
Koktiirkpe metinlerin aplklanmasi konusunda goniimiize de& bupok 
pahqma yapddig, bupok kitap ve yazuun yaylmlandi@ b u  gerpektir. Ancak 
bu metinlerin d e a i k  apdardan, y e t e ~ c e  degerlenduilmig old+ bugiin de 
soylenemez, kamsindaylm. 

Daha once de de&digim gibi, Tiirkpenin bu en eski b e l g e l e ~ i n  sozciik- 
bilim, adbilim ve anlambilim apislndan gerektigi olpiide incelenmesi yalmzca, 
Turk dilinin b u  evresinin aydlnlatdmasim sajjlamayacak, bu dilin daha 
onceki doneminin, b u  yazi diline doniigme tarihinin, dolayisiyla Altay dilleri 
kurarmna iqik tutacak kimi noktalann belirlenmesine de yardimci olacakm. 

Burada hemen belirtmek istiyorum ki, Koktiirkpe, t i p h  Uygurca gibi bir 
yazi diliydi. Bunu ilen siirerken yalmzca, daha bundan 21 yll once R. 
GIRAUD'nun iizerinde pahqti@ ve sonradan benim dejjindigim birtahm 
anlatim ve metrik ozelliklerine d e g ,  sozvarli@mn bu yaumda da birtakun 
yeni omeklerle gostermek istedijjim kimi ilgi pekici niteliklerine, bize kimi 
gerpeklerden haber getuen geliqmelerine dayaniyomm I. 

Bilindigi gibi Uygurca evresi, Tiirklerin yerlegik yaqama geptikleri, degigik 
dinlerin metinlerinin Tiirkpeye aktanldik, pegitli konularda bupok pevirilerin 
yapd&@ bir donemdir. Bir yazi dili olan Uygurcada, b u  boliimii yabanci 
kavradardan pevrilme bupok tiiretme vardm; tek b u  sozcii$in tiirevlerinden 
oluqan geniq sozciik ailelerine rastlalur. Konulari pok hsi th ve sozvarll@ 800 
sozciik dolaylnda olan, taqa yazllma zorunlulu& yiiziinden lusa anlatlma 

Rend GIRAUD'nun L'Irucription & Bain Taokto (Paris. 1961) adh yapitlnda Tonyu- 
kuk yantuun metrik apislndan incelendigi, satmlann, tiimcelerin bece sayisi bakmmdan 
FGzfimlenmeye palqlldip;l goriilmektedii. Yantta bece saylsi yoniinden birbirine kogut par- . 
d a r ,  ritmik ogeler bulan aragtmci, anlatundaki giir niteligine dikkati peker. (8. 123-137). 
Yazar, L'Empire &s turcs cilestes (Paris, 1960) a& kitablnda da Koktiirk yazitlarrrun anlatun 
iizellikleri iizerinde dunu. Eski Tiirkpe donemi ve Koktiirk sozvarhp;l iizerinde, agagidaki 
yadarda ben de durmugtum : Turkp ara$~annalaranda yeni yollar: TDAY Belleten 1969. 
45-55; Kavram alana - kelime oileai iligkileri: TDAY BeUeten 1971. 253-262; Adambilimi ve 
Turk Adambilimi, Ankara, 1971, s. 90 ve otesi; Epadamlalak sorunu : Tiirkoloji Dergisi VI, 1 
(1974). 1-14; Turk yaza dilinin yagayle ilgili ypni arqtarmalar: TDAY Belleten 1975-76; Zur 
Frage der semantischen Kriterien in der uralaltaischen Sprachwissenschaf~: Altaica, Helsinki. 
1977. 17-27; Bemerkungen zur SemaaMlogie und Lexikologie des Alrriirkischen: Materialia 
Turcica Band 111 (1977). 33-37. 

Note
TDAY-Belleten 1980-1981, TDK Yay.:515, Ankara 1983
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yonelen Kokturk yaz~tlannda da boyle sozcuk a i l e l e ~ i n  bulundubna, 
dolapslyla bu dilin geliqmiq bir yazl dili oldu&na tan- eden ipuplan vardu. 

Benim "ileri ogeler" diye tammla&&m bir bolum sozcukler bu gibi aile- 
l eM kimi ogeleri olup konulann lusltlhk nedeniyle bu metinlerde gepmeyen, 
aynl ailelerden oteki ogelerse, qogunlukla Uygur metinlerinde karglrmza p~k- 
maktadu. Aqakda, bu konuda yeni ornekler vererek bunlam eozcukbilim 
ve anlambilim aplsmdan yorumlanmas~na gitmek istiyorum. 

