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Bu çalışmada Türkiye Türkçesinin yazı dilinde bulunmayıp
Anadolu ağızlarında yaşayan bir kelimenin Türk dilinin en eski
metinlerinden yola çıkılarak bugünkü çağdaş Türk lehçe ve şivelerine
kadarki gelişimi ele alınacaktır. Mümkün olduğu kadar bu kelimenin
etimolojisi üzerinde durulacak ve bu konuda yapılmış çalışmalara yer
verilecektir. Ayrıca ele alınan kelime ile anlam ve yapı bakımından
ilgili olduğunu düşündüğümüz diğer kelimeler ortaya konulacaktır.
ağlak
Derleme Sözlüğü'nde Manisa, Antalya ve Muğla dolaylarından
derlenmiş olduğu belirtilen "1. ıssız, tenha, boş" anlamları ile geçen
ağlak' kelimesi.
ağlak, Türk dili için ilk başvuru kaynağı olan Divanü Liigati'tTürk'te ağlak 2 "ıssız, çorak, oturulmayan yer, boş" karşılıkları ile
geçmektedir. Ayrıca Divan'da bu kelime ile ilgili olarak ağla- "yalnız
olmak, boş olmak" ve ağlat- "savmak, uzaklaştırmak, ıraklaştırmak,
boşaltmak3" fiilleri yer almaktadır. Divan'da geçen bu tanıklarla ağlak
kelimesinin ağla- fiilinden -k ile yapılmış bir isim olduğu izlenimi
edinilmektedir. W. Bang da bir çalışmasında bu kelimeyi aylaq <
*ayla-q şeklinde bir gelişme ile göstermiş ve bu kelimenin
Osmanlıcadaki ailaq ile ilgisi olmadığı üzerinde durmuştur4. Ona göre
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğralya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğretim üyesi.
1
Derleme Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:211/1, Ankara 1965, C.l,
s. 101 a.
2

Divanü Lügati't-Türk Dizini "Endeks"IV,

Çeviren: Besim Atalay, Türk Dil

Kurumu Yayınları:524, Ankara 1986, s.l 1.
3

kış. R. Dankoff, J. Kelly, Compendium of the Turkic Dialects, Sources of
oriental Languages and Literatures 7, Harvard University 1982, I., s. 144:
aylaq yer "a loııely or unfrequented p/ace", III., s.6: ayla:- "be empty
(place)", aylal- 'yax!ııwa".

4

W. Bang, "Turkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut",
Ungarische Jahrbücher, April 1932, XII: 1/2, Berlin-Leipzig 1932, s. 98-99.

22

Aysu Ata

*ayla-q taki -q eki, yailacf\aki {yaila-q) -q ile aynıdır. Bang son olarak
bu çalışmasında ağ/ak'm kökünü Divanü Lügati't-Türk'teki ağ "iki
bacak arasındaki boşluk5" olarak göstermiştir.
Clauson'un etimolojik sözlüğünde ağla:k, "uninhabited, remote,
lonely6" anlamları ile verilmiş ve ağla:- 'ya gönderme yapılmıştır.
ağlak, aşağıdaki tarihî metinlerde şöylece geçmektedir:
qodı tüsüp aylaqyirtâ ol tisfij bars birlâ amranmaq töriı tâgin[ti]
. (UIII 7 )
ol kişi yalanguzun aglak onınta arıg evde tütsüg urup et'özin
angküzetip tünemiş kergek. (AY8)
bu sürat qışşa-sı bar bir para uzaqraq
oş ajturmân vali bolsa yer aylaq (HŞ9)
4. Zelihâ aydı: men bu sâcat ewde ya tur erdim Yûsuf kirdi
meni kördi, yalğuz, e w ağlak, mana elig sunğalı oğradı, açığlandım
tut ay m tep kava çıktım. (KE1Ü)
ağlak, aşağıdaki metin ve sözlüklerde de Türk dilinde sıkça
rastlanan g>v gelişimi ile avlak şeklinde geçmektedir:
avlaq "ödland, wüste, desertum". (CC U )
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avlak "1. (Kir. Kas) step', uedinennoe m'sto, pustoe m'sto,
pustır; 2. (Bar. Tüm. Kas.) puçtoy, odinokiy, taynıy, slokoynıy; 3.
(Kir. Krm.) dalekiy, şirokiy; 4. avlak vakit (Kas.) svobodnoe vremya,
dosug." avlakla-, avlakları-, avlaklat-, avlaksı- avlaksıra-. (RS1.12)
jVji "(Kaz. Kir.) uedinennıy, ustranennıy, udalenıııy, puctır";
avlakmak, avlaklanmak, avlaksıramak, avlak kalmak. (LTU)
jVji "(Çağ.) uzak, ırak; avlakmak', "(Kaz.) halvet ve uzlet
edilen yer, yalnızlık, tenhalık; avlakğa barınak, avlaklatmak. (TL 14 )
Bu örneklerde de görüldüğü gibi kelime "boş, ıssız, tenha, uzak,
yalnız"anlamlarında kullanılmaktadır.
Kelimenin çağdaş Türkçelerdeki görünümü ise şöyledir:
(Türkmen Tü.) a n ı a K I "az sanlı, seyrek, selçen, dağınık 13 ."
(Özbek Tü.) OBJIOK "2. merkezden uzak, çet cay; kimsesiz yer,
3. pestkam, hilvet cay, âdemden hâli cây, 4. kişilerden hâli, tenhâ 16 ."
17

