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Şecere-i Terakime'deki Manzum 
Parçalar Üzerine 

Zuhal Kargı (Ankara) 

Orta Asya Türk yazı dilinin üçüncü evresi olan ça~atayca, Timurlular (1405-
1502) döneminde oluşmuş, Ali Şir Nevill'nin eserleriyle klasik biçimini almıştır. 
XV. yüzyılın başından XVII. yüzyılın sonuna kadar devam eden bu dönemde 
oldukça çok sayıda eser verilmiştir. ça~atayca üzerindeki araştırma ve 

. incelemeleriyle tanınan Eckmann'ın da belirtti~i gibi, ça~atayca'yı üç dönem 
alUnda inceliyoruz:! Arkaik özelliklerin korundu~u Klasik Öncesi Dönemi (XV. 
yüzyılın başından 1465'e kadar) izleyen Klasik Dönemde (1465-1600) 
Ça~atayca'ya özgü özellikler belirir ve bu dönem, gerek sözcük da~arcı~ gerekse 

. ses ve yapı itibariyle önceki döneme göre farklılıklar gösterir. Klasik Sonrası 
Dönemde (1600-1921) ise, Özbekçe özellikler yerleşmeye başlar. 

Son dönemin önemli yazarlarından olan Ebu'l-Gazi Bahadır Han (1603-1664), 
Harezm Özbek Hanları soyundan Arap Muhammed Han'ın 0~ludur.2 O~ulları 
arasındaki kavgalara son vermek amacıyla Ebu'l-Gazi'yi merkezden uzaklaştırarnk 
Kat valili~ine tayin etmesine ra~men, bu sürtüşmeleri durduramayan Arap 
Muhammed Han, Habeş ve İlbars adlı o~lları tarafından gözlerine mil çekilerek 
öldürülmüştür.3 Harezm hanlıgının başına geçen İsfendiyar Han'ın kendisine has 
olarak ~erdigi Ürgenç'in, Amuderya (Ceyhun) nehrinin Aral gölüne akmasıyla 
çöl haline geldigini gören Ebu'l-Gazi, agabeyinin seferde olmasından yararlanarak 
Hive kalesini ele geçirmişse de bunda başarılı olamamış ve İsfendiyar Han 
tarafından yakalanarak Safevilerin elinde bulunan Ebiverd'e sörülmüştür (1626).4 
Oradan İsfahan'a geçen Ebu'l-Gazi, burada on yıl kaldıktan sonra kaçıp 
Balhan'daki Türkmenlerin yanına sı~nmış, lsfendiyar'ın ölümünden (1642) bir 
yıl sonra da Harezm hanı olarak Hive'yi kendisine başkent yapmıştır.s 

ı. Janos Eckmann, Chagatay Manual, 1966, s. 9-10. 
2. İbrahim Olgmı, "Ebu'I-Gazi Bahadır Han", Türk Ansiklopedisi, c. XIV (1966), s. 291; 
Zeki Velidi Togan, "Ebu'I-Gazi Bahadır Han",/sltunAnsiklopedisi, elV (1945), s. 79. 
3. Olgun, a.g.m., s. 291; Togan, a.g.m., s. 79. 
4. Olgun, a.g.m., s. 291; Togan, a.g.m., s. 80. 
5. Olgun, a.g.m., s. 291. 
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Ölüm yılı olan 1663'e kadar 21 yıl aralıksız hükümdarlık yapmış olan 
Ebu~l-Oazi'nin iki eseri vardır: Bunlardan ·biri 1659-60 (H.1070)'ta yazdığı 
Şeeere-i Terakime (Türkmenlerin Soy Kütüğü); diğeri ise, 1663'te ölümü 
dolayısıyla yarım kalan, daha sonra vasiyeti üzerine oğlu Enfişe tarafından 
tamamlanan Şeeere-i Türk (Türklerin Soy Kütüğü)'tür.6 

Ebu'l-Oazi'nin, XV. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Harezm'de hüküm 
süren Yadigaroğlu Şıban Özbek hanlarının tarihini ve soylarını belirlemek 
amacıyla yazdığı Şecere-i Türk, Strahlenberg tarafından 1717' de Tobol tarafIarında 
bulunmuştur. Messerschmid'in Oöttingen'e getirdiği bu eser, Barenn tarafından 
Fransızca'ya çevrilmiş ve Bentinck'in eklediği notlarla' 1726'da, La Haye'de iki 
cilt olarak yayımlanmıştır: Histoire genealogique des Tartares traduit du 
manuserit tartare d'AbulgaziBagadur Chan.' Schenström'ün 1720-21 yıllarında 
A1manca'yaçevirdigi Şecere-i Türk, Messerschmid'in eseri sıfatıyla, 1780 yılında 
Oöttingen'de Abulgazi Bagadur Cbans Gesehiehtsbueh der mugaliseh-mongol
isehen oder mogorisehen Chane adıyla yayımlanmıştır.s Eseİin, Fıi1hn'in önsö
züyle 1824'te basılan Türkçe aslı, Ahmet Vefık Paşa tarafından Osmanlıca'ya 
çevrilerek ''Tasvir-i Efkar" gazetesinin 131. sayısından itibaren tefrika edilmiştir. 
(1864).9 Baron Desmaisons tarafından 1871 ve 18?4'te Rusya'daki nüshalar 
karşılaştırılarak bir cildi metin, diğer~ Fransızca çeviri ve notlar olmak üzere, 
Histoire des Mongols et des Tatars par Aboul-ghazi Bahadur Khan adıyla yayım
lanan Şecere-i Türk'ün bu yayımdaki nüshasını Dr. Rıza Nur Türkçe'ye 
çevirmiştir (1925).10 

1969'da yayımlandığı için, bu tarihten önce Şecere-i Türk hakkında bilgi 
veren kaynaklarda yer almayan, Rodoslovnoye Drevo Tyurok, Grammatiçeskiy 
Oçerk (Imya i GlagoL. Grammatiçeskiye Kategorii) adlı bir çalışma daha vardır. 
S.N.1vanov tarafından hazırlanıp Taşkent'te yayımlanan bu eser üç bölümden 
oluşur: Adların incelendiği birinci bölümde, üç ana başlık halinde adların tekil ve 
çoğul biçimleriyle ad durumları ve ad tamlamaları ele alınmıştır. çatıların, eylem 
zaman ve kipIerinin, eylemlere gelen kişi eklerinin incelendiği eylemler üzerine 
kurulmuş olan ikinci bölümü, işlev ve kullanım oranı açısından ad ve eylemlerin 
karşılaştırıldığı üçüncü bölüm izler. 

1659-60 yılında yazılan Şecere-i Termme'nin eski bir nüshası "Taşkent 
Umumi Kütüphanesi"nde bulunmuş ve bir müddet bunun tek nüsha olduğu 
zannedilmiştir. Biri 1900' de, öteki 1903 'te bulunan; Taşkent nüshasına göre daha 

6. Togan, a.g.m., s. 81. 
7. Togan, a.g.m., s. 82. 
8. Togan, a.g.m., s. 82. 
9. Olgun, a.g.m., s. 292. 

10. Togan, a.g.m., s. 82; Olgun, a.g.m., s. 292. 
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yeni ve ondan farklı olan di~er iki nüsha 'da "A§kabAt Umumi Kütüphane
si"ndedir.ll Aleksander Samoyloviç tarafından bulunan bu nüshalardan birine 
Hocalı Molla, ötekine de Nuri lşan nüshası denilmektedir. Samoyloviç'in Rus 
Bilimler Akademisine verdigi, Leningrad nüshası olarak da bilinen Nuri İşan 
nüshası TOK tarafından yayımlanmıştır: Şecere-i Terakime, 1937, İstanbul. 

Şecere-i Teı;ikime ile ilgili bilinen ilk çalışma Tumanskiy'e aittir. Eserin 
Rusça'ya çevirisini içeren Rodoslovnaya Turkmen adlı b,!! çalışma, 1897'de 
Aşkabat'ta yayımlanmıştır. ıı Bu eser üzerinde en önemli çalışma Kononov tara
fından yapılmıştır: Rodoslovnaya Turkmen, MoSkva-Leningrad 1958. Yedi 
nüshayı (Taşkent Bilimler Akademisi Şarkiyat E,nstitüsündeki dört nüsha, 
Aşkabat Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat kısmındaki iki nüsha ve Leningrad 
Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsündeki bir nüsha) karşılaştırarak arap harfli 
tenkidli metni ortaya koyan Kononov'un bu çalışması, eserin Rusça çevirisini 
ve ayrıntılı gramer incelemesini de içerir. Kononov'un hazırladı~ı Arap harfli 
tenkidli metin Muharrem Ergin tarafından Türkçe'ye çevrilmiştjr: (şecere-i 
terakime) Türklerin Soy KÜlügü, tarihsiz. 

Eserlerini açık bir Türkçe ile yazdı~ını söyleyen Ebu'l-Gazi, Şecere-i 
Teriikime' de bunu şöyledile getirir: l3 "Barça bilingidm bizdin burun Türlil tarı!J 
ay*anlar c Arablluğat-Iarnı *oşup tururlar ve Farsl-ni hem ~oşup tururlar've 
Türld-ni hem secc Içılıp tururlar. ()zleri-ning hünerlerin ve üstadlllf-Iarını /}alMa 
maClüm Içılmalç üçün biz munlarnıng hiç (caysısını tılmad~. Anıng üçün kim 
bu Idtab-nı olçuğuçı ve tınglağuçı elbette Türk bolğusı turur. Bes Türk-Ierge 
Türkane aytma* kerek ta olarnıng barçası fehm lcılğay-Iar." Öz Türkçe ile 
yazmayı ilke haline getiren Ebu'l-Gazi Şecere-i Türk'te ise şöyle der: "çagatay 
Türkçesiyıe Arapça ve Farsça'dan bir kelime bile katmadım".14 İnan'ın da 
belirttigi gibi, bu kesin ifadeSine ragmen Ebu'l-Gazi'nin eserlerinde'oldukça çok 
sayıda alınma sözcük vardır. İnan, bu sözcüklerin Şecere-i Türk'teki oranını şöyle 
belirtir: "her sabifede ortalama 197 kelime bulunmaktadır. Bu sabifelerin kiminde 
en çok % 14, kiminde ise en az % 5 yabancı kelime vardır".lS Aynı istatistigi 
Şecere-i Teraıame için uyguladı~mız zaman, 1811 sözcükten 463'ooün alınma 
oldugunu görürürüz. % 25 oranında yabancı sözcügün bulunması 'da, 
Ebu'l-Gazi'nin " ... Arapça ve Farsça'dan bir kelime bile katmadım" türündeki 
ifadesinin dogru olmadıgnı gösteriyor. Şecere-i Tüik'te çagatayca sözcük bile 
kullanmadı~nı belirten Ebu'l-Gazi'nin bu ifadesini de İnan, şöyle eleştirir: 

11. IDI(, Şecere-i Terakime, 1937, s. 292. 
12. T D Kı a.g.e., s. IV. 
13. A. N. Kononov, Rodo~lovnaya Turkmen, 1958, s. 6. 
14. Abdülkadir lnan. "Ebillgazi Baharlır Han ve Tüıkçesi"TDAY-Belleten, 1957, s. 29. 
15. İnan, a.g.m., s. 29. 
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"Ebülgazi Han'ın 'Ça~atay Türkçesinden bir kelime bile katmadırn' demekle ne 
düşündü~ünü anlamak güçtür. Kullandıgı Türkçe kelimelerin hepsi ça~atayca'da 
vardır. Ebülgazi'nin dili ile ça~atay Klasiklerinin dili arasında, sözlük 
bakımından en ufak fark bile bulmak güçtür" .16 

Şecere-i TerMdme'de O~ca ve Kıpçakça'ya ait özellikler de görülmektedir. 
Bunlardan belirleyebildiklerimiz şunlardır: 

1. ça~atayca'da uyuma giren görülen geçmiş zamanın Ltekil kişi 

çekimindeki bu uyumun, birçok sözcükte korunmasına ra~men manzum 
bölümlerdeki tüm sözcüklerde bozuldu~u görülür: Başlatdum başlattım (68:2),17 
yumşatdum yumuşatum, açum (68:2), tartdum çektim (68:4), yurtlatdum yurt 
(ülke) sahibi olmasını sa~lı;tdım (68:5), bardum vardım, yetiştim (68:6), 
baglatdum ba~latum (68:9), aşdum aşum (68:11), ~azdum kazdım (68:11), 
keldüm geldim (68:12), berdüm verdim (68:14). 

2. ça~atay Türkçesinde korunan Eski Türkçe sıfat yapma eki olan -lıg, bu 
metinde Kıpçakça' da oldu~u gibi -Iı' dır: ·a~ıllı akıllı (11:9, 55:14), aşlı aşı olan 
(36:5), atlı adlı, adında (8:4, vd.), *anlı kanlı (68:8, 61:14), küçli güçlü (67:3), 
közli gözlü (68:14), vd. 

Ekin, ça~atayca'da oldu~u gibi,-lı~ ile nöbetleşti~i örnekler de vardır: 
Alini1f? bir yaş oglı bar irdi, ~ılıç Arslan atl* Ali'nin 'Kılıç Arslan' adlı genç 
bir o@u vardı (58:3), bir 'atl* yörür, iki atl* yanaşıp yöriybilmes. Mu~ammed 
Bahliyar on ming atl* ve otuz ming piyade bir/en uşol yo/dm barıp Tibet-ni 
çapıp keldi bir atlı yürür, iki atlı yanaşıp yürüyemez. Muhammed Bahtiyar, on 
bin atlı ve otuz bin yaya (asker) ile şu yoldan gidip Tibet'i ya~malayıp geldi 
(24:19), bisyar edeplik ve ca~ıl kişi irdi çok terbiyeli ve akıllı bir kişiydi (11:4). 

3. Birçok sözcükte korunan -gan sıfat-fiil ekinin başmdaki g-'mn iki sözcükte 
düştü~ü görülür: ç*an çıkan (10:8), kören gören (66:6,66:8,66:10 vd.). , 

4. ço~uyerde ça~atayca'daki biçimiyle görülen yağı sÖzcü~ü, bir yerde 
yavdın düşmandan (42:1), bir yerde yavlap savaşıp (49:11), Leningrad 
nüshasındaki bir yerde de yavılarnı düşmanları (35:15) şeklindedir. 

