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veya ~ o k  oranda boyle bir gegig devrini temsil ettigi gorugune ulagmiglardir. Onlari bu 
goruge goturen sebep, so2 konusu eserlerde ses ve gekil bilgisi balumindan Eski Turk~e 
ile Oguzcaya ait ozelliklerin yan yana yer almig olrnasldu. Hatrlatmak ve hafizalarinizi 
tazelemek uzere bunlardan birka~ini dikkatinize sunmak isteriz: 

a. Bu eserlerde; Oguzcada daha sonraki geligmelerle v-'ye donmug veya erimig olan 
Eski Turk~e onses b-'lerinin aynen korunmug olmasi: bar 'var' (KT. 34 a-17), barnzaga 
'varmak i~ in '  (KT. 112 a-7), birsun 'versin' (KT. 64 b-2), bolsun 'olsun' (KT. 72 a-12) 
gibi. Kuduri Tercumesi'nin iki yerinde bu b-'nin eb 'ev' kelimesinde sonseste de 
korundugu goriiluyor: ebiii i ~ i n d e  (KT. 39 a-16), ebde (KT. 82 b-6). 

b. >m- degigmesi bakimindan her iki sesin de yer almig olmasi: 

1. beri (Beh. 228-21), beiiiz (Beh. 182-9), beiigu (Beh. 279-15), beiizer (KT. 41 b- 
16) vb. 

2. b->m-: men (KT. 11 b-15), nzuiiutl (KT. 3 b-11), metizer (KT. b b-10) gibi, 

c. t->d- degigimi bakimindan t-'li ve d-'li gekillerin yanyana bulunmasi: taj (KT. 9 
b-1) ranuk (KT. 62 b-14), tavar (KT. 46 b-12), daii (KT. 15 a-2), dajl- (KT. 39 a-13), 
dutu (KT. 96 b-8), diirlii (KT. 40 a-lo), derzi (KT. 47 a-5), duke1 (KT. 25 b-7) gibi, 

G. Birden fazla heceli sozlerin sonlarlndalu -gig- unsuzleri ile ~ekim ve yapim 
eklerinin bqlanndaki g-/g- unsiizlerinin kismen korunmug, lusmen de eriyip kaybolmug 
olmasi. 

1. eygu (Beh. 31-8), yalgan (Beh. 30 a-a), -bulganub (KY. 49-15). olgesi (Beh. 31 1- 
a), narnaga (KT. 1 b-b), yirge (KT. 6 b-7), bizge (KT. 93 a-6), krlga (KT. 6 b-3), bolga 
(61 b-10). katlg (KT. 64 b-16), kamug (KT. 22 a-14), kilguci (16-15) vb. 

2. dapu<tapug 'hizmet' (KT. 78 b-2), dis'rlii (KT. 40 a-lo), karnusl (KT. 41 b-9), 
ulu (KT. 101 a-5), ayru (KT. 27 a-8) biren 'veren' (KT. 54 a-3), arlu (1 1 b-5), yazuklu 
(KT. 108 b-2) gibi, 

d. Isim gekimi eklerinde Oguzca gekillerin h&im ve yaygin olmasina kargilik, 
Dogu Tiirk~esine ait gekillerin de yer alabilmesi: oglan-iii (KT. 38 a-4), ojir+niii (90 a- 
9), ton+l (KT. 55 b-2), diluii+ni (Beh. 31-13), sagr&+nl (CR.), tag+a (KT. 13 b-12), 
dapu+ya (40 b-lo), soz+den (KT. 43 b-13), yaban+dan (KT. 27 a-1), daj+clln (Beh. 72- 
14), yazuk+dzn (Beh. 289-3) gibi. 

Yalniz Kuduri Tercumesi'nde daha arkaik bir ozellik olarak yer yer bulunma h2li 
ekinin ayrilma hili gorevi ile kullanildig~ da goriiluyor. fki erte birisi 'iki kimseden 
birisi' (47 b-9), iki ortakta birisine 'iki ortalctan birisine' (47 b-10) vb. 

e. -gal-ge>-gul-gii gelecek zaman ekleri yaninda Oguzcaya has ve tek tiik -asil-esi, 
- d a ~ / - d e ~ i ,  -acakl-ecek eklerinin de kullanilmig olmasl, 

Boylece olga-bolga veya o lgay-bolgay terimi ile adlandlrilan eserlerdeki dil 
karigikliglnin son zamanlara kadar zannedildigi ~ekilde yalniz zaman ve bolge 
aynllklanna gore degigen istinsah farklarindan kaynaklanmadigl, asil, Oguzcanin 
mustakil bir yazi dili h3ine gelebilmek i ~ i n  gegirdigi tarihi geligme sureci ile ilgili 
oldugu gorugu agullk kazanmaya bqlarnigtr. 

