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Doğu Avrupa'da Türk dllİnİn izleri

EmtneYıl,maz

DoğUAvrupa'daGenelTurkçedenfarklrbilTürkdilinin
ve -varsa eğer- buna bağlr bır edebiyatrn tartrşrlmasr, dil

velilerinin çoL ", 
oluşu ve edebl değer taşlmamalarl nedeniy-

le, pek çok cın kabulü ve soruyu beraberinde getiriT ve Ttırkoloiı

çalrşmala.rnrn bu$in gelmiş olduğu noktada ancak bir 'çalrşma var-

sa}nml' olarak değer taşır,

Ö,,""İıkı" tr.trşrl*"rig"r"ken konu, birzlş dili olan Genel Ttırkeden r/l kar_

şıtlığr ile ay.rlan-bir naşü ru*4enin nasil adlandrrrlacağrdır. En azmdan Tür_

}.y" Trrk"l"jisi geleneğtnde, Batı Turkçesı ıle Oğuz grüu (ve kimi zaman Iöp-

çrl. g*brr), Öogo rurkç"si terimi ile de Çağataycann devamı olan_çagdaş Turk

aıı"_"r, belirtİlir. Ancat, Ttırı< dili dünyasr, Çuvaşçap da içine alacak şekilde ge_

nişletildi$nde, BatıTurkçesiterimibuipn_bbrr/Ldili olanve bu özelliğryle Bu]_

g". rurÇ"inin tek temsıicısi olan çuvaşça}n gösterir ve doğal orga\ diger Ttırk

iıllerinın tıimnz/ş özelliğr taşımalarıyla Doğnı Turkçesi (Genel Turkçe) içinde

yer alrr. Genel Turiçenin drşında kalan bu Ttırkçe için literatiirde rastlananyay_

gın bir adlandrrma da Bulgar Ttırkçesi olma]<la birlikte, tarihsel olarak yalnrz

t ,,"..r" Volga Bulgarl".rrr* diline, $inümüzde de Bulgar adr taşrmak drşrnda

Turk dtı.ryrJ ıle ilgıli olmayan bir halka göndelmlylplş ,ç'", 
T"*rince 

açrk

değildır. Bu yazr için seçilmiş olan Doğu Avrupa,d,a Turk Dtllni,n İzleri, başlığı da,

bır-terim tinerisı olmayıp, r/l dilı konuşan ve konuştuk]aTl varsayilan Türk halk_

larrnr, coğrafualarrnl ortak payda sayarak ifade etmek amacrnr taşrr,

Dige. Jn kabullerimizi" ğog" ilsiung_nutar_ve_ Hunlarrn _etnik 
ve dilsel

kımlİklerıyle ılgihdir. çin,ın Üzeyinde bir devlet kurarak MÖ. zo9 plından

lt,tbaren, yani Mao 'I,,ın;ırrr kagan oluşuyla birlikte Çınli tarihçilerin dikkatini

ç(ıkmtıytı'İ,,,şluy.n llsiıııı14,ııuların Hunlarrn atası olduğu görüşü genelde ka-

l,ııl ,,,lİl ,rıiş ıılsıı ]ıilıı lıila ı.ar1ışma konusurlur. Örnegin Golden,a göre bunlar
,. ll:ıykııl iilı.sI lıiilgı,sl vıl Mııgıılisl,aıı,ın lıiraz, Avrupai karışıml olan Moğolsu
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ııii|jısıııııl;ııı"ııı,l;ı.y;ıı.,ıkıııışl;ıı,ılıı,(:i,,,,,-i,.;,l,) Slııııı,.llslıııı14 ıııı/llıııı;ıkı,;ılı;ı
lıgıııı k;ıııı|l;ıııııı;ııııış s;ıyi|ı,(,]()(),.i: ]ı|,(ı); |,lA(,lI ls(,,'|'üiı,k vt,.y;ı Mııgııl ııliılıilt,
ı:ııklııı,iııi ılilşiiııtiı, (ı94ı1, ıo4,).'|'iirk ;ırıışlıı,ııı;ıı,ıl:ır içiıı is«ı llsiııııg ıııı/llurı
:ıyııılıgı ktısiııılir vı: çtığu zanıan Ilsiung ıııılarılııı stiz tıdilirktııı s:ıtlııı:tı llurı
iıt|ı kııllaııılır. Alıcl Remusat, Klaproth, Semenov, Ritter, Ktıskirıtın, Pritsak,
Sa ınııli n, Althtıim vtı Clauson gibl pek çok batrlr araştrrmacı da aynı gclrllştedir
(lık. Tckin ı99il, <). Colden, Hsiung-nularrn Hun ismini taşryan sonraki top-
lııluklarla ilgisinin çok kez öne sürüldüğünü ama hiçbir zaman kanrtlanama-
ı l ı ğı nı söyler (2o o2, 46). Oysa Hsiung- nular bir yana, Hunlarrn etnik kim]ik-
ltıri bile tartrşmalrdır. Maenchen-Helfen, Pulleyblank, Bailey gibi kimi araş-
l.ırmacrlar Hunlarr Tllrk kclkenli saymaz (Ercilasun ?oo4: 55). Yine de
l lunlarrn, Türk kökenli ve Hsiung-nularrn torunlarr oldukları görüşü son de-
rı:t:e yaygrndrr ve bu çalışmadaki ön kabullerden birini oluşturur.

l}ir dlger tartrşma konusu Avrupa Hun].arrnrn Asya Hunlarlrun devamr olup
t ılmadrğıdrr. YaHaşık lki ytlzpldır yllrüti.ilen bu tartrşmada Avnrpa Hunları için
pek çok farklı k<lken kabul edilmiş olsa da (Kafesoglu |gg4 rr5) son zamanlar-
da, 4. yüzyıhn sonuna dogruAsya Hun]arrnrn blr bölumtıntın İal §lolga) rrma-

ğını geçerek çok kısa bir sürede Avnıpa'da önem]i bir gtlç ha]ine geldlg.i görüşü
yaygınlaşmıştır (Golden 2,oolı |ı; Sinor 2oo?, zd9; Kafesoğlu ı))2: ıı6vb,)

'l'il m bu tartrşmalarrn ve ön kabullerin temelinde Hsiung-nu,/Hunlarrn han-
gi ılili k<ınuştuklarr sorunu yatar. Çin kaynaklarrnda Çince yazrçevrimleriyle

l{(,(J(|]ı v() çtıgı.ı özel isim ve).a ünvan olan az sayıdakl Hsiung-nu/Hunca sözcük
ııı.yıızık kl liırklı okunuşlara neden olacak biçlmde yazrlmrşlardrr. Yaprlmrş
ııl;ııı 1ıı:k çıık tıkuma denemesi de bunun sonucudur. Bundan da öte söz konusu
ılılııı'|'iiı,kçıı «ılup olmadrgr bile tartrşma konusudur. Ligeti bu dilin büyiik ola-
sılıkl;ı 'l'ıirkçtı <ıla}ıileceğini belirtilken, Moğolca ktiken olasrlrgrnr da göz
Jiııılııı|ıı lıııluıxlurur (ıg49, ıo4). Doerfer ç'en-gJr < funri gtbi birkaç örnek dı-
şıııı|;ı k:ıl:ııı si)zcüklerin Tllrkçe ile açrklanamayacagl görüşünü savunur (1973,

5 7) , I l ıı l,t,ıı i rrınik bir tutum]a, Hunca oldugu kabul edllen blr beytln (bk. aşa-

;4ııl;ı) 1,1skirncı dıliyle bile açrHanabileceğıni öne sürer (ıg73 \). Golden, dilve-
ı,ilııı,iııiıı t:n iyi durumda blle belirsiz olduğu inancrndadır (zooz, 48). GOçebe
iııılıaral.tırlukların genellikle çok dilli oluşları da sorunun bir başka boyufudur.

Yinc bir iin kabulle, yani Hsiung-nu,/Hun]arrn Türkçenin bilinen en eski biçi-
ıııiııi k«ınuşmuş oldukları kabultiyle yola çıkmış olsak bile, dil verileri diğertemel
sıırııliıra, tirneginAsya ve Avrupa Hunlarrnrn aynı dill mi konuştuklarrnaveya bu
ılilirı/ılillt:riıır/I ıniytıksaz/ş tlzelliğl mi taşıdığı stırularrna lıilcyanıtverebilecek
ztıııgiıılikl.tı tlt:ğildir. Yukarıda tartrşılan diğer kıırıular gilıi iıu ktınuda da farklr

$iriişlıır vırılır. N(ımııl,h, Asya vtı Avrupa Hunl:ırını :ıynı kilk«ııııltııı saymakla bir-
llklıı, liıı,klı '|'iirkçt:lıır krınuşl.ııklırındırı şiilılrtı (ıt.ııı()z. Aıııı;ık Asyıı llıınlarınrn
yıiııı,llı:i kıısiıııiııiıı Avrulı:ı llurıl:ırı iltı ayııı tlili ktııııışl,ııl4ıııııı k:ı]ıııl t:ıltır (ıı,;4o,

ı«ı(ı). lıı,lls;ık. (jııııııl'|'iiı,kçıı l,ıırs kı:liıııtısiııiıı llsiııııg ıııı ıliliııılııki k;ıı,şılıgı ıılıın

1,ıı,1, lılt:lııılıılıı. lııı ılillıı l lıııı l}ıılg;ıı,grıılııııı;ı ;ıil ıılılııgıı gliı,iişiiııii ılı,slı,klııtligiııi

lıt.llı.lıı.(ıı;7(ı, 4,1l._i), Aş;ıgııl;ıkı llslı,ılt.ılı.gtıılilt,lıllı,ı,t,gl gllıt. ılIl vı'ı'llı'ı'l lıt'ııı ıi'l

]ıı.ıııılı,;ı,,,sılıllııt.|ş;ıır.|ı.ılı,ı..'li,klıı, llıı,ıı.l.ıı,rı.ıı,l)ılı,;ııIlıkll;ılıııııl:ı,,|,.yiiz,yıltlııııkııl

ıııış ııl:ııı lı|t. l lıtttı:;r |ıııyilıı ıl;ıy;ııı;ıı,ıık lııı ııliısıtıgı larl,ışıııışl.ır.'lİlkiıı lıtlYit,t,c geÇen

lılr kı,liııııı.yi ı,ı,l,ı,hıı,ıl,ııkııyiıuık 1,1skı't'iirkçıı Lıışılı;ırl, "ayaklaııın!" verisiyJe birleştir-