Eski Türkçe sözbaşındaki y-'nin ça~atayca'da korunmasına karşın, İnan, 
Ebu'l-Gazi'de kimi yerde c-'ye de~şti~inibelirtir.18 Şecere-i Terakime'de iki 
yerde görülen day - dey edauna (~anlı yav/ı day ya~şı oglıng bar 49:5; uluğ 
a~larınday devletli 76:19) Şecere-i Türk'te daha sık rastlanmaktadır:19 "ayday, 

16'.lnan, a.g.m., s. 31. 
17 Parantez içindeki yer numaraları Kononov yayımındaki Arap harfli metne göredir. 
lS.lnan, a.g.m., s. 36. 
19. İnan, a.g.m., s. 35. 
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kündey suluvlarnı /fuçup, sımabday yorgalarnı ve yeldey yügrüklerini minip .... ", 
"yabağısı bizning ~unan yıl~ıyday bolur", "aftabday bar* uraturğan nemerse kelip 
kirdi kündey ... ", "tasday /fatı~ köngli mumday yumuş4 boldı" 

Mensur olarak yazılan Şecere-i TeraIdme'de manzum parçalar da vardır. Dört 
ve yedi dizeden oluşan iki kısa manzumenİn dışındaki iki uzun manzumenin biri 
dört (bu dörtlüğün sonunda bir de iki dize vardır), öteki ise, yedi dörtlükten 
oluşmaktadır. Bu iki uzun şiirdeki kimi dörtlükler, metni Türkçe'ye çeviren 
Ergin ile Rusça'ya çeviren Kononov tarafından farklı açıklanmış ya da kimi 

. sözcüklere farklı anlamlar yüklenmiştir. Biz, ilk şiirden başlayarak bu tür 
dörtlükler üzerinde duracagız. 

İ. Ş11R 
i. DÖR1LÜK lS~-Y)·.c)~ J':'l; ..)JJ."I ı:.r-..>.cı; üJ).c).,; 

LS">;; '-:-'~..; ~U~ -'..i;) uljl9 J)JL 

lS..>::,·l u"-"-!i u;/ ,-:,-,..1)( ~ w~r 
u-:( uli l'; )"'J~ uIJ.,r J;J.~u-Y ... ,JT 

Yazıçevrimi: ~azğurt tagdın üngür taşnı yuğarlaldı. 
Salur ~azan utru barıp /farbap tutdı. 
lt Beçene körüp anı isi kitdi 
Alplar bigler kören bar mu ~azan kibi 

Bu dörtlük Ergin (s.84) ve Kononov (1958:71) tarafından şöyle açıklanmıştır: 

Ergin: Kazgurt dağdan aşawya taşı yuvarlattı 
Salur Kazan karşı varıp çekip . 
tt Becene görüp onu aklı gitti 
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi 

Kononov Kazgurt dağından geçen boğazda (duran) taşları yuvarlamışlardı. 
Karşılaştıklarında Salur Kazan onları tuttu. 
tt Beçeneler onu gördü ve (korkudan) aklı başından gitti. 
Kahramanlar, beyler Kazan gibisini görmüşler miydi? 

Dörtlüğün ilk dizesi, üngür sözcüğünün farklı anlamlandınlmasından dolayı 
farklı açıklanmıştır. . 

tlk defa Uygurca'da görülen bu sözcük, "mağara, in, oyuk" anlamındadır: 
ünkürintlikii ylik ongiin-Iar (die in ihren Höhlen befındlichen Dfunonen) 

mağarasındaki şeytanlar (TT III, 91) -
kimavant tar-nzng üngür-intli «da) wart (ihr) İn einer Höhle des 

Himalaya-Berges) Himalaya dağlarının oyuğunda, Himalaya dağlarındaki 
mağarada (BT XIII, 1.25) 

tar üngür-intli baklamis (war er in der Berges Höhle eingeschlossen) dağ 
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oyugunda kilitlemiş (BT XIII, 1.72) 
tamir üngür/lüg tamu/da (in der Eisen Gruben Hölle) demir çukurlu 

cehennemde (BT II401) 
... qorqar-/ar adgü opraq arsar tay üngüri arsar vrxar-ta sangramota ula

di"-/ar-ta//(Sei es, dass man in eine gute Schlucht, sei es, dass man in eine 
Berghöhle, in ein Vihara (oder) in ein Samgharfuna eintritt und sich veİ'birgt,) 
.. .ister sıgınacak bir yer bul, istersen bir dag kovugu bul, istersen Vihara (ya da) 

.S~gharama bul, yine de bu korkular içinde olacaksın (Zieme-Kara 1978: 64) . 
... Türkische Turfan Texte VII'nin (Arat, 1936:46) 36. bölümünün 8. ve 17. 

satırlannda geçen üngür sözcügüne de, Arat tarafından, "magara, in, oyuk" anlamı 
verilmiştir. Ancak elauson (1972:188b), bu sözcügü," ö1]ür etek, elbisenin 
etegi" şeklinde okuyup anlamlandırmış, ayrİca sözcügün Kırgızca ve 
Çagatayca'da bulundugunu da belirtmiştir: Kırg. Ö1]ür kaftanın yahut paltonun 
etegini~ yan kısmı (Yudabin II ·1948: 612a); çağ. ö1]ür etek ya da elbisenin 
köşesi ("dIlmen, gınban, yaka, etek", Şeyh Süleyman Efendi 1298: 42b; elauson 
1960: 89r.l0). DTS'de (Nadelyayev 1968: 626a) ise, üngür ile aynı madde de yer 
alan TT VII'deki öngür (Arat üngür!) sözcügüne "boşluk" anlamı verilmiştir. 
Ancak, elauson'un da belirttigi gibi bu sözcük, üngür'den farklı bir sözcüktür. 
Çünkü bu sözcügün yer aldıgı TT VII'nin 36. bölümününün tamamında farelerin 
ısırdıgı yer ve ısırış biçimine göre insanlann başına gelecekler anlatılmıştır 
(ömegin, fare uzunlamasına ısırırsa faydalı şeyler olur, eger daire biçiminde 
ısırırsa tehlike gelir). Bu nedenle, "öngür etek, elbisenin etegi" sözcügü metne 
daha uygun düşmektedir. 

MK üngür in, magara (Nadelyayev 1969: 626a, Dankoff i 1982: 126, III 
1985: 60, Atalay 1986: 713), KB üngür ay. (Arat 1979: 506), H.Tü. 
(Nehcü'l-Feradis 292/8) "Üç kimerse şaf.ırada yöriyür erken yagmur yaga başladı 
erse, bir tagnııfg üngüringekirdiler." (Eckmann II tarihsiz: 202), (342/17) "taqı 
şaf.ıralarda, taglar üngürinde turur erdi .... " (Eckmann, tarihsiz: 238), (Kıssa-ı 
Yusuf) i1]iz çukur, hendek (Brockelmann 1917: 123), ( Husrev u Şirin) öngür 
magara, in, yuva (Zajaczkowski· 1961: 123), Dogu Tü. u1]gur magara, in, 
bannılacak yer (Jarring 1964: 327). 

Bu sözcük aşagıdaki Türk dillerinde yaşamaktadır: 
Kzk. Ü1]ir delik, magara (Kenesbayev 1984: 298a), K.KIp. ü1]gir magara 

(Baskakov 1958: 693b), Özb. ungur magara (Borovkov 1959: 477b), Başk. ü1]er 

i boynun ön kısmı, tav fı1]ere dag yamacı (1958: 588a), Tuv.Ü1]gür in, yuva 
(Tenişev 1968: 450a), Yak. ü1]kür meyilli, egik (pekarskiy ın 1930: 3130b), 
Yeni Uyg. ü1]kür in, yuva, magara (Rahimov 1968: 132b). 

R~anen ve Zieme'nin belirttigi gibi bu sözcük Mogolca'ya da geçmiştir: 
"Yak. ü1]kür> KaIm. ü1]gr - ö1]gr derinlik, boşluk, küçük dere, dag geçidi" 
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(Rüsanen, 1969:521b). ',' 
"ünggür, s. Paficaraksa,Pek.Bl., III 22a: ai ta arad nigen gacar-tur çidküd-ün 

agui nigen ünggür buyu (On, ilir Leute, an einem ort gibt es eine Berghöhle, die 
Höhle der Teufel) Ey insanlar! Bir yerde mağara var, bu da şeytanlann mağarası 
(dır), krş. Kalm. ö1Jgr derinleştirme;' çukur, dere, kökö Ö1Jgr bir nehir adı 
(Cungarya'da, Cugutşak'ta) Ramstedt, Kalm. Wb.~ 297b (Zieme-Kara 1978: 
65). 