1.3. Daha sonra, ayni nitelikteki bir eserin dili dolayisiyla bu konuya yeniden egilen 
Sinasi T e k i n, Kitabii'l-ferdiz'in dilini inceleyerek vardlgi sonuqlan genellegtirmig ve bu 



nitelikteki eserlerde gorulen kariglk dil yapislnln, Eski Anadolu Turk~esinin tarihi 
geli~mesi ile ilgili organik ozellikler olmaylp Orta Asya ve Horasan'dan  go^ etmig 
go~menlerin kendi gahsi l e h ~ e  veya aglzlm ile ilgili ferdi ozelliklerden ibaret oldugu 
goriigunu ~avunmugtur.~ Ona gore: ''Bat] Turkistan'da X, XI. yuzylldan beri geligmekte 
olan ilk f s l b  Turk yazl dilinin On-~s~a ' dak i  Oguzlara bu hususta toptan kitle halinde 
etki yapmaslna imkan yoktu; ancak Orta-Asya f s l h  Turk yazl dilinin Anadolu'ya etkisi, 
yalnlz tek tuk kigiler vasitaslyla olmug ve bu etki de, sadece onu getiren ve Anadolu 
yoresine yerlegen Orta-Asyali yazann kendi eserlerine inhisar etmig, kendi dlglnl, 
~evresini etkileyememigtir." 

Boylece, bu konudaki gorugler, biribiri ile zitlqan bir durum arz etrnigtir. 

1.4. Son olarak, fran'in kuzeyindeki bu gunku Horasan Turk~esi ile Kariglk Dilli 
eserler araslnda ses ve gekil bilgisi ozellikleri baklmlndan dikkatli bir kargilqtlrma yapan 
G. D o e r f e r7, konuyu, yerine gore her iki yondeki gorugun temsilcilerine de hak 
verdirecek bir senteze ulagtmaya ~ahgmlgtir. Ona gore, olga-bolga problemi ile ilgili 
metinlerde iki ayn tabaka a y m a k  mumkundun: 

1. Do@ Turk~esinden gelen ferdi etkilerin soz konusu oldugu ve kismen $. 
T e  k i n'e hak verdiren metinler: Ali'nin Kissa-i Yusuf'u, Seyyad Hamza'nln Dogu 
Tiirk~esindeki giirleri ve Kadi Burhaneddin'in Memliik Turk~esini taklit eden tuyu$jlar~ 
gibi. 

2. Dil yapis] balumindan Horasan Turk~esiniii ozelliklerini aksettiren ve klsmen de 
2. K o r k m a z'a hak verdiren metinler: Mevlani'nm giirleri, Behcetii' 1-hadaik'in mensur 
Wlumu ve Kitdbii'l-ferdiz gibi8, G. D o e r f e r  bu gorugtine gu aqlklamayl da eklemigtir: 

Mevl2nA Celiileddin Rumi'de gorulen Dogu Turk~esine ait bol-gay-men, yargu-ya 
barur-men gibi ozellikler ile, isim qekimi eklerindeki Oguzcaya has geluller, ger~ekten de 
Mevl%n%'nin kendi agiz yapislnl aksettiren ozelliklerdir. Fakat bu gun ayni ozellikleri 
Horasan Tiirk~esinde gordugumuz ve MevlAnii'nm dili ile Horasan Turk~esi arasinda bir 
paralellik ve tlpklllk oldugu igin, Mevl2nb'nln kullandigl dil, Oguzcanin Dogu 
Selpkluya bag11 Horasan Turk~esini temsil etmektedir. Bu baklmdan kmglk dil yapisinl 
Turk~enin tarihi geligme seyri ile baglantill bulan aragtmcllar da haklldirlar. so nu^ 
olarak, G. D o e r f  er ,  bizim 1 9 7 2 ~  ve 1973 ydlarlndaki yayinlarlmlzda Selcuklu 
Oguzcasl veya Eski Dogu Oguzcasi lo diye adlandirdlglmiz devreyi Dogu Sel~ukcasi 
olarak kabul etmig ve dolaylsiyla, kendi belirledigi metinler ~ergevesinde gorugumuze 
aynen katllmlg bulunmaktadu. 

