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Kügü '"'" kügüy "Teyze" Hakkında 

Yong-Song Li 

(Ankara/Seoul) 

-p -p 

Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat-it-Türk'ünde Arap harfleriyle ~, 
• -p -p 

ı.sg.S.S biçiminde yazılan ve Arapça karşılığı .:ıJLj.1 olarak verilen bir sözcük 

geçmektedir (s. 547, 11-12. satırlar)) Bu sözcük, değişik çalışmalarda 

şimdiye kadar aşağıdaki gibi okunagelmiştir: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

kükü, küküi "Tante"2 

kükü, küküy "hala"3 

KÖKY, KÖKYj "xona"4 
KÖKY, KÖKyj "xona - Tenı (co CTOPOHbI MaTepH)"5 

kükü, küküj "TeT5I no oTU;y"6 
kükü:, küküy "maternal aunt (mother' s sister )"7 

kükü, küküy "hala"8 

kükü, kükuy "mother' s sister"9 
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72 YONG-SONG Lİ 

kükü, küküy "mother' s sister" 1 O 

.Yukarıda görüldüğü üzere, bu sözcük, TSD III: 2S0'deki kökü, köküy 

ile DLT İ: 166'daki kökü, köküy bir yana bırakılırsa, hep kükü ~ küküy 

olarak okunagelmiştir. Sözcüğün anlamına gelince, MW: 116'daki "Tante" 
dışında, Türkiye'de bunun "babanın kız kardeşi" olarak anlaşılageldiğini, 
eski SSCB'de hazırlanan DTS: 32S'te ise DLT III: 232 ile DLT E: 39S'te 

geçen "hala" sözcüğünün Türkiye Türkçesinin yazı dilindeki anlamına 

dayanılarak Rusçaya "TeT5I no OTU;Y" yani "babanın kız kardeşi" olarak 
çevrildiğini anlayabiliriz. Oysa Arapçada .alL> bala sözcüğü, "babanın kız 

kardeşi" değil, "annenin kız kardeşi" yani "teyze" anlamınadır. Nitekim bu 
sözcük, günümüz Türk dillerinin birkaçında Arapçada olduğu gibi "teyze" 
anlamında kullanılmaktadır: 

Trk.(ağ.) hala "teyze"ll 

" Az. hala "teyze" 
Tl~m.(ağ.) hala, balii "teyze" 

Özb. Iyılii, (ağ.) bala, hala, ~iilii "teyze" 
HaL. bala "teyze" 12 

Büyük bir olasılıkla Besim Atalay, kendi ağzında hala sözcugunun 
.-p .-p o.-P .-P 

anlamı "teyze" olduğu için ~, ıS~ sözcüğünün Arapça karşılığını 
Türkçeye "hala" olarak çevirmiştir. Ama n~ yazık ki ondan sonra Türkiyede 
yayımlanan çalışmalarda bu durum farkedilmemiş ve sözcük "hala", yani 

"babanın kız kardeşi" olarak anlamlandırılagelmiştir. Dolayısıyla artık bu 

çevirinin "teyze" olarak düzeltilmesi gerekmektedir. 
.-P .-P o.-P .-P 

Ben ise~, ıS~ için kügü - kügüy okuyuşunu önermek istiyorum. 
Bu konuyu ilk olarak farketmiştim Türk dillerinde akrabalık adları üzerine 
hazırladığım çalışmamda. 13 Aşağıdaki verilerden bu sözcüğü, kügü - kügüy 

biçiminde okumaktan yanayım: 

the Turkic Dialects (Dıwan Luyat at-Turk) II, Cambridge, s. 270. 

ı o a. g. e., c. III, 1985, s. 113. 

II TDK, 1974: Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü VII, Ankara, s. 2255. 