Ü1Jür sözcüğünün kökü olan ü1J- ise, "delmek, oymak" anlamındadır: MK 
üng- delmek (Nadelyayev 1969: 626a, Dankoff i 1982: 182, III 1985: 60), CC 
ü1J- kazmak, oymak (Gr~nbech 1942: 270). 

Sözcük, Türk dillerinde iki hecelidir: Kzk. üngüw çukurlaştırmak, kazmak 
(Kenesbayev 1984: 298a), Kırg. üngü- bir şeyin, içine saplanmak, bir şeyi 
delmek, delik açmak (Yudahin 1948: 795b), K.KIp. ü1Jgi- çukur kazmak 
(Baskakov, 1958: 693b), Tuv. ü1Jgüür i [ü1Jgü-] derinleştirrnek (tahtadan yapılan 
havan ya da fincan için) (Tenişev 1968: 4S0a). 

Aynca, krş. Uyg. üngür- deldirmek, deştirrnek, delik açmak ('IT I, 218). 
. Bu verilerden yoUrçıkarak sözcüğün ü1J-eyleminden -r eki ile türediğini 
söyleyebiliriz: krş. Uyg. ti/er bir çeşit böcek (Clauson 1972: 501b, Gabain 
1974: 371b), siiwiir sevimİi (Gabain 1974: 362b, Suv. 62911). 

Ü1Jür'üİı "taş"ı niteleyen bir sözcük olması beklenirdi. Ancak, görüldüğü 
gibi, ü1Jür, ne Tarihi Türk dillerinde ne de Modem Türk dillerinde sıfat olarak 
kullanılabilecek bir anlama sahip değildir. Bu durumda: 

~azğurt tagdın wıgür taşnı yugarlatdı dizesini "Kazgurt dağ(ın)dan mağara(nın 
önünde duran) taşı yuvarlattı" biçiminde çevirmek uygun olur. 

Şiirin ilk dizesi gibi, ikinCi dizesi de (Salur Kazan utru barıp karbap tutdı) 
farklıaçıklanmıştır: " . . 

Ergin: Salur Kazan karşı varıp çekip (s.84) 
Kononov: Karşılaştıklarında Salur Kazan onları tuttu. (1958: 71) 

Bu dizedeki, ~arba- sözcüğü Kononov'un da belirttiği gibi, "tutmak, 
yakalamak" anlamındadır: krş. Uyg. tarva- el ile yoklamak, el yordamı ile 
yolunu bulmak (u III 17.16, Clauson 1972: 646a), MK ~arva- elle yoklamak, 
araştırmak (Nadelyayev 1969: 430a, Dankoff III 1985: 131), H.Tü. (Husrev u 
Şirin) ~arba- kavramak, sımsıkı tutmak, kapmak, yakalamak (Clauson 1972: 
646b, Zajaczkowski 1961: 133), Et-Tuh. ~arma- bir şeyin ne olduğunu bilmek 
için araştırmak (Atalay 1945: 186a), CC ~arma- parmakla dokunmak, el 
yordamıyla aramak (Grf/inbech 1942: 194), çağ. karma- kavramak, yakalamak, 
kapmak (Courteille 1870: 401, Şeyh Süleyman Efendi 1298: ı18b, Clauson, 
1960: 269r.19), TTS IV(carva- kavramak, yakalamak (TOK 1969: 2324). 
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Clauson'un da (1972: 646a) belirttiği gibi önceleri, "elle araştırmak, 
. yoklamak" anlamında olan bu sözcük, daha sonra "tutmak, yakalamak" anlamıyla 

daba geniş bir kullanıma sahip olmuştur. . 
Sözcük, Türk diıierinin çoğunda bu anlamıyla mevcuttur: Kzk. ~armaw 

tutmaya çalışmak (Kenesbayev 1984: 163), Kırg. karma- kapmak, yakalamak, 
tutmak (Yudabin II 1948: 41Ob), K.Klp. karma- tutmak, yakalamak (Baskakov 
1958: 380b), Tat. karmawL. (elle) yoklamak, 2. tutmak, yakalamak ( i966:235), 
Nog. karmaw (elle) yoklamak, araştırmak (Baskakov 1963: 150), Özb. ~arba
kapmak, yakalamak, tutmak (Fazılov. II 1971:601), Yeni Uyg. ~armimak 
kapmak, yapışmak, yakalamak (Rahimov 1968: 582b), Hak; barba- [ljarbirğa] 1. 
avuçlamak, elle tutmak, 2. elle yoklamak, araştırmak (Baskakov 1953: 276b), 
Tuv. karbamr [karban- ] elle yoklamak (Tenişev 1968: 229a), Leb., Şor, Sag., 
Küer. ~rba- elle tutmak, yakalamak, paketlernek (Radloff II 1960: 213a), Tar., 
TeL., Alt., Kumd. ~arma-, çağ. ~rma- ,J;(ar. karba- 1. paketlernek, kapmak, 
tutm'ak, yakalamak, 2. (Kzk.) sürüklemek, 3. (Tel.) parmakla dokunmak, el 
yordamıyla aramak, ağır ağır yürümek (el yordamıyla), hissetmek, el değdirrnek, 
dokunmak, 4. Tel. yakalamak, ele geçirmek, kapmak (Radloff II 1960: 216b). 

Bu dörtlüğün tamamını şöyle çevirebiliriz: . 

Kazgurt dağ(ın)dan mağara(nın önünde duran) taşı yuvarlattı, 
Salur Kazan karşısına giderek (yuvarIanan taşı) yakalayıp tuttu. 
İt Beçene bunu görünce aklı başından gitti. 
Kahramanlar ve beyler (içinizde) Kazan gibi bir ~aman) göreniniz var mı? 

i. ŞİİR LS..,Jl_~'1 ~..J:'1 ~ d.ij!.Jl;J1 

II. DÖR'ILÜK u..JT ü'ly, ~J Jr ı,j.:.;!.J1'; J) 
LS".ı,~~) ~i ü ~ J~i tL 
u-f 01.; ,~.ı~ ül.ıyf" ..Ij,Ç ..I:ı.)i 

Yazıçevrimi: Bir /çazanğa ~ır~. bir a!nıng etin saldı. 
OL /çazannı sol eligi birlen aldı 
Sağ eligi birlen ilge üleşıürdi 
Alplar bigler kören bar mu Kazan kibi? 

