Eski Türkçede BazÕ UnvanlarÕn Yaps Üzerine
Yard.Doç.Dr. Hatice irin USER*
Özet: Bu çalmada Göktürk Kaanl döneminin üst düzey askeri-idari
unvanlar arasnda yer alan bilge, ayguç, çab, buyruk ve yargan incelenmitir. Türkçe fiil köklerinden yapm ekleriyle türemi olan bu unvanlar, kültür tarihi temelinde morfosemantik açdan ele alnmtr. Unvanlarn oluumunda görev alan fiil kökleri, ekleri ve ek-kök ilikileri ayr ayr
deerlendirilmitir. Eski Türk kültüründe bir çok unvann Latince, Grekçe
veya Arapça gibi eski kültür dilleriyle ortak kavramlardan (bilmek, tahmin
etmek, ön görmek, kehanette bulunmak, buyurmak vb) türedii sonucu
ortaya çkmtr.
Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe unvanlar, bilge, ayguç, çab, buyruk, yargan

1. Eski Türkçedeki unvanlara dair, XX. yüzyln ilk yllarndan balayp günümüze ulaan geni bir literatür olumutur. P. Pelliot’un 1915-1916’da
T’oung Pao’da, eski Türk kançlaryas, Kotwitcz’in 1932’de Mool kançlaryas hakknda verdii bilgiler eski Türk unvanlarn da yakndan ilgilendirmektedir (Köprülü 1939: 18). Shiratory 1926’da Toyo Bunko’da, kagan ve
katun unvanlarn inceledii çalmasnda, kagann ilk defa Juan-Juanlarda
(Avar) kullanld sonucunu ortaya koyar (1945: 504). Buna karlk
Ramstedt, kagann Çin, W. Bang ise Sout kaynakl olduunu ileri sürer. F.
Laszlo ve Liu Sien-pilerden, Pelliot, Barthold ve Olbricht ise Shiratory’ye
katlarak Juan-Juanlardan Türklere sirayet ettiini söyler (Donuk 1988: 25).
1.1. Eski Türk unvanlaryla ilgilenen aratrmaclar, bunlarn genellikle, hatta
mutlak surette yabanc kaynakl (Çince, Soutça vb.) olduklarn iddia eden
giriimlerde bulunmulardr. W. Bang ve H. H. Schaeder kagan ve katunun
Soutçadan, Marquart ve Bang yabgunun Toharcadan geçtiini ileri sürerler
(Köprülü 1939: 20). Katunun Soutça olduu tezi, Barthold, Wittfogel, Feng,
Gabain ve Räsänen tarafndan da tekrarlanr (Gabain 1988: 273; Räsänen
1949:157; Donuk 1988: 30). Kar tez, Boodberg tarafndan, katunun
Türklerce Hun döneminden beri bilindii ve alnt olmadnn
belirlenmesiyle geliir (Boodberg 1936: 169). Giles, Karlgren gibi sinologlar,
beg unvann Çinceye balar (EDPT: 322). Beg unvannn ranî kaynakl
olabilecei de sk sk dile getirilir (Sanping Chen 2002: 299). Barthold,
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sk dile getirilir (Sanping Chen 2002: 299). Barthold, Menges ve Golden, bu
unvanlarn Türkler dndaki topluluklarda kullanlmasn “delil” gösterip
alnt olabilecekleri üzerinde dururlar (Barthold 1975:13; Menges 1968: 168,
Golden 2002: 99, 119). F. Altheim, kapgan unvann Soutçayla ilikilendirmeye çalr (Donuk 1988: 29). Buna karlk R. Giraud ve Clauson, bu
unvann Türkçe kap- fiilinden gelitiine dikkati çekerler (Giraud 1961: 149;
Clauson 1956: 73-77). Kapgann Türkçe olduu, son yllarda Marcel Erdal
tarafndan da kaydedilir (Erdal 1991: 384-385). Tarkan unvan ise,
Beveridge tarafndan Eski Yunancaya, hatta Etrüskçeye kadar götürülür
(Donuk 1988: 45’ten). Köprülü, Beveridge’in yazsn “sathî” olarak niteler
(Köprülü 1939: 7’den). Eberhard ve Sinor tarkan unvann, Türkçe tar- fiiline
balar (TMEN II: 471; Eberhard 1945: 324). Tigin unvan Ramstedt tarafndan Korece; Altheim tarafndan Çince veya Farsçayla açklanmak istenir
(Donuk 1988: 49’dan). Gabain ad, tigin, tarhan gibi baz unvanlarn Orta
ran dillerinden gelebileceini ifade eder (1988: 42).
