
1.8. Oguz TurNesinin domdan dogruya kendi lehge ozelliklerine dayah ozgiir bir 
y m  dili olarak kurulugu XIII. yijzyila rastlar. Bu nedenle Oguzcanln XIII. yuzyihn ikinci 
ymsindan baslayan tarihi geligimini kolayl~kla izleyebiliyoruz. Bu konuda Tiirk dili 
tarihi agisindan iizerinde dikkatle durulmasi gereken ve aydmlatilmaya muhtag olan 
donem, XIII. yiizylldan Onceki donemlerdir. 

Bu gun igin elde XIII. yiizyrldan daha gerilere giden ve yazrli~ alanlan agdqa bilinen 
Oguzca metinlerin bulunmamasi, Oguzcanin XIII. yuzyildan onceki donemlerini 
genellikle sisli bir perde albnda tutmustur. Konunun geligmesini daha iyi izleyebilmek 
igin burada XIII. yuzyildan dnceki donemleri de: 1) XI-XIII. yiizyillar arasi, 2) XI. 
yiizyrldan onceki donem olarak ikiye aylrmak gerekir. 

XI-XIII. yuzylllar arasmda bir yandan Orta-Asya'run Harezm ve Horasan bdlgeleri 
ile han ve Irak'ta bir yandan da Anadolu bijlgesinde qogunlugu Oguz unsuruna dayah bir 
devlet k m u g  olan Buyiik Selguklular ile Anadolu Selguklulan'nin, resmi dil, edebiyat 
ve ilim dilleri olarak Fars~a ve Arapgayi benimsemis olmalm, XI-XIII. yiizyillar arasinda 
Oguzcanm yazi dili iiriinlerinde yer almadigi kanismi yayginlqtmgt~. Oysa, XII-XIII. 
yuzylllarda yazilmig olan din? nitelikteki kanglk dilli eserlerin bu gorii~ agismdan yeniden 
incelenmesi, son yillarda bunlmn saylsmin biraz daha artmasi ve bu eserlerdeki kanglk 
dil ozellikleri ile, K 8 g g a r  1 i M ah m u d'un Oguzcanin XI. yiizyrlin ikinci yansindaki 
dil yapisi iizerine verdigi bilgiler araslnda buyiik bir uygunluk bulunrnasi, Oguzcanin XI- 
XIII. yuzyillan arasma iglk tutmus ve bu donemdeki sisi oldukga siymig bulunmaktadlr. 
Bu konuda yapilan ara~tmalardan elde edilen sonuglar Oguzcanin XI-XIII. yuzyillar 
arasmdaki doneminin eski Tiirk yazi dilinden, dogrudan dogiuya, Oguz lehge ozelliklerine 
dayah yerli bir Oguz yazi diline dogru uzanma gabasi i~inde bulunan bir ' g q i ~  donemi' 
niteliginde oldugunu ortaya koymugtur. Bu 'gegis donemi' uzerinde ge~itli yazilanmizda 
yeterince durdugumuzl ve burada da konumuz &gin& kaldigi i ~ i n  iizerinde daha fazla 
durmayi gereksiz sayiyoruz. Ancak, bu kisa agiklamamizla belirtmeye galigtik ki, 
Turk~enin tarihi gelisme gizgisi uzerinde, Oguzcayi, K 8 8 g a r  1 i'nin verdigi bilgilerden 
yararlanarak XI. yuzyila kadar izleyebilmekte ve XII. yiizyilln yazi dili iiriinlerinde yer 
aldigini da gorebilmekteyiz. 

Oguzcatun tarihi geli~imini izlerken uzerinde durulmasi gereken onemli bir konu da, 
Oguzcanm XI. yuzyddan onceki durumudur. Bunu ba$a bir deyimle belirtmek gerekirse, 
Oguzca XI. yiizyila kadar Tiirk dili tarihgileri igin, haklunda metinlerle higbir bilgi 
alinamaz kapali bir Tiirk dili kolu olarak mi kalmigtir? Yoksa, bir konugma dili olarak 
siiregelme &g~nda, yazi dili iiriinlerinde de az gok kendi varligim gOsterebilmi8 midir? 

Tiirkge, VII-XIII. yuzyillar arasinda yazi dili olarak genellikle tek bir kol halinde 
ilerledigi ve Koktiirk, Uygur, Karahanl~ gibi yazi dilleri bu tek kolun siyasal bijliinmeler 
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ile, zaman, yer ve kiiltiir alanlari ayrlliklanna bag11 birer bogumlan sayildigi i ~ i n ,  
Oguzcanin bu yazi dili igindeki durumu onun tarihi geligimine lgik tutacak bir bigimde 
ele alinmig degildir. Bu nedenle de Turk dillerinin ve Oguz yazi dilinin smlflamasmda, 
zaman zaman kiini aragtmcilar, onu, Eski Tiirk~enin Ktiktiirk kolu ile birlegtirmeye 
$aligirken, kimi arqtmcilar da bu goriigu tiimii ile reddetmiglerdir. Burada sizlere bir 
bildiri olarak sunmaya $aligtigimiz konu, Oguzcanln VII-XI. yiizyillar araslndaki 
durumunu aydinlatabilmek iizere, eldeki kaynak metinlere dayanilarak yapilmlg bir 
denemedir. Asil degerini Tiirk dilinin qegitli alanlannda galigan degerli meslektaglmmin 
bu konuya yapacaklan katluda bulacaktlr. 

VII - XI. YUZYILLAR ARASINDA OGUZLAR 

2. 9. Dil ve Tarih kaynaklan Oguzlann yalnlz XI. yuzylldan sonra degil, VII-XI. 
yiizylllar arasinda da Orta Asya'da onemli bir yer tuttuklanni ortaya koymaktahr. Ne var 
ki, Oguzlmn XI. yiizyildan sonraki varllklan, biiyuk siyasal geligmeler gostermig ve 
ozgiir devletler kurma biqiminde ortaya pkmlgt~r. Bunlar~n XI. yiizyildan onceki 
varllklarl ise oteki siyasal birliklere bagli, ancak, onlarin siyasal varliklari iizerinde 
zaman zaman onemli etkiler yapmig bir Tiirk boyu olma durumundadlr. Oguzlarln bu 
donemdeki varllklarini hem Kokturk Kaganligl doneminde hem de Uygur Devleti 
doneminde gorebilmekteyiz. Gerek Yenisey ve Orhun Yazitlm'ndaki kayitlardan, gerek 
bu konudaki tarih aragbrmalmndan, Oguzlann VII. yiizyilin ilk yansinda Barllk mag1  
yoresinde (Yenisey Bolgesi), VII. yiizyllin lkinci ymsindan bqlayamk da Tula irmagl 
boylannda ve muhtemelen Otiiken yoresinde yagadlklan anlagliyor. Yazitlarda Turk ve 
oteki etnik unsurlar yaninda ~egitli vesilelerle yer yer Oguzlarin da ad1 gegmektedir. 
Siyasi ve idari iligkiler balumlndan Koktiirk Kagan1ig1'nm Oguzlarla olan baglantisr 
kimi zamanlarda gergin, dogiiglii ve savagli ili~kiler bi~iminde ortaya Glkrnig2; kimi 
zamanlarda da kentii budunum anlatiminda belirdigi iizere onlann saddc bir metbuu olma 
bi~irninde kendini gostermigtir. Yenisey Yazitlan'nda gijriildugu iizere, Oguz beyleri adina 
diktirilmig kiiqiik gapta mezar-tag1 anitlar~nin bulunmasi, Orhun Yazitlan'nda sik slk 
Oguzlara da yer verilmig olmasl, onlarla yapilan sava~larin anlatilmasi, Koktiirk 
Kaganl'nin Turk budunu ile birlikte Oguz budununa ve beylerine de seslenmesi, 
Oguzlann Koktiirk siyasal birligi igindeki onemli yerlerine igaret eder niteliktedir. 