(Kırgız Tü.)

ooJiaK

"uzaktaki, uzak, uzakta"; oolakta-, oolaktat-

(Tatar ve Başkurt Tü.) ayjıaK "ukromnıy, bezlyudnıy, gluhoy 18 ."
(Kazak Tü.) aynaıc opbiH ( o H r a r u a opbiH) "uedinennoe mesto 19 ."
(Kumuk Tü.) aBJiaKT, "pole, polevoy 20 ."
(Nogay Tü.) aBJiaK "uedinennıy21."
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(Karakalpak Tü.) aynaK "uedinennıy22."
(Çuvaş Tü.) yjıax "1. uedinennie23."
Yukarıdaki tespitlerde dikkati çeken durum, Kumuk
Türkçesi'nde avlak' şeklinde geçen kelimenin "tarla, kır" anlamında
oluşudur. Onun dışında diğer Türkçelerde, Eski Türkçe ve Anadolu
ağızlarındaki ağlak kelimesinin anlamı korunmuştur.
Söz konusu kelime, Türk dili ile aynı dil ailesinden olan
Moğolca'da "sahra, bozkır, inzivaya çekilinen yer" anlamlan ile
geçmektedir. Bu konuda Poppe'nin tespiti şudur 24 : mo. aglag< *âglak
'öde Gegend, Einsamkeit' = ew. aglân /awlan 'steppe'; mo. agui, kh.
agui 'groö, weit' < *âgui = ew. agi 'offene stelle, Ebene, Steppe,
Wildnis.'
ağlak, Et-Tuhfetü'z-Zekiyye 14b7 ve 90b9'da / y/ protezi ile
yavlak şeklinde yer almaktadır25: jVjL '\jJll.". Yalnız 14b7'de satır
hizasında
oğ ilave edilmiştir. Yine aynı sahanın eseri olan
Kitabü'l-İdrak'te de (16b5) £İ
j u " anlamları bey oğ mudur,
teyirmen oğ mudur tanıkları ile geçmektedir. Aynı kaynakta "hâli"
yani "boş" karşılığını veren başka bir kelime de (17a8) jiiı oğlak tır 26 .
ağlak ile ilgili olduğunu düşündüğümüz oğ kelimesinin geçtiği
diğer bir yer de yine Derleme Sözlüğü'dür: oğ (1) "kalabalık olmayan
yer" (C.IX, s.3266b). Clauson da, bu kelimenin XIV. yüzyıldan önce
kaydedilmediğini belirtip ağlak ile karşılaştırmış ve Söz Derleme
Dergisi'ndeki ugu ve offu bu kelimenin sinonimi olarak vermiştir27:
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Eserde oğlaç "2. boş. AaZT'anlamının yanında A. Caferoğlu, kelimenin eserin
D nüshasında doğru olarak ağlaq şeklinde geçtiğine dair not koymuştur.
Fakat, oğlak, iki eserde, birden fazla yerde harekeli olarak geçen ve Anadolu
ağızlarında da yer alan o^tan türemiş bir kelime olamaz mı?
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on (VII) "boş" (DS, C.IX, s.328a),,
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etimolojisini yapmak güçtür. Fakat bu örneklerden yola çıkarak
kelimeyi en azından ağ ve oğ olarak ikili bir köke kadar indirmek
mümkündür, on şeklini ise Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden
itibaren takip ettiğimiz fi - g ile açıklamamız mümkün olacaktır34.
Uygurcadaki ön biçimindeki incelme ise kelimenin öfi kürtük
biçiminde kalıplaşmış olarak kullanılmasından gerileyici benzeşme ile
ortaya çıkmış olabilir.
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