1.1.1. Köprülü, bu türden yabanc köken arama çabalarn “eski Türk cemiyetlerinin siyasi ve kültürel inkiaf derecesi hakknda menfi fikirlerin neticesi
olan bu telakkilerin, ilmi aratrmalar için ne kadar zararl olduu bir mütearife”dir diyerek deerlendirir ve ön yarglardan arnm bir bilimsel platforma
bir nevi çarda bulunur (Köprülü 1939: 21).
1.1.3. Boodberg, Eberhard, Czeglédy, Clauson, Giraud, Rásony, Hamilton,
Róna-Tas gibi bilim adamlar, meseleye daha nesnel yaklarlar (Boodberg
1936; Eberhard 1945; Czeglédy 1951; Clauson 1956; Giraud 1961; Rásony
1993; Hamilton 1997; Róna-Tas 1998).
2. Eski Türkçede kaytl kii adlar, unvan veya unvann niteleyicisi durumundaki sözler, bilhassa kültür tarihi ve köken bilgisi açlarndan sk sk inceleme konusu olmutur (Eberhard 1945; Czeglédy 1951; Menges 1958;
Bombaci 1974; Sertkaya 1993, Karaaaç 2001a, Karaaaç 2001b vd.).
ncelenen sözler, çou kez Türkler veya farkl topluluklarn kullanm alanna
dahil edilmeye çallm; çok az çalmada unvanlar kültür tarihi, morfem ve
köken bilgileriyle bir arada incelenmitir.
Bu yazda, Türkçe fiillerden gelitii açk olan bilge, ayguç, çab, buyruk ve
yargan /yarguç sözlerinin Türk kültür tarihindeki yerleri ve ek-kök ilikileri
üzerinde durulacaktr.
2.1. bilge: Eski Türkçede asli olarak “bilge kii” anlamnda bir sözlük birimidir. Ayn zamanda “danman” veya buna benzer resmi bir unvandr. Bilge
Kaan örneindeki gibi sfat deeri de tar (EDPT: 340; Tekin 2000: 240).
Asya Hunlarndan beri var olduu bilinen1 bu sözün üst anlam katman “siyaset ve idarede hakim” biçiminde gelimitir (Ögel 1957: 112; Kafesolu
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1995: 283). Baarl hükümdar ve devlet adamlarnn unvanlarn nitelemesinin yan sra, Türk hükümdar ailesinden olan katunlar2 da bu unvan ve
niteleyicisini tamaktayd (Bombaci 1975: 46). Sadece özel ad veya unvanlar deil, genel adlar da vasfeder: bilge bilig “irfan”. Erdal bu sözün, sözlüklerde zikredilmese de bir çok metinde geçtiine iaret eder. öge ~üge (< ö“düünmek”), bu sözün yakn bir sinonimidir. moyga (<*boñ-) ve tümge ise
antonimleridir (Erdal 1991: 376-7). Unvan, özel ve cins ad niteleyicisi olmasnn yannda ahs ad olarak da kullanlr: tngri bügü el bilgä arslan tngri
uyur tärkänimiz (Rybatzki 1997: 45/106)
2.1.1. Eski Türkçede çok açk bir unvan niteleyicisi olan bilge, siyasi alanda
çabn karldr. çab ordunun yüksek rütbeli komutan olarak askeri taktikleri düzenler; bilge ise tecrübe, öngörü ve bilgileriyle sivil siyasi hayat istikrarda
tutar. Bilge, eski Türk devletlerinde “bozkr hayat artlarn sürdürmeyi, Türk
yaayna uygun bölgeleri el altnda tutmay, ülkede idari birlii korumay,
askeri gücü zinde tutmay, törenin sürekli geçerliliini salamay, Türk kültürünü yozlatrabilecek d etkilere kar hassas davranmak siyaseti”ni (Kafesolu
1995: 268) tam olarak baarm kaan niteler. Ancak, eski Türk kültürü ve
yaam sisteminde askeri ve sivil hayat keskin çizgilerle birbirinden ayrlmadndan çab ve bilgenin snrlarn net olarak çizmek doru olmaz.
