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Özet
Azerbaycan Türkçesinin kelime grupları çok ilginç bir gelişme süreci geçirmiştir. Bu 

çerçevede, ismin tamlama sistemlerinin diğer beş grubu, oluşumu ve gelişimi bakımından 
kendine özgü bir özellik sergilemektedir. Buna rağmen, şimdiye kadar bu söz grupları 
dilimizin eski ve orta çağ yazılı kaynaklarını araştıran uzmanların dikkatini çekmemiştir. 
Biz bu grupları gayri-tayinî ismî birleşmeler (belirsiz isim grupları) terimi adı altında 
inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Kitab-ı Dede Korkut, ismî birlikler, sivil tayini, eş zamanlılık, art 
zamanlılık, evrim. 

An Investigation of Non-Determination Nominal Word-combinations in
the Language of “Book of Dede Korkut” Epos 

Abstract
The process of development of the Azerbaijani language has a very interesting word 

combinations. Determination of compounds in the name of this historical background, 
non-specific feature is of the evolutionary path. However, this time to name the non-
determination of compounds on the basis of language, ancient and medieval written 
sources that were not the object of research. 

Key Words: Book of Dede Korkut, name compounds, the non-determination, 
simultaneous, diachronic, evolution
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Giriş 
Genel	 Türkçülükte	 şöyle	 bir	 ilke	 kabul	 edilmektedir:	 “Sentaktik	 birimlerin	 tarihî	

gelişimi	iki	şekilde	incelenebilir:	Araştırma	objesi	herhangi	bir	dil	olabilir.	Örneğin;	Rusça,	
Fransızca,	Azerbaycan	Türkçesi,	Özbek	Türkçesi	vb.	Sentaktik	birimlerin	tarihî	incelen-
mesi	 akraba	 diller	 ölçeğinde	 yürütülebilir”	 (Serebrennikov,1986:	 254).	 Biz	 birinci	 as-
pekt	üzere,	yani	Azerbaycan	Türkçesinin	söz	dizimsel	olgusunun	tarihini,	isim	tamlaması	
sisteminin	bugüne	kadar	ortaya	konulmayan	 iki	 unsuru	da	 isim	olup	birleşme	hâlinde	
olan	fakat	biri	ötekini	tamlamayan	beş	tamlama	türünün	varlığını	tespit	etmeye	çalıştık.	
İncelememizde	bu	modelin	varlığını	ispat	eden	tekamülü	ele	aldık.	Şunu	belirtmemiz	ger-
ekir	ki,	tarihî	gramere	dair	kitaplarda	bu	tamlama	çeşitlerine	ya	hiç	değinilmemekte	ya	da	
yüzeysel	bilgiler	sunulmaktadır.	Birkaç	örnek	verecek	olursak,	tarihî	gramerin	ilk	verile-
rini	ortaya	koyarak	yıllarca	adından	söz	ettiren	Profesör	Hadi	Mirzezade’nin	ana	kaynak	
olarak	kabul	edilen	Azerbaycan	Dilinin	Tarihi	Grameri	adlı	eseri	(Mirzezade	1990),	bilim	
adamları	 tarafından	bilimsel-ansiklopedik	bir	eser	olarak	değerlendirilmekte	(Azerbay-
can	Edebi	Dili	Tarihi	2007:	198)	ve	isim	tamlamaları	ile	alakalı	fikir	ve	formülleri	bugün	
de	bilimsel	referans	mevkiinde	bulunmakta	iken,	üç	tür	isim	tamlamasından	bahsetmekte,	
diğer	 türlerle	 ilgili	 herhangi	 bir	 bilgi	 vermemektedir.	Aynı	 şekilde	Profesör	Ebdülezel	
Demirçizade’nin	“Azerbaycan	Edebi	Dilinin	Tarihi”	(Demirçizade	1958),	AMEA	Nesimi	
Adına	Dilcilik	Enstitüsü’nün	ekibi	 tarafından	hazırlanan	dört	ciltlik	“Azerbaycan	Ede-
bi	Dili	Tarihi”	(Hesenov	1967;	Demirçizade	1979)	vb.	gibi	büyük	eserler	de	benzer	bir	
yaklaşım	sergilemektedir.	Hâlbuki,	Türkçede	sıfat	tamlamaları,	belirtili	isim	tamlamaları,	
belirtisiz	isim	tamlamaları	şeklinde	gruplandırılan	(Göker	2001:	24	)	tamlamalar	Azer-
baycan	Türkçesinde	de	aynı	şekilde	mevcut	olduğu	gibi,	yıllardır	sürdürülen	bu	sisteme	
beş	tür	daha	ilave	edilmektedir	(Seyidov	2006).	Bahsettiğimiz	bu	isim	tamlamalarının	tür-
leri Azerbaycan dil bilgisinde gayri-tayinî ismî birleşmeler (geyri-tayini ismi birleşmeler) 
terimiyle	bilinmektedir.	Bu	türlerin	oluşumuna	dikkat	edildiğinde	bunların	Azerbaycan	
dilinin	yazılı	kaynaklarının	hepsinde	kullanıldığı	görülmektedir.	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	
destanlarından	çağdaş	döneme	kadar	Azerbaycan	eserlerinin	hepsinde	gayri-tayinî	ismî	
birleşmeler	kullanılmaktadır.	Azerbaycan	dil	çalışmalarında,	Çağdaş	Azerbaycan	Türkçe-
sinin	 isim	 tamlamaları	 sisteminde	 gayri-tayinî	 ismî	 birleşmeler	 hakkında	 bazı	 kayıtlar	
yazılmışsa	da	 tarihî	planda	bu	konuya	dair	en	ufak	bir	 işarete	dahi	 rastlanmamaktadır.	
Makalemizde	bu	konunun	inkişafı	aydınlatılmaya	çalışılacaktır.	Azerbaycan	Türkçesinde	
isim	 tamlamaları	 içinde	 gayri-tayinî	 ismî	 birleşmeler,	 tarihen	 belli	 bir	 oluşum	 ve	
gelişim	 süreci	 geçirmiştir.	Dolayısıyla,	 isim	 tamlamalarının	yanı	 sıra	 gayri-tayinî	 ismî	
birleşmelerin	 gelişim	 sürecinin	 aydınlatılması	 da	 Azerbaycan	 Türkçesinin	 gramatik	
kuruluşunun	inkişafını	göstermeye	yardım	edecektir.	

“Kitab-ı Dede Korkut” Destanlarının Dilinde Gayri-Tayinî İsmî Birleşmeler
“Kitab-ı	 Dede	 Korkut”	 destanları	 üzerine	 günümüzde	 çok	 geniş	 araştırmalar	

yapılmaktadır.	 Özellikle,	 destanın	 1300’üncü	 yıldönümü	 münasebetiyle,	 Azerbaycan	
Cumhuriyetinin	millî	lideri	Haydar	Aliyev’in	talimatıyla	destanın	çok	yönlü	incelenmesi	
daha	 ciddî	 bir	 hâl	 almış;	 birçok	 ilmî	 ve	 popüler	 eser	 yazılıp	 yayımlanmıştır.	Bunların	
arasında	destanın	dili	hakkında	eserler	de	var.	Birbirinden	değerli	bu	bilimsel	çalışmaların	
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arasında	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarında	isim	tamlamalarıyla	ilgili	olarak	herhangi	
bir	makaleye	rastlamadık	(Seyidov	2000;	Dede	Qorqud	Dünyası	2000).	Yalnızca	Profesör	
Yusif	 Seyidov’un	 birçok	 kez	 başvurduğumuz	monografisinde,	 “Kitab-ı	 Dede	Korkut”	
destanlarından	alınmış	gayri-tayinî	ismî	birleşmelerin	çeşitli	türlerine	uygun	birkaç	örnek	
verildiğini	ve	bu	yöndeki	ilk	incelemenin	onun	tarafından	yapıldığını	tespit	ettik.	Bu	in-
celemeye	dayanarak,	 “Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarının	dilinden	başlayarak	yirmin-
ci	 yüzyıla	 kadar	 farklı	 kaynakların	 bize	 verdiği	 dil	malzemesi	 üzerine,	 Profesör	Yusif	
Seyidov’un	 (Seyidov	 2006:	 194)	 gayri-tayinî	 ismî	 birleşmelerle	 ilgili	 sınıflandırması	
temelinde,	araştırmayı	sürdürmeyi	maksada	uygun	bulduk.

Gayri-tayinî	ismî	birleşmelerin	tarihî	süreçte	incelenmediğini	yukarıda	belirttik.	“...
Her bir abidenin edebi dilin gelişim tarihinde mövkeyi ayrı-ayrılıkda tedkik edilmelidir”	
(Azerbaycan	Edibi	Dili	Tarihi	2007:	223).	Bu	fikre	dayanarak,	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	
destanını	incelediğimiz	zaman	şu	gerçekle	karşılaştığımızı	söyleyebiliriz:	Abidenin	dilinde	
görülen	tamlamaların	kullanım	sıklığı	onların	oluşum	tarihinin	eskiliğini	vurgulamaktadır.	
Destanın	 dilinde	 gayri-tayinî	 ismî	 birleşmelerin	 tüm	 çeşitlerine	 rastlanmaktadır.	 Bu	
yapıların	kullanım	sıklığı	arasında	az	da	olsa	 farklılıklar	bulunmaktadır.	Tamlamaların	
üç	türü	nerdeyse	aynı	oranda	kullanıldığı	hâlde;	koşmalı	ve	ilaveli	tamlamaların	daha	az	
kullanıldığı	görülmektedir.	Kesin	istatistikî	rakam	şu	şekildedir:	Gramer	çalışmalarında	
bilimsel	yönden	varlığı	bilinen	beş	yapı	ve	bu	yapıların	dahilinde	oluşan	çeşitli	tamlama	
türlerinin	tümü	yüz	yirmi	dört	defa	kullanılmıştır.

Gayri-tayinî	ismî	birleşmelerin	birinci	şekli	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarının	dil-
inde	özel	bir	yer	tutmaktadır.	Bu	tip	tamlamaların	hem	işlenme	sıklığı	hem	de	yapı-anlam	
yönüyle	nadir	bir	tür	oluşu	dikkat	çekmektedir.	İlk	unsuru	iyelik	ekli	sözlerle,	ikinci	tarafı	
ise	türemiş	bir	sıfatla	ifade	olunan	tamlamalar	hem	görevce	hem	de	manaca	tayinî	(be-
lirli)	söz	birleşmelerine	yaklaşmaktadır.	Ama	genel	kurallar	bu	tip	tamlamaları	tayinî	söz	
birleşmeleri	gibi	değerlendirmemize	imkân	vermemektedir.	Bu	tür	birleşmelerin,	Azer-
baycan	edebî	dilinde,	birinci	türden	tayinî	söz	birleşmeleriyle,	yani	sıfat	tamlamalarıyla	
müvazi	kullanılmasına,	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarının	dilinden	başlayıp	günümüze	
değin	tüm	devirlerde	rastlanmaktadır.	Millî	değerlerimizin	eşsiz,	paha	biçilmez	hazine-
si	olan	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanları,	bize	bu	 tamlamalarla	 ilgili	çok	sayıda	örnek	
sunmaktadır.

Profesör	Yusif	Seyidov’un	bazı	 ilavelerle	ikinci	defa	yayımlanan	“Azerbaycan	Dil-
inde	Söz	Birleşmeleri”	 adlı	 büyük	monografisinde,	 “Kitab-ı	Dede	Korkut”un	dilinden	
aldığı	“Mere!	Sаkkаlcığı аğcа kocа!”	(Seyidov	1992:	185)	gibi	örneklerin	kaynağı	olarak	
“Kitabı-Dede	Korkud”un	1962	yılında	yayınlanan	baskısı	gösterilmektedir.	Bu	doğal	bir	
durumdur.	Çünkü	yazarın	bahsolunan	monografisi	ilk	defa	1966’da	ortaya	çıkarılmıştır.	
Yani	zaman	bakımından	Ferhad	Zeynalov	ve	Samet	Elizade’nin	1988	yılında	“Kitab-ı	
Dede	Korkut”un	en	mükemmel	metnini	çıkarmalarından	24	yıl	öncedir.	Sırası	gelmişken	
belirtelim	ki,	destanın	ilk	üç	(1938,	1962,	1978)	baskısı	dil	ve	imla	özellikleri	bakımından	
büyük	farklılıklara	malik	değildir.	1988	yılında	yeniden	düzenlenen/transkribe	edilen	me-
tin	ve	çeviri	(günümüz	diline	aktarım)	ise,	hem	ortografik/fonetik	hem	de	leksik/gramatik	
açıdan	karakteristik	farklılıklar	göstermektedir.
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Bu	konuyu	ele	almamızın	başlıca	nedeni	“Duha	Koca	Oğlu	Deli	Domrul	Boyu”ndan	
getