
Eski dilleri eski metinlerden o&eniyoruz. Tiirkgenin elimize gepen 
en eski 6rnekleri de 7 nci yiizyll sonlanndan geliyor. Bu zamandan 13 ncii 
yuzyll baglanna, yani Mogol istil~sina kadar olan devrin Tiirkgesine 
Eski Tiirkqe diyoruz. 

Demek gimdi 1.300 yll geriye gidecegz ve Orta Asyaya goper,t?@z. 
Konumuz pek o kadar eglenceli dejjildir. Cok dikkatli olursan~z Eski 
Tiirkte haklunda bir fikir edinebilirsiniz. 

Size ilkin Turk Dilleri haklunda toplu bilgiler vermeyi yararh 
buluyorum. Ciinku bugiin yer yiizude konugulan bir qok diller Tiirkqe 
gene1 ad1 ile anhyor. Yani bu kelime aynl zamanda bir diller ailesinin 
a&d~r. Bu aileye bag11 diller gimdi do&da Gin sin~rlamdan vk Lena 
nehri kiyilarmdan bat~da Arnavutluk slnulanna kadar uzanan genig 
iilkelerde konu~uluyor. Biz bu ailenin anneannesinden bahsedeceiiz. 
Anneannelerini anlatmadan once size biraz ya§ayan torunlanm tanltal~m. 

Klasik tasniflere gitmeksizin Tiirk Dillerini bizim Turkpemize yalun- 
hk derecelerine gore gozden gepirecejjiz. Onlan bu bak~mdan beg kugak 
igerisinde toparlayabiliriz. 

Birinci kugak, Anadolu ve Rumeli a$zlanyla birlikte bizim konug- 
tu&muz Tiirkpedir. Yeni Tiirk~e d e d i w i z  bir yazi lehpesi ve yam 
diliyle temsil olunur. Slnulanmu dqmda kalmq kiipiik topluluklar 
da bu dili konugurlar: Bat1 Trakya, Sup Makedonyasi, Bulgaristan, 
Romanya Tiirkleri, Rodos, Klbns, Suriye ve Kerkiik Tiirkleri. En buyiik 
Tiirk dili bu dildir. 

Bat1 memleketlerinde de Tiirkqe denince ilkin bu dil anlagilu: 
hgilizce Modern Turkish. Bunun sebebi agiktlr. Tarihte Diinyaya karg~ 
Tiirklu@i daha pok biz temsil etmigiz. Bugiin de tek baerns~z Tiirk 
devleti olarak biz temeil ediyoruz. 

fkinci kuqak, bizim dilimize en yakin Turk lehgeleri kugakd~r. 
Bunlar 5 lehse saydu: Birincisi bizimki olmak iizere Azeri, Tiirkmen, 
Gagavuz ve Kzrzm Sahil lehgeleri. Kmm Tiirklerini gimdi Ruslar Sibir- 
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yaya siirmiiglerdir. Bu lehpelerin hepsine birden Batr Tiirkqesi, Western 
Turkish deriz. Birbirlerine yalun lehpelerdir. Birini konuqan otekini 
anlar. Mesell Azerhaycanda anlagmak ipin sikmtl qekmezsiniz. Butt 
Tiirkpsi ad1 bazan bizim yam dilimiz iqin de kullamlu. Dikkat etmeli. 

ijqiincii ku~ak, Esas Tiirkqe kuqabdlr. Batr Tiirk~esi ile birliktr 
Do@ Turkqesini (Eastern Turkish) de qevresine alir. Do& Turkqesi 
diye bugiin Bat1 ve Do@ Turkistanda konugulan bir lehqeler grubunu 
adlandmnyoruz: dzbek, Taranqi, Yeni Uygur, Sarr Uuygur lehqeleri. 
Baa ve Do& Tiirk~eleri iyiden iyiye farkldagmia dillerdir. Do@ Tiirkgesi 
konuganlar bizi anlamazlar. Fakat dilimizi qabuk ogrenirler. 

Dordiincii ku~ak, Esas Turkqe'nin yalun akrabalan kuga$dw: 
Asyada Altay Lehqeleri, Krrgrzca, Kazakqa, Karakalpak~a, Avrupada 
Bqkrrtqa, Kazan Tatarcasz, Kzrrm Tatarcasz, Nogayca gihi. Buniar bize 
oldukqa uzak dillerdir. 

