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KÖKTÜRK METøNLERøNDE YÖNELME HALøNøN
KULLANILDIöI CÜMLELERDEKø øùLEVLERø
Cevdet ùANLI*
Kaan YILMAZ**
Özet
Bu çalıúmada Köktürk Metinlerinde kullanılan “Yönelme Hali” eki +(K)A ve
kullanıldı÷ı cümleler tespit edilerek, bu cümlelerde yönelme halinin hangi iúlevlerle, hangi
tür fiillerle ve hangi tür yapılarda kullanıldı÷ı örnekleri ile ortaya konulmaya çalıúılacaktır.
Bunun sonucunda da bugün birçok lehçe ve úivede, Türkiye Türkçesi a÷ızlarında
karúılaútı÷ımız isim hal eklerinin birbirinin yerine kullanılması, ekin ça÷rıútırdı÷ı fiillerden
farklı fiillerle kullanılmasının kökleri Köktürk metinlerinde tanıkları ile ortaya konulmaya
çalıúılacaktır. Ayrıca ekin kullanıldı÷ı fiillerden hareketle, sözlük anlamlarının dıúında farklı
anlamlarda kullanılıp kullanılmadı÷ı da gözler önüne serilmeye çalıúılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köktürk, yönelme, fiil, bulunma, edat, soyutlama

Giriú
øsimler, söz öbekleri ve cümleler içinde, baúka söz, niteleyici ve ögelerle de÷iúik iliúkiler
içinde bulunurlar. øúte, varlık ile varlık ve varlık ile eylem iliúkilerinin adlarına, Türkçede isim hal
ekleri ve çekim edatları diyoruz. Bu çekim ek ve edatları, bütün diller gibi Türkçenin de baúlıca söz
yapıútırıcılarıdır. Bunlar, isim-isim, isim-eylem iliúkisini sa÷lamakta, sözleri bir araya getirmekte
kullanılan baúlıca ögelerdir. Türkçe, eski devirlerden beri isim çekimini eklerle, edatlarla ve bazen
de hem ek hem edatlarla yapmaktadır. (Karaa÷aç:2009,61)
Söz öbeklerinde ve cümlelerde eylemin yöneldi÷i veya yaklaútı÷ı varlı÷ın adı, yaklaúma
çekimine girer. Eylemin yönünü gösteren ve yaklaúma ifade eden bu hal, daima ekle yapılır. Bu
ekimizin iúlevi yaklaúmadır. Bu çekimin ana iúlevi olan yaklaúmadan baúka, yer, zaman,
karúılaútırma, neden, ilgi, gereklilik, görüú vs. gibi iúlevleri de vardır. (Karaa÷aç:2009,66)
Eski Türkçede yönelme hali eki olarak tanımlanan +(k)A ekinin yapısı, fonksiyonu ve
eklendi÷i isimlere kazandırdı÷ı ifadeler için Kemal Eraslan’ın ilgili yazısına bakılabilir.
(Eraslan:2000, 67) Ayrıca ekin, Orhun yazıtları esas alınarak sözdiziminde üstlendi÷i görevlerin
ayrıntılı dökümü için Cengiz Alyılmaz tarafından hazırlanmıú doktora tezini incelemek gerekir.
Konunun bizim çalıúmamızı ilgilendiren kısmı ise ekin, eklendi÷i isimle ba÷landı÷ı fiil
arasındaki görev iliúkisidir.
Çalıúmamızda Bilge Ka÷an ve Köl Tigin yazıtları için Orhon Yazıtları (Tekin:2008),
Tonyukuk Yazıtı için ise Orhun Abideleri (Ergin:2000) adlı eserlerinden faydalandık. Tarama
sonucunda tespit edilen örnekler ekin cümledeki iúlevlerini göstermek bakımından aúa÷ıdaki
úekilde tasnif edilmiútir:
SOYUTLAMA
Soyutlama olarak adlandırdı÷ımız bu durumda ek, yer ve mekan ifadesinden ziyade soyut
anlam ifade etmektedir. Mesela: “bu ödke olurtum” ifadesinde “bu zamana hükmettim” anlamı
baskındır.
+KA
ilgerü kün tugsıkka birigerü kün ortusıñaru kuurıgaru kün batsıkıña yırıgaru tün ortusıñaru
anta içreki bodun koo[p] m[añ]a kör[ür KT-G2 “øleri(de), gün do÷usuna, güneyde gün otasına
kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece ortasına kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece
ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana tabidir.”
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[tört buluñdakı] bodunug koop baz kıltım yagısız kıltım koop maña körti KT-D30 “Dört
bucaktaki halkları hep kendime ba÷ımlı kıldım, (Türk halkını) düúmansız kıldım
tört buluñdakı bodunug koop baz kıltım yagısız kı[lt]ım koop maña körti BK-D24 “Dört
bucaktaki halkları hep (kendime) tabi kıldım, (Türk halkını) düúmansız kıldım. (Bu halkların) hepsi
bana tabi oldular.”
neñ yılsıg bodunka olurmadım KT-D26
üzerine hükümdar olmadım”