2.2. Göktürk ve Uygur dönemi metinlerinde bilge, kagandan baka öge
“devletin danman”, beg “boyun, kabilenin ba”, tamgaç “damgac, mühürdar”, buyruk “kumandan”, ayguç “kaann danman, sözcüsü” gibi üst
düzey devlet yetkililerini ve ata “baba”, kii “kii” gibi halk kitlesinin bireylerini de niteler. Bu sade vatandalarn temel özellii, bozkr hayat, töre, idari
birlik, askeri güç ve topra koruyup kollama konularnda devletin en güçlü
makamlarnn sahipleriyle (kaan, ayguç, buyruk vb.) zihniyet ve icraat i
birlii içinde olmalardr:
2.2.1. Çaa-Köl-1: Kanm ilimke tapdm, bilge ögem tapdm, kadam
tapdm (Malov 1952: 35); Hoytu Tamir: Bilge beg Taçam (ETY: 306)3;
Ongin: Bilge ataçm (Sertkaya 1993: 594); Uybat III: Bökmedim ilte kalm
alt bilge beg oglma (Malov 1952: 62); KT-G-6: Edgü bilge kiig edgü alp
kiig yortmaz ermi (Ergin: 1989: 66); KT-K-13 Türgi kaganda Makaraç
tamgaç Oguz Bilge Tamgaç kelti (Ergin 1989: 75); BK-D-4 Bilge Kagan
ermi, alp kagan ermi (Thomsen 2002: 128).
2.2.2. Bilgenin, Uygur döneminde kaann niteleyicisi olma özelliini korumakla birlikte,4 yeni inançlarn (Budizm, Maniheizm gibi) etkisiyle, bozkr
hayatn biçimlendirme ve töreyi koruma sistematiinin hzla dna çkarak,
daha çok felsefi nitelikleri barndran bir mahiyet ald ve “bilgin, bilge”
anlaml sözlük birimi özelliinin koyulat gözlenir: bilge bahilar (TT VIII/H
4); bilge bilig (TT VIII/H 8); budha pilge (TTVIII/A 20); bilge burkan (Mayt.
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7/49); bilge tengri (Mayt. 9/17-18); ükü bilge kiiler (Hamilton 1998: 63);
balk uluta bilgelerke aytp (Hamilton 1998: 63); tükel-lig bolm bilge bilig
erür (Barutçu Özönder 1998: 117b/17); bilge tengri tengrisi burkannng
(Kaya 1994: 3/17); bilge bilig edremleri (AY: 42/17); kirtü bilge biligke
tayanp (AY: 50/15).
2.2.3. Karahanl döneminde, Uygur Türkçesi metinlerindeki bu “felsefi”
mahiyetin daha belirginletiini gözlemleriz: tilekim söz erdi ay bilge bügü
(KB:192); iligke yüz urd bu bilge tetig (KB: 475); boyda ulug bilge bolup
bilging ula (DLT I: 51); uzak bilge ança aym (DLT I: 88); alp çerikde, bilge
tirikde (DLT I: 388); bilge erig edgü tutup sözin iit (DLT I: 428). Özellikle,
alp çerikde, bilge tirikde örne
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olmas, bu Türkçe unvann, dier eski kültür dilleriyle ortak bir kavramdan
(bilmek; görmek; öngörmek) türetildiini ortaya koymaktadr.