Oguzlarin, Koktiirklerin yerini alan Uygurlar devrinde de Orhun irmagi bolgesinde 
yagadlklan ve Uygurlarla, Koktiirk doneminde oldugu bi~imde kimi zamail savaglar 
yaptiklan, kimi zaman da dostluk iligkileri iqinde bulunduklari goruluyor3. Ancak, 
agaglda dil ozellikleri biilumiinde de goriilecegi iizere Uygur donemindeki Oguz etkisi 
Koktiirk diinemindeki gibi belirgin olamamigtx. 

ESKr TURKCE DoNEM~NDEK~ LEHCE AYRILIKLARI 

3. 9. Gene1 bir slnirlandlrma ile VI-XI. yiizyillar arasina sokabilecegimiz Eski 
Tiirkqe doneminde, dil ozellikleri ile ilgili ayrinhlar so2 konusu oldugunda, birtak~m 
lehge ayrildclarltun da varligi ortaya konmugtur. Nitekim bu konuya dokunan W. 
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R ad1 o f f , Orhun Yazitlan yanrnda merkezi Turfan olan genig bir alanda daha bagka 
edebi bir dil oldugunu ve bu edebi dilin daha sonraki bir sua Turk lehqelerine temel tegkil 
ettigini yazmi$t~r.~ Eski Tiirk Yazrtlan uzerinde durmug olan Rus Tiirkologlmndan S. E. 
M a 1 o v da Yenisey ve Orhun Yazitlanndaki lehqe ayrrhklan ile, eski kuzey Oguzcasinrn 
etkisine igaret etmigtir5. Bir srra tag yazrtlarla Uygurca a& verilen metinlerin diline 
dayanan Eski Turkqenin gramerini yazmiS olan A. von G a b a i n ise, Eski Turkse'de bu 
gune kadar hangi kavmi unsurlara ait oldugu tespit edilerneyen beg ayn lehqenin izleri 
bulundugunu belirtmigtir. Ona gore bu lehqelerden yalniz bir tanesi gerqekten Uygurca 
olmalrdir6. Kokturkqe ve Orhunca deyimleri de bu g6riig aqisindan belirgin olmayan 
deyimlerdir. G a b a i n , an? lg 'kotu' sozundeki r6 birlegik sesinin degigik eser ve 
sozciiklerde y ile ayllg ve n ile anlg olarak yazilrglarlnl goz Onunde bulundurarak, bu ses 
degigimini bir ayraq olarak kullanmig; bu lehqelerden yaln~z ikisini y ve n lehqeleri olarak 
nitelendirmiqtir7. Birlegik n"y sesi ise, yine degigik bir lehqe (izelligi olarak tag yazitlann 
dilinde yer almrgtu. A. von G a b a i n , ayrlca, Uygur yazmalannda oldugu gibi Orhun ve 
Yenisey yazrtlmda da leh~e aynlrklan yuzunden bir dil birliginin bulunmadigina igaret 
etmigtir. Goriiliiyor ki, Koktiirk, Uygur siyasi birlikleri iqinde qegitli Turk kavimlerinin 
yer almrg ve bu donemin yazr dili urunlerine, o eserlerin yazrcilan araciligr ile degigik 
Turk unsurlarina ait ge~itli agiz Ozelliklerinin de girmi~ olmasi, bu donemdeki lehqe 
ayrilrklannin baqlica dayanagi olmugtur. Eski Turkqe donemine giren siyasi devlet 
kuruluglannda, ozellikle Koktiirk doneminde Oguzlar da Onemli bir yer tuttuklmna gore 
Eski Tiirkqede Oguzca ile ilgili bir luslm ozelliklerin de belirmesi olagandn. Bu dtjnem 
metinleri uzerinde yapt~gimiz inceleme, bizi Eski Tiirkqedeki lehqe ayriliklari 
baklmrndan, Oguzca birtakim ozelliklerin de yer aldrgr sorlucuna ulagtirmigtu. Ancak, 
gerek Eski Turkqenin genel durumu gerek Oguzcanin tarihi geligme kogullarr 
bakrmindan, bu ozelliklerin, Eski Turkqe iqinde Bzgur bir Oguz lehqesinin varligr 
biqiminde yorumlanamiyacagi kanisindayiz. Bizce bunlardan bir bijlugu o giiniin genel 
yazi dili ile ortaklagan ve ancak, Oguzcanin sonraki yuzyrllarda geqirdigi tarihi 
geligmelerle kendine ozgu bir bi~im alan ozelliklerdir. 0 gun iqin bunlardan yaln~z bir 
bolugii dogrudan dogruya Oguzcayi nitelendiren tjzeuikler sayilabilir. Demek oluyor ki 
bu donem iqinde Oguzca ile ilgili Gzellikler, 6teki lehqelerle ilgili ozellikler gibi ancak 
genel egilimler ve belirtiler olarak yer almi~ durumdadu. Konuqma dilinden yazi diline 
slzrnq Olan bu egiIimlerin gittikqe yogunlagmasr ve Turkqenin tarihi geligme kogullanna 
bag11 olarak yavag yavag kendine 6zgu bir egilik kazanmasi ise, elbette uzunca bir siire 
iqinde olmugtur. 