2. Simdi biz temelde biribirinden aynlan veya biribiri ile lusmen birlegen bu goriig 
ayrillklan kargisinda, konuya, munferit eserler veya yalnlz Eski Turk~eden Oguzcaya 
ge~ig  apsindan degil de yeni yazl dillerinin te~ekkulunde tarihi s i i re~ olarak "ge~ig 
donemi" dedigimiz bir ara devrenin bulunup bulunmamasl apsindan bir daha egilmek 
istiyoruz, ~iinkii son yaylnlarda, geligmelere belirli dar bir a~idan bakildlgi ve farkll bir 

"1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Tiirkgesi Metni ve Tiirk Dili Tarihinde, 'Olga-bolga' sorunu", TDAY. 
1973-1974 (Ankara 1974). s. 59-157 ve Ozellikler s. 69. 

"Das Chorasan tiirkische" TDAY. Belleten 1977, (Ankara 1977). s. 127-204. 
Bk. No. 6'da giist. e. s. 13211. 6, s. 13311. 7-5. 
"Selcuklular Cagl Tiirkcesinin Gene1 Yaplsl", TDAY. Belleten 1972 (Ankara 1973), s. 17-34. 

lo Marzuban-&me Terciirnesi, Ankara 1973, s. 57, $. 1815. 



hareket noktasi benimsendigi iqin bu konu h2li askida kalmig bulunmaktadir. Konuyu 
dagitmamak iqin goriiglerimizi maddeler hsinde ozetlemeyi uygun buluyoruz: 

3. Oncelikle gunu belirtmek isteriz ki, karigik dilli eserler ile ilgili son 
degerlendirmelerde, bir varsayim o l d  yorumlandigi gibi Dogu Tiirkfesinin Oguzcaya 
etkisi ve Oguzcanin bu etki altinda olugmasi s6z konusu degildir. Aksine, Oguzlann o 
vakte kadar Bat1 Turkistan'da h%im olan eski Turk yazi dili geleneginden kopmaya 
bqlarnasi ve konugma dili halindeki Oguzcayi yazi diline aktarmaya qaligarak yeni bir 
yazi dili olugturma surecine girmig olmalandu. 

Bunu, farkli tarihi ve sosyal sebeplere bag11 bulunmakla birlikte, niteligi 
bakimindan Osmanlicadan Turkiye Tiirkqesine geqigteki sure~le  kargilagtirmak 
mumkiindiir. 

Tanzimat devrinde baglatilan dilde yenilegme ve sadelegme hareketinin bir devami 
olarak, 19 1 1 - 1923 yillari arasindaki Milli Edebiyat doneminde, milli bir yazi dili 
yaratabilmek iqin nasil dile Osmanlica damgasini vuran ozellikleri peyderpey atip 
yerlerine konugma dilindeki Tiirk~eye has gekilleri yerlegtirme hareketi baglamlg ise, 
Oguzcarlin eski Tiirk yazi dilinden kopugu da bir bakima k y l e  olmugtur, denebilir. 

4. Durumu yalniz Oguzcanin Dogu Tiirkqesi ile ili~kisi aqsindan degil, bir de XI, 
XIII. yuzyillar arasindaki kendi dil yapisi ve geligme gartlari aqisindan degerlendirmek 
gerekir. 

4.1. Kiiggarll'nin verdigi bilgilere yuzyil Oguzcasinin, Karahanli Tiirkqesi 
ile birlegtigi ve aynldigi noktalar vardir. K@garh, yapbgi aqiklamalarda sadece aynlan 
noktalan dile getirmig birlegen noktalara igaret etmemigtir: Divan'da yalniz Karahanli 
Tiirkfesi iqin verilen un, uwilt 'utanma', ogut, uluj 'pay', azig 'azi digi', uluk 'eskimig, 
yipranmig' ag 'iki bacak arasindaki bogluk', utmek, ulajnzak, ulejmek, tezmek, 
tezikmek, yusmak 'pusuya yatmak' bijnzak gibi pek qok ke1imenin1* ayni zamanda 
Oguzcada da bilinen ve bu gune kadar devam eden kelimeler olmasi, eserdeki bu tutumun 
somut bir ornegidir. Bu bakimdan Oguzcanin XI. yuzyildaki dil yapisi ile ilgili 
degerlendirmede bu husus da goz oniinde bulundurulmalidtr. 

