
Bu yil Turk kultur tarihinin en degerli urunlerinden biri olan Divailu Lligati't- 
Turk'un yaziliginin 900. yilinl doldurmug bulunuyoruz. Devrine gore, gunumiizun 
ol~iileri ile bile, ileri bir dilci sayilabilecek olan K 2 g g a r  1 i M ah  m u d, bu eseri ile, 
kendisini Turk diline hizmet etmig olumsuzler araslna katmi~ bulunmaktadir. "Turk 
Dilleri Sozlugu" diye Gevirebilecegimiz Divanu Lligali't-Turk, gozleme dayanan ve 
kargilagtlrmali dilcilik yontemine uyan bir eser oldugu i ~ i n ,  Turk kultiir tarihi 
bakimlndan oldugu kadar, Tiirk dili tarihi balumindan da ustun degerde bir kayriak eser 
niteligindedir. K&garh Mahmud'un, eserini yazarken, o devir Turk ulkelerini birer birer 
dolagarak notlar almig ve dogrudan dogruya kendi derledigi dil malzemesine dayanmig 
olmasi, eserinin degerini bir kat daha artirmigtir. Ge r~ i ,  Ki3ggarli Mahmud, Divanu 
Lligati't-Tiirk'iinde esas itibariyle kendisinin "Hakaniye" diye adlandirdigi Karahanlr 
Turk~esi uzerinde durmugtur. Ancak, eser, yer yer XI. yiizyll Turk duriyasinln tiirlu Tiirk 
boy ve kavimleri ile, onlarin dilleri iizerine de degerli bilgiler vermektedir. Kgggarli, 
bunlar arasinda Oguzcaya daha bqka bir ayricallk tanlmy; Oguzlar, Oguzeli ve Oguzca 
uzerinde olduk~a geniglemesine durmugtur. Bu durum, elbette Oguzlann X., XI. yuzyillar 
Orta Asya Turk diinyasindaki onemleri ile orantihdir. Oguz-Turkmen boylari daha X. 
yuzyildan ve Sirderya kuzeyindeki steplerden baglayarak, Sirderya, Maveraiinnehir, 
Harezm ve Horasan Wlgelerinde onemli bir yer tutmug bulunuyorlardi. XI. yuzyilda 
Buyiik Sel~uklularin batiya yaptlklan go~ le r  ve futuhatlar ile Oguz egemenligi 
Azerbaycatl, Irak bolgelerine ve devrin buyiik kiiltur merkezlerinden biri olan Bagdara 
kadar uzanmig idi. Orta Asya Turk diinyasinln siyasal ve sosyal yapisinda bu denli 
onemli bir yer tutmug olan Oguzlarln Turk dili tarihi bakimindan etkisiz kalmalari 
elbette imk2nsizdi1. Kbggarli'nin eserinde Oguzca iqin tanidigi ayncalik herhalde bu 
durumla ilgili olmalidlr. 

Bu gune kadar Divanu Lligati't-Turk iizerine yapilan ~egitli incelemelerde Oguzlar, 
Oguzeli ve Divatl'daki Oguzca sozciikler iizerinde genig ol~ude duruldugu halde2, Kilggarh 
Mahmud'un Oguzcanin dil yapisi iqin verdigi bilgiler uzerinde yeterince durulup3 
degerlendirilmig degildir. Bu nedenle biz, K2ggarli'nin anisina ayrilmlg olan bu ozel 
sayida ve eldeki yazlda bu konuya egilmig bulunuyoruz. 

Divanu Liigati't-Tiirk'iin Oguzca Bak~mindan T a g ~ d ~ g ~  0 n e m  

K2ggarh Mahmud'un XI. yuzyil~n ikinci yanslnda l e h ~ e  ayrihklari ile birlikte Tiirk 
dilinin bir kesitini ortaya koymug olmasi, Oguzcanin durumu ve tarihi geligme kogullari 
bakimindan da degerli bilgiler edinmemize yardim etmigtir. Bilindigi iizere, Turk yazl 
dilinin tarihi geligme ~izgisinde metinlerle izleyebildigimiz V1.-VIII. yuzy~llar 
Turk~esinden baglayarak XIII. yuzyila gelinceye dek, Orta Asyada genellikle tek bir yazi 
dili h2kimdir. Kokturk, Uygur, Karahanli yazi dilleri bu bir tek kol olarak ilerleyen yazl 
dilinin yer, zaman, siyasal bolunmeler ve kiiltur alani ayriliklarina gore az qok biribirini 
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izleyen devamlarindan ibarettir. VII1.-XIII. yuzyillar arasinda yo1 alan bu yazi dili i~ inde  
sonraki bagimslz yazi dillerinden ne gibi ozelliklerin sakli oldugunu bu gun kesin olarak 
bilememekteyiz. Bu tek kol olarak ilerleyen yazi dilinin degigik tarihi, sosyal, etnik, 
kulturel gartlar altinda ve zaman ol~usundeki geligmelerle yeni dallanmalara ugrayarak 
biribirinden aynlan ozgur yazi dillerini meydaiia getirmeleri XIII. yuzyildan sonradir. Bu 
nedenle Turk diinyasinin XIII. yuzyili ve Harezm ile ona bag11 bijlgeler yeni yazi 
dillerinin olugma ve geligmelerine begiklik etmig olan bolgelerdir. Oguzcanin Anadolu 
bolgesinde bagimsiz bir yazl dili olarak kurulugu da yine XIII. yuzyil sonlanna rastlar. 
Bu yazi dillerinin XIII. yiizy~lda~i onceki lehqe ve agiz ayril~klan temelindeki dil yapilan, 
degigme ve geligme durumlan uzerinde bu giin i ~ i n  yeterli bilgilerimiz yoktur. Elde XIII. 
yuzyil oncesine giren, yazilig yillan ve alanlari kesinlikle bilinen Oguzca metinlerin de 
bulunmarnas~, ayni biqimde Oguzcanin da XIII. yuzyil oncesini sisli bir donem durumuna 
sokmugtur. Acaba Oguzcanin bagimsiz bir yazl dili olarak kurulugu, metinlerin 
tanikladigi gekilde ger~ekten XIII. yuzyil sonrasina mi dugmektedir? Yoksa, bu kurulug 
~ o k  daha oncedir de Mogol akin1 vb. tarihi ve sosyal olaylarin sebep oldugu y~kim 
dolaylsiyla, aslinda var olan qegitli nitelikteki metiiiler kaybolmug ve gunumuze kadar 
gelememig midir? Igte bu sorunun karg~ligini KBggarh'nin Oguzca uzerine tuttugu lglkla 
daha kolayllkla verebiliyor ve bu sayede Oguzcanin XI.-XIII. yuzy~llar arasindaki geligme 
durumunu da izleyebiliyoruz. Divanu Lligati't-Turk'un Oguzca balumindan tagidigi 
onemi maddeler Mlinde siralamak gerekirse, diyebiliriz ki: 

1) XI.-XIII. yuzyillar arasinda, Oguzcanln XIII. yuzyil sonrasi Oguzcasina oranla 
daha bagka bir nitelik tagldigini gormekteyiz. Agagidaki boliimlerde omekleri gosterilince 
daha iyi anlagllacagi uzere, Oguzca, Eski Turk yazl dilinden ayrllarak yerli Oguz 
ozelliklerine dayanan bir yazi dili kurma qabasi i~indedir. Ses bilgisi, ~ e k i l  bilgisi ve soz 
dagarcigi ozellikleri bu durumu taniklamaktadir. Demek oluyor ki, XI.-XIII. yuzylllar 
arasinda Oguzca, dil yapisi ve tarihi geligme Sartlan bakimindan bir geqig donemi 
qnaslnda&. 

2) Bu gun elimizde &1 yaplsi kanglk olan kimi eserler vardlr ki, son zamanlara kadar 
bu eserlerdeki dil kanglkhgi, aynl eserin ba$a bagka bolgelerde degigik lehqe egilimlerine 
bag11 kopyacilar (mustensihler) elinde ugralgi kangmalarla aqlklanmak istenmigtir. 
Ancak, KBggarli Mahmud'un Oguzca uzerine vermig oldugu bilgiler, Oguzcan~n XI.-XIII. 
yuzyillar arasindaki geligmesine ipk tutunca, Kzssa-i Yfisuf, Behcetu'l-haddik, Kuduri 
Terciinzesi, Kitdb-i Ferdiz gibi kangik dilli eserler de Tiirkqenin, ozellikle Oguzcanin 
tarihi geligme qizgisi i i z e ~ d e k i  yerlerine daha rahatllkla oturtulabilmiglerdir. 

3) Oguzcanin uzun yuzyillar suregelen bir konugma dili olmaktan @up bir yazl dili 
olarak kurulugunun baglangici XIII. yuzyil sonlanndan 100-150 yil daha gerilere, hic; 
olmazsa XII. yuzyil ortalanna kadar gotiiriilebilmiglir. 