“(Ben) hiç de zengin ve müreffeh (bir) halk

“teñri teg teñride bolmıú türük bilge kagan bu ödke olurtum KT-G1 “Tanrı gibi, Tanrıdan
olmuú Türk Bilge Hakan bu devirde (tahta) oturdum”
ilgerü kün tugsıkka birigerü kün ortusıñaru kuurıgaru kün batsıkıña yırıgaru tün ortusıñaru
anta içreki bodun koo[p] m[añ]a kör[ür KT-G2 “øleri(de), gün do÷usuna, güneyde gün otasına
kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece ortasına kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece
ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana tabidir.”
+Iñ+A
ilgerü kün tugsıkka birigerü kün ortusıñaru kuurıgaru kün batsıkıña yırıgaru tün ortusıñaru
anta içreki bodun koo[p] m[añ]a kör[ür KT-G2 “øleri(de), gün do÷usuna, güneyde gün otasına
kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece ortasına kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece
ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana tabidir.”
küregüñin üçün igidmiú bilge kaganıñın ermiú barmıú edgü eliñe kentü yañıltıg KT-D23
“øtaatsizli÷in yüzünden, (seni) besleyip doyurmuú olan akıllı hakanın ile ba÷ımsız (ve) müreffeh
devletine (karúı) kendin hata ettin”
umay teg ögüm katun kuutıña inim kül tigin er at bultı KT-D31
Hatun’un kutu sayesinde, kardeúim Kül Tigin erkeklik adını elde etti.”

“Umay misali annem

YÖNELME
+Ø
eçim kagan birle ilgerü yaúıl ügüz úantuñ yazıka tegi süledimiz KT-D17 “Amcam Hakan
ile do÷uda Sarı Irma÷(a ve) ùantung ovasına kadar sefer ettik”
türk budun k[ılınga]lı türk kagan olurgalı úantuñ balıkka taluy ögüzke tegmiú yok ermiú
T1-D1 “Türk milleti kılınalı, Türk ka÷anı oturalı ùantug úehrine, denize ulaúmıú olan yok imiú.”
úantuñ balıkka taluy ögüzke tegürtim T1-D2 “ùantung úehrine, denize ulaútırdım.”
+KA
ilgerü úantuñ yazıka tegi süledim KT-G3

“Do÷uda ùantung ovasına kadar ordu sevk

ettim”
taluyka kiçig tegmedim KT-G3 “denize pek az kala durdum”
birigerü tokuz ersinke tegi süledim KT-G3

“güneyde Dokuz Ersin’e kadar ordu sevk

ettim”
tüpütke kiçig [teg]medim KT-G3 “Tibet’e pek az kala durdum”
kuurıgaru yençü üg[üz] keçe temir kapıgka tegi süledim KT-G4 “batıda ønci (Sır Derya)
ırma÷ı(nı) geçerek Demir Kapı’ya kadar ordu sevk ettim”
bunça yirke tegi yorıtdım KT-G4 “bunca diyara kadar (ordularımı) yürüttüm”
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neñ neñ sabım erser beñgü taúka urtum KT-G11
ebedi taúa hâkkettim.”

“(Söyleyecek) her ne sözüm var ise

ilgerü kadırkan yıúka tegi kirü temir kapıgka tegi koonturmıú KT-D2
da÷larına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleútirmiúler.”
tabgaç bodunka beglik urı oglin kul boltı KT-D7
evladı kul oldu.”

“Do÷uda Kingan

“Çin halkına, bey olmaya layık erkek

tabgaçgı begler tabgaç Ɨtin tutupan tabgaç kaganka körmiú KT-D7
hizmetindeki (Türk) beyleri, Çin unvanları alarak Çin hakanına tabi olmuúlar.”

“Çinlilerin

tabgaç kaganka ilin törüsin alı birmiú KT-D8 “Çin hakanı için (böylece) fetihler yapmıú,
ülkeler almıúlar.”
ilgerü küün tugsıkda bükli kaganka tegi süleyü birmiú kuurıgaru temir kapıgka tegi süleyü
birmiú KT-D8 “Do÷uda, gün do÷usunda Bükli hakanına kadar sefer edivermiúler, batıda Demir
Kapı’ya kadar sefer edivermiúler”
ne kaganka iúig küçüg birür men KT-D9 “Hangi hakana hizmet ediyorum.”
ança tip tabgaç kaganka yagı bolmıú KT-D9 “Böyle deyip Çin hakanına düúman olmuú”
kañım kaganka baúlayu baz kaganıg balbal tikmiú KT-D16
ba÷ımlı Hakanı balbal (olarak) dikmiú”