ıııişrir(ı«,)ii}, 1i} ı,t). l}ııylırunıAsyallunlarınındilinin,birbaşkadeyişleDogu
llırllcasırıın Jıir ıy'l tiıli lıltluğunu kalıul etmeyi gerektirir. Tekin, ıki olasılıkiıwe-

riırde durmuşl.ur: ı. Btlyitin tarihlendirildigt 3z9 plmda lnerriızr>z,l>ş degİşim_

leri gerçekleşmcıniş, yanı Tiırk dünyasrnda r/1 vez./ş dl,ayrrrrılarr ortaya çıkma_

,r,rş lırb,ırr, 2. r>z, L> ş de$şmelerinin mi]at srralarrnda ortaya çJ<tıg kabul edilı_

yorsa, bu durumda 4. yıızyııaa, Çin,in kuzeyinde hemzlş dılleri (Genel Tıırkçe),

1,"* d" r/L dıtIeri(Bulgar Tiırkesi) konuşulmuş olabilır G993, 54-5$,
Tüm bunlar, hem Batr Türkçesinin, doğuda, Asya Hunlarr ile mi, yoksa ba_

t,ıd.aAvrupa Hunlarr ile mi başlatrlacap sorusununyanrtrnr, hem de başlangç

tarihinı belirsiz brralıır. Şu ana kadarki veriler her ikisinin de mümktın oldu-

ğunu ve başlangrç tarihinin de buna bağlı olarak milat srralarr ile 4. yüzlnlın

,o.rı"r, arasrnda değtşebılecegini kabul etmeyi gerektirir (375,te Hun]arrn

Volga,yı 8eçişi son tarih olarak kabul edilmiştır) . Bu neden]e her ikı Hun top _

l"ı,ğo." 
"it 

dagınık dil verileri, Dogo (rZş) ve Batr Huncasr (rl) olarak degıl,

Asya'veya Avru|a Hunlarrna ait olmalarr temel alrnarak tasnıf edilmişlerdir,

Asya Hunları dil verileri

Asya HunJ.arr başlrğı altrnda degerlendirilebılecek ilk veriler Hsiung_nu'lara

;ııttır. MÖ. zo9 yrlrnd" Mao-Tun'un kağan oluşuyla birlikte, Çln'in kuzeylnde

guçlu bir devlet olarak ortaya çrkanve M.s. 3. yüzyıla kadarvarlrğrnr sürdüren

ii siung_ nulara ait, çoğ,ıı özel isim ve ünvan olan dil verileri bu$ine kadar pek

çok ar"aştırmacr tarafrndan okunmaya çalrşrlmrşsa da ç'en-glt = Eski Ttlrkçe

icıini dışrnda herkesçe onaylanan bir birleştirme ortaya konulamamrştır,

Bu çalışmada amaç sözcijiHerin okunuşlarrnr tartışmak değıl, söz konusu dil

vtırileri hakkında bır fikirverebilmek oldugu için, konuyla ılgiii sonyayrn ol-

ıırasr da dikkate alrnarak, Tekin'in okuyuşlarıve anlam]andrrma]arr öne çrka-

rılmrştrr (ı993). Yine aynr amaçla, sözcijik]er mümkiin olduğunca yazrçevrimi

l şaretlerinden arrndrrrlarak sunulmaya çalrşrlmıştrr,

1iang_li,ku_t,u şan_yii, Bu söz öbe$nin Hsiung_nu hanlarrrunya da kaganlarr_

ıı ı ıı taln ünvanı olduğu kabul edıhyor (İlk kelime o|anç'eng-li, Eskl Ttırkçe "gok;

l,ıırırı" anlamlarındaki tenri, t|ebirleştiriliyor. İkincisi ise eski Turke ünvan]ar-

ıtıı sık sık karşımıza çıkan i,uü "talih, baht" kehmesıdir). Eski Türkçe yabguın-

viı ıı ı i lt: İıirlıışl.irileıı şu,ıı, yii kelimesi de dıkkate alındı$nda öbektannkutuyab,

gıı. ııl;ıı,;ık ;ıçıkl;ııııılıiliı,,ki,ııg Iu < *krng-Lalı "Hsiung-nularrntörenkrlıcı",*kıng-

,,r,,h,, 
*trr,, 

r,,,,*,y,r,,,,, 1:i, 
"1ılikİiıntlırrııı eşi, lra1un" = Eski Turkçe ebçi "eş, hanrm";

lı,ıı, l,, "ıııı,zıır" M;ı]ııııııl. Kışgıır|ı t,opl,ıı, ı,ıılıLıı "ıItezaı"'; tıılı_.|ah "demir" < *Li,et,

|'l(lI,|ıııı,ıı.a |,ıIıiıııı ERKEil DÖx5irr l)tıCııı Avıtlı)fı'(tn lııık tlılıııiıı ı/]t-'ıl



lııl, +llılxı *lı,lx,ı, |,İskl'l'lırkı;ı, l,ı,ııı.lı,; rıı lıı "plı'iıı.llı,ııı.,,y(,ı,|". ıııı l.ıı, l,ıı, Iıı, l.'Irl,

"ııı,ılıı k;ıı,;ıı,g;ılıı" l'iskl'|'iiı,kçı,ıırıl,ıı,. ıırıl.ıı "l.;ıı,;ıı,g;ılı" ('li,klıı ı,lılil: ,,1 ı,,1).

llsiııııg ıııı tlı,vlı,Iiııiıı yıkılışıııtlıııı sııııı,;ı, :l. yüı7,yıl(liı Kııztıy (,liıı'tIt,, llsitın

1ıi kııııli.ılııı,iısy()ııııııııtı 1ıııtı lıııyların<ıa kııı,ııl;ııı v(,((o yılına k:ıtl:ıı' İıiil.iin Kıı
zıı.y (.liıı'tı (}l{(.ııı(ııı ıılan'l"<ıpal'l"ufa devletine ait. dil verileri, lıu bölünıde ince-
lıııııılıilııı:ıık ikiıı«:i grubu oluşturur. Etnikve dllsel kimllkleri Hunlarınki ka*
ıl;ıı, l.ıırl.ışrıı:ılı ıılmakla blrlikte, Çln kaynaklarrnda geçen ve Tiırkçe ile
;ıçıkl;ııı:ılıilt:<:tıkltıri gcnellikle kabul edilmiş olan T'opa dil verileri şunlardrT:

'|"ıılıa *i:o4xıglın "kapı muhafizr, kaprcı" = EsklTUrkçe laapagçı ay.;T'opa*btngçi,n
yiızt(:ı" l{ski ]iirkçe bi,ti,gçi, ay.:T'opa*d"amçi,n, *carnçın "atlr postacr, ulak" = Os-

ııı:ııılıtıayrı,ınç. ay.; T'opa "kurlagçın "hilıktlmdan silah]a donatan, kuşandırangö-
rııv|i" - [,)ski '|'tlrkçe /tur "kuşak"; T'opa*hatlagçın "süvari" = Eskl Tiirkçe atlı, atlog
;ıy.;'I"()[)a *l,a,7ıahçın "pıyade,yaya" = AnaTtlrkçe tapan"ayaiEınaltkrsmı, taban";
' l " t ı l ı:ı 

*aşçın 
y a da * alçın "T'opa saralanrn mutfak losmr" = Eski Tiiıkçe oşp ; = T'opa

*i;ııırıl "silalr" = GenelTtirkçehural ay.;T'opalrclnxerçtn "çevirmen"; T'opa*ınulrur,
+ııı,ııhıırı, ya da"mukulig" kabak başlı, dazlak"; T'opa *üönı, *töre "töreye uymak, sa-
ılık ıılırıak" = EskiTurkçe törü,törE "örf, adet,yasa" (Tekin ı993, z3-55).

l)(ineme illşkin önemli bir veri Çin kaynaklarrnda, M.S. 3z9 yrlında Lo-
.yıı ııg'tla kaydedilmlş, ro Çince işaretten oluşan Hunca bir cilm]edir. Üzerinde

1ııık çok okuma denemesi yaprlan bu cümle farklı dlllerle açrHanmaya çalışrl-
ıııışsa rla'l'ekin söz konusu cümlenin Türkçe ile (İük Türkçe) açıHanabileceği
k:ı ıı ısıııdadrr (Hunlann Dlll adlı yayında da yer almakla billikte, ı995'teki ya-
yı ıı ıl:ılıiı yeni olduğu ve değlşlkllk içerdiğl için burada tercih edilmiştir):

sıii,hı tılı,kan/Bukuk-gututoiö "(Düşman) ordusunakarşr çıkın. Bukuk'u (lide-
ı,t) ııııs;ık alın!" (Tekin-Ölmez $jç ı2).

llk 'l'ıirkçeye ait eskicil özellikler de taşryan bu kelimeler Tekin tarafrndan

şıı lıtçiıııde açıklanmıştrr: sü "ordu; savaş" = Eski Ttlrkçg sü + yönelme eki
ı,ı,l,ı,kıı,il "karşı çıkın, isyanedin!" = EskiTurkçetaşıleın <taşık- "isyanetmek"

, lıııyurma eki
llı,iıılc "dilşman ordusu komutanr Liu-Yao'nun ünvanr" = Eskl Ttlrkç ebukult

"iiııvıı n" +bel irtme eki
|,ııl,rı,ıi, "tutun!" = Eski Tiirkçe tutufi, < tut- "yakalamak" + buyulına eki (Tekln

ıı,l«;il, llq-lq, Tekin-Ölmez ı995, ı2).
(l}ııyiı,ı.r:ki tılıll;an = taşıkı,fi, eşitliğinde yer alan l/ş karşıtlığı için Giriş bölü-

ıııii rıtltık i açı klamalara bakınız.)