Eski Turkqe diineminde genel egilimler olarak Oguzca (izelliklerin de yer al&gindan 
soz ederken, bu dzelliklerin Yenisey ve Orhun yazitlm ile n leh~esi metinlerinde daha 
yayginca oldugunu da belirtmek gerekir. Bunlar Uygur metinlerinin qogunda birkaq 
Ozellik diynda hemen hemen silinmig gibidir. Aynca, belirli kimi Ozelliklerin belirli 
yazitlarda yer almig olmasr balumrndan, yazitlar arasinda da aynliklar goze qarpar. Gene1 
olarak diyebiliriz ki, Oguzca, Oguzlarin tarih sahnesine ~iklgrndan sonra, Eski Turkqe 
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doneminde yaln~z konugma dili olarak kalrnam~g, qegitli eser yazarlar~n~n yer yer kendi 
lehge ozelliklerini o eserlere aktarmalari yolu ile yazl dili urunlerine de gegmigtir. 
Oguzcan~n tarihsel geligimine ~gik tutabilmesi bakimindan gimdi bu belirtileri ayn ayn 
ozetlemeye Gal~gal~m: 

Eski Turk~edeki Oguzca belirtileri slralarken, bunlardan: 

1. Onseste t->d- doniigiimu: tag >dig, t a p  daj ,  tetiiz, detiiz t i p d i j  vb. 

2. Onseste k->g- donugiimu: kok>gok, kirmek>girmek, kelmek> gelmek vb. 

3. Ig ve sonseslerde d > y  dtiniigiimu: ad&>aya&, ad ig>  ayu>ayi, bod>boy, 
kedim>geyinz vb. 

4. Tek ve ~ o k  heceli kelimelerin sonlarindaki g/g iinsiizleri ile ek bqlannda ve ek 
sonlannda bulunan B/g iinsuzlerinin durumu: kaplg>kapu, tapig>tapu, kelgen>gelen, 
yajllg>yajlu>yajli vb. 

5 .  b->v- doniigiimu: bar->var-, bir->vir-, bol->ol- gibi degigimleri birer knter olarak 
kullanam~yacag~mlz~ belirtmek gerekir. Cunkii lehqe siniflamalannda ayrag olarak 
kullan~lan bu ses degigimleri Oguzcan~n ancak Eski Turk~eden sonraki doneminde ve 
degigrk evrelerde gerqeklegmig bulunmaktadn-. 

4. 5. 1) i -  e degigimi: Eski metinlerde i iinliisii ile yazilan il ,  i j ,  it-,  bir-, fir-, bis, 
yiti, yitn?G, kiyik gibi bir k~sim sozcuklerin ilk hecelerindeki bu iinlulerin yer yer agrk 
e'den ayri bagka bir iinlii ile yer degigtirdigi tespit edilmigtir. V. Thomsen, bu ses iqirl 
Yenisey Yaz~tlan'nm bir kisminda 6zel bir igaretin kullanild~gini f kaydetmigtir.". 
von G a b  a i  n de Brahmi metinlerinde ozel iml2 igaretleri kullanllmak suretiyle agik e ile 
i aras~nda kapal~ bir unliiniin daha bulunduguna igaret ediyor. Metinlerde birgok yerde i 
unliisii ile yaz~lmig olm bu sozcuklerin yer yer i'den ve ag~k e'den ayr~lan boyle ozel bir 
igaretle yaz~lmig olmas~, basta V. T h o m s en  olmak uzere, bu alanda qal~gan 
aragtmcilara9 Eski Tiirkge doneminde yazida belli edilen kapali bir t iinlusuniin varl~gini 
kabul ettirmigtir. Yukanda, ilk hecelerde birer i iinliisu ile yazildiklann~ belirttigimiz 
sozcukler Kiiltigin, Bilge Kagan, Tonyukuk Yaz~tlar~ ile Yenisey Yazitlannda ve Brahmi 
metinlerinde Clt-, klrii, kbsre, kCyik 'geyik', yegirmi, yCr, bCr- 'vermek', bej ,  Ct-, ter- 
'dermek, toplamak', ptti, C j  'arkadq', ytg 'daha iyi' biqimleri ile ve kapali 2 iinliisii ile 
de yer dm19 bulunuyor. Bu duruma gore Eski Tiirkgede agrk e ile i arasinda kapal~ bir e 
iinliisu var demektir. 

Biz, Tiirkqenin, Eski Tiirkgeyi izleyen daha sonraki donemlerinde de ilk hecelerdeki i 
ve kapali 2 sorunu ile kargilag~yoruz. Arap imliisi aqik e ile kapali t aras~nda bir ayinm 
yapmad~gi ve eski i l i  gekiller, kligelegmig olan yazida, oldugu gibi devam ettirildigi igin, 
bu sozcuklerin ilk hecelerindeki unliilerin soylenigteki ses degerlerini gok kez aglk olarak 
tayin edemiyoruz. Hareke ipretlerinin imliiya aynca yardimci oldugu yerler ise pek azdlr. 
Bu duruma ragmen Tiirk yaz~  dilleri ve lehqelerinde, Eski Turkgedeki bu ikili durum yine 
de kendini gostermektedir. Gene1 bir s~niflama ile Dogu Turk Lehqeleri grubuna 
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sokabilecegimiz Tiirk yazi dilleri ve lehqeleri ilk hecede i l i  gekilleri benimsedikleri halde, 
Guney-bat1 Turk lehqeleri genellikle i > t  agdmas~ ile kapall t'yi benimsemigtir. t l ,  kg, 
et-, y t - ,  v t r - ,  yedi, yktmij, gkyik, gkri sozcukleri ile Tiirkiye Turkqesi bu durumun guzel 
bir ornegini vermektedir. Azeri ve Turkmen lehqelerinde de bazi aynksilarla t l i  ornekler 
agu basmzgtlr. Gerqi bu grupta ve ozellikle yaz~  &li d~ginda kalan aglzlarla iki, yigirnzi, 
yirrni, dimig, yidi, birdi gibi orneklerle eski i'leri surdiiregelme egilimi de yok degildir. 
Ancak, bu turlu goriinugler, ikili geligimi yansltan ve gene1 durumu agan ozelliklerdir. 
Eski Tiirkqedeki kapali i. unlusu ile bunun Oguz-Tiirkmen lehqelerindeki devam~ arasulda 
bir baglanti kurmak gerekirse, Oguzlarin buyuk bir gogunlugunun ilk hecelerde kapal~ 
t'yi benimsediklerini goz onunde bulundurarak, Eski Turkqede rastlanan kapall e'nin 
Dguzcaya ozgu bir belirti oldugunu kabul etmek yanlig olmaz ka~is~ndayiz. 

2. Uzun unluler: Kokturk ve Uygur metinlerinde uzun unlulerin bulundu&~nu 
bilmekteyiz. Bu gun yayayan lehqelerden Yakut, Ozbek vb. lehqeler diginda. Turkmence 
de uzun ve ikiz unluleri ile tanlnmig bir Ogw lehqesidir. Son ylllardaki aragtirmalar ilk 
hecelerdeki unlii uzunluklarinin Eski Anadolu Turkqesinde de bulundugunu ve bu 
uzunluklar~n XIII-XIV. yuzylllarul harekeli metinlerinde, hem hareke igaretleri hem de 
elif, vav, ye gibi iinlii igaretleri yazilmak suretiyle belli edildigini ortaya koymugturlO. 
Bu uzunluklarin zamanla Turkiye Turkqesi yazi dilinde kayboldugu, ancak, Anadolu 
ag~zlannda yine de suregeldigi bilinmektedirl Oguz Turkmen lehqelerindeki q, d g  
'aclkmak', dd, dt 'at, isim', dgu 'agi zehir', dl ,  'al. klrmlzl', drl 'temiz', @, dz, bag, iki,  
;I ,  in 'in, oyuk, magara', bir ,  b k ,  bZg, 16, d i j ,  kiz, giz, vir-,  vkr-, dd 'ateg', ydk, ydb, 

t i n ,  d i n  'gece' gibi birgok sozcugiin ilk hecelerindeki uzunluklarin Eski Tiirkqe donemi 
ile paralel olarak bu gune kadar surdurulegelmig olmasl. Eski Tiikqe donemindeki bu 
uzunluklmn Oguzcayi da temsil etmekte oldugunun bir tanlgi&r12. 

