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Köktürk Yaz�tlar�’ndaki “Türük o�uz begleri bodun 
e�idiñ” ve “O�uz� yeme tark�nç ol temi�” Cümlelerinde 

Geçen o�uz Kelimesi Üzerine 

Ahmet KARADO�AN*  

Özet: Köktürk yaz�tlar�n�n okunmas� ve anlamland�r�lmas�yla ilgili tar-
t��malar hâlâ devam etmektedir. Bu çal��mada Türük o�uz begleri 
bodun e�idiñ ve O�uz� yeme tark�nç ol temi� cümlelerindeki o�uz ke-
limesi üzerinde durulmu� ve bu cümlelerin Türkiye Türkçesine aktar�m� 
ile ilgili yeni teklifler sunulmu�tur. 
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Köktürk yaz�s�n�n çözümünün üzerinden yüz y�ldan fazla zaman geçmi� ol-
mas�na ra�men okuma ve anlamland�rma çal��malar� devam etmektedir. 
Gerek Köktürk yaz�s�n�n kendine has imlâ özellikleri gerekse herhangi bir 
metni anlaman�n genel zorlu�u sebebiyle Köktürk yaz�tlar�ndaki baz� kelime 
ve cümlelerin izah�yla ilgili farkl� görü�ler ve tart��malar vard�r. Bu metinlerin 
do�ru biçimde okunmas� ve anlamland�r�lmas� için bu tür tart��malara ve 
farkl� görü�lere ihtiyaç oldu�u �üphesizdir. 

Kanaatimizce, Köktürk yaz�tlar�ndaki “Türük o�uz begleri bodun e�idiñ” (KT 
D, 22; BK D, 18) ve “O�uz� yeme tark�nç ol temi�” (T I D, 5) cümleleri, o�uz 
kelimesinin kökeni ve anlam� dikkate al�narak yeniden yorumlanmal� ve 
anlamland�r�lmal�d�r. 
Yukar�daki cümlelerin ilki, ara�t�r�c�lar taraf�ndan �öyle anlamland�r�lm��t�r: 

türk, o�uz bägläri budun, äsidiñ: (Thomsen 2002: 105) 
Ecoutez, nobles et peuple des Ogouz turcs!: (Thomsen 2002: 105)� 

Türk, oguz be�leri budun, e�idin!: (Orkun 1994: 38) 
Türk, O�uz Beyleri; kavmi, i�idin: (Orkun 1994: 40) 

Türk, O�uz begleri budun, e�iding: (Ergin 1994: 70) 
Türk, O�uz beyleri, milleti, i�itin: (Ergin 1994: 24) 

Türük, O�uz be�leri bodun, e�iding!: (T. Tekin 1998: 44) 
(Ey) Türk, O�uz beyleri (ve) halk�, i�itin!: (T. Tekin 1998: 45) 
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Görüldü�ü gibi, buradaki o�uz kelimesi ara�t�r�c�lar taraf�ndan “O�uz boyu” 
için kullan�lan özel ad olarak de�erlendirilmi� ve cümle bu do�rultuda an-
lamland�r�lm��t�r. Fakat, ilk bak��ta dikkat çekmese de metnin önceki ve son-
raki bölümlerine bak�ld���nda bu cümlenin tam olarak metnin ba�lam�na 
uymad��� görülmektedir. Çünkü, ara�t�r�c�lar�n aktarmalar�na göre burada, 
O�uz beylerine ve halk�na hitap edilmektedir. Ancak, Köktürklere tâbi olan 
ya da Köktürklerle sava� hâlinde olan birçok boy ya da kavim olmas�na ra�-
men Bilge Ka�an neden sadece O�uz� beylerine ve halk�na hitap etmektedir? 
Üstelik, metnin bu cümleden önceki bölümlerinde Türgi�, K�rk�z, Kur�kan, 
Tardu�, Az, Otuz Tatar, Tokuz Oguz, On Ok gibi boy, kavim veya boy ittifak-
lar�yla yap�lan sava�lardan ve sava�lar neticesinde bunlar�n  hâkimiyet alt�na 
al�nd���ndan bahsedilmektedir. Dolay�s�yla, burada, bu kavimlerin hiçbiri-
sinden bahsedilmeyip sadece “O�uzlar”dan bahsedilmesi, hatta O�uzlar�n 
beylerine ve halk�na hitap edilmesi dü�ündürücüdür.  