Avrupa Hunları dil veriIeri

(llı,lşlıtiliiıııiiııılı.lıı,lirlilıllgigl}ıl,Avrıılıallıırıl:ırının.Asy;ıllıııılııı,ııııııil7llııri
lılııılı, Vıılgıı'yı gı,ı;t,rı.k Avı,ıılı;ı'ıl:ı k;ıviııılt,r gaiçiiııii lı;ışl:ıl;ııı 1iı,ıılı ,ılt|ııgıı gı,ııı,I

ııl;ırıık k;ılıııl [1aiı,ıııiiş|llı,. ll;ıl;ıııılı,yriııı,liıııiııılı,Vtılg;ı'yı l.,,(,(;(,ıı v(,Allll;ı (lil. 4ıii)

(l(iıı(.ııılııü|(. ıııı.ı,kı.zlı.ı,ı lıııl4iıııklı M;ıı,;ıı,lsl:ııı ıılııııılr lizı,ı'ı,t,ıık lıiiyıik lıiı'iııılııı
ı,;ılııı,lıık (ıl;ılı;ı ılııgı,ıı lııı,sııylt,ylşlı, kııııli,ılı,ı';ısytııı) kııı'ıııtış tıl;ııı AvrUPa llUn-
l;ıı,ı, ıligt.ı, lıiiliııı giıı;ı,lıı, ıııılı:ır;ıltırlııkl;ıı,ı gilıi çtık «lilliydi ve karma bir nüfusa
s;ılıilıli. ( lıılıltııı. Avı,ıılı;ı llııııl;ırırıııı ıiilstıl aidiyel,i sorununun, Asyalı Hsiung-
ııııl:ıı,ıııki k;ııl:ır k;ırııı;ışık ıılılı,ıgunu söyler (zooa, 7ı). N6meth,Avnıpa Hunla-
rıııııı:ııı;ı kavıııi ilı:yıiııtıt.ici kesimininTUrkçe konuştuguinancrndadrr, ancak

Aııil;ı'ııııı oğlu Dııngizi,h'in ("küçük deniz") adrndakiz sesinden ötiirü, Avrupa
llııııl:ırıııııı aslıntla Bulgar Türk grubuna girmediğJni de beliıtlr (ı94o, rı3).
l)rll,sıık, ııynı kelimeyiDeni,rçLg olarakvermiştir (r9B2, 445). Devamr olanTuna
vıı Vtılga Bulgarlarrnrn dil verilerine dayanarak Avrupa Hunlarrnrn bir rZ dill
kııııııştuklarr yaygın olarak kabul edilmişse de, konfederasyon içinde Asya

l l ıı n larında olduğu glbi z/ş dillı topluluklann da var oldugunu kabul etmek, en

;ızı ııdan dağınık dil verilerini açrHamak konusunda yardrmcr olacaktrr.

Çıığu Grekve Latin kaynaklarrnda yer alanAvrupa Hun]arı dll malzemesinin
'l'ıırkçe ile açrklanabilenleriveyaTtırkçe olduğu genellikle kabul edilmiş olan-
lıırı, Ndmeth (ı94o, 215-226) ve Pritsak'rn (ı9B2, 4zB-475) düzenlemelerive
iıçıklamalarr esas alrnarak listelenmiştir:

lıııIaber, balamber, balamur, bal,ami,r, balambır'Volga'yı geçen Hunlarrn ön-
ılııri" < bala.mur "en cesur, enyiğit"; bosı]g "kağan adr" < bors-sig "pars gibi"ı
hıııısıg "kağan adı" < hi)ır+e-lig "kahramanca, yiğitçe"; öldin "kagan adr" < öl-

ıll,ıı "şans, mutluluk"; donat = Eski Tllr\e yunt "at sürüsü"; hara ton "kağan

;ıılı " < lçoro+üon "siyah elbiseh";muncuk "Attila'nrn babasr" = boncukı ölster, oh-

ııır "Attila'nrn amcası"; Çağatayca okte- "ytlrekli olmak"; oy-bars "Attila'nrn

ıııııt:aıiı" < rT+bars; es-kam "devletyöneticilerinden" < eş+kam "dost şaman";
ı ı l,ı ı, kam "devlet yöneticilerinden" < rtq, +laq,m "baba şaman" i elleg, i,lelç " Ani-
|ıı'ıııır oğlu" < e|-\e-g "hukilmdar" ı d,efi,i,rçi,g, dengi,zi,lı "Attila'nrn oğla" < dentz-

çılı: "kllçuk deniz"; hemek, i,mele "Attlla'nrn oğlu" < er+nek "ktlçllk et"; krekq,n

"A1.1ila'nınkalrsr" < aııg+kan"arlprenses"ıa,katnn"kavimadr" =q,go,çert,o,gq,-

çıı1, 
"()rman adamr"; hun"kavimadı" =lüin "kavim".

Tuna BuIgarları diI verilerl

(,iııv;ışl;ırırı atalarr olan Bulgarlann adına, bu blçimiyle ilkkez d8eplına ait Bizans

kııyıll:ırınılır rastlanmrş olmak]a birlikte (Kurat ıg4gbr 796; Tekin ı9B7, ı). Bul-
gııı,lıırııı ııl.alarının (Oncıgur Tilrkleri) daha milat srra]annda OrtaAsya'dan batıya

lııırııkııl, tıtlııırık lıiı süre Kuzt,.y Kafkasya'dayaşadıklan, daha sorıra DoguAvnıpa'ya
gtlı; ı.lllklı,ri vt. 1ıııı,ıııla lıııluııarı Huntopluluklaniçinekanştıklarıbİlnmektedir.

Alltlıı.yilııı,liıııiııtltı lııılıııı:ın lıu büyük Hun kitlesi, Attila'run 453 ylında ölü-

ıııllııılt.ıı sıııır:ı ıl;ıgılıııııy:ı lı;ışl;ıınışl.ı. Atti]a'nın oğlu İrnek, Hunboylarrrubirsii're
ılıılı;ı lııı,;ıı,;ııl:ı lıılııı;ıyı lı;ış;ıı,ıııışsıı ılı lııı tızun stirnıtıtli: imparatorlukhızladagll-
ılı. llıı lııılı;ıı,;ı|,ıı,lıık |ı..iııılı.yı.ı,;ıl:ııı iki l)iiyiik'|'iiIk lıtıyıı, Kıılrigıır vrı [Jtigıırlar,



Az;ık l )ı'ıılzl'ııı'.Y;ıkııı lıiı lıjllgt'yı'g(iı" ı,llılı,ı "hJıı ıblıı ııı.ık" Jıııljııııııı;ı gı.lı.ıı lııı/g,ı
ı',Ylı'ııılııılı'ıı laır('(lll{l kiılııll ı'ılllı,ıı l|ıılpııı ıılı lııı lkl lı,ıyıııı ııı.l;ık;ıılıılıı.. ()ııııgııı
;ltlıYl;ı ıl;ı;ııııl;ııı 1ııı lki'llirk l.rılılıılıı6ıı, 1ıııgliıı,y.ılıııı (,iııv:ışlııı.l:ıı.;ıl'ııııl,;ııı kıııııışııl;ııı
ll;ılı 'l'iirkÇılsirılıı (llatı lltınt:a) ilk kıııııışııtıııl;ıı,ıyı|ılıır. l lılgıır vtı Kut.rigıırliııııı lli
zıııls ılılvlı:ti ıl() ıliŞkileri sırasrnda, Bizanslılarııı ,ıııl;ıı.;ı ııılsytınerlergönıltırıliklı.ı,ı
u<: iru:i,l,'i de Onogur-Bulgar diline çeürdiHeri lıilıniyıır ('r.ı,-ir, ,9B), z).A,nt:ak ııı.
lııı çcıviri ne de bu dile ilişhn herhangı biryazıiı belge bugtıne ul"ş-rşr..

Bizans devletinin, srnrrlarrnr korumakamacıyıa lu loga., stırek]i savaşl.ü ı.
ması nedeniyl e, 6. yızyılın sonunda Azak Denizi'nin batısına göç eden kutri
6çurlar Tuna Bulgarlon, doğusuna, Kuban boylarına göç eden Uİıgrrı", iseWıL
ga Bulgarlan olarak tanrnmışlardır. Bcılgedeki peı. ğoı. topluluigıbi Avar yö
netimi altrna girmiş olan Kutrigurlar 6o5-54r yrıır. arrsird, Kı.ivrat (a. 5"sa)r;nderliginde Avarlara başkaldırmışlar ve beş pl süren savaştan sonra bagrm
sız Buyuk Bulgari,stan'ı kurmuşlardrr. Kr*"i'i, oglu Asparuh döneminde de
Hazar baskrsıyla karşılaşan Kutrigurlar, Don-Dnyepe, i.asrndaki yurtlarrn-
dan çıkıp, Bizans'tan aldrk].arr izinle Tuna l<ııgesine yerleşmişlerdir. Bizans
devleti, 679'daAsparuh yönetiminde Tuna )a g"ç.."t nou*"" y, işgal eden
kutrigurlarla barış imzalamak zorunda kalmış ve Tuna Bulgar Diçlen de res-
men tanrnmrştrr. Boris (B5z-B9o) zamanrnda Hristiyanlık Bulgar devletinin
xısmi dini olarak kabul edılmiş (B5+), oglu Sımeon (B93-gİ7) zamanrnda
l};ılkanlarda Bulgar egemealigı kurulmuşsa da Bulgarlar *-rryı" ıırrstiyanla-
şılı Slıvlaşmışlardrr. ror8'de Bulgaristan tiımtıyle 

-Buans 
ycınetımi altına gr-

ı ı ı l ş. 7 i ı ıırı Bulgar D evleti, ortadan kalkmıştır.
'l'ıı ıııı Bulgarlarrndan kalmış olan Bulgarc ayazılıbelgeler şunlardrr,

'l'ıııııı llulga.r Han]an listeşi: Her hühımdarrn tahta çıkış;alrna belirten iba-ııılı:riıı ılk kelimesi, ı2 hayvanlı Tiırk-Bulgar takriminın yrllarrndan birinı
giisl.eren bir hayvan adr, ikincisi ise o yrlrn ayrnr belirten bir srra sayrsıdır (Te-
k'l 

]?9?, ı3). Buna göre listede geçen Tuna Bulgarcasr kelimeler junlardır,
Yıl Ad,lan (HayvanAdlan), d,tlom' /cilam/ = Ger1l Tıı.k çeylan; dolı's ldohos/

- Cenel Ttırkçe toft,uz " d,orrluz" i şegor' = Genel Tıırkçe ,r&r, ,"."rri = Orta Ttırk-
çt,,(,vren "btlytlkyılan,,ejderha"; telcou /tekıl/ = GenelTtı.kçe telceıd,van /d'wan/
< *cııanı 

'nyun = Cenel Turkçe yunt "at"; toh /töw < \aguk "tavuk''; sofnor <*sııı7,ur 
= Orta Ttlrkç e sugur..gelincik''.