3. ayguç “konuan veya emir, komut veren” (EDPT: 271) “devlet ba müaviri; kaan adna emir veren, sözcü” (Tekin 2000: 239; TMEN II: 649).
VIII. yüzylda Göktürk Kaanl devrinde Tonyukuk’un unvanlar arasnda
zikredilir (Donuk 1988: 2).
Göktürk döneminde, ayguçnn tam olarak ne tür bir rütbeyi karlad çok
net deildir. Tonyukuk kitabesinde kaytl cümlelerden baz sonuçlar elde
etmek mümkün olsa da, bu sözün kesin karl saptanamaz. Anta
ayguç[si?] yeme ben ök ertim, yagç[si] yeme ben ök ertim ilteri kaganka
türük bögü kaganka türük bilge kaganka (T 49-50, Tekin 1994) ifadesinde,
Tonyukuk’un ltiril, Bögü
a d ve Bilge Ka
an’n ayguçs olduu açktr.
Tonyukuk yaztnda O uzdan gelen bir casusun ilettii mesajda, Tabgaç ve
Ktany’a gönderilen komutanlar, Göktürk kagannn alp, ayguçsnn ise bilge
olduunu söylerler. Bir tür “vezir” veya “sadrazam” gibi üst düzey bir unvan
olduu anlalan ayguç, kaann yetkilerinin birçouna sahip sivil ve askeri
alanda akl hocas biçiminde deerlendirilebilir. Eski Türk devletlerinde
kagan, beg vb. unvanlar, tek kiiye özgü deilken; ayguç, Tonyukuk’a has
özel bir unvan–belki de sadece bir niteleme sfat- olarak kendisini gösterir.
Tonyukuk’tan sonra bu yüksek rütbeyi tayan baka bir devlet adamna
rastlamyoruz. Tonyukuk yaztnda, Tonyukuk kendisinden bahsederken, sk
sk bilgesi çab ben ök ertim, ben özüm bilge Tonyukuk ibarelerini kullanr;
kendisini ayguç olarak nitelemesine ise tek yerde rastlarz.
3.1. Uygur yazmalarnn son yllarda hz kazanarak yaymlanmasn
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tamas ispatlar (Rybatzki 1997: 243). Maytrsimit’te geçen yakç i ayguç
boltumuz ibaresi “çilingir görevlisi (veya denetçisi) olduk” biçiminde anlamlandrlmaldr. . Tekin ayguç’y “amir, müavir”, yakc’y “çilingir” olarak
ayr maddelerde anlamlandrr (Mayt.: 357, 500).
3.1.2. Bu veriler; eski Uygur Türkçesi döneminde ayguç unvannn Göktürk
dönemindeki yaptrm gücü yüksek üst düzey devlet yetkilisi mahiyetinin
hzla azalarak “görevli kii, bir ie memur edilmi kimse” anlamyla görevlik
bir mahiyete büründüünü gösterir.
3.2. ay-, Uigurisches Wörterbuch’da “emretmek, buyurmak; yaptrmak;
iletmek; açklamak, beyan etmek; söylemek, konumak; kehanette bulunmak, tahmin etmek, önceden bilmek” anlamlaryla kaytldr (UW 4: 286).
Clauson, ay-, te- ve sözle- arasnda çok az farkn olduunu, ancak erken
dönemlerde ay-’n dierlerinde olmayan saygn (honorofic) bir içeriinin
olduunu kaydeder (EDPT: 266). Clauson’un kulland honorofic sfat, ayfiilinin “demek, söylemek” gibi fiziksel alt anlam katmannn üstüne çkan
“emretmek; deklare etmek; kehanette bulunmak” anlamlardr.