4) Biitun konugma ve yazi dilleri gibi Oguzca da surekli bir degigme ve geligme 
yolu izlediginden, eserden, Oguzcanln tarihi geligme durumu ile ilgili degerli bilgiler 
almaktayiz. Ayrica, Oguzcanin, o donemin ortak yazi dili olan Karahanli Tiirkqesi ile 
oteki aglz ve lehqeler arasindaki yerini, onlarla birlegen ve aynlan yanlarln~ da az ~ o k  
ogrenebilmekteyiz. Cunku, KBggarli Mahmud eserinde herhangi bir sozcuk ya da bir dil 
kurali uzerinde dururken "Turklerce boyle soylenir, Oguzlarda kargihg~ gudur; Oguzlar 
bunu bilmezler: Cigil, Yagma ve Suvar ve Bulgar Tiirkleri ile Kip~aklar bu soyleyigle 
ortaklagirlar ya da aynlirlar; onlann bagka bir diyelegi vardlr" gibi ayrintili a~iklamalara 
da girrnig; gerektiginde bunlann somut Omeklerini sualamlghr. 

5) K Bg g a r l  i'nin verdigi bilgiler sayesinde, XI. yuzyilin ikinci yansinl bir 
basamak tahtasi yaparak, Oguzcan~n XI. yiizyildan oncesine uzanma olanagi da ortaya 



pkmaktadir. Oguzca XIV. yuzyilda artik butun yerli ijzellikleri ile ba$jimsiz bir yazi dili 
olarak kurulmug bulunrnaktadir. Anadolu bolgesinde kurulup geligmig olan ve XV. 
yuzyil ortalarina degin suregelen Eski Anadolu Tiirk~esi, yerli Oguz yazl dilinin ilk ve 
karakteristik Ornegidir. Bundan onceki donem, yani XI-XIII. yuzyillar arasi ise, 
Oguzcanin yerli agiz iizellikleri ile Eski Turk yazi dilinden gelme ozellikleri bir arada 
bulundurdugu bir donemdir. Bu donem, yukarida da belirttigimiz uzere, karigtk dilli bir 
gegig donemi niteligindedir. Bu niteligi bize Oguzcanln iiq yuz yillik tarihi geligmesi ile, 
ses ve gekil bilgisi Ozellikleri bakirnindan nasil bir yo1 aldigini gostermektedir. Igte 
Oguzcanin XI.-XIII. yuzyillar arasindaki degigme ve geligme durumu ile XIII. yiizyildan 
sonraki durumunu, yontem bakirnindan bir kargilagtirma ogesi olarak kullanarak, elde 
do~rudan dogruya Oguzca metinler bulunmamasina ragmen, Oguzcanin XI. yiizyildan 
onceki donemine de inrne olanagi ortaya @maktrtdir. Boylece, KQgarli'nin Oguzca i ~ i n  
verdigi bilgilerin ve XI. yiizyil oncesi Tiirk dili metinlerinin yardirni ile Oguz 
Turk~esinin, Turk dilinin tarihi geligme ~izgisindeki yerini ve ana bogumlarini ortaya 
koyma olanagina sahip olabilmekteyiz. 

Divanu LOgati't-Tiirk'e Gore Oguzca 
Divanu LGgati't-Tiirk'te Oguzca i ~ i n  verilen bilgilerin Turk dili tarihi bakimindan 

nasil bir anlam tagidigini belirttikten sonra, gmdi bunlari taniklama ve geregince 
apklayabilme balumindan, Kaggarli'nm Oguzca i ~ i n  yaz&klan uzerinde durabiliriz: 

K g g a r  1 I. eserinin Oguzcaya aylrdigi bir bolumunde l eh~e  ve agiz ayriliklarlndan 
soz ederken "asil lQgatte, as11 kelimede degigiklik az olur. Degigmeler, ancak birtakim 
harflerin yerine bagka harfler gelmesi yahut atilrnas~ yuzunden o l u F  diyerek, Oguzcanin 
Karahanli Turk~esine oranla XI. yuzyilin ikinci yarisindaki genel durumunu a~iklamig 
oluyor. Bu apklamadan ve eserde yer yer gosterilen orneklerle verilen kurallardan 
anlagildigina gore, Oguzca bu yiizyilda dil yaplsi bakimindan, daha Karahanli 
Turk~esinden butun yonleri ile aynlabilmig degildir. Onunla soz dagarcigi, ses ve gekil 
bilgileri yonunden ortaklagtigi yerler vardir. Yalniz Karahanli Turk~esi i ~ i n  verdigi 
yuzlerce ornegin, ayni zamanda Oguz-Tiirkmen kollarinda da bilinen ve bu gune kadar 
kullanilagelen sozcukler olmasi, K2ggarli'nin yukaridaki a~iklamasinin somut 
tanlklayicilandlr. Bu bakimdan, eserde ortak olan ozellikler uzerinde ayrica durulmamig, 
Ozellikle Oguzca iqin bir ayricallk sayilan sozcuklerle, ses ve gekil bilgisi ozellikleri 
siralanmigtlr. Bu nedenle, Oguzcanln XI. yuzyildaki dil yapisi ile ilgili degerlendirmede 
bu genel dururnu gOzden kac;mamak gerekir. Nitekim Divan'da yer alan on, iin "ses", 
unlut "utanma", ogiit, okuz, atig, iiyiij, iiliig "pay. hisse" azlg "azi dig", aguk "topuk 
kemigi", uluk "eskimig, yipranmig, bozulrnug", etek, eriik, ogul, iiziint, ekim, evin 
"tahif, tahil tanesi", dt "ad, isim", d~ "a~", dz "az", ag "iki bacak arasindaki bogluk, dw 
"av", a ~ l i k ,  ejyek "egek", ummak, iitmek, ulagnmk, iilejnzek, akuz "hayvan dogurduktan 
sonra ilk gelen sut", 01 "yag, islak, kormek "gormek", bozmak, tezikmek " k a p a k ,  
kogmak, tizmek "dizrnek", pusmak "pusuya yatmak", bl jmak "pigmek", bogmak,  
sewmek gibi nice nice ornekler hi$ bir kayit olmadigi halde, Oguzca ile de ortalclagan 
sozciiklerdir. K5ggarli'nin "Oguzcadir" kaydi ile verdigi sozciikler ise, Karahanli yazi dili 
ile iiteki agiz ve leh~elerde bulunmayan ve Oiuzca isin bir l e h ~ e  ve agiz aynhgi meydana 
getiren sozcuklerdir. lgte soz dagarcigi yonunden XI. yuzyilin ikinci yarisinda Oguzcamn 
Karahanl~ Tiirk~esinden aynlan yani, Oguzca i ~ i n  bir ozellik doguran bu sozcuklerde 
toplanrnaktadir. KQgarli'da eserinde yer yer yaptig~ aqklamalarla bu durumu yansitmak 
istemigtir. 
- 

bkz. Besin1 Atalay. Divanu Lngat-tt-Tiirk Terciimesi, C. I ,  Ankara 1939, s. 30131 (Kisaltnlasi: Div. 
Terc.). 



Ses Bilgisi ~ z e l l i k l e r i  
K % g g a r  1 I Mahmud, eserinde aglz ve lehqe aynliklarindan soz ederken: "as11 

lcgatte, as11 kelimede degigiklik az olur. Degigmeler ancak birtaklm harflerin yerine bagka 
harfler gelmesi, yahut ahlmasi yiiziinden olur" (Div. Terc. 1,31-32) demekle, Oguzca ile 
Karahanll Tiirkqesi araslndaki aglz ve lehqe aynligmin daha qok ses degigmelerinden ileri 
gelen bir ses bilgisi ayrlllglna dayandigin1 belirtmektedir. Agaglda yapacagimiz baa 
aqklamalar bu durumu daha iyi ortaya koyacakbr. Yine eserin ayni bijliimiinde Oguzca 
iqin: "Dillerin en yegnisi Oguzlmn, en dogrusu da Toxsl ve Ya&-nalann dilidir." (Div. 
Terc. I, 30) denilmekle yine Oguzcadaki bu ses degigimlerine igaret edilmig olmal~dir. 
K@garli'nin Oguzca iqin belirttigi bqlica ses bilgisi ozellikleri gunlardlr: 

1) Oguzca, Eski-Turk yazl dilinin belirgin bir ozelligi olan sozciik baglarlndaki 
b->m- degigimi balumlndan genellikle b- yanmdadir. Karahanll Tiirkqesinde men, mun 
"qorba", mayak "pislik", "hayvan pisligi" gibi m-'li orneklere k a r g ~  Oguzcada ben "I. vh. 
zamiri", biin ve baynak gibi b-'li ornekler yuriirliiktedir (I, 31). Bununla birlikte, eserde, 
6->m- degivimine ugramlg olan mliiar sozcii$jii de (111, 376) yine Oguzca olarak 
gosterilmigtir. b->m- degigimine ugramig kimi Orneklerin bu gun Anadolu Aglzlarlnda 
bile var oldugu goz onunde bulundurulursa bunlari, genel kurallar dlglna tagan ozel 
durumlar olarak nitelendumek gerekir. 