Ay Adları (Sıra Saylan): veçerıL /vegim/ "üçüncü''; toutonı, /toıtom/..drırdün-
t.li" ı alkıın, altern " a|tınc|' ı çi,teın' / citim/ . yedınci''; şehtem' / şiht,im/ 

..sekizin-
ı:I" ı tçLrem' , tvi,rtnx' /tıvirim4 "dokuzuncu'', İl"*' /e|im/..,,nr,.u g,,ü"n, sonuncu''.
llulçır çarı Boris-Michael'in yeğeni olan rahip Tudor I]tıkstlv. İskenıleriyeli
Aziz, Athanasius'unvaaz|arrnrn çevirisine 9o7yılınrla kısıı lıir ııııl tliişnıiişl.iir.
l}u ııııtıın çevirisi şöyledir,"llıı Btıris .yeth'behtı, yılınıla Bulgarları Hrist,iyan.y;ılıtı" ('l'ı.kiıı ıt,,tl7, 34,).,yı,llı' lx,h.li, "ll (yı|ı) lıı.şl ııtıl (a,y)".

linıııır Yılııııı,ı IRXEN DÖNİ^{ l)ııQıı Avıı4ıniln lııık (lll|ıılıı lrlĞıl

Nıgv Sıı.ııl Mlklıiıı !ııızlııı.ılııılı,kl llıılgııır.u.üııııllııı,ı M;ıı,;ıı,ltıl;ııı'tlıı. N;ıgy

Szı.ııl Mıklııs lıiilgt,sıııılı,lııılıııı;ııı vı"'Allll;ı'ııııı ılı,|'lııı,sl" ııl;ıı;ık lıillııı:ıı kıılı
l;ıı,:ıı,;ısııııl;ıkl lılı,;ıllııı l;ıs iizııı,iııılı, (lır,k lıiıı,|'lt,ı,lylı, vıı l}ıılgıırt:a tlııkuz keli,
ıııt.lIk 1ıiı,ııiıııılt: ytır;ılııı;ıkl,aılır. l)ıık çtık ;ır;ışl,ıı,ıııacıtıırı okuına önerilerinde
lııılııııılııgıı lııı t:iiııılı:ııiıı'li:kin taralından tıkunuşu şöyledir,

l|ıı,yl,ıı,.!opu,ıı, ltısi ıliigtı(r)lijgl, Butaul ]opan tagrogt. İçi,gt tesi,.

" llııyl;ı (jtılıa n tası doldurdu, Butaul Çoban (mezara) taktı ( = astı). İçkl tasr."
('liıkiıı ıgtl7, z9)

l]ııradakı'I'tırkçe kelimeler, düge(r)tögt < töh-i.Lr-dölı-ı "d<ıkttırdtı"ıta{o$i, <

tııh., dole ,ı "taktı" ı i,çLgl = içki.
Yine Nary-Szent- Mik]6s definesindekı kaplardan birinin üzerinde yer alan

rıı n lk harfli metnin yorumlanışr şöyledir,
lJıylo. (veya Buylo) Çob(a)n. i,çurgl,. (a)y(a)k.
(Has (saraya mensup) Buylo Çoban(ın) içki kadehi)
Buradaki Trirkçe kelimeler, i,çurgı ( = tçreki) "içeriye ait" , ayak "kadeh" (Te-

kln ı9B7,3ı).
Nary-Szent-Mlk]6s definesindekl beş içkl kabrnrn üzerinde yer alan runik

Jıarfll bir metnin Tekin tarafrndan okunuş ve yorumlanışı şöyledir,
(a)sp(a)ruk ıçu (a)y(a)kı "Asparuk'un içki kadehi" (Tekin ıgB7,3z).

l'roto-Bulgar ;iazrtlan: Bulgaristan'da, clzellikle Tuna Bulgarlarrnrn eski
ıııerkezlerinde yaklaşık 9o adet Proto-Bulgaryazrtr bulunmuşsa da bunlardan
yıılnız ikisi Grek harfli Tuna Bulgarcasr ile yazrlmrştrr. Diğerlerl Grek harfle-
riyle ve Grekçedlr. Ancak içlerinde pek çok Tuna Bulgarcasr kişi ve boy adlarr
l ltı ünvan ve srfat yer almaktadrr. Burada önce Tuna Bulgarcasr iki yazrtrn Te -

k i n tarafrndan okunuşuna, daha sonra diğer yazrtlarda geçen Tuna Bulgarcasr
ktı[imelere yer verilecektir.

l)reslavyazıtı:
Jitko ıçirgu bule humshi ktipe: YNE: "İçi.gu Boyla }itko(nun) gtıgtıs zırhr 45,
tulshi: FM, estrogin kiipe: YKZ: migfer(i) 54o, Estergon (ışi) zırh(ı) 427,
tulshi, üNA , tourtouna bile1opan mığfer(i) B54, (bu) dtırdti lle birlil*e Çoban
estrugin küpe: K, tulshi, M, Estergon (işi) zırh(ı) zo, migfer(ı) 4o,
alhasi kiipe, A, hluvrin, A, halkalı zırh(ı) ı (ve) XAüTBPHN (migferı)

ı." (Tekin ı9B7,4ı)

Çatalar.yazıtr: Büyük bir kısmı silinmiş olan yazıtta okunabilen iki Tuna Bul-

ı{;ır(:ası kelinıenin lıiri lıir ünvarı ıılan lıane (diger Tuna Bulgarcası verilerde
Aıı;ı,ıı), ıl iğe ri istı "z ı rlı " a ıı la nı ı ndak i kri,pe' <lir.

(Jırıkçı:.yazıl.taırlııki 'l'ııııa l}ırlçırı:ııırı kı:linı«,l<,rz llıı.tıı,ıı,l.ıır: hıııııı-Aıııı,ıı,ıı,-hxııı,ı:

1,1ski'|'ilı,kçıı i;ıı,ıı,: siilıi,ı;,i . .sıi lıı,l{ l . l']ski'|'lirkçıı sii ";ıskıır; ıırtlıı"; lııry,lrı l,]ski

'|'üirkçı, lnı,,yl,ııı ı,l,ıırgıı, lxı,y,l,ıı i,ç,rı,h:i, lıı,,yl,ıı, "§ıır;ıyiı ııı(ıııs|ııı lıııyl;ı"ı lrıı,ııılı,uıı,,Ir,,ıılı

lı{ l
iiıııııır }'ılııı,ııı ERKEH DÖHE^{ l)tıfJıı AvıtıııR'(ln lıııl., ılllıııiıı |ı|eıi lİı l



lııııı'lr'ıılııııı, l']skl'|'liı'kı,'ı'hıı,lıl4ıı.ıı.,lıı.|ıı.ıı lıı|,,ıı l,,ııkı'l'ıııkı..ı. lnı,|ıı,ıı;ııh:lıı,,yl,ıı,,ıı.h:
lxı,ltıı,, ıılr'; /r:ıılııı'ı' ııs, İ'ıı,lıı,ı'ı' ıı.s '|'|'i;ı.lııı,ıı,.. lııılı,ıııı lıııltıııı, l,]skl'|'iiı.kçı, l,ıı,rlııı,ıı,.

K|ş| :ııll:ıı,ı, üıııısıı. l,)ski 'l'tlrkçtı lıurs; bıı,l4ıı,l,ıı,ı.-lıııgiı.lııı. l,iski '|'lirkçc ı|y.; çep(L =

Mtıgıı|ı,;ı ır,0ı, "sila}ı"; lı:rurn-os-krufiLes-ts "'l'ııııa l}ulgıır }ranlarrndan Krum
ll;ııı"; ııııı,ııılıı,ll-ınlorı,ag < *oıııuı:t "kartal" + oft "küçültme eki", Çuv. inıirt "kar-
l;ıl";.sıı,i,ıı jııparı: sıvi,n = Genel Ttırkçe sevi,nçı tulıo-s-çuko-s = Iörg. çöö ''kızıl
kıı ı,l,, ça kııl"'/ ı tıırdaçt < ,ur- "durmak"; hsun-os < *husun..kişi adı''; borls < bars?

|)igtı r kt:limeler, taf,ra = Eski Tilrkç e tefi,ri,i şi,gor elem: şi,gor = Eski Turkçe sıgı4
sıınıl,: = Eski Tllrkçe1oro/c "silah".

l}izanc kaynaklarrndaki etnik aüar: bulgar < bulga- "karrştrrmak, isyan çr-
karınak"; onogur-unnogu,r-uni,gor < on ogur = on o+az, onogund,ur-unnogund,ur
"ıı ıı rrğurlar, onogur adının degişik bir t(ırir" ı şara$wr < sang ogur = san oğuz; uil-
gıır-uı,ıLgur-uturgur < otur ogur = otuz oguz; lcutrlgur-kuturgur-hotrlgur < lrutur-
"kudurmak, yaramazlrk etmek, taşkınlıkyapmak"?

ljııki Kilise Slavcasrndaki Bulgarca kelimeler: b'eleg-b1,1eg = Genel Türkçe
lırıl,gı,i, "işaret, belgi"; bel'çug-belçüg "bilezık" < *belçuk, *brlçuk; d,or'tor "yastık''
, ı<ııı{da-r 

= Mahmut l{aşgarlı yogdıı "devenin boynu altındaki yo-rş"k tuy-
lı,r"; /i;rrp' "resim, put" = Genel Tıır\e lcep "kalıp, şekil"; son' "şeref, onur'] =
( iııııtıl 'I'iirkçe son "sayr".

Volga BuIgarIarı dil verileri

k ı ı ı ı,i;4ıı r vc utigurlarrn ayrrlmalarrndan sonra, utigurlarrn (volga Bulgarları)
Az;ı k l )tırıizi'nin doğusuna, Kuban nehri boylarrnayerleştıHerı belirtllmişti (6.

.yiiz,yıl stınunda). Bugiin Macarcada bulunan üç yüzden fazla Bulgarca ödünç
siiz<ıiiğün Kuban Bulgarcasrna ait olduğu dııştıntıümektedır (Tekin ı9B7, rr).

Kubaır Bulgarlarrnrn Orta Volga brilgesine geliş nedenlerinin de Avar baskr-
sı tıldıığu dtışüniıliiyor. kuban Bulgarlarr, ortavolga bölgesine geldiklerinde,
lııır:ııla Hunlardan kalma topluluklar, Türkleşmiş Fin-Ugorlarve yerli Fin-
llgıır lıalklarıyla karşılaştrlar. Bu srrada Orta Asya'da kurulmuş bulunan II.
l)(,gu 'l'iirk Kağanlrğı'nın batr srnrrlarr Volga'ya dayanmrş oldugu için, Volga
llıılgııı,ları da bu kağanhğa bağımlıydılar.