Kokturk metinlerinde gepen bulgaq sozcugii peqitli aqdardan dikkate 
deger nitelikleri olan ve birtak~m gerpekleri saklayan bir ogedir, samyoruz '. 
Tonyukuk amtmda (1. Tag, do&, 5. satu) yer alan "turk bodunc yeme bulgaq 
01 temis" (Turk ulusu yine kanqlkhk iqindedir demiq) ve Kultigin yazrtmdaki 
"teiiri yir bulgaqzn iiqiin yagr boh" (yer gok kangtlk iqin dugman oldu; kuzey, 
4 .  satu) tumcelerindeki bulgaq 'kangdshk' anlammda kullamlmiqt~r Hemen 
belirtelim ki, aynl oge Kdqgarh'da 'duqman gelmesi yiizunden halk arasma 
dugen karlqlkl~k' olarak aplklanmakta ve yer almaktadu ( I ,  467-2). 

, Sozcu@n V I I I .  yuzyllda soyut ve ozel bir anlamda kullamlmas~, uzerinde 
durulmaya deger bir konudur. Cunki dilbilim pahgmalan ortaya koymugtur ki, 
dilde bir gosteren (signifiant) genellikle, once somut bir gosterilen'i (s ign$&) 
karqdamakta, zamanla ve kullamm alam genigledikpe yeni somut ve soyut 
yan anlamlar kazanmaktadu. Sozcuk bugiin Turkiye Turkpesinde bula-, 
bulan-, hulas-, bulandzr- bipimlerinde, deffgik qatdarla yaqayan bir eyleme 
dayamyor; bulga- bipiminin turevi olarak karg~wza plluyor. 

Somut bir kavram~ dile getiren bulga- eylemi hip kugku yoktur ki, bag- 
langqta somut anlamda kullandmlgtu. Nitekim KPggarh'da rastladlkrmz bu 
anlam ("01 suwug bulgadr = o suyu bulandu&", 111, 289) bugiin Tiirkiye 
Turkpesinde bula- kokuniin butun t u r e v l e ~ d e  de temel anlam olarak yaglyor 4. 

bulgaq'ln Kokturkqede, KPggarh'daki anlamyla kullamlmakta olmas~, 
bu sozcu@n Kokturk belgeleMden qok eskiye giden ve baglangpta somut 
anlam tag~dlktan sonra yeni turevleriyle birlikte yeni soyut anlamlar kazanmlg 
bulunan bir oge oldu&ma tamktu5. Ciinku bulga- eylemi ve turevi olan 
bulgaq ancak eomut anlamda, herhangi bir slvl ipin kullamldlktan sonra bir 

G. Doerfer, bulgaq, kokeni ve gepti&i kaynaklar uzerinde pok genig bilgi venr (Tiirk. 
u. mong. Elemente 5. 768 [II. 3171; aynca bularnq maddesine bh. :  s. 769). Bilgin bu sozciI@iu 
pegitli Tiirk lehpelerinde oldugu gibi Mogolcada. Samoyet~de, Vogulcada, Ruspada ve h a p -  
qada da Tiirkpeden aim bir oge olarak goriildligke degnmekte, gowbelerin askeri - dini 
devlet anlappmda el, yagr ve bulgaq terimlerinin birbirleriyle iligkili oldu@nu. bunlardan 
bulgaq'm en biiytik sup olarak goriildiigiinll belutmektedir. 

Sir G. Clauson, siidiigihde (a. 336) 'confusion, disorder; confused, disorderly' bipimiude 
anlamlandmyor. Bilgin. b u y a q  bipiminin do&nd@ konusnnda kugkuludur. 

' Uygur metinlerinde de bulga-, bul$~n-. bulgaq, bulgq-. bulganyuq gibi bupok turev- 
leri vardu. 

ANak bullak deylmi de burada diigiiniilmelidu. 



somutlagtuma e?$imiylee soyut yan anlam da kazanmlg olabilir. Temel 
anlamm bugiin de yagamakta olmasl, soyut yan anlarmnln daha VIII.  yuzyllda 
y a y p  bul&masl, bu eozciikiin gerek bipim, gerekse anlam aplslndan daha o 
pagda belli bir' geligmeyi geriye buakmlg, soyut ve toplumsal konularla iligkili 

- ~ 

bir kavram ve bir "ileri oke" oldubnu gosterir. Aym sozcuk ailesinden, bagka 
ogelerin de Kokturkpede yagamakta olduku dugunulebilir, samyoruz. 

qamgag sozcuku de yine somut bir eylemden yararlanarak soyut bir 
kavraml gosteren ileri bir iikedir (Somutlagt~rma egilimi burada da goriiluyor). 
Kultigin yazltlnda "icim qagan ili qamgag bolduqznda" tumcesinde (kuzey, 
3. satu) gepen sozcuk, 'sarsdrmg, kangf iga  u$amlg' anlamma geliyor 7. Kokeni 
olan qamga- 'sallanmak, sarsllmak' (qampat- eylemi de vardu) uzun sure 
somut anlamda kullandddctan sonra soyut anlam1 da anlatlr duruma gelmig, 
ozel bir anlamda kullandmlgtrr. Eski Turkpede qam-, qamcl-, qamct-, qam~at- 
gibi, aynl aileden turevlere rastland~&ru burada hatulatmahylz. Sozcuk aym 
aileden, ikincil bir turev de olsa, qamSa- bipimi kok olarak da dugunulse, 
onun gerek bipim, gerek anlam aplslndan belli bir geligmeyi geride blraktlk 
goze parpmaktadm 8. 

Kokturk metinlerinde adcnccg sozcu~unun bulunmasl da konumuz 
aplslndan kimi gerpeklere lglk tutar, samyorum. Kultigin yazltlnda "adcnpg 
barq, admqcg bedir" (giiney, 12. satu) bipimindeki tamlamalarda gepen sozcu@in 
Uygur metinlerinde ada, adcn, adcnagu, adcr-, adut-, adutla-, adnl-, adcn-, 
adruq, adcrthg, adcrgulug, adra, adcra gibi 20 kadar turevi bulunan *a& 
kokunden tiiredig goruluyorB. Bunlar ipinden bir ileri oge sayabilecegmiz 
adcnqtg'm Kokturkpede gepici, oteki turevlerin de bu dilde yagamakta ol- 
dubna ,  ancak yazltlarda, konularm smnuhhg nedeniyle gepmedigine tamktu. 

Agakda ele al&kmlz eylemler de kinumuz aplsidan ilgi pekicidir : 
tapla- eylemi Kokturkpede 'kabul etmek, uygun gormek'gibi soyut bir 

~ - 

anlamda kAarulmgtu : "iire teiiri tduq yir sub[ecim *a]gan iun tailamadz 
erinc" (Bilge Kagan, do&, 35. satu). Yine bir ileri oke olan bu eylemin kokeni 

~ - - - - 
Eski Turkpede genig bir soz ailesine sahip olan tap 'istek' sozcukune dayamyor. 

Kokturkpede gepmeyen, ancak Uygur metinlerinde karglmza plkan tap 
okesi (om. tapmpa, U II ,28,2;  30,32; Suv. 136, I: 487.8. .) kiiiiiiliin~e taptnca, 
TT VII, 32, 18; aynca taplancsaz [Alt. Gr.] gibi bir turevi goriiluyor) Kokturk- 
pede mutlaka yagarmg olmahdu. Cunkii tap olmadan taplamak eyleminin var 
olabileceg duguniilemez. Aynca, bununla, genig bir sozcuk ailesine sahip 

~ o m u t l a g t m n a  egilimi konusunda bkc. D. Akaan, Adambiilimi ve Tiirk Anlambimi. 
Ankara, 1971, a. 124, 127. 

7 Sir G. Clauson 'insenrre' adammda gosteriyor (a. 629). Sozciik burada, berhangi bir 
iilkede, herhangi biu nedenle diizenin bozulmaal, iilkenin e a r a h e l  dunununu adat~yor. 

8 Burada biz qanyag'~ qanya'nm bir tiirevi sayryor, konumuz anlam oldugundan, kokeni 
iizerinde durmayr gerekli gormiiyomz. Sir G. Clauson qanya- eylemini qamrl'a baklyor (a. 629). 

Daha once, bu bagka aqldan dekindikiml bu ornekle ilgili kaynaklar iqin bkz. D. Akaan. 
Kaw, dam - kelime ailesi iligkileri : Tiirk Dili Aragbrmdm Ydhk - Belleten 1971. s. 260. 
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olan, ayni zamanda pokanlamh old+ gorulen t a p  eylemi arasmda hem 
bipim, hem de anlam apisindan araqtmlmasi gereken bir yalunhk vardn. 
Bu dummda tapla- eyleminin Kokturk metiderinde hem bir ileri oge, hem 
soyut, hem de daha pok yazi diline ozgu bir kavram olarak gorulmesi gerekir, 
sanlyoruz. 

