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EVLİYA ÇELEBİ SEYAHA TNAMESİNDEN HAREKETLE 

'OGUZ' KELiMESi 

Gülden Sağa! 

Marmara Üniversitesi (İstanbul) 

Evliya Çelebi, yarım yüzyıl, hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve 
diğer memleketleri dolaşarak Türk kültür tarihi içinde çok önemli bir yeri 
bulunan Seyahatname'sini oluşturmuştur. Tarih, coğrafya, folklor, iktisat, 
sosyal yaşam gibi hemen hemen dönemin bütün bilgilerini bulabildiğimiz 
eser, yazıldığı devrin konuşma dilinin örneklerini vermesiyle de dil 
çalışmaları için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. 

Bu çalışınam Evliya Çelebi 'nin oğuz kelimesini kullanışı üzerine 
kurulmuştur; daha doğru bir ifadeyle başlangıç noktamı, Evliya Çelebi'nin 
kelimeyi hangi anlamlarda kullandığı oluşturmaktadır. Bu kaynaktan 
hareketle söz konusu kelimenin kavim anlamı dışında kullanılışının ne 
zaman, nerede ve niçin ortaya çıktığı üzerinde duracağım ve anlam 
açısından değerlendireceğim. Bunu ortaya çıkarabilmek için öncelikle 
Eski Türkçe döneminden başlayıp çağdaş lehçeleri de içine alarak metin 
ve sözlükleri taradım ve kelimenin sıfat olarak kullanılışını tespit etmeye 
çalıştım. Bu çalışmada etimoloji yapmayı hedeflernedim ("oğuz" 
kelimesinin etimolojisi hakkında bk. Berezin 1861, Pelliot 1930, 
Bemştam 1940, Sinor 1950, Bazin 1953, Kononov 1958, Ligeti 1925, Pais 
1971, Baskakov 1982 vd.). 

Evli ya Çelebi 'nin eserinde oğuz kelimesinin hem kavim ismi, hem de 
sı fat olarak geçtiğini görmekteyiz ı : Mesela Bebekbazan halkını şöyle 
anlatıyor: "Ekseriyya halkı 'ulemadır. Sip§hi dahi çokdur. .. . Etrak 
şehirlerinden olmağıla ekseriyya halkı Oguz tayifesidir, ya 'ni Türk kavmı 
dimenifi hüsn-i ta 'biridir (Topkapı Sarayı Bağdat 304, 2. kitap, 367a)."2 

Burada Oğuz kelimesi Türk kelimesinin eş anlamiısı olarak gösteritmekle 
yetinilmemiş, ona göre daha güzel bir tabir olduğu da belirtilmiştir. 

ı Seyahatname 'nin yazmalarından istifade etmemisağlayan Dr. Yücel Dağlı 'ya teşekkür 
ederim. 

2 "Ekseriyya halkı ulemadır. Sipiihi dahi çokdur. ... Etriik şehirlerinden olmağıla 
ekseriyya halkı Oğuz ta'ifesidir. Ya'ni Türk kavmi demenin hüsn-i ta' blridir" (Kurşun 
1999: 242). 
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Seyalıatname'de "oğuz" kelimesinin kavim ismi olarak kullanılışının 
birkaç örneği daha mevcuttur, ama çalışma konum kelimenin sıfat olarak 
kullanılışı olduğu için diğer örnekleri geçmeyi tercih ediyorum. 

Aşağıdaki örnekler kelimenin Seyahatname'de kavim adı dışında 

kullanımının bir kısmıdır: 

Sultan İbrahim için: " ... ahır bu bahane ile ol mazlum u bi-günah oguz padişahı 
hah-na-hah ol Sultan İbrahim Han 'ı sene ( ... ) tarihinde .. (Topkapı Sarayı Bağdat 304, ı. 

kitap, I 05a). "3 

Bolu kalesini anlatırken şöyle diyor: "'Uleması çokdur ve Muhammediyye 

kitabı tilavet iderler. Oguz ademieri vardır ve ab [u] hevasınıii letafetinden mahbub u 

mahbubesi çokdur (Topkapı Sarayı Bağdat 304, 2. kitap, 278a)."4 

Bir kişiden bahsederken onu şöyle tanıtıyor: "Bosneviyyü'l-asl bir oguz 

adem idi. Hile ve hud'adan beri, zernın ü nemm ve gıybet ü mesavi ve kizb ü bühtandan ari 

. (Topkapı Sarayı Bağdat 304, 2. kitap, 363b)"5 

Yaylağ-ı kılh-ı Payas halkını şöyle anlatıyor: " .. gayet garib-dost oguz 

tayifesi vardır ve gayet musaili ve mü'min ve muvahhid ve sahib-süluk ve dervi~-nihad 

ademieri vardır (Topkap ı Sarayı Bağdat 305 , 3 . kitap, 20b)."6 

Hımıslılardan şöyle bahsediyor: "Ve cümle halk-ı Hımıs bülh ya'ni oguz 

tayifedir. Kizb ü bühtan , gıybet ü mesavi [vü] isyan bilmezler (Topkapı Sarayı Bağdat 305, 

3. kitap, 27b) ."7 

Yavaşça Mehemmed Ağa'dan bahsederken şöyle diyor: "Yavaşça 

Mehcmmed Agayı biz biliriz. Bir oguz ve sahib-süluk adem idi (Topkapı Sarayı Bağdat 

305 , 3. kitap , 52a). "8 Burada da kelime, kavim ismi değil, sıfat olarak 
düşünülmeli ve parçacia Yavaşça Mehemmed Ağa'nın dürüstlüğünün 
övüldüğü göz önüne alınmalıdır. 

3 

4 

6 

7 

8 

" ... ahır bu bahane ile ol mazlum ve bi-günah Oğuz padişahı hilh-na-hah ol Sultan 
İbrahim Han ' ı sene( ... ) tarihinde ... " (Gökyay 1996: 149); " ... ol mazlum u bi-günah 
oguz padişah .. . " (Dankoff I 991: 62). 

"Uleması çokdur ve Muharnrnediyye kitabı tilavet ederler. Oğuz ademieri vardır. Ve ab 
[u] h evasının letafetinden mahblıb u mahbfıbesi çokdur" (Kurşun I 999 : 90). 

" Bosneviyyü ' l-asl bir Oğuz adem idi. Hile ve hud ' adan beri, zernın ü nemın ve gıybet 
ü mesavi ve kizb ü bühtandan ari ... " (Kurşun I 999: 236). 

" ... gayet garib-dost Oğuz ta ' ifesi vardır ve gayet musalll ve mü ' min ve muvah hid ve 
sahib-i sülfık ve derviş-nihad ademieri vardır" (Kahraman-Dağlı I 999: 32). 

" Ve cümle hallu bülh ya'ni Oğuz ta'ifedir. Kizb ü bühtan [ve] gıybet ü mesavi [vü] 
isyan bilmezler" (Kahraman-Dağlı I 999: 43). 

" Yavaşça Mehemmed Ağa'yı biz biliriz. Bir Oğuz ve sahib-i s ülfık adenı idi" 
(Kahraman-Dağlı I 999 : 86). 
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Bir yer halkından bahsederken şöyle demektedir: "Evvelil Kürdistan 
olmagıla büleh ya'nl oguz ademieri çok dur. Evvelil Kürd 'Atil Dede, gündüz say im ve gice 
kilyimdir. Halkdan münzevl kirnesnedir (Topkapı Sarayı Bağdat 305, 4. kitap, I 94b ). "9 

Evliya Çelebi beş gazinin kendisine ikram ettiği şarabı İçıneyi 

haramdır diye reddedince gaziler kendisine kızıp da bu şarabın gaza malı 
olduğunu, gaza malına haram diyenin esirleri gibi kafir olacağını 

söylediklerinde şöyle diyor: " ... gördüm ki bir alay oguz ildemler hernan kalkup ... 
(Topkapı Sarayı Bağdat 307, 5. kitap, 146a)." 

"Bir oguz [ve] bülh çelebi idi (Topkapı Sarayı Bağdat 307, 5. kitap, 1 72a)." 