Be~inci kqak, Esas Tiirk~enin uzak akrabalari kuga$&r. Bu da 
biitun Turk ve Tatar Dilleriyle birlikte iki kuqiik dili daha qevresine ah :  
Do& Sibiryada Yakutga ve yukan Volga boyunda Cuvagqa. Bunlar 
bizimkiyle aynm kiikten uzak dillerdir. 

Giiriiliiyor ki Tiirkqe kugak kugak hir dil ailesinin de ad1 olmugtur. 
igte bu aileye Turk Dilleri ailesi deniyor. Turkoloji biitiin bu kavimlerin 
dillerini, tarihlerini ve etno@afyalanni inceleyen bilim kolunun ahdu.  

Dil akrabalig hemen daima bir soy akrabahedan gelir. Ancak 
kavimler ve irklar arasmda kangma ve dil deiigtirme gibi durumlan 
da gijz Gniinde tutmak gereklidir. Turk Dillerinden birini konugan bagka 
soydan Tiirklegmig kavimler o l d u b  gibi Turk irk~ndan olup dilini 
degqtirmig kavimler de vardir. Tiirk Dilleri konugan kavimler arasmdaki 
ki5ken birligni tarih yoluyla oldukpa aqik bir gekilde gostermek miimkiin- 
diir. 

Bugiin gene1 olarak kabul ediliyot ki Tiirkler eski Hunlardan gelen 
bir kavimdir. Hunlar Milattan iince 4 iincii yiizyddan beri tanman Orta 
Asyada yagamig biiyiik bir kavimdir. Bunlar qok hareketli ve savagpl 
g%ebelerdi. Biiyiik istiliilar yapmmglardlr. Devir devir do&da Gin illerini 
istilg ederek San Denize kadar inerler. Batida Rusyayl ve Orta Avrupay 
kaplarlar, Fransa drtalanna kadar uzanirlar. 

Bugiin Kuzey ve Do@ Sibiryada yagayan Yakutlur HunZurdan 
kuzeye qekilmig bir kavmin kah t i l an  olmahdw. Bat~da, bugiinkii Do& 
Rusyada ise biitiin Ortaqag boyunca Hunlar'dan gelen kavimler tarih 



alanlnda goriiniirler : Bulgarlar, Suvurlar, Hazarlar, Pepnekler gibi. 
Bugiin bu Batz Hunlarz'ndan kiipiik ziimreler kalmqtir. Cuuagdar, Ka- 
raimler gibi. Bulgarlar'dan Tuna holgesine inmig bir kol Turkpeyi 
terketmig, Isla~~lagrni~tir. 

6. yiizydda -4sya'da yine Hunlar'dan gelen birbirine daha y a k  
akraba kavimler yapyor: Tiirkler, Kzrgzrlar, Kzpqaklar, Bagkzrtlur gibi. 
Tarih a l a w d a  Turk adina ilkin bu yiizylda rastliyoruz. Yani ashnda 
Tiirkler Do& Hunlar'idan bir kavimdir. Tiirkler yakm akrabalannl da 
egemenlikleri altma alarak 6 nci yiizydda Man~uryadan Volga nehrine 
kadar uzanan biiyiik bir devlet, bir K6ktiirk Devleti kurmuylardu. 7 nci 
yiizyilda bu devlet dakilir, soma yeniden kurulur. Daha sonralan bu 
Tiirklerdcn Tiirki$er, Uygurlar, Karahanlzlar, Karluklar ayn devletler 
kurarlar. 

-4shnda Tiirk ad] bunlara aittir. Bunlarin yakm akrabalan olan 
Kzrgzzlar, Kzpqaklar, Bagkirtlar v.b. o zamanda Tiirklerden saydmlyorlar, 
kendi ulus adlanyla anhyorlar. Fakat 9 uncu yiizyldan bu yana Tiirk- 
lerden bahseden Islam miiellifleri bu kelimeyi oldubndan daha genig 
bir anlamda kullanmiglardir. Onlar yalniz Tiirkleri degil, onlann Asya- 
daki yakin akrabalarmx, hatta Avrupadaki uzak akrabalannl, Bulgar- 
larz, Suuarlarr, Hararlarr, Pe~enekleri hep Tiirk genel ad1 altmda anrmg- 
lardu. Boylelikle bizim soy a&mizi geriye do$u uzatrmg oluyorlar. 