2) K 2 g g a r l  1 , b->v- degigimi balummdan, Karahanll Tiirk~esindeki b ile f araslnda 
bogumlanan w unsiiziiniin Oguzlarca v'ye qevrildigini kaydetmigtir. Bu durumu Eski 
Tiirkqeye klyasla qift dudak b'si (B) Oguzcada artlk iyiden iyiye dig-dudak v'sine 
doniigmiigtiir denebilir. Ancak, Ksggarh'nm bu degigimi taniklamak iqin verdigi 
orneklerdeki v-'ler yalnlz sonses v'leridir: eb>ev, ab>av (Div. Terc. I, 31, 32) gibi. 
Eserin bagka yerlerinde de yine Oguzca kaydi ile tavar "canslz mal" (I, 362), savaj (II,82- 
9), savp (111,325-15), sewuk "sevgili" (I, 92-4), sewun- (11, 153-2,3,7), yavlak "kotii, 
diigkiin, her geyin kotiisu" (111, 43) sijzciikleri verilmigtir ki, bunlar da i ~ s e s  -6->-v- 
degigimini tanlklayici orneklerdir. Bu druma gore siizciiklerin igsesleri ile sonseslerinde 
b>v degigimi gerqeklegtirmigtir denebilir. Ancak, sozciik bqlanndaki 6->v- degigimine 
gelince: Eserin qegitli yerlerinde bar "var", barmak "varmak", bar! "var, git", barifi 
"vmn~z", bardim "vardlm", bardifiiz "vard~n~z", baran "varan" (I, 31, 33, 339), birmek 
"vennek", bolmuk "olmak gibi daha b->v- degigimine ugramamig olan sozcukler Oguzca 
i ~ i n  de birer ornek olarak gosterildigine gore (II,45-47 arasl vb.), Kiiggarli devrinde daha 
Oguzcada b->v- degigiminin bqlama~nig oldugu yarglslna vanlabilir. 

3) Sozciik baglar~ndaki t->d- degigimi iqin: "Oguzlarla onlara yakin olanlar 
kelimedeki t- harfini d- harfine qevirirler. Tiirkler (Kwahanlllar) deve'ye tewey, bunlar 
devey derler. Bunun gibi 'delik' manaslna gelen kelime Turklerde ot bunlarda od olur" 
demektedir (I, 31-19 ve ot.). Bu aqMamay1 XI. yiizyllln ikinci yansinda Oguzcada t->d- 
degigimi baglamlgti bi~iminde degerlendirebiliriz. Ka$garh'nin verdigi bu bilgiyi, XI. 
yiizy~l sonrasi Oguzcaslnda kuralll bir t->d- degigiminin varligi geklinde anlamaga imkb  
yoktur. Ciinkii, K%ggarh'nm soylediklerini tarl~klamak iizere verdigi bu ornekler dlglnda, 
eserde, t->d- degigimin genel durumunu yansllabilecek daha pek ~ o k  sozciik vardir. t->d- 
degigimine ugrarnlg daki "dahi, daha" vb. (11,195) ornekler bir yana, ince ve kalln s~radan 
t- unsiiziinii koruyan ornekler pek qoktur. Kiiygarli tamak "damak", tamar "damar", tarig 
"dan", tavar "mal", tegul "degil", telu "deli", ten'ielguc "dolengq kugu", teriii "derin", ti1 
"dil", tokl- "dokumak, to1 "dol", ton- "donmek", togi "dannlll kabugu pkanldlktan soma 
kalan ozii" (kr~ .  Anadolu Agzl. dugu "ince bulgur"), ton- "donmek", tabul- delinmek", 
tiilet- "koyunu kuzulatmak", turut- "tiiretmek, yaratmak" sozciiklerini de "Oguzcad~r" 
kaydl ile verdigine gore, t->d- degigimi i ~ i n  yazrlanlm, kuralll bir degigim olarak 



degerlendirrneye irnkBn yoktur. Bu degigi~nin XIV-XV. yiizylllar Eski Anadolu 
Tiirk~esinde bile ince ve kalin siradan sozcuklerde nasil bir kuralsizlik gosterdigini, bu 
gune degin suregelen degigirn ve geli~imindeki dalgalanrnalan goz onunde bulundurursak, 
t ->d- olayinin Oguz-Turkrnen lehqelerinde pek hizli yo1 alan bir donugum olrnadig~ 
kendiliginden anlagillr. Boylece, XI. yuzyllin k n c i  yansinda bu donugurnun daha yeni 
baglamig bir olay oldugu yarglslna vanlabilir. 

4) Eski Tiirk~edeki digler-arasi sizici d unsuziinun y unsuzune donugurnu konusunda 
KBggarh gu aqiklarnayi yaprnigtlr: "Yagrna, Toxsi, Klpqak, Yabaku, Tatar, Kay, Comul 
ve Oguzlar birbirine uygun olarak d ( i ) harfini her zarnan y'ye qevirirler ve hiq bir 
zaman d'li soyleyemezler. 'kayln' agacina bunlardan bqkasi kdifi bunlar kayiri derler. 
Turklerin 'h~sim' ve 'kaym' anlarnina kulland~klar~ kdi6  kelimesini bunlar kaylfi diye 
soylerler (I, 32). Isirn ve fiillerin geri kalanlarini bu kural uzerine qozurnle (gost. y.)." 
KBggarli aynl aqlkla~nayi ayr~k "aynk otu" s6zcugii dolayls~yle de tekrarlarnigtlr (I, 113). 
P>y degigimine ugramig ayig "ayi" sozciigii de Oguzca olarak gosterilrnigtir. Eserde, i4 ig  
"tas, bardak, tencere" (I, 61-62), ve adr& (I, 98) sCjzcukleri diginda Oguzca d'li orneklere 
rastlanamadig~ i@n5, Kiggarli'nln bu aqlklarnas~ni bazi ayncallklar dlginda genellikle 
kuralli bir degigirn turu olarak kabullenebiliriz. Aslinda, d>y degigimi, Turk~enin tarihi 
geligme qizgisi uzerinde de XI.-XIII. yuzyillar araslnda tamarnlarirnig bir olay 
durumun*. 

5) K 2 g g a r  1 i M a h  rn u d ,  Oguz-Turkmen lehqelerinin XIII. yuzyildari soriraki 
karakteristik ozelliklerinden biri olan onses k->g- degigimi uzerine hiq bir aqiklama 
yaprnamrgtir. Arap yazlsl da bu iki unsuzu birbirinden aylrmaya yeterli degildir. Eserde 
turlu rnunasebetlerle Oguzca iqin verilen orneklerden, daha XI. yuzy~lin ikinci ymsinda 
Oguzcada bdyle bir degi~imin bqlamad~g~ kanlsmdayiz. Oguzcada kirmek yerine girmek, 
k u ~  yerine guq, kornzek yerine gormek vb. soyleriigler yer alrnig olsaydi, her halde 
Khggarli, t->d- degig~nesinde oldugu gibi, bunun iqin de apklayici omekler verirdi. 

6) Eski Turkqenin ve Karahanli yazi dilinin ilgi qekici bir ozelligi olan ri darnak 
unsuzunun sabit tutulrna dururnu, bu donernde Oguzlar iqin de geqerlidir. Dernek oluyor 
ki, XI. yuzyll sonlannda Oguzcada ri>n donugutnu daha hiq bir gekilde baglamamlgtlr. Bu 
durum hem sozcuklerin bunyesinde hem de eklerde soz konusudur: iriek "inek, seiiek 
"agaqtan yapilan su kabi, su iqilen testi", yafia "derenin yan~", yalfiik "cariye", tefigelguc 
"dolengeq kugu", bardifiiz, eriifi gibi. Bu omekler daha da artmlabilir. 