3. Unlu incelmeleri: ~ n l u  uyulnu baklm~ndan, Eski Turkqede dil benzegmesinin 
kuralli olarak yururlukte oldugunu goriiyoruz. Ancak, Orhun ve Yenisey yazitlannda t, n, 
s, g, gibi dig ve dig-eli iinsiizleri ile y iinsiizii yanlndaki i iinlusunun yer yer >i'ye 
donugtugu goruluyor: aj- lagig 'agama', atig 'ad, isim', bayrrkrrnifi, bzrlrnayitl 
'bulmayarak', buiisiz 'kedersiz', kaganzmin, 'kaganimi', oglumin, 'oglumu', atzmin 
'torunlarimi', kalrsiz 'tamamiyle, butunuyle', kafisiz krlintinz 'yetim' 'yaratildim', 
yagrsiz, 'dugmansiz', yagik 'guneg'; briilbiii, id-lid- 'gondermek', si-lsi- 'kirmak, 
bozmak', yrglyig, yzmgak/yimgek13 gibi. -11-i uquncu gah. iyelik eki uyuma girdigi halde 
-st/-si ekinin de uyum dig1 kaldlgl goriiluyor14. Bunlara -mi$ gqmig zaman ve -ci meslek 
ekini de ekleyebiliyoruz. Dig ve dig-eli unsuzleri ile y unsuziinun yanlarindaki iinluleri 
inceltme etkileri. yer yer Turkqe'nin her kolunda gorulebilen bir olaydlr. Ancak, Oguz- 
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Turkmen lehgelerinde bu etki gok daha yaygin ve belirgindir. Anadolu ve Rumeli aglzlan 
soz konusu degigimlerin pek gegitli ve bol orneklerini vermektedir. Hepsinde degilse bile 
Oguz-Turkmen lehgelerinin bir bsim agizlannda dig, dlgeti ve y unsuzlerinin yanlanndaki 
unluleri inceltme etkileri, bu agizlardaki dil benzegmesinin kurallilik gucunu de agmigtir: 
bwt? 'buraya', soriyo, glyilcrm, dfirneyoru, pkaren, oyneg- 'oynqmak', gardeg, glzlymig, 
yage-, iigablar bajindan, adi, gabzasi, hasta mi?, yanirna, eslan, geyij 'kayig ' , yoldeg , 

yaveg, cucuk15 gibi. Oyle ki, -my/-mig ekini surekli olarak ince kullanan agizlar da 
vardlr. Oguz-Tiirkmen lehgelerindeki bu olay her halde yeni baglamig bir olay degildir. Bu 
tiirlu incelemeleri yer yer Eski Anadolu Tiirkgesinde de izleyebildigimize gore, bqlangig 
donemini Eski Turkgeye kadar gotiirebiliriz karusindayim. 

4 .  b->m-: Onsesteki b - > m -  donugumu bakimindan, bu gun Oguz-Turkmen 
lehgelerinin genellikle b-  yonunde oldugu bilinmektedir. Eski Turkgenin Kokturk 
doneminde bu bakimdan b-li ornekler daha yaygin olmak uzere b-'li ve m-li turlerin 
yanyana yer aldlklari goriiluyor: benlmen, baiialmaiia, beniiilmeniii, beni, baiiaru, bunta, 
bun1 gibi. Uygur metinlerinde, arhk hece sonu bir geniz unsuzu ile sonu~lanan bu onses 
b-'leri iyiden iyiye m-'ye donugmugtur: men, muii, meiigii gibi. Yazitlardaki onses b-'leri 
igin ben sozcugu ile bunun gekimli turleri diginda gu ornekleri de verebiliriz: beiigii: 
beiigii taj, beiiigii: beiiigii tajig; befiilig 'kutsal': befiilig tagrg (T I1 W 9); blii 'bin': kki 
brii, biii: kki biii, ytti biii, tki iig biii; buii: buiiad-; bifi-: biiiip vb.16. Goriiluyor ki, 
Orhun ve Yenisey Yazitlari onsesteki b - > m -  degigimi bakimindan b -  iinsuzunii 
korumakla Oguzcanin ayrag niteligindeki ozelliklerinden birini yansitmlg oluyor. 
K B g g a r  1 i da XI. yuzyilda Oguzcanin ozelliklerinden soz ederken, Karahanli 
Tiirkgesindeki b->m- degigimine kargi Oguzcanin on seste b-'leri koruduguna igaret etmig 
ve ben, bun 'gorba' (Karh. miin) baynak 'hayvan pisligi, gibi b-'li ornekler 
g6stermigtirI7. Bu duruma ragmen, Oguz-Turkmen leh~elerinde b->m- degigimine 
ugramig m-'li ornekler de vardlr. Bunlar ya gene1 kural digina tagmig ayriksilar ya da ozel 
sebeplere bag11 degigmelerdir. 

5 .  y tiiremesi (Prothese): On seste y- turemesi balumrndan Eski Turkgede y- 'li ve 
y-'siz ornekler yanyana yer almigtlr: kmlyem 'ilag', rgla-lylgla-, ~r ly lr  'garki', iglyig 
'hastalik', irlyir, ytr 'yer'; in~kelyincke, ira-lyrra-, idizlyitiz 'yuksek', il-lyil- 'iligtirmek, 
asmak' gibi.18 Yenisey ve Orhun yazitlmnda yrlpagut 'bahah, kahraman, yigit' ornegi 
di$inda alpagu, 1,  zgac, ~ d - ,  'gondermek',~dma-, ~ r a k :  i r 4  budun~g, lrak erser gibi y'siz 
tiirler daha yaygmdu19. Ote yandan K ii $ g ar  1 i M ah m u d XI. yuzyll Oguzcasi i ~ i n  y- 
'li ve y-'siz sozcukler konusunda agiklama yaparak. Oguzlarm sozcuk bagindaki y-'leri 
athklarini bildirmektedir. Ona gore Oguzlar (ve kpgaklar) bag tarafinda y- bulunan isim 
ve fiillerin ilk harfini elife gevirirler. Obur Turkler yolcuya yelkin Oguzlar elkin derler 
(Div. Terc. C. I, s. 31). K % g g a r l  i'nin Oguzlarda onseslerde y-'siz orneklerin bulundugu 
bigimindeki beyani rlan, in (yin), l l rg  (yrllg), 1ldu.z gibi orneklerle daha sonraki Oguzca 
metinlerle de taniklarnaktadir. Eger KBggarli'nin bu a~lklamasini XI. yuzyil igin gqerli 

l5 bk. Giiney-Batr Anadolu Agrzlan, $ 38; Fundaments 1, s. 244, 245, 5 22-31. 
l6 bk. Orkhon Turkic. s. 75. 229 ve St. metin bijliimii. 
l7 bk. Div. Terc. C. I ,  s. 31. 
l8 Alt. Gr .  1 27. 
l9 bk. ve k r ~ .  Orhor~ Turkic, s. 100, 101. 



sayarsak, Eski Tiirkcedeki y'siz ornekleri, Oguzcanin yazi diline aktanlmig bir goriintusii 
olarak kabul etrnek gerekir. 