3.2.1. Eski Türk yaztlarnda ay- fiilinin geçtii cümlelerdeki fail ve nesneler,
söz konusu görüü destekler niteliktedir:
kyn aydm (ine Usu D 2, ETY: 168); Bilge Küli Çor Tardu budunug iti
ayu olurt (ETY: 137); kyng könglünçe ay (T-32: Tekin 1994: 15); tengri
yer anda ayu birdi (ine Usu C 9, ETY: 176); öd tengri aysar (KT K 10, Tekin 1988: 87); tengri aym ötçe biligçe yormadmz erser (Huast. 326-8,
EDPT: 266); Kül Tiginiñ altunn kümüin agn barmn tört biñ ylksn
aygma Tuygut bu (KT GB: Ergin 1989:76).
3.2.2. Tonyukuk ve ine Usu yaztlarndaki kyn ay- ibaresi, basit bir biçimde “ceza söylemek” olarak anlamlandrlamaz; ancak “cezai yaptrmda
bulunmak; hakim sfatyla ilenen suça kar hükümde bulunmak ve nihai
karar bildirmek” gibi “yüksek mahkeme üyesi”nin7 yetkileri dahilindeki yaptrmlardan saylmaldr.
3.2.3. Yukardaki örneklerde, ay- fiilinin failleri, tengri ve kagan olmalaryla
belirginleir. Clauson’un altn çizdii honorofic mahiyet de budur. ay- fiilinin
klcs veya yapcs, hükümdar ve tanr makamn dolduran bilge ve
ugandr. Ugan tengrinin yeryüzündeki temsilcisi bilge kagan, kaann siyasi
ve askeri arenadaki temsilcisi ise ayguçdr. Dolaysyla ayguç, “emreder,
buyurur, beyan eder, öngörür, hatta gelecee dair kehanette bulunur”.
3.3. –gUçI: Çok ilek bir fiilden isim yapm ekidir. Çokluk, arlk, devamllk
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Bilgesi çab ben ök ertim (T 7, Rybatzki 1997: 45); Küli çor... bilgesi çavu
erti alp bökesi erti (Küli Çor D 5); kutlug udurgan buyruk çab sengün
bodunu tokuz bayrku... (Taryat K 4: Tekin 2004).
4.1.3. Çab, çeitli biçim ve anlamlarla Farsça, Arapça, Kafkas dilleri, Balkan
dilleri, Lehçe, Macarca, Ukraynca ve Slovakçaya geçmitir (TMEN III: 1055).
Kelimenin Grekçe veya Farsça kökenli olabilecei üzerinde teoriler ortaya atlmtr. Doerfer, bu fikirleri reddeder (TMEN III: 1055). Çavn çav “ün, ses”
balants ise, morfolojik açdan izah edilemeyecei için kabul edilemez.
4.1.4. Çab unvan bize göre, Türkçe çap- “vurmak” fiilinin isim gövdesidir.
Bu tezi, yargan ve kapgan unvanlarnn yar- ve kap- fiillerinden türemi olmas desteklemektedir (a. bkz). “vurmak”, “yarmak”, “kapmak, kapp almak” anlaml fiillerden türeyen isimlerin, savaçl niteliklerin çok önemli
olduu eski toplumlarda unvan veya özel ad haline gelmesi tabiidir. Aada
yargan balkl ksmda izah edildii gibi, tarkan, kapgan, yargan, urungu gibi
unvan ve özel adlara eski Türk kültüründe skça rastlanmaktadr.
4.2. çap- “kesmek; biçmek; parçalamak; kesici bir aletle yaralamak veya
öldürmek; komak; hzla ilerlemek; vurmak, dövmek” gibi anlamlarla tarihi
ve modern Türkçede (çap-, ap-, sap- biçimleriyle) görülür (KB-73; DLT-II,
KE-Dizin:157, GT:237; Räsänen 1969: 181). Bat Türkçesinde bu fiile, büyük bir ihtimalle slam sonras dönemde, Ar. ΐήπ darb “vurmak” sözünün
analojik etkisiyle inorganik -r sesi girmitir9. Clauson’a göre tabiat taklidi bir
sözdür. Gürültülü hareketleri karlayan geçili ve geçisiz birkaç görevi vardr
(EDPT: 394).