Soz gelimi skin dedenix ibrahim Bey ilk defa Pekcan soyadmi almq, 
lbrahim Pekcan. Babanix Nihat Pekcan, siz Dogan Pekean. Ama siz gimdi 
dedenizin babasmi Ahmet Pekcan, onun babasmi da Mustafa Pekcan 
deye adlandmyorsunuz. Diyelim ki fbrahim Bey qok taninrmg bir adam. 
Sonradan onun kardeglerininin ve onunla kardeg pocuklan olanlann 
torunlan da Pekcan soyadlnl benimsemigler. Bunun gibi. 

Sonradan Avrupa miiellifleri de ayni yola gitmiglerdir. Bu dil ai- 
lesini konugan kavimleri onceleri Tiirk-Tatar KavimZeri adiyla anmiglar, 
yimdi ise genel olarak hepsi ipin Turk Kauimleri, d o l a p i  ile Turk 
DilZeri ailesi deyimlerini kullanlyorlar. Boylece Tiirkoloji kelimelsi de 
daha genig bir anlam almqtu. 

Tarihi gerpege uyymasi iqin biz yukarida 5 inci kugakta gosterdi&niz 
dillere Hun Dilleri ailesi, ancak 3 iincii kugaktakilere Turk DiUcri 
ailesi demenin daha do@ olaca@r.u dugunuyoruz. 

Zaten Esas Tiirkkr, Eski Tiirkkr bu Eski Tiirkqe devri boyunca 
hep giineye do+ gliperek obiir Hun Kavimkrinden aynlmi~lardm. 



Eski Turk yazi dili bu devirde iig ayri balgede ayn dinlere mensup 
Tiirkleer tarafindan gegitli yazdar kullanllmak yoluyla meydana getiril- 
rniqtir. 

1. Kcktiirkqe : 7 nci yiizyl sonlanndan, yani ikinci K6ktiirk Devleti- 
nin kurulugundan bu yana mezar tag1 yazitlanna rashyoruz. Bunlar 
Tunyukok, Koltegin ve Bilgekagan amtlannda buyiik tarihi belgeler 
6lgiisiinii ahyor. 

Kiiktiirk yazlsl tag, bazan da aka9 iizerine yazllan runik bir yaziillr. 
Tiirklerin ken& icatlan olmahdu. 8. ve 9. yiizydlarda yaypdw. Yazltlar 
baghca Yukan Yenisey, Orhon ve Talas biilgelerinde bulunmugtur. 
K6ktiirkqe oldukga geligmig bir yazi dili goriiniigiindedir. 

2. Uygurca: K6ktiirk ve Maniheist yazdanni da kullanmig olan 
Uygurlar 9 uncu yiizylldan bu yana Do& Turkistan'da en pok Uygur 
yazisi dedigmiz bir yazlyla daha genig bir yazl dili yaratrmglard~r. 
Bunlam poklue Budizme ait d i d  eserlerdir. Edebi, tlbbi eserler ve 
gegitli yazlll belgeler de bulunmugtur. Ru devirde Cinqeden ve Sansk- 
ritgeden Uygurcaya birgok geviriler yapdm19 oldu& gtiriilmektedir. 
Budist olan Uygurlar'm yam dili 14 iincii yiizyda kadar surer. 

3. Karahanltca: 10 uncu yiizydda Miisliiman olan Karahanlzlar 
Kaggar, Balasagun ve Yedisu bolgelerini ipine alan bir devlet kurdular. 
Soma Fergane ve Nehir &esi gehirlerini de ele gepirerek Tiirklcgtirdiler. 
Bunlar bir Miisliiman Tiirk edebiyati meydana getirmiglerdir. Kur'an 
(hitisi, Kutcrdgubilig, Aybetiilhakaik bu devrin eserlerindendir. Divanii 
Liigatittiirk bu Turkqe'nin sbzlii@idiir. Bunlar da bnce Uygur yazis~yla 
yazrmglar, sonralan Arap yazism da kullanmaya baglamglardlr. 