6. Eski Turk~ede seyrek olarak ses dugmesi, ses ve hece kaynagmasi (contraktion) 
olayi ile hece yutulmasi (haplologie) olayina rastlaniyor: ng> ii ile: ertingibertiiiii ,  
kelingiin>keliiiiin, benge> baiia, yajrnga>yajriia, ortasliigaru> o r t a ~ r i i a r u ~ ~ ;  siir-iir- 
~i>surci  'siiriicii' (Pf. s. 24), 02-a-dap>otap, barir>bar, er-iirken>erken (belki er-mez-ken 
kuruluguna ben~etilerek)~~ gibi. 

K ii g g a r  1 i XI. yiizyil Oguzcasindan soz ederken dillerin en yegnisi Oguzlann 
dilidir (C. I, s. 30) diyor. Bu nitelendinne pek belirgin bir nitelendirme olmamakla 
birlikte, o bijliimde yapilan aqklamalardan, Kiiggarli'nin bununla Oguzcadaki ses 
diigmesi, ses degigmeleri, hece kaynagmasi ve hece yutulmasi olaylanna igaret ettigi 
anlaglliyor. Oguzcadaki ses kaynagmasi olayini anlatirken uwutlandi>utandr sozciiklerini 
ele almig, Oguzlarin bu degigimle birka~ harfi birden attlklanna igaret etmigtir (C. I, s. 
291). Oguzlann genig zarnan kipinde r harfini ahp sozcuk kokiindeki r harfini blrakarak 
ben baran 'vanrim', men turan 'kalkanm' dediklerini belirterek de haplologie olayini 
agiklamigti. Kiiggarli'ya gore dillerin en yegnisi olarak Oguzlarin tuttugu yo1 kural yolu 
degilse de kolaylik yoludur (C. I, s. 64, 65). Kiiggarli'nin yaptigi apklamalardan, XI. 
yuzyllda Oguzcada iinlii unsiiz degigmeleri, ses ve hece kaynagmasi olaylari ile hece 
yutulmasi olaylarinin, oteki lehge ve aglzlara bakarak dikkati ~ekecek oranda oldugu 
anla.yiliyor. Bizim Oguz grubuna sokabilecegimiz biitun leh~elerde, ijzellikle Anadolu 
agizlarinda; ses diigmesi, ses ve hece kaynagmasi ve hece yutulrnasi olaylarinin pek bol 
ve yogun oldugu goz oniinde bulundurulursa ( g b w  gzceksin, dOru, zke, durmbp, d t l ,  
bqldp,  brldrr, bildir <bir yrldrr, btnsi (begenesi), bulejlrk 'bulagiklik', orurdnziri 
(oturalimiii), tiiiz (eviiiiz), dber- (getirmek, alip geri gelmek), bu turlu degigimlerin ilk 
belirtilerini bir ihtiyat kaydi ile Eski Turk~eye kadar uzatabiliriz saniyorum. 

$EKfL BILGfSl (Morphologie) 0ZELLf K L E H ~  

5. 0. 1) Eski Turk~enin her iki kolunda da isimlere gelen yukleme hiili 
(accusativus) eki -OgVdir. Unlu uyumuna bag11 olarak, bu ekin -@I-ig, -ugl-iig bi~imleriyle 
ve gittik~e seyreklegerek Karahanli Turkqesine kadar uzandigi bilinmektedir: eblebi 
barkrg, atlatrg 'ati, ai.fgw/@grrig, illiglilligig, i j  ki i~li j ig kii~iig,  ogiiziig, agik, soziig 25 

gibi. 

Daha Karahanli Turk~esinden bqlayarak, Uy gurcanin devami sayilabilecek olan 
Do& Turk lehgeleri, zamirlerde kullanilan +nrl+ni yiikleme h2li ekini isimlere de aktanp 
yayginlagtirdiklari halde, Oguz-Turkmen lehgeleri, - g / - g  iinsiizlerinin eriyip 
kaybolmaslndan sonra bile, aradaki -11-i, -ul-ii baglanh iinlulerini birer yukleme h2li eki 
olarak kullanip yayginlagtirmiglardlr: tajltajr, daji, atalatayi, sozlsozii, ev barklevi barkr 
gibi. Bu duruma bakarak -igl-ig, -ugl-iig y&leme hili ekinin Eski Turk~e doneminde 
Oguzcayi oteki leh~elere oranla daha ~ o k  temsil eden bir ek oldugu yargisina varmak 
yanl~g olmaz kanlsindayrz. 

20 Alr. Gr.  40-21. Orkhon Turkic. s. 100, 101. 
bk. ve k r ~ .  Orkhon Turkic. s. 101. 

22 bk. Orkhon Turkic. s. 127, 128; All G r .  $ 181, Fundarnerrta, s. 99. 



2. Uygurcanin n leh~esi metinlerinde yukleme hili i ~ i n  -ig/-ig ekleri yerine, ara slra 
-agl-eg eklerinin yer aldigi goriiluyor: sawlsawag (U IV); tenzirltemireg (M. I.), 
rgaJlga@ (M. I.) nigojaklnigojakag gibi. Bu gun Turkiye Tiirk~esinin Anadolu 
aglzlarinda, ozellikle Bat1 Anadolunun bir kislm agizlarinda, bir yukleme hili 
(akkusativus-dativus) degigmesi gibi gorunen 1-a substitutionu vardn: bohcalarllbdculara, 
sinilerilsinilere: bajrndan sinilere bapndaki bdc~lara, akrlar (Manisa-Soma), dlem senemi 
diiinicek (Manisa-Soma), gotiiriilecek jilere alirls; beyenildi mi tzijanldsrn gizliia 
(Manisa-Soma); kaplya ~ d l m r j  ( ~ e n i z l i - ~ i v r i l ) ~ ~  vb. Biz yukleme hilindeki 1-a 
degigimine Anadolu I g i  metinlerde rastlayamarnig bulunuyoruz. Eski Tiirkqedeki -agl-eg 
yukleme hili ekinin rastlandigi n leh~esinin zaman bakimindan daha eskice olan Mani 
dini metinleri ile, Run yazili yazmalara dayandig] ve -ig/-ig, -a&/-eg eklerinin zamanla 
sonses unsuzu eriyip kaybolunca -11-i ve -a/-e bi~imlerinde suregelecegi hesaba katllirsa, 
daha qok, Manisa, Soma, Denizli-Civril aglzlannda goriilen bu -a/-e yukleme hili ekinin 
Eski Tiirkqe doneminden siiregelen bir kalinti oldugu kanlsi da gu~lenir. 

3. Eski bir yonelme-bulunma (dativus-lokativus) eki olarak n lehqesi metinleri ile 
Orhun ve Yenisey Yazitlarinda bir -a/-e ekine rastlamaktayiz. Bu ek, -k unsuzu ile 
sonu~lanan kelimelerle, yer zarflanna ve I . ,  2. gahls iyelik eki almlg kelimelere 
gelmektedk adaklad&a (M. I, 5- 13); suwsamaklsuwsamaka (TT. 11); a ~ l a ~ a  (TT 11): 
@loge, bliilbiiia bajl 'binbqi' (Alt. Gr. 4 Gr. 4 180); bodunumlbodunuma (BK. S 10, N 
12); ebirilebiiie (BK. N 14), tliii/&liiie gibi. Oguzcanln XI. yuzylldaki kesitine gore, 
baglarnig ve yo1 almig ve g iinsuzunun erimesi ile sonraki yuzyillarda -gal-ge'den -a/-e'ye 
donugmug bulunan yonelme hili eki ile Eski Tiirkqedeki bu -a/-e eki arasrnda da bir 
baglantl kurulabilecegi kanismdayiz. Bu gun Anadolunun Kuzey-dogu Karadeniz bolgesi 
aglzlannda (Rize ve yoresi), -a/-e yonelme hiYi ekinin, ayrica bulunma hili gorevi ile de 
kullaniligi (yedi yajuma iken vb.), bu gorev dallanmaslnin Ozbek vb. leh~elerde de var 
~ l u g u , ~ ~  Anadolu agrzlanndaki durumu ses degigmeleri digrna t a g ~ r i p ~ ~ ,  Eski Turk~e  ile 
baglantili bir duruma getinnektedir kanisindayiz. Kuzey-dogu Karadeniz agizlan arasinda 
(Vakfikebir vb.) Eski Turk~edeki onses t-'leri ile k-'lerinin aradan gge~n  bunca zaman, 
deg i~me  ve geligmelere ragmen yine de oldugu gibi surdurulmug olmasr, 
-a/+ yonelme-bulunma ekinin durumuna igaret baktmmdan da deger tagn. 

4. Yenisey-Orhun Yazrtlarinda ayrilma (ablativus) hili i ~ i n  ozel bir ekin 
bulunmadlgl ve -&I-de, -tal-te eklerinin ayni zamanda ayrilma hili gorevi ile kulla~uldigi 
bilinmektedir. Bunun yaninda, tz l eh~es i  metinlerinde ve Yazltlarda ara sira 
-dun/-den ayrilma hili ekine de rastlanmaktadir: tajdin-tan 'digardan'; Oguzdltt-tan 
'Oguzdan'; baj-tan, igac-dun, topiidetl gibiZ6 

Oguz-Turkmen lehqelerinde aynlma hili ekinin -datzl-den, -tan/-ten biqimlerinde 
oldugunu bildigimize gore, Eski Turk~edeki bu belirtilerin yazi diline Oguzcadan geqmig 
ozellikler oldugu giiphesizdir. 

5. Uygur metinlerinde ilgi hili (genetivus) eki, unlu ve urlsuzlerle biten isim 
koklerinden soma hep -1uii1-niri bi~imlerinde oldugu halde, Yazitlarda ve klsmen n leh~esi 

23 bk. Giiney-Batr Anadolu Aslilurr, 9 4915, 5014, 5. 
24 A. von Gabain, 0zb .  Gr.  5 187. 
25 kr?. T. Kowalski, "Osmanisch-Tiirkische Dialekte", El IV s. 991 ve 6t. 9. 58. 
26 bk. Orkhon Turkic. s. 134; Alt.  Gr .  5 183. 



metinlerinde, unsiizle biten isimlerden sonra bu gunkii Oguz lehgelerinde oldugu gibi - 
ifi/-iri bigimindedir: moncuk-uii, taslar-lri, atlfi, Kul ~ i ~ i n - i i i ~ ~  gibi. -Oii ilgi durumu 
ekinin Yazitlardaki ve bir kisim Mani metinlerindeki durumu ile Oguzcayi temsil ettigi 
goruliiyor. 

6. Eski Tiirkgedeki -On vasita (instrumentalis), -cat-ce egitlik (equativus);-ral-re, 
-rut-rii yon gosterme (direktivus, ablativus) eklerinin, tiirlu kullaniliglari bakimlndan ayni 
zamanda Oguzca ile ortalclagan yanlarl goze garpar. Ciinkii, bu eklerin Eski Anadolu 
Tiirkgesindeki kullamliglan yer yer Eski Tiirkge ile paralel gider. 

7. Eski Tiirkgede emir kipinin 2. gahis teklik gekli ya fiil kok ve tabanlarina higbir 
ek getirilmeden ya da ozel bir -grll-gil eki getirilerek kurulmaktadlr: b ~ i  siig elt tidi (T. I, 
N 8); basltnza (T. I, N lo), sabrmln tiilceti ejid (BK. N I; KT. S I); ayagrl 'hiirmet et'; 
ejidgil, edgiiti urgJ 28 gibi. 

Emir ekinin teklik gekli gibi 2. gahis ~okluk  gekli de ilu tiirliidiir. Ya fiil kok ve 
tabanlarina iinliilerden sonra - "ri, unsiizlerden sonra -1ril-ifi ekleri getirilerek yapilir: bar- 
lbar-rfi, olur-lolur-uri, bil-lbil-iri, anca sakln-iri, emget-rneii, una-mari (Alt. Gr. $ 215) 
gibi. Ya da fiil kok ve tabanlarina -1filarl-iriler eki getirilir: katiglun-ifilar 'katlanlniz', 
teg-ifiler 'deyiniz', bar-irilar (Alt. Gr. 8 215) gibi. Bunlardan -1fi1-iri eki ile yap~lan gokluk 
gekimi, Yazitlara ozgu bir emir gekimidir. Yazitlarda: tokuz oguz begleri bziduni bu 
sablnzln edgiiti ejid kutigdl tlrila omeginde goriildugii iizere, 2. gahis gokluk gekiminde ek 
almamig yalin kullaniliglar da goze garpar. Teklik ve gokluk qekimlerinde goriilen bu 
ikili kullaniliglardan hangisinin Oguzcayi temsil ettigi noktasina gelince: Yagayan Oguz 
leh~eleri  diginda Divanu Lfigat'it-Tiirk'teki kayitlar~ da bize yardimci olmaktadir. 
K B g  g a r  1 I, emir kipinin 3. gahls gekiminde Tiirklerin yani Karahanlilarin fiil kok ve 
tabanlan iizerine teklik gekiminde -gll/-gil, -kill-kil (C. I, s. 43-45), gokluk gekiminde 
-filar/-filer eklerini getirmelerine kargllik (C. 11, s. 43, Oguzlar~n (Kipgaklarla birlikte), 
2. gahis teklik igin yalniz fiil kok ve tabanlarini kullandiklanni, gokluk igin de -1151-ili 
ekini eklediklerini bildiriyor: barlbar-iA gibi. Tiirkiye Turkgesinde du buna tekabiil eden 
emir gekilleri var, var-in'dr. GCiriiliiyor ki, Eski Tiirkgedeki ikili emir gekilleiinden yalm 
ya da -iiil-iii ekleri ile kurulmug olan turler, dogrudan dogrudan Oguzcadan gegmig olan 
turlerdir. 1. ve 3. gahis gekimleri ise, Oguzca ile oteki lehgeler arasinda ortakla~an 
tiirlerdir. 