Bilge Ka�an�n, sürekli sava�t�klar� ve sava�larda ço�unlukla ba�ar�l� olmala-
r�na ra�men tam olarak hâkimiyet alt�na alamad�klar� bir boyun beyine ve 
halk�na hitap etmesi; hatta “yukar�daki gök çökmedikçe, a�a��daki yer de-
linmedikçe devletini, töreni kim bozabilecekti” biçiminde övmesi normal 
de�ildir. Bilge Ka�an, sürekli mücadele hâlinde olduklar� ve ço�unlukla yen-
dikleri bir boyu bu sözlerle neden övsün? Zaten metnin ilerleyen cümlelerin-
de Türk halk�na ya da daha geni� ifadeyle Türklere ba�l� boylar�n halklar�na, 
Türk ka�an�na itaat etmedikleri için sitem edilmekte ve bunun sonucunda 
ba�lar�na gelen felâketlerden “kanlar�n�z �rmaklar gibi akt�, kemikleriniz da�-
lar gibi y���ld�” biçiminde bahsedilmektedir. Anla��ld���na göre, burada Kök-
türklere ba�l� ya da bir zamanlar ba�l� olmu� olan bütün boylara ve kavimle-
re hitap edilmektedir. Zaten, Kültigin yaz�t�n�n güney yüzünün ba��nda kim-
lere hitap edildi�i aç�kça görülmektedir: Baz� askerî ve idarî unvanlar say�l-
d�ktan sonra Otuz Tatar...Tokuz Oguz begleri bodun� biçiminde devam 
edilmektedir. Muhtemelen, okunamayan yerlerde Türgi�, K�rk�z, Kur�kan, 
Tardu�, Az, On Ok gibi boy ve kavimlerden de bahsedilmektedir. Bu k�s�m, 
metnin ba�� oldu�una göre, burada Köktürklere ba�l� bütün kavim ve boyla-
ra hitap edilmektedir, denebilir. Bilge Ka�an, metnin ba��nda, kendilerine 
ba�l� bütün boy ve kavimlere seslendi�ine göre daha sonra “O�uzlar”� di�er 
boylardan ay�rarak onlara hitap etmi� olamaz. 

Yaz�tlarda Türk halk�na veya beylerine hitap edilirken türük bodun (KT G 6; BK 
K 6) türük begler veya türük begler bodun (KT G 10; BK K 8) gibi ifadeler kul-
lan�lmakta; “Türk”e ortak olarak herhangi bir boy veya kavim ad�ndan “tek” 
olarak bahsedilmemektedir. Bir ba�ka deyi�le, hiçbir boy veya kavime ayr�cal�k 
tan�nmamaktad�r. Ancak, baz� durumlarda yukar�da bahsedildi�i gibi kendileri-
ne ba�l� olan boylara veya kavimlere toplu olarak hitap edilebilmektedir.  
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Bu durumda, Türük o�uz begleri bodun e�idiñ cümlesindeki o�uz kelime-
sinin “O�uz boyu” için kullan�lmad���; dolay�s�yla özel ad olmad��� sonucu 
ç�kmaktad�r. Bu sebeple, buradaki o�uz kelimesini izah etmek ve cümleyi 
yeniden anlamland�rmak gerekmektedir. Buradaki o�uz kelimesinin aç�kla-
mas�na geçmeden önce di�er cümleye de bak�p her ikisini birlikte izah et-
meye çal��mak daha do�ru olacakt�r. 
�kinci cümle ara�t�r�c�lar taraf�ndan �öyle anlamland�r�lm��t�r: 

Oguz� yeme tark�nç ol temi�; (Orkun 1994: 108) 
O�uzlara da isyan edin demi�. (Orkun 1994: 108) 

O�uz� yime tark�nç ol timi�. (Ergin 1994: 94) 
O�uzu yine s�k�nt�dad�r demi�. (Ergin 1994: 55) 

“O�uz� yeme tark�nç ol” temi�. (T. Tekin 1998: 86) 
“O�uz’lar� da huzursuzdur” demi�. (T. Tekin 1998: 87) 