0 9  ayn yam diline ait gibi goriinen bu eski dil yadigkrlan incelen- 
dikpe gikiilmiigtiir ki hepi  aym lehgenin iiriinleridir. Aralarmda ancak 
a& farklan vardir. Yam dejji;iaikligine ve btilge, din ve kfiltiir aynldc- 
lanna ra&nen de bunlar birbirinin, yani aym yam dili gelenesinin az 
qok devarmillrlar. Bu sebeple bunlan Eski Turk yazi dili ad1 altmda 
toplayabiliyoruz. 

Sirndi, bu yazl lehqesi bizim dilimizin anneannesi midir? diye sora- 
cakslmz. Degldir. Bu yam lehgesi Do@ Tiirkqesi'nin anneannesidir. 
Bizim dilimizin anneannesinin hzkardegidir. 

$byle ki, daha Slk Tiirk Devletleri zamanmda Tiirklet iki biiyiik 
ulusa a-g olrnahdwlar. San~yoruz ki bunlardan doguda yagayanlar 
K6ktiirkkr ( A d  Tiirkler), batida yagayanlar Tiirkmenler (Biiyiik Tiirkler) 



adlanyla ayirdediliyordu. Bu iki ulus sonradan tarih boyunca Dogu 
Tiirkleri, Batr Turkleri diye aynlrmg ve ayle anilmqlardir. 

Bu iki ulus az gok farkh lehgeler konuguyorlar&. Bunlardan Do@ 
Lehqesi (Koktiirk Lehgesi) erkenden bir yazi dili meydana getirmigtir. 
lgte butun Eski Tiirkce adiyla and@rmz metinler bu lehqe iizerine yazd-- 
rmgtir. Butt Lehcesi (Tiirkmen Lehgesi), yani bizim dilimizin anneannesi 
ise bu yiizylllarda yazi dili olmamig, ya da bu lehgeyle yazdan yazdar 
bizim elimize gegmemigtir. 

Ancak 11 inci yiizyllda Kiggari bu iki lehgeyi kesin olarak aymr 
ve adlandmr: Asrl Tiirlcp ve Tiirkmence. 0 yiizydda Tiirkmen b o y l a m  
en buyi ig  olan OgUzlar Aral golii gevresindeki eeki yurtlamdan kop- 
muglar, fran'i Irak'i, Suriye'yi ve nihayet Anadolu'yu istili etmigler- 
dir. Biiyiik Selcuk ~mparatorlugu'nu kurmuglardm. lqte biz bu Oguzlardan 
geliyoruz. 

Kaggari O&zlar'm diliyle Do& Tiirkqesi (Asil Turkge) arasmdaki 
farklan etrafhca belirtmi~tir. Fakat elimizde bu yiizyddan Oguzca me- 
tinler yoktur. Demek ki biz bu Eski Batr Tiirkqesini biraz da hyas  yoluyla 
glkanyoruz. Onun hakkinda qok bir eey, kesin bir gey bilmiyoruz. Bu 
Butt Tiirk~esi'dir ki sonralan Anadolu'da ve Azerbaycan'da yam dil- 
leri meydana getiriyor. 

Eski Turk yam dili hakklnda geregi gibi bilgi edinmek igin me- 
tinleri okumak gereklidir. Benim bu soylediklerim size bu turlii bir 
galqma igin ancak lulavuzluk edebilir. Simdi ben sade bir fikir vermek 
iqin burada bu dilin y a h z  bazi fonetik ozelliklerinden bahsedecegm. 
Bunlar size dilimizin tarihi geligmesi hakkmda da bir fikir verecektir. 

Eski Tiirkcede de bugiinkii Tiirkgemiz gibi sekiz vokal vard~r: I: 
kalin 4 ince, 4 duz 4 yuvarlak, 4 genig 4 dar. Bugiinku gibi : 

a Kahn, diiz, genig vokal, 
e fnce, diiz, genig vokal, 
r Kahn, duz, dar vokal, 
i fnce, diiz, dar vokal, 
o Kalin, yuvarlak, genig vokal, 
6 h e ,  yuvarlak, geniq vokal, 
u Kalin, pvarlak,  dar vokal, 
ii Incc. yuvarlak, dar vokal. 