Melemen halkı hakkında şöyle diyor: "Halkı gayet bülhe ya 'ni oguz 
ta'ife ve meleme kavimdir (Topkapı Sarayı Bağdat 306, 9. kitap, 42a) ." 

meleme kelimesini Anadolu ağızlannda şu anlamlarla bulmaktayız: 

melçeme [melceme, meleme, melemen} Beceriksiz. (Sanmahmutlu, 
Kırandamı, Kadıköy *Buldan -Dz. Aslanköy *Mersin -İç.) ; [melceme] 
(Çetince, Akçağar *Yalvaç -Isp.) [meleme](Bulak *Safranbolu -Zn.; El.) ; 
[melemenj (-Sm.) (DS: 3154). meleme l. [> melçemej 2. Ağır kanlı , 

rahatına düşkün . (*Fatih -Isp.) (DS: 3155). 

Neticede Evliya Çelebi'nin eserine baktığımızda "oğuz" kelimesinin 
sıfat olarak da kullanıldığı ve anlamının "temiz kalpli , saf, içten" olduğu 
anlaşılmaktadır. R. Dankoff, gösterdiği yerlerde kelimeye hep "simple, 
unsophisticated, ingenuous" anlamlannı vermiştir (Dankoff 1991: 62) . 
Araştırmacı, bülh, bülüh, bülhe karşılığında ise "simple, boorish" 
anlamlannı kaydetmiştir (Dankoff 1991: 20). Atsız ise Evli ya Çelebi 'nin 
"oğuz" kelimesini "saf' anlamında kullandığım belirtmektedir (Atsız 
1971: XI). 

Tabii ki Seyahatname'ye kadar çeşitli metin ve sözlüklerde kelimeye 
rastlanmaktadır. Ongin, Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan, Şine-Usu ve 
Barlık yazıdannda kelime kavim adı olarak geçmektedir: 

bu tabgaçda yırıya teğ oguz ara yeti eren yagı bolmış .. . (O 5) = Bu Çinde öteye 
(= şimale) doğru Oğuzlar arasında yedi er düşman olmuş (Orkun 1987: 
128); aşnukı tabgaçdakı oguz türk t[aşık?]mış, anda katılmış, anda beğler ..... (ŞU K 8) = 

Eski Çindeki Oğuzlar, Türkler dışan çıkmış, orada iltihak etmiş, orada 
beğler ..... (Orkun 1987: 176); Öz Yiğen alp Turan altı Oguz budunda üç yiğirmi 
(yaşımka) adınidım (Ba. ı. 2) = Öz Yiğen Alp Turan Altı Oğuz kavminden on 
üç [yaşımda) aynidım (Orkun 1987: 471). 

9 "Evvela Kürdistan olmağile büleh ya'ni oğuz ademieri çokdur. Evvelil Kürd Ata Dede, 
gUndUz sa'im ve gice ka'imdir. Halkdan mUnzevi kimesnedir" (Dağlı-Kahraman 2001: 
14). 
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... ilteri~ kagan boluyın birya tabgaçıg önra kıtanyıg yırya oguzug ükü~ ök ölürtİ (T 7) 

İlteriş kağan olarak güneyde Çinlileri, Doğuda Kıtayları, kuzeyde 
Oğuzları pek çok öldürdü (Tekin 1994: 4); kürag sa bi antag tokuz oguz bodun 

üze kagan olurtı tir (T 9) = Kaçağ(ın) sözleri şöyle (idi): "Dokuz Oğuz halkı 
üzerine (bir) kağan tahta çıktı" diyor (Tekin 1994: 5); ança ötüntüm ıabgaç 

oguz kııtany buçagü kabış(sa)r ... (T 12) = Şöyle ricada bulundum: "Çinliler, 
Kıtaylar (ve) Oğuzlar, bu üçü birieşiderse ... (Tekin 1994: 6); öfire kutanyda 

birya tabgaçda kurya kurıdınta yırya oguzda eki üç bifi sümüz kaltaçimiz bar mu na (T 14) 

= Doğuda Kıtay'dan, güneyde Çin'den, batıda batıdan, kuzeyde de 
Oğuzlar'dan gelecek iki üç bin (kadar) askerimiz var mı ne? (Tekin 1994: 
7); inigak kölakin loglada oguz kelti (T 15) = İngek gölcüğü ile Tola (ırmağın)dan 
Oğuzlar (üzerimize) geldi (Tekin 1994: 7)10 

tokuz oguz begleri bodunı bu sabırnin edgüti eşid katıgdı tifila (KT G: 2) = Dokuz 
Oğuz beyleri (ve) halkı, bu sözlerimi iyice işitİn (ve) sıkıca dinleyin 

(Tekin 1988: 3); altı sir tokuz oguz eki ed iz kerekülüg begleri bodunı (BK D: I)= Altı 
Sir, Dokuz Oğuz, İki Ediz çadırlı beyleri (ve) halkı (Tekin 1988: 37); 
to[kuz og]uz menifi bodunum erti (BK D 29) =Dokuz Oğuz'lar benim halkım idi 
(Tekin 1988: 47); biriye tabgaç bodun yagı ermiş yırıya baz kagan tokuz oguz bodun 

yagı ermiş kırkız kurıkan otuz tatarkıtan tatabı kop yagı ermiş (KT D 14) =Güneyde 
Çin halkı düşman imiş , kuzeyde Bağımlı Hakan, Dokuz Oğuz halkı , 

düşman imiş, Kırgızlar, Kunkanlar, Otuz Tatarlar, Kıtaylar (ve) Tatabılar 
hep düşman imiş (Tekin 1988: 1 3); biriye Tabgaç bodun yagı ermiş yırıya baz 

kagan tok uz oguz bodun yagı ermi~ (BK D I 2) = Güneyde Çin halkı düşman imiş, 
kuzeyde bağımlı Hakan, Dokuz Oğuz halkı, düşman imiş (Tekin 1988: 
41 ); tokuz oguz bodun kentü bodunum erli tefiri yir bulgakin üç ün yagı bo ltı bir yıl ka biş 

yolı süfiüşdümiz (KT K 4) =Dokuz Oğuz halkı kendi halkım idi. Gök (ile) yer 
(arasındaki) karışıklık nedeniyle (bize) düşman oldular. (Onlarla) bir yılda 
beş kez savaştık (Tekin 1988: 21 ); tokuz oguz bodun yerin subin ıd ıp tabgaçgaru 

bardı (BK D 35) =Dokuz Oğuz halkı yerini yurdunu bırakıp Çin' e doğru gitti 
(Tekin 1988: 51 ); üçünç bo[lçu]da oguz birle süfiüşdümiz (KT K 6) = Üçüncü 
olarak Bolçu'da Oğuz'larla savaştık (Tekin 1988: 21); bişinç czgenıi kadizdc 

oguz birlc süfiüşdümiz (KT K 7) =Beşinci olarak Ezgenti Kadız'da Oğuzlada 
savaştık (Tekin 1988: 23); ... oguz tapa süledim ilki sü taş[ık]mış erti ekin sü ebde 

erti üç oguz süsi basa kelti yadag yabız boltı tip algalı kelti sıfiar süsi ebig barkıg yulgalı 

bardı sıfiar süsi süfiüşgeli kelti biz az erlimiz yabız ertimiz ogu .. ...... (BK D 32) = 