Kokturkpedeki otun- 'dilemek, istemek, rica etmek, say& gostermek' 
eylemi de aym apidan, uzerinde durulmas~ gereken ileri bir ogedir (Ton- 
yukuk yazitinda "qagantma otuntim anqa otuntim" tiimcesinde [guney, 12. 
satu] ve bagka yerlerde iilun- eylemine rastlamr). 

Bir yandan Koktiirk metinlerinde aym sozcuk ailesinden 'rica, dilek, 
sunug' anlamindaki otiig sozcu@iniin gepigi (ome* Bilge Kagan, d o e ,  39. 
satu), bir yandan, daha sonraki metinlerde, Uygurcada otug'le birlikte otugqi 
(Suvarnapr. 159, 12), ote- (Uigur. Sprachdenk. 289) 02elerinin yaqamig olmas~, 
Kokturkpede gepen otun-in bir ileri oge oldugunu, bunun tiiretilebilmesi ipin 
aym dilde iit- eyleminin de bulunmasi gerektigini gostermektedir. Burada, 
'damgma, o@t' anlarmndaki ot'un 11 (otle- eylemi de vardir) otun-'le bipim ve 
anlam yalunli& da ilgi pekici bir sorundur. 

Kokturk metinlerinde rastlanan artat- eylemi deI2 ayni niteliktedir. 
"eliiiin toruiiin kim arta(t)zV (Kultigin, do$, 32. satu; Bilge Kagan. do&, 
19. satir) tiimcesinde 'mahvetmek, harabetmek, bozmak' anlaminda kulladan 
eylem yine bir ileri oge olmalidn. Kokene inildignde, Uygur metinlerinde 
gorulen (TTIII, 6, 28) arta- 'mahvolmak, harabolmak' bi~iminden 18 onceye, 
ar- kokune varmak olas~li@ uzerinde de durulmahd~r. Kiiltigin yaz~tlndaki 
(giiney, 5. satir) "supig sabzn y r n g a q  agtn arzp" parpaamda 'kandxmak, 
aldatmak' anlaminda goriilen ar-'m yam slra, ayni metinlerde artur- 'kan- 
dumak, aldatmak' (Kultigin, giiney 6. satu) eylemi de geper. 

Bizce arta- ile ar- kokleri arasinda anlambilim apwindan iligki oldugu 
gibi, bugiin kesinlikle aydlnlatllmasi kolay olmayan bipimsel bir iligiki de var- 
dm. Bugiin ipin eldeki belgelerde gepen sozciiklere dayanarak ar- - arta- 
geligmesini ortaya koymak gi ip  olsa bile 'kanhrmak, aldatmak' anlamndan 
'mahvetmek, harabetmek' anlamina gepigin aplklanmasi giip dejjldir. Aldab- 

10 Sir G .  Clauson'm (a. 434) 'satisfaction, sufficiency; satisfactory, sufficient and the 
like' biqiminde karplad~&~ sozciik kimi lehqelerde (Alt.. Tel., bkz. Radlodff, Wb. 111, 946) 
'die Gewalt, der Wille, die Lust' anlarmnda goriiliiyor. G. Doerfer (Tiirk. u. mong. Elemente 
II, 443); tap iigesinin Eski Tiirkqede 'Wonsch, Beliehen' anlarmnda oldubna degnmekte, 
bunnu tiirevi olan i a p l d r n  'fir gut befinden, wiihlen, zustimmen, billigen' anlammda knlla- 
rlll&@u belirtmekte. Tiirkqe tap ve tapfu-'m Mokolca iaya ve iayda- ile gilgisine dikkati 
qekerek Tiirkqe ve Mo~olcadaki geligmesini aq&lamaya qahgmaktadw. 

11 ornekin Irk Bitig.de (58) geqer; Sir G .  Clausun bunnn &'den -r ile tiiretildiiini olasl 
saylyor (a. 36). 

19 ariai- iqin bkz. Sir G. Chuson, s. 208. 
lS Krg. yine aynl metinlerdeki ariaq (Snvmapr. 135; 13-14); bunun iqin de bkz. Sir 

G. Claumn, a. 204. 



lan, k a n d ~ d a n  bir kimsenin ya da bir iilkenin mahvoldugu, harabolduj+ her 
halde rahatl~kla diigiiniilebilir. 