ı 2 Bu sözcüğün anlamı, Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch: Textband'ın 38. 
sayfasında "Mutterschweşter" olarak verilirken 3 1 6. sayfada ise "Vatersschwester" 

olarak verilmiştir. 
13 Yong-Song Li, Türk Dillerinde Akrabalık Adları, TDAD 15. (baskıda) 
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KÜGÜ -KÜGÜY "TEYZE" HAKKINDA 73 

(1) Bilindiği üzere Arap yazısında Türkçedeki k i günsüzleri I.!..J ile ve o i 
~ ~ ~ 

ö i u i ü ünlüleri de 9 ve ile karşılanmaktadır. Dolayısıyla metinde ~, 
o ~ ~ i.S~ olarak geçen bu sözcük, yalnız kiikü - küküy değil, kökö - kököy, 

kökü - köküy, kögö - kögöy, kögü - kögüy, kükö - küköy, kügö - kügöy, 

kügü - kügüy, gökö - gököy, gökü - göküy, gögö - gögöy, gögü - gögüy, 

gükö - güköy, gükü - güküy, gügö - gügöy, gügü - gügüy olarak da 
okunabilir. Ancak, Türk dilinin ses tarihine bakıldığında bunlardan yalnızca 

k- ile başlayanlar kabul edilebilir. Geriye bu sözcüğün okunuşu için kökö -

kököy, kökü - köküy, kögö - kögöy, kögü - kögüy, kükö - küköy, kükü -

küküy, kügö - kügöy, kügü - kügüy olmak üzere 8 seçenek kalmaktadır. 
Ben ise sözcüğün günümüz Türk dillerinde yaşayan biçimlerine bakarak 

kügü - kügüy okunuşunu yeğliyorum. 

(2) Bu sözcük, günümüz Türk dillerinin birkaçında aşağıdaki gibi 

yaşamaktadır: 

Kmd. küyü "teyze"(s. 171, 228) 
Suy.(M) gugen "halam"(s. 23), kügen "dayı karısı"(s. 70), Suy.(C) 

kure "teyze"(s. 165) 
Hak. köyi "teyze" 
Tuv. kay "dayı karısı" 

Bunlardan Tuv. kay biçiminin daha eski *kügüy'den geliştiği açıktır. 
Ancak, Suy.(M) gugen, kügen, Suy.(C) kUfe, Hak. köy i biçimlerinin kügö 

_ kügöy'den geliştiği de açıktır. Bu durumda sözcüğün daha eski 

zamanlarda *kügü - *kügüy biçiminin yahı sıra *kügö - *kügöy biçiminde 
de kullanılmış olması çok olasıdır. "Teyze" > "dayı karısı" anlam değişmesi 
için krş. SaL. khinzı "teyze; dayı karısı"( < Çin. fPir jin zi "(kon.) dayı 
karısı; erkeğin kayın biraderinin karısı"), tşumu "teyze; dayı karısı" ( < Çin. 
~-ajiu mu "dayı karısı"). Bu durumda sözcüğün günümüz Türk dillerinde 

yaşayan biçimlerini şöyle açıklayabiliriz: 

1) Kmd. küyü < *küyi < *kayi < *kügüyi < *kügüy + i "3. kişi iyelik 

eki" 
Kumandı lehçesinde 3. kişi iyelik ekinin ünlüsü ile 1. ve 2. kişi iyelik 

eklerinin bağlama ünlüleri düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmediği için küyü 

biçimi ancak bu şekilde açıklanabilir. İkindil uzun ünlülerin kısalması için 
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krş. sölf; - solç, "soğuk"( < *soğılç,) ve ügezi "karı, zevce" « *ügezi « *eb 

edisi; üg "ev", e - e "sahip, iye"). Baskakov, küyü sözcüğünün Rusça 
karşılığı olarak memR[tetya] sözcüğünü vermektedir. 14 Rusça memR 
sözcüğünün "hala, teyze; amca karısı, dayı karısı" anlamları vardır. Dola
yısıyla her ne kadar Divanü Lugat-it-Türk ile öteki günümüz Türk 
dillerindeki anlamlarına dayanarak "teyze" anlamını tesbit etmişsem de, bu 
sözcük "dayı karısı" anlamına da gelebilir. 