4.2. Oguzca, b->m- degigmesi bakimindan genellikle 6- yanindadir: nzenlben 
miinlbun 'qorba' (Div. Trc. 1-31), nzayaklbaynak 'pislik, gubre' (Div. Trc. 111-135, 408) 
gibi. Fakat bu aqlklamaya ragmen, K2ggarli b->m- degigimine ugramig muAar kelimesini 
de Oguzca olarak gostermigtir. (111.376) Eserin iki yerinde Oguzlann ve Kip~aklmn ben 
bardum (1-339) ornekleri ile men yerine ben zamirini kullandiklmna igaret ettigi halde, 
bagka yerlerde, genig zarnan kipi dolayisiyla, Oguzlann men baran 'vannm', men keliren, 
men ya kuraran, nzen barnzasmen (II,64,65) dediklerini de kaydetmigtir. Aynca menze-, 
muii, rnin- gibi kelimelerin Oguzcada bagkalagtigini da kaydetmemigtir. Bu durum ve 
Abu Hayyan'da Turkmence iqin verilen Ornekler arasinda meriiz, merize- gibi kelimelerin 
du bulunmasi, ozellikle b->m- degigimine ugrainig muiiar, men, minmek, minek duji, 
nzilnuri gibi kelimelerin Marzisa-Soma, Afyon-Dinar, Aydln-Bozdogan, Denizli-Civril, 
Ujak-Sivas gibi, tam bir Oguz karakteri tagiyan Anadolu agizlannda bu gun bile devam 
etmekte olugu, Oguzcanin XI. yuzyilda b-'yi koruyan agizlan yaninda bu sesi m-'ye 

l2  Baaka iimekler icin bk. Z. Korkmaz, Mnrz. ,  s. 27/10. 



geviren ag~zlannm da varligma igaret etmektedir. Horasan Tiirk~esindeki b->m- degigimi 
de bunun bagka bir delilidir. Aynl durum karlg~k dilli eserler igin de soz konusudur. 

4.3. Kagarli b>v degigimi b&mmdan Karahanli Tiirkgesindeki gift-dudak v'sinin 
(d=w), Oguzcada digdudak v'sine (v) gevrildigini kaydetmigtir. Ancak verdigi (ab) aw>av, 

(eb) >ew>ev (11, 32), tavar (I. 362), savaj (II,82), saver (111-325), sevuk 'sevgili' (1-92), 
yavlak 'k6tii' (111, 43) gibi ornekler hep son ses veya i~ ses degigimini gosteren 
omeklerdir. Heniiz on ses b->v- degigimi gergeklegmemigtir. Ciinkii eserin qegitli 
yerlerindeki bar 'var', .barvuzk 'varmak', barrfi. baran, 'varan' (I. 31, 33, 339) birmek 
'vermek' (11. 45, 46, 47), bolrnak 'olmak' 01 us boldr (11. 36) gibi kelimeler ayni 
zamanda Oguzca i ~ i n  de ornek o l d  gosterilrnigtir. 

4.4. t->d- degigimi bak~mlndan, K2ggarl1, Oguzlarla onlara yakln olanlarin t-'yi 
d,'ye gevirdiklerini kaydetmigtir. tewey>devey (1-3 1) gibi. Ancak, bu a~iklamayl Oguzca 
isin kuralli bir degigme geklinde anlamak mumkun degildir. Cunku, eserde t ->d- 
degigimine ugramig dakr (11. 195) vb. Ornekler yaninda, ince ve kalin suadan t-'li tamak, 
tamar, tarrg, tavar, tegul 'degil', telii 'deli', terlelgiic 'dolengeg kugu', terirl 'derin', tolet- 
'koyunu kuzulatmak' gibi kelimeler de Oguzca olarak gosterilmigtir. Kariyk dilli 
eserlerin durumu da genellikle boyledir. Yaln~z aynl kelimelerdeki t-'li ve d-'li gekiller 
istinsahlar yolu ile esere girmig aglz ayr~llklarini aksettiriyor olmall&r. 

