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DVANÜ LÛGAT’T-TÜRK’TE GEÇEN TÜRK BOYLARI VE
BOYLARA AT DL ÖZELLKLER

TURKIC PEOPLES AND THEIR LANGUAGE ASPECTS IN
DVANÜ LÛGAT’T-TÜRK

Özkan AYDODU
Özet:
Divanü Lûgati’t-Türk, Türk dilinin en önemli yadigârlarndandr. Eser,
Türklerin XI. yüzyldaki dili, kültürü, edebiyat ve yaay ile ilgili çok kymetli
bilgiler sunmaktadr. Bu bilgilerin en önemlilerinden birisi de o dönemde yaayan
Türk boylar ve bu boylarn dil özellikleri hakknda verdii bilgilerdir. Divanü
Lûgati’t-Türk’ten önce yazlm olan eserlerde bu konuya deinilmemi olmas,
eserin kymetini arttrmaktadr. Bu çalmada, Divanü Lûgati’t-Türk’te dank
olarak sunulan Türk boylar ve bu boylarn dil özellikleri ile ilgili bilgiler bir araya
getirilmi ve bu bilgiler nda bir tasnif yaplmaya çallmtr.
Anahtar Kelimeler: Divanü Lûgati’t-Türk, Türk boylar, Türkçe.
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Abstract:
Divanü Lûgati’t-Türk is one of the most significant works of Turkish
language. It gives so precious information about language, culture, literature and life
style of Turks in 11th century. One of these significant information is about Turkic
peoples and language aspects of these peoples living in that period. It increases in
this book's value that there was not a work giving those information before Divanü
Lûgati’t-Türk. In this study, the information about Turkic peoples and their language
aspects straggly stated in Divanü Lûgati’t-Türk have been gathered together and it
has been tried to make a classification in light of the foregoing.
Key Words: Divanü Lûgati’t-Türk, Turkic peoples, Turkish.
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Kâgarl Mahmud, Divanü Lûgati’t-Türk’ü Araplara Türkçeyi
öretmek amacyla kaleme almtr. Bir amac daha vardr: Türkçenin
Arapça ile atba gittiini göstermek. Kâgarl, eserinin bana Türklerin
dünyaya egemen olacaklarn bildiren hadis rivayetini de ekleyerek Türkçe
örenmenin bir gereklilik olduunu belirtmitir.
Kâgarl, eseri olutururken Türk ilini batanbaa dolatn ve
böylelikle Türk boylarnn dil özelliklerini de örenerek bunlardan
faydalandn ifade etmitir. Eseri olutururken sadece o dönemde
kullanlmakta olan kelimeleri dikkate alm, kullanlmayan kelimeleri
eserine almamtr. Kelimelerin anlamlar verilirken mümkün olduunca
kelimenin içinde geçtii bir cümle, bir atasözü, bir iir vb. de yazlmtr. Bu
sebeple Divanü Lûgati’t-Türk; Türk dili, kültürü, edebiyat, halkbilimi
açsndan esiz bir hazine deeri tamaktadr.
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Divanü Lûgati’t-Türk, Araplara yönelik hazrland için Türkçe
kurallar ve kelimeler, Arapça kurallara uydurularak verilmitir. Bu sebeple
eserde geçen kurallar ve kelimelerin Arapça bilmeyen birisi tarafndan
bulunmas ve anlalmas güçlemektedir. Ayrca eserde yer alan kural ve
bilgiler çok dank bir ekilde bulunmaktadr. Kâgarl, yeri geldikçe
parçalar halinde bilgiler vermekte ancak bir konu hakkndaki bu bilgilerin
tamam, eserin içine serpitirilerek verilmi olmaktadr. Türk boylar, bu
boylara ait dil özellikleri hakkndaki bilgiler de bu sebeple eserin tamamna
yaylm vaziyettedir.
Çalmamzda, boy ve dil özelliklerini tespit etmek için Besim Atalay
tarafndan hazrlanm olan üç ciltlik Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi
taranmtr. lk önce Kâgarl’nn Divan’da geçen bir Türk boyu ile ilgili
vermi olduu bilgiler aktarlm, daha sonra bu boyun dil özellikleri
örnekleriyle ortaya konulmutur.
Divanü Lûgati’t-Türk, farkl Türk boylarn dil özelliklerini ele alan ilk
eser olmas bakmndan çok büyük bir öneme sahiptir. Kâgarl Mahmud,
XI. yüzylda mevcut Türk boylar hakknda bilgi vermi ve bu boylarn
kullanm olduklar dilin o dönemin yaz dili olan Hakaniye Türkçesinden
farkllklarn, hem ses bilgisi hem de ekil bilgisi açsndan ortaya
koymutur. Bu tarihten önce yazlm dil yadigârlarmzdan hiçbirinde,
boylara ve dil özelliklerine ait bir bilgiye rastlanmamaktayd.
Yakn zamanda yaplan Türk boylar ve onlarn dil özellikleri ile ilgili
çalmalarda, genellikle Ouz boyu ve onun dil özellikleri veya eserlerde yer
alan ve çada Türk lehçelerinde de görülen dil özellikleri tespit edilmitir.
Ancak Ouzlar hariç, Divan’da geçen o dönemdeki Türk boylar ve dil
özellikleri ile ilgili kapsaml bir çalma yaplmamtr.
Divanü Lûgati’t-Türk’ten önceki dönem ve eserlerdeki farkl boylarn
dil özelliklerini inceleyen çalmalar arasnda Zeynep Korkmaz ve Gürer
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Gülsevin’in aratrmalar saylabilir. Zeynep Korkmaz, konuyla ilgili
çalmasnda, Ouzlarn VII. yüzyldan itibaren bir konuma diline sahip
olduklarn ve bu konuma dilinin yer yer yaz dilini de etkilediini ve yaz
dilinde yer alan hangi ses ve ekil unsurlarnn Ouzca olduunu
örnekleriyle ortaya koymaktadr. 1 Gürer Gülsevin’in çalmas da Köktürk
bengü talarnda yer alan Ouzca unsurlar ortaya koymutur. Gülsevin’in bu
çalmas, Zeynep Korkmaz’n yukarda anlan makalesini tamamlayc
nitelikte olup günümüz Ouz grubu lehçelerinden ve özellikle Halaç
lehçesinden örneklerle Eski Türkçe dönemindeki Ouzca unsurlar ses bilgisi,
ekil bilgisi ve söz varl olarak ortaya konmutur. 2
Gülsevin’in dier bir çalmas da Divan’dan önce yazlm olan
Kutadgu Bilig’de yer alan farkl lehçelerin özellikleriyle ilgilidir. Bu
çalmada, bugün farkl lehçelerin karakteristik özellii olarak bilinen
unsurlarn Kutadgu Bilig’de bir arada kullanld, metinden alnan
örneklerle ortaya konulmutur. Gülsevin bu unsurlar, eklerde görülenler ve
söz varlnda görülenler olarak iki grupta ele alm ve daha sonra bu ikili
kullanmlarn her birinin günümüz Türk lehçelerinden hangilerinde
varlklarn sürdürdüklerini tablolar halinde göstermitir. 3
Divanü Lûgati’t-Türk’ü tantan ve Divan’da geçen farkl boylarn dil
özelliklerini ele alan çalmalar arasnda, Ahmet Caferolu ve Zeynep
Korkmaz’n çalmalar en önde gelenlerdendir. Ahmet Caferolu, Divanü
Lûgati’t-Türk’ü bütün yönleriyle ele alarak oldukça geni bir inceleme
ortaya koymutur. Çalma hem eseri tantmas hem de eserde geçen Türk
boylarn ve bu boylarn konutuklar Türkçenin ortak ve farkl yönlerini çok
geni bir ekilde ele almas açsndan önemlidir. 4
Zeynep Korkmaz da çeitli çalmalarnda, Divanü Lûgati’t-Türk’ün
önemi üzerinde durmu ve özellikle Ouzca ile ilgili bilgileri bir araya
getirerek Ouzca’nn o dönemdeki etkinlii ve özellikleri hakknda çok
ayrntl ve kymetli bilgiler vermitir. 5
Günümüz dilcileri, Türk lehçe gruplarn adlandrrken çeitli ölçütler
kullanmlardr. Bunlar, u ekilde özetlenebilir:

1

2

3

4
5

Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçedeki Ouzca Belirtiler”, Türkoloji Dergisi, C. VI, S. I, Ankara 1974,
s. 15-30.
Gürer Gülsevin, “Köktürk Bengü Talarndaki Ouzca Özellikler”, Karde Azlar (Türk Lehçe ve
iveleri Dergisi), S. 7, Ankara 1998, s. 12-18.
Gürer Gülsevin, “Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: ‘Denk Çiftler’”, Turkish Studies /
Türkoloji Arastrmalar, Volume 2/2, Spring 2007, s. 276-299.
Ahmet Caferolu, Türk Dili Tarihi, C. II, Enderun Kitabevi, stanbul 2000, s. 19-48.
Zeynep Korkmaz, “Kâgarl Mahmut ve Ouz Türkçesi”, Türk Dili Dergisi Divanü Lûgat-it-Türk
Özel Says, S. 253, Ankara 1972, s. 3-19. ; Zeynep Korkmaz, “XI-XIII. Yüzyllar Aras Ouzca”,
TDAY-Belleten 1973/1974, Ankara 1974, s. 41-48. ; Zeynep Korkmaz, “Kâgarl Mahmud ve
Divanu Lügat-it-Türk”, Millî Kültür, C. II, S. 10, s. 15-19.
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almaktadr 7 . Argularn iki dil bildikleri 8 , dillerinin çetrefilli ve çaprak
olduu 9 belirtilmektedir.
1.1.1. Argularn Dil Özellikleri:
1.1.1.1. Argular, kelimenin ortasnda veya sonunda bulunan “y” harfini
“n”ye çevirirler: koy > kon (koyun), çay > çan (yoksul), kayu nes >
kanu nes (hangi ey) (DLT, I-31); koy > kon (koyun) (DLT, III-140); kay
> kan (hangi) (DLT, III-237).
1.1.1.2. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).
1.1.1.3. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr 10 : baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); bititküçi > bititdeçi (“bititteçi” olmal)
(yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten, gözetici) (DLT, II-318);
torauç > toradaç (dorayan, dorayc), orauç > oradaç (urayan,
urayc) (DLT, III-314).
1.1.1.4. Argular, görülen geçmi zaman II. teklik ahs çekiminde “s” olan ahs ekini bir takm kelimelerinde “-” yaparlar ve “tapndu”
derler ki “tapndn” demektir. Yine Argularn “sen onu kaçrdn” anlamna
olan “sen an kaçurdu” sözleri de böyledir: tapnds > tapnd (tapndn),
sen an kaçurdus > sen an kaçurdu (sen onu kaçrdn) (DLT, II-167).
1.1.1.5. Öbür Türklerde, görülen geçmi zaman I. teklik ahs çekimi
“bardm”, “keldim” eklindeyken Argular, görülen geçmi zaman ekinin
ünlüsünü ötre yaparak “bardum”, “keldüm” eklinde çekimlerler: bardm >
bardum (vardm), keldim > keldüm (geldim) (DLT, III-140).
1.1.1.6. Argular, yönelme hali ve ilgi hali eki olarak “ka” kelimesini
kullanrlar: atamka brdim yarmak (babama para verdim), anamka tawar
brdim (anama mal verdim), atamka söz aydm (babama söz söyledim)
(DLT, III-212).
1.1.1.7. Argular, dier Türklerin “ço” dedikleri kelimenin ilk hece
ünlüsünü üstün yaparlar ve “ça” derler: ço > ça (gürültü) (DLT, III225).
7
8
9
10

Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. I, TDK Yaynlar, Ankara 1985, s. 127.
Atalay, age, C. I, s. 29.
Atalay, age, C. I, s. 30, 379; C. III, s. 269.
Bir önceki madde göz önüne alndnda Argularn her iki eki de kulland söylenebilir.
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yr ermes > bu turas yr tegül (bu, durulacak yer deildir), bu ta aku
ermes > bu ta aas our tegül (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT,
II-68).
1.4. Çiiller:
Türklerden üç oyman addr. Birinci oymak, Barsgan’n ilerisinde bir
kasaba olan Kuyas’ta oturur. kinci oymak, Traz (Talas) yaknlarnda bir
kasabada oturur. Üçüncü oymak, Kâgar’da bulunan bir takm köylerde
oturur. Çiil adnn kökeni u ekilde açklanmtr: Zülkarneyn Argu
ülkesine gelmi. Çok yamur yam olduundan her yer çamurmu.
lerlemek çok güç olduu için Zülkarneyn, “n çi gil est” (Bu ne çamurdur)
demi ve buraya bir kale yaplmasn emretmi. Kaleye “Çigil” ad verilmi.
Bu olaydan sonra, o kaleye yerleen Türklere “Çigilî” denmi ve bu ad
yaylmtr 15 .
1.4.1. Çiillerin Dil Özellikleri:
1.4.1.1. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).
1.4.1.2. Uygur, Argu, Çiil, Tos, Yama gibi Türk boylarnn büyük
bir ksm görülen geçmi zaman ekinin “-di/-d” olmasnda birlemilerdir
(DLT, II-60).
1.4.1.3. Çiil, Yama, Tos, Argu ve Uygur dillerinde sfat-fiil yapan
ek olarak “-u/-gü” kullanlr: bu ya kuru our ermes (bu, yay kuracak
vakit deildir), bu turu yr ermes (bu, durulacak yer deildir), bu ta aku
ermes (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT, II-68).
1.4.1.4. Çiilcede büyüklere, saylan kiilere “siz” denir, “sen”
demektir (DLT, III-124).
1.4.1.5. Çiil, Yama, Tos dillerinde kelimeler çok kere ötre olur
(DLT, III-139).
1.5. Çomullar:
Divan’da, Türklerden bir oymak olduu bilgisi yer almaktadr 16 .
Çomullarn Türkçeyi iyi bildikleri ve bunun dnda ayr bir azlarnn da
olduu ifade edilmektedir 17 .

15
16
17

Atalay, age, C. I, s. 393-394.
Atalay, age, C. I, s. 394.
Atalay, age, C. I, s. 29-30.
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1.5.1. Çomullarn Dil Özellikleri:
1.5.1.1. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.6. Hakanllar (Hakaniye):
Kâgar ve yöresinde kurulan Karahanl Devleti’ni oluturan halk ve
bunlar tarafndan konuulan Türkçedir. Hakanllar ülkesi halknn konutuu
Türkçe için “en açk ve en tatl” ifadesi kullanlmaktadr. 18
1.6.1. Hakanllarn Dil Özellikleri:
Divan’da, Hakanllarn dil özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamtr.
1.7. Karluklar:
Karluklar, göçebe Türklerden bir bölüktür. Ouzlardan ayrdrlar.
Onlar için, “Ouzlar gibi Türkmendirler 19 .” denilmektedir. Buradan
Karluklarn da Ouzlar gibi göçebe olduu anlalmaktadr.
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1.7.1. Karluklarn Dil Özellikleri:
Divan’da,
rastlanmamtr.

Karluklarn

diliyle

ilgili

herhangi

bir

bilgiye

1.8. Kaylar:
Divan’da, Türklerden bir bölük olduu bilgisi yer almaktadr 20 .
Kaylarn Türkçeyi iyi konutuklar ve ayr bir azlarnn olduu ifade
edilmektedir 21 .
1.8.1. Kaylarn Dil Özellikleri:
1.8.1.1. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.9. Kençekler:
Divan’da, Türklerden bir bölük olduklar, iki dil bildikleri 22 ve
Kâgar’da Kençekçe konuan köylerin olduu 23 bilgisi yer almaktadr.
18
19
20
21

Atalay, age, C. I, s. 30.
Atalay, age, C. I, s. 473.
Atalay, age, C. III, s. 158.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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Divan’da, Türkçe sözcüklerde “h” ünsüzü bulunmad bilgisi
verildikten sonra Kençek dilinde, bu ünsüzün bulunmasnn nedeni olarak
bunlarn Türk ilinden olmayp buraya sonradan göç etmi olduklar bilgisi
verilmektedir 24 .
Kâgarl daha sonra bu dilin kötü bir Türkçe olduu hatta Türk dilinde
bulunmayan “h” ünsüzünü kullandklar için bunlarn Türk saylamayacan
söylemektedir 25 .
1.9.1. Kençeklerin Dil Özellikleri:
1.9.1.1. otan ve Kençek dillerinde kelimenin önünde bir ön ses “h-”
türer: ata > hata (ata), ana > hana (ana) (DLT, I-32).
1.9.1.2. Kençek dilinde II. teklik ahs zamiri “sen”, esreyle “sin”
eklinde söylenir (DLT, III-138).
1.10. Kpçaklar (Kfçaklar):
Kpçaklarla ilgili olarak sadece Türklerden bir bölük olduu bilgisi yer
almaktadr 26 .
1.10.1. Kpçaklarn Dil Özellikleri:
1.10.1.1. Ouzlarla Kpçaklarda, ön seste bulunan “y-” ünsüzü ya
düer ya da “c-” olur: yelkin > elkin (yolcu), yl suw > l (lk su), yincü
> cincü (inci), yudu > cudu (devenin uzam tüyü) (DLT, I-31); ytti >
çetti (eriti), yundum > çundum (ykandm) (DLT, II-314).
1.10.1.2. Ön seste bulunan “m-”yi Suvarlarla Ouzlar ve Kpçaklar “b”ye çevirirler: men bardum > ben bardum (ben vardm), mün > bün (çorba)
(DLT, I-31).
1.10.1.3. Yama, Toxs, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.10.1.4. Çigiller ve baka Türklerce ( Ò) olarak söylenen bu harfi
Bulgar, Suvar, Yemek, Kpçak boylar hep birden ( z) olarak söylerler 27 :
aÒak > azak (ayak), karn toÒt > karn tozd (karn doydu) (DLT, I-32).

22
23
24
25
26
27

Atalay, age, C. I, s. 480.
Atalay, age, C. I, s. 30.
Atalay, age, C. I, s. 119.
Atalay, age, C. I, s. 32.
Atalay, age, C. I, s. 474.
Bir önceki madde göz önüne alndnda Kpçaklarn hem ( Ò)li hem de (
kullandklar söylenebilir.
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1.10.1.5. Ouzlarla Kpçaklar kelime içinde ve ek banda bulunan
“”leri atarlar: çumuk > çumuk (ala karga), tamak > tamak (boaz),
baraan > baran (giden), uraan > uran (vuran) (DLT, I-33); buan >
buak (içi skntl kii) (DLT, I-154); tançad > tançad (bozuldu, çürüdü)
(DLT, III-303).
1.10.1.6. Kpçaklar, Ouzlarn kullandklar “öyle” sözcüündeki “y”
harfini “z” yaparlar: öyle > özle (öle vakti) (DLT, I-114).
1.10.1.7. Sfat yapan “–an” eki, Ouzlar ve Kpçaklarda hece
bandaki “”nin de atlmasyla “–ak” eklinde kullanlmaktadr: buan >
buak (içi skntl kii) (DLT, I-154).
1.10.1.8. Çiilce “baak” sözcüüne Ouzlarla Kpçaklar bir “m”
ekleyerek “bamak” derler: baak (Çiilce) > bamak (pabuç) (DLT, I-378).
1.10.1.9. Bir ii ilemek, isleyenin hakk olduunu gösteren fail için
öbür Türkler “-lk” ekini kullanrken Ouzlar ve Kpçaklar “-sk” ekini
kullanmaktadrlar: ol toralk erdi > ol et torask erdi (onun et doramak
hakk idi), ol sana oralk erdi > ol sana orask erdi (onun sana uramak
hakk idi) (DLT, III-315).
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1.10.1.10. Dier Türklerde “-u/-gü” olan sfat-fiil yapan ek, Ouz,
Kpçak, Peçenek, Bulgar dillerinde “-as/-esi” eklindedir: bu ya kuru our
ermes > bu ya kuras our tegül (bu, yay kuracak vakit deildir), bu turu
yr ermes > bu turas yr tegül (bu, durulacak yer deildir), bu ta aku
ermes > bu ta aas our tegül (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT,
II-68).
1.10.1.11. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr: baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); bititküçi > bititdeçi (“bititteçi” olmal)
(yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten, gözetici) (DLT, II-318);
torauç > toradaç (dorayan, dorayc), orauç > oradaç (urayan,
urayc) (DLT, III-314).
1.10.1.12. Ouzlar ve Kpçaklar ön ses “k-”y “-”ya çevirirler. Bunlar
“alaç”lardan bir bölüktür: kzm > zm (kzm), kanda erdis > anda
erdis (nerede idin) (DLT, III-218).
1.10.1.13. Emir kipi II. çokluk ahs, Kpçaklarla Ouzlarn kuralna
göre çekimlenir. Bunun için fiil kök veya gövdesine “-s” getirilir. Bu
ekilde çekimlenmi fiili dier Türkler yal olan ve saylan kimse için
kullanrlar. Bunun için öbür Türkler II. çokluk ahs çekiminde fiile bir de “lAr” eklerler. lk ekil sayg ifadesi olarak benimsendiinden öbür Türklerin
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çekiminde, iki çokluk unsurunun art arda gelmi olmas yanl saylmamtr.
Ouzlarla Kpçaklar, ilk ekli kabul etmiler ve bu ekilde çekimlemeleri
kurala uygundur: bars (Ouzca ve Kpçakça) > barslar (Öbür
Türklerce) (varn) (DLT, II-64); toras (Ouzca ve Kpçakça) > toraslar
(Öbür Türklerce) (dorayn), oras (Ouzca ve Kpçakça) > oraslar
(Öbür Türklerce) (urayn) (DLT, III-313, 314).
1.10.1.14. Öbür Türklerin yal olan ve saylan kimse için kullandklar
“bars” sözcüünün yerine Ouzlarla Kpçaklar “barsz” sözcüünü
kullanrlar (DLT, II-45).
1.10.1.15. “tunur” sözcüü gibi geni zamanda çekimlenmi fiillerde
Ouzlarla Kpçaklarn âdeti, geni zaman ekinin ünlüsünü “tunar” eklinde
üstün ile söylemektir: tunur > tunar (kapanr, tkanr; bulutlanr) (DLT, II27).
1.10.1.16. Öbür Türklerde görülen geçmi zaman I. teklik ahs çekimi
“bardm” eklindeyken Ouzlar, Suvarlar ve Kpçaklar görülen geçmi
zaman ekinin ünlüsünü üstün yaparak “bardam” eklinde çekimlerler:
bardm > bardam (vardm) (DLT, III-140).
1.10.1.17. Suvarlarla Kpçaklardan bir takmlar ve Ouzlar, görülen
geçmi zaman eki olan “-di/-d” ekinin yerine bütün ahslarda “-duk/-dük”
ekini getirirler. Sadece III. teklik ahsta Ouzlardan birçou, Suvar ve
Kpçaklardan ayrlarak dier Türkler gibi “-di/-d” ekini getirirler: ya kurduk
(o yay kurdu), men ya kurduk (ben yay kurdum), biz ya kurduk (biz yay
kurduk), ol süt sadk (o süt sad), olar taka aduk (onlar daa adlar),
biz aduk (biz adk), ol an urduk (o, onu dödü), men munda turduk (ben
burada kaldm), ol keldük (o geldi), biz keldük (biz geldik), olar ewge kirdük
(onlar eve girdiler), men asar tawar brdük (ben ona mal verdim), men
yarmak trdük (ben para topladm) (DLT, II-61, 62).
1.11. Ouzlar:
Ouzlar, Kâgarl Mahmud’un üzerinde en çok durduu ve bilgi
verdii Türk boyudur. Her boyun sadece kendisi hakknda bilgi verilirken,
herkesin bilmesi gerektii için sadece Ouzlarn kollar ve hayvanlara
vurulan damgalar hakknda da ayrntl bilgiler verilmitir 28 . Divan’da
Ouzca için “dillerin en yenisi” denilmektedir 29 .
Kâgarl Mahmud, Ouzlarn yirmi iki bölük olduunu, her birinin ayr
bir belgesinin ve hayvanlarna vurduklar damgalarnn olduunu ifade
ediyor. Bu yirmi iki Ouz bölüü unlardr: Knk, Kay, Bayundur, Iwa
28
29

Atalay, age, C. I, s. 10-12.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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(Ywa), Salur, Afar, Begtili, Bügdüz, Bayat, Yazr, Eymür, Karabölük,
Alkabölük, gdir, Üregir (Yüregir), Tutrka, Ulayundlu, Tüger, Beçenek,
Çuvaldar, Çepni ve Çaruklu. Bu bölükler adlarn onlar kurmu olan eski
dedelerinin adlarndan almlardr 30 .
Divan’da, Ouzlarn aslnda yirmi dört bölük olduu ancak
alaçlardan iki bölüün bazen bunlardan ayrldklar için Ouz saylmad
ve asl olann da bu olduu ifade edilmektedir 31 .
1.11.1. Ouzlarn Dil Özellikleri:
1.11.1.1. Dier Türklerde “-u/-gü” olan sfat-fiil yapan ek, Ouzlarda
“-as/-esi” eklindedir: yaç bçu nes > yaç bças nes (aaç biçecek
nesne), otus kesgü baldu > otus kesesi baldu (odun kesecek balta) (DLT,
I-13, 14); baru yr > baras yr (gidilecek yer), turu our > turas our
(durulacak yer) (DLT, I-33); bu ya kuru our ermes > bu ya kuras our
tegül (bu, yay kuracak vakit deildir), bu turu yr ermes > bu turas yr
tegül (bu, durulacak yer deildir), bu ta aku ermes > bu ta aas our
tegül (bu daa çklacak zaman deildir) (DLT, II-68); ygü nes > ygesi
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nes (yemek yenecek nesne), yaç bçu > yaç bças nes (aaç biçecek
aygt) (DLT, II-70); tar artu our > tar artas our (buday
temizleyecek vakit), tar artu yr > tar artas yr (buday artacak
yer), tar artu nes > tar artas nes (buday artacak nesne) (DLT, II322); tawratu yr > tawratas yr (davranlacak yer), tepretgü our >
tepretesi our (tepretilecek zaman) (DLT, II-362).
“-u/-gü” ekinin dier bir ilevi de izafet yoluyla mastar yapmaktr.
Ouzlarda ekin bu ilevi de “-as/-esi” ekiyle yaplmaktadr: senis barus
kaçan > senis barass kaçan (senin gitmen ne zaman), menis barum
yakt > menis barasm yakt (benim gitmem yaklat) (DLT, II-69).
1.11.1.2. Ouzlarla Kpçaklarda, ön seste bulunan “y-” ünsüzü ya
düer ya da “c-” olur 32 : yelkin > elkin (yolcu), yl suw > l (lk su), yincü
> cincü (inci), yudu > cudu (devenin uzam tüyü) (DLT, I-31); ytti >
çetti (eriti), yundum > çundum (ykandm) (DLT, II-314).

30
31
32

Atalay, age, C. I, s. 55-59.
Atalay, age, C. III, s. 415-416.
Zeynep Korkmaz, kelime ba y-’lerin dümesi hadisesini daha sonraki Ouzca metinlerde takip
edilebildiini ancak y- > c- deiimi ile ilgili daha sonraki Ouzca metinlerde bir bulguya
rastlanlamadn belirtiyor. O yüzden bu bilgiye ihtiyatla yaklalmas gerektiini ifade ediyor (bk.
Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 10.).
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1.11.1.3. Ön seste bulunan “m-”yi, Suvarlarla Ouzlar ve Kpçaklar
“b-”ye çevirirler 33 : men bardum > ben bardum (ben vardm), mün > bün
(çorba) (DLT, I-31); men bardm > ben bardm (ben vardm) (DLT, I-339).
1.11.1.4. Ouzlarla onlara yakn olanlar ön ve son ses “t”leri, “d”ye
çevirirler 34 : tewey > dewey (deve), öt > öd (delik) (DLT, I-31); tewey > deve
(deve), tak > dak (dahi) (DLT, II-195).
1.11.1.5. Ouzlar, iç seste bulunan “-d-”lerin bir ksmn “-t-”ye
çevirirler: bügde > bükte (hançer), yigde > yikte (ide) (DLT, I-31).
1.11.1.6. Türklerce “f” ile “b” arasnda söylenen çift dudak “w”si,
Ouzlarla onlara yakn olanlar tarafndan di-dudak “v”sine çevrilir 35 : ew >
ev (ev), aw > av (av) (DLT, I-32); tawar > tavar (DLT, I-362).
1.11.1.7. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “Ò ()” harfini her zaman “y ()”ye çevirirler
ve hiçbir zaman “Ò ()”li söyleyemezler 36 : kaÒs > kays (kayn aac),
kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32); aÒrk > ayrk (ayrk otu)
(Ouzca) (DLT, I-113); beÒrem > beyrem (bayram) (Ouzca) (DLT, I-484,
DLT, III-176).
1.11.1.8. Ouzlarla Kpçaklar kelime içinde ve ek banda bulunan
“”leri atarlar 37 : çumuk > çumuk (ala karga), tamak > tamak (boaz),
baraan > baran (giden), uraan > uran (vuran) (DLT, I-33); buan >
buak (içi skntl kii) (DLT, I-154); çomuk > çomuk (ala karga) (DLT, I470); tançad > tançad (bozuldu, çürüdü) (DLT, III-303).
1.11.1.9. Ouzlarda “emir” sözcüünün banda bir ön ses “-” türer:
emir > amir (DLT, I-112).

33

34

35

36

37

Divan’da m-’li olarak kullanlan msar (DLT, III-76) sözcüünün de Ouzca olduunun
belirtildiini, günümüz Türkiye Türkçesi azlarnda da ön seste b- > m- deiiminin görüldüünü
ve bunun genel kurallarn dna çkan bir özel durum olduunu belirtiyor (bk. Zeynep Korkmaz
(1972), agm, s. 7.).
Zeynep Korkmaz, bu deiimin kurall olmadn t-’li ekillerin de bu dönemde varln
sürdürdüünü ifade ederek t- > d- deiiminin bu dönemde henüz yeni balam olduunu belirtiyor
(bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 8.).
Zeynep Korkmaz, Eski Türkçe dönemindeki çift dudak b’sinin XI. yüzylda Ouzcada v’ye
dönütüünü ve bu deiimin iç ve son seste görüldüünü ancak ön ses b- > v- deiiminin bu
dönemde henüz balamadn ifade ediyor (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 7-8.).
Zeynep Korkmaz, Divan’da iÒi (DLT, I-61,62) ve aÒruk (DLT, I-98) kelimeleri dnda Ouzcada
Ò’li ekillere rastlanmamasnn Ò>y deiiminin kurall bir deiim olduunu gösterdiini ve
deiimin bu dönemde tamamlanm olduunun söylenebileceini belirtiyor (bk. Zeynep Korkmaz
(1972), agm, s. 8-9.).
Zeynep Korkmaz, Divan’da kelime sonunda ve ek banda ’li ekilleri muhafaza eden Ouzca
kelimelerin varlnn bu deiimin henüz tam manasyla kurallamadn gösterdiini ifade ediyor
(bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 9-10.).