2) Suy.(M) gugen, kügen « *kügenı < *kügönı < *kügö + nı "tekilı. 
kişi iyelik eki", Suy.(C) kUfe < *kügö 

Sarı Uygurcada tekil 1. kişi iyelik eki nı 'nin çoğu kez 1)' ye 
dönüşmesinden dolayı Suy.(M) gugen biçimi yerine *gugenı - *gugeIJ veya 
*kugenı - *kugel) (veya *gügenı - *gügel), *kügenı - *kügel)) biçimi 
beklenmektedir. Ayrıca Suy.(M) kügen "dayı karısı", Suy.(C) kUfe "teyze" 
ve öteki Türk dillerindeki karşılıklara bakıldığında bu sözcüğün anlamının 
"teyze (dayı karısı)" olması yüksek bir olasılıktır. Nitekim, Suy.(M) gunan 

"erkek kardeşimin oğluna karşı (ben = kadın)"(s. 23), Suy.(C) kuna 

"hala"(s. 165) sözcüğü bulunmaktadır. lS Suy.(M) kügen sözcüğün anlamı 

da "dayı karısı" değil, "dayımın karısı" olması beklenmektedir. 16 

Sarı Uygurcada birleşik olmayan sözcüklerde iki ünlü arasındaki ğ/g ile 
f0<;, genellikle korunmuştur: 

Suy.(M) egen, yegen, yigen "erkek yeğen", Suy.(C) eren "erkek yeğen 
(kız kardeşin oğlu)"; Suy.(M) oğıl, oğul, Suy.(C) orul "oğul"; Suy.(M), 
Suy.(C) salç,ın- "düşünmek"; Suy.(M) teke, Suy.(C) theke "teke"; Suy.(M) 
tolç,ıs, tolç,us, Suy.(C) tohlç,ıs "dokuz, 9" 

14 Dialekt kumandintsev (kumandı-kiji) 171. ve 228. sayfalar. 

15 Malav, bu sözcüğün Çinceden geçtiğini belirtmiştir. Bu sözcük, Çin.(ağ.) ~ı!ı~ gü 

niang "hala; görümee" sözcüğünden geçmiş olsa gerek. ~~ niang, -lJ ile bittiğine 
göre, kuna biçimi bir dizgi hatası değilse, Suy.(M) gunan ile Suy.(C) kuna biçimleri 

şöyle açıklanabilir: 

*KunalJ « Çin.(ağ.) ~ı!ı~~ gü niang) sözcüğü, kuna + LJ« m) olarak yanlış 

çözümlenmiş ve böylece kuna biçimi ortaya çıkmış olmalıdır. O halde, Suy.(M) 

gunan yerine *gunalJ veya *kunalJ biçimi beklenmelidir. 

Bu doğru ise, Suy.(C) kunası "görürnce (kocanın küçük kız kardeşi)"(s. 165) 

sözcüğü de Çince kökenli olup buradaki -sı'nın aslen 3. kişi iyelik eki olduğu 

söylenebilir. 

16 Bunun anlamı "dayırnın karısı" ise burada *kügem - *küge~7 biçimi beklenmektedir. 

Ayrıca, Suy.(M) gugen ile kügen sözcüklerinin bir ve aynı olması çok olasıdır. 
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San Uyguı"cada kimi sözcüklerin son hecesin~e Eski Türkçedeki ü 

ünlüsü e' ye dönüşmüştür: 

Suy.(M) işke, işki, işkı "içecek"« *içgü), kÖlJuL, kOlJıl, kÜlJel, külJul 
"gönül"( < *kölJüI), puter-, putir-, püter- "bitirmek"( < *bütür-) 

Bu durumda sözcüğün gelişmesini Suy.(M) gugen, kügen « *kügem < 
*kügim < *kügüm < *kügü + m "tekilı. kişi iyelik eki", Suy.(C) kuye < 
*kügi < *kügii olarak açıklamak daha doğru olabilir. 