Vokal uyumu bu paralellikten dogmugtur, yahut bu ~aralell ig 
yaratmigtir. Ancak Eski Turkce'de yalniz bir turlu vokal uyumu vard~r: 
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kdinla kalin, inceyle ince. Yani yalniz dil benzegmesi kanunu hiikum 
surer. Buyuk vokal uyumu dediiimiz kural. 

Bu en eski metinlerde boyledir. Kuqiik vokal uyumu, yani dudak 
benzegmesi kanunu yoktur. flk hecedeki diiz bir vokalden sonra (dar 
da olsa) yuvarlak bir vokal, ya da yuvarlak bir vokal'den sonra diiz 
bir vokal gelebilir: Siirdi, bold&, biliir, alur gibi. Fakat qok geqmeden 
Eski Tiirkqede dudak benzegmesinin geligmeye bagladig1 goriiliir, yani 
siirdii, bilir gibi gekillere raslanrr. Sonradan Do@ Tiirkqesi'nde dudak 
benzegmesi dar vokaller olgusunde genellegmigtir. 

Batz Tiirkqesi'nde ise dudak benzegmesi daha gep geligmigtir. Daha 
sonraki yiizydlarda, Eski Osmanbca'da buyiik vokal uyumu kanununun 
tek bagina hukiim surdii$$inii goruriiz. Dudak benzegmesi kanunu 
ancak Orta Osmankca ipinde genellegmig ve bugiinkii Tiirkqemizdeki 
iilpusunu almitjnr. 

Kaydedelim ki Esas Tiirk dillerinde genig vokalli eklerde dudak 
benzeemesi hiqbir zaman gerqeklegmemigtir. Bu benzegmeye 4. kugakta, 
Esas Tiirkqe'nin yakin akrabalan olan dillerde, Kazakqa'da, Krrgtzca'da 
rastlanz: Ot-ton, kiil-don, tur-gon, kid-giin gibi. Yani burada dudak 
benzegmesi genig siraya da ge~migtir. 

Giiriiliiyor ki biiyuk vokal uyumu Tiirkg'de eskidir. K i i~uk  vokal 
uyumu ise tarihf bir devirde meydana gelmigtir. 

Eski Tiirk~e'de bir dokuzuncu vokal daha vardir. Bu bazi kelimele- 
rin ilk hecelerinde bulunan bir kapah e sesidir: y61, y k ,  61, tgmek, &r. 
mek, itmek, y6mk gibi. Bu vokal Do@ Tiirkqesi'nde erkenden daralmig, 
i olmu~tur: yil, il, timk, birmek gibi. Batz Tiirkqesi'nde ise daha gok 
dayanmigt~r. Hall  Anadolu a&zlanndan bazilannda yagar: yC,  61, 
&mk, vermek gibi. Fakat yazi lehqemizde geniglegmig, e olmuqtur: yer, 
PI, demek, vermek gihi. 

Eski Tiirkge'de bugiin dilimizde hulunmayan b a z ~  konsonlar vardlr. 
Bunlardan enqok dikkati qekenleri qift dig ve qift dudak sesleridir: 
J ,  W .  Bu seslerin her ikisine bugiin Ingilizce'de .c.e Arapqa'da raslayorsu- 
nuz. Tonlu ve tonsuz fngilizeede: this, father, thief, earth, Arap~a'da : 
41; dllika, 42 wid, &G thulitha, blf, Uthm6n gibi. 

Digler arasindan elkan bu 4 sesi Eski Tiirkqe'de tonlu olarak boldur: 
Edgii, kedmek, bod, a&k, adrzk gibi. 

Bu ses her halde Eski Hunca'dan geliyor ve bir arkaizm (eskiden 
kalma) olarak Eski Tiirkqe'de yaglyor. Daha o zamanln O#uzca'smda y 



sesine donmiigtiir: Ayak, ayrak, keymek, boy gibi. Sonra Do@ Tiirkqe'sin- 
de de y sesine doniiyor ve orada da 14 iincii yiizyllda kayboluyor. 