Vıılg;ı l}ıılgıırlarınrn7.-9.yüzyıllararasındakidurumlarrhakkındaçokazbilgı-
ıııiz v;ır. Y:ıltıız Kutrigurlar ('luna Bulgarları) gibi onların da bir süre l{azar ege-
ıııı'ııligiııı|ıl .y;ış;ıılıklıırı lıiliııiy«ır. Yiııtı [ıu yüz,yıllarda Vılga Bulg.ır|arının isl:ıııı
{ilkı'lı'ı't Ilı'Iiı';ırı'I ilişkil(ıriııiıı ıılılııgıı vıı lııı ilişkilı,riıı İr;ııı'rl;ııı lliırt.zııı'ıı k:tıl;tr
ıız;ıııılı;4ı tl;ı lılllıılyııı.(Kııı.ııl ıı,14,t,lıı: 7tl]).'liılır;ıkl:ırı l;ıı.|ııı;ı ıı,yl4ıııı ıılılııgıı içiıı l;ı

ı,ıııııl;ı ıl;ı çıık ilt,ı,i iı|llı,ı,. lsl;ıııı illkt,lı,ı,ı llt,llı,;ıır,I sıııııır,ıııırl;ı lsl:ııııiytıt l}ıılgıırlar
:ır;ısııııl;ı y;ıyılııı:ıy;ı lııışl;ııııışl ı. t,;. yiiz,yılııı sııııııııtl:ı, Vtılga Bulgarlarr, camileri,
<ıkıılları ııla ıı, l.iitx:ıı r vıı çi|'l.çi bir l.<ıplulukl,u. Yine buyüzyrlrn sonunda, Bağdat ha-
lif'esinııı l}ulgar hükünıdarı Almuş'a (9zo-9aı) gonderdigl elçi heyetinde tlırılU

gezgln İbni Fadlan davardr (Kurat ıg4ga,783). Fadlan, iiılkesine döndilkten son-
ra Volga Bulgarlarr ile ilgı_li anı ve izlenim]erini anlatan bir htap yazm§trr (Kurat
lg49ü 7B3) . Bu d<ınemde de Volga Bulgarları Hazar egemenli$nde idiler ve mer-
kezleri Volga'ya 6.5 kilometre uzaklıktaki Bulgar şehrıydi. Bulgar şehri ile İslam
ii]keleri arasrndaki ilişkl ıı. ve ız. yüzyıllarda da süTmüştiir.

Cengiz'in ordularr ı22o/L22ı'de Batl Türkistan'r istila ettiklerinde, Subutay
ve Cebe yönetimindeki iki Moğol tümeni Kafkaslarr geçip, ı223 Haziran'rnda
Iüpçaklar ve Ruslarr yendikten sonra asıl Moğol $içlerine katrlmak için Hazar
Denizi'nin kuzeyinde ilerlerken Bulgarlar tarafrndan pusuya düşUrtllerek cll-
dilrUlmUşle rdi. ı z3 6 illçyazında, Batu Han yönetimindeki M o gol - TUrk o rdusu
Bulgarlar üzerine yürümeye başladr ve ız37 $izünde Volga Bulgar ülkesini ele
geçlrdi. Merkez Bulgar şehri yakrlıp yıkrldıysa da, Bulgar Hanlrg Altın-Ordu
kurulduktan sonra davarlrğrnr sürdürdtl. Bulgar şehri onarrlrp canlandrysa da
eski önemini kazanamadı. Çunkil Altrn- Ordu Devleti'nin merkezi olarak ku-
rulan Saray şehri giderek önemll bir ticaret merkezine dönüşmüştii, Aynıza-
manda, kuzeye kaçan Bulgar halkınrn Kazan şehrini ve Ulug Muhammed
Han'rn da ı437'de Kazan Hanlığını kurmasıyla Bulgar şehri önemini büsbütün
yitirmiş, yine de ı§. yüzyıla kadarvarlığrnr korumuştur.

Volga Bulgarlarrnrn dil verilerini elde edebildiglmlz tek kaynak olan mezar
taşr yazrtlarrnda bu dllinr/l yani Bulgar grubuna ait olduğu açıkça görüliiyor.
ı77zyıIında Rus Çarr Petro'nun Bulgar şehri kalrntrlarına yaptrğr bir ziyaretle
başlayan araştrrmalar 19. ve ?o. yüz5nllar boyunca da sürmüş, taşlar üzerinde-
ki metin]er defalarca yapmlanmıştrr (yayınlar için bk. Tekin r9BB, r - 6).

13. ve 14. yUzpllardan kalma olan mezaryazrtlarrnrnyayrlma alanr bu$inkii
Tatar Cumhuriyetinin batr yarrsr ile Çuvaş Cumhuriyetinin doğıı srnrr bölge-
leridir. Bu btllge aynr zamanda eskiVolga Bulgar Devleti'ninyayrlma alanrdrr.

Mezar yazıtlarrnda kullanılan dıl yalnız Volga Bulgarcasr değildır. Üçtı Arap -

ça, blr btllllmU de Tatarca olan yazıtlarrn tiimü Arap harfleriyle yazılmrştrr.
Yazrtlar genellikle şu altr böliımden oluşur, Açılış ve Grrrş bölümleri

Kur'an'dan alrnmrş bazr aktarmalardan oluşur. Ki,nye bO|lmunde Volga Bul-
garcasr ...awli, " ogIu" ve ...hlri"'1ozr" sözcükleri ile ölenin cinsiyeti belirtildlk-
tensonra ...beluwtkti"rnezartaşrdrr" ifadesiyle cümletamam]anrr. RahmetDi,,
leme bö|uminde, yine belh Arapça kalıplarla ölen kişi için Tanrr'dan rahmet
dile n i r vc a rd ı nda n ge n tı l l i k ltı Bulgar ca wafd,ti, baltuwi *öldü" cümlesiyle belir-
ti|enVğiıı lJLldLrııııı lıtiltiııı(i gı:liı,. l}u lıtilümde dahaaz olarakşutip cümlelere de

rasll:ııııı,,./İııı,i, d,ıı,tı:yıı,rıı,ıı, lıı,lı:i. ıı,lı,i.rıı.l.ıı. lııı,l,ıı,ııi, "ltani «lünyadan bakl ahirete var-
ılı";.fİı,ıı.ı ıl,ıı,ıı,.,yıı,rıı.ıı. lııı,h,,ı. ıı.lı,ı.rııl.ıı ıılıl,ıı.l, !.ıı,ıı.rıı.ıııi "l";ıııi ıliinyadan bakl, ahlrete göç
t,lli"ı./İı,ıı.ı, ıl,ıı.ıı|ıı.rıı,ıı.lı,,ix,ııl.ıı,l "li;ıııl ılliııy;ııl;ııı 14iiı,:lii"ı.fİı,ııtılıı,n,yiı,rıı,n,k:iiıpclı:isıı,tı,

t
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lıııh'l ıılılrıılıı luılıııı'ı. "Ii;ıııl ılllııy;ııl;ııı g,iı.ı.ı,ı,l. lı,ıLı ııJıııı.lı.v;ıı.ılı"ı ılıııı,lıırıı,ıı, ı,ılı.
l,ııtl,ıı.ıı.ı'ııııı,"l)ülııy;ııl;ıııgiıı,,ı,lll"ıı!.ıı,ıı,,}ıı,ı,ıııııı,Irııııııııı,ı,ı"IlIlıı,y,iı(liııısı.li.ı.ı.ltl".

'liı,ır,/ı, lıiiliııııiiıııltı iilıııı kişiıılıı iiliiııı lııı,llıl gı.ıı,.llıLlr yıl, ;ıy v(,Hllıı ııl;ıı.;ık vı:ri

lıı yııtIiyii, yirıııiıı(:i yıl, Muharrtıırı ııyı(ııııı) lıtışiııı.I t{tiıı(li) iıli''. Vtı stırı «ılar:ık
lrıı;ııııırs lliiliiıtıiiıııltıArapça.rahmetdilemekahlılarıııtl:ııı lıiri veya V«ılga Bulgar
ı:ası u,l,\ıilı ı,Orltıır fiLa "Allah rahmet eylesin" kalıbı kullanılır (Tekın ı9BB: 7-ıo).

llıı ç:ı lışnıa içi n Tekin'in Votga Butgartan ve Volga Bulgarcası adlr yayınından
sı,çilıııiş ıılan iki mezar yazıtr örneğinde, yazrtlarrn uzunluğu ve içerdikleri
Vtılçı Bulgarcası söz varlrğı dikkate alrnmrştrr:

" al hukmu ll'l,ld,hi,l 'alt7yt-l-habt ri ahmad agan ılgıcı,si/ afuy zı,ydrati bu rahma-
LıLl, lahl'a\eyhi, rahmatan wasi,,'atan wafbtl baltuwı tariha ciyeti cür cirem biyelım
cal muharam cirem sekir kiiwen eti

Huktlm, yüce ve ulu olan A]lah'rndrr. Ahmed Ağanın yılkıcısı (?) Ötey(ln) zl-
yaretidir. A]lah'rn rahmeti onun iizerine (olsun). (Allah) gani gani rahmet (eyle-
sin). Vefat etti. Tarihte yedi yüz yirmi beşinci yıl, Muharrem(in) yilmi sekiz(in-
cı) giin(ü) idi. (Tekin ı988, 64-65)

al-huhmu li'|-\d,lıi, huwa-l-haw-1-Iadi, la-yaınütu wa lcullu ha7t'n si,wahu sa-

.'Yıınıutu'ulamdsemne seven mescidsemne 'amaret tanan ekil hayrEtlu eltıwi be_
rtlkatlu mün suw5r ...'a]i how5ce awli atrac howEce awli abü-beker howace awli
:llılı }ıtıwİce belt-i,ııri ktı dunyaran köweçriiw"i tEriha ciyeti cür sekir cal camadI_1_
ııl:ı ;ıylıi cirim ekiş kilwen eti

lliiktinı A]lahrndrr. Yalnrz O dirıdir ve ölümsüzdür ve O'ndan başka büttin di
|'ll(,r a'lümlüdür. Bilginleri seven, mescitleri inşa eden, çok halnr sahıbı, eli be-
rı,kt,t,li, Mun Suwar soyundan ...A]i Hoca oğlu Atraç Hoca oğlu Abu-Bekir Hoca
ııglu AJıp (Alp) Hoca(nın) mezar taşrdrr. Dünyadan göçtti. Tarihte yedi yUz se-
kiz(inci) yıt, cemaziyelewel ayr(nın) yirmi ikinci glin(ü) idi.''