Oğuz'lara doğru sefer ettim. Birinci ordu (sefere) çıkmış idi, ikinci ordu 

10 Bu yazma 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 , 16, 22, 49, 62. paragraflarda da söz konusu kelime 
kavim ismi olarak geçmektedir, bk. Tekin 1994. 
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yurtta idi . Üç Oğuz ordusu baskın yaptı. "(Türklerin) piyadesi bozuldu" 
diyerek (bizi) zaptetmek üzere (üzerimize) geldi. Yarı ordusu evimizi 
barkımlZI yağmalamak için gitti , yarı ordusu da savaşmak için geldi . Biz 
az idik, kötü (durumda) idik. Oğuz ... ...... (Tekin 1988: 49) ; tü[r)k bodun aç 
erli ol yılkıg al ıp igittim otuz artukı tört yaşıma oguz tezip tabgaçka kirti ökünüp süledim 
sukun [ ........... o]gıliıı yutuzin anıa altım (BK D 38) = Türk halkı, aç idi . O at 
sürüsünü alıp (onları) doyurdum. Otuz dört yaşımda Oğuz'lar kaçıp Çin'e 
gittiler. (Buna) üzülüp sefer ettim. Kıskançlıkla ... ...... çocuklarını (ve) 
kadınlarını orada gasp ettim (Tekin 1988: 51 ); bodunug igideyin tiy in yırıgaru 
oguz bodun tapa ilgerü kıtan tatabı bodun tapa birigerü tabgaç tapa ulug sü eki yegir[mi 
sü ledim .. . (KT D 28) =Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde Oğuz halkına 

doğru, doğuda Kıtay (ve) Tatabı halklarına doğru, güneyde (de) Çin'e 
doğru on iki kez büyük ordu sevk ettim ..... (Tekin 1988: 17); bodunug 
igideyin tiyin yırıgaru [o)guz bodun tapa ilgerü kılan tatabı bodun tapa birigerü tabgaç tapa 
eki yegir[mi süledim .. (BK D 23) =Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde 
Oğuz halkına doğru, doğuda Kıtay (ve) Tatabı halklarına doğru güneyde 
Çin'e doğru on iki (kez) sefer ettim ..... (Tekin 1988: 45); oguz bo[dun ....... ) 
d ıdmayin tiyin sül[edim] ebin barkin bozdum o[g)uz bodun tokuz tatar birlc tirilip kelti 
aguda eki ulug süiiüş süiiüşdüm süsin bu[z]dum elin anta altım (BK D 33-34) = Oğuz 
halkı ..... ... göndenniyeyim diye sefer ettim, evini barkını bozdum. Oğuz 
halkı, Dokuz Tatar'larla birlikte toparlanıp geldi . Ağu ' da iki büyük savaş 

verdim. Askerlerini bozdum, devletini orada zaptettim (Tekin 1988: 49); 
amga korgaıı kışlap yazıiia oguzgaru sü taşıkdımız kül tigin ebig başlayu ak ı tt ımız oguz 
yagı ordug basdı (KT K 8) = Amga korugan' ında kışiayıp (o yılın) ilk 

baharında Oğuz'lara doğru ordu sevk ettik. Kül Tigin'i karargiihın başında 
bıraktık. Düşman Oğuz'lar karargahı bastılar (Tekin 1988: 23); türk oguz 
begleri bodun eşidin (KT D 22) =(Ey) Türk, Oğuz beyleri (ve) halkı , işitin! (Tekin 1988 
15); on ok oglum türgiş kaganta makaraç tamgaçı oguz bilge tamgaçı kelti (KT K 13) = 
On-Ok oğlum Türgiş hakanından mühürdar Makaraç (ve) mühürdar Oğuz 
Bilge geldi (Tekin 1988: 23). 

A. Caferoğlu'nun sözlüğünde Oguz "özel ad" olarak yer almaktadır 
(Caferoğlu 1993: 94). 

Aslında Kül Tigin yazıtıkuzey yüzü 13'te geçen oguz bİlge tamgaÇI 
kelti cümlesinde kelime sıfat olarak da değerlendirilebilir. Baskakov 
kelimenin bu şeklini ve Oguz kagan'ı "hikınetli kağan" olarak açıklamıştır 
(Baskakov 1982: 89). Söz konusu kısmı V. Thomsen "Oğuzların bilge 
mühürdan geldiler" şeklinde yorumlamıştır (Thomsen 1896: 122). H. N. 
Orkun da T. Tekin gibi "Oğuz Bilge" şeklinde özel isim olarak 
değerlendirmiştir (Orkun 1987: 52). Kelime burada sı fat olsa da anlamını 
belirlemek güçtür, üstelik Anadolu sahasına kadar kelimenin sıfat olarak 
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kullanımına rastlamadığımız için bu ihtimali bu çalışmanın konusu 
dışında bırakınayı tercih ediyorum. Bu husus ancak ayrı bir çalışma 
konusu olabilir. 

Divanü Lugati't-Türk'te kelime kavim adı olarak geçmesinin yanı 
sıra oguzla-, oguz/an- şeklinde de görülmektedir: 

Oğuz. Türklerden büyük bir boy. Bk. Uğuz (Atalay 1985 1: 4-9, 4-19, 14-4, 25-2, 28-

1 I , 28-15,30-4, 30-9,31-3,31-5, .. ... )(Atalay 1986 IV: 848 , 856). 

oguz!a- Oğuz saymak, Oğuz'lardan saymak, Oğuz'lara nispet etmek (Atalay 1985 1: 

302-6, 82; Atalay 1986 III: 345-13)(Atalay 1986 IV: 428). 

oguz/an- Oğuzlaşmak, Oğuz kılığını almak, Oğuz kılığına girmek, kendini 

Oğuz ' lardan saymak (A talay 1985 1: 293-6, 82; Atalay 1985 ll : 269- 13) (Atal ay 1986 IV : 

428). 

Dfvanü Lugati't-Türk'te I: 55-9'da "ağız, memeli hayvanların 

doğurduğu zaman verdiği ilk süt" anlamında aguz geçiyor, ama Kaşgarlı 

Mahmud bununla Oguz kelimesi arasında bağlantı kurmuyor. Bazı 

araştırmacılar tarafından Oguz kelimesi, " ilk süt, ağız" anlamındaki 

kelimeyle ilgili görülmüştür (b k. Berezin ı 861; Pelliot ı 930). Her ne 
kadar bu çalışmada etimoloji yapmayı hedeflememekle birlikte ikisinin 
ayrı kelimeler olduğu kanaatindeyim. Oğuz Kağan'ın ilk sütü içip daha 
fazla süt emmeyi reddetmesinden yola çıkarak adının ilk süt anlamına 
gelen kelime ile aynı olabileceği görüşü pek makul değildir (Bu konuda 
ayrıca bk. Sinor ı 950). 

Oğuz Yafesden sonra Türklerin büyük babası , 17 ( Caferoğlu 193 1: 6 1 ). 

Şecere-i Terakirnede Kara Han'ın oğlunun adı olarak Oguz Han 
(70b/ ıo , vd.) (Ölmez ı996: ı23) ve "Oğuzname, Oğuz soyunu anlatan 
kitap" anlamında Oguz-name (65b/12) (Ölmez ı 996: ı 09) geçiyor. Bu 
eserde pek çok kelimenin etimolojisi yapılmakla birlikte Oguz'un 
etimolojisi yapılmamıştır. "Oguz Hiinnıng Dünyaga Kilgenining Zikri" 
bölümünde Kara Han' ın büyük hanımından doğan oğluna isim verilme 
töreninden bahsedilir. O zamanlar Moğollarda oğlan bir yaşına girmeden 
ad koymama iideti vardır. Oğlan bir yaşına girince Kara Han ülkeyi davet 
eder ve büyük bir ziyafet verir. Ziyafet günü Kara Han oğlunun meydanın 
ortasına getirerek beylerine "Bizning bu oglımız bir yaşıga yetdi . imdi 
munga ni at koyar siz" dediğinde beyler cevap vermeden önce çocuk 
"Mening atıın Oguz turur" der (70b/4-l0) (Ölmez 1996: 123). 

Kelime SengJah'ta da kavim ismi olarak geçmektedir (Clauson 1960: 
77r/2). 

OğuzOğuz, Oğuz kavmi, Oğuz ülkesi 2-7, 10-4, 10-13, 14-13, 14-13 , 15-1 2, 17-6 .. 

(Ergin 1963: 228) . 
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Oğuza ç1kmak - 84ı 9 Oğuz kabilesine gelmek, Oğuz kabilcsine vanııak , Oğuzun 

oturduğu yere çıkıp gelmek (Gökyay 2000: 264b) . 

Oğuzdan ç1kmak - 1 07 1 Oğuzun olduğu yerden ayrılmak , Oğuz kabilcsinden 

ayrılmak, Oğuz kabilesinin oturduğu yeri bırakmak (Gökyay 2000: 264b). 

Oğuz-mime Oğuzname, Oğuz destan ı 34-1 O-ll , 65 -1 O, 122-1 , 212- 12 

1963 : 229). 