Ergin: . Bir Kazana kırk bir atlı atın saldı 
O Kazan'ı Sol eliyle tutup aldı 
Sağ eliyle memlekete ulaştırdı 
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? (s.84) 

Kononov: Bir kazana kırk bir atın etini koydu, 
O kazanı sol eliyle aldı. 
Sağ eliyle (eti) onlara dağıttı 
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Kahramanlar, beyler Kazan gibisini gönnüşler miydi? 
(1958: 66) 

Bu dörtlüğün ilk dizesi, Kononov'un da, yapmış olduğu çeviride belirttiği 

gibi, "Bir ~azanğa pr~ bir apııng etin saldı" şeklinde okunmalı ve her iki 
dizedeki ~azan sözcüğüne de "büyük teneere, kazan" anlamı verilmelidir. Çünkü, 
son dizeye göre Salur Kazan'ın övgüye ve görülmeye değer bir eylem yapması 
gerekmektedir. Atın etlerinin kazana konulup (Salur) Kazan tarafından halka 
dağıtılması da övgüye değer bir davranıştır. Eğer ilk iki dizedeki ~azan sözcüğü, 
"(Salur) Kazan" şeklinde özel ad olarak yorumlanırsa eylemi yapan Salur Kazan 
olmaz. "Kazan" sözcüğüne bu anlam verilince buna bağlı olarak anlamı bütün
leyen diğer sözcükleri de a{nl1lg etin ve üleştürdi şeklinde okumak gerekmek
tedir. Bu nedenle dörtlük şöyle açıklanmalıdır: 

(Salur Kazan) bir kazana kırk bir (tane) atın etini koydu, 
Kazanı sol eliyle tuttıl, 
Sağ eliyle (de eti) halka dağıttı (paylaştırdı). 
Kahramanlar ve beyler (içinizde) Kazan gibi bir (kalıraman) göreniniz var mı? 

II. Ş!1R .. r .,;:).J;--' ~ l..r:!..J-iL.' Jül; ~~i.; r -'.;.;-';:) 
1. DOR1LUK. . ..t": J ~, 1 .... / ./, i _ 

r"..J:,;:) 1f...J.-J..>-, .J LJı:...D ~ ı.H ~ 

r -,.;..;'j.;.~ Jr. IsL 'YJu-~...I"~ k'[J 'YJ~J,j 
r .,.;..;G. ... r. ,Jr. '':I,. ~J uJ); ~l; 

Yazıçevrimi: Döndüm ~ÇlP !Çan~lı bandzn ~ıble sürdüm 
Ç'.ır yel aşıp !celgen er öngindin döndüm 
Ç'.ırçı[ler 1 ge20 yerçil ler J ge yol başlatdum 
!Çaylı ~arlı iki ~ola yol yumşatdum 

Ergin: Döndüm kaçıp Kanklı Han'dan kıble sordum 
Kar yel aşıp gelen er önünden döndüm 
Karcılara yereilere yol başlattım 
Yağışlı karlı iki kola yol yumşattım (s.86) 

Kononov: Kanklıların hanından kaçarakgüneye yöneldim 
Tarlaları ve bozkırları geçerek doğudan o yeri dolandırn 
Tarlaları ve yolları bilenlere yola başlasınlar diye emir verdim 
Karlarla kaplı dorukları da iki rüzgarın estiği uygun bir yol 

[durumuna getirdim (?). (1958: 72) 
Dörtlüğün ilk dizesi Kononov'un da açıkladığı gibi ":Kanklı han(ın)dan 

20. [ler] eki, §İirin yazıldığı 4+4-t4=12'li hece veznine uyması için Kononov tarafından 

, .... 
, -.c..;i}' 



r 
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kaçarak döndüm ve (atımı) güneye (doğru) sürdüm" şeklinde yorumlanmalıdır. 
İkinci dizenin ilk sözcüğü olan " ~i ıh .} ('kır yel aşıp' ya da 'kar yel 

aşıp')", T, Tl, T3, Ae1nüshalarında "~I.ıL~ ('kırtı1daşıp')" şeklinde 
yazılmıştır. Sözcüğü, aşağıda belirttiğimiz Türk dillerindeki anlamından yola 
çıkarak,. "gürültü yapmak" biçiminde çevirmek mümkün olduğundan ve bunun 
anlamca daha uygun olduğunu düşündüğümüzden dizeye Kononov'un dip not 
olarak verdiği bu sözcüğü aldık; krş. Kırg. kırtılda- ı. kıtırdamak, yüksek ses 
çıkarmak, 2. boş ve anlamsız sözler söylemek, dırlanmak, boyuna çene çalmak, 
çenesi düşük olmak (Yudahin II 1948: 461a), kırllldak kıtırdayan (Yudahin II 
1948: 461a), kırtıldat- kırtı1da-'tan ettirgen (Yudahin II 1948: 461a), 
K.Klp.kırtılda- ses çıkarmak, kırtı/dat- ses çıkartmak, kırtıldak kütürdeyen, 
kırtılday çıtırtı, çıtırdama (Baskakov 1958: 430b), Özb. Idrtallamok çıtırdamak, 
çatırdamak (Borovkov 1959: 214b). 

Aynı dizedeki "ı,jt~_,ı" sözcüğünün ise, Kononov'un belirttiği "doğu" 
anlamını alabilmesi için "ı,jt.ıS:.i.t1 " şeklinde yazılması gerekirdi. Böyle yazılmadığı 
için sözcük, önginci~n'önünden'biçiminde okunlıP anlamlandırılmalıdır. 

Kononov'un Içırçı ('tarlaları bilen'), Ergin'in ise Içarçı ('karcı') şeklinde 
okuyup anlamlandırdığı üçüncü dizenin ilk sözcüğü olan" LS' U':J) ",.,; "T, T222 

(' ~ ') ve Tl ( ~ .r.'!'.U ') nüshalarında /Jaçirçi şeklinde yazılmıştır. 
Dictionnaire Türk Oriental'de "u""~ ('indicateur, guide') yol gösteren, 

kılavuz" (Courteille, 1870: 417) anlamıyla bulduğumuz bu sözcük, LCıgat-i 
çağatay'da" uir:;:i katırcı" (Şeyh Süleyman Efendi 1298: 227a), SengIab 
261 v .27' de ise, "u'!;...-:L ('delil cı beled ra guyend .... .') rehbere ve kılavuza derler" 
anlamlarıyla yer alır. Clauson (1960:66a, 97), haklı olarak, Moğolca kabul 
ettiği bu sözcüğü, g/kacarcı şeklinde okumuştur. 

Ancak biz, katır ile ilişkili gördüğümüz bu sözcüğü, Tl 'deki "u.r:~1i " 
yazılışını da dikkate alarak Içaçirçi şeklinde okumayı tercih ettik. krş. MK !çatır 

eklenmiştir. ılk §iirde rahatlıklla uygulanan bu vezin, ikinci §iirin kimi dizelerinde, birta
kım düzeltmeler yapmak ko§uluyla uygulanabilmektedir. Ancak ikinci §iirde düzelti
leıneyen dört dize vardır: l,(ırtı/daşıp /ce/gen er öngindin döndüm, KÜTü/deşip artundm yağı 
yeıdi-[ se], l,(an/ı iringli ~yı,;:g oMa ~ yürgÜldüm, l,(az ayağı üç ayrı lamga berdüm. 
21. T= Ta§kent. Özbek Bilinıler Akademisi, Şarkiyat Ara§tırına1an Enstitüsü. SSR. Tl., 
Ta§kent. 1952, No.:171. 

Tl= Ta§kent. Özbek Bilinı1er Akademisi, Şarkiyat Ara§tırına1an Enstitüsü. SSR. Tl., 
Ta§kent. 1952, No.:174. 

T3= Ta§kent. Özbek Bilimler Akademisi, Şarkiyat Ara§tırına1an Enstitüsü. SSR. Tl., 
Ta§kent. 1952, No.: 173. 
A= A§kabad. Türkmen Bilinıler Akademisi, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, No.: 546. 
22 T2= Ta§kent Özbek Bilinıler Akademisi, Şarkiyat Ara§tırına1an Enstitüsü, SSR. T.I., 
Ta§kent. 1952, No.: 172. 
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katır (Nadelyayev 1969: 435b), Et-Tuh. ~aıır ay. (Atalay 1945: 188a), CC lf:aıır 
ay. (Gr~nbech 1942: 197), AH featır bugünkü manasında (hayvan) (Cafero~lu 
1931: 73), IM lf:atır malôm ehli hayvan, katır (Taymas 1934: 38b), Terc.lf:atır 
ay. (Houtsma 1894: 86), çağ. kacir kaur (Vambery 1867: 309a, Radloff II 1960: 
340b)23, baçir ay.(Courteille 1870: 312, Şeyh Süleyman Efendi 1298: 166b) , 
Do~u Tü. yeçir ay. (Menges II 1954: 50), keçir ay. (Menges 11976: 116). 