“Babam Hakan için önce

kuurıgaru temir kapıgka tegi süledimiz KT-D17 “batıda Demir Kapı’ya kadar sefer ettik”
kuurıgaru keñü tarmanka tegi türük bodunug ança koonturtumız KT-D21 “Batıda Kengü
Tarman’a kadar Türk halkını öylece yerleútirdik”
kül tigin yadagın oplayu tegdi oñ totok yurçin yaraklıg eligin tutdı yaraklıgdı kaganka
ançuladı KT-D32 “Kül Tigin yaya olarak atılıp hücum etti. Vali Ong’un kayın biraderini, silahlı
(iken), el(i) ile yakaladı (ve) silahlı olarak Hakana takdim etti”
antag ödke ökünüp kül tiginig az erin irtürü ıttımız KT-D40 “böyle bir zamana üzülüp
Kül Tigin’i az (miktarda) er ile ulaútırıp gönderdik”
yigirmi kün olurup bu taúka bu tamka koop yollug tigin bitidim KT-GD “Yirmi gün
oturup bu taúa, bu duvara hep Yollug Tigin, (ben) yazdım.”
t[okuz] ersinke tegi süledim BK-K3 “Dokuz Ersin’e kadar sefer ettim.”
tüpütke kiçig tegmedim BK-K3 “Tibet’e az kala durdum.”
neñ neñ sabım [ers]er bengü taúka urtum BK-K8 “(Söyleyecek) her ne sözüm (var) ise
(bu) ebedi taúa hâkettim.”
[t]ürgiú kaganka kıızım[in ….] ertinü ulug törün alı birtim BK-K9 “Türgiú hakanına
kızımı pek büyük (bir) törenle alıverdim.”
[ilgerü kadırkan yıúka tegi kirü] temir kapıgka tegi koonturmıú BK-D3, D4 “Do÷uda
Kingan da÷larına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleútirmiúler.”
tabgaç bodunka beglik urı ogılin kuul kıltı BK-D7 “(Bu yüzden, Türk halkı) Çin halkına
bey olmaya layık erkek evladını kul yaptı.”
türük begler türük atin ıttı tabg[açgı] begler tabg[aç atin tutupan tabgaç kaganka körmiú
BK-D7 “Türk beyleri Çin (unvanlarını alarak Çin hakanına tabi olmuúlar.”
ilgerü kün tugsıkka bükli [k]aganka tegi süleyü birmiú BK-D8
“Do÷uda, gün
do÷usunda, Bükli hakanına kadar sefer edivermiúler.”
ilgerü kün tugsıkka bükli [k]aganka tegi süleyü birmiú BK-D8
“Do÷uda, gün
do÷usunda, Bükli hakanına kadar sefer edivermiúler.”
tabgaç kaganka ilin törüsin alı birmiú BK-D8
“Çin hakanı için (böylece) fetihler
yapmıú, ülkeler almıú

241

I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi ùöleni, 18-20 Kasım 2009, AFYONKARAHøSAR