8. -dukl-duk sifat-fiil (participium) ekinin qekimli fiil olarak kullaniligi: 
K B g g a r  1 I, geqmig zaman kipinin biitiin Tiirk dillerinde degigmez bir kuralla -dl/-di eki 
ile kuruldugunu belirttlkten sonra (C. 11, s. 33), Oguzca igin bazi agiklamalar yapmigtir. 
Ona gore, XI. yiizyilin ikinci yansinda, Suvarlarla Kipgaklardan bir taklmi ile Oguzlann, 
gegmig zaman kipi bakimindan oteki Tiirklerden aynlan yanlmni gostermigtir. Yapilan 
agiklamalar ve verilen orneklerden anlagildigina gore, bu yuzyilda Oguzcada, gegmig 
zaman hpinin kurulugunda -dukl-duk sslat-fiil eki de kullanllmakta ve bu kipin 3. gah~s 
teklik gekimi ile gokluk gekimi arasinda bir aynlik bulunmamaktadir: nzen ya kurd* 
'ben yay kurdum'; 01 ya kwd* 'o yay kurdu'; 01 sut sagd* 'o siit sagdi'; olar takka 
agd* 'onlar daga agdilar'; olar ewge kirdiik 'onlar eve girdiler', men aAar tawar birdiik 
'ben ona ma1 verdim' gibi (Div. Terc. C. 11, s. 60). Oguzlar, 3. gah. igin bardi, keldi 

27 bk. Orklton Turkic ss. 126, 127. 
28 bk. Alt. Gr. § 215; OrWton Turkic. s. 187. 



gelullerini de kullandiklmna gore (C. 11, s. 262), -dukl-duk eki ile yapilan ~ekimler her 
halde Oguzlmn bir boliigunce benimsenmig olmalidu. Biz, yalniz 3. gah~slarda goriilen 
ve teklik ~ekimi  ile ~okluk  ~ekimi  arasinda bir ayrilik gozetilmeyen -duk/-duk eki ile 
kurulmug ge~mig zaman kipini tek tiik Eski Tiirk~e doneminde yaz~tlarda da bulmaktaylz: 
Yarluk ijiAe kelmeduk 'Karluklar miittefiklerine gelmediler'; Sekiz Oguz Tokuz Tatar 
kalnzadz& 'Sekiz-Oguz Dokuz-Tatar hi~biri kalmad~ veya kalmadilar' (Alt. Gr. 5 22413) 
gibi. Bu durumu da Oguzcanln zaylf bir belirtisi olarak gosterebiliriz. Zaylf bir belirtisi 
diyoruz; ~iinku, XI. yiizylll izleyen donemlerde de -dukl-duk eki, Giiney-bat1 leh~elerinin 
gqmig zaman kipinde, yalniz I. gah~s ~okluk ~ekiminde devam etmigtir. Oteki ~ekilleri 
kullan~lirjtan dugmiigtur. 

9. Eski Turk~ede -gay/-gey gelecek zaman eki yan~nda seyrek olarak bir de -gal-ge 
ekine rastlanlr. ber-ge-men, kurar-ga-nzen gibi. Bu ekin -gay/-gey ve -@I-gu eklerine 
paralel olarak, Kutadgu Bilig'den baglamak iizere, yer yer Kisasii'l-enbiya vb. Dogu 
Turk~esi eserlerine de ge~tigi goriiliir. Ancak, -gal-ge eki as11 Oguzcayi temsil eden, 
XI.-XIII. yuzyil aras~ndaki kar~g~k dilli eserlerin belirgin gereklilik ve gelecek zaman 
eklerinden biridir. Behcetu'l-hadiik ve KudQri Tercumesi'nde ~ o k  bol ornekleri vardu. 
AbG Hayyh'ln Kitabu'l-idrilk'inde de yer almigtlr: bar-ga-nz, al-ga-sen, al-ga-sin, bagla- 
&a, kirge, gir-ge, kel-ge-biz, kel-ge-miz (Kidr. 130, 161) gibi. 

Bu ek, Oguz leh~eleri grubunda, ek bag1 ve ek sonu g'lerinin dugmesinden sonra 
-a/ -e  bi~imiyle ve gelecek zaman, genig zaman, ~stek, emir, gosterme gorevleri ile 
Giiney-bat1 Turk leh~elerinin onemli eklerinden biri olmugtur29. Aynca, Eski Anadolu 
Tiirk~esinden Anadolu aglzlanna kadar uzanan bir yayg~nlik ve bolluktad~r da: elden 
varavam bir gun (C. R.); goresen, dugmeyesen (Sul. Vel.); nece bir yatasen 'yahyorsun' 
gaflette (Ah. Fak.); oldurevuz 'oldiirelim' (Yus. Zel.): baAa da bir krz vere 'versin' (DK.); 
tutu oldiire; ger dilersiz bulaslz 'bulursunuz' oddan necdt (Mevlid); ere varan krz kalka 401 
saluban oynaya men kopuz ~alanz (DK.); enuetmelisiniz ki gele; gidene gelene yoldaj ola 
vb. lgte -a/-e ekinin Giiney-bat1 Turk lehgelerinin onemli ve belirgin bir eki olmasi 
dolaylsiyle, bunun daha eski bir tiirii olan ve seyrek rastlanan Eski Turk~edeki -gal-ge 
geklini de OEfuzcanln bir belirtisi olarak saymakta saklnca giirmiiyoruz. 

10. Tag yazltlarla n leh~esi metinlerinde, gereklilik ve gelecek zarnan gorevlerinde 
bir -srgl-sig (-slkl-sik) sifat-fiil eki vardlr. a ~ n k  'gelecekte aclkma geregi' (KT. S 8. BK. 
N 6): tos lg  'gelecekte doyma geregi' (gost. y.); tun udlslklm kuntuz olursrklm 
kelnzedi30, a &ansig toru 'methedilecek tiire, methedilmesi gerekli tiire'; iglenzesig i j  
'iglenmemesi gereken is'; et'oz kodi@s~g od 'olecek zaman' (Alt. Gr. $9.  129, 151, 
228; Fundamenta I, s. 36-37, g 3222) vb. 