Tarama Sözlüğiı'nde kelimeye iki ayrı anlam verilmiştir: 

oğuz 1. Mübarek, pak, iyi yaradılışlı. 

(Ergin 

[Çün Süleyman doğuben buldu vücut 1 Çağırıp Allah didi kıldı sücut 1 Pes vcliyc anlar 

eydürdü oğuz 1 Didiler biz ana oğuz eydevüz (En veri. XV. 75)] (Düstumame-i En veri). 

"Veli"ye "oğuz" denilcliğine göre kelimeye burada "veli; evliya; 
aziz" anlamlarını verebiliriz. 

2. Gabi, anlaması kıt , bön, ahmak, sade-dil, saf 

(Mazenderaniler bir oğuz ve bön soydur (Müslim. XV. 22 , 22)] (Ebamüs limname). 

Burada oğuzkelimesi bön ile aşağı yukarı aynı anlamdadır. 

(Maık (Ar.] : Anlamaz gab i ve ahmak kimseye denir, Türkide bön ve oğuz ta'bir 

o lunur. (Nuhbe. Ş, XVlll-XIX. 209)] (Nuhbe-i Vehbi Şerhi). Burada da kelime bön 
ile aşağı yukarı aynı anlamdadır. 

(Sade-dil (Fa.] : Ebleh ve ahmak ki oğuz ve bön ta ' bir olunur. (Bürh. XVlll-XlX. 

333)] (Bürhan-ı Katı ' Tercümesi). Bön ile aşağı yukarı aynı manadad ır. 

[EI-hı z'a l [Ar.] : Şaşkın ve ahmak avrata denir ve meşinden dikilmi ş bir kesim libasa 

denir ki 'Arap taifesinden ha ı z avratlar ve ba'zı bön ve oğuz avratlar dah i giyerler. (Ka m. 

XVlll-XlX. 3, ı 94)] (Kamus Tercümesi). Burada da bön ile aşağı yukarı aynı 
manadadır. 

[Es-suf (Ar.] : ... harka'u vecedet slıfa ı ı ya'n i "oğuz karı yün" buldu. Elinden yünc 

dair amel ge lmeyen avrat e lbette yünü buldukta bi-behre olmağla if.~at ve tcbah 

eylediğİnden naşi mesel-i mezbur bir mala isabet edüp idaresini bilmemekle telef ve tcbah 

eden kimse hakkında irat olunur. (Kam. XVIll-XlX. 2, 796)] (Kamus Tercümesi) (TTS: 

2936-2937). harkil kelimesi "çolpa, cahil kadın" anlamına geldiğine göre 
oğuz burada "beceriksiz, elinden iş gelmeyen; saf, aptal , anlaması kıt" 
olarak değerlendirilebilir. 

oğuz Isiatan Ahmak ısiatan [Bağiş [Ar.] : Hurde katra lı zaif yağıcı yağmurdur; 

Türkide çisenti ve oğuz ısi atan denir. (Nuh be. Ş . XVIII-XIX . 91 )] (Nuh be-i Vehbi Şerh i) 

(TTS : 2938). Bugün bu deyimi "ahmak ıslatan" olarak kullandığımız göz 
önüne alınırsa kelime "aptal, anlaması kıt" anlamında değerlen
dirilmelidir. 

Kelime sözlüklerde şu anlamlarla yer almaktadır: 

ı ı harka ' u vecedet sfıffi: harha ' vecedet sfıfa (!TS· 2937). 
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Meninski 1680 tarihli sözlüğüne söz konusu kelimeyi almış ve şöyle 
anlamlandırmıştır: 

oghuz i.q. bön, heywfin, bülh. Stolidus, Stupidus. Sciocco, goffo. Eftourdi, lourdaut 

(Meninski M DC LXXX: 525). 

Mehmed Esad Efendi 1732 yılında bitirip 1795 'te hastırdığı 

Lehcetü '1-Lugat adlı sözlüğünde oğuz kelimesinin Arapça karşılığının 

ahmak, Farsça karşılığının şagakolduğunu belirtmiş ve sair müradiflerinin 
bön maddesinde mezkı1r olduğunu yazmıştır: 

oğuz Arabisi ahmak'tır. Fiirisisi şagak' tır. Sair müradifleri bön maddesinde 

mezkurdur ( I 88) (Beyreli I 988: I 73). bön maddesine baktığımızda şunu görürüz: bön 

Arabisi ahmak'tır. Fiirisisi kfilfve'dir (304) (Beyreli 1988 : 36). 

Sözlüğünü 1866 tarihinde hazırlayan Zenker, kelimenin sıfat olarak 
kullanıldığı anlamlan verdikten sonra turk kelimesine gönderme yapıyor: 

ug uz N. pr. nom d'une tribu turque. 1 Name eines türkisehen Stammes. Adj. = bön 

simple, grossier. 1 dumm, plump, einfıiltig, grob. vgl. türk (Zenker I 866: I 25). 

uguzluk Sbst. stupidite, imbecillite, rusticite. 1 Dummheit, Grobheit, 

Ungeschliffenheit (Zenker I 866: I 25). 

türk Sbst. Pl. p türkfin. a etrfik. turc d' Asi e, turcoman ; barbare, vagabond; lourdaud, 

rustre; poet. beau garçon, arnant 1 Türke aus Asien, Bewohner von Turkestan und 

Hintcrasien , Turkmane, Nomade, Landstreicher, Soldat von der Leibwache, Trabant; 

ungebildeter Mensch, Tölpel. Po et. e in schöner Knabe, der Geliebte (Zenker I 866: 279). 

H. Vambery 1867 tarihli Çagataische Sprachstudİen adlı kitabında 
oguz kelimesine şu anlamları vermiştir: cl ick, grob, ungeschliffen; gros, 
grossier (Vambery 1867: 223). 

Pa vet de Courteille' in 1870 tarihli sözlüğünde kelime şu anlamlarla 
yer almaktadır : 

oguz peu intelligent, ignorant; mortier de bois (Courteille M DCCC 
LXX: 68). P. de Courteille bu kelimeyi ömeklendirmemiştir. 

Ahmet Vefik Paşa sözlüğünde - bu sözlüğün sadece Türkçe 
kelimelerin yer aldığı ilk baskısı ı 876 tarihini taşımaktadır, Arapça-Farsça 
kelimelerin eklenmesiyle yapılan ikinci baskısı ise ı 888-1889 tarihlidir 
iki ayrı oğuz maddesi açıyor : 

Oğuz is. Türk silsilelerinin kadimi. Tarih-i Oğuziyan . Arabi telifatta Azkı rkız (Topar lı 

2000: 290). 

oğuz sf. Muhaffefi uz, 12 tosun. Öküz kelimesi bunun mürakkakı olmak gcrekdir. Saf, 

pak-tinet, mübarek, saf-derun, sahrai, taşra adamı , bön. Alem, Oğuz Han tarih-i ctrak onun 

esatirinden bed eder. Türk ve Çin rivayatma göre Türk taifeleri birkaç öbek olup çoğalmıı 

12 uz Yavuz zıddı, uygun, iyi, yarar, cidd, salih , halim, oğuz muhaffefi , hub, nigü. 
Münasebet, dirayet, fıtnat , kabiliyel manalarında az olsun uz olsun, çok olup yavuz 
olacağına (Toparlı 2000: 398). 



Evliya Çelebi ve Seyahatname 2 17 

ve bu Türkler beş bin sene mukaddem uluslar yani kavm!er teşekkü l edip Oğuzl ar 

cümlesine galebe etmiş. Oğuzname masal derdiler (Toparlı 2000: 290). 

oğuz/ukRusenanllik, saklık (Toparlı 2000: 290). 

Lugat-i Çağatay ve Türki-i Osmanf adlı sözlüğünü İstanbul ' da 
ı298/ ı88ı 'de hazırlayan Şeyh Süleyman Efendi'nin sözlüğünde kelime 
hem kavim ismi, hem de "saf, pak" anlamında karşımıza çıkıyor, ama 
yazar kelime için örnek vermiyor: 

ogur (ugur) tavaif-i etrakdan bir kabile ismidir (K un os 1902: 149). 
uguz saf, pak (Kunos 1902: 157). 

İlk baskısı ı 890 tarihini taşıyan Redhouse'un hazırladığı sözlüğün 
ı 978 tarihli baskısında kelimeyi şöyle buluyoruz: 

oghuz 1. Pure o f heart and mind ; good. 2 . Stupid; simple; verdant; inexperienced. 3. 
Name of a legendary ancestor of all the sovereigns of Turkish race (Redhouse 1978: 258). 

oghuzluq Stupidity; simplicity; verdancy; inexperience (Redhouse 1978: 258). 

oghuzlanmaq To act with simplicity or stupidity; to be or pretend to be a greenhom 
(Redhouse 1978: 258). 

guz 1. The Oguz Turks from whom the Ottomans trace their descent. 2. The Guzz 

Kurds (Redhouse 1978: 1343). 
oguz (Osm. veralt. Dsch.) 1. ungeschliffen, grob, unbeholfen, thöricht, dumm. 2. 

(Osm.) einfach. 3. der Ei genname Oghus-Chan (Radloff 1893: 1 017). 
oguzluk(Osm.) die Dummheit, Grobheit, Ungeschliffenheit (Radloff 1893: 1 01 7). 

Şemseddin Sami ı 399/ ı 899- ı 900 tarihli sözlüğü Kamus-ı Türki' de 
oguz kelimesini şöyle değerlendiriyor: ögüz (öküz?) bunun murakkakıdır. 
1. Tosun. 2. Safderun ve bön adam. 3. Köylü, sahrayi, kaba adam. 4. İyi , 
büsn-i hal sahibi. (Şimdi bazen bu manada kullanılır. ) // Oğuz Han 
Türklerin en eski hükümdan veya eski hükümdarlannın en büyük ve 
meşhuru olmak üzre tanınmıştır (KT: 2 ı 0) . 

B. E. Kerestedjian'ın sözlüğünde kelimeyi şu anlamla buluyoruz: 

oghouz ingenu, Pur, Bon (Kerestedjian 1912: 51) . 

Kelimeyi Çağatayca olarak gösteren Hüseyin Kazım Kadri , kelimeye 
birden fazla anlam vermiştir: 

oguz, öguz Çağatay - sıfat; ism-i has - uz, oğuz, pak tıynet, mübarek; kaba, rusta'l 
Oğuz Han ' ın adı, ki Türklüğün tarihi ve esatiri ondan başlar; kaba, cahil [Vamberi ve Pave 
dö Kortey] (Kadri 1928: 405). 

Oguz Çağatay - Türklerin en eski ve en büyük bir şubeleridir... 

(Kadri ı928: 406) . 

oğuz Yüreği temiz adam (Şimşek ı958: 3ı) . Kelime, bu sözlüğün 
Mecaz Lügatçesikısmında yer almaktadır. 

Rasanen kelimenin sıfat olarak kullanılışını Çağatay Türkçesi ve 
Osmanlı Türkçesi olarak göstermiştir: oyus 'Stamm, Sippe, Generation, 
Verwandtschaft', mtü. oyus 'Stamm',? jak. üs 'poö, noı<OAEVtE , nAE~'' 
aE~EÇ q'two' ~ ? mo. (KWb. 446) ug 'Anfang, Herkunft ', cag. osm. 
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(veralt.) oyuz 'ungeschliffen, grob, dumm' , (osm.) 'einfach' =der Stamm 
oyuz (Riisiinen 1969: 358). 

oğuz (esk. türk. k.). Sağlam , gürbüz, güçlü (delikanlı). ll Temiz kalpli , dost, iyi 

arkadaş. ll Köylü. ll Basit, saf, tecrübesiz (kimse). ll Erkek adı (ML 9: 483). 

oğuz 1. Öküz yavrusu. [Eğ. Tosun]. 2. Saf, bön kimse. 3. Kır adamı. 4 . İyi , doğru 

(kimse) (Özön !971: 464). 

oğuz 1. Tosun. 2. Saf ve bön adam. 3. İyi ahlaklı adam (Hayat: 961) . 

oğuz l . Tosun, sağlam, güçlü, gürbüz (delikanlı); 2. Yüreği temiz adam, dost, iyi 

arkadaş; 3. Kır adamı, köylü. 4. İyi ve doğru (adam); 5. Basit, saf, tecrübesiz (kimse); 6. 

Erkek adı (Tuğlacı !974: 2152). 

Oğuz l. Türk mitolojisinde geçen bir alpın adı. 2. Türklerin en büyük 
boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı: Selçuklular, 
Osmanlılar, Azeriler ve Orta Asya Türkmenleri Oğuz boylarındandır 
(Tuğlacı 1974: 2152) . 

guz Türkmenlerden bir oymaktır ki Sultan Sencer ibni Melikşahı Selçuk i zamanında 

isyan edip padişahı bir kafese hapsederek memleketi yağma ettiler. Senden ayrılık 

kükremiş asianı keçi yapar, senin yağınana nispetle Guz ' ün yağmacılığını Allah affets in: 

yani Guz'ün yağmacılığı pek ehemmiyetsizdir (Hakiinl). Hakiini vakayı şöyle naklediyor: 

'Ümmüddünya' denilen Mısır'a benziyen memleket harap, o gördüğün sehavet nehri serap 

(pusarık) oldu. Felek, Muhammed Yahya'yı mahvetti. Milletleri idare eden Sencer mihnete 

duçar oldu (Hiikiinl) . (Bu kelime Türkçedir) (Şükı1n !984: 1387-!388). 

guz Name of a Turkish people given to robbery (Steingass 1930: 887). 

oğuz ı . Sağlam, gürbüz. 2. İyi huylu, temiz kalp! i. 3. Saf, bön (BL !986: 8792). 

İsmet Zeki Eyuboğlu oğuz keiimesini şöyle veriyor: 

oğlog (ku tluluk, güçlü lük, içeren kök)dan oğ-u-z/oğuz/oguz (güçlü , kutsal , sağ lam, 

dayanıklı , tosun) . Oğuz, eski bir Türk boyunun adıdır. Buna karşın , bu sözcüğün ökü:i le 

kökdeş olduğunu söyleyenler de vardır (AV, ŞS). Öküz(bk.) sözcüğü bütün Hind-Avrupa 

dillerinde o rtaktır. Çok eski bir Türk boyunun adı olmasına bakılırsa , bu sözcük, sonradan 

anlam değişikli ğine uğramış , ağız ayrılı kl arı nedeniyle de ökü:i le eşan lamlı sayılmıştır. 

Çoktanncı dinlerde öküz kutsal bir yaratıktır. Bu nedenle, oğuz-öküz eşkökenliyse 

kutsa llık da sözkonusudur. Bize kalırsa bu oğlog kökü tanrı anlamına gelen ogan-oğan ile 

eşkökenlidir. Oğuz-öküz özdeş sayılırsa Hind-Avrupa dilleriyle eşköken li olması 

düşünülür . Öküz (ırmak, öküz, dere, Kaş.), oğuz (özel adı , ilk süt , Uyg.), oğuz (b ir Türk 

boyu, A.v. Gabain), oğuz(Yaffes' ten sonra Türklerin büyük babası , Kit.) , oğuz(kutsal, iyi 

yaratılışlı , anlayı şs ız, yeteneksiz, Tar. Söz.) (Eyuboğlu !99!: 50 l ). 

Oğuz Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü, genç, boğa, tosun , k ır adamı, köylü , cana 

yakın olmayan, ilgi çekmeyen , anlayışı kıt olan anlamlarında kullanılır. Türkiye, 

Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türkleri'nin ataları olan ün lü bir Türk kavminin 

adıdır (Kaya !992: 195). 

Oğuzalp Kahraman oğuz, y iğit oğuz demektir (Kaya 1992: 195); Oğuzhan Oğuz l arın 

başı , oğuzların lideri , oğuzların hükümdan demektir (Kaya !992 : 195). 