kaganlıg bodun ertim kaganım kanı ne kaganka iúig küçüg birür men BK-D9 “Hakan
sahibi bir halk idim; hakanım nerde? Hangi hakana hizmet ediyorum?”
tabgaç kaganka yagı bolmıú BK-D9 “Çin hakanına düúman olmuú.”
kañım [kaganka] baúlayu baz kaganıg balbal tik[miú BK-D13
“Babam hakan için
(amcam hakan) önce ba÷ımlı hakanı balbal (olarak) dikmiú.”
kuurıgaru keñü tarbanka tegi türük bodunug ança koontur[t]umız BK-D18
“batıda
Kengü Tarban’a kadar Türk halkını öylece yerleútirdik.”
bir yılka tört yolı süñüúdüm BK-D30 “Bir yılda dört kez savaútım.”
yıúka agdı BK-D36 “...da÷a tırmandılar.”
otuz artukı tört yaúıma oguz tezip tabgaçka kirti BK-D36 “Otuz dört yaúımda O÷uzlar
kaçıp Çin’e gittiler.”
t[atab]ı bodun tabgaç kaganka körti BK-D39 “Tatabı halkı Çin hakanına tabi oldu.”
çorakka tegip yolagçı [er]ig […] keçenke tegi BK-GD “Çorak (arazi)ye varıp öncü
askerleri....Keçen’e kadar...”
kañ[ım k]agan [ı]t yıl onunç ay altı otuzka uça bardı BK-G10 “babam hakan köpek
yılının onuncu ayının yirmi altısında vefat etti.”
lagzin yıl biúinç ay yiti otuzka yog ertürtüm BK-G10 “domuz yılının beúinci ayının
yirmi yedisinde cenaze (törenini) tamamladım.”
iç buyruk sebig kül erkin baúlayu ulayu buyruk bunça amtı begler kañım kaganka ertiñü
ertiñü timag kıltı BK-G14
“Hassa kumandanı Sebi÷ Kül ørkin baúta olmak üzere (bütün)
kumandanlar, úimdiki bunca beyler babam Hakana pek çok pek çok alkıú (ve) övgüde
bulundular.”
Türk budun Tabgaçka körür erti T1-B1 “Türk milleti Çine tabi idi.”
kanın kodup tabgaçka yana içikdi. T1-B2 “Hanını bırakıp Çine tekrar teslim oldu.”
ögüzke tüúdi T1-G9 “Nehire düútü.”
türk budunug ötüken yirke ben özüm bilge tonyukuk ötüken yirig konmıú tiyin eúidip
biriyeki budun kurıyakı yırıyakı öñreki budun kelti T1-G10 “Türk milletini Ötüken yerine, ben
kendim Bilge Tonyukuk Ötüken yerine konmuú diye iúitip güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki,
do÷udaki millet geldi.”
türk budun k[ılınga]lı türk kagan olurgalı úantuñ balıkka taluy ögüzke tegmiú yok ermiú
T1-D1 “Türk milleti kılınalı, Türk ka÷anı oturalı ùantug úehrine, denize ulaúmıú olan yok imiú.”
türk budun k[ılınga]lı türk kagan olurgalı úantuñ balıkka taluy ögüzke tegmiú yok ermiú
T1-D1 “Türk milleti kılınalı, Türk ka÷anı oturalı ùantug úehrine, denize ulaúmıú olan yok imiú.”
úantuñ balıkka taluy ögüzke tegürtim T1-D2 “ùantung úehrine, denize ulaútırdım.”
úantuñ balıkka taluy ögüzke tegürtim T1-D2 “ùantung úehrine, denize ulaútırdım.”
bolçuka tañ öntürü tegdimiz T1-K11 “Bolçu’ya úafak sökerken ulaútık.”
neke tezer biz T2-B3 “Niye kaçıyoruz?”
öküú tiyin neke korkur biz T2-B3 “Çok diye niye korkuyoruz?”
temir kapıgka tegi irtimiz T2-G1 “Demir kapıya kadar eriútik.”
tinsi oglı aytıgma tagka tegmiú idi yok ermiú T2-G3 “Tinsi O÷lu denilen da÷a ulaútı÷ı hiç
yokmuú.”
iltiriú kagan bilgesin üçün alpın üçü tabgaçka yiti yigirmi süñüúdi kıtaĔka yiti süñüúdi
oguzka biú süñüúdi T2-G5 “øltiriú Ka÷an bilici oldu÷u için, cesur oldu÷u için, Çine karúı on yedi
defa savaútı, Kıtaya karúı yedi defa savaútı, O÷uza karúı beú defa savaútı.”
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iltiriú kagan bilgesin üçün alpın üçü tabgaçka yiti yigirmi süñüúdi kıtaĔka yiti süñüúdi
oguzka biú süñüúdi anda ayguçı[sı] yime ben ök ertim, yagıçısı yime ben ök ertim iltiriú kaganka
türk bögü kaganka türk bilge kaganka T2-G6 “øltiriú Ka÷an bilici oldu÷u için, cesur oldu÷u için,
Çine karúı on yedi defa savaútı, Kıtaya karúı yedi defa savaútı, O÷uza karúı beú defa savaútı.
Onlarda müúaviri yine bizzat ben idim, kumandanı yine bizzat ben idim. øltiriú Ka÷ana, Türk Bögü
Ka÷anına, Türk Bilge Ka÷anına.”
neñ yirdeki kaganlıg budunka büntegi bar erser ne buñı bar erteçi ermiú T2-D6
“Herhangi bir yerdeki ka÷anlı millete böylesi var olsa, ne sıkıntısı mevcut olacakmıú?”
bu yerde maña kul boltı BK-D36 “Burada bana kul oldu.”
sü baúı inel kagan tarduú úad barzun tidi bilge tonyukukka baña aydı T1-K7 “Ordu baúı
ønel Ka÷an, Tarduú úadı gitsin dedi. Bilge Tonyukuk’a, bana úöyle dedi.”
kıyınıg köñlüñçe ay, ben saña ne ayayın tidi T1-K8 “Cezayı gönlünce söyle, Ben sana ne
söyleyeyim dedi.”
+Iñ+A
yırıgaru yir bayırkuu yiriñe tegi süledim KT-G4
kadar ordu sevk ettim”

“kuzeyde Yir Bayırku topraklarına

bir kiúi yañılsar uguúı bodunı biúükiñe tegi kııdmaz ermiú KT-G6 “bir kiúi suç iúlese,
onun boyu(na), halkı(na) (ve) hısım akrabasına kadar (herkesi) öldürmezlermiú”
süçig sabıña yemúak agısıña arturup üküú türük bodun öltüg KT-G6 “(Çin halkının) tatlı
sözlerine
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tokuzunç ay yeti otuzka yog ertürtümiz KT-KD “Dokuzuncu ay(ın) yirmi yedi(sin)de
yas töreni(ni) tamamladık”
barkin bedizin bitig taú[in] biçin yılka yitinç ay yiti otuzka koop alkd[ım]ız KT-KD
“Türbesini, resimlerini-heykellerini (ve) kitabe taúını Maymun yılında, yedinci ayın yirmi
yedisinde hep bitirdik.”
barkin bedizin bitig taú[in] biçin yılka yitinç ay yiti otuzka koop alkd[ım]ız KT-KD
“Türbesini, resimlerini-heykellerini (ve) kitabe taúını Maymun yılında, yedinci ayın yirmi
yedisinde hep bitirdik.”
eçim kagan olurtukka özüm tigin erk... BK-D14 “Amcam hakan (tahta) oturdu÷unda ben
prens güc(ünde idim?...)”
teñri yarlıkaduk üçün tört yegirmi yaúımka tarduú bodun üze úad olurtum BK-D15
“Tanrı (öyle) buyurdu÷u için on dört yaúımda Tarduú halkı üzerine ùad oturdum.”
ol ödke kuul kuullug küñ küñlüg bolmıú erti BK-D18
olmuú idi.”

“O devirde köleler (bile) köleli

+Im+A
yeti yegirmi yaúıma tañut tapa süledim BK-D24 “On yedi yaúımda Tangutlara do÷ru
sefer ettim.”
eki otuz yaúıma tabgaç tapa süledim BK-D25 “Yirmi iki yaúımda Çin’e do÷ru sefer
ettim.”
altı otuz yaúıma çik bodun kırkız birle yagı boltı BK-D26 “Yirmi altı yaúımda Çik halkı,
Kırgızlarla birlikte (bize) düúman oldu.”
otuz artukı sekiz yaúıma kııúın kııtaĔ tapa süledim BK-G2 “Otuz sekiz yaúımda kıúın
Kıtaylara do÷ru sefer ettim.”
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kül tigin yiti otuz yaúıña karluk bodun erür barur erkli yagı boltı KT-K1 “Kül Tigin yirmi
yedi yaúında (iken) Karluk halkı (serbestçe) hareket eden (bir) düúman oldu”
Metinlerin taranması sonucunda Köl Tigin, Bilge Ka÷an ve Tonyukuk yazıtlarında +(k)A
hal ekinin geçti÷i toplam 125 cümle tespit ettik. Ekin bu cümlelerdeki görev da÷ılımı ayrıntıya
girilmeden aúa÷ıdaki tabloda gösterilmiútir:
+(K)A
Görevi

Kullanım Sayısı

Yönelme

89

Bulunma

24

Soyutlama

9

Eksiltili Kullanım

2

Vasıta

1

Toplam

125


Aúa÷ıdaki tabloda fiillerin yönelme hal ekli isimlerle kaç defa kullanıldı÷ı görülmektedir:




ĂŐͲ

ϭ

ŝĕŝŬͲ

Ϯ

ŬƂƌƺďŝůͲ

Ϯ

ƚĞŐƺƌͲ

Ϯ

ĂůŦďŝƌͲ

Ϯ

ŝƌͲ

ϭ

ŬƵůďŽůͲ

Ϯ

ǇĂŐŦďŽůͲ

ϰ

ĂůŬͲ

ϭ

ŝƚͲ

ϭ

ŬƵƵůůƵŐďŽůͲ

Ϯ

ǇĂŹŦůͲ

ϲ

ĂƌƚƵƌͲ

ϰ

ŝƔŝŐŬƺĕƺŐďŝƌͲ

Ϯ

ŬƵƵůŬŦůͲ

ϭ

ƵĕĂďĂƌͲ

ϭ

ĂǇͲ

ϯ

ŬĂǌŐĂŶͲ

ϭ

ŬƺŹůƺŐďŽůͲ

ϭ

ƵƌͲ

ϭ

ďĂůďĂůƚŝŬͲ

ϭ

ŬĂǌŐĂŶƵďŝƌͲ

ϰ

ŽůƵƌͲ

Ϯ

ƚĞǌͲ

ϭ

ďĂƐͲ

ϭ

ŬŦŦĚͲ

ϭ

ƂŬƺŶͲ

ϭ

ƚŝŵĂŐŬŦůͲ

ϭ

ďĂƐŦŬͲ

ϭ

ŬŦůŦŶͲ

ϭ

ƂƚƺŶͲ

Ϯ

ƚƺƔͲ

ϭ

ďĂǇƵƌĞƌͲ

ϭ

ŬŝƌͲ

Ϯ

ƐƺůĞͲ

ϭϯ

ǇŽŐĞƌͲ

ϭ

ďŝƚŝͲ

ϭ

ŬŽŽŶͲ

ϰ

ƐƺůĞǇƺďŝƌͲ

ϰ

ǇŽƌŦƚͲ

ϭ

ďŝƚŝƚͲ

ϭ

ŬŽŽŶƚƵƌͲ

ϰ

ƐƺŹƺƔͲ

ϱ



ĞďŝƌƺďĂƌͲ

ϭ

ŬŽƌŬͲ

ϭ

ƔĂĚŽůƵƌͲ

ϭ

ĞƌĂƚďƵůͲ

ϭ

ŬƂƌͲ

ϲ

ƚĞŐͲ

ϵ
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Aúa÷ıdaki tabloda ise bu görev da÷ılımının tespit edildi÷i örnekler fiiller esas alınarak
gösterilmiútir:
ƚĂďŐĂĕŬĂ
ŬĂŐĂŶŬĂ