Sözcü~ün ça~atayca ve Do~u Türkçesindeki şekillerinin Mo~olca'dan alınma 
oıdu~nu belirten Rasruıen, Doerfer, ve Menges sırasıyla şu bilgileri verirler: 

"çag. !Jaçir katır, Kaz., Tob. kaçır ay. < Mo. qaçir ay. - Tü. kaıır" (Rasruıen 
1969: 217b). 

"Far. !caıır katır < Tü. (çok eskiden Azerice'den) kaıır ay. ? İran xartar ay., 
lJaçir de < Tü. (Özb.) xaçir ay. < Mo. < Tü." (Doerfer m 1967: 391). 

"beçir katır < Mo. lJaçir = Tü. kalır. Ana Altayca'da ödünçlernedir. Ana 
Altayca < İran *lJar-ıar?, Osm., Az., Krm., Kar. kaıır, Kumd., Tob., ~açır, çağ. 
lJaçir; > Far. fs:aıır" (Menges II 1954: 50). 

Türkçe' ye eski bir İran dilindeki * harlar biçiminden geldiği sanılan bu sözcük, 
(Bu etimoloji hakkında daha geniş bilgi için bkz. Doerfer m 1965: 393), 
Tilrkçe'den tekrar Farsça'yageçmişti!: Far: !caız" katir (MilleC1953: 376).·· 

Bilinen ses denkliği nedeniyle (Tü. ıi- = Mo. çi- : çag., Özb. ıik dik, do~, 
düz = Mo. çike ay.) Moğolca'ya kaçir biçimiyle geçen sözcüğün, çağatayca'nın 
yanısıra birkaç Türk dilinde de Moğolca'dan ödünçleme olduğu görülür: Yeni 
Uyg. ~açir - yaçir - beçir katır (Malov 1954:16Ü!l, 191a, 191b), Kırg: kaçır katır 
(Yudahin ii 1948: 381b), Kum., Tat.lçaçır katır, K.Klp., Kzk.lf:aşi"r ay., Özb. 
lJaçir ay. (Doerfer m 1965: 393). 

AnJamca daha uygun olduğu için metne aldığımız "u'l'~1i " ya da ""J<;i " 
sözcüğü, Türkçe kaıır, çağatayca kaçir'e yakınlığından ötürü kaçirçi 
okunmalıdır. 

Kononov tarafından "yolları bilen", Ergin tarafından ise "yerci" şeklinde 
çevrilen yerçi sözcüğü, Eski Türkçe'de ve MK'da "rehber, kılavuz" anlamıyla 
yer almaktadır: krş. Orh. Tü. yerçi rehber (Tekin 1969: 401b, CIauson 1972: 
958a, Nadelyayev 1969: 257b), Uyg. yirçi ay. (u II, 5.13, TT m, 69), MK yerçi 
usta rehber (Clauson 1972:958a, Dankoff ii, 1984: 162). DLT m, 30-14 'te "u'l'Jı. " 

(ayrıca bkz. TOK, 1941:457.6) şeklinde yazılan bu sözcük, DTS'de (Nadelyayev 
1969: 274a) ve Atalay (1986: 832) yayımında yorçı okunmuştur. Ancak, 

23. Vambery (1867: 309) kaCir sözcüğtıne "katır" anlamının yanı sıra "akbaha" anlanuru 
da vermi§tir. Aynı sözcük Abuşka'da da "kerkes" anlamıyla yer alır. Ancak bu sözcük 
"katır" anlamındaki taçır'dan farklı bir sözcük olmalıdır. Moğolca'da da. "katır" anlamındaki 
~çir'den ayrı "akbaba" anlamında bir de !Jadr sözcüğü mevcuttur. (Lessing 1960: 949a). 



ŞECERE-I TERAKIMEDEKI MANZUM PARÇALAR ÜZERlNE 91 

Clauson (1972: 958a) ve Dankoff (II 1984: 162) sözcü~ü, yerçi okUyarak "usta 
kılavuz, rehber" anlamını vermişlerdir. Uygurca'da hep yolçı ile (u II, 5.13, TT 
III, 69) birlikte geçen bu sözcük, Teleüt dllinde "yolcu" anlamıyla yaşar (Radloff 
ro 1960: 344, Clauson 1972: 958a). 

Bu verilere dayanarak bu sözcü~e de kaçirçi gibi, Kononov'un "yolları bilen" 
çevirisiyle vermek istedigi, "yol gösteren, kılavuz, rehber" anlamını veriyoruz. 
Aynca, yerçi sözeUgünün bu anlamı taşıması, kaçirçi sözeUgünün de "rehber" 
anlamını içermesi ihtimalini güçlendiriyar. 

Bu açıklamaların lŞı~nda bu dörtlügü şöyle okuyup anlamlandırabiliriz: 

Açıklama: 

Döndüm /saçıp lfan/clı bandın ~ıble sürdüm. 
lfırııldaşıp /celgen er ör{gindin döndüm. 
l{.açirçiğa yerçi[ler] ge yol başlatdwn. 
lfaylı lfarlı iki ~ola yol yumşaıdum 

Kanklı han(ın)dan kaçarak döndüm ve (atımı) güneye (do~) sürdüm. 
Gürültü yaparak (bağınp ça~arak gelen) er(ler) önünden döndüm. 
(Yolu bilen) rehberlere yol başlattım (yola başlamaları için emir verdim). 
Ya~şlı ve karlı (olmasına ra~en) yolu iki tarafa (do~) açtım. 

II. ŞllR 
ıı.DÖRTLÜK r -,.;J L (.)' ,; .ı.i::.) ı; ..:.;;) ..:...~) 

(' J';';""l; ('::/ ...,...~l_ ~~ k.".G.,J ü) 
...,..._ :1 U..;.:J)1 [ıl;] i~i ~ 

iJ.:ı .... ~ r-,.;.;j;.)~ ü.)~ ~r lJ~.:ıJ.;W 

Yazıçevrimi: Ar~ıı arlfıt Ifırlarğa ıörçüm saldum. 
Arı örfgümge bezge salıp küçüm. larıdum. 
l{.ır atımda [tağ] yolındm aşıp bardwn. 
lfaba~lı..dın Altıca yurl yurtlatdwn. 

Ergin: Kürkle kürkle kırlara döşek saldım 
Art önüme bize salıp göçümü çektim 
Kar atımda dag yolurndan aşıp vardım 
Kabaklı'dan Alata'ya yurt yurtlattım (s.86) 

Kononov: Kürkle kürkle kırlan kapladım 
DUşmanlara sırt çevirerek gücümü topladım. 
Alaca atımda dag yolundan geçtim. 
Kabaklı' dan Aleta (Alta)'ya kadar yurt edindim. (1958: 72) 
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Dörtlü~ün ilk sözcü~ olan "4) 4) (arlpt arjpt)" a, Ergin ve Kononov 
tarafından "kürkle kürkle" anlamı verilmiştir. Ancak sözcü~ü, ne Tarihi Türk 
dillerinde ne·de Modem Türk dillerinde bu anlamıyla bulamadık. Hatta sözcük, 
sadece Budagov'un "Sravnitelniy slovar' turetsko-tatariskig nareçiy 1" adlı 

sözlü~ünde "~...ı (arl}ıt) ı. sırt, arka; devir, tur, dönüş; arka taraf; dayanak, 
dayangaç; destek, yardım" (1869:29) anlamlarıyla yer alır. Bu nedenle sözcü~e 
ilk iki anlamdan yola çıkarak "sıra sıra, arka arkaya" anlamları verilebilir. 