3) Hak. köy { < köy + {"3. kişi iyelik eki"(köy < *koy < *kügöy) 

Hakasçada birleşik olmayan sözcüklerde iki ünlü arasındaki ğ/g ile LJ, 

genellikle büzülmeye uğrarak ikincil uzun ünlüleri meydana getirmiştir: 

na "yeni; taze; geçenlerde olmuş; genç, körpe" ( < *nağa < *nalJa < *yalJa 
< *yalJl), oy "üvey"( < *ögey), par "karaciğer; (mec., esk.) göğüs, yürek"( < 
*pağır < *bağır), sok "kemik; naaş; nesil, soy, kuşak, göbek"( < *sügök < 
*sülJök) 

4) Tuv. kUy < *kügüy 

Tuvacada da birleşik olmayan sözcüklerde iki ünlü arasındaki ğ/g ile 1], 

genellikle büzülmeye uğrarak ikincil uzun ünlüleri meydana getirmiştir: 

bar "karaciğer" ( < *bağır), çen "yeğen (kardeş çocuğu)"( < *yegen), sfn 

"kızıl geyik, Sibirya ge yi ği (erkek)"« *sıgun), sok "kemik; (esk.) soy, 
kabile; (esk.) millet, milliyet; (kon.) cins, nitelik; naaş, cenaze, cesetııe < 
*sügök < *sii1]ök) 

Kügüy biçimi, büyük bir olasılıkla, aslen kügü'nün seslenme biçimidir: 
Krş. Nog. aba"anne", abay "aba'nın seslenme biçimi"; Tuv. çeste 

"enişte (ablanın kocası)", çestey "çeste'nin seslenme biçimi" 

Bu sözcükteki g'a gelince, bilindiği üzere, Arap yazımında kısa ünlüler 

harekelede, uzun ünlüler ise ı, 9 ve ıS ile gösterilir. Divanü ıugat-it-Türk'te 
de böyle olduğu söylenebilir. Ancak, buna aykırı örnekler de vardır; 
örneğin, sözcükte son ses durumunda olan (yani, açık hece meydana 

getiren) ünlüler daima I, 9 ve ıS ile gösterilmiştir: 
-p -p -p -,-P 

ıS~ böri "kurt"G~ bori yerine, DLT III: 220), ~ bu/ç,a "boğa"(~~ 
bü/ç,a yerine, DLT ıfı: 226); ~ küni "kuma"(DLT III: 237), iS~ toydı 

.-p "--,- ./ ...P./ () 

"doydu"(DLT III: 244), ~ yaşru "gizli"(DLT III: 31), ~ yinçü 
"inci"(DLT III: 30) -' 
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Sözcüğün etimolojisine gelince, bu sözcük yabancı kökenli ise, Çince 

~~ gü gü "hala" sözcüğünden geçmiş olabilir. I7 "Babanın kız kardeşi" > 
"annenin kız kardeşi" anlam değişmesi için krş. Ar. aJL> /jiila "annenin kız 

kardeşi" > Trk. hala "(yazı dilinde) babanın kız kardeşi; (ağ.) annenin kız 

kardeşi". 

Sonuç olarak, bugüne değin kükü - küküy olarak okunagelen ve Atalay 

çeviıisi aracılığıyla Türkiye' de "babanın kız kardeşi" olarak anlaşılagelen bu 

sözcüğün kügü - kügüy "annenin kız kardeşi" olarak okunması gerektiğinin 

kanıtlanmış olduğu düşüncesindeyim. Bu durumda Divan'da geçen 
Q./ ."p...p ...p 

~~ ~~ tümcesi de, kügüyüm keldi "teyzem geldi" biçiminde okun-

malı ve anlaşılmalıdır. 

KISAL TMALAR 
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DLTE: 
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17 Bu sözcük, bir Moğol dili olan Dagurcaya ve Mançu-Tunguz dilllerinden birkaçına da 

geçmiştir: 

Dag. gwgw "babanın kız kardeşi" (krş. Ordos Güga "teyze", Antoine Mostaert, 

Dictionnaire Ordos, New York & London 19682; s. 311 b); Nan. gugu "babanın 

kÜçük kız kardeşi", Sib., Ulç. gugu "babanın kız kardeşi", Sol. uhuma gugu 

"babanın kız kardeşi"; Man. gu "babanın kız kardeşi; kız, matmazel (nazik 

seslenmede)" < Çin ~i!i gü "babanın kız kardeşi; görümce; (yazı dilinde) kadının 

kaynanası; (evi terkeden) Buddhist rahibe, kadın şaman" 
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Dagurca 

Hakasça 

Halaçça 

Kumandıca 
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Nogayca 

Özbekçe 

Salarca 
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