ĂŐͲ
ǇŦƔŬĂ

<Ͳϯϲ

ŝƌͲ

ĂůŦďŝƌͲ
ŽŐůƵŵĂ
ƚĂďŐĂĕŬĂŐĂŶŬĂ

ƚĞŵŝƌŬĂƉŦŐŬĂƚĞŐŝ

<Ͳ<ϭϬ
<dͲϴ͕<dͲ<

ƂǌƺŵŽůƵƌƚƵŬƵŵĂ
<dͲϯϮ

ŬĂŐĂŶŬĂ
<dͲ'ϲ͕<Ͳ<ϱ
<dͲ'ϲ͕<Ͳ<ϱ

ĂůƚŦǇĞŐŝƌŵŝǇĂƔŦŹĂ
dϭͲ<ϳ
dϭͲ<ϳ
dϭͲ<ϴ

ƚƺƌƺŬƺŵĞ
ďŽĚƵŶƵŵĂ

ďŝƔƺŬŝŹĞƚĞŐŝ

dϭͲ<ϯ

ďĂƐŦŬͲ



ďĂůŦŬŬĂ

<dͲ<ϴ

ƚĂďŐĂĕŝůŝŹĞ

dϭͲϭ

ŬŝƌͲ
ĞďŝŹĞ
ƚĂďŐĂĕŬĂ

ďĂǇƵƌĞƌͲ

<Ͳ<ϭϰ
<Ͳϯϲ

ŬŽŽŶͲ

dϭͲ<ϯ

ĕƵŐĂǇǇŦƔнT
ƚƂŐƺůƚƺŶǇĂǌŦнT

ďŝƚŝͲ

<dͲ'ϲ͕<Ͳ<ϱ
<dͲ'ϲ͕<Ͳ<ϱ

ŬŽŽŶƚƵƌͲ

<dͲ'

ƚƺƌŬďŝůŐĞŬĂŐĂŶŝůŝŹĞ

dϮͲϴ

ǇŦƔŬĂƚĞŐŝ
ƚĂƌŵĂŶŬĂƚĞŐŝ
ƚĞŵŝƌŬĂƉŦŐŬĂƚĞŐŝ
ŬĞŹƺƚĂƌďĂŶŬĂƚĞŐŝ

ĞďŝƌƺďĂƌͲ



ŬŽƌŬͲ

ŽŶƚƺŶŬĞ

dϭͲ<Ϯ

ŶĞŬĞ

ďŝƚŝƚͲ

<dͲϮ
<dͲϮϭ
<Ͳϰ
<Ͳϭϴ

dϮͲϯ

ŬƂƌͲ

ĞƌĂƚďƵůͲ
ŬƵƵƚŦŹĂ

<dͲ'ϲ

ŬŦůŦŶͲ

ƵŬĂ

ƚĂƔŬĂ

<Ͳ<ϭϯ͕<Ͳ'ϭϬ
<Ͳ<ϭϯ͕<Ͳ'ϭϬ

ŬŦŦĚͲ
<dͲϭϲ

ďĂƐͲ

ŦŬĂ

<dͲϯϭ

ŬĂǌŐĂŶƵďŝƌͲ

ďĂůďĂůƚŝŬͲ
ŬĂŹŦŵŬĂŐĂŶŬĂ

<dͲϵ͕<Ͳϵ

ŬĂǌŐĂŶͲ

ĂǇͲ
ďŝůŐĞƚŽŶǇƵŬƵŬŬĂ
ďĂŹĂ
ƐĂŹĂ

<Ͳ<ϵ

ŝƔŝŐŬƺĕƺŐďŝƌͲ

ĂƌƚƵƌͲ
ƐƺĕŝŐƐĂďŦŹĂ
ǇĞŵƔĂŬĂŐŦƐŦŹĂ

dϮͲ'ϭ

ŝƚͲ

ĂůŬͲ
ďŝĕŝŶǇŦůŬĂǇŝƚŝŶĕĂǇǇŝƚŝ
ŽƚƵǌŬĂ

dϭͲϮ
dϭͲϮ

ŵĂŹĂ
ŬĂŐĂŶŬĂ
dĂďŐĂĕŬĂ
ƚĂďŐĂĕŬĂŐĂŶŬĂ

<dͲϯϭ

ŝĕŝŬͲ
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ŬƂƌƺďŝůͲ
ƚĂƚŦŹĂƚĞŐŝ
ŽŐůŦŹĂƚĂƚŦŹĂƚĞŐŝ