Hazar dil verileri

]]at.ı Cökttirklerin kuzey Kafkasya'da egemenliklerini kaybetmelerinden son-
ra. lı ıı bölgede iki ayrı giiç ortaya çrkar, Bulgarlar ve Hazarlar. Başkentlerı vol -
gıı kıyısında olan Hazarlar 65o-965 plları ara§rnda geniş bir bolgede etkili
tılıırlar. Merkezleri Volga deltasr olmakla birlikte, srnrrlarr batrda Kiev'e, ku-
z<ıytl«ı Kazan'a, gtineyde Krrrm ve Dağıstan'a, doguda ise Harezm'e kadar uza-
ırır ((.iııl«len |97ı: |47; ı9Bo,58; !oo?: ıÇ§).

l liızar halkı etnik ve dinsel olarak biiytlk bir çeşitlilik gösterir. Müsliımanlı k
vll llrisl.iyıırı|ığı n yanınıla, tlzel]ikle yönetici kesimde Museviliğııı lıiiyiik lıir
r;ıl{l)(ıl. gair(İ iit{il lıi l i ıı ıııı,kl,t,tl i r.

ll;ızıırl;ıı,ııı ı, ılIll ıııı yııks;ı z tlili ıııi kııııııslııklıııı kıııııısıı lsıı l:tt.lışıtııılıı|ır.

l,inıur Yılnıııı ERı(Eİ{ DÖXİt l)tıtlıı Avııııa'tld lıülk (ll|lü|llı lrlEll

( jııııılıııı.z ( ı,,1ı..i, ı,,ıll 1,1,1) l l;ız;ıı. ;ıılıııı|;ıkl .ı.ılı'ıı iit{iı.ii l l;ızıırtlııııııı lıir z ıliIi
ıılılııgıııııı ıliişiıııııılişlliı.. ll;ııııslt,ıll (ı,,1.;.;, ilt) M;ııı;ırı.;ıı|;ıki ai(|(lııç sijzcüklerin

l l;ız;ı ı'(:;ı(l,;ı ıı :ı l ı rı ııı ış ()lıı lı i l(:(:(|gi Iı i v() yal.rıruca Hazar adrnda-
kı ı't|ıııı iiliirii ]ııı ıliliıı 1ıirz ılilisayılamayacağını belirtmiştir. Poppe (ı955,
ı <7), l). M . l)ıı ııltılı'ıı ıı'l'lıc HLsıory oJ'tlıe ]ewtsh Khazars adlı yaprtrnrn eleştiri-
glııılıı iki tılasıIık iizerinde durmuştur. İüki, Hazar adrndaki z foneminin
*ıl'ılt,ıt kaynaklan ınış tılabileceği, ikincisi de Altayca s foneminin z ye de$ş-
ıııiş <ılalıilecegi (krş. *yasa,>yaza-). Ancak bu de$şim yeni bir olaydır ve bu
ııtıtierıle de Poppe, Hazar adr sorununun ştıpheli kaldığını belirtmiştir.

ı975'ten sonra yayrmlanmış olan iki yeni Uygurca yazıtta, Taryat (Terhın) ve
'lbs yazrtlarrnda, Hazar adıyla ılgılı yeni veriler elde edılmiştir. Bu yazıtlarda ge-
Çıl n kosor sözcüğü çeşitli araştrrmacrlar tarafrndan Hazar adıyla ilgıli göriilmüştiir
((]olden 2ooı: ı)2). Kasar adıyla ılgıli olarak kendisinden önce yapılmrş buttın
çalışmalan değerlendiren R6na-Tas, /tosor bıçimirilcazar'dandüa eskı saym§
vıı hunun da Ceoso,r ünvanrndan geldı$ni öne sürmüştiir (R6na-Tas ı9Bz, ı9B3).

Hazarlar uzun bir siire çok geniş bır coğrafyada etkili olduklarr ve tarihleri çok
|yi bilindiğr halde, dillerıyle ılgılı olarak gınümüze ulaşan tek belge ii ev Melatubu
ıılaıak bilinenve Kiev'in Hazar egemenliŞ attında bıılunduğu dönemde, 93o plı
ı:lvarrndayazıldığıtahminedilenbirmekfupfur. MektııbuN. Golb, ı96zyıtında,
Kahire/Geniza'dan gelen belgeler arasrnda bulmuşfur. İbrani harfleriy'e ve İbra-
ııi«:e yazrlmış olan mektubun sol alt krışesinde, frrça kalem ve runik harflerle ya-
zı lmrş HazarclTllırkçe bir kelime bulunmaktadrr (Brook zoo 5: 223-225> .

sözcüğtı fark eden N. Golb, pritsak'la bağlantı kurmuş ve birlıkte yayımla-
ılıkları Khazarlan Hebrew Documents of the ıo th Century (Cornell University
l'rtıss, Ithaca and London ı9Bz) adlı yaprtta sözcüğü hohurum olarak okumuş-
l;ı rd ır (Ligetı l9Bı, 5- ı3). Aynı sözciiık üzerinde çalışan Ligeti (ı98ı: ı4-15), bu
ııkuyışu okunrıı ( = GenelTurkçe olau-d,u-m "okudum") olarakdtızeltmiştir.

Stizcükte Genel Tiirkçe d yerine r bulunmasr, Hazarcanrn ogur/Bulgar
grııhuna ait olduğıınu, ya da en azrndan Hazar imparatorluğu içinde z/ş yanrnda
r/l, <lili konuşan topluluklarrn da bulunduğunu göstermesi açrsrndan önem]idir.

l)eğişik kaynaklara daglmış halde bulunan elliden fazlaHazar ünvanr, kişi
l!üın i, yer ismi vb.nin çoğu Türkçedlr. Golden' a (ıg7ı, ı47-:,.57, ıg1o, ıı2.244,
.tcıo,.t: r!3) dayanarak hazrrlanmrş olan aşağrdakl listede Tiırkçe olduk]arr
gıırıtıllikle kabul edilmiş olan kellmeler seçilmiştir:

( ) rl.a Asya Ktlkenll Ünvan]ar, alp i,lut'uer = atp i,l teber; ulp t'aıhan = alp tarkan;
lıııllııLu,r = bagatur < Moğolca; bek = beg; ılık = lltg, eJrg "hükiimd at" ii,rt'$tn = tttigtn
v(,yıl (r, ti{in; cebu = cabgu "yabgu"; çul "C<ıktiırkier dönemine ait bir ünvan";
hıı,gıı,ıı,; ko,tıın; hat'i,rllt'her .= had,ır el teber; i,şad, = şad; tarltan/tarhan = tarkan.

l)lgı,r [)nv:ınlar vıı Özııl Aıilar: rııç'ı t'arhan = açcı tarkan balgttzl,s = betgi,çi,
(lıı,l,g'l"ııiş:ııı");lıııl ,s ls i lııılıı,slı"y:ırılıırıt:ı";lıııLan=bıılan"geylk";tzi,tzq,kron
,1,tlr,i,ı 1,iıı7ıiı,ıı,!,'ıı,rlııı,ıı, çıl.ııı,ıı. l.ıı.ı,|'ııııı,; p'ıırspi,l,' lırııslııi,; t,amgan = d,aınga;t'ar.
,ıı.ı(, l,ıı,l.ııı.tı,1, "lı.ır,ilııı;ııı".

ll{r ı



Avar dlI verllerl

l )lgı'ı'giit't'lıl' lıılılıılııkl;ıı'gilıi, Av;ıı'l:ıı,ııı ıl;ı l;ıı ılılı.ı ı. ı,lkil| ıılı|ııkl;ıı.ı lıtılgi., ıılııili
vt, ılilsı.I klıııliklı.ri sııı.ıı iş;ıır:1.1ııı.i.yltı ılıılııılııı.. ( )ııı.ı.lıklı, i (ı. yiiz,yıll:ır;ır;ısııııl;ı
AsY;ı'ıılıı ı;ı'Şitli 1ııılgıılt:ı'iııılt: tıı'l.:ıy:ı çıkırıış ııl:ııı Avıırl;ırlıı Avı.ıılııı Av;ıı.l:ırıııııı:ı.y
ılı lıılılıılıık tılıılı ıılııı;ıı|ıgı lıırl.ışrrıalıılır. Ct.ıldtııı'ı gilr<: Dııgır Avrulıa'ya gt,lt,ıı
Avıırl:ırııı, İÇ As.ya'ıl;ıkı .|tıu .|aıı,/Apar (Abar) devletinin kaçak kalırıtıları oldugıı
|'ik ri, l]ıııı Av r:ısya'ılaki lıir Gtiktürkyöneticisinin onlardan ef'endilerinden kaçaıı
" kı)lıılt:ri ıııiz" t|iytı lıahsel.rııesiyle kesinlik kazarur (?oo?: BB). Pritsak'a göre Av
rıılııılı (sahttı) Avarlar, OıtaAsyalı gerçekAvarlarla doğrudanbağlantılı degiller
ı|i, ;ıırıa çağdaş Btzans kaynaklannrn açıkça belirttlgi $bi, gerçekAvarlarrnAv-
rısya bozkırının halklarr arasrndaki itibarından faydalanmak için, özelliHe saç
(iılçü ş«ıki1,lerini alarak onlarr kasten taklit etmişlerdir (?oo2, ıBd. Anca-k kesin
ıılarak lıilinen. her iki grubun da etnik olarak tiırdeş olmadıklarıdrr. Etnik çeşıt-
liliğın dillerine de yansrmış oldugu açrktrr. sz5decz§-kardoss Avarların hangı
t|ili konuşfuğunun bilinmedı$ni söyler (2ooz,3oı). Golden lse, Tlırkçenin
()ğıırcave belki diğerbiçimleriyleAvarbtlig içınde konuşulmuş olduğunukabul
ııı|tır (?oo?, 89). Avarlardan $inümüze hiçbir metinulaşmamrş olmaHa bırlıkte,
çııgı|aşları olan Bizans yazarr Simocattes (7. yüryrl) on]arrn Ogur (Hun-Bulgar)
lıılılıılıığırna ait olduğunu açıkça söylemektedir (Pritsak 2ooz, rB4).