Bu cümle, �lteri� Ka�an zaman�ndaki olaylar anlat�l�rken geçmektedir. Çin, 
On Ok ve K�rg�z ka�anlar�, aralar�nda ittifak kurup Türklere sald�rmay� dü-
�ünmektedirler. Türgi� ka�an� da, Türklerin karga�a içerisinde oldu�undan 
bahsetmekte ve O#uz� yeme tark�nç ol cümlesini kullanmaktad�r. Ara�t�r�-
c�lar, buradaki o�uz kelimesini de özel ad olarak de�erlendirmi�ler ve cüm-
leyi o do�rultuda anlamland�rm��lard�r. Bunun yan� s�ra Orkun, metnin ba�-
lam�na ve cümledeki yüklem – tamlay�c� ili�kisine dikkat etmedi�i için cüm-
leyi çok farkl� biçimde Türkiye Türkçesine aktarm��t�r. 
Bu cümlede geçen o�uz kelimesindeki iyelik eki, bu kelimenin “O�uz boyu” 
için kullan�lm�� olamayaca��na i�aret etmektedir. Çünkü, Türkçede �ah�s 
adlar�yla birlikte iyelik eklerinin kullan�m�na rastlansa da etnik adlarda iyelik 
eklerinin kullan�m�na pek rastlanmamaktad�r. Zaten, Türgi� Ka�an�n�n “O�uz 
boyu”nu Köktürklere mal etmesi de pek akla yatmamaktad�r. Ayr�ca, Türgi� 
Ka�an� burada gerçekten “O�uz boyu”ndan bahsetmi� olsa bile neden Kök-
türklere ba�l� di�er boylar� anmay�p sadece “O�uzlar”dan bahsetmi�tir? 
Kanaatimizce, bu soruya mant�kl� bir cevap bulmak pek mümkün de�ildir. 

Köktürk yaz�tlar�nda türük kelimesinin türüküm ve türükümüz gibi iyelik ekli 
kullan�mlar�na daha önce dikkat çekmi� ve bu gibi kullan�mlarda türük kelime-
sinin özel ad de�il tür ad� oldu�unu ortaya koymu�tuk.3 Gerek metnin ba�lam�, 
gerekse kelimedeki iyelik eki, buradaki o�uz kelimesinin de özel ad de�il tür ad� 
oldu�unu göstermektedir. Bu iki cümledeki o�uz kelimesinin anlam�n� izah ede-
bilmek için öncelikle geni� anlam�yla o�uz kelimesine bakmak gerekir. 

Bilindi�i gibi Türkçede bir �ah�s ad�, bir de boy ad� olarak kullan�lan o#uz 
kelimesi vard�r. �ah�s ad� olan o#uz, O�uz Ka�an�n ad�ndan gelmektedir. 
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Sinor, bu iki “o�uz”un ayn� kelimeler oldu�u görü�ündedir (1949). Di�er 
taraftan, bu kelimelerin köken olarak bir oldu�unu savunan çal��malar ol-
du�u gibi bunlar�n ayr� iki kelime olduklar�n� savunan ve bu do�rultuda kö-
keni ve anlam�yla ilgili görü�ler ileri süren çe�itli çal��malar da vard�r.4 Ancak, 
bu durum henüz tam olarak aç�kl��a kavu�turulabilmi� de�ildir. 

Bu çal��man�n konusunu te�kil eden cümlelerdeki o�uz kelimesinin kökeni ve 
anlam� ne olabilir? Boy ad� olan o�uz kelimesinin kökeniyle ilgili birçok görü�ten 
biri de bu kelimenin “boy, boy te�kilat�” anlam�ndaki Türkçe ok kelimesinden 
türemi� oldu�udur. Dilaçar (1964: 87), Ligeti, Kononov ve Gumilyov gibi ara�-
t�r�c�lar bu kelimenin ok kelimesi ile –uz çokluk ekinden olu�tu�unu ve “kabile-
ler” anlam�na geldi�ini söylemektedirler (Bayat 2004). 

Kanaatimizce, ok-u-z (isim kökü + yard�mc� ses + çokluk eki) izah�, gerçekte 
yukar�da geçen iki cümledeki o�uz kelimesinin kökenini aç�klamak için dikkate 
al�nabilir. Fakat, bu cümlelerdeki o�uz ile özel ad olan o�uz kelimelerinin ayn� 
olup olmad��� konusunda kesin bir �ey söylemek �u an için mümkün de�ildir. 
Ancak, ad bilimine göre özel adlar�n kayna��n�n tür adlar� oldu�u da belirtilme-
lidir. Bu sebeple, o�uz kelimesinin özel ad olarak kullan�m�ndan önce, bir süre 
tür ad� olarak kullan�lm�� olmas� gerekir. Önce tür ad� olarak ortaya ç�kan o�uz 
kelimesi daha sonra özel ad olarak kullan�lmaya ba�lam�� olabilir.  

Bu çal��man�n konusunu te�kil eden cümlelerdeki o�uz kelimesinin On Ok 
boylar birli�i ad�nda da geçen ok kelimesinden –z çokluk ekiyle türetilmi� olma 
ihtimali mant�kl� görünmektedir. Çünkü, Eski Türk yaz�tlar�nda On Ok ad�n�n 
yan� s�ra Üç O�uz, Alt� O�uz, Sekiz O�uz, Tokuz O�uz gibi etnik adlar da 
geçmekte ve bu adlar ittifak kurmu� boylar için kullan�lmaktad�r. Bir ba�ka 
ifadeyle, On Ok ad�n�n kurulu� mant��� ile Orhun yaz�tlar�nda s�kça geçen 
Tokuz O�uz ad�n�n kurulu� mant��� aras�nda bir fark yoktur; sadece birisinde 
ok kelimesi yal�n hâlde, di�erinde çokluk ekiyle birlikte kullan�lm��t�r. 
Bir araya gelen boylar, kurduklar� ittifak için o�uz kelimesini kullanabildiklerine 
göre, bu kelimenin “boylar, boylar birli�i” anlam�nda tür ad� olarak da kullan�-
m�n�n olmas� gerekir. Aksi takdirde, bir araya gelen boylar için o�uz kelimesinin 
kullan�lmas� aç�klanamaz. Çünkü, bu kelime Üç O�uz, Alt� O�uz, Sekiz O�uz, 
Tokuz O�uz gibi birbirinden farkl� ittifaklar için geçici olarak kullan�lm��t�r. 
Bu kelimenin ok “boy, boy te�kilat�” ve –z çokluk ekinden türeyip “boylar” 
anlam�na geldi�i kabul edilirse bahsi geçen cümleleri metnin ba�lam�na göre 
izah etmek daha kolay olur. Yukar�da da belirtildi�i gibi Türük o�uz begleri 
bodun e�idiñ cümlesi, Bilge Ka�an�n kendilerine ba�l� olan ya da bir za-
manlar ba�l� olmu� olan boylara hitap etti�i yerde geçmektedir. Bu durumda 
bu cümle Türkiye Türkçesine �u biçimlerde aktar�labilir:  
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Türk boylar�n�n beyleri ve halk�, dinleyin:  
Türklere ba�l� (= tâbi) boylar�n beyleri ve halk�, dinleyin: 

�kinci cümlede (O�uz� yeme tark�nç ol temi�) geçen o�uz kelimesi de ayn� �ekil-
de “boylar” anlam�nda bir tür ad� olarak dü�ünüldü�ünde hem cümle daha 
anlaml� olmakta hem de metnin ba�lam�na uygun dü�mektedir. Ayr�ca yukar�da 
belirtildi�i gibi o�uz kelimesindeki iyelik ekini yap� ve anlam bak�m�ndan izah 
etmek daha kolay olmaktad�r. Bu cümle Türkiye Türkçesine �öyle aktar�labilir: 

(Kendisine ba#l�) boylar� da huzursuzdur, demi�. 
Bütün bunlardan sonra, Türkçede biri tür ad�, biri boy ad�, biri de �ah�s ad� 
olan üç tane o�uz kelimesinin oldu�u söylenebilir. Ancak, bu üç kelimenin 
ayn� m� yoksa farkl� m� oldu�u meselesi ayr� bir tart��ma konusudur. 