Oğuz l . Ok (boy, uruk)'tan: Oklar. Sonundaki -z çokluk ckidir: Omuz, göz, biz ve 
siz' deki gibi. 2. Türkiye ' nin birçok yerinde "Hile bilmez, kötülük yapmaz" anlamında 

kullanılır. 3. Sağlam, gürbüz, güçlü (delikanlı). 4. Temiz kalp! i, dost, iyi arkadaş . 5. Köylü, 

basit, saf, tecrübesiz kimse. 6 . Mübarek, pak yarad ılış lı (Erol !992: 3 11 ). 
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oğuz 1. Güsiile-i ahte şude, 2. Hoş-kalp , 3. Dehiiti (Kanar 1993 : 337). 
Oğuz Oğuz, Guz (Kanar 1993: 33 7). 
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oğuz 1. Sağlam, gürbüz, güçlü (kimse, delikanlı ). 2. Temiz kalp! i, iyi huylu kimse. 3. 

Köylü. 4. Basit, saf, tecrübesiz (kimse) (MEB 1995-1 996: 2150). 

Oğuz (Oğuzlar) XI. yüzyılda Hiirzem bölgesinde toplu olarak yaşayıp , daha sonra 
batıya göç eden, bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin as lını teşkil 
eden büyük Türk boyu. Yürü altın nesli demir Oğuz'un! 1 Adet küçük, zaman çabuk, yol 
uzun (N .F. Kısakürek, Çile, 171). Oğuzlar İsliimiyeti kabul ederek, Selçuk ve Osmanlı 

Devletlerinin teşkil ettikten sonra kitaplı , okullu, öğretmenli bir medeniyet karşısında 

kaldılar. (Z. Gökalp, Terbiyenin Temelleri , 30: MEB 1995- I 996: 2150). 

Kelime Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe-S1rpça Sözlü.k'e 
bile girmiştir: 

oğuzl I. seljak 2. prostodusan covek, postenjacina ll prostodusan (Dındıc 1997: 741). 

Oğuzl Oguz ll oguski (Dındıc 1997: 741) . 

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlü/Cte kavim adı 
dışındaki kullanımı halk ağzında açıklaması ile verilmiştir : Oğuz XI. 
yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya 
doğru göç ederek, bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye 
Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu (TS 1998: 1672). 

oğuz hlk. İyi huylu (kimse) (TS I 998: 1672). Türk Dil Kurumunun çıkardığı bu 

sözlüğün I 966 tarihli dördüncü baskısında ise kelime şu anlamlarla yer almaktadır : oğuz I . 

Tosun. 2. Yüreği temiz adam. 3. Kır adamı. 4. İyi ve doğru (adam) (Ağakay 1966: 556). 

guzzTürklerden bir boy adı. Oğuz boyu (Sarı [1982]: I 092). 

Ö. Yalım Türkçe'de Yalan ve Karşit Anlamiilar Sözlüğii nde oğuz 
kelimesini dürüst, iyilikçı~ sığır kelimelerini gönderiyor (Yalım 1998: 
571 ). Dürüst maddesine baktığımızda yakın anlamlıları arasında adaletfi 
adiL afif ... Müslüman, müstakim, namus/u, nezahetfi nezıh gibi 
kelimelerin yanı sıra oğuz kelimesini görmekteyiz, ayrıca dürüst 
maddesinden dindar, içten, sayın, soylu, tarafsız, temiz kümelerine 
gönderme yapılmakta, karşıt anlamlı olarak ise alçalç düzenc1~ ikiyüzlü, 
yalancı kümeleri gösterilmektedir (Yalım 1998: 79). İyJlıkçi maddesine 
baktığımızda adam, §Jicenap, ... baba, bağışçı, ... imanh insafh insan ... . , 
mürüvvetfi müsamahak§r, müsamahalı gibi kelimelerin yanı sıra oğuz 

kelimesini bulmaktayız (Yalım 1998: 134). Bu maddeden ayrıca cömert, 
iyi, ki bar, sayın, sevecen, vetalı, yiğit kümelerine gönderme yapılmakta, 
karşıt anlamlı olarak ise alçak, bencil, cimri, düzencı~ gaddar, kötü 
kümeleri gösterilmektedir (Yalı m ı 998 : ı 34 ). sığır maddesine 
baktığımızda yakın anlamlıları arasında bizon, boğa, boğa/ık, buzağı, 

büyükbaş .. . mal ... öküz, sağmaL sarıkız, tosun gibi kelimelerin yanı sıra 
oğuz kelimesini bulmaktayız (Yalım ı998: 215-216). Bu maddeden ayrıca 
hayvan, keçi, koyun, manda, sağmal maddelerine gönderme yapıldığını 
görmekteyiz (Yalım 1998: 2ı6). 
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Edebi dilde gerçekleşen değişmeler, ağıziara hemen yansımaz, eski 
anlamlar ağızlarda yüzlerce yıl kullanılmaya devam eder. 

Anadolu ağızlarında: 

oğuz 1. Cana yakın olmayan, sevgi ve ilgi çekmeyen (kimse). (Kaptanpaşa köyleri Çayeli

Rz.) 2. Anlayışı kıt olan . (Ş ı h lar Ulubey-Or. ; -Gm.) 3. Us lu (kimse). (-Ky .) (DS: 3272). 

oğuz yapmak Aralık etmek. (-Gr.) (DS : 3272). 

uğuz [uğuzanaj 1. Ahmak, bön , saf. (*Liipseki -Çkl. ; Alibey li *Çarğamba -Sm.; *Ardan uç 

köyleri -Ar.; Mağaracık -Kr.; *Deve! i -Ky. [uğuzanaj: (*Tirebolu -Gr.) 2. Uyuşuk . (-Gr. ) 

3. Kaba. (Hisarüstü *Keşap -Gr.) 4. Başı boş, serseri . (Ilıca -Ezm.) (DS: 403 I) . 

uz/ama (II) Ahmak. (*Ünye -Or.) (DS: 4053) . 

ağuz Namuslu . (I ğdır ve çevresi -Kr.) (DS I: ı 16). 

uğuz< ET. oguz Oğuz; bilgisiz, beceriksiz; cahil , saf. "Eski zaman u. ları . " Kınh . -Kömür 

(Sağır 1995 : 428). 

oğuz Us lu insan (Kayseri) (Koşa y-Aydın 1952: 1 09). 

uğuz oğuz, cahil. "esgi zaman u.-lari" (Olcay 1995: 1 27) . 

uğuzyabani (Bolu'nun bir köyü) (Atsız ı 97!: XI). 

oğuz geçimsiz, soğuk , sert, kaba (Trabzon). 

Kelimenin sözlüklerdeki anlamlarını gruplandırdığımızda şöyle bir 
sonuca ulaşmaktayız : 

1. Saf, temiz kalpli ; 2. Aptal; 3. Cahil; 4. Burulmuş erkek dana, tosun; 5. 

Taşralı, köylü; 6. İyi huylu ; 7. Kaba; 8. Namuslu ; 9. Tombul, tıknaz ; 10. 

Sağlam, güçlü, gürbüz; 1 1. Beceriksiz; 12. Dost, iyi arkadaş ; 13. 

Mübarek; 14. Uslu ; 15. Uyuşuk; 16. Serseri , başıboş ; 17. Yabani; 18. 