7) Eski Turk yazl dili ile Oguz Tiirkqesini birbirinden aylran onernli ayraqlardan bin 
de ,g/g unsuzlerinin durumudur. Bilindigi gibi, Eski Turkqenin birden qok heceli 
s6zciiklerinin sonlanndaki -'g/-g- unsuzleri ile ek ve hece bqlanndaki g-18- unsuzleri XIII. 
yuzyll sonlmnda Oguz Turkqesinde artik eriyip kaybolmugtur. Kiiggarli, bu degigirnin 
XI. yuzyildaki dururnu ile ilgili olarak bazi a~iklarnalar yaprnigtlr. KBggarli, isirn ve fiil 
soyundan sozcuklerin iq seslerindeki glg erimesi i ~ i n  ~umgukl~unzuk  "alakarga", 
tamgakltan?&, baraganlbaran, uraganluran (I. 33 ve ot.), kuruglkuri "kuru" (I, 122), 
bujgcr(c1bujak "iqi s~kintih" (I, 154) orneklerini verrnigtir. Ancak, eserde serpintiler 
halinde Oguzca iqin bargan, urgan, kwgan, kakilgan, sokulgan, sevindirilgen gibi 
sozciiklerin g'li ve g'siz turleri ile rang "dm", satga-, satgaj- "rastlamak, qatlgrnak, 
Kayig "Kayi boyu", yazr ~ C I  "y azici, hisirnlar arasinda mektup getiren elqi", yalgu 
"ahrnak, beyinsiz adam" vb. glg urisiizlerini kaybetlnemig ornekler de s~ralandlgina gore, 

K2ggarll -gun/-gen ekinin durumu dolay~slyla udgurgan "siirekli uyaran". todgurgan "siirekli olarak 
doyuran" sozciiklerini de Tiirk dilleri aras~nda oltak gekiller olarak kabullendigine gore, belki Oguzca 
i ~ i n  bu sozciikleri de yiiriirlhkte sayabiliriz. 



bu olay baglamig; ancak, daha geligmesini tamamlamamig durumdadir. Ileride uzerinde 
ayllca durulacak olan ve Oguzca ile ortak ekler arasinda sayilan -gucrl-guci vb. eklerdeki 
onses g'leri du bu durumla ilgilidir. Anadolu Wlgesinin, XII. yuzyil sonu ile XIII. yuzyil 
bag1 arasinda yer alan Behcetu'l-haddik gibi bir eserde bile, ,g/g unsuzunun durumu 
bakimindan boyle ikili iirneklerin yer almig olrnasi, K@garli'daki bu baglallgi~ durumunu 
daha iyi taniklamaktadlr. 

8) K B g  g a r  1 i , Karahanli Tiirk~esindeki "abartma" sifatlari tureten -gun/-gen 
ekinin, Oguzcada -gakl-gek ve ekbagi g'lerinin de erimesi ile -akl-ek eki ile kargilanmakta 
oldugunu g6ylece a~iklarni~hr: "Bu ayrlm mevsuftan sdatlann qok oldugunu gosterir. Bu 
Arap~ada fiilin kendisinden sok olarak ~iktigini gosteren sifat manasina gelen mif dl 
ayrimi gibidir. nzit'dm 'sok yemek yediren', mihrdb 'sok savag yapan kimse' demektir." 
"Bu ayrimdaki kelimelerin sonunda n bulunmak gerekir. Oguzlarla Kip~aklann sogu bu n 
harfini k yaparlar. fsi slkintili kigiye bujgan denir. Oguzlar harfini atarak bqak  derler. 
Bu gerqek bir kuraldir." (Div. Terc. I, 153, 154) Bundan sonra KBggarli abitgm 
"gizleyen", acltgan "acitan", udltgan "surekli uyutan" vb. ornekler siralamigtlr. 
KQgarll'nin bu aqiklamasi kargisinda Oguzcadaki -akl-ek ekleri ile kurulan abartrna 
sifatlarinin eski bir -gakl-gek abartma sifatindan ~ikrnig oldugu yargisina ulagilabilir 
kanisindayiz. 

9) K B g g a r  1 1, Oguzcanln ozelliklerinden soz ederken Karahanli Tiirkqesindeki on 
ses y'lerinin Kipsak~a ile birlikte Oguzcada eriyip kayboldugunu ya da c-'ye donugtugunu 
yazmigm. Bu konuda yaptigi aqklama aynen gyledir: "Oguzlarla Kippklar bag tarafinda 
v- bulunan isim ve fiillerin ilk harfini elife yahut c-'ye ~evirirler. Obiir Turkler 'yolcu'ya 
;elkin, Oguzlarla K i ~ a k l a r  elkin derler. Bunun gibi obiirlerinin yincii 'inci' dedigine 
bunlar cincu derler." (I, 3 1,417,111,30) Eserin bqka bir yerinde ayni nitelikte yine ~oyle  
bir apklama vardlr: "Oguzlarla Kip~aklar kelimenin baginda bulunan y- harfini c- 
yaparlar. 01 nzeni citti "o bana erigti." as11 y- ile yitti. Turkler suwda yundum bunlar 
cundum derler. Turkle Tiirkrnen arasinda bu kural degigmeyerek yiiriir" (II, 314). 

K B g g a r  1 i'nin, onseste y'siz omeklerin bulundugu geklindeki bey an^, daha sonraki 
Oguzca rnetinlerle de taniklanmaktadlr: rlanlyllan, inlyin, rlrglyrlr& "ilik, rlduzlyrlduz 
gibi. Ancak, ylc degigimi XI. yiizylldan sonraki donemde yalniz Kip& rnetinleri ile 
tariiklanabildi$ji, Oguzcanin bijyle bir degigim turu vermedigi goz onunde bulundurulursa, 
Kilggarli'nin bu aqlklamasini degerlendirmek olduk~a guglegir. KQgarli bu donugumu 
eserinin iki ayri yerinde aqk  sesik bir gekilde anlattigina gore, belki de XI. yuzyllin 
ikinci yarisinda Oguzca i ~ i n  Wyle bir degigirn soz konusudur. Ancak XI. yuzyildan 
sonraki donernde Oguzca, ylc degigimi balumindan c-'ye kargi y-'li ve y-'siz turleri 
benimseyen ve bu yonu ile K~p~aklardan aynlan yeni bir geligim donemine girmi~ 
olabilir. Her ne olursa olsun XI. yuzyil sonrasi Oguz-Turkmen rnetinleri bu ge~igi  
taniklamadlklari iqin, KBggarli'nm bu kaydini, daha bqka  taniklayici kayitlar elde 
edilinceye kadar ihtiyatla kaqilamak zorundayiz. 

10) K B g g a r  1 i M ah  m u d, eserinde Oguzca ile ilgili daha bagka birtakim ses 
degigmeleri de gostermigtir. Bunlar Oguzcadaki kimi aginrna ve degigim olaylarinin 
baglanglclndaki eksiklige igaret etmesi bak~mindan olduk~a ilgi sekicidir. Bunlardan biri 
hece kaynagmasi (contraction) oteki de hece yutumu (haplologie) olayidir. KBggarli, 
birincisi isin uwutlandr>utandr sozcuklerini ele almig; Oguzlann bu degigirnde birka~ 
harfi birden attlklarina igaret etmigtir (I, 291). lkinci olay isin getirdigi ornek, men 
barrrmen yerine men baran, men tururmen yerine men turan gekillerinin ge~mig  
olmasidrr. "Oguzlar muzari siygasinda ikinci r harfini ahp kelirnenin kokunde olan r 
harfini birakarak men baran, men turatt derler ki 'ben vannm, ben kalkanm' demektir." 



"Burada iki r harfi vardr. Birisi as11 digeri muzari belgesidir. Kurala uygun olan budur. 
O~uzlann tuttugu yo1 kural yolu degilse de kolayllk yoludur." (I, 64,65). 

Yukarlda bagka bir munasebetle de belirttigimiz uzere, KQgarh, "dillerin en yegnisi 
Oguzlann dilidir." (I, 30) demekle, Oguzcadaki bu ses dugmeleri, ses degigimleri, hece 
kaynqlnasi ve hece yuturnu olaylannin gokluguna igaret etmig olmalidr. Bu gun en ileri 
turlerine Anadolu aglzlarinda rastladiglmiz bu turlu dugme, aglnma ve kisalma 
olaylannin, kis11.r2 daha Eski Anadolu Turk~esi metinlerinde bile var oldugu goz oniinde 
bulundurulursa, Kfiggarll'nin yalnlz birkag ornekle belirtmeye qallgtigi bu turlu 
degigimleiin daha bqka ornekler verecek bir yayg~nllkta oldugu goriigune vanlabilir. 

Kilygarli, eserinde, soylenig guglugunu giderme amacina dayanan hece ve sesler 
araslndaki yer degigimi (metathkse) olayl iqin de or~ i ik  "orulmug saq" ornegini vermigtir. 
Onca, bu soz orgri'~ sozcu~unden qevrilmigtir ( I ,  103). 

Kiiggarli'nm 4- iligmesi igin verdigi ornek de enzirl&zrvur sozcugudur. Mahmud'a 

gore "Oguzlar emir diyemezler, elif harfini gya gevirerek soylerler." (1, 112). 

Karahanll Turkqesindeki enzdi (Eski Turkge anzti) sozcu~unun Oguzlarca esre ile 
imdi olarak soylenigi de Oguzcaya ozgii bir ses ozelligi olarak belirtilmigtir (I, 125). 