Bu üç kelime aras�ndaki köken ili�kisinin izah�n�n, sadece dil verilerine daya-
n�larak yap�lmas� mümkün de�ildir. Çünkü, öncelikle Selçuklu ve Osmanl� 
devletlerini kuran O�uzlar ile Tokuz Oguz boy ittifak�n�n soy ili�kisi olup ol-
mad��� meselesi tarihî olarak ayd�nlat�lmal�d�r. Ancak, bu meseleyi ayd�n-
latmak da çok kolay görünmemektedir. Çünkü, O�uzlar ve O�uzca üzerine 
yap�lm�� çal��malarda farkl� görü�ler vard�r. Meselâ, Banguo�lu ve Korkmaz 
gibi ara�t�r�c�lar Tokuz Oguzlar ile O�uzlar�n “ayn�” olduklar�n� kabul etmi�-
lerdir (Banguo�lu 1988; Korkmaz 1975). Di�er taraftan, Sümer5 ve Ercilasun 
Tokuz Oguzlar�n Selçuklu ve Osmanl�’y� kuran O�uzlarla ayn� olmad�klar�n� 
söylemektedirler (Sümer 1999: 2, 45, 46; Ercilasun 2004: 222). 

Kanaatimizce, Tokuz Oguzlar ile O�uzlar�n farkl� olduklar� görü�ü daha man-
t�kl�d�r. Di�er ihtimal kabul edilirse �u sorulara cevap vermek gerekecektir: 

“Tokuz Oguz”, bir boy ad� de�il, federasyon ad�d�r. O�uzlar ise soy birli�ine 
sahip bir boy olarak bilinmektedir. Bu durumda Tokuz Oguzlar ile O�uzlar 
aras�ndaki birlik nas�l izah edilebilir? 

Tokuz Oguz federasyonu içinde ayr�ca Oguz ad�nda bir boy yoktur.6 Öyleyse, 
önce Tokuz Oguz diye bilinen boylar federasyonu daha sonra ileri bir saf-
haya geçerek tek “boy” mu olmu�tur? 

Kanaatimizce, bu sorulara mant�kl� cevaplar bulmak pek mümkün de�ildir. 
Bu sebeple Tokuz Oguzlar�n bir boylar federasyonu, O�uzlar�n ise bunlardan 
ayr� bir boy oldu�unu kabul etmek daha do�ru olacakt�r. Bu kabul do�rultu-
sunda, Türkçedeki oguz kelimelerinin birbirleriyle ili�kisi hakk�nda �u tah-
minlerde bulunulabilir: E�er, boy ad� olan o�uz, Tokuz O�uz gibi kullan�m-
lara dayan�yorsa, bu durumda tür ad� olan o�uz ile boy ad� olan o�uz köken 
itibariyle ortakla��r. Di�er taraftan, etnik adlar�n �ah�s adlar�ndan kaynakla-
nabildi�i dikkate al�n�rsa boy ad� olan o�uz, �ah�s ad� olan o�uz ile de ilgili 
olabilir. Ancak, tür ad� olan o�uz ile �ah�s olan o�uz’un kökenlerinin ortak 
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olmas� mümkün görünmemektedir; çünkü, “boylar, boylar ittifak�” anla-
m�ndaki bir kelimenin �ah�s ad� olmas� uzak bir ihtimaldir. 

Aç�klamalar: 
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Abstract: Discussions on reading and giving meaning Köktürk 
inscriptions are still continuing. In this study I examine the word o�uz 
in the sentences Türük o�uz begleri bodun e�idiñ and O�uz� yeme 
tark�nç ol temi�, and present new proposals about translation of these 
sentences into Turkish.  
 
Key Words: Köktürk inscriptions, word ���� ,  translation 

 
 

                                           
�
 K�r�kkale University, Faculty of Sciences and Arts  / KIRIKKALE 

  ahkaradogan@yahoo.com 
 



bilig � Zima 2006 � výpusk: 37: 13-20 
© Popeçitel#skiy Sovet Universiteta Axmeta Wsavi 

�����	
������������
�	���
��
����	���
����
�����������

�
�������������
��������� � ������!
��
���!�����

"�������	���
	�
� �����������������#�

�

$��
� %�������* 

 
����	�: 
���, ��������� � ������� � ���������� 
������������ ���������� ����������� �� ��� ��. 
! "��# �$��� ������������� ����� %&'( � ����������� "%&'�� 
��� ������ �� ����(" � ")��� �&'� $�&��� $��'� "(�&��" � 
�����&����� ����� �������, ��������� � �������# "��� 
���������# �� ���������# �'�*��# ����. 
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