Koktiirkpe metinlerde gepen saqzn- eylemi de yine ilgi pekici bir ornektir 14. 

Bu dilde genig bir kullan~m alani olan sozcii@n hem pokanlaml~ oldugunu, 
hem de Eski Tiirkpede pok genig bir sozciik ailesine sahip bulunduj+nu goN- 
yoruz. Kiiltigin yazamda s ~ k  gepen (om. "inim kiilrigin kergek boldt iiriim 
saqzndcm, kuzey, 10. sa t~r)  sozciik Uygurcada 'diigiinmek, iizerinde durmak, 
planlamak' demektir (or. TTIII, 137, 108; sapng da'diigiince' anlam~na geli- 
yordu). 

Uygur metinlerinde saqzn- ve saqzng'm yam sira saqcnglcq, saqc-, sapus-, 
saps ,  saqzsscr, saqurgu gibi tiirevlere de rastlamr. Bu tiirevlerin Koktiirkpede 
bulunmadlk' diigiiniilse bile, Koktiirkpedeki saqm-'m bir koken oldugu, 
bundan once sap- kokiiniin var olmasl gerektigi rahathkla kabul edilebilir, 
samyoruz. Ute yandan KIggarh'da 'igte u y a d  ve zeyrek olan' bipiminde 
ap~klanan (I, 333-22) sap sozcii@ bugiin Anadolu akzlannda 'uyamk, tetikte', 
'uykusu hafif kimse', 'pok iyi duyan kulak' anlamlannda genig bir kullamm 
alamna sahiptir (Bkz. Derleme Sozlii@ X, 3516). Aynca bugiin de yagayan, 
hele Allah saklastn deyiminde eski anlamm~ daha iyi yansltan sakla- eyleminin 
varhk da goz oniinde tutulmahd~r. Bunlara ek olarak 'diigiinmek' ile 'korumak' 
'himaye etmek', 'muhafaza etmek' arasmdaki anlam y a k d g ~ ,  biitiin bu 
tiirevleri b i ~  koke baklamak olanak bulunduj+nu gostermektedir Is. Ka ld~  ki, 
bugiin kul land~km~z say- ve san- eylemleri de gerek bipim, gerek anlam 
aplsmdan aym aile ipinde diigiiniilmelidir. Boylece, bipim ve anlam ap~s~ndan 
pek pok geligmeye sahne olan bir sa- kokii ortaya p~kmaktad~r. 

Klsaca degndigmiz bu sozciiklerin hepsi, benim "ileri oge" olarak 
nitelendirdigm orneklerdendir. Bu ornekler bir yandan birtakm birincil 
ogelerin, kendilerinden once var olmas~ gereken sozciiklerin Koktiirkpede 
yagahknl gostermekte, bir yandan da birer soyut, anlat~mda aynntlya inen 
kavram olarak daha VIII. yiizyllda Tiirkpenin erigtigi anlat~m olanaklanna 
tan~khk etmektedir (Bunlardan bir boliimiiniin pokan lad  olduj+ da gozden 
uzak tutulmamahhr). 

Daha once de orneklerini verdigimiz bu sozciiklerin pokluj+, Koktiirk 
evresinin - bazllanmn diigiindu@ gibi - Turkpenin yazl diline doniigmesinin 
hemen sonraslna ait bir donem olmad~km, yerlegmig, eskimig bir yazl diline 
tamkhk e t t i w  gos te rd iw samyoruz. Bu tiirden pahgmalarla vadacak 
sonuplar dilimizin e sk i l i ee  ~ g ~ k  tuttuj+ gibi Tiirkpenin, Altay dilleri arasm- 
daki y a W a n n  bir akrabal~ga d e g ,  bir kiiltiir b i r l i e e  dayand~k  yolundaki 
g o ~ g l e r i  zaylflatacak kadar eskiye gittigni, dolapslyla aradan, akrabahkn 
ortaya konmasln~ giiplegtiren pok uzun bir siirenin gepmig olduj+nu goster- 
teren ipuplar~hr, samyorum. 

1-u sozciik iizerinde, Anlambilimi ve Tiirk Anlambilimi adh kitabmzda uzunca 
durulmugtu (8. 145). Burada sozciigiin bagka yonleri iizerinde de duruyome. 

l* Sir G. Clauson sapan-'1 sa:k9m doniiglii bipimi olarak goatermekte (a. 812), sa:k-'1 
da sa:-'dan 4- ile tiiremig saymaltadu. 