4.2.1. çap- fiili, çeitli biçim ve anlamlarla Farsçaya, Rusçaya, Lehçeye,
Slovenceye de geçer (TMEN III: 1039). Bu fiilin ilk biçiminin -kn ekiyle türemi isim gövdesi çapkn “her tarafa koup bir yerde diki tutmaz, serseri;
hovarda” anlamyla Türkiye Türkçesinde yaamaktadr.
4.3. –, hareketi adlandrmak veya fiilin sonunda ortaya çkan ii ifade etmek üzere isimler yapar (Kononov 1980: 92; Öner 1998: 76). Akru-, oyna, ük-ü-, tan-, oka-, bil-i- gibi örneklerde niteleme adlar yapt da
görülür (Erdal 1991: 267). Türkçenin ilk metinlerden günümüze kadar, üretkenlii hayli yüksek olan bir ektir.
4.3.1. Bu ekin türettii sözler, çounlukla kavram düzeyindedir. Bazen, fiil
kökü geçiliyse fiilin nesnesini, geçisizse failini gösterir. Bu sözlük birimleri
hem soyut hem de somut kavramlar kapsayabilir: karg “lanet, beddua;
lanetlenmi kii”. – ile yaplan isimler, hipotetik olarak geçili fiillerin klcsn belirtirler. DLT’deki At, Süü, Tok ve Utu özel adlar at- “atmak,
vurmak”, sü- “mücadele etmek, savamak”, tok- “vurmak”, ut- “zafer kazanmak” fiillerinden türemitir. II. Göktürk Kaanl’nn kurucusu Kutlug’un
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unvan El Teritir (Erdal 1991: 266). Bu verilerden de anlalaca üzere,
fiillerden – ile türetilen kavram düzlemindeki sözler, özel adlara kaynak oluturabilmektedir. DLT’deki kaytl özel adlarn yapsndaki fiil köklerinin anlamlarna bakldnda “vurmak; atmak; vurumak; zafer elde etmek” gibi
savaçl hareketleri karladklar gözlenir. Bu balamda, çab unvannn
savaçl birkaç hareketin ad olan çap- fiilinin– ile türetilmi gövdesi olduu
rahatlkla söylenebilir.
5. buyruk “kumandan; vekil”, “bakan, nâzr”, “mühürdar”, “âmir” (Räsänen
1969: 87; Gabain 1988: 271; Erdal 1991: 231; Hamilton 1998: VIII/3; Arat
1991: 422/34; DTS: 121).
5.1. Györffy buyruku “askeri maiyet” olarak tercüme edip Mo. nöker “hükümdarn has birlikleri” ile e görevde açklar; ancak Doerfer, yaztlarda
buyrukun çokluk biçiminin hiç görülmemesine dikkati çekerek, her kaann
birden fazla begi olmasna karlk sadece tek bir buyruku olduunu belirtir:
bilge kagan ermi alp kagan ermi buyruk yeme bilge ermi erinç alp ermi
erinç begleri yeme bodun tüz ermi (KT D) (TMEN II:815). Giraud, buyrukun
çokluk olarak deerlendirilmesi gerektiini ifade eder (Giraud 1999: 127).
5.1.2. Çin kaynaklarnda, Göktürk ve Uygur kaanlklarnda “hükümet”in
dokuzar buyruktan olutuu kaytldr. Bunlar, 6 d, 3 iç-buyruktur. Hazar
Devleti’nde Macarlar, balarnda her biri kaanlk tarafndan tayin edilen birer
úr bulunan 7 kabileden kurulu bir birlik oluturmaktaydlar (Kafesolu 1995:
165). úr (< buyruk), bugünkü Macarcada “bey” anlamyla yaamaktadr (TMS:
68). Bu noktada iç ve d buyruklar üstü yönetici bir buyruk varlndan söz
etmek yanl olmamal. Kül Tigin Yazt’nda kaytl buyruk, iç ve d buyruklarn
üstü, âmiri olmaldr. Zira aadaki örneklerden de görülecei gibi, özellikle
Uygur yazmalarnda buyruk, çokluk biçimiyle de sk sk kaydedilmitir.