Aym dizedeki törçüm sözcü~üne ise, Trkm. dorce- ile karşılaştırılarak, 
"huzursuzluk, kargaşa" anlamı verilebilir: krş. Trkm. dorce- ı. karıştırmak, 

kurcalamak, 2. aramak, araştırmak, karıştırmak, karıştırarak aramak, 3. rahatsız 
etınek, taciz etınek, endişeye düşürmek (Baskakov 1968: 283a). 

Dizedeki şekliyle hiç bir sözlükte bulamadı~1Z"~.ii. (bezge ?)" sözcü~nü, 
"bez- titrernek, ürpermek" eylemine ve bu eylemden türemiş olan "bezgek sıtına, 
titreme" adına ba~layarak açıklamak mümkündür: krş. Uyg. bez- titrernek (Tekin 
1960: 363, Gabain 1974: 329a), Ij:ork- bez- (TT II, 6.32), titre- bez- (u III, 
43.30 U IV, 48.90), MK bez- so~ ya da korkudan titrernek (Nadelyayev 1969: 
97a, DankoffIII 1985: 71, Clauson 1972: 389b), CC bez- bir şeyden vazgeçrnek, 
caymak(Gt~ribech 1942: 57),Kıig. bez~ blkIniık,usilliinaıc(Yiıdahın i 1945: 
114a), Yeni Uyg. bez- ı. so~umak, 2. bıkmak, usanmak (Rahiinov 1968: 202b), 
Nog. bez- bezrnek, bıkmak, usanmak, 2. so~umak, 3. tiksinmek (Baskakov 
1963: 75b), K.KIp. bez- dönmek, yadsımak; tiksinmek (Baskakov 1958: 96a), 
Özb. bez- arzu etınek; tiksinmek (Borovkov 1959: 62a). 

Doerfer'e göre .(1985:387), bez-i-g-ek (küçültıne eki) (krş .. MK bezig titreme) 
ya da bez-gek şeklinde türemiş olan bezgek sözcü~ü ise şu dillerde görülür: Uyg. 
bezgek so~uk sıtma, sıtına (Cafero~lu 1968: 40, Clauson 1972: 391) MK 
bezgek soğuktan ya da korkudan titreme (Clauson 1972: 391b), titreme, titretici 
sıtına(Atalay 1986: 87, Nadelyayev 1969: 97b, Dankoff III 1985: 71), AH 
bizgek so~uk ısıtına (Cafero~lu 1931: 20), CC bezgek so~uk ısıtına (Gr~nbech 
1942: 57), H.Tü. (Husrev u Şirin) bezgek titreme, sıtına (Zajaczkowski 1961: 
30), çag. bezgek sıtma, hastalık, hastalıktaki ateş (Radloff IV 1960: 1634b, 
1787b, Courteille 1867: 186) Do~u Tü. bezgek ay. (Menges 1954: 22), Trkm. 
bezgek ı. nefret, i~renme, tiksinme, 2. ürkek, ürkütülmüş (Baskakov 1968: 
83b), Yeni Uyg. bezgek sıtına, hum ma (Rahimov 1968: 202b), Kırg. bezgek 
malarya, sıtına (Yudahin i 1945: 114b), Tat. bizgek humma, sıtına (1966: 70b, 
1989: 84), Başk. biôgek malarya, sıtına (1958: 97b), K.KIp. bezgek sıtına 
(Baskakov 1958: 96), Nog. bezgek sıtına (Baskakov 1963: 75b), Özb. bezgak 
sıtına, malarya (Borovkov 1959: 62a). 

Bu sözcü~n denktaşı Mo~oıca'da da mevcuttur: Mo. begere- so~uktan titre
rnek; so~uktan çok fazla etkilenmek (Kara 1987: 136; Lessing 94ab). 
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Dörtlükteki bezge sözcüğüne; başka türlü açıklamak mümkün olmadığından 
ya da daha kamlıncı bir açıklama getirilinceye kadar, MK'daki "bez- soğuktan ya 
da korkudan titremek" sözcüğünden ve Uygurca'daki Ifork- bez-, titre-' bez
ikilemelerinden yola çıkarak mecazen "korku, titreme" anlamını verip, sözcüğün 
bez- eyleminden -ge eki ile türemiş ad olduğunu düşünebiliriz. 

Kononov tarafından Aleta (Alta) şeklinde çevrilen son dizedeki yer adı, 
metinde "~i", Tl nüshasında "ı:ı:..~ .ı.o;ı:Jf' ,A nüshasında ise, "~.f' yazılmıştır. 
Bizce buradaki yer adı A nüshasındaki gibi Alınca (ya da Elince) olmalıdır. 
Çünkükaynaklarda Aleta (Alta) ya da metinde ve Tl nüshasında yazıldığı gibi 
Altıca adlı bir yer bulamadık. Diğer iki yazılıştaki ''':;.'' lerin ise "iJ" yerine yanlış 
yazıldığını düşünürsek, bu nüshalardaki şekilleri de Alınca ve Alıncadın diye 
okumak mümkün olur. 

Alınca'ya gelince, Köprülü (1940: 302) tarafından verilen bilgiye göre, asıl 
adı Alıncak olan Azerbaycan 'ın Nahcevan bölgesindeki bu kale yerli söyleyişine 
göre Elince'dir. Şimdi Nahcevan-Culfa yolu üzerinde yalçın bir tepe üstünde 
harabelerine tesadüf edilen ve Xll. yüzyılın başından beri tarihi ve coğrafi çeşitli 
kaynaklarda adı geçen bu kalenin Islfun kaynaklarında Alıncak, Alancık, Elencek, 
Elence, Elincek şekillerinde, Ermeni kaynaklannda ise, Ernçak va Alnçık 
şekillerinde tesadüf olunur. Aşık Paşazade Tarih'inin Istanbul basmasında bu ad 
daha doğru olarak Elince şeklindedir (Köprülü 1940: 302). 

Alınca adı Dede Korkut'ta da geçer: Alınca /falCasında (Ergin 1989: 226.15), 
Alınca Ifafasına (Ergin 1989: 225.24, 226.2). 

Şiirin yazıldığı l2'li hece veznini göz önünde bulundurarak dizeye Tl 
nüshasındaki 'Alıncadm' şeklini alıp dizeyi şöyle okuyabiliriz: 

{(aba~lı-dın Alıncadın yurt yurtlatdum 

Dörtlüğün tümü ise şöyle çevrilmelidir: 

Arka arkaya bütün kirda (yörede) kargaşalık çıkardım. 
Arkama ve önüme korku (?) salıp (arkamdaki ve önüm4ekileri 

[korkudan titretip) gücümü (gücümün ne kadar olduğunu) ölçtüm. 
Kır renkli atımla dağ yolundan geçtim. 
Kabaklı'dan Alınca'ya (kadar) yurt yurtlatum (yurt edindirdim). 