4.5. d>y degigimi bakimmdan, K2ggarh Oguzlar~n d'yi y'ye ~evirdiklerini bildiriyor: 
Kadrrl>kayrn 'kayin agacl, kayin birader' (I, 32), adrrk>ayrrk 'ayrik otu' 'ayri' (I, 98) 
kelimeleri diglnda d'li orneklere rastlanamad~gina gore Oguzlarda bu degigimin epey 
ilerlemig oldugu anlaglliyor. Ayni durum karlglk dilli eserler igin de soz konusudur. 
Mesel2 Behcetu'l hadaik'ta 0 yalniz idi (217-15) ve bodak 'boya' (190-9) kelimelerinde 
korunmug, onun dlginda y'ye d~niigrniigtur.~~ 

* 

4.6. gok heceli kelimelerin sonul~daki -g/-g unsuzleri ile hece ve ek baglanndaki 
g-/g- iinsuzlerinin durumu bak~mindan da XI. yuzyll Oguzcasl ile kariglk dilli eserler 
arasinda bir paralellik vard~r. Soyle ki: Kiggarll, ig sesteki g / g  erimesi i ~ i n  
~unzgukl~uniuk 'alakarga', tamg&lta~nak baraganlbaran, waganluran (I, 33), kuru&lkwu 
(I, 154) Bmeklerini vermigtir. Ancak, eserde Oguzca icin yer yer kargatt, urgnn, kurgan, 
k&rlgan, sevindirilgen gibi kelimelerin g'li ve g'siz gekilleri ile, tar@ 'dm', satgap 
'rastlamak, satagmak', kaprg 'kapu', yazrg~r 'his~mlar arasmda mektup getirip goturen', 
yorrgcr 'duniirler arasinda gidip gelen kimse', tarrgcr '~iftgi '  gibi ornekler del 
slralandigina giire, bu olay baglamlg, fakat geligmesini heniiz tamamlamamlgtlr. -Qzi~[/ 
-giici ekinin durumu da boyledir. Demek oluyor ki, XI. yuzyil Oguzcasl, Eski Turk yazi 
dili ile daha sonraki Bat1 Oguzcasi arasinda gidip gelen ikili ve karigik bir dil 
yap~smdadir. Bu geligme ancak XI-XIII. yuzyillar iginde tamamlanm~g olmahdn. Bu 
bakimdan XIV. yiizy~l Anadolu Oguzcasindan farklidu. 

igte bizim vaktiyle Anadolu'daki Bah Oguzcasina karg~ "Sel~uklu Ogpzcasr" veya 
"Dogu Oguzcasr' , G. Doerfer'in de "Dogu Sel~uk~usl" dedigi Oguzca budur. XIV. yiizyll 
Anadolu Oguzcasindan farklidu.15 Bat1 Tiirkistan ile Anadolu aras~ndaki go~ler  ve kiiltiir 

l3 Bk. M. Canpolat, a.g.e., s. 17113. 
l4 Daha ba~ka Brnekler i ~ i n  bk. Z. Korkmaz, Marz., s. 4518. 
l5 Bu konuda daha g e n i ~  bilgi i ~ i n  bk. "XI-XI11 Yiizylllar Araslnda Oguzca", TDAY. 1973-1984, s. 
41-48. 



baglantisl dolayislyla bu nitelikteki eserler Anadolu'ya da gelmig yahut orada yazilmig 
olabilir. Bu sebeple kanglk dilli eserlerdeki ikili ozellikleri o eserlere istinsahlar yolu ile 
gegmig olan ferdi ozelliklerle karigtumak d o h  olmaz. Bizce bunlar ferdi degil normativ 
ozelliklerdir: 

5. Eski Turk yazl dilinden yeni yazi dillerine gegig geklindeki dallanmada, Harezm 
bolgesindeki etnik kaynagma ve karigmalann onemli bir rol oyna&gini, bu bolgedeki 
tarihi, sosyal ve kultiirel gartlarin yeni geligmelere elverigli bir ortam hazlrla&ginl da 
unutmamak gerekir. Bilindigi gibi Harezm ve ona bag11 bblgelerin TiirMegmesi XI-XIII. 
yuzyillar arasina girer. Bu Tiirklegmede Yimek, Bayavut, Kalag ve Kankll gibi Turk 
boylan yanmda Oguz ve Klpcaklarm da biiyuk rolu vardlr. 