ƔĂĚŽůƵƌͲ
<dͲ'ϭϮ
<Ͳ<ϭϱ

ƚƂƌƚǇĞŐŝƌŵŝǇĂƔŦŵŬĂ

<dͲ'ϯ

ƚĞŐͲ

ŬƵůďŽůͲ
ƚĂďŐĂĕďŽĚƵŶŬĂ
ŵĂŹĂ

ƚĂůƵǇŬĂ
ƚƺƉƺƚŬĞ
ďŝǌŝŹĞ
ĕŽƌĂŬŬĂ
ďĂůŦŬŬĂ
ƚĂůƵǇƂŐƺǌŬĞ
ďŽůĕƵŬĂ
ƚĂŐŬĂ

<dͲϳ
<Ͳϯϲ

ŬƵƵůůƵŐďŽůͲ
ŽůƂĚŬĞ

<dͲϮϭ͕<Ͳϭϴ

ŬƵƵůŬŦůͲ
ƚĂďŐĂĕďŽĚƵŶŬĂ

<Ͳϳ

ƚĞŐƺƌͲ
ďĂůŦŬŬĂ
ƚĂůƵǇƂŐƺǌŬĞ

ŬƺŹůƺŐďŽůͲ
ŽůƂĚŬĞ

<Ͳϭϴ

dϭͲϮ
dϭͲϮ

ǇĂŐŦďŽůͲ

ŽůƵƌͲ
ƂĚŬĞ
ďŽĚƵŶŬĂ

<dͲ'ϯ
<dͲ'ϯ͕<Ͳ<ϯ
<dͲϰϬ
<Ͳ'
dϭͲϭ
dϭͲϭ
dϭͲ<ϭϭ
dϮͲ'ϯ

ƚĂďŐĂĕŬĂŐĂŶŬĂ
ĂůƚŦŽƚƵǌǇĂƔŦŵĂ
ǇŝƚŝŽƚƵǌǇĂƔŦŹĂ

<dͲ'Ϯ
<dͲϮϲ

<dͲϵ͕<Ͳϵ
<ͲϮϲ
<dͲ<ϭ

ǇĂŹŦůͲ

ƂŬƺŶͲ
ƂĚŬĞ

<dͲϰϬ

ďŝǌŝŹĞ
ĞůŝŹĞ
ŬĂŐĂŶŦŹĂ

dϭͲ'ϱ͕dϭͲϳ

ƵĕĂďĂƌͲ

ƂƚƺŶͲ
ŬĂŐĂŶŦŵĂ
ƐƺůĞͲ

<dͲϭϵ͕<Ͳϭϲ
<dͲϮϯ͕<Ͳϭϵ͕<Ͳ
ϭϵ
<Ͳϭϵ

ŦƚǇŦůŽŶƵŶĕĂǇĂůƚŦŽƚƵǌŬĂ <Ͳ'ϭϬ

ŬŦŦƌŬŦǌǇĞƌŝŹĞƚĞŐŝ
ƔĂŶƚƵŹǇĂǌŦŬĂƚĞŐŝ
ƚĞŵŝƌŬĂƉŦŐŬĂƚĞŐŝ
ƚŽŬƵǌĞƌƐŝŶŬĞƚĞŐŝ
ǇĂǌŦŬĂƚĞŐŝ
ǇĂǌŦŹĂ
ǇĞƚŝǇĞŐŝƌŵŝǇĂƔŦŵĂ
ǇŝƌďĂǇŦƌŬƵƵǇŝƌŝŹĞƚĞŐŝ
ĞŬŝŽƚƵǌǇĂƔŦŵĂ
ŽƚƵǌĂƌƚƵŬŦƐĞŬŝǌǇĂƔŦŵĂ