11) Kfiggarli'n~n ses degigimleri konusunda ele aldlgi onemli bir olay da ses 
ikizlenmesi dedigimiz "gemination" (ya da geddelegme) olay~dir. Kiggarlr, bu konuda 
ottuz "otuz", rsslz: lsslz kiji "yuzsuz, iyilik bilmez adam", essiz "acinma anlatlr", ikkiz 
"ikiz", arrig "pek ari nesne", ellig "elli" orneklerini sralamig ve lsslz sozcu~u dolay~slyle 
"geddennin "mubalaga" iqin geldigine de igaret etmigtir. Kaggarli'nm bu kaydi dikkate 
deger bir kaylttlr. Cunku, eski ve yeni Turk dili metinlerinde yer alan ikizlenme 
olaylarin~n bir kismini diigen bir sesin yerini bagka bir sesin doldurmasl, uzun unlulerin 
klsalmaslndan dogan bogumlanma a~ikligmin ikizlenme ile kapatilmasl gibi fonetik 
sebeplerle aqiklayabildigimiz halde, bir klsim ornekler doyurucu bir aqlklamaya 
kavugturularnamigt~r. Arrrg sozcu~unun "pek an  nesne" anlaml ile verilmig olmasl 
ikizlenme olaylarlnin klsmen anlam bilimle ilgili oldugunu ortaya koymug 
bulunmaktadr. 

Sekil Bilgisi (Morphologie) ~ze l l ik l er i  
K ii g g a r  1 i M a h  m u d sesbilgisinde oldugu gibi gekil bilgisinde de, yer yer 

genellikle Oguzcay~ Karahanli yazl dili ile, oteki aglz ve leh~elerden ayiran ozellikler 
uzerinde durmugtur. Butun Turk dilleri iqin gene1 olan ozellikleri Oguzca iqin ayrlca 
belirtmemigtir. Bu bijlumle ilgili aqiklamalar, Oguzcanln fiilden yapllan s~fatlar, sdat- 
fiiller ve kimi fiil qekimleri bakimlndan degigik bir ozellik tag~d~gin~ gostermektedir. 
Oteki ozellikler pek dikkat qekici degildir. KAggarh'm gekil bilgisi uzerine yazd~klarini gu 
noktalarda toplayabiliriz: 

1) Renk adlarindan abartmall (mubalaga gosteren) renk slfatlarl yapmak uzere butun 
Turk dillerinde o renk adlnin ilk hecesi sonuna bir -b(-p) getirildigi halde, Oguzlann bunu 
-b yerine :nz getirmekle yaptiklarinl yazmaktadlr. Kuralin aqlklamasl aynen goyledir: 
"Kural, renklerde bir geyin vasfinl abartmak igin sifatl soylenen kelimenin ilk harfi allnip 
butun Turk dillerinde -b eklemekle yap~llr. Bu Oguzcada -nz getirmekle olur. Koyu gok 
renginde olan nesneye Turkler k ~ p  kok, Oguzlar konz kok derler 'gomgok' demektir." (I, 
328, 338: kom) Bu kurala bagka tanlklar vermek iizere sarrglsabsurrg, yazi "aqikllk yer, 
yam, ova" yab yazr, orneklerini de s~ralamigtlr. Bu kurala gore Oguzcada "pek tat11 olan 
nesne" i ~ i n  sum sii~iik neti denir. 



Kiggarli'nin kesin bir kurala baglayarak verdigi bu durum ile, Oguzcanln XIII. 
yuzylldan gunumuze kadar uzanan metinleiinde gonzgok, yenzyejil gibi -m'li turlerle; 
kipkizrl, sapsari gibi -p'li tiirlerin yan yana var olduklarlnl goz onunde bulundurursak, 
Oguzcann, XI. yuzyildan sonraki geligmesinde bazi karigmalara ugradigini kabul etmek 
gerekir. Aynca, iyi nitelendirmeler i ~ i n  bir abartma edatl olarak kullanilan ep geklinin (ep 
egu neA "ger~ekten iyi nesne", I, 34) Oguzca i ~ i n  de soz konusu olmasi ve Oguzlarln 
"bembeyaz" diyecek yerde apak demeleri, bu karlgmanin yer yer daha o donemde 
bqladgina da ipret etrnektedir. 

Kiggarli, renk sifatlarindaki abartma ile ilgili bir kural dlgiligi ayrlca belirtmigtir. 
Bu da tegirme "degirmi, yuvarlak" sozcugunde abartma ogesi olarak tes edatlnin 
kullaniligidir. Kiggarli, "tes: Oguzca abartma edatidir. Oguzlar yuvarlak bir nesnenin 
vasfinda abartrna diledikleri zaman testegirme derler ki "desdegirmi" anlamlnadlr. Bu 
kurala uymaz. Ciinku kural goyledir" diyerek as11 kurali a~rkladiktan sonra bu kural- 
diglligl daha iyi belirtmeye gallgmigtir (I, 328). Abartma slfatlarinln yapillgi konusunda 
Ktiggarh'nin XI. yiizyil i ~ i n  verdigi ozelliklerle bu gunku ozellikler arasinda bir 
uygunlugun bulunugu bu slfatlann daha XI. yuzyilda gekillendigini oi-taya koymaktadlr. 

2) Kiggarl~, yon gosteren oh adindan -din/-din eki ile yapilmlg bir oridiin zarfi 
veriyor: oAdiin yorrt "ahni onden sur" (I, 115). Bu Ornek, Tiirk~enin Kokturk kolundaki 
-tin/-tin, -din/-din slfat ve zarf turetme ekinin Oguzcadaki devamlni gostermesi 
baklmindan ilgi ~ekicidir. Yon adlarlndan -din/-din eki ile kurulmug ornekler Eski 
Anadolu Tiirk~esinde de yer aldigindan Oguzca ipn destekleyici olmaktadlr. 

Kallplaginlg bir ornek durumunda olan andan "ondan sonra" zarfi da (andan aydrm 
"ondan sonra ~(iyledim"), XI. yiizy~l Oguzcaslnda aynlma hili ekinin -dun/-den ile 
kargilanmaslna (I, 109) igaret etmesi bakimindan uzerinde durulmaya deter bir ipucudur. 
Kiiygarh, eserinde isim ~ekimi  eklerinin durumu iizerine apklaylcl bilgiler vermemiytir. 
Yonelme durumu ekinin bu donemde -gal-ge'den -a/-e'ye donugiip doniigmedigini 
kesinlikle bilmedigimiz gibi, ayrilma durumu ekinin de kesinlikle -dan/-den olup 
olmadlgini bilemiyoruz. Durum boyle olunca, gimdilik, ancak kiyas yolu ile bu gibi 
aydmlahcl ipu&~ndan ymlanmak zorundayiz. 

3) K%garh, kim zamirini bir soru edati olarak vermigtir. Apklama ve orneklerinden 
kim'in, yalniz kigiler i ~ i n  degil, ayni zamanda canslz nesneler iqin de teklik ve ~okluk  
anlaminda bir soru zamiri olarak kullanllabildigi anlag~hyor: boy kim? "hangi kabile" ( I ,  
338) gibi. 

4) Kf~garli, ikinci $ahis teklik zamirinin Ken~ek dilinde esre ile sin, Cigil, Yagma, 
Toxsi dillerinde otre ile olmasina karglllk Turkler, Suvarlar ve K~p~aklarla birlikte 
Oguzlarca ustun ile sen oldugunu belirtmektedir. Bu a~iklamadan sen zamirinin yalniz 
yalin bir zarnir olarak mi, yoksa ~ekimli fiillerdeki kigi eki olarak da mi boyle bir 
degigiklik tagldlg~ konusunda kesin bir yargiya varmak imkim yoktur. Ancak, bu zamirin 
ustunlu, otreli ve esreli turlerinden soz edilmesi, kar~ilqllrma ogesi olarak teweltiwi 
yanmda bardanzlbardrmlbardunz gibi ~ekimlerin de yer almig olmasl dolaylsiyla (111, 140), 
gekimli fiillerdeki ki$i ekleri ile de ilgili gorunmektedir. 

siz zamiri dolayislyla da, Cigilcede buyiikler ve sayllan kimseler i ~ i n  sen yerine siz 
zamiri kullanildlgi halde, Oguzlailn bu yola itibar etmedikleri belirtilmektedir (111, 124: 
siz). 

5) Kaggarli. isimden fiil, fiilden fiil tureten ekler bolumiinde, butiin Turk dilleri i ~ i n  
ortak olan ozellikleri ve bu eklerin gorevlerini bol orneklerle aqblainig bulunuyor. Bu 
biilumde Oguzca iqin ozel bir yer ayrilmadigindan, biz de burada ayrica uzerinde duracak 
degiliz. Yaln~z, a~iklamalar~ siraslnda Kiggarll, isimden + "k- eki ile fiil tureten ornekler 



bolumunde Turklerin gogunun ~ i k t i  demesine karg~llk Yagma. Toxsi, Kipsak ve 
Yabakularla birlikte Turkmenlerden birtaklminin da tag~k- "d~gar~  gikmak" geklini 
benimsedigini belirtmektedir (11, 116). Ayni gekilde tlllk- "konugmak, haber sormak, dile 
dugmek" fiili de oteki Turklerin bilmedigi Oguzcaya ozgu bir kurulugtur. 