Soğuk, sert, geçimsiz. 
Öncelikle kelimenin "burulmuş erkek dana, tosun" anlamı üzerinde 

durmak istiyorum. Söz konusu kelimenin bu anlamını önce Ahmet Vefik 
Paşa ' nın sözlüğünde görüyoruz. Alunet Vefik Paşa ayrıca öküz 
kelimesinin oğuz' un incelmiş şekli olduğuna dair bir de açıklama yapıyor, 

sonra kelimenin diğer anlamlarını sıralıyor (Toparlı 2000: 290). Bu 
sözlüğün ardından kelimenin söz konusu anlamını Ş em seddin Sami 'nin 
1399/ 1899-1900 tarihli sözlüğü Kamus-ı Türki" de buluyoruz. Ş. Sami de 
Ahmet Vefik Paşa ' nın yaptığı açıklamayı yapıyor, yani öküzkelimesinin 
oguz'un incelmiş şekli olduğunu belirtiyor (KT: 21 0). Bu iki sözlükten 
sonra kelimenin bu anlamını M. Nihat Özön tarafından hazırlanan 
Resimli-Büyük Türk Dili Sözlüğü'nde (Özön 1971: 464) , Hayat Yayınlan 
tarafından hazırlanan sözlükte (Hayat: 961) bulmaktayız . Pars Tuğlac ı ise 
sözlüğünde kelimenin ilk anlamı olarak "tosun, sağlam, güçlü, gürbüz 
(delikanlı)"yı vermektedir (Tuğlacı 1974: 2152), 

Zenker 1866 tarihli sözlüğünde kelimeyi uguz şeklinde okuyup 
"öküz veya tosun" gibi bir anlam vermemekle birlikte diğer anlamlarının 
yanı sıra "plump"ı kaydediyor (Zenker 1866: 1 25), H. Vambery 1867 
tarihli kitabında kelimeye "click, grob, ungeschliffen ; gros , grossier" 
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anlamlarını veriyor (Vambery 1867: 223). Büyük Larousse Sözlük ve 
Ansiklopedisi'nde, Aydil Erol tarafından hazırlanan Şarkilarla Şiirlerle 
Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlanmız kitabında, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yayımlanan sözlükte de kelimeye ilk anlam olarak 
"sağlam, gürbüz" anlamı verilmektedir (BL 1986: 8792; Erol 1992: 311; 
MEB 1995-1996: 2150) . İsmet Zeki Eyuboğlu ise kelimenin etimolojisini 
yapıp (oğ/og kutluluk, güçlülük, içeren kök' den) "güçlü, kutsal, sağlam, 

dayanıklı, tosun" anlamını veriyor, ama öküz kelimesiyle ilgili görmüyor 
(Eyuboğlu 1991: 50 ı) . Hüsameddin Kaya tarafından hazırlanan Çocuk 
İsimleri Ansiklopedisinde söz konusu kelimeye verilen anlamlar içinde 
"sağlam, güçlü, genç, boğa, tosun" anlamları da bulunmaktadır (Kaya 
ı 992: ı 95). Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlüğün ı 998 tarih li 
son baskısında böyle bir anlamla karşılaşmıyoruz, ama aynı kurumun 
çıkardığı sözlüğün ı 966 tarihli baskısında kelimeye verilen ilk anlam 
"tosun"dur (Ağakay 1966: 556). Ö. Yalım Türkçe'de Yakın ve Karşıt 
Anlamlılar Sözlüğilnde oğuz kelimesini, sığır kelimesine gönderiyor 
(Yalı m 1998: 571 ). sığır maddesine baktığımızda yakın anlamlıları 

arasında bizon, boğa, boğalık, buzağı, büyükbaş ... mal .. . öküz, sağmal, 
san kız, tosun gibi kelimelerin yanı sıra oğuz' u bulmaktayız (Yalı m ı 998: 
2ı5-216). Bu maddeden ayrıca hayvan, keçi, koyun, manda, sağmal 
maddelerine gönderme yapılmaktadır (Yalım ı998: 2ı6). 

Her ne kadar bu saydığımız bu kitaplarda kelimenin "tosun" anlamı 
ve bu anlamdan kaynaklanan "sağlam, gürbüz, güçlü" anlamları var 
olarak gösteriliyorsa da bu anlamların sözlüklere kelimeyi "öküz" 
kelimesiyle ilgili görenler tarafından sokulduğu, Ahmet Vefik Paşa ve 
Şemseddin Sami 'nin ardından kelimenin bu anlamlarına sözlüklerde yer 
verildiği kanaatindeyim ("öküz" kelimesinin Yakutçada "oguz" şeklinde 
olması da bu gerçeği değiştirmez). Oğuz kelimesinin öküz' ün müteradifi 
olarak kabul edilmesi yaygın sayılabilecek bir görüştür. A. N. Bemştam, 

D. Sinor ve L Bazin oguz < ögüz ~ höküz "öküz"> oguz "totemi öküz 
olan uruk" etimolojisini getirmişlerdir (Bemştam ı 940; Sinor ı 950; Bazi n 
ı 953). Bu anlam zorlama, olmasaydı kaynaklı sözlüklerde ve metinlerde 
de bulunurdu. Ayrıca Derleme Sözlüğü' nde ve Anadolu ağızları üzerine 
hazırlanan sözlüklerde de kelimenin böyle bir anlamı bulunmamaktadır 
(öküzkelimesi için bk. Eren 1999: 314-316; Clauson ı972: 120). 

Evliya Çelebi birkaç yerde oğuz kelimesini bülh kelimesinin karşılığı 
olarak vermektedir. Arapça sözlükte bülh'ün teklik şekli olan ebleh 
maddesinde kelimeye "ahmak, aptal, bön" manalarının yanı sıra "saf, iyi 
huylu" manalarının verildiğini görüyoruz. Kelime için verilen cümle 
örneği şu şekildedir: "Ekserü ehli '!-cenneti '1-bülh = Cennet ehlinin çoğu 
saf, iyi huyludurlar." (Sarı [ı982]: 129). Tarama Sözlüğü' nde kelime 
birbirinden oldukça farklı anlamlarda geçiyor gibi görülmekle birlikte 
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aslında bu temel anlamların, yani "saf, temiz kalpli, içten" gibi anlamlarla 
"saf, aptal, tolay anlayamayan" anlamlarının birbirinden çıkması oldukça 
kolaydır. Mesela Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük' 
te safkelimesinin "katıksız, arı, katışıksız, halis, has" anlamının ardından 
mecaz! iki kullanımı vardır: "kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla 

aldatılabilen", "iyi niyetli, art niyetsiz" (TS ı 998: ı 88 ı). Ayrıca safderun 
ve safdıl kelimelerinin anlamları "kolayca aldatılan, saf'tır (TS ı 998: 
ı 88 ı) . Bu tür başka bir örnek ise "aptal" kelimesi dir. b id! in çokluk şekli 
olan abdal kelimesinin de Türkçe Sözlük'te şu anlamları bulunmaktadır : 

ı. Eskiden bazı gezgin derviş! ere verilen ad. 2. Dilenci kılıklı, üstü başı 
perişan kimse. 3. b k. aptal (TS ı 998: 3 ). Gezgin dervişlere verilen ismin 
bu tür insanların dış görünüşlerinden ve davranışlarından dolayı "zekası 
pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak" anlamlarına geldiğini 

görmekteyiz. Aynı durum Alınaneada einfalt kelimesinde de söz 
konusudur: I. güzel sanatlarda: asil bir sadelik. 2. sadelik, basitlik, 
ziynetsizlik; tecrübesizlik; acemilik; masumluk, ahlaken bozulmamış 

olma; safdillik, hulı1s, safvet 3. bönlük, budalalık 4. safdil, bön insan 
(Denker-Davran ı966: ı5). Hemen hemen her dilden bu tür örnekler 
vermek mümkündür, yani hemen hemen her dilde "saf, içten, temiz 
kalpli" anlamındaki kelimeler zamanla olumsuz anlama geçebilmektedir. 

"Oğuz" kelimesinin "saf, temiz, içten, dürüst" ve "aptal, anlaması kıt, 
kolay aldatılabilen" ve buna benzer diğer anlamlarının hangi sahada 
kullanıldığı meselesine gelince yukarıda gösterdiğim gibi kelime aslında 
bazı Çağatay sözlüklerinde karşımıza bu anlamlarla çıkmaktadır: 

H. Vambery kelimeye "dick, grob, ungeschliffen; gros, grossier" 
(Vambery ı867: 223), Pavet de Courtei lle ise sözlüğünde "peu intelligent, 
ignorant; mortier de bois" anlamlarını vermiş, ama örneklendirmemiştir 
(Courteille M DCCC LXX: 68). Lugat-i Çağatay ve Türki-i Osman! adlı 
sözlüğünü İstanbul' da ı 298/1881 'de hazırlayan Şeyh Süleyman 
Efendi 'nin sözlüğünde kelime hem kavim ismi, hem de "saf, pak" 
anlamında karşımıza çıkıyor, ama yazar kelime için örnek vermiyor 
(Kunos ı 902: ı57). Rasanen kelimenin 'ungeschliffen, grob, dumm ' 
anlamlarını Çağatayca ve Osmanlı ca için vermiştir (Rasanen ı 969: 358). 
Radloff ise kelimenin Osmanlıca ve Çağataycada "ungeschliffen, grob, 
unbeholfen, thöricht, dumm" anlamlarına geldiğini kaydetmektedir 
(Radloff ı893 : ıoı 7). 