ZfWT Vol. 1, No. 1 (2009)

67

Özkan Aydodu
Divanü Lûgati’t-Türk’te Geçen Türk Boylar ve Boylara Ait Dil Özellikleri
Turkic Peoples and Their Language Aspects in Divanü Lûgati’t-Türk

1.11.1.10. Ouzlar yenilik olsun diye baz kelimelerdeki bir takm
harfleri atarlar: ösdün > ös (DLT, I-115); uwutland > utand (DLT, I291); kurugjn > kuun (DLT, I-513); porsmuk > porsuk (DLT, III-417).
1.11.1.11. Sfat yapan “-an” eki, Ouzlar ve Kpçaklarda hece
bandaki “-”nin de atlmasyla “-ak” eklinde kullanlmaktadr 38 : buan >
buak (içi skntl kii) (DLT, I-154).
1.11.1.12. Ouzlarn kulland “tegül” sözcüü, Argularn “da ol /
Òa ol” sözünden alnmtr: da ol (Arguca) > tegül (deil) (DLT, I-393);
Òa ol (Arguca) > tegül (deil) (DLT, III-153).
1.11.1.13. Ouzlar “sonra” anlamna kullandklar zaman “anda”
kelimesine bir “-n” ekleyerek “andan” derler. Fakat “orada” manasna
kullandklar zaman öbür Türklere uyarlar 39 : anda (orada) > andan (sonra)
(DLT, I-130).
1.11.1.14. Ouzlar bir ey yaptklar zaman “ tti” sözünü kullanrlar,
öbür Türkler “kld” derler. “kld”, erkekle diinin birlemesinden kinaye
olduu için Ouzlar, bu sözcüü söylemekten kaçnr ve onun yerine “ tti”
sözcüünü kullanrlar: kld > tti (DLT, I-171; DLT, II-25).
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1.11.1.15. Öbür Türkler pekitirme yaparken “p” ünsüzünü kullanrken
Ouzlar, onlardan farkl olarak “m” ve “s” ünsüzünü kullanmaktadr 40 : tes
tegirme (desdeirmi) (DLT I-328); köp kök > köm kök (koyu gök rengi); süp
süçük > süm süçük (taptatl, pek tatl nesne) (DLT, I-338).
1.11.1.16. Çiilce “baak” sözcüüne Ouzlarla Kpçaklar bir “m”
ekleyerek “bamak” derler: baak (Çiilce) > bamak (pabuç) (DLT, I-378;
DLT, III-417).
1.11.1.17. Ouzlar, Farslarla çok karm olduklar için birçok Türkçe
kelimeyi unutmular, yerine Farsça kelimeler kullanr olmulardr: vîran
(Farsça) > ören (Ouzca) (her eyin kötüsü) (DLT, I-76); gezer (Farsça) >
keür (Ouzca) (havuç) (DLT, I-431); aftâbe (Farsça) > aftab (Ouzca)
(kova), klâde (Arapça) > klide (Ouzca) (gerdanlk) (DLT, I-432).
1.11.1.18. Türklerin, her zaman birlikte kulland ve tek tek
kullanmad ikilemelerdeki kelimeleri Ouzlar, ayr ayr kullanmaktadr.
38

39

40

Zeynep Korkmaz, Kâgarl’nn bu açklamasndan yola çkarak Ouzcada -ak/-ek ekleriyle kurulan
obartma sfatlarnn eski bir -ak/-gek obartma sfatndan türemi olabileceini belirtiyor. (bk.
Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 9-10.).
Zeynep Korkmaz, bu açklamadan yola çkarak kesin olmamakla birlikte, Ouzlarn çkma hâli için
-dan/-den ekini kullandklar sonucuna varlabileceini ifade ediyor. (bk. Zeynep Korkmaz (1972),
agm, s. 13.).
Zeynep Korkmaz, XI. yüzylda pekitirmelerde “m” ve “s” ünsüzlerinin kullanmnn Ouzca için
ayrt edici bir özellik olduunu, XI. yüzyldan sonra ise “p” ünsüzüyle de yaplm pekitirilmeler
görüldüünü, bunun nedeninin de Ouzcann XI. yüzyldan sonra bir karmaya uram olmas
olduunu ifade ediyor (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 12.).
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Türkler bir eyi bir eye kattklar zaman “katt kard” derler ve her zaman
kalplam olarak birlikte kullanrlar. Ouzlar ise bir eyi bir eyle
kartrdklar zaman “kard” kelimesini tek bana kullanrlar. Ayn ekilde,
Türkler “eÒgü yawlak” (iyi kötü) derler ve bunu kalplam olarak birlikte
kullanrlar. Ouzlar ise bu kelimeleri tek olarak kullanrlar (DLT, I-432).
1.11.1.19. Öbür Türkler, bir kiiye “sus” demek için “tn” derler.
Ouzlar ise bunun için “tnma” derler. Ouzlar, bu kullanmda
yanlmlardr. Çünkü “tnma” deyince, “susma, yani konu” anlalmaktadr
(DLT, II-28).
1.11.1.20. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr: baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); tapnuç > tapndaç (tapan, hizmet
eden; tapc, hizmet edici), yüküngüci > yükündeçi (boyun een, boyun eici)
(DLT, II-168); suwaruç > suwardaç (sulayan, sulayc), toÒuruç >
toÒurdaç (doyuran, doyurucu) (DLT, II-256); bititküçi > bititdeçi
(“bititteçi” olmal) (yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten,
gözetici) (DLT, II-318); tawratuç > tawrattaç (acele ettiren, acele ettirici),
tepretgüçi > tepretteçi (kmldatan, kmldatc) (DLT, II-360); torauç >
toradaç (dorayan, dorayc), orauç > oradaç (urayan, urayc)
(DLT, III-314).
1.11.1.21. Ouzlar sonu “-r” ile biten kelimeleri geni zamanda
çekimlerken geni zaman eki “-( )r”yi genellikle atarlar. Yani art arda iki “r”
geldii için yenilik olsun diye birini atarlar: barr men > men baran (men
barran olmas gerekirdi) (ben varrm), turur men > men turan (men
tururan olmas gerekirdi) (ben kalkarm) (DLT, II-64, 65).
Kelimenin sonunda “-r” yoksa geni zaman eki “-( )r” kelimeye her
zaman eklenir: men keliren (ben gelirim), men küleren (ben gülerim) (DLT,
II-64, 65) 41 .
1.11.1.22. leyenin, bir ii ilemek hakk olduunu bildiren, bir baka
manada da failin o ii kurduu, azmettii manasyla vasflandran sfat yapan
ek için öbür Türkler, “-uluk/-gülük” ve “-lk/-glik” ekini kullanrken
Ouzlar, bu eklerin yerine “-sak/-gsek” ve “-sk/-gsik” ekini
kullanmaktadr. Ouzlardan bazlar “-lk/-glik” eki yerine kullanlan “sk/-gsik” ekindeki son ses “-k”y atarak bu eki “-s/-gsi” eklinde
kullanrlar: ol baruluk erdi > ol munda barsak erdi (onun buradan
41

Dikkat çekici bir husus da öbür Türkler geni zaman çekiminde, ahs zamirlerini kullanrken
Ouzlarn I. teklik ah eki olarak “-an/-en” ekini kullanmalardr. barr men > bar-an (varrm),
turur men > tur-an (varrm), kurar men > kurar-an (kurarm) (DLT, II-64, 65).
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kalkmak hakk idi, o buradan gitmei kurmamt) (DLT, II-56, 57); ol
tutuluk erdi > ol an tutusak erdi (onun almak hakkyd, o onu almak
azminde idi), ol satuluk turur > ol an satsak ol (onun satmak hakkyd, o
onu satmak azminde idi) (DLT, II-297); ol toralk erdi > ol et torask
erdi (onun et doramak hakk idi), ol sana oralk erdi > ol sana orask
erdi (onun sana uramak hakk idi) (DLT, III-315); ol tawratlk ol > ol
tawratsak erdi (onun ivdirmek hakkdr), ol tepretiglik erdi > ol
tepretigsek erdi (onun tepretmek hakk idi) (DLT, II-361); ol tawratlk ol >
ol tawrats erdi (onun ivdirmek hakkdr), ol tepretiglik erdi > ol tepretigsi
erdi (onun tepretmek hakk idi) (DLT, II-361).
1.11.1.23. Emir kipi II. çokluk ahs, Kpçaklarla Ouzlarn kuralna
göre çekimlenir. Bunun için fiil kök veya gövdesine “-s” getirilir. Bu
ekilde çekimlenmi fiili dier Türkler, yal olan ve saylan kimse için
kullanrlar. Bunun için öbür Türkler II. çokluk ahs çekiminde fiile bir de “lAr” eklerler. lk ekil sayg ifadesi olarak benimsendiinden öbür Türklerin
çekiminde, iki çokluk unsurunun art arda gelmi olmas yanl saylmamtr.
Ouzlarla Kpçaklar, ilk ekli kabul etmiler ve bu ekilde çekimlemeleri
kurala uygundur: bars (Ouzca ve Kpçakça) > barslar (Öbür
Türklerce) (varn) (DLT, II-64); toras (Ouzca ve Kpçakça) > toraslar
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(Öbür Türklerce) (dorayn), oras (Ouzca ve Kpçakça) > oraslar
(Öbür Türklerce) (urayn) (DLT, III-313, 314).
1.11.1.24. Öbür Türklerin yal olan ve saylan kimse için kullandklar
“bars” sözcüünün yerine Ouzlarla Kpçaklar “barsz” sözcüünü
kullanrlar (DLT, II-45).
1.11.1.25. Türklerin saylan kimse için kullandklar “bardsz”
sözcüünü Ouzlar, II. çokluk ahs için kullanrlar (DLT, II-47).
1.11.1.26. Faktitif eki “-dur/-dür” Ouzlarda baz kere “-duz/-düz”
olmaktadr 42 : ol tawar aldurdu > ol tawar alduzdu (o mal aldrd, mal
soyuldu) (DLT, II-87); bildürdü > bildüzdü (bildirdi, öretti) (DLT, II-202).
1.11.1.27. Ouzlardan bir takmlar, bütün Türklerin “mu/mü” eklinde
kullandklar soru ekini dar ünlüyle “m/mi” eklinde kullanr. “m/mi”
eklinde kullanm sadece fiillerde görülür, isimlerde öbür Türklere uyarlar 43 :
ol bardu mu > ol bard m (o gitti mi) (DLT, III-214).

42

43

Zeynep Korkmaz, bu kullanmn bugün Orta Asya Türkmencesinde de görüldüünü ve bunun bu ek
türüne olan eilimin eskiliine iaret ettiini belirtiyor (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 14.).
Zeynep Korkmaz, bu durumun XI. yüzyl Ouzcasnda henüz dudak uyumunun balamadn
gösterdiini ifade ediyor. (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 14.).
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1.11.1.28. Ouzlar ve Kpçaklar ön ses “k-”y “-”ya çevirirler. Bunlar
“alaç”lardan bir bölüktür: kzm > zm (kzm), kanda erdis > anda
erdis (nerede idin) (DLT, III-218).
1.11.1.29. Öbür Türkler kendilerinden yaça ve konum olarak küçük
olanlara “sen”, yaça ve konum olarak büyük olanlara “siz” derler. Ouzlar
ise bunun tam tersi olarak yaça ve konum olarak küçük olanlara “siz”, yaça
ve konum olarak büyük olanlara “sen” derler (DLT, III-124, 339).
1.11.1.30. Ouzlar “tamur” sözcüündeki “m”yi üstün söyleyerek
“tamar” derler; onlar her zaman yenilie uyarlar; çünkü üstün harekelerin
en yenisidir, hep ona doru giderler: tamur > tamar (damar) (DLT, I-362);
künçük > künçek (yaka, urba yakas) (DLT, I-480); tiwi > teve (deve) (DLT,
III-139).
1.11.1.31. “tunur” sözcüü gibi geni zamanda çekimlenmi fiillerde
Ouzlarla Kpçaklarn âdeti, geni zaman ekinin ünlüsünü “tunar” eklinde
üstün ile söylemektir 44 : tunur > tunar (kapanr, tkanr; bulutlanr) (DLT, II27).
1.11.1.32. Öbür Türklerde görülen geçmi zaman I. teklik ahs çekimi
“bardm” eklindeyken Ouzlar, Suvarlar ve Kpçaklar görülen geçmi
zaman ekinin ünlüsünü üstün yaparak “bardam” eklinde çekimlerler 45 :
bardm > bardam (vardm) (DLT, III-140).
1.11.1.33. Suvarlarla Kpçaklardan bir takmlar ve Ouzlar, görülen
geçmi zaman eki olan “-di/-d” ekinin yerine bütün ahslarda “-duk/-dük”
ekini getirirler. Sadece III. teklik ahsta Ouzlardan birçou, Suvar ve
Kpçaklardan ayrlarak dier Türkler gibi “-di/-d” ekini getirirler 46 : ya
kurduk (o yay kurdu), men ya kurduk (ben yay kurdum), biz ya kurduk (biz
yay kurduk), ol süt sadk (o süt sad), olar taka aduk (onlar daa
adlar), biz aduk (biz adk), ol an urduk (o, onu dödü), men munda
turduk (ben burada kaldm), ol keldük (o geldi), biz keldük (biz geldik), olar
ewge kirdük (onlar eve girdiler), men asar tawar brdük (ben ona mal
verdim), men yarmak trdük (ben para topladm) (DLT, II-61, 62).

