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ÖZET
Türk tarihine göz atıldığında savaşlarla ve kahramanlıklarla dolu olduğu görülecektir. Bu
durum bilinen en eski Türk yazıtlarından başlayarak Türk tarihini ve kültürünü aydınlatan birçok
esere de büyük ölçüde yansımıştır. Türklerin atlı ve göçebe bir toplum olmaları da bu savaşçı
özellik kazanmalarında büyük ölçüde etkili olsa gerektir. Ata binme sanatında çok başarılı
oldukları, savaş aletlerinin ustaca kullandıkları bugüne kadar hep uzun uzadıya incelenmiş
konulardır.
Bu makalede Karahanlı Türkçesi eserlerinde askerlikle ilgili terimler üzerinde durulacaktır.
Bu bağlamda Karahanlı Türkçesi metinleri, özellikle, Kutadgu Bilig, Divânü Lügat-it Türk ve
‘Atabetü’l Hakayık, Satır Arası Kur’an Teucümesi üzerinde uurşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır.
Bu şekilde metinlerde savaşla ilgili ortak olarak yer alan sözcükler tespit edilmiş ve sözcüklerin
kullanıldıkları yerlerdeki anlamları, etimolojileri ele alınmıştır. Üzerinde durulacak sözcükler
şunlardır: basu, karguy, kuyag, yasıç, süŋü, temürgen, tolum, tura, toy, çıgılvar, kėş, yaġıçı.
Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Kutadgu Bilig, Dîvânü lügati-t Türk, Atabetü’l
Hakayık, Askerî terimler
SOME MILITARY TERMS IN QARAQHANID TURKIC
ABSTRACT
When we glance at the Turkish history, we will see that it is full of wars and heroism. This
situation reflected to a lot of Turkish texts such as Orhon inscriptions, Divânu Lugat-it Turk, and
so on. In this point, Turks’ nomad culture had been effective to gain combative characteristic
them. Until now, Turks’ combative characteristic was researched and the characteristics of Turks
such as riding horse skillfully, using battle’s tools skillfully was examined.
In this article, I will discuss the war technique and some terms about military service. In this
point, I made a comparative study on Kutadgu Bilig, Divânu Lugat-it Turk, Atabetü’l Hakayık,
Interlinear Qur’an Translation. Firstly, in these four texts, I determined some common words and
pointed out places of words in texts and etimologies of these words. The words which I will
discuss are: basu, karguy, kuyag, yasıç, süŋü, temürgen, tolum, toy, çıgılvar, kėş, yaġıçı.
Key Words: Qaraqhanid Turkic, Qutadgu Bilig, Dîvânü lügati-t Türk, Atabetu’l Haqayık,
military terms.
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Clauson’da köken olarak *süŋ- eylemine bağlanan sözcük için a lance, spear “mızrak,
kargı” karşılığı verilmiş ve süŋü:g adıyla akraba olduğu söylenmiştir. (1972: 834b) Räsänen’de
süŋüg, süŋü, süŋi biçimleri yer alan sözcüğe lanze “mızrak” anlamı verilmiştir. (1969: 437a)
DTS’de sözcük kop’e “mızrak” karşılığı ile yer alır. (Nadaleyaev, vd.1969: 517) DanKelly’de süŋ“kamışlar arasına gizlenmek, güç kullanarak sokmak” eylemleri altında yer almıştır. Eserde sözcük
için lance, spear “mızrak, kargı” karşılığı verilmiştir. (Dankoff 1985: 171) Marcel Erdal OTWF’de
sözcüğü *süŋ- eylemine bağlamış, “spear, lance: mızrak, kargı” karşılığını vermiştir. (1991: 205)
TES’te “tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh” şeklinde tanımlanan
sözcüğün eski dönemlerden beri kullanıldığı ifade edilmiştir. Bir de sözcüğün Türkçeden Arapça
ve Sırpça’ya geçtiği belirtilmiştir. (Eren 1999: 88). Derleme Sözlüğünde yer alan süngü I sözcüğü
sünge adına gönderilmiş ve “ucunda ıslak bez bulunan, fırındaki kızgın külleri süpürmeye yarayan
sırık” anlamında kullanıldığı açıklanmıştır. Egorov sözcüğün sanç- eyleminden gelmiş
olabileceğini söylemektedir, bu açıklama genel olarak kabul görmeyen bir görüştür. (Egarov 1964:
182)
TS’de sözcük için 4 anlam verilmiştir:
1. Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh.