Tarihi ve co@afi kaynaklann verdigi bilgilerden, Orta-Asya'daki Oguzlann daha X. 
yuzyilda Sirderya boylannda ve Aral Golu luyllannda Yenikent merkez olmak uzere bir 
yabgu devleti kurduklami biliyoruz. X-XI. yuzylllar arasmda, Yenikent'e iuveten Haare, 
Cend, Sepren, (Sabran, Savran), Sugnak, Karnak, Kara~uk (Fdrab) gehirlerini kurmug, 
XII. yuzyillarda da bunlara bar~mlig kent, E~nas ,  Uzkent ve SlrEl Tam gibilerini eklemig 
olan Oguzlar, bu biilgede klsmen gqebe lusmen de yuksek kulturlu bir yerlegik hayata 
gegmig bulunuyorlar&. Bulunduklan yerlerde de bir yandan Maveraunnehr'in yerli hallu 
ile karigan bir yandan da Karahanh, Cigil, Argu ve Karluklar ile komguluk eden bu 
Oguzlardan bir lusmi Ceyhun lrmagini gegerek Harezm yolu ile Horasan'a kadar 
uzanmiglar ve 1040 yilinda Buyiik Sel~uklu Devleti'ni kurmuglardu-. XI-XIII. yuzyillar 
araslnda Harezm'in Tiirklegmesinde onemli rol oynayan Oguzlar, Aral Golu, Sirderya 
yakasindan Horasan'a kadar uzanmig olan bu Oguzlardlr. Aynca Harezm'in Tiirklegmesi 
de bu biilgenin Sel~uklu hakimiyetine girdigi devreye rastlar.16 

Harezm'in Tiirklegmesinde yukanda belirtildigi gibi Oguzlar kadar KipCaklam da 
buyiik katkisi olmugtur. Altinordu bijlgesinin XIV. yuzyilda I(lp@qanin aglr bastigi bir 
yazl dilini geligtirebilmesi, Ktpgaklarm Harezm'i Tiirklegtiren bu katkilannln eseridir. 
Goriiluyor iri, yeni yazi dillerinin kurulug ve geligmesine kaynaklik etmig olan Harezm 
bolgesi, XI-XIII. yiizylllar araslndaki Turklegme hareketine paralel olarak Oguz, Klpcak, 
K a l a ~ ,  Kanklr gibi gegitli Turk boylannin kariglp kaynagmasina sahne olmug bir 
bolgedir. Bu balumdan etnik yapisi mutecanis degildir. Yeni edebi geligmelere sahne olan 
boyle bir bolgenin bir yandan Harezm Turkgesini olugtururken, bir yandan da Oguzlann 
ve Kipgaklann yogun oldugu bolgelerde, her iki lehge dogrultusundaki gekillenmeleri 
etkilememesi miimkun degildir. Bizce, karlglk dilli eserler bu devre aittir ve eski Dogu 
Oguzcasini temsil etmektedir. Rabguzi'nin Kisasii'l-enbiyd'si ile Anonim Kur'an Tefsiri 
dil yapilan balumlndan nasll Karahanli Tiirksesini Harezm Turkgesine ve Nehciil-feradis 
de Cagatay Tiirk~esine baglayan ge~ig devri iirunleri ise, kangrk dilli eserler de Oguz 
Tiirkgesini XIII. yuzyil sonundaki Anadolu Turkgesine l p ~ a k  Tiirkqesini de Albnordu ve 
Memluk bolgelerinin halis Kip~akcasma baglayan ge~ig devri uriinleridir. Oguz ve 
Kip~ak yazl dillerinin tegekkiiliinde boyle bir gqig devrini kabul etmemek, Tiirk dilinin 
tarihi geligme seyri ile ilgili bir safhayi gmezlikten gelmek demektir.. 

6. Kaldl ki, Tiirk dunyasinda o zamana kadar h&im olan yazl dili geleneginden 
birdenbire koparak miistakil bir yazi dili kurmak mumkun degildir. Dilin dinamik bir 