44

45

46

Zeynep Korkmaz, bu durumun fiil kökünün dar yuvarlak ünlülerinden sonra geni zaman çekiminde
balant ünlüsünün düz geni olabilecei eklinde açklanabileceini ve Ouzcada, geni zaman
çekiminde düz köklerden sonra -ur/-ür eklindeki geni zaman yuvarlaklamalarnn XI. yüzylda
henüz balamam olduunu gösterdiini belirtiyor. (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 16.).
Zeynep Korkmaz, bu durumun çekimli fiillerdeki kii ekleriyle ilgili olabileceini ifade ediyor (bk.
Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 12.).
Zeynep Korkmaz, bu kullanmlara XI. yüzyldan sonraki Ouzca metinlerinde rastlanlmadn
belirtiyor (bk. Zeynep Korkmaz (1972), agm, s. 12.); Ahmet Caferolu ise bu kullanmn -d/-di
geçmi zaman ekinin -duk/-dük ekinden türediini ispatlayan bir bilgi olduunu ifade ediyor
(Ahmet Caferolu, age, s. 38.).
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1.13. Suvarlar:
Divan’da, Türklerden bir oymak olduu 49 ve ayrca Bulgarlara yakn
bir ehir ad olduu 50 bilgisi yer almaktadr. Ayrca Suvar ve Bulgar
dillerinin “bir düzüye kelimelerin sonu kesilip ksaltlm bir Türkçe” olduu
ifade edilmektedir 51 .
1.13.1. Suvarlarn Dil Özellikleri:
1.13.1.1. Çigiller ve baka Türklerce ( Ò) olarak söylenen bu harfi
Bulgar, Suvar, Yemek, Kpçak boylar hep birden ( z) olarak söylerler:
aÒak > azak (ayak), karn toÒt > karn tozd (karn doydu) (DLT, I-32).
1.13.1.2. Öbür Türklerde görülen geçmi zaman I. teklik ahs çekimi
“bardm” eklindeyken Ouzlar, Suvarlar ve Kpçaklar görülen geçmi
zaman ekinin ünlüsünü üstün yaparak “bardam” eklinde çekimlerler:
bardm > bardam (vardm) (DLT, III-140).
1.13.1.3. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr: baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); bititküçi > bititdeçi (“bititteçi” olmal)
(yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten, gözetici) (DLT, II-318);
torauç > toradaç (dorayc), orauç > oradaç (urayan, urayc)
(DLT, III-314).
1.13.1.4. Ön seste bulunan “m-”yi Suvarlarla Ouzlar ve Kpçaklar “b”ye çevirirler: men bardum > ben bardum (ben vardm), mün > bün (çorba)
(DLT, I-31).
1.13.1.5. Suvarlarla Kpçaklardan bir takmlar ve Ouzlar, görülen
geçmi zaman eki olan “-di/-d” ekinin yerine bütün ahslarda “-duk/-dük”
ekini getirirler. Sadece III. teklik ahsta Ouzlardan birçou, Suvar ve
Kpçaklardan ayrlarak dier Türkler gibi “-di/-d” ekini getirirler: ya kurduk
(o yay kurdu), men ya kurduk (ben yay kurdum), biz ya kurduk (biz yay
kurduk), ol süt sadk (o süt sad), olar taka aduk (onlar daa adlar),
biz aduk (biz adk), ol an urduk (o, onu dödü), men munda turduk (ben
burada kaldm), ol keldük (o geldi), biz keldük (biz geldik), olar ewge kirdük
(onlar eve girdiler), men asar tawar brdük (ben ona mal verdim), men
yarmak trdük (ben para topladm) (DLT, II-61, 62).

49
50
51

Atalay, age, C. I, s. 78.
Atalay, age, C. I, s. 437.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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1.14. Tatarlar:
Divan’da, Türklerden bir bölük olduu bilgisi yer almaktadr 52 .
Tatarlarn Türkçeyi iyi konutuklar ve ayr bir azlarnn olduu ifade
edilmektedir 53 .
1.14.1. Tatarlarn Dil Özellikleri:
1.14.1.1. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.15. Toslar:
Divan’da, Kuya’ta bulunan bir Türk boyu olduu ve bunlara “Tos
Çigil” de denildii bilgisi yer almaktadr 54 . Tosca ve Yamaca için
“dillerin en dorusu” denilmektedir 55 .
1.15.1. Toslarn Dil Özellikleri:
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1.15.1.1. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.15.1.2. Uygur, Argu, Çiil, Tos, Yama gibi Türk boylarnn
büyük bir ksm görülen geçmi zaman ekinin “-di/-d” olmasnda
birlemilerdir (DLT, II-60).
1.15.1.3. Çiil, Yama, Tos, Argu ve Uygur dillerinde sfat-fiil
yapan ek olarak “-u/-gü” kullanlr: bu ya kuru our ermes (bu, yay
kuracak vakit deildir), bu turu yr ermes (bu, durulacak yer deildir), bu
ta aku ermes (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT, II-68).
1.15.1.4. Çiil, Yama, Tos dillerinde kelimeler çok kere ötre olur
(DLT, III-139).
1.16. Türkmenler:
Türkmen, Divan’da iki farkl anlamda kullanlmtr. Birinci anlamda
Türkmen, Ouzlara verilen dier addr. Türkmen sözcüü açklanrken,
“Bunlar Ouzlardr.” denilmekte ve Ouzlara Türkmen denmesinin
sebebinin Zülkarneyn’nin önünden kaçmayp yerinde kalan alaçlardan iki
52
53
54
55

Atalay, age, C. I, s. 411.
Atalay, age, C. I, s. 30.
Atalay, age, C. I, s. 423.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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kabileye, “Türk mnend” yani “Türk’e benzer” demesi olduu uzun uzadya
anlatlmtr 56 .
kinci anlamda ise bütün göçebe topluluklara verilen genel addr.
Divan’da, “Ouzlar Türkmendirler. 57 ” denilirken göçebe olduklar
kastedilmitir. Karluk sözcüü açklanrken, Karluklarn göçebe Türklerden
bir bölük olduu ve Ouzlardan ayr olduu ifade edildikten sonra, “Ouzlar
gibi Türkmendirler.” denilmektedir 58 . Buradan Karluklarn da Ouzlar gibi
göçebe olduu anlalmaktadr.
1.16.1. Türkmenlerin Dil Özellikleri:
1.16.1.1. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Türkmenler ve onlara uyanlarca “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle
yaplmaktadr: tutuç > tuttaç (tutan, tutucu), satuç > sattaç (satan,
satc). (DLT, II-296).
1.17. Uygurlar:
Uygur vilayetinde be ehir bulunduu, bu vilayetin halknn çok kat
kâfir olduu ve iyi atc olduu bilgisi verilmektedir. Bu ehirleri
Zülkarneyn’nin kurmu olduu ifade edilmektedir. ehirlerin isimleri
unlardr: Sülmî, Koçu, Canbalk, B  balk, Yesi balk 59 .
Divan’da Uygurlarn öz Türkçe bir dilleri olduu ancak kendi
aralarnda konutuklar zaman ayr bir az kullandklar ve 24 harften
oluan Türk yazsn kullandklar bilgisi yer almaktadr. Uygurlar bu yazy
kitap ve mektuplarn yazarken kullanmaktadrlar. Defter ve senetlerini
yazarken ise Türk yazsnn haricinde sadece müslüman olmayan Uygur ve
Çinlilerin kullandklar, bakasnn bilmedii ayr bir yazlarnn olduu
belirtilmektedir 60 .
1.17.1. Uygurlarn Dil Özellikleri:
1.17.1.1. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).
1.17.1.2. Uygur, Argu, Çiil, Tos, Yama gibi Türk boylarnn
büyük bir ksm görülen geçmi zaman ekinin “-di/-d” olmasnda
birlemilerdir (DLT, II-60).
1.17.1.3. Çiil, Yama, Tos, Argu ve Uygur dillerinde sfat-fiil
yapan ek olarak “-u/-gü” kullanlr: bu ya kuru our ermes (bu, yay
56
57
58
59
60

Atalay, age, C. III, s. 412-416.
Atalay, age, C. I, s. 55.
Atalay, age, C. I, s. 473.
Atalay, age, C. I, s. 113.
Atalay, age, C. I, s. 29.
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kuracak vakit deildir), bu turu yr ermes (bu, durulacak yer deildir), bu
ta aku ermes (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT, II-68).
1.18. Yabakular:
Divan’da, Türklerden bir bölük olduu bilgisi yer almaktadr61 .
Yabakularn Türkçeyi iyi konutuklar ve ayr bir azlarnn olduu ifade
edilmektedir 62 .
1.18.1. Yabakularn Dil Özellikleri:
1.18.1.1. Yama, Tos, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.19. Yamalar:
Divan’da, Türklerden bir bölük olduu ve bunlara “Kara Yama” da
denildii bilgisi yer almaktadr 63 . Tosca ve Yamaca için “dillerin en
dorusu” denilmektedir 64 .
1.19.1. Yamalarn Dil Özellikleri:
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1.19.1.1. Yama, Toxs, Kpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve
Ouzlar, birbirine uygun olarak “ (Ò)” harfini her zaman “ (y)”ye
çevirirler ve hiçbir zaman “ (Ò)”li söyleyemezler: kaÒs > kays (kayn
aac), kaÒn >kayn (hsm ve kayn) (DLT, I-32).
1.19.1.2. Uygur, Argu, Çiil, Tos, Yama gibi Türk boylarnn
büyük bir ksm görülen geçmi zaman ekinin “-di/-d” olmasnda
birlemilerdir (DLT, II-60).
1.19.1.3. Çiil, Yama, Tos, Argu ve Uygur dillerinde sfat-fiil
yapan ek olarak “-u/-gü” kullanlr: bu ya kuru our ermes (bu, yay
kuracak vakit deildir), bu turu yr ermes (bu, durulacak yer deildir), bu
ta aku ermes (bu, daa çklacak zaman deildir) (DLT, II-68).
1.19.1.4. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr: baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); bititküçi > bititdeçi (“bititteçi” olmal)
(yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten, gözetici) (DLT, II-318);
61
62
63
64