Kiggarli'dan baglayarak XI. yuzy~l ve daha sonraki metinlerde bu ekin tek tuk -g'li 
ve -g'siz olarak bir sure daha siiregeldigi goriiluyor: tags* neA 'gq~lacak gey' (Div. Terc. 
C. 111, s. 382); kun togsug 'dogu'; kun batslg 'bati' (gost. e. C. I. s. 463-1.-2); tutsug 
'tutulmasi gerekli gey, vasiyet' (C. I, s. 462); Kagg. tewsi ['tepsi, <tew-: dizmek, 
s~ralamak'; Kitabii'l-idrilk'te ttlysu 'his', Osm. sinsi (<sir?-: gizlenmek); yatsi 'yatacak 

29 Yukar~da siiz konusu edilen ekler hakklnda daha g e n i ~  bilgi almak iqin bk. M. Mansuroglu, 
"Tiirk~ede -Bay/-gey Eki ve Tiiremeleri," J. Deny Armagat~r, T D K .  Ankara 1958, s. 176-178; Z. 
Korkmaz, "Tiirkqede -acak/-ecek Gelecek Zaman (Futumm) Ekinin Yapis1 uzerine", DTCF Derg. C. 
XVIII1-2, S. 159-165. 
30 Bagka iirnekler iqin bk. Orkhon Turkic, s. 175. 



zaman'; yassl 'yassi, yayvan' Anad. ag~zl.: dogiilmek uzere harmana yayilan sap <yaz- 
'yaymak')] gibi31. Biz, daha sonra -sd-s i  biqimine girmig olan bu eki, KBggarl~ 
doneminden bqlayarak, Oguz ve K l ~ a k  lehqelerinin onemli gelecek zaman sifat-fiil eki 
olan -as//-esi eki iqinde de gormekteyiz: Kagg. ylgac bicasi nefi (C. 11, 58-14); s@i  
bolgasrdur (Behc.) olgesidir (Behc.); dakl kapufiuz yokdur srglnasr (Seyhi Div. 79b-1) 

~ b . ~ ~ ;  Bu durum dolayisiyla biz, Eski Turkqedeki -srgl-sig s~fat-fiil ekinin Oguzcan~n 
izini de t q i d ~ g ~  kanlsmdayiz. 

11. Yenisey ve Orhun Yaz~tlarlnda gelecek zaman gorevi ile, isim,fiil ve qekimli 
fiil olarak kullanllan bir -tacll-teci, -dac~/-deci eki vard~r: Tiirk budun olteci erti; yablak 
boltacr erti; kiifi b o l t a ~ l  erti; olteci budunug tirgirii igittinl 'olecek budunu hayata 
kavugturdum' (KT E 29); eki iic biiz siimiz kelte~inziz bar nzu ne 'her kalde gelecek u$ 
bin askerimiz var'; 0tuken ylg olursar befigii il tuta o lur ta~~ser l  (KT S 8)33 gibi. 
KBggarll'nin verdigi bilgiye gore -tacrl-teci, -dacrl-deci slfat-fiil eki XI. yiizy~lin ikinci 
yansinda hem Oguzlarca hem de K~pqak, Yimek, Argu, Suvar ve Peqeneklerce kullan~lan 
bir ek turudur. Kiiggarh, bu ek iqin yapti& aq~klamayi eserinin birkaq yerinde 
tekrarlarnigt~r. Obur Turklerin dilinde tapln-grrcr, yiikiiw-giici olan sifat-fiil "O~uzlarm 
dilinde tapln-duel, yiikiin-deci" geklini allr (C. 11, s. 168) demektedir. Yine eserin bqka 
bir yerinde bu durum suwgar-dap 'sulay~c~', todgur-dacr 'doyurucu', togra-dacl 'do@yc~' 
ornekleri ile (C. 11, s. 256) aqlkIanm~gtu. rut-tacl (C. 11, s. 296). bitit-teci, kozet-teci (C. 
11, s. 218) gibi - t a ~ i / - t e p  eki ile yapilm~g ornekleri siralamlgtir. Goruluyor ki, XI. 
yuzyil~n ikinci yaris~nda Oguzcada bu ek de onemli bir yer tutmaktad~r. Ayr~ca ekin 
-duel/-deci biqimi ile bir sure Eski Anadolu metinlerinde de var oldugu g6z oniinde 
bulundurulursa Orhon ve Yonisey Yazitlarlndaki -tacll-teci, -dacil-deci eklerinde 
Oguzcan~n da pay1 oldugunu kabul etmek gerekir. 

12. -pan/-pen, -panlnl-penin zarf-fiil (gerundium) eki: T q  yaz~tlarla n lehqesi ve 
nadiren de y lehqesi metinlerinde goriilen bu ek, -1) zarf-fiil ekinin genigletilmig bir 
turiidiir. Turkiye Turkqesindeki -p ve -arakl-ere8 eklerini kargilar. Kul lan~l~g~ oldukqa 
boldur: bunca bodun kelipen szgtanzlj yoglamzg (BK E 5); sii siilepen tort huli~ridakr 
bodutzuk kop a l m y  kop baz kilnzlg (KT E 2); yayllg taglna aglpan yaylayur tivurmen 
(Alt. Gr. § 231; Orkh. Turkic s. 183); kelipenin 'gelerek', tutupanln 'tutarak' (M 11. 12-2 
ve ot.; Alt. Gr. 8 231 N.). Biz bu eki, daha sonrak~ donemde on sesi tonlulagmig -ban/ 
-hen, -band-beni, -batzlnl-benin genigletilmig turleri ile Eski Anadolu metinlerinde bol 
bol bulabilmekteyiz. Bu nedenle Eski Turk~edeki -pan/-pen,  -panrnl-penin ekleri 
Oguzcay~ yans~tan ilgi ~ekici  bir ozellik olarak gosterilebilir. 

13. -nuztlnl-metin, -madlnl-medin zarf-fiil eki: Eski Tiirkqenin Koktiirk ve Uygur 
kollarlnda bol kullanllan bir ektir: igidmig kaganiizln sabirl alniarrn yir sayzi bard@ 'seni 
beslemig olan kaganin~n soziinu almadan her yere vard~n'; tiin sayu od yaznlat~tl mlrntag 
kllrnc. kllsar 'her gece vakit geqirmeden bu igi yapsa' (TT VA 109); tilep istep bulnzatln 
yantztru yatza kelip '... araylp bulmadari yine gelip' (Suv. 13/14) ~ b . ~ ~ .  Bu ek Kxahanh, 
Harezm Tiirkqelerinde de suregeldikten sonra, Eski Anadolu Tiirkqesine kadar uzanmlg ve 

31 bk. Z. Korkmaz, "-osrl-esi Gelecek Zaman Ekinin Y a p ~ s ~  Uze~ine," TDAY. 1968, 5.  4. 
32 Baaka iirnekler i ~ i n  bkz. not 31'de giist. e. 
33 bk. Orkhorl T~rrkic. ss. 180, 192; All. GI.. 5 132. 221, 266, 267, 442. 
34 Ayrlca bk. Orkhort Turkic. s. 184: Alr. Gr. fi 235, 434. 
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