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Ersin TERES•
Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ara tırma görevlisi
olan brahim Sona yüksek lisans tezi olan Emir Hidayet Divanı’nı Emir Efsahuddin
Hidayetullah Beg and his Divan “Emir Efsahuddin Hidayetullah Bey ve Divanı” adıyla
Harvard Üniversitesi Yakındo u Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü yayınları arasında
yayımladı. nceleme-Tenkitli Metin ve Tıpkıbasımdan müte ekkil olan çalı ma Do u
Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları dizisinin 88. kitabı olarak çıktı. Editörlü ünü
Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin’in yaptı ı çalı mada Emir
Hidayet’in hayatı, eseri, eserin dil özellikleri, divanın nazım ekilleri ve tenkitli metin
ortaya konulmaya çalı ılmı .
Emir Hidayet Divanı inceleme ve tenkitli metin olmak üzere iki temel bölümden
meydana gelmekte. Giri niteli indeki inceleme kısmında öncelikle Emir Hidayet Divanı
üzerine üzerine yapılan çalı malara de inilmi , daha sonra Emir Hidayet’in hayatı
hakkında bilgiler aktarılmı . Emir Hidayet hakkında daha önceki bilgilerimizin kısıtlı
oldu undan, Divanın yayımlanmasıyla onun hakkındaki bilgilerin daha da arttı ından
bahsedilmi .
Giri kısmında Hidayet’in hayatına de inildikten sonra onun eseri hakkındaki
bilgiler verilmi , Divan’ın özellikleri bu kısımda incelenerek ortaya konulmu . Giri ’in
üçüncü bölümünde eserin dil özellikleri üzerinde durulmu .
Çalı manın bu kısmında eseri hazırlayan brahim Sona, Emir Hidayet Divanı dil
özellikleri bakımından dikkat çekici oldu unu ifade etmekte. Sona’ya göre, Emir
Hidayet’in co rafî yönden Irak ve çevresinde hayat sürmü olması eserin dil
özelliklerinin farklı olmasında etkili olmu tur. Sona, bu kısımda kendi görü ünü
belirttikten sonra di er görü leri de aktarmı tır. Abdulkadir Karahan ve Zeynep
Korkmaz gibi Türkologlar Emir Hidayet Divanının dili hakkında görü belirtmi lerdir.
Karahan’a göre, Hidayet Bey’in Divanı 15. yüzyıl Azeri Türkçesidir. Korkmaz’a göre
ise, eser Eski Anadolu Türkçesini temsil etmektedir. Sona’ya göre de eser dil
bakımından incelendi inde hem Azeri Türkçesinin hem de Eski Anadolu Türkçesinin
özelliklerini göstermektedir. Eserin ayrıca Ça atay Türkçesi özellikleri de gösterdi i de
Sona tarafından ifade edilmi tir. O, bu durumu 15. yüzyılda Türkçedeki ayrı manın
tam anlamıyla belirginle memesine ba lamaktadır.
Çalı mada Emir Hidayet Divanındaki Azeri Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve
Ça atay Türkçesi özellikleri kıyaslamalı olarak verilmi . Bu mukayeseli de erlendirme
da çalı manın de erini arttırmı , çünkü bu denli mukayeseli de erlendirmelere
maalesef ki günümüzde yapılan çalı malarda yer verilmemektedir.
Çalı manın giri kısmındaki dördüncü bölüm eserin ekil bakımından
incelendi i bölümdür. Bu bölümde Divan’daki nazım ekilleri tablo halinde verilmi ,
Divan’da kullanılan vezinler tablo hâlinde bahirleriyle aktarılmı tır. Yine bu bölümde
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- 653 dikkate de er noktalardan biri de redif ve kafiye kullanım tablolarının çıkarılmı
olmasıdır.
Be inci bölüm Divan’ın tenkitli metni hakkındadır. Bu bölümde Emir Hidayet
Divanının kütüphanelerde mevcut nüshaları üzerinde durulmu , nüshaların özellikleri,
boyutları, istinsah tarihleri ve yerleri, ketebe kayıtları aktarılmı ve nüshalar arasındaki
benzerlik ve farklıklar ele alınmı tır.
Altıncı bölümde Emir Hidayet Divanı minyatürleri üzerinde durulmu , Emir
Hidayet Divanının Chester Beatty ve Topkapı nüshalarında toplam altı minyatürü
oldu u belirtilmi tir. Bu minyatürlerin dördü Chester Beatty nüshasında, 2 adedi de
Topkapı nüshasındadır. Minyatürlerin anlatıldı ı bölümden sonra Sona metni
olu tururken izledi i yolu aktarmı tır. Burada kullandı ı transkripsiyon sistemi,
metindeki ibarelerin, eklerin yazımında esas aldı ı yöntem üzerinde durmu tur. Bu
kısımdan sonra Kaynakça ve esas metin olan Hidayet Divanının tenkitli metni yer
almaktadır.
Tenkitli metin aktarıldıktan sonra açıklamalar kısmına yer verilmi , bu kısımda
kapalı é’li ve kapalı é’siz kullandı ı kelimeleri sıralanmı tır. Bu bölümden sonra eserin
tıpkıbasımı yer almı tır. Eserin en son bölümü dizin kısmıdır.
Bu tür metin yayımlarının dil ara tırmaları açısından önemli oldu u a ikârdır.
Ayrıca bu metnin Akkoyunlu sahasına ait olması eserin de erini bir kat daha
arttırmaktadır. Çünkü Akkoyunlu airleri hakkında yapılan çalı malar yok denecek
kadar azdır. Özellikle mukayeseli de erlendirmelerin yer aldı ı bu tür eserlerin
artması dileklerimizle...