H. Vambery'nin kitabı ile P. de Courteille'in ve Şeyh Süleyman 
Efendi 'nin sözlüğünde bu kelime sı fat olarak yer alıyor, Rasanen ve 
Radloff da kelimenin Çağatayca ve Osmanlıcada bu anlamlarda 
kullanıldığını ifade ediyorlar, ama H. Vambery, P. de Courteille ve Şeyh 
Süleyman Efendi bu anlamı Anadolu'dan duymuş ve sözlüğüne dahil 
etmiş olmalıdırlar. Diğerleri ise bu anlamı kendi sözlüklerine 
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taşımışlardır. Kısaca kelimenin Çağatay sahasında bu anlamlarda 
kullanıldığına ihtimal vermek zordur. 

Sonuç olarak "oğuz" kelimesinin söz konusu kullanıml arı belli bir 
toplumun kişilerine özgü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda 
kelimenin Anadolu sahasında başlangıçta olumlu, daha sonra hem olumlu 
hem olumsuz kullanımı kalıyor. Oğuzlar, dünya tarihinde çok önemli 
roller oynayan bir Türk kavmidir. Özellikle Selçuklu Devletinin kuruluşu, 
Oğuz Türklerinin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır, hem İslam alemi 
için hem de Türklük için verilen istiklal savaşlannda ve direnişlerinde 
payianna düşeni tam manasıyla yerine getiren bir kavmin ismi nasıl olmuş 
da bu anlamlarda kullanılmaya başlamıştır. 

Bazı özel adlar zihinde birtakım tasanınlar uyandınrlar ve bazen 
duygu değeri taşırlar. Doğan Aksan, özel adların da dildeki diğer unsurlar 
gibi, birer göstenlen yönünün bulunduğunu, bir başka deyişle özel adların 
da birer gönderge'yi dile getirdiklerini, ancak özel adların özel tasarımlar 
ve duygu değeri açısından kimi zaman, dildeki diğer kelimelerden daha 
değişik özelliklerinin olabileceğini, eğer gönderge, bildiğimiz bir kimseyi 
ya da yeri anlatıyorsa, o kişi ya da yerle ilgili şahsi tasarımlarımızın ve 
duygularımızın ön plana geçeceğini belirtmektedir (Aksan 1982: 198-
199). 

Bilindiği gibi birçok dilde özel adların genelleşme neticesinde tür 
adına ya da sıfata dönüştüğü görülmektedir. Üzerinde durduğumuz 
kelime, bir kavime verilen isirnken o kavmin mensupianna teşmil 

ediliyor, ardından Oğuz kavminden olsun ya da olmasın kullanılmaya 
başlanıyor. Başlangıçta bir kavim ismi olarak karşımıza çıkan kelime, 
zaman içinde soyut kavramları çağrıştırmaya başlıyor ve burada anlam 
değişmelerinin bir başka yönü karşımıza çıkıyor: anlam kötüleşmesi. 

Başlangıçta "saf, temiz, iyi huylu, iyi yaradılışlı, içten" anlamını ifade 
eden kelime, zamanla anlam kötüleşmesine uğrayarak "zor anlayan, aptal, 
bön" ve benzeri anlamları da ifade etmeye başlıyor. 

F. Sümer, Oğuzların Anadolu'da göçebeliği bırakarak yerleşik 

yaşayışa geçmeye başladıklarını, daha çok da köyler kurarak veya metrı1k 
eski köylerde yerleştiklerini, ama göçebe yaşayışı sürdürenierin de 
oldukça fazla olduğunu belirtmektedir (S ümer 1980: 135). Ayrıca 

kaynaklardan Tuğrul Bey'in ve Alp Arslan'ın büyük emirleri arasında 
birkaç Oğuz beyinin bile görülmediğini, Melik Şah devrinde ise devlet 
hizmetinde önemli mevkileri olmayan sadece birkaç Oğuz beyinin 
bulunduğunu öğrenmekteyiz (Sümer 1980: 107-108) 13 16. yüzyılda 

13 F. Sümer, Melik Şah devrinde İranlı vezir Nizamü ' I-Mülk ' ün eserinde Türkmenlerin 
bu devletin ilk yıllarında çok hizmet ettikleri için devlette hakları bulunduğunu 

belirterek hükümdarın akrabalarından ve diğer Türkmen gençlerinden bin veya daha 
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imparatorluğun diğer ey aletleri sükunet içindeyken Anadolu' da devamlı 
ayaklanmalar olduğunu belirten F. Sümer (S ümer 1980: 170), bu 
ay akl anınalann ekonomik sebeplerle ilgili olduğunu, Anadolu' daki en 
küçük askeri hizmetlerin bile çok gelişen devşirme ocağı mensuplannın 
eline geçmesiyle Türk'ün yapabileceği tek işin çiftçilik olduğunu ifade 
etmektedir (Sümer 1980: 172). 

Sonuç olarak "Oğuz" kelimesinin kaderinin "Türk" kelimesinin 
kaderiyle bir ortaklık gösterdiğini, nasıl Türk kelimesi zaman içinde 
"köylü" ve "kaba köylü" anlamında kullanılmaya başlanmışsa 14 "Oğuz" 
kelimesinin önceleri olumlu, daha sorıra da hem etnik sebeplerle, hem 
Oğuzlann daha çok köylerde yaşamalan, idari sınıfta yer alamamalan, 
göçebelik geleneğinden kolay kolay vazgeçernemelerinin de tesiriyle -
tabii yerleşik medeniyetin üzerine geldikleri de unutulmamalıdır-, hem de 
bu olumsuz anlamın böyle bir kelimeden çıkmasının çok kolay olması 
sebebiyle "aptal, anlaması kıt, bön" gibi olumsuz anlamlarda kullanılmaya 
başlandığını düşünebiliriz . 

Kisa/tmalar 
Ba. = Barlık Yazıtı. 

BK =Bilge Kağan Yazıtı. 

D = Yazıtlarda her bir ta~ın doğu yüzü . 

G =Yazıtlarda her bir taşın güney yüzü. 

K= Yazıtlarda her bir taşın kuzey yüzü. 

KT =Kül Tigin Yazıtı. 

O= Ongin Yazıtı. 

ŞU= Şine-Usu Yazıtı. 

T = Tonyukuk Yazıtı. 

fazlasının memluklar gibi terbiye edilerek devlet hizmetine alınmalarını tavsiye 
ettiğini , ama bu tavsiyenin uygulamaya koyulmadığını ifade etmektedir. M. H. Yınanç 
ise Nizamü'l-Mülk'ün Türkmenleri imparatorluğun en fesatçı ve belalı unsuru 
sayd ığını belirtmektedir (S ümer 1980: l 09). 

14 Türklerle ilgili olarak Mestl'nin "Destan-ı İnsan"ında şöyle bir dörtlük geçmektedir: 
Kimi türk kim esnaf kimi hocadır 1 Kim kırkta sabi kim kırkta kocadır 1 Kimi alçak 
gönüllüdür yücedir 1 Kimi Nemrut gibi pek burnaz olur (Dilçin 2000: 97). Dilçin 
dipnotta bu dörtlükteki türk kelimesinin " köylü" manasında kullanıldığını belirtmiştir. 
Kushner, 19. yüzyıla kadar Osmanlı metinlerinde Türk teriminin " cahil Anadolu 
(insanı) köylüsü" anlamıyla veya "Türkçe konuşan Osmanlı" ile "diğer dilleri konuşan 
Osmanlı"yı ayırt etmek için kullanıldığını ifade etmektedir (Kushner 1998: l 0). 
Şemseddin Sami Kiimüsu '1-A 'lam 'da Türklerin çok şöhretli ve eski olmalarından 

dolayı aslen Türk olmayan kavimterin kendilerine Türk namını vermekle gurur 
duyduklarını , ama asıl Türk olan bazı akvamın bu ismi kabul etmeyip, hakaret 
saydıklarını belirtmektedir (Şemseddin Sami !308: 1639). 
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