Aynca, gegigsiz fiillerin gegigli yapilmasinda kullanilan -ur-1-iir- ettirgen ekinin 
Oguzlarca kimi kez -2- ile kargilan&gini bildiriyor. -z-'li ornekleri verirken: "Oguzlar baz~  
kere r yerine z getirirler: 0 1  tawar alduzdi 'o mall ald~rdi, ma1 soyuldu' (11, 87)" gibi bir 
aglklama yapmasl, bildiiziir "bildirir", bildiizniek sozcuklerinin Oguzca oldugunu 
kaydetmesi, Oguzcada -r-'li ettirgen ekleri arasinda az gok -z-'li turlerin de yerlegtigini 
gostermektedir. Bu gun Orta Asya Turkrnencesinde de -z-'li ettirgen fiillerin yer almig 
olmasi Oguzlarin kimi kollarlnda bu ek tiirune kargi olan egilimin eskiligine igaret 
etmektedir. 

K 5 g g a r 1 ~'nin. bu boliimde genig aglklama ve orneklerle iizerinde durdugu bir ek 
tiiru de +inzsin-/+imsin- ekidir. Butiin Turk dillerinde ortaktlr diye nitelendirilen bu ekin 
(bkz. 11, 258-263), XI. yuzyilda, bu gune oranla gok daha genig bir kullan~ligta oldugu 
anlagllmaktadir. Bu gun kallplagmig -1ms11-imsi bigimiyle ve "kugiiltme, oyle sayma" 
anlamlariyla Oguzcada yalniz isim soylu sozcuklere gelen ekin, XI. yuzy~lda hem 
isimlere hem de fiilden isimlegtirilmig butun sozcuklere gelebildigi goruluyor. Ekin 
gorevi de eklendigi sozcuge "bir geyi yapmadig1 halde yapar gibi gorunmek" anlamin1 
katmaktadu. barimsin- "gergekten gitmedigi halde gider gibi goriinmek", tarig tar~msin- 
"gergekten ekin ekmedigi halde eker gibi gbrunmek", bilemsin- "blgagi biler gorunmek, 
biler gibi yapmak" v.b. (bkz. 11,259-263). 

6) -mr?/-nzi? soru ekinin, Oguzlarca fiillerin yalniz 3. gh. sekiminde -mi?/-mi? 
bigimiyle duz olarak, oteki kigiler gekimlerinde ve isimlerde ise butun oteki Turklerle 
ortaklaga yuvarlak olarak kullanildigl anlagiliyor (01 bardr mi? bu at senifi mii? vb., bk. 
111, 214). XI. yuzyil Oguzcasinda dudak benzegmesi daha baglamamig durumda 
oldugundan, -nzi~?/-mii? soru ekinin de uyum dig1 kalmasi olagandlr. 

7) Fiillerin sonunda anlami pekigtirmek uzere kullanllan -la/-le eki de Oguzca olarak 
gosterilmigtir. Bu ek uzerindeki aglklarna goyledir: "fgin tahakkukunu, bitmesini gosteren 
bir eclat olarak fiillerin sonuna gelen bir harftir. Oguzlar kullanir: 01  bardi la 'o gitti be, o 
gitti ya', 01 keldi la 'o geldi be, o geldi ya: Onun gitmesi, gelmesi gergeklegti.' Bu SOL 

igin gergeklegtigini bilmedigi igin dinleyen adamda bir parga inkk anlaml bulundugu 
zaman kullanllu. Obiir Tiirkler bilmez." (111. 214) soz konusu -la/-le pekigtirme ekinin 
bu gun bir klsim Anadolu ag~zlar~nda da ayni gorevle kullanilagelmig olmas~, 
KQgarl~'nln gozlemlerindeki isabeti ortaya koydugu gibi, eklerin gorev ve kullanihglan 
ile ilgili geligmeleri de ortaya koymaktadlr. 

8) K 8 g g a r  11, eserinin fiiller bolumunde Oguzcadaki gekimli fiillerle ilgili bazi 
a~iklamalar yapmigtir. Emir kipinde Turklerin (Karahanlilann), fiil kok ve tabanlari 
uzerine. ikinci gahis teklik ~ekiminde -gill-gil, -kill-kil (I, 43-45), qokluk ~ekiminde 
-filar-/-filer eklerini getirmelerine kargillk (II,45). Oguzlarla k p @ l a n n  2. gh. teklik igin 
yalniz fiil kok ve tabanmi kullandiklari, gokluk i ~ i n  de -ifil-ifi ekini eklediklerini 
bildiriyor. Buna gore bar- "varmak" fiilinin ikinci gahis emir kipleri, teklik ve gokluk 
gekirnlerinde, Karahanl~ Tiirkpsinde burg 11, barifilar ikig ii "ikiniz vann", burr filar kamug 
"hepiniz vanniz" bisimindedir. K2ggarl1, Oguzcadaki emu kipi igin de gu ag~klamayi 
yapmighr: "Oguzlarla Kipgaklar tek kigiye bar, birkag hgiye bariri derler. Cemi belgesi 
olan -1ar'i atarlar; onun yerine gunneli - A  ile birlikle bir kigiye, ac~mak ve onu agulamak 
istedikleri zaman z getirirler. Oguz dilinde bu cem'in cemi olur. Fakat tek kigi igin 
soylenir. Su p q a d a  dahi gelmigtir: 



Avlap nzeni koynzatirz A y ~ k  ayrp kayniarilz 

A kar kozunz uj  teriiz Tegre yiire kuj ucar "benl avlay~p b~raklverme, soz 
verip cayma; gozum deniz gibi akar, yoresinde kuglar uqar." (IL45.46) Bu aq~kla~nadan 
kolayca anlag~lmaktad~r ki, Karahanl~ Turkqesinde yer alan -g~ll-gil emir eki. asl~nda 
Oguzcaya ozgu bir gekil degildir. Ikinci gah~s qokluk qehminde Oguzca ile Karahanh yazl 
dili, Oguzcada yaln~z -ri Karahanli yazl dilinde ise, buna bir de -1ar qokluk eki getirilerek 
-Hlar ~ekline girmesi ile ayr~lmaktad~r. -6 eki, emir qekimi iqinde her ne kadar bir qokluk 
eki gibi goruluyorsa da, Kiggarl~ bunun yalniz ikinci gahsa getirilip, birinci ve uquncii 
gahlslara getirilemeyecegini aqlklarken (11,46), dolayis~yla, tarihi gramer bakimindan bu 
ekin asl~ndaki yaplsina da igaret etmig oluyor. Bu munasebetle Oguzcada barliizz gibi bir 
emir qekimindeki -z ekinin, qokluk kavram~ d~g~nda daha XI. yuzy~lda sevgi ve nezaket 
kavramlar~nl da iqine aldig~ni gormekteyiz. Aym durum eserin bagka yerlerinde de dile 
getirilmigtir (11, 64: 111, 313). 

Emir kipinin olumsuz qekiminin butun Turk dillerinde ortaklagt~gml. ikinci gahis 
teklik qekirninde fiil kokune -ma/-me, qokluk qekiminde -nzarilar/-meriler eki getirildigini 
bildiriyor: barmu "varma", tutma "kalklnma", barnwrilar "varmayin~z", turnlaiilar 
"durmayin~z" gibi. 

Uquncu gah~s emir kipi de yinc butun Turk dillerinde ortaklagan -slrtll-sun e k ~  ile 
kurulmaktadlr (11.64): barsul, tursun gibi. 

Oguzcan~n XI. yuzylldan sonraki kollar~nda, ornegin Eski Anadolu Turkqesi'ude, 
-grll-gil emir ekinin de bol bol yer a l d ~ g ~  goz onunde bulundurulursa, XI. yuzylldan 
sonraki geligmelerde, Oguzcaya, Oguzca d~gi birtak~m ozelliklerin de girmig oldugunu 
kabul etmek gerekir. Bu gibi durumlan, Karahanl~ yazi dilinin Oguz yazi dilinin kurulugu 
uzerindeki etkisine baglamak gerekir kan~smdayrz. 

9) Genig zaman kipinini -r eki ile yapilmas~ kural durumundad~r. Bu ek XI. yuzyllda 
da hem genig zaman, hem de gelecek zaman gorevi yuklenmigtir (II,34 bagi): barrr, kuler 
gibi. Kiggarl~, genig zaman qekilni ile ilgili aq~klamalannda, fiil kok ve taban1 ile, -r 
genig zaman eki arasmdaki baglant~ unlusunun durumunu aq~klamam~gtlr. Ancak. verilen 
orneklerin incelenmesinden -ad-el., -u.l-ir, -ur/-ur eklerinin kar~g~k olarak kullanild~g~ 
goruluyor: saldlisalar, kaldrlkal~r, kold~lkolur, k~ld~lkriur,  keldilkelzr, kiildi/kuler, 
tamdlltanwr, ~ u m d l  'cimdi'l~umar, band~lbattu-, konzdilkomer. 

tun- fiilinin tunur genig zalnan qekimini gosterirken, burada Oguzca iqin ozel bir 
apklama yapmig: "Bu gibi muzarilerde Oguzlarla K~pqaklann adeti lunar geklinde fiili 
ustun k~lmakt~r"  (11, 27) demigtir. Baglanti unlulerinin Oguzcadaki durumunu 
belirleyebilmek iqin, bu aqtklama yeterli degildir. Ancak, bagka orneklerin de 
incelenmesinden, fiil kokunun dar yuvarlak unlulerinden sonra, genig zaman qekirninde, 
baglant~ unlusu duz genig olabilir geklinde bir yargiya varmak mumkundur. Eski Anadolu 
Turkqesinde bol bol rastlad~g~miz, duz koklerden sonra, -url-ur genig zaman eki 
yuvarlaklagmalan, XI. yiizy~l O$juzcasmda daha baglarnam~g goriinuyor. 