<Ͳϭϱ
<dͲϭϳ
<dͲϭϳ͕<dͲ'ϰ
<dͲ'ϯ͕<Ͳ<ϯ
<dͲ'ϯ
<Ͳϯϭ
<ͲϮϰ
<dͲ'ϰ͕<Ͳ<ϯ
<ͲϮϱ
<Ͳ'Ϯ

ƵƌͲ
ŬŽŽŷǇŦůŬĂǇŝƚŝǇĞŐŝƌŵŝŬĞ
ƚĞǌͲ
ŶĞŬĞ

dϮͲϯ

ƚŝŵĂŐŬŦůͲ
ŬĂŐĂŶŬĂ

ƐƺůĞǇƺďŝƌͲ
ďƺŬůŝŬĂŐĂŶŬĂƚĞŐŝ
ŬƺŶƚƵŐƐŦŬŬĂƚĞŐŝ
ƚĞŵŝƌŬĂƉŦŐŬĂƚĞŐŝ

<dͲ<

<Ͳ'ϭϰ

ƚƺƔͲ

<dͲϴ͕<Ͳϴ
<Ͳϴ
<dͲϴ

ƂŐƺǌŬĞ

dϭͲ'ϵ

ǇŽŐĞƌͲ

ƐƺŹƺƔͲ
ďŝƌǇŦůŬĂ
ĕĂĕĂƐĞŹƺŶŬĞ
ŬŦƚĂŷŬĂ
ŽŐƵǌŬĂ
ƚĂďŐĂĕŬĂ

<ͲϯϬ
<dͲϯϮ
dϮͲ'ϱ
dϮͲ'ϱ
dϮͲ'ϱ

ƚŽŬƵǌƵŶĕĂǇǇĞƚŝŽƚƵǌŬĂ

<dͲ<

ǇŽƌŦƚͲ
ďƵŶĕĂǇŝƌŬĞƚĞŐŝ
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Çalıúmamızın asıl hedefi +(k)A hal ekinin kullanıldı÷ı cümlelerdeki fiillerle iliúkisinin,
ekin görevinin belirlenmesinde ne derece etkili oldu÷uydu. Buna göre söz konusu üç yazıtta geçen
+(k)A hal ekli isimlerin kendinden sonra hangi fiillerle kullanıldı÷ını, isim-fiil iliúkisinin isme
gelen hal ekinin görevinin belirmesinde bir etkisinin olup olmadı÷ını anlamaya çalıútık. Bilindi÷i
üzere yazıtlarda sınırlı bir dil malzemesiyle karúı karúıya oldu÷umuzdan burada isim+ek [(k)A]’ in
sadece yo÷un olarak kullanılan bazı fiillerle dikkat çeken iliúkisine dair örnekleri verece÷iz.
+(k)A hal ekli isim 3 cümlede alı bir- “alıvermek” fiiliyle iliúki kurmuú ve her 3 cümlede
de birisi adına birisi için ifadesiyle yönelme iúlevinde zannetti÷imiz kullanıúlarda ek ilgi iúlevinde
kullanılmıútır. “tabgaç kaganka ilin törüsin alı birmiú KT-D8 ” (Çin hakanı için (böylece) fetihler
yapmıú, ülkeler almıúlar.) Talat Tekin tarafından bu úekilde Türkiye Türkçesine aktarılan bu
cümlenin (Tabgaç ka÷anın ilini töresini alıvermiú.) úeklinde aktarılması gerekir.
Ek, öd “zaman” kelimesine eklendi÷i 2 cümlede kuullug bol- , 1 cümlede küñlüg bol- ve
1 cümlede ökün- fiilleriyle kullanılmıú ve bu cümlelerde bulunma iúlevi görmüú; kul bol- ve kuul
kıl- fiilleriyle kullanıldı÷ında ise yönelme iúlevi görmüútür. Ancak bu iúlev bir yer ve mekan
ifadesinden ziyade soyut anlam içermekte olup, eklendi÷i fiilin “ olur- ” birinci anlamını de÷il de
“hükmetmek” anlamındaki ikinci anlamını ça÷rıútırmaktadır.
Ekin öd ismi ve olur- fiiliyle iliúkisi fiilin mecaz anlamda kullanıldı÷ını da göstermiútir.
Yazıtları günümüz Türkçesine aktaran araútırmacılar (V. Thomsen, H. N. Orkun, M. Ergin, T.
Tekin) buradaki +kA ekini bulunma iúleviyle kullanmıúlardır. Buna karúılık ekin yönelme iúlevi
gördü÷ü, dolayısıyla cümledeki ifadenin bugünün Türkçesine “bu zamana hükümdar oldum” diye
aktarılması gerekti÷i de belirtilmiútir. (ølhan: 2001,175), Hatice ùirin User, Yazıtlar döneminin
konusal söz varlı÷ını hazırladı÷ı çalıúmasında (H. ù. User: 2009, 528) olur- fiilinin bu cümlede ve
baúka cümlelerde “tahta çıkmak; hüküm sürmek, hükmetmek” anlamlarında kullanıldı÷ını
belirtmiútir. Bu görüúlerden faydalanarak biz de cümleyi “zamana hükmettim, zamanı yönettim”
úeklinde aktarmanın bir sakıncası olmadı÷ı görüúündeyiz. Böylece konuúan kiúinin hükmetme
fiilini, zamanı, devri belirtmek yoluyla yapmıú oldu÷u sonucuna varabiliriz.
+kA eki kullanılarak bodun kelimesini olur- fiiline ba÷layan di÷er cümlede de fiilin mecaz
anlamıyla kullanıldı÷ı görülmektedir.
Ekin, iyelik ekinden sonra kullanılan +A úekliyle, süçig ve sab isimlerini artur- fiiline
ba÷ladı÷ı 2 cümlenin günümüz Türkçesine aktarmalarında fiilin dönüúlü çatıda kullanıldı÷ını
görüyoruz. Oysaki yazıtlarda her ne kadar ar- fiili geçmese de Uygur dönemi metinlerinden fiilin
bu kökünün varlı÷ını biliyoruz.1 Durum böyle olunca söz konusu cümlelerin günümüz Türkçesine,
fiilin dönüúlü úekli kullanılarak aktarılmasında bir çeliúki hissi uyanmaktadır.
süle- fiili esas alındı÷ında +(k)A eki, eklendi÷i kelimelerde tegi edatıyla birlikte
kullanılıyorsa yönelme, tek baúına kullanılıyorsa bulunma iúlevi göstererek kullanım bakımından
bir fark yaratmıútır.
süñüú- fiili esas alındı÷ında “bir yılka… süñüú-" BK-D30, “çaça señünke süñüú-” KTD32, “kıtaĔka …. süñüú-”T2-G5, “oguzka… süñüú- ” T2-G5 vb. kullanıúlarda iúteúlik ifade
eden fiille olan irtibat, ekin iúteú çatıya uygun olmadı÷ı izlenimi vermektedir. E÷er burada bir
eksiltili söyleyiú söz konusu de÷ilse, msl.anlam olarak “o÷uz adına, kıtayn adına” düúünülmezse
burada müúareket, karúılıklılık, iúteúlik anlamında bir kullanım söz konusudur.
Burada verdi÷imiz örneklerden de görüldü÷ü üzere Orhun yazıtlarının daha do÷ru bir
úekilde anlaúılması ve günümüz Türkçesine aktarılması için metinler üzerinde yapılacak ayrıntılı ve
sınırlı gramer çalıúmalarının gereklili÷i ve önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kelime ve ek
iliúkilerinin tam anlamıyla ortaya konulmasıyla söz diziminin anlamlandırılmasını da
kolaylaútıracak olan çalıúmalar Eski Türk Yazıtlarının ve di÷er tarihi dönem metinlerinin
anlaúılmasında ve anlatılmasında önemli bir görevi yerine getirecektir.


1

ùinasi Tekin, Maytrısimit, Atatürk Üniversitesi Yayınları nu:54, Erzurum 1960, s.351
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