l6 Bu konuda daha g e n i ~  bilgi igin bk. Faruk Siimer, Oguzlar, AUDTCF. yay. Ankara, 1967, s. 39-40- 
52-560; Z. Korkmaz not 15'te g.e., s. 41-42, not 1, 2. 
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yapisi oldugu iqin, o vakte kadar biinyesinde genel egilimler hainde var olan 
ozelliklerden bir lusmi korlegecek, bir lusmi da benimsenip yogunlagacaktlr. Aslinda 
Oguzcan~n yazl dili i~indeki ilk belirtileri ta Eski Tiirk~eye kadar uzanmaktadlr.17 A. K. 
Borovkov'un yaptigi aragtlrrnalara gore, bu etki, bir Oguz-Tiirkmen edeb? ananesinin 
varliglni gosterecek gekilde Anonim Kur'an Tefsiri'nde de yer almigtn.18 Ancak govdeden 
aynlan dallanmada ve yeni yazi dillerinin olugmasinda genel egilirnlerin korlenmesi veya 
koyulqmasi denen bir dil olayi vardu-. Ayni durum elbette Oguzcaya ve I(lpc;akqaya 
dayali yazi dillerinin tegekkiiliinde de soz konusudur. Oguzcanin ve Krppksanin birer 
miistakil yazi dili haine gelme miicadelesinde, korletmeye ~aligtigi ozellikler lusmen 
eski yazi dili gelenegi ile ortaklapn ozellikler, koyulagtmp kendine mal etmeye qahgtigi 
ozellikler ise, konugma dilinden yazi diline aktardigi ve kendi lehge yapisim gekillendiren 
yeni Ozelliklerdir. Bu siirq tamamlanincaya kadar ister istemez bir onceki devrenin 
kahntllan ile yeni ozellikler yanyana devam edecektir. Ayni durumu Anadolu bijlgesinde 
Azer? Tiirkgesi ile Eski Anadolu Tiirk~esinin ayri yazi dilleri hande yo1 ahglannda da 
gormekteyiz. Eski Anadolu Tiirk~esinde her iki leh~eye ait Ozellikler devam ettigi halde, 
Azerice XV. yiizyildan soma bunlardan bir kismini kendi dil yapisi i~inde benimseyip 
koyulqtnarak19 farkli bir yazi dili haine gelmigtir. Boylece, Harezm bolgesinde 
Karahanli-Harezm Tiirk~esi dogrultusundaki bir yazi diline paralel olarak, Oguz-Tiirkmen 
ve Rpcak lehgeleri dogrultusunda bir ge~ig devresinin bulunmasi da normaldir. Dogu 
Oguzcasindan Bat1 O$juzcasina uzanan bu devrenin 150-200 yil kadar siirdiigii tahmin 
edilebilir. 

7. XIII. yiizyil Mogol akin1 ile Anadolu'nun biiyiik dalgalar hainde yeni Oguz 
go~leri ile beslenmig olmasi, Oguzcanin Anadolu'daki gekillenmesini etkilemig ve 
konugma dilinin yazi diline ~ o k  daha yogun olarak aktanlmasina yo1 aGmighr. Eski 
Anadolu Tiirkgesinin yiyesi bijiir-, gidesi degiil, goriiserven, varasl olursavuz, olicak, 
ol~cagrz, bilmeziiz, alurvar, ugrayavuz, isteyii kodi, allayuban, varlyorur gibi yeni ek ve 
gekiller kazanmig olmasi, bu durumla ilgilidir. Bu geligmede Anadolu'daki Tiirkmen 
beylerinin de biiyiik rolii olmugtur. Ciinkii, Sel~uklu Devleti'nin Mogol baskisi ile 
zayiflamasi iizerine, bulunduklan Mlgelerde kendi adlanna hiikiim siirmeye baglayan 
Tiirkmen beyleri Arap ve Acem kiiltiiriine fazla itibar etmemiglerdir. Milli geleneklerine 
ve Turk diline verdikleri biiyiik deger, ilim adamlanni, gair ve edipleri korumak 
hususunda gosterdikleri duyarhk, lusa zarnanda her beylik merkezinin birer kiiltiir merkezi 
hainde filizlenmesine yo1 qmigtlr. Telif ve terciime yiizlerce eser ortaya konmugtur. Bu 
bakimdan Anadolu Beylikleri devri, o vakte kadar h*m durumda olan Arap~a ve 
Fars~aya kargi hula konugma dili paralelinde yerli ve mill? bir yazi diline ge~ig devridir. 
Karamanoglu Mehmed Bey'in 1277 tarihli fermani bu genel gidigin tipik bir iirnegidir. 

f-Boylece, bir yandan Oguzcanin XI.-XIII. yiizylllar arasinda, dil yapisi balumin&, 
kendi biinyesinde bazi degigme ve geligmeleri gerseklegtirrnig; bir yandan da yukanda 
belirttigimiz ozel gartlar dolayisiyla Anadolu'daki yazi dilinin tamamen konugma dili 
paralelinde yo1 almig olmasi, batidaki Oguzca igin yeni bir gekillenmeyi z a r d  lulmigtlr. 

l7 Bk. Z. Korkmaz, "Eski Tiirk~edeki Oijuzca Belirtiler", TDAY B. 1972 (Ankara 1975). s. 433-446. 
Leksika sredneaziatskoga Tefsira XII-XIII. vekov 'Orta-Asya Tefsiri SGzliiijii', Moskova 1963, s. 