Avıırl:ırın dili konusunda pek çok araştrrmacr çalrşmrş olmakla birlikte
ı ızı, l l l k lı, N c meth ve Harmatta'nrn Avar ünvan ve adlarrnr okuma denemeleri
ı|ıkk;ılı, ılıığtırrlir. Harmatta'nrn N6meth'e dayanarak topladığr Avarca ünvan
vı, ;ıı ll:ı ı, şıı ıı lardrr (ı9BB, 3).kagan, katun, tarlean, tud,un, yuguruş, bayan,leaın-
sıııl,ı.,i;iii:, sııkıhvh,GtırtıüdugııgibimalzemeortaAsyakaynaklıdrrveAvardili
k,ııııısııııı|;ı iizel bir şey söylemez.

|iıı tl;ıgırıık örnelder drşrnda, okunuşlan çok tartışmalr olsa da, Avarlarrn dili
lı;ıkkı ııılıı likir verebı]ecek ıki yazıta sahibız. İlki Macaristan{ılnoshid'dekı Avar
ı|t,vı,i ırı<ızarlıgrndan çıkarılan eşyalar arasrnda yer a]an bır ignelçn üç yiizüne
kıızı ııınış olan runlkharflıtıç cümledir. MacarMilli Miizesi, Arkeoloji Böliıffıü,nde
ytır alan ve ilk olarak ı96r'de okunmaya çalışılmış olan buyazrtr, daha sonra Har-
ııı:ı1,1.a daha kaliteli fotoğraflar elde ederek aşağrdaki biçimde okumuşfur:

kızın kugt yed,i, "Dıkiş krzrn şanrdrr"(ı988, ıo); lwblıg bol i,çe "Mutlu ol ab-
l:ı(ın)" (ı9BB, ız)ı [t]eıirffi ıd,ugı kıl inç eb bögteg afla'iTanrı melegi, huzurlu
ıııtıkın ve mağfiret krl ona" (ı9BB, ı4-ı5).

yiııı: llarmatta'ya göre iğnelik üzerındekı metinlerin söz varlrğr şöyledlr:
lıııl, "tılmak" ıbagteg "ahiret mutluluğu, magfiret''; eb '' ev, mekan''; lçe 

..abla''ı

aJıı,i: "kut.sal melek"; i,nç "huzur, sükun"; /cag 
..ştlhret,ş 

aln'ı ol '' o'' ıkı,l-..yapmak.
kılınıık"; i:ılı "talih, mutluluk"; kı,z"kız"i [t]enri,"tanrı"ıyed,i, "dlkiş'' (,9aİı, ,7).

. İkirıı:i Y;ız,ıl,.yintı Macaristan'ın Szarvas şehrinde.yürıitıılen kazılar sır;ısııııl;ı
İ..|ıılııisz l;ıı';ıl'ııııl:ııı lııılıırııırı İıir lıaşka iğntılikliı:..|ıılı;isz'ııı tl. yiiz,yılııı ilk
Y;lrlslll;l. Av:lı'ılaiııı'ıııiııı' :ıil tılı|ıı;4ıııııı lıtıliı,lt.ı,ı.k lı;ızıı,l;ııııış ıılılııgıı vı, Avııı.

liınını l'ılıııııı EnXlN DÖl{tJı{ |r(ıqıı nvııı|ıo'(ln lı|ıl (llliıılıı ı/lFıl

l;ıı';ı;ıll lı;ıYılıP1l lııı Y;ızıl (ı,;llı1), Ilıııı;ı '|'.ı,ı liıı,ılıı|ıljııı lııı.ılızl ııı;ık;ılı.ılı.ııı
ı'ı'lı'ııııılş ( ı,;ll,,, ıı1llll, ıı,lı;tı) vı.;ı:ı;ı1,11|;1|*l ı.ı.l*ılılı.ııkııııııışlııı.:

lıı,l|'ıııılnılııııı,.sı,ıı,l, ılrlıı,ri,ııı,('/),_.l;ıK.. l'ıırl4ıl,s(ı)_sı,ıı.. lrıı,sıi,ıı,l:ıy. lxıl,/!İrsıı.sıııı.
ıı.l1ıı,lı:ı,ıı,. yılrıı,tl. lııı,lr:,rıı,sıı,.ıı,yl,ıı,r ç('/)ı' l]ıılsıı.ıl. (,,|1\ll,r|,.

V;ıı'ıılıılk;ı ıı sııııi iiviiyıırııııı/'l'iirgiis, sı,ıı ıııııı.Iu ıı[/ Erse sen şeytanryok et,
k;ızı.y ı 1ı tıy:ı ı,:ı k/ 0|suıı! 0ysun! ( ı 9t}ti, 5oz).

siiz kıııııısıı yazıl. nedeniyle, son zamanlardaAvarların dili konusundayoğun
ıılıır;ık çalışan Rtina-Tas btıyuk bir şııpheyle verdığıni belirttigi bu okuyuşa
ıl:ıy:ıııarak, ya,,ıttakullanılandilinTürkdillerinınonogu.-çuraştipineaitol-
ııııısı gtırektiğini belirtmiştir. Ancak R6na-Tas yazıtınAvarlara ait olduğu
g.ıriişüıle karşı çıkmrştır (ı9BB: 5o2).

l)il malzemesi ve yorumlar dikkate alındrgında, Avarlarr Batı Türkçesi
gıılıınegi içinde değerlendirmek, bu çalışmada yine bir ön kabul olmaktan
aı t (|y(| geçemeyecektir.

Macaristan'daki Kuman/Kıpçaktarı dil verileri

l)ıllerinin z/ş grıhuna, yani Genel Tiırkçeye ait olduğunu kesin olarak bildi-
ıTl ıııiz Macaristan kumanlarrna bu çalrşmada yer verilmesinin nedeni, bulun-
ııııış olduklarr coğrafyanın genel olarak ogur/Bulgar tipi TüIk dillerinin ko-
ıııışıılma alanr olmasrdrr. Bu çalışmada Batr Türkçesi terimi coğrafi anlamda
kııllanılmamrş olmakla birlikte, Macaristan Kumanlarına ait dll"verileri, Tür-
kıyı: Türkolojısınde Genel Tıırkçe içinde de sa;nlmadrğrndan, bir an]amda bu
vı ı ri l e rin değerlendirilmesi amaçlanmrştrr.

'liırunlarr ıı. yüzyıl bo;runca bu$ınkiı Gtıney Rusya ovalarrnda görünen Ku-
ııı:ın t«ıpluluğunun btıyuk yolculuklarına ne zaman ve nereden başladrklarr
kııııusunda, pek çok denemeye rağmenbugiine kadar kanıtlanabilir birvarsa-
yıııı doğmamrştrr.

llıı konudaki en dikkate değer görüşe göre kumanlarrn ana;rurdu bugtınktı
(,llıı topraklarında, Sarr lrmak'rn biıyuk dirse$ndedir. Bu grıruşe göre Ku-
ı ı ı ;ı rı l arrn oğuzları da ö n-lerinde süriiikleyerek volga' nrn doğu kıyılarrna ulaş -
l ı k l:ı rı batıya yönelik göç hareketi bu b<ılgeden başlar. urr., tı*tırıü olmayan
A,,ıı,ıısirı konfederasyonu burada blçlmlenmiştir.

ı(ıııı (Kuman) adrnrn farklı üllerdekiKun, Kurnan, Poloçec, Plowci, Falben,
Xııı,ııı,s lıiçi,mlerinin tümü Türkçe /tub kelimesi gibi "açık, solgun'' anlamrna
gı,llr, .srı,ız rla Tıırkçede "sarr, açrk" anlamrna gelt. Fakat son soİciığıınıın daha
tıxkI lıiçiıııi srırıg oldııl4u için ku,nscırı federasyonunun da etnik kimligi tartış-
ııı;ılııl ıı,. Kıı,ııı,o,n'lııı,ıı vtıriltııı Kı,pgık arlı rla taı:ihsel stireç içinde pek çok halk
l;ıı,;ı|'ı ıııl:ııı kııll;ıııılıııış ıılılııgıı iı,.iıı ııçıkl;ıyı<:ı değildir.

ı ı..Y{iızYll ıll'l;ıl;ıı'ııııl;ı giılı'ı'ı,k glıı,,lı,ııı,ıı Kııııı:ıııl;ır Rııs Jırrınslikleri ve Maca-
ı'lıil;lıl l(,'ilı lı'lllikı'li ıılıııııy;ı lı;ısl;ııııışlıı,. Aııı,;ık ııiill'ıiı: Mııgıı|l;ır;ı yııııilıııı Kıı

l l{,'{ ü



ıııiıııl;ıı,ııı,|,ıı lılıı ı,,;ıılıı.lılı lıail(iııı(i, lV. llı.l,ı'ıl,ııı [\l;ıı.aı lııl;ııı.;ı ı{ıHıııııı;ı lı;ıkkı ls
It,ıııls vı, 'l'ıı ıı;ı vı, '|'ısz;ı ı ı,ııı;ıkl;ı ı.ı ,;ı ı.;ı:iı ıı;ı yt.ı lı.,,l l ı l l ııılıllı.ı.ıl i ı..

Yı,ı'lt.şlk y;ış;ııtı;ı ııyııııı s;ıgl;ıııı;ı kıııııısıııııl;ı ııııı.ı. |ı|ıy|||. xııı.ııııl;ıı..y;ış;ı.y;ııı l{()ç(.lıı'Kııııı:ıııllıı',.YiizYılgilıikısalıirsiiırıiçiııılı,;ıslıııllı.ıılııııış|:ıırlır.Kııııı;ıııl;ırııı
Y;ızıliıı'ı tılııı:ıtlıgı içiıı tiil vtırileı,ini aırt:ak Mııtı:ıı,isl;ııı'tlııki Kuııı:ırr dili araşl,ıı.
ııl;ıl;ı rı ilıl tiğrtln«ılıiliy<ıı'uz, Bu araştrrmalar uzurı bir süı.cdir Macaı.Türkol<ılisi
ııiıı iiııtıınli biruğraşalanıolmuştur. Buradaherşeydenönce (karcagdogumlıı)
( ly. Nıiırıt:l.h ve (yine kendisi gibi Karcaglr olanve r99z'de gençyaşta ölmüş olaıı)
iil{ı,() n(ris i I. M. Kongur'un bilimsel çalrşmalarrndan söz etmek gerekir. İkisi dı ı

1ııık çtık çalışmada Macaristan'daki Kuman dili yadigarları ile iğilendiler. I. M.
Kıııılçı.ıı,, 48yıllıkyaşamrnr, birzamanlarkonuşulmuş olan, fakatbu$inartrksa
ılı:ı:tl dil Yadigarlarmdan rekonstrüksiyon yoluyla tanrnabilen Kı*a, dilinirı
araştırrlmasrna adamrştr. Öltımünden sonra (karcag'da) ya)om]aomrş olan do
çt:ıı1.1ik çalışmasrndan (ı993) araştrrmalarrrunsonuçlarrnı okuyabiliyorlJz.

l}u qulışma, bugün Macaristan'daki kuman dilınin enyetkin kaynagr sayrla-
l)ilir. İÇinde yer alan bi,ziıi atamızki,nx-si,fi, leökte/ sentlensi,n Senı,fi, ad,ıft,/ d,üşsun
sıııı,i,fr, hönlij,fı/neçtklıi,m cerde alayköltte (s. 68) diye başlayan Kuman duası I. M.
kııngur tarafrndan çözümlenmiş ktıçük bir tekerlemedir. Bunun drşında ku-
çii k kumanistan ve Büytik kumanistan'a ait kişi ve yer adlarr, küçük kumanis-
l;ııı vıı Büyük kumanistan drşrnda bulunan, fakat kumanlara ait olduğu kesin
ııl;ııı tıski aileadlarr,yeradlarr, akarsuvegö1 adlarıMacarcayauyumsağlamrş
Kıı ııı;ı ııı:ıı ardünç sözcükler ve Kumancadan alrnmış diyalekt sözcükleri vardır.