-d -d- konsonu ayrl Hun Dilleri7nde bagka bagka seslere donmiig 
bulunuyor. Batz Hun dillerinde z, Yakutqa'da d, Turk ue Tatar dillerinde 
ise (4 iincii Kugaktii) hep y oluyor. Bu sebeple Hun Dilleri'nin tasnifinde 
bir kriter olarak kullanllm~gtir. Bunlar Azak dilleri, Adak dilleri, Ayak 
dilleri &ye smlfland~nlm~glardir. 

Arapqa, *I> walad, 9 huwa, 03 kuwwa, hgilizce well, queen, 
wood gibi kelimelerdeki w sesi s~zmall bir qift dudak konsonudur. Eski 
Turkqe kelimelerde bu ses qok bulunur: ew, saw, sewmek, yawuz, owke, 
kiiwriig gibi. Bu ses o devir Oguzcasznda dig-dudak seskrine ve patlama- 
ldara donmiigtiir: Ev, sevmek, koprii, ofke gibi. Sonralan Do& Tiirkqe- 
sinde de dig-dudak seslerine doniip kayboluyor. 

Diinya dillerinde birbirine bagh olarak goriinen bu qift dig ve qift 
dudak seslerinin kaybolmas~n~ biz antropolojik bir geligme ile ilgili gorii- 
yoruz. Gerqekten bunlann dig ve on damak sesleri ile dig dudak seslerine 
veya patlamaldara donmeleri alt qene kemiginin biraz geri qekilmesi 
sonucu olmal~dir. 

Kesiei dihlerin a r t ~ k  iist iiste gelmemesi helki insanm artlk qig et 
yememesi ile ilgilidir. Bu durum alt dudagin da geri ~ekilmesine sebep 
olmug ,olabilir. Buna gore d ve w seslerini biz qig et yiyen insanlardan 
kalmq arkaik konsonlar sayaca@z. 

Acaba, Araplar'la Ingilizler Tiirkkr7den daha uzun zaman ~ i g  et 
yemig insanlann torunlandw, deyebilir miyiz?. 

Eski Tiirkqe7de patlamall konsonlardan qogu onseste tonsuz gekilleri 
ile bulunurlar: q t k k biiyledir. Yani c d g g onseste bulunmaz. Dog'u 
Tiirkcesi7nde bu boyle siiriip gitmietir. Oysa daha o zaman 0&ca7da 
deve, dede, dakz gibi tonlulafmalara raslanlyor. Sonra Batz Tiirkqesi'nde 
t ve k ile baalayan kelimelerdr: bunlann pek qo& tonlulaq~nqtir: dug, 
dig, dart, deniz, dalmak, d~lmek, goz, giiq, gelmek gitmek gihi. Hattii 
Anadolu a@zlannda kahn k lar bile: Gar, gz~ ,  goymak, gurmak gibi. Bu 
sebeple Do& Leh~ebri'nc tag Dilleri. Batz Lehqelrri'nr dag Dilleri den- 
migtir. 

Eski Tiirkqe patlamah damak sesleri faxla olan bir tlildir. Her Lirinin 
iki qeqidi vardu: kk, g g, f i  5. Bunlar koklerde ve cklerde bol bol bulunur 
ve Eski Tiirkqe'ye katl bir soyleyig karakteri verirler. Dogu Tiirkgesi 
qoklukla bu sesleri ve o sebeple bu karakteri muhafaza etmigtir. Bazz 
Turkqesi ise daha o devirde fazla damak seslerini diigiirmeye haglamif- 



tlr : tamgag> tamak, qumgug>qumuk gibi. Bu aebeple Kilggari Oguz- 
cayr Tiirk Dilleri'nin en hafifi saylyor. 

Batt Tiirkqe'sinde dam& sealerinin dokiimii ilerlemig ve giiniimiize 
kadar siirmiigtiir : oliig> dii, ktcrug> kuru, kazgan > kcrzan, egkek>egek, 
yapzrgag >yaprak, tar~glag > tarkr, krlgcm >kzlan, yazzglzg >anla, 
algup>dzn gibi. Bu sayede Yeni Tiirhe yumugak bir stiyleyiq ka- 
zanmq ve bugiinkii ahengini bulmqtur. Hemen hemen hlyanea gibi 
vokalleri bol bir dil olmugtur. 


