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BAZI ESKİ TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE NOTLAR∗
Geng SHİMİN *∗∗
Özet
20 yıldan fazla (1952-1975) Kazakça çalışmış bir Türkolog olarak, aşağıda, Kazakçayla
ilgili birkaç Eski Türkçe kelime üzerine notlar sunacağım.
Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Kazakça qıd-, älp, kiyeli, ıγar

qıd2000 yılında İzmir’de düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dili Kongresine katıldıktan sonra
Ankara’ya gittim ve Türk Dil Kurumunu ziyaret ettim. Burada Prof. Dr. A. B. Ercilasun bana Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten’in bazı sayılarını verdi. Belletenin 1993 sayısında (1995’te yayınlanmış)
onun mükemmel bir makalesini okudum: “Bir Kişi Yaŋılsar Oγuşı Bodunı Bişükiŋe Tegi Kıdmaz Ermiş
(KT, G6 = BK, K4) İbaresi Üzerine”. qıdıγ“kenar, kıyı, sınır” ismiyle qıd- fiilini ayrıntılı bir şekilde
tartıştığı bu makalesinde şunları söylüyor: “... qıd- fiiline herhangi bir şeye kenar, sınır, hudut yapmak
anlamını verebiliriz. Bu anlamı metnimize tatbik edersek şu sonucu elde ederiz: Bir kişi yanılsa,
kabilesine, milletine, evine, eşiğine kadar kıyı yapmazmış”. Benim düşünceme göre, onun bakış açısı da
hedefi tutturamamış. (Onun bu çevirisindeki ev ve eşik kelimelerini tartışmayacağım).
Geçen yüzyılda birçok Türkoloğun bu fiili yanlış çevirdiğini ve anlamadığını söylemeliyiz.
Örneğin Thomsen:1 “Si un homme tombait en faute, ils ne s’avançaient pas jusqu’a ... de sa race et de
son”. Burada Thomsen yanlış bir şekilde qıdmaz’ı ‘ilerleyemez, ileri gidemez’ şeklinde çevirmiş.
Almanca çevirisindeki2 cümle, aslında aynı Fransızcasındaki gibi çevrilmiştir: “und selbst wenn ein Mann
(von uns) abfiel-die Besonnenen innerhalb seines Geschlechtes oder seines Volkes auf Abwege zu
bringen, haben sie doch nicht erreicht’.
Radloff’un herhangi bir çevirisini (1894, 1895, 1897) görmedim. Buraya Radloff’un, Thomsen’ın
yukarıda adı geçen Fransızca kitabından yaptığı Almanca çevirisini alıntılıyorum (s.168): “(selbst) der
sich irrende Mensch wagt sich nicht an die Ehre (den Schmuck) ihrer Weisen und ihres Volkes’. Radloff
fiili cesaret/cüret etmemek olarak çevirir.
S.E. Malov’un çevirisi ise şöyledir: “No ésli (otdel’nye lica) iz tjurkov (i soblaznjalis’), to celye
rody (daže) do svojstvennikov (do bračnogo rodstva) ne otklonjalis’”.3
Malov’un qıd- fiilini “ayrılmak” olarak çevirmesi de doğru değildir.
H.N. Orkun’un çevirisi: “Bir kişi yanılsa soyu, kavmi, bişükine (?) kadar ilerlemez imiş” (Orkun
1987, s.25).
Orkun’un burada Thomsen’ın Fransızca eserinden çeviri yaptığını düşünüyorum.
Prof. Dr. Talat Tekin A Grammar of Orkhon Turkic adlı kitabında, söz konusu kelimeyi ıqıdmaz
olarak okuyor ve “barındırmak” olarak çeviriyor .4 Fakat bu ikna edici ve inandırıcı bir düşünce değildir.
Aynı yazarın Orhun Yazıtları (Tekin 1988, s.4) adlı kitabında kelime qııdmaz olarak transkribe
edilmiş ve günümüz Türkçesine “bir kişi suç işlese, onun boyu(na), halkı(na) (ve) hısım akrabasına kadar
(herkesi) öldürmezler imiş” olarak aktarılmıştır.
Bu makale, “Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 55 (4), 2002, s.335-338”de yayınlanmıştır.
** Departmant of Uighur Language and Culture, Sentral University for Nationalities, 100081 Beijing, China.
1
V. Thomsen, Inscription de L’Orkhon Déchiffrées, 1896, s. 116.
2
ZDMG 78 (1924) s.141’de yayınlandı.
3
S. E. Malov, Pamjatniki drevnetjurkskoj pis’mennosti, 1951, metinde s. 28 çeviride s. 34.
4
T. Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, 1968, s. 231, 262.
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Bazı Eski Türkçe Kelimeler Üzerine Notlar

olarak ikiye bölünmüştür. Uygurca metni Nobel’in Almanca çevirisinin yanı sıra Çince orijinali ile de
karşılaştırdığımız zaman, kelimenin yukarıda ifade edilen anlamlarının yanında bir de Çince
weili
“güç, kudret” ye karşılık gelen “haşmet/heybet/azamet” anlamını taşıdığını gördük.

威力

Genellikle, Kazakçanın Eski Türkçenin bazı leksik unsurlarını hala koruduğu söylenir; örneğin,
bir çeşit istek ifadesi yapımında kullanılan iygi<ädgü ‘iyi’ (körseygi edim ‘keşke
görseydim/görebilseydim’); izgi ‘iyi’<ädgü/äzgü (izgi, Hakasça ya da Sarı Uygurca gibi bir z-Türk
dilinden ödünçleme olabilir); iyis<ET ıdı- ‘kokla- +fiilden isim yapan –s eki.’ Burada değinmek
istediğimiz son fakat aynı derecede önemli olan şey, gençken Sinjian’da Kazak halkının sürekli şu ifadeyi
kullandıklarını duymuştuk: ıγar körsetiw ‘tehdit etmek’. ıγar kelimesi bin yıldan daha uzun bir zamandan
beri var, Kültigin yazıtının Doğu 29. satırında: ıγar elligdä [ıγar qaγanlıγda yeg qıltım]. Bu cümleyi, “Ben
onları güçlü ülkelerin halkından ve güçlü kağanlardan daha iyi yaşar hale getirdim/yaşattım” şeklinde
çevirdik. Ama yazık ki, Çin’de ya da başka ülkelerde yayınlanmış Kazakça sözlüklerde bu kelimeyi
bulamadık. (Fakat yazımızı bitirdikten sonra, bu kelimeyi Prof. Dr. V. Gabain’in ‘Irano-Turkic relation in
the late Sasanian periond’ adlı makalesinde bulduğumuza sevindik (Gabain 1983, s. 263 ighar “güçlü”<
Sogdca ygh’r).
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