Kııııı:ııı kııynaklr kişi ve aile adlarr, agbtıra "beyaz deve yavrusu'', alacs ''ala-
ı,;ı lı. lıı,ııt,k li" .bettenveyabeltlen"Be]rJ.en!" veya "Korun!'', /torolcos ..karakaşlı'',
ftiısıaıııı,ııs " isl.tıkh.", szolcor "şaşr".

K ı ı ı ı ı ;ı ı ı k iı kenli yer a dlan athd,r "yönet, yön-lendir" an-lam]r kişi adı ile açık-
lıııı;ılıllir; lııı,jand,or daha eskl bir kabile veya boy adrndan geliyor; boy adrnrn
kı,ııtlisi ılt: Eski Türkçebay "zengln" kelimesinin tüIevidir. A,ş"gra"ki adlar da
lııııızı:r biçımde boy adı kayıaklrdırları kunmad,aros'ta bulunanısalai6r, csalajtr
sıııırııdı, Karcag'daki/tuld,nveyaKııld,nysınırparçasradr; Ki,süiszd,lld,ssınırın-
ı|,ı lıulunan csi,vag dahem bir srnrr adr hem de bir çay kolu aııdır. Bu da kışi
;ıılı kııynaklıdırve Kumancakişi adıcsuvd,k'ınkökeninin "ışık'' anlamlrbirke-
liıntı <ılnıasr mümkiindür. Örnekler daha da artrrrlabilir.

l}urrların drşında bugün Macarcada 3o kadar standart dile ait sözcük kuman
kııynaklı sayılabilir, lıoboz, kobalt, bagaly, bi,cska, csöd,ör, tealöz, buzogd,ny,
ı:sıi,Aıiııy, bolta, tözeg ve toktyö.

l)ıyaltıkt sözciiıkleri olan ve sadece kiıçtık kumanistan veya Bupk kumanis,
l;ııı'ıia lıilinen kuman kaynaklı sözcükler ayrı bir kategori oluşturuyoıla r: drluirıy
";ıl. kııŞııııılamakl.a kullanılan ilmik.li ip",boza "darr«lanvtıy, ,rrr*r.dr,n liırrnaııı,as
.Yıııılıı ılllltl ı:tliltın içki", t:til,hıiıy"kiipıık siil.ii" lılIki aılı, ıJrrftıı "kairklii tiııriıl«ıııy;ılııl
ıılıŞ kıs;ı 14iYı'ı'ı'k", A:iiıııidiirii!;' ",iıl giit{ilslii$ii",ı»ıt,ııh: "kııııı;ışııı ;ılkısı. iirii|ııııiş şt.y".lıılrı, "1ı;ısillıı)ı'l, lzlıı lıı,lgı,si" ı|;ı lıtiyltı kr,Iiırtıı|rıırIr:ııı|iı.(li,rl;ı ?()()?: ı ı]l ııll).

liınııııl'ılnını lRl(iN DÖl{İit lJııQtı Avıı4ıntld l(ııl. (liliıılıı l/leıl

M;ıı,;ıı,(,;ııl;ıl*l'|'ııı,lıı.,ı,ıııllııı(; |ıı,llıııı,lı,ı,lıı },(,Illıı,,l piı ıılııııı;ı (ı,.i. ı,|,.

yıı7.yıll;ıı,)' ıl;ılıll ı,ılIlı,ıı ( llıııı;ı 'l';ı:; 1,;,1ll, ,.1(ı,1,) Kııııı;ııılKılıı;;ık ılll
v(,ı,llı,ı,i;ıl;ıııııııl;ılıı ı,ıı ()ıı(,ııılı.y;ı.yıııııı, l. M. Kııııı{ııı,ıııı.yıık;ıı'ı(l:ı siiz

ı.ılıl(,ıı(lııı;ı,ııllılt (,,iılışııı;ısı (ıl«lııgıı lıı,llı,l ılıııişli. Aş;ıgıtl:ı l)tI (:scı'den

;ılııııııış, Kııııı;ıııl;ıı,;ı;ıil lıiı, ltıkt:ı,lt:ıııtıııiıı Kıııı]ııiıtlaı'as ve Kar-
(,;ıg'ıl;ıııılt:ı,l(:ıııIıiş iki v;ıı,y:ıııt.ı (iı,n(}k tılııı'ıık veı'ilmiştir:

K ı ı,ı ı,ı lı,(I,d,O,ru,S

lıtiı,t:ııı 1ıtil(i

ıi ktı rıı eg6
(it:sti m üszök
kı:ı,t.tını tücsök
lıt:t:sem becsek
;i l lıı ırı hasad
tıstıt,l,em csetteg
}iZ(lgsem Szenneg
l ı ıgzom torcog
lııırıom hagrta

Hyil riim kapta
;ılt:sik
lııı lt:sik
ıiz( ) ıı csig
G.74,-75)

Karcag
birem bell6
ikem iğ6
ecs6m eszi
törvin teszi
bessem bessi
fıtalata
setre cs6tre
szegre szerre
t6zom torcog
konyi kacski
csupa tapsi
se nem nasy
se nem kicsi
te menj ki
(s.75)

' llıııı:ı 'l':ıs';ı giiı,tı llk all.ı

l{ı,ııl) şiiyltı:
ı. ı. ,§. yüzyıllar. En erken

ve hangi Tıırk dilınden
alındığı belirlenememiş
olan kelimeler,
2. 5. - g. ynzyıllar. Bulgar-
Hazar (Çuvaş) tipı Türkçe
ödünç kelimeler,
3. 9. ynzyıI. Hazar-Kabar
tabakasr, Çuvaşça ve Çuvaş
tipi olmayan diyalektler,
4. g. yüzyılın sonu. Erken
Peçenek ilişkileri,
5. ıı .-L?. yüzyıllar. G"ç
Peçenek ilişkileri, göçmen-
ler ve / yerleşimciler,
6. rı .-I?. yüzyıllar. Kuman
göçmen]eri ve yerleşimci-
leri.

l. M. Kongur biıtıın Türk dilli topluluHarda rastlanabilecek olan bu teker-
lıı ıııtıyi, Dobruca Türk]eri arasrndaki varyantla karşrlaştrrmrştrr:

lıır ıledim birlew
ı.ki tltıdim ekilew
ıış ılcdim uşlew
ılıirı, dedlm dörtlew
lııış tltıdi,m beşlew
;ıllı ıltıdim alma
yııılı ıltıdim yalma vb. (s. zg)

Mııı:aristan'daki Kuman araştrrmalarr sürdiikçe, Kuman]ara ait yeni dll ve-
ı,ılııriııin de ortaya çıkacağı açrktrr. Ttlrkiye Ttırkolojisinin şimdillk tümüyle
ılglsiz tılılıığu lıu alan, karşılaştrrmalı Ttlrkoloji çalrşmalarr için çok önemli
vcı,i lıır sıığliıy:ılıil i r.

l(r( ı l,'ııııııı l'ılııı,ıı EnrEN OÖXrrr l)ııılıı Avıtııtfı'(la ltıık tlll|ıılıı lılçıll l()l
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Yusuf Has Hacip, "Kutadgu Bllig" (1069)

Stier Eker

lS1-1llİYPr sonrasrnda Arap fııtiıhatrnrn İran ve Türkiştan
coğrafyasında yarattrğr çatrşma ortamr, önce İran]rlarrn, ar-

drndan Türklerin İslam dinini kabultl ile yerini ortak İslaml
killttire brrakmaya başlar.

XI. yuzplın sonlarr Kutadgu Bılıg (KB) ve Di,vanü Lugati"t-Turle

(DLT) gibı, Ttırk dilı ve kiiltürünün mirasrnr gelecek kuşaklara aktaracak
iki anrtsal çalrşmaya sahne olur. KB ve DLT; yenl TUrk- İslam uygarlrğınrn ön-
cü düşünce, sanat ve bilim eserleri olarak El-Biruni, Farabi, İbn Sina sibi bi-
lim adamlarrnrn da yetişti$ sosyo-kiiltiirel ik]imin ürünleridir.

Kur'an'a dayah İslam inancrnda Arap olanla olmayan arasrnda, inanç ve iba-
detteki usttınlükten başka, herhangi bir üstün olma ya da olmama ilışkısi yok-
tur. Pratikte ise, özelliHe Emevilerin kavmi asabiyyete (kendi akraba, vatan,

din ve milliyetinl aşrrr derecede kayrrma gayreti) dayalr baskrcr politikalarrna
karşı İranlılar, TürHer ve Arap olmayan diğer topluluklar arasrnda şuubi,2ye
adı verilen bir tiir tepklselulusalcilı/t akrmr ortaya çrkmrştrr.

Şuubi,yye,dini-siyasi bakrmdan İslam birligini zayıflatmış, ancak İslam çev-
resinde bir tız5ırltık ortamryaIatarakArap dilı ve ktılturiı dışındaki dil ve klll-
türlere yönelişi başlatmrştrr (Koprııltı ı977: ıoı). Firdevsi'nin 'Bu Şehname
ıle İran dilıni dirilttim.' sözü ile Yusuf Has Hacip ve KAşgarlr Mahmut'un,
'Iürk dili ve Türk ulusu ile övünmeleri, Şuubı,yye'nin yansrmalarrdrr.

X. yuzyılın ilkyarrsrnda Müslüman olan Karahanlrları Türkistan'da, başkent
Kişgar olmak üzere, Türk dünyasrnrn ikinci bııyuk ktılturel dönüşümünü ha-
yıta geçirecek bir devlet kıırar (B4o-ı2ı2). İslam dtlnyaslnrn en doğııdaki
klil1.1lr ıntırktızi, killl.iirl()riıı vıı ılirılerin buluşma noktasr olan KAşgar, Kara-
1ıııılıl:ırlıı 1ıiı,likltı İsl:ıııı ııyg;ıı,ltgı ((|rç(ıv(ısintltı şekillenen Türk uygarlıgrnrn
ılıı lı:ışkı:ııli lı;iliııı,gı,liı,. llıı ılııııı,ıııılı, K;işg:ıı,ilı, l};ığtlat arasında sıkı kültürel
vt, sl.y;ısl lıııgl;ı ııl ı l;ı ı, v;ı ı,ıl ı ı,,
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