5.1.3. buyruk unvanna verilen karlklarda “kumandan” ve “bakan” dikkati çekmektedir. Buna göre, Clauson’un tanmlamas en akla yatkn olandr: “Erken çalarda resmi bir unvan. Sivil veya askeri özel görevleri yerine
getirmek üzere kaan tarafndan komuta edilen herkesi kapsayan genel bir
terim.” (EDPT: 387). Bu tanm, yukarda sözünü ettiimiz eski Türk devletlerindeki askeri-sivil hayat ayrmnn keskin snrlarla ayrlmamasna da uymaktadr. Giraud’a göre, “buyruk sözünü niteleyen bilge, biligsiz sfatlar,
bunlarn daha çok idari danmanlk rolü oynadklarn düündürür. Beglere
ise savata rastlandndan, onlar askeri temsilciler olmallar.” (Giraud 1999:
127). Ancak, bu fikrin çok zayf bir olaslk olduunu Giraud’un kendisi de
kabul eder ve dönemin tüm siyasi hayatn askeri hadiselerin kapladn
belirtir. Eski Türklerde unvan ve rütbelerin sahipleri, ayn zamanda emirlerindeki askeri güçlerin banda her zaman savaa hazr kumandanlard
(Kafesolu 1995: 269). Bir baka ifadeyle buyruk, ayguç gibi hem sivil hem
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de askeri yükümlülüü bulunan begden üstün tarkan ve adpttan aa bir
unvand. Aadaki 3. örnekten de anlalaca üzere, buyruk hem bilge hem
de alp, yani hem idari hem de askeri nitelikleriyle öne çkmaktadr.
5.1.4. Kutlug Baga Tarkan Öge buyruk men (Süci 3, Malov 1952: 84);
biriye adapt begler yrya tarkat buyruk begler (KT G 1, Tekin 1988);
buyruk yeme bilge ermi erinç alp ermi erinç (KT D 3, Tekin 1988); kagan
ölti, buyruk begleri yeme ölti (KT D 19, Tekin 1988); Türgi kagan buyruk
az totokug eligin tutd (KT D 38, Tekin 1988).
5.1.5. Uygur metinlerinde metatezli buryuk biçimi de görülür. Bu biçim
özelliinden baka, Uygur döneminde buyrukun rütbece küçüldüü ve
begden altta, nançtan üstte bir mahiyet kazand anlalmaktadr: nanç
buryuk (Malov 1951: 443); ol buryuk bo yarlgg eidip (AY 624/8);
begkerü ötünti ol buryuk (AY 638/1); katunlar tigitler begler buryuklar (AY
90/4); katunlar tigitler begler buryuklar nançlar tayançlar arkas (AY 417/1);
iç buyruk sebig kül erkin; tengride bolm el etmi bilge kanm içreki bodun
altm iç buyruk ba nançu baga tarkan ulug buyruk tokuz bolm bilge tay
sengün (Taryat B 6, Tekin 2004); tokuz buyruk bng sengüt kara bodun
turuyn kangm kanga ötünti (Taryat G 4); buyruk az spa tay sengün
bodun tongra ede (Taryat K 3, Tekin 2004); kutlug udurgan buyruk çab
sengün bodunu tokuz bayrku... (Taryat K 4, Tekin 2004); Koçu buyruk il
erdem (Arat 1991: 422/34); ulug küçlüg nanç buyruklar erti (Mayt. 7/6); ol
ödün nançlar buyruklar eidip kanka nça tep ötüntiler (Hamilton 1998:
VIII/7); ol yir oruntak beglerke buyruklarka nançlarka (AY 195/8).