12, 13. 
l9 Bk. A. Dila~ar, "Tiirk Leh~elerinin Meydana Geli~inde Gene1 Temayiillerin Koyulagmasr ve 
Korlenmesi", TDAYB, 1957 (Ankara 1957), s. 83, 93. 



Igte Eski Anadolu Tiirkgesinin XIV. ve XV. yiizyillar zarfinda gqirdigi bu yeni 
vkillenme dolaylsiyladu ki, XV. yuzyil yazarlan art& Dogu O$juzcasina ait kahnhlan ve 
bu dille yazilmig eserleri yadigar olmuglardx. "Olga bolga" veya "olgay bolgay" dili diye 
adlandrnlan eserlerin "ruvn ve aydln Tiirki'ye" gevrilmesinin sebebi budur. Anadolu 
Milgesinde kendini gosteren bu hizli geligme, sanmz ki, Sinasi Tekin'in, kopyalan XIV. 
yiizyilda yapilmig olan eserlerdeki dil farkini da apklayici niteliktedir. Bu gun 
Cumhuriyet Turkiyesinde Halid Ziya, Refik HaliS gibi yazarlmn, yeni neslin 
anlayabilmesi isin, kendi eserlerini kendi elleri ile sadelegthig olmalan da Miyle hizli 
bir dil geligmesinin ortaya koydugu yadlrgamamn sonucu degil midir? 

8. Burada, son olarak bir noktaya daha igaret etrnek istiyoruz: Elbette yazma eserlere 
istinsahlar yolu ile girmig bulunan birtalum ferdi agiz iizellikleri de vardu. Kritik metin 
yayinlan ic;in yapilan ~aligmalar, bunun pek qok Ornegini kaqimua $lkarmaktadx. SUz 
geligi XIV. yiizyilin karakteristik bir eseri olan Hurjid-ncime'de, i~ ve sonseslerdeki l p b  
vb. degigimler bamindan Munih nushasi ile Berlin nushasinin biribirinden tarnamen 

aynlmig olmasi gibi. Ayni eserde ayni kelimelerin bile degigik gekillere girmesi veya bir 
ekin yerini bqka bir ekin almig olmasi, giiphesiz, miistensihlerin kendi agiz ozelliklerini 
o esere aktarmig olmalari ile ilgilidir. Ancak, tek bir eser uzerindeki degerlendirmeye 
dayanarak bu tiirlii ferdi Gzellikleri bir yazi dilinin tarihi geligmesi ile ilgili normatif 
6zellikler ile kangtirmamak gerekir. Konuya bir biitun olarak baluldlginda ve ~ o k  yonlu 
bir degerlendirme yapildlginda, yukanda belirtmeye galigtigimiz hususlar, Oguz ve 
Kip~ak Tiirk~elerinin miistakil birer yazi dili hfiline gelebilmek igin tarihi geligme 
gartlmm gerekli krldlgi bir "gqig devresi" y ~ ~ l m a  iwet ediyor. Bizce, kanglk dilli 
eserler bu gqig devrini temsil eden eserler olmal~du. 

Harezm Milgesi eski Turk yazi gelenegi uzerine Oguz ve Kip@ unsurlannln 
getirdigi etkileri de biinyesinde tagid~gi ic;in, h g l k  dilli eserlerin ana kaynagi Harezm ve 
ona bag11 bolgeler olmalidlr. ~s te l ik  kariglk dilli eserler, yalniz iizerinde durulan ve 
bilinen birka~ eserden ibaret de degildir. Istanbul kiitiiphanelerinde daha bagka (irnekler de 
vardlr. 

b 

Tiirk Dili Ara~tlrmalar~ Yllhg~ Belleten 1991 (Ankara 1994), s. 55-64. 
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