KBggarl~, -r ile biten fiillere gelen genig zalnan qekiminde kolayl~k iqin Oguzlarln 
art arda tekrarlanan r'lerden birini a t t~klar~n~ bildiriyor ki, yukar~da sesbilgisi bolumunde 
bunun bir hece yutumu olay~ oldu~unu belirtmigtik: nzen barlrmen yerine met1 baran 
denmesi gibi. "Oguzlann tuttugu yo1 kural yolu degilse de kolaylik yoludur. Fiil 
kokunde -r bulunmayan kelimelerde boyle bir yola bag vurmazlar: men keliren, me11 
kuleren gibi." Olumsuzunda degigik bir ozellik goze qarpmaz: "men barmasnten, 01 
barmas denir ki 'ben gitmem, o gitmez' demeklir. Oguzlarla obur Turkler araslnda a y r ~ l ~ k  



yoktur." (TI, 65) Kagarli, genig zaman kipinin bagka ~ekimleri iqin de olar barmaslar, 
bular barmaslar, biz barmasmlz gibi ornekler vermigtir (aynnular isin bkz. II,64-66). 

10) K 5s g a r l  1, gqmig zaman kipinin butun Tiirk dillerinde degigmez bir kuralla 
-dl/-di eki ile kuruldugunu belirttikten sonra (11, 33), Oguzca igin baa aqklarnalar 
yapmigtrr: "Cin'e vanncaya dek Uygur, Argu, Cigil, Toxsi, Yagma gibi Turk boylannln 
buyuk bir lusmi mazi siygasinin -dl ile bag11 olmasinda birlegmiglerdir. Bunlar mazi 
siygasinda bardl derler. Suvarlarla, lp~aklardan birtakimlan ile Oguzlar onlardan 
ayrdmiglardlr (11, 60). Bu dilde mufret ve cemi siygasi bir olur, aralan aylrt edilmez." 
diyerek, 1. ve 3. gahis teklik ve ~okluk qekimleri i~in:  men ya kurd* "ben yay kurdum", 
0 1  ya kurduk "o yay kurdu", 01 siit sagd* "o sut sagdi", olar tagka agd* "onlar daga 
agdlar", 01 an1 urd* "o onu dogdu", men munda turd* "ben burada kalktlm", 01 keldiik 
"o geldi" biz keldiik, olar ewge kirdiik "onlar eve girdiler", men angar tawar birdiik "ben 
ona mal verdim" gibi iirnekler gostermigtir. Bu apklamalardan, geqmig zaman kipinin 1. 
ve 3. phis ~ekimlerinin herhangi bir ayirim yapilmadan, -dukl-diik eki ile kuruldugu 
anlqilmaktadr. Ancak, burada KAggarli, 3. gahls ~ekimi iqin daha bagka bir ayncaliktan 
soz ediyor. 0 da Oguzlardan bir ~ogunun 1. gahls gekiminde men barduk gibi bir gekli 
yeglerken, 3. gahis ~ekiminde oteki Tiirklerden aynlarak, yalniz bardl, keldi bi~imlerini 
benimsemis olmalaridir (bk. 11, 62). Demek oluyor ki, 3. gahis ~ekimi bakimindan 
Oguzlann bir kisml bardi, keldi; bir kismi ise barduk keldiik sekillerini kabullenmi~ 
dummdaddar. 

K a g g a r  1 i'nm ge~mig zaman ~ekimi i ~ i n  saymi8 oldugu bu ozellikler, XI. yuzyil 
sonrasina giren Oguzca metinlerle hiq bir gekilde tan~klanamadigi i ~ i n ,  Oguzcanln XI. 
yuzyildan sonraki geigiminde, bu ozelliklerin yazi dilini etkileyemedigi anlqilmaktadlr. 

lkinci gahls ~ekimi yine -dl/-di ge~mig zaman eki uzerine, kigi ekleri getirilerek 
kurulmugtur. Burada Uteki Turklerin sayilan bir kigiye kargi nezaket gostermek i ~ i n  
kullandiklan bardlfilz vb. gekilleri, Oguzlann ikinci ~ h l s  ~okluk i ~ i n  kullandklannl 
bildiriyor. Kaggarh'ya gore, Oguzlar bu kelime ile topluluga aytarlar ve bardlrilz derler ki 
"gittiniz" demektir. Oguzlann kullanigi kurala uygunsa da, obur Turklerin kullanlgi ses 
guzelligi yonunden kii~iikle biiyuk arasini ayrrt etmek balumindan daha uygundur (II, 47). 

Ge~mig zaman kipinin olumsuz turii barmadlm, kelmedim orneklerinde goriildugu 
uzere, -ma/-me olumsuzluk eki uzerine -dl/-di kip ve kigi eklerinin getirilmesi ile 
kurulmaktadlr. K@garh bu noktada "butun Turk dilleri arasinda birlik (II,62) oldugunu 
kaydetmigtir. 

11) Duyulan gqmig zaman kipinin de -rnljl-mi$ eki ile kuruldugunu, bu tiiriin hem 
~ekimli fiil olarak, hem de isimler oniinde bir sifat gibi kullanildi~ini belirtmektedir: 
ewge barmy "eve varmlg", 01 maAa kelmij "o bana gelrnig", kurmy ya "kurulmu$ yay", 
kazmy arrk "kazllmlg ark" gibi (11, 59). Goruluyor ki, -my/-mi$ eki sifat olarak 
kullaniliglnda, ayni zamanda edilgen bir sifat-fiil gorevindedir. -my/-mi$ ekinin gorev 
balumindan bu gun oldugu gibi "soyleyenin bulunmadgi zamanda yapddgma" (II,59) da 
igaret eden KQgarli, bu eki de Tiirk dillerinin ortak eklerinden biri olarak nitelendirmigtir. 

S~fat-fiiller (Participium) 
K ag g a r  1 i'nin Oguzca i ~ i n  ozel olarak yaptigi apklamalar araslnda slfat-fiiller 

onemli bir yer tutar: 

1) Bu tiirlu eklerden biri, ayni zamanda butun Turk dilleri i ~ i n  ortak bir ek olarak 
belirtilen -tan/-gen ekidir. K@garh ek iqin: "lgi devam ettirmekle taninan fail" (11,256) 
ve "fiilin devami ile vasiflanan fail siygasi" (11, 318) gibi bir nitelendirme yapmigtu ki, 



fiilin gosterdigi eylemi surekli olarak yapan slfatlar tiiretmektedir: udjwQan "surekli 
olarak uyaran", todgwgan "surekli olarak doyuran", kiilsirgen "her zaman gulumseyen", 
kewjengen "gok gevig getiren" (11, 156): 01 atlg kozetgen 01 "o daima at1 gozetendir", 01 
evin bezetgen 01 "o daima evini bezetendir" (11, 319) gibi. Tiirkiye Turkgesinin -an/-en 
sifat-fiil eklerindeki gimdiki zaman, genig zaman ve sureklilik kavramlarlnin bu 
gorevdeki geligmelerle ilgili oldugu anlay~lmaktadir. Biz, -gun/-get1 s~fat-fiillerinin, aynl 
gorevle ya da kaliplagmig abartma isimleri olarak Eski Anadolu Turkgesinde de yer 
a ldklann~ gormekteyiz: sevijgen " ~ o k  sevigen kimse", gomiilgen "batakllk gibi. 

2) K i g  g a r l  I, "bir igi iglemek oznenin hakki olmak, o igi iglemeyi iginden 
kurmak ya da iglemeye azmetmek" anlamlnda slfat-fiiller tureten bir -gulukl-giiliik 
ekinden soz etmektedir: 01 barguluk erdl "gitmek o adamln hakki idi, o adam gitmegi 
kurmu~tu" (11, 56), 01 at suwga-gubk erdi "at1 sulamak onun hakkl idi" (11, 256) gibi. 
K2ygarl1, Oguzlardan birtak~mlariniri 1 unshzu yerine s getirerek bunu -gsakl-gsek eki ile 
kargiladiklarin~ belirtmektedir ki (11. 56 sonu, 57  bag^), bu anlat~mdan Oguzlarda -gsakl 
-gsek eki ile birlikte, bir dereceye kadar -gulukl-guliik ekiniri de yururlukte oldugu 
soriucuna vanlabiliyor. Ne var ki, bu durum, Oguzcan~n XI. yuzyll sonrasl metinleri ile 
tanklanamamaktadu-. Bu konu ile ilgili olarak eserin bagka bir yerinde yapllan ag~klama 
ise, Karahanl~ Turkgesindeki -gulukl-giiliik ekine kargl, Oguzcada -&sakl-gsek ekinin 
ge~erli oldugunu destekleyici niteliktedir (bkz. 11,297). 