5.1.6. Clauson’a göre, Arap ve Fars kaynakl resmi unvanlar kullanlmaya
balandnda “âmir” anlamndan “emir” anlamna gelmitir (EDPT: 387).
Karahanl Türkçesinde KB’de “müavir, vezir” anlam sürerken, TKT’de
“buyruk, emir” anlam belirginlemeye balar: yime yak aym bu türk
buyruk / körür köz yaruk ogul kz ok (KB 1163); negü tir eitgil öge
buyruk / untma bun sen biti hem ok (KB 2941); buyruk tangrdn; anng
buyruk birle köndrür olarn köni yol tapa (TKT: 301). Kpçak Türkçesinde
“buyruk emir” anlam koyular; unvan bildirmek için isim tamlamas biçiminde kullanld görülür: buyruk iyesi “kad, hakim” (GT: 232). Ouz
Türkçesinde de buna denk bir gelime yaanr (TS I 725).
5.2. buyur- kökü, eski Türk yazt ve yazma metinlerinde geçmez. Bu, kökün
eski Türklerce bilinmediinin bir delili olamaz. Snrl saydaki metin örneinde,
baz kök biçimlere kimi zaman rastlanmamas yadrganmamaldr. Uygur metinlerinde keber- “karn imek” fiilinin kaytl olup, kök biçimi kebe “karn i;
hamile, gebe”nin ilk kez tarihi Kpçak metinlerinde görülmesi gibi: kaçan ölüm
yag kelser tolp etözin dtp sastp içi içegüsü talp karn kéberip bagrsuklar
salnp kan yiri argsz birle kat üzüksüz akar (TT X, 38).
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5.2.1. buyur- fiilinin kaytl olduu ilk tarihi metin DLT’dir. Kagarl Mahmut, bu söze Ouzca kaydn düer. Ol angar ayla buyurd (DLT IV:121;
DLT III: 186). KB’de tek yerde geçer: yana berk bu mülkni tutugl kii
/yaraklg erenke buyurd ii (B 40). ESTY

5.3. –k, fiilin sonunda ortaya çkan durumu tasvir eder. Niteleme adlar veya
fiil kök ve gövdelerinden çok çeitli nesne adlar yapan bu ek, tarih boyunca
deimeksizin hayli geni bir ekilde kullanlmtr (Öner 1998: 79, Erdal 1991:
224-225). amra-k “sevgili, dost”, bedü-k “büyük, yaz-uk “günah”, na-k “dost”
vb. Bu ekle oluan ekiller, genellikle geçili fiil köklerinin nesnelerini veya geçisizlerin öznelerine iaret eder. üz-ü-k, tut-uk, aksa-k, aç-k vb. (Erdal 1991,
225). Eski ve Orta Türkçe metinlerde buyruk dnda, Inak (TMEN II: 668),
Ayuk (KB-(TMEN II: 668 Tc ()Tj /F8 1 4g29u1.203 Tm -.01 Tw (r y524.36 TD 012B20312 0 TD
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beraber eriat temsil eden kad da celbedilmise de devleti idare eden hakim
unsura mensup olanlarca bir cürmü sadr olunca eriata deil, yarguya göre
cezalandrlmtr” (Togan 1981: 387).
6.2. yar- “keskin bir aletle kesmek, yarmak, bölmek, ayrmak” (EDPT: 954;
IB: 63; Gabain 1988: 309; ESTY II: 133). Ayn anlamlarla ve ses deimeleriyle modern Türk lehçelerinde de yaamaktadr: Az. yar-, Tat., Bk. yar-,
Kaz., Kklpk. jar-, Krg. car- vb. Tarihi ve çada Türkçenin kullanm alan en
yüksek fillerindendir. yar-  yarlk-a-, yar-dam > yardm (Öner 2005), yar yaz- “yaz yazmak” (irin 2004) gibi üst anlam katmanlarna ulam isim
ve fiil türevleri bulunmaktadr.
6.2.1. yar- fiilinden gelien bir ba
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