II. ŞIİR 
ill.OÖRTLÜK 

Yazıçevrimi: 

1'~::'.J)'~)'f ~J ~L~ ~'l; J';'~ u~l.; 

r"';:;)'s:ı)'~ 0 L; l..~ .... ~'. 8~ l.;J5;!;~J yı.; 

r-,Jj')li::~ tr 4..i:::.)J~ er-'.ıl........( 4..~~ 

Kürüldeşip ammdın yağı yetdi[ se] 
IÇ.aykı ba§lılfatı yayğa i§ buyurdum. 
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~anlı iringli tayıng oMa ~an yürgütdüm 
çapsa keser [curç pUıödğa tuğ bağlatdum. 

Ergin: Gürü1deşip ardımdan düşman yetti 
Kaygu başlı katı yaya iş buyurdum 
Kanlı irinli kaym oka kan yürüttüm 
Vursa keser kes~n kılıca tu~ ba~lattım. (s.86) 

Kononov: Arkamdan gürültüıer geldi~inde hemen ardımda düşmanlar 
[belirdi. 

[Bütünüyle] kaygılı kafamla gerilmiş yaya işe koyulması için 
[emir verdim. 

Kan ve irin sayesindedir zafer! Oka kan döktüm. 
Vurdu~u zaman parçalayan keskin kılıca bayrakları 

[birleştirmesini emrettim. (1958: 72-73) 

Bu dörtlüğün ikinci dizesindeki "ıfo.U (\cayJ,cı)" sözcüğü, "J " ile yazılmasma 
rağmen, ~ayğı okunmuş ve bu okunuşa bağlı olarak da "kaygılı baş" anlamı 
verilmiştir. Bizce bu sözcük,"eğri, eğrilmiş" anlamındaki tay~ı sözcüğüdür: krş. 
IM [qzy!! Icemll1 eğriiıııiş(Taymas 1934: 39), Ça~. tay~, ~ayı~ ardına eğilmiş, 
ucu kıvrık (Atalay.1970: 319, Courteille 1870: 416), TTS IV ~ay~ı dik 
olmayan, meyilli, sarkık (TOK 1969: 2385), DS VIII kaykı i (kaykaı kaykaçı 
kaykınsı) arkaya doğru eğik, e~i (TOK 1975: 2702b), Kırg. kaykı i ı. dağlar 

arasındaki çukur, 2. içeriye batık, bükük (el pençesi, burun hak.), kaykıç kaykı I, 
2 (Yudahin II 1945: 422b), K.Klp. kaykı ı. eğmeç, kemerli, 2. zarif, ince 
(Baskakov 1958: 354a), Nog. kaykı bükük, e~ik; kıvrık (Baskakov 1963: 2385). 

Dörtlüğü şöyle açıklayabiliriz: 

Düşman, gürültüler çıkararak arkamdan yetiştiğinde 
Eğri başlı (baş kısmı eğriİmiş) katı (sağlam) yaya iş buyurdum 

[(işe koyulması için emir verdim). 
Kayından yapılmış kanlı irinli oka kan yürüttüm (oku kana bulaştırdım). 
V urduğu zaman kesen keskin kılıca tuğ bağlattım. 

LL. ŞtİR 
ıv. DÖR1LÜK r,.,.:>jl; ~.,; 'IJ ... l.±..(J ~ ...,...:.r.~ r-l..; 

r-,";'':'l 0L • ..L~ ,--;-,j-1L: [l.:ı].I; '--;-'~ J) 
. r"',,;,.Is' ,--;-,L,.i:,.,1 li...cl,..; 1.,; \J.:'-~ ~i 

r"'..;..J,~ /..;.";1 I.S.:>L;,,..; c..Sr1 ,,-,..rf uül.; . 

Yazıçevrimi: IÇılcım sıyrıp bil egsemde (- e1]semde) ~uyı ~azdum. 
Ova ~ı§lap ~ır[ da] yaylap baltan aşdum 



ŞECERE-İ TERAK1ME'DEKİ MANZUM PARÇALAR ÜZERİNE 95 

Egse yasın ~a tagga ugap keldüm 
~a,*ı gürüh !oy tutmadı anda boldum 

Ergin: Kılıcımı sıyınp bel ensemde kuyu kazdım 
Derede kışlayıp kırda yaylayıp balkan aştım 
E~~ yayım kara da~a u~yıp geldim 
Hangi topluluk toy tutmadı orada oldum (s.86) 

Kononov: Kılıcımı kuşanıp e~ildim ve kuyu kazdım 
Ovada kışlayarak, bozkırda yazlayarak da~ sıralarını aştım 
Yayımı gerdi~iınde kara da~a yetiştim 
Hangi topluluk toy kurmadıysa orada kaldım (1958: 73) 

Bu dört1ii~n ilkdizesi, "1.ı..L:sI" sözcü~ünün farklı şekillerde okunup 
an1amlandırılmasından dolayı farklı açıklanmıştır. Gerçekten de buradaki "ı.ı..wı " 
sözcügünü anlamlandırmak oldukça güçtür. Açıklamasımhin anladıgımız kadarıyla 
Kononov bu sözcü~ü "egsemde" okumuş ve 'e~ldim' anlamını vermiştir. Ergin 
ise, sözcü~ "e7]semde ensemde" şeklinde okuyup anlamlandırmıştır. Tl 'deki" u 

i' ~r' yazılışım da göz önünde bulundurarak sözcü~e "ensemde" anlamını 
vermek mümkündür. Ya da sözcü~ "egsemde" okuyarak şart ekine "-dıgı zaman" 
anlamını verip dizeyi, "kıbcımı sıyınp egildi~ zaman kuyu kazdım" şeklinde 
de çevirebiliriz. Bizce, "bel ve ensemde kuyu kaz.dım" yerine "belirni egdi~imde 
kuyu kazdım" anlamı daha uygundur. 

Üçüncü dizedeki ".w1" sözcü~üne ise, hem Ergin, hem de Kononov 
tarafından "e~mek" anlamı verilmiştir. Buna bagıı olarak; bu sözcü~ü de 
yukarıdaki gibi "e~digiın zaman" şeklinde çevirmek mümkündür. 

Bu dizeyi, L 24 ve T nUshalarındaki " vl,,"lt sözcü~nü " .:ı::..·It" sözcügünün yerine 
koyup, Azeri'deki eksine Ltersine, zıddına, 2. tam tersine (1980: 2S0b), eksine 
karşı, ters, zıt olarak (Ezizbeyov 1965: 151a) sözcügünden yola çıkarak ilk söz
cü~ü de ekse şeklinde okuyabiliriz. Böylece dizeyi şöyle okuyup anlamlan
dırabiliriz: Ekse yatan (cara tagga ugap keldüm aykın yatan kara da~a uwayarak 
geldim. Ayrca Dede Korkut'ta geçen ve yol kesen da~lar için kullanılan arkurı 
yatan ibaresi de bu tezi güçlendiriyor. krş. DK ar/pm yatan Ala tagdan (Ergin 
1989: 84.2), ar~urı yatan ala tagdan ,haber kiçe, ... (Ergin 1989: 84.13) 

Sonuç olarak, bu dörtlü~ şöyle okuyup anlamlandırabiliriz: 

lfılcım sıyrıp bil egsemde *uyı (cazdum 
Ova *ışlap ~ır[ da] yaylap bal(can aşdum 
Eksç yatan lfara tagga ugap keldüm 
lfan~i' gürüh toy tutmadı anda boldum 

24. Leningrad nüshası 
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Açık1ama 

Kılıcımı sıyınp bel e~diğimde kuyu kazdıme?) 
Kışı ovada, yazı kırda geçirerek da~ları aştım 
Aykırı yatan kara da~a ulaştım 
Hangi topluluk toy yapmadıysa (ziyafet vermediyse) orada kaldım. 
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