Eserin bir bagka bolumunde de "bir eylemi i~leme hakluna sahip" s~fatlar tiireten 
-gllk/-glik ekine karg~ ( t a ~ ~ r a t l g l l k  01 "ivdirmek onun hakkidlr"), Oguzlardan bir 
bolugunun yine -gsakl-gsek ya da - gsll-gsi eklerini yeglediklerini belirtiyor: 0 1  
tawratlgsak erdi, 01 tauJratlgsl erdi (ayni anl.) gibi. "Yukanda oldugu gibi bu gegitte de 
Oguzlardan bazilar~ oz Turklere uyarlar". (11, 361) demekle, -Qlukl-giiliik, - ~ l ~ k l - g l i k  
ekleri ile -gsakl-gsek, -gsll-psi eklerinin Oguzcadaki paralelligine igaret etmig oluyor. 
Ayrlca, Oguzcada -gll kl-glik ekine paralel olan ay ni gorevde bir de -gslk/-gsik ek i 
vardir: 01 et togrukltk erdi "onun et dogramak hakkl id?', 01 saria ograkslk erdi "onun sana 
ugrcunak hakk~ idi" (111,315) gibi. 

3) Karahanl~ yazl dili ile Oguzca arasinda birlegen ozelliklerden biri de -jll/-gli eki 
ile tiiretilen s~fat-fiillerde gorulmektedir. "0znenin iqinden iglemeyi kurdugu ya da 
iglemek iizere bulundugu" anlamlnda sifatlar tureten bu ek (11, 57, 361, 362) de ortak 
eklerdendir. Eserin yukanda belirttigimiz sifat-fiillerle ilgili bir yerinde: "Butun Turk 
boylar~ aras~ndn ayr~qk yoktur. Fiillerin hepsinde de birtak~m anlamlar i ~ i n  bu beg tiirlii 
slfat gostermig oldugum duzen uzerine gelir." (11, 58) diyerek, bu ortakllga igaret 
etmektedir. 

4) "Bir eylemi igleyen" anlam~nda sifat-fiiller tureten - g u ~ ~ l - g i i ~ i  ekinin Cigil, 
Kgggar, Balasagun, Argu. Barsgan ve Uygur dillerinde oldugu gibi (II,49) Oguzcada da 
yururlukte oldugu anlaglllyor. Kagarli, kiilgiigi "guliicu adam", evde kirgiici "eve girici", 
yarmak tirguci "para derici", at siirgii~i "at siirucu" gibi ornekleri slraladiktan sonra: 
"Kural, Oguzlar ve Oguzlarla birlikte yukarida soyledigim boylar dilincedir. Bu gegit 
sifatta Cigil ve bagka Tiirkler Oguzlarla birlegirler, aralannda ayl~lik kalmaz." diyerek 
durumu agikliga kavugturmugtur (II,49,5 1). 

5) Yukmda 4. maddede belirttigimiz - j l r~ l l -gu~ i  eliinin Oguzca ile oteki Tiirk dilleri 
araslnda ortaklayan bu gene1 durumuna ragmen, Oguzcada -gucll-gugi ekine paralel olan 
as11 ek turu - t a ~ ~ / - t e c i  ve -da~l-degi  ekleridir. K~ga rhnm fiilden tiireyen sifatlmn "ism-i 
fail" grubuna soktugu - d a ~ l l - d e ~ i  eki, bir eylemi "surekli olarak ya da ali$kanl~k halinde" 
yapmayl gosterir: Barda~ l  "gidici" demektir. Bu ek XI. yiizyllln ikinci yarislnda Oguz ve 



Kipqaklardan bagka Yimek, Yagma. Argu, Suvar, Peqenek ve goqebe dillerinde de 
rastlanan bir ek tiiriidur (11, 32). K3ggarl1 -duel/-deci eki igin yaphgl agklainayl eserinin 
birka~ yerinde tekrarlarnigtu. Obiir Tiirklerin dilinde tupiingucr, yiikiinguci olan ism-i fail 
"Oguzlann dilinde tapmda~i ,  yiikiindeci" geklini allr (11, 168) demekledir. Yine eserin 
bagka bir yerinde bu durumu suwgardag "sulaylci", todgurdaci "doyurucu", togradqi 
"dogray~cl" ornekleri ile aq~klamlgtlr (11.256: 111.314). tki ayrl yerde de Oguz, Tiirkmen 
ve K ~ p ~ a k  dilleri i ~ i n  tuttacr, s a t t u ~ . ~  (11, 296). bititteci, kozetteci (11, 318) gibi -tap/-teci 
eki ile yap~lm~g ornekleri slralamlgtlr. 

Goriiluyor ki, XI. yuzy~lln ikinci yarlsinda O@zcada -daci/-deci s~fat-fiil eki Ozel bir 
yer tutmaktadu. 

6) K3ggarIi'nln iizerinde durdugu Oguzcaya ozgii eklerden biri de -usJ-esi gelecek 
zaman slfat-fiil ekidir. Bu ek "zaman". "yer" ve "alet" isimlerinin kurulugunda Karahanli 
Ttirkqesindeki -gul-gu ekinin yerini almlgtlr: bargir yirlbarusr yir "varacak yer", turgrr 
ogurlturasr ogur "duracak zaman", bu turgu yir ernzeslbu turasi yir tegiil "duracak yer 
degil", bu tug agku emeslbu tag ajasi ogur tegiil "bu daga agacak zaman degildir" (11, 
68), yrgac h i ~ g u  ne~ily~gac b i ~ . ~ s l  neli "aga~ bi~ecek nesne" (11, 70), turlg crrrtasl ogur 
"bugday temizleyecek zarnan", tor.rg arrtasi yir "bugday temizleyecek yer", tarig arltasl 
neii "bugday temizleyecek gey" (11, 321, 322) gibi. KAggarli, Karahanli Turkqesi ile 
Oguzca arasindaki bu ek degi~mesi ile ilgili olarak. aqiklamalar~ s~rasinda tawt.atgu 
yirltan~ratusr yir "davranllacak yer", tehretgii ogurltebretesi ogur "tebretilecek zaman" (11, 
362) gibi daha bagka ornekler de siralam~gtir. Yapllan biitun bu aglklamalardan, XI. 
yuzyllln ikinci yansinda -as//-esi ekinin genellikle yalniz zaman, yer ve ayglt isimleri 
oniinde bir gelecek zalnan slfatl gibi kullanild~gi goriilmektedir. Ancak, rneniii baraslm 
gibi bir ornekten de an lag~laca~~ iizere, herhangi bir isim gibi igleln gorerek iyelik ve 
belli isi~n gekimi eklerini de almaya ba$lami$t~r. Kiiggar11'nm fiillerin bu qegidi isim 
yerindedir, ~iinku ona bitigiktir" (II,70) demesi de bu kullaniliga igaret eder niteliktedir. 

7) KBggarll'nln biitiin Turk dilleri igin ortak gosterdigi bir ek tiirii de -gallrl-gelir 
ekidir. Bu ek, "bir igi yapanin yapmak iizere oldugunu, igleyeyazdigin~" gosteren anlamda 
~ekiml i  fiiller kuran bir ek tiiriidur: lnen bargalir men "ben varinak iizereyim, ben 
varayazd~m", men turgalu. men "ben kalkmak iizereyim, ben kalkayazdim", 01 ewge 
kirgelir "o eve girmek iizeredir", 01 yarnzak tirgelir "o para toplamak iizeredir" (II,66,67) 
gibi. Biz, XI. yiizyll sonrasl metinlerinde ayni gorevle -gall/-geli fur- ve Oguz-Tiirkmen 
grubunda -all/-eli zarf-fiil eklerini buldugumuza gore, K2ggarli'nin bu konuda yazdlklar~ 
tanlklaniyor demektir. Ancak, yukar~da soz konusu edilen galirl-gelir eki kanim~zca 
-gall/-geli zarf-fiil eki ile er- yardimci fiilinin birle~ip kaynagmasindan olugmu? birlegik 
fiil durumundadir. Siralanan iirnekler igin verilmig olan anlamlar da bu birlegmeyi 
tan~klayici niteliktedir. 

Turk Dili, S. 253 (Ekim 1972), Divanu Lugat-it Turk Ozel S a y ~ s ~ ,  s. 3-19. 
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