2. Mezar başına nişan olarak dikilen sırık.
3. Isıtma kazanında kömürün karıştırılmasını sağlayan demir çubuk.
4. Kavlakları düşürmek için kullanılan sivri uçlu, uzun çelik çubuk. (TS 1998: II 2051)
Dîvânü lügati-t Türk’te birkaç kez geçen sözcüğün geçtiği yerler şöyledir:
süŋü başaklandı “Kargı temrelendi (sinan).” (Atalay 1992, II 264 )
ol süŋü başakladı “O mızrağa demir uç (sinan) aktı.” (Atalay 1992, III 337)
kıkrıp atıg kemşelim
kalkan süŋün çomšalım
kaynap yana yumşalım
katgı yagı yawalsun
Düşmanı anlatarak diyor ki: “Onların üzerine bağırarak nara atarak saldıracağız, süngü ve
kalkanla vuruşacağız; düşmanla karşılaşınca şiddetleneceğiz,- sonra barış isterlerse duracağız. Katı
düşmanı yumuşatıncaya kadar savaşacağız.” (Atalay 1992, III 368)
eŋ aşnu yıraktın tegişgü okun
yagusa süŋün teggü birse boyun
“İlk önce uzaktan oklar ile vuruşmalı; yaklaşınca ve yüz yüze gelince de süngü ile hücum
etmelidir.” (Arat 1991, 2376)
Sözcük günümüz modern Türk Dillerinde de yaşamaktadır: Blk. süngü, Nog. süngi, TatK.
sönge, Kar. süngü, Yak ünü, Yakutçada baştaki s-’nin düşmesi eski bir kuraldır, Çuv. sana.
5. temürgen “Ok temreni”
Dîvânü lügati-t Türk’te sözcük için “Ok temreni. Oğuzca” karşılığı verilmiştir. Clauson’da
temürge:n maddesinde temür adından türetildiği belirtilen sözcük için arrow-head “ok ucu”
karşılığı verilmiştir. (1972: 509b) TES’de “ok, kargı gibi şeylerin ucuna takılan sivri demir”
şeklinde tanımlanmıştır. Burada sözcüğün temür adına eklenen -gen küçültme ekiyle oluştuğu da
belirtilmiştir. Ligeti’nin Macaristan’da yer ve kişi adı olarak kullanılan Kumanlardan kalma
temörkény biçimini öne sürerek DLT’deki sözcüğün temürken biçiminde okunması gerektiğini ve
sözcüğün 14. yüzyılda Moğolca’ya demren biçiminde geçtiğini söylediği, Clauson’un açıklamaları
ve sözcüğün çağdaş Türk şivelerindeki durumları aktarılır. (Eren 1999: 401) Sözcük için DTS’de
nakoneçnik “uç” karşılığı verilmiştir. (Nadaleyaev, vd.1969: 551) DanKelly’de ise tämür maddesi
altında verilen sözcük için arrowhead “temren, ok ucu” karşılığı verilmiştir. (Dankoff 1985: 185)
Sözcük DS’de yer almış ve dermek II maddesine gönderme yapılarak “kalın ağaç, çatıda
kullanılan en kuvvetli ve kalın ana ağaç” şeklinde tanımlanmıştır. TS’de ise sözcüğün “ok, kargı
gibi nesnelerin ucundaki sivri demir” anlamında kullanıldığı belirtilmiştir. SDD’de demren olarak
yer alan sözcük “tavan çatısında bulunan en kuvvetli kiriş” anlamında verilmiştir.
6. tolum (tulum) “Silah”
Dîvânü lügati-t Türk’te “Silah (silah).” karşılığıyla yer alan sözcük pek çok kez geçmiştir.
