YT: 75 

3. Z+Y+Ö: 65 

4. Ö+Y+YT: 56 

5. YT+Y+Ö: 34 

f YT+Y+Z: 29 

7. Y+Z: 21 

8. Ö+Y+Z: 21 

9. N+Y+YT: 19 

10. Ö+YT+Y+Z: 19 

ll. Z+Y+Z: 17 

12. Ö+Z+Y+Z: 16 

13. Z+YT+Y+Z: 16 

14. Z+Ö+Y+YT: 15 

15. YT+Y+N: 13 

16. Z+Ö+Y+Z: 12 

17. Y+YT+YT: ll 

18. Ö+N+Y+YT: 11 

19. Ö+Y+YT+Z: 10 

20. Z+N+Y+YT: 10 

21. Z+Y+YT: 10 
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22. N+Y+Z: 10 

23. Y+N: 9 

24. Z+Ö+N+Y+YT: 9 

25. Z+YT+Y+Ö: 8 

26. N+Z+Y+Z: 7 

27. N+YT+Y+Z: 7 

28. Ö+N+Y+Z: 7 

29. N+Y+Ö: 6 

30. Y+Z+Ö: 6 

31. Z+Ö+YT+Y+Z: 6 

32. Y+YT+Z: 6 

33. Z+Z+Y+Ö: 5 

34. Ö+Y+N: 5 

35. Z+Ö+Z+YT+Y+Z: 5 

36. YT+Ö+Y+Z: 5 

37. Z+Y+Z+Ö: 5 

38. Ö+Z+Y+YT: 5 

39. Ö+YT+Y+YT: 5 

40. Z+N+Y+Z : 5 

41. Z+Y+N: 5 
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Metnimizde öl-, defiı olun- gibi bazı fiilierin yüklem olduğu · 

cümlelerde devrik yapının yaygın olduğu tespit edilmiştir .. Öl- fiilinin yüklem 
olduğu cümlelerden 87'si devrik, ı3'ü kurallı kulanılmıştır. Defiı olun- fiilinin 
yüklem olduğu cümlelerden 50'si devrik, 5'i kurallı kulanılmıştır. Öl- fiilinin 
kullanıldığı cümlelerde genellikle özne yüklernden soma yer almıştır (85 
cümlede öznesi yüklernden soma kullanılmıştır) ve öznenin açıklayıcısı 

durumunda olan cümle ki ile bağlanmıştır: Bu yılda öldi Tiicü'd-din cAbdu'l
vahhiibi'bni Halefi'bni Bedri'bni bintü'l-E'azzi's-Safi<J ki dindiirve <iffet ehli-y
idi. (23b/16-ı7); Öldi Tavfişi Yemenü'l-lfabeşi ki şey!Jü'l-!Juddiim idi Ravia-i 
Nebeviyye'de. (39b/14-ı5) 

Öl- fiilinin yüklem olarak kullanıldığı devrik cümlelerin sayısı 87'dir. 
Y+Ö: 42, Y+Z+Ö: 6, Y+YT: ı, Z+Y+Ö: 32 , Z+Y+Z+Ö: 2, Ö+Y+Z: ı, 
Z+Z+)'+Ö: ı, Z+Y+Ö+YT: ı, Z+Z+Ö+Y+Z: 1. Öl- fiilinin yüklem olduğu 
cümlede başta kullanılan zarf, genellikle bu yılda kelime grubudur. 

Defiı olun- fiilinin yüklem olduğu devrik yapılı cümleler: YT+Y+Z: ı, 

Z+Y+YT+Z: ı) Y+YT: 27, Y+YT+YT: 9, Y+Z+YT: 1, Y+YT+Z: 3, Z+Y+YT: 
3 Ö+Y+Z+YT: ı, YT+Y+Z: ı, Ö+Y+YT: l, Ö+Z+Y+YT+YT: ı, Z+Y+YT+Z: 
ı. Defiı olun- fiilinin kullanıldığı cümlelerde özne genellikle önceki cümlede 
yer almaktadır. 

Devrik yapıları sadece çevirilerin etkisiyle açıklamak mümkün değildir. 
Devrik yapıların kullanılmasında yazarın üslubu, eserin konusu ve en önemlisi 
önem derecesine göre ögelerin sıralanmış olması etkilidir. Cümledeki ögelerin 
dizilişinde ögelerin önem derecesi belirleyici olabilir ve ögeler önem 
derecelerine göre sıralanabilir. 
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