Atalay, age, C. III, s. 36.
Atalay, age, C. III, s. 30.
Atalay, age, C. III, s. 34.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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torauç > toradaç (dorayc), orauç > oradaç (urayan, urayc)
(DLT, III-314).
1.19.1.5. Çiil, Yama, Tos dillerinde kelimeler çok kere ötre olur
(DLT, III-139).
1.20. Yemekler:
Kâgarl, Yemeklerin Türklerin bir boyu olduunu ifade ettikten sonra
onlar Kpçaklardan bir boy kabul ettiini ancak Kpçaklarn kendilerini
onlardan ayr bir bölük saydn söylemektedir 65 .
1.20.1. Yemeklerin Dil Özellikleri:
1.20.1.1. Çigiller ve baka Türklerce ( Ò) olarak söylenen bu harfi
Bulgar, Suvar, Yemek, Kpçak boylar hep birden ( z) olarak söylerler:
aÒak > azak (ayak), karn toÒt > karn tozd (karn doydu) (DLT, I-32).
1.20.1.2. smi fail öbür Türklere göre “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle
yaplrken, Ouz, Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar, Peçenek ve göçebe
dillerinde “-daç/-deçi, -taç/-teçi” ekiyle yaplmaktadr: baruç > bardaç
(varan, varc) (DLT, II-32); baruç > bardaç (varan, varc), turuç >
turdaç (kalkan, kalkc) (DLT, II-48); bititküçi > bititdeçi (“bititteçi” olmal)
(yazdran, yazdrc), közetküçi > közetteçi (gözeten, gözetici) (DLT, II-318);
torauç > toradaç (dorayc), orauç > oradaç (urayan, urayc)
(DLT, III-314).

kinci Bölüm
2. Divan’da Geçen Tannm ehirler Ve Onlara Ait Dil
Özellikleri:
2.1. Balasagun:
Divan’da, tannm bir ehir ad olduu bilgisi yer almaktadr. Bu
ehre, “Kuz ulu 66 ” ve “Koz ordu 67 ” da denilmektedir. Bu ehir halknn iki
dilli olduklar, Sodça ve Türkçeyi kullandklar belirtilmektedir 68 .
2.1.1. Balasagunlularn Dil Özellikleri:
2.1.1.1. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).

65
66
67
68

Atalay, age, C. III, s. 29.
Atalay, age, C. I, s. 62.
Atalay, age, C. I, s. 124.
Atalay, age, C. I, s. 30.
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2.2. Barsgan:
Barsgan’n, Afrasyab’n olunun ad olduu ve kurmu olduu ehrin
de bu adla anld ifade edilmektedir. Kâgarl Mahmud’un babasnn bural
olduu bilgisi de verilmektedir 69 .
2.2.1. Barsganllarn Dil Özellikleri:
2.2.1.1. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).
2.2.1.2. Barsgan halk “buday” diyemez, “buday” der. “Ben
Barsganlardan deilim” diyen kimse bu sözle snanr (DLT, III-240).
2.3. otan:
Divan’da, bir ehir ad olduu bilgisi yer almaktadr 70 . otanllarn
gezginci olarak yabanclarla kart, ayr bir dil ve yazlar olduu ve
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2.5. Kâgar:
Divan’da, tannm bir ehir olduu ve Hakan’n da burda
oturmasndan dolay buraya “Ordu kend” de denildii bilgisi yer
almaktadr 75 . Ayrca Kâgar’da Kençekçe konuan köylerin olduu ancak
ehrin içindeki halkn Hakanl Türkçesiyle konutuu ifade edilmektedir 76 .
2.5.1. Kâgarllarn Dil Özellikleri:
2. 5. 1. 1. Çiil, Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygur dillerinde
ismi fail “-uç/-güçi/-küçi” ekiyle yaplr: baruç (giden, gidici) (DLT, II49).
2.6. Köçe (Koçu, Küçe, Küsen):
Uygur vilayetinde bulunan be ehirden birisidir. Bu ehirlerde
yaayanlarn çok kat kâfir olduklar ve iyi atc olduklar bilgisi
verilmektedir. Bu ehirleri Zülkarneyn’nin kurmu olduu da ifade
edilmektedir 77 . Ayrca bu ehrin Uygur snrnda bulunduu belirtilmitir 78 .
2.6.1. Köçelilerin Dil Özellikleri:
Köçe ehri halknn dil özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamtr.
2.7. Sayram (Saryam):
Divan’da, burasnn sbicab da denilen Beyza ehri olduu bilgisi
verilmektedir 79 . Bu ehir halknn iki dilli olduklar, Sodça ve Türkçeyi
kullandklar belirtilmektedir 80 .
2.7.1. Sayramllarn Dil Özellikleri:
Divan’da, Sayramlarn dil özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamtr.
2.8. Uç:
Divan’da, sadece tannm bir ehir ad olduu bilgisi yer almaktadr 81 .
2.8.1. Uçlularn Dil Özellikleri:
Divan’da, Uçlarn dil özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamtr.

75
76
77
78
79
80
81

Atalay, age, C. I, s. 124, 343.
Atalay, age, C. I, s. 30.
Atalay, age, C. I, s. 113.
Atalay, age, C. I, s. 404.
Atalay, age, C. III, s. 176.
Atalay, age, C. I, s. 30.
Atalay, age, C. I, s. 35.
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3. ekil Bilgisi Açsndan Dil Gruplar:
3.1. smi fail eki olarak -uç/-güçi/-küçi ekini kullananlar: Çiil,
Kâgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygurlar.
smi fail eki olarak -daç/-deçi, -taç/-teçi ekini kullananlar: Ouz,
Kpçak, Yemek, Yama, Argu, Suvar ve Peçenekler.
3.2. Bir ii ilemek, isleyenin hakk olduunu gösteren fail için -lk
ekini kullananlar: Ouz ve Kpçaklar haricindeki bütün Türk boylar.
Bir ii ilemek, isleyenin hakk olduunu gösteren fail için -sk ekini
kullananlar: Ouz ve Kpçaklar.
3.3. Sfat-fiil eki olarak -u/-gü ekini kullananlar: Çiil, Yama, Tos,
Argu ve Uygurlar.
Sfat-fiil eki olarak -as/-esi ekini kullananlar: Ouz, Kpçak, Peçenek
ve Bulgarlar.
KULLANILAN TRANSKRPSYON ALFABES

age
agm
C.
DLT I
DLT II
DLT III
S.
s.

:



 :
:
 :

Ò

s

KISALTMALAR
: Ad geçen eser
: Ad geçen makale
: Cilt
: Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. I, TDK
Yaynlar, Ankara 1985.
: Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. II, TDK
Yaynlar, Ankara 1985.
: Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, C. III, TDK
Yaynlar, Ankara 1985.
: Say
: Sayfa
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