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er tulumlandı “adam savaş silahlarını giyindi (labisa … awzar al-harb wa-s-silah).”
(Atalay 1992, II 30)
tulumlug er “Silahlı kişi (mudajjaj).” (Atalay 1992, II 30)
er tulum mandı “Adam silah kuşandı (labisa).” (Atalay 1992, II 30)
ol yagıka tulum anuttı “O, düşmana karşı silah hazırladı (a´adda).” Hazırlanan diğer şeyler
için de aynısı söylenir. (Atalay 1992, I 215)
tulum anutsa kulun bulur; tulum anutsa bulun bolur “(Düşmanı için) silah hazırlayan tay
da bulur; silahı unutan tutsak olur.” [Bu söz] hazırlık yapmanın önemini vurgulamak için
söylenmiştir. (BA I, 215)
Sözcük için DanKelly’de weapon “silah” karşılığı verilmiştir. (Dankoff 1985: 199) DTS’de
TOLUM maddesinde sözcüğün orujie, snaryajenie “silah, teçhizat” anlamında kullanıldığı
belirtilmiştir. (Nadaleyaev, vd.1969: 573) Clauson’da sözcük için weapons, military equipment
“silah, askeri donanım” anlamı verilmiş, sözcüğün sadece Karahanlı Türkçesinde kullanıldığına da
değinilmiştir. Ayrıca sözcüğün Orta Türkçede kullanılan tuluŋ sözcüğünün ikincil biçimi olan
“deri, kap, deri tulumlar şişirilerek yapılan sal” anlamındaki bu sözcükten farklı bir sözcük olması
gerektiği vurgulanmıştır. Clauson bu iki sözcüğün tol- eylemiyle anlam bakımından ilişkili
görünseler de günümüz Türk dillerindeki tulum biçiminin bu olasılığı düşük kıldığını, bu
sözcüklerin tul- eylemiyle bağlantıları olmadığını belirtmiştir. (1972: 500a) Räsänän’de sözcük
için Waffe, Werkzeug “silâh, savaş teçhizatı” karşılığı verilmiştir. (1969: 487a) Marcel Erdal ise
OTWF’de tulum biçiminde okuduğu sözcük için “weapon” karşılığını vermiş, sözcüğün DLT ve
Kutadgu Bilig’de geçtiği yerleri göstermiştir. Erdal, Clauson’un sözcüğü tolum “deri tulumba”
sözcüğüyle karıştırdığını (15. yy’dan önce bu sözcük yok) ifade ettikten sonra muhtemelen tul“(topa) vurmak” < tul-(X)m eylemine dayandığını söylemiştir. (1991: 293)
Sözcüğe DLT’den başka Kutadgu Bilig’de (18) de birçok kez rastlıyoruz. (Arat 1991; 474,
1381, 1537, 2277, 2317, 2339, 2355 (2), 2561, 2563, 4623, 4830, 4838, 5291, 5485, 5594, 6205,
6291.)
bu ay toldı itti kör at ton tolum
ayur köndüreyün tapugka yolum
“Bak bu Ay Toldı atını, giyimini kuşamını silahını düzenledi, yoluna hizmet edeyim diye
bekler.” (Arat 1991, 474)
7. toy “Ordu karargâhı”
Eski Uygur metinlerinden beri görülen bu sözcük Dîvânü lügati-t Türk’te “askerî karargâh
(mu‘askar). Buradan gelerek :: han toy ‘Hakanın karargahı, hakanın ordu kurduğu yer’ denir.
Oğuzlar bu sözcüğü bilmezler.” şeklinde bir açıklama verilmiştir.
Sözcüğe Kutadgu Bilig’de şu beyitlerde rastlanmaktadır:
tüşürse toyug ked körüp berk yirig
yırak ıdmasa tıdsa yıgsa erig
“Karargâh kurarken, çok dikkat etmeli ve korunaklı bir yer seçmeli; askerden nöbetçiler
tayin etmeli ve bunlar da çok uyanık durmalıdır.”(Arat 1991, 2347)
yagıka yagusa yėzekin alu
tüşürse toyug körse ot suv talu
“Öncü kuvveti ile düşmanın yakınlarına sokulmalı; otuna ve suyuna iyice dikkat ederek,
karargâh kurmalıdır.” (Arat 1991, 2349)
İbnü Mühenna Lügatinde de rastladığımız sözcük için DanKelly’de military camp “askeri
kamp” şeklinde tanımlanmıştır. (Dankoff 1985: 196) DTS’de TOJ I maddesinde 2 anlam
verilmiştir: 1. Stavka, rezidentsiya “karargâh, konak; 2. Gorod “şehir” anlamlarında kullanıldığı
belirtilmiştir. (Nadaleyaev, vd.1969: 572) Clauson’da sözcüğün başlangıçta a camp “kamp” anlamı
taşıdığı, sonradan a community “topluluk”, large gathering “büyük toplantı”, feast “şölen”,
wedding feast “düğün ziyafeti” anlamlarını kazandığı belirtilmiştir. (1972: 566b) TS’de toy II
maddesi altında “ziyafet, eğlence, düğün yemeği, yemekli eğlence” şeklinde tanımlanmıştır.
8. çıgılvar “Kısa bir ok türü”
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Dîvânü lügati-t Türk’te bu sözcük için çıgılwar, çıgılwar okı “Küçük ok” Bu kısa bir oktur,
karşılığı verilmiştir. Şu beyitte de geçmektedir:
utru turup yagdı aŋar kiş okı çıgılwar
aydım asıg kılgu emes sen takı yalwar
“Karşıma durup başına ok torbasından oklar yağdı; ona, yalvarman fayda etmez, dedim”
DanKelly’de sözcük short arrow “kısa ok” anlamıyla verilmiştir. (Dankoff 1985: 91)
DTS’de ise sözcük için korotkie strelı “kısa ok” karşılığı verilmiştir. (Nadaleyaev, vd. 1969: 148)
Clauson ise sözcüğün –var ekiyle türetilmesinden dolayısıyla İran kökenli olması gerektiğini iddia
etmiştir. Clauson’un sözcük için verdiği karşılık ise short arrow “kısa ok”tur. (1972: 408a)
Dîvânü lügati-t Türk’te 2 yerde geçmektedir. (Atalay 1992, I 493-21; 494-3)
9. kėş “Ok kılıfı, sadak”
İlk defa Runik yazılı metinlerde rastladığımız sözcük bu metinlerde “okluk, sadak”
anlamıyla kullanılmıştır.
Altunlig keşig belimtä bantım. Tänri elimkä bökmädim. Äsizim ä! Yıta! (Uyuk-Turan Yazıtı,
2. dize)
Sözcük Dîvânü lügati-t Türk’te şu şekilde tanımlanmıştır: “Sadak”. Oğuzlar ve onların
akrabası olan Kıpçaklar bu sözcüğü bilmezler. Sözcük keš kurman “ok ve yay konan kap”, keš
kurugluk “sadak, gedeleç” biçiminde ikileme olarak yer almaktadır.
DanKelly’de keš sözcüğü için quiver “sadak” karşılığı verilmiş, Kaşgârî’nin Dîvânü lügati-t
Türk’te bu sözcük için belirttiği Oğuzlar ve onların akrabaları olan Kıpçaklar bu sözcüğü
bilmezler” kaydına da değinilmiştir. (Dankoff 1985: 104) Clauson kė:ş maddesinde a quiver “ok
kılıfı” karşılığını verdiği sözcük için Eski Kırgızca’da –ė- ile yazıldığını da belirtmiştir. (1972:
752b) DTS’de ise KIŠ II maddesi KEŠ sözcüğüne gönderilmiş, sözcük için kolçan “ok kılıfı”
karşılığı verilmiştir. (Nadaleyaev, vd.1969: 310) Räsänän’de sözcüğün Orta Türkçede Köcher
“okluk, sadak” karşılığında kullanıldığı belirtilmiştir. (1969: 258a)
Talat Tekin “Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler” adlı eserinde sözcüğün Orta Türkçe
metinlerinde uzun i ile kiş “okluk, sadak” biçiminde görüldüğünü belirtmiştir. (Tekin 1995: 106)
Karahanlı Türkçesi metinlerinden yalnızca Dîvânü lügati-t Türk’te yer alan sözcük 9 yerde
geçer: (Atalay 1992; I 393-8; I 444-19; I 457-3; I 494-3; I 504-2; II 275-19; II 333-10; III 126-18;
III 281-5.)
ok kėšte çaldır çaldır etti “Ok sadakta çaldır çaldır etti (taqalqala)” (Atalay 1992, I 457)
ok kėš içre çıgıl tıgıl kıldı “Ok sadakta çığıl çığıl ses çıkardı.” (Atalay 1992, I 393)
ol okın kėšte çalrattı “O sadakta oku seslendirdi (sawwata).” Herhangi bir şeye ses
verdirilirse (taqalqala bihi) yine böyle denir. (Atalay 1992, II 333)
ok kėšte çalradı “Ok sadakta takır takır etti (taqalqala).” (Atalay 1992, III 126)
kėš kapgaklandı “Sandık bir kapakla örtüldü (‘ifas).” (Atalay 1992, II 275)
utru turip yagdım aŋar kėş okı çıgılvar
aydım asıg kılgu emes sen takı yalvar
Düşmanı anlatarak diyor ki: “O benim karşıma geçtiğinde ok torbasından bana ok yağdırdı,
sonra da, ‘yalvarma fayda vermez dedim.’” (Atalay 1992, I 494)
10. yagıçı “Savaşçı, muharip, düşmana karşı savaşan kişi”
Orhon yazıtlarından ve Eski Uygurca metinlerinden beri görülen sözcük yagı “düşman”
adına –çı yapım ekinin eklenmesiyle oluşturulmuştur.

y(ä)mä b(ä)n ök (ä)rt(i)m y(a)gıçı[si] y(ä)mä b(ä)n ök (ä)r[t](i)m ilt(e)r(i)ş k(a)g(a)nka
türük b(ö)gü k(a)g(a)nka türük bilgä k[(a)g(a)nka] “de ben idim, düşmanla savaşanı da ben idim.
İlteriş Kağan’a, Türk Bögü Kağan’a, Türk Bilge Kağan’a... (Tekin 1994: 20-21)
Sözcüğe Karahanlı Türkçesi metinlerinde Divanü lügati’t Türk ve Kutadgu Bilig’de
rastlanmaktadır.
ürüŋ kırgıl artuk yagıçı bolur,

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2)

1191

yagıçı bolur ham yaragçı bolur
Beyaz ve gri saçlı (savaşçılar) fazla savaşçı, saldırgan olurlar, onlar hem savaşçı, saldırgan
hem de ehil olurlar’(Arat 1991, 2372)
negü tir ėşitgil yagıçı kür er
bu saklık bile öz yagısın urar
“İhtiyat ile hareket edip, düşmanını yenen, cesur muharip ne der, dinle.” (Arat 1991, 2019)
negü tir ėşitgil yagıçı kür er
kümüş birse altun yagısın urar
“Düşmana karşı koyan cesur insan ne der, dinle; altın ve gümüş veren düşmanını mağlup
eder.” (Arat 1991, 5480)
Karahanlı Türkçesi metinlerinden sonra sözcük “savaşçı” anlamıyla İbnü Mühenna
Lügatinde de görülmektedir.
Clauson sözcük için “one who act against the enemy: Düşmana karşı savaşan kişi”
karşılığını vermiş, sözcüğün kökeninin yağı “düşman” sözcüğüne dayandığı belirtmiştir. (1972:
986b) DTS’de sözcük için boinstvenniyi “Savaşçı, muharip” karşılığı verilmiştir. (Nadaleyaev,
vd.1969: 275) Marcel Erdal, OTWF’de yagı (< yagı+çı) köküne bağladığı sözcük için profession
of soldier “profesyonel asker” karşılığı vermiştir. (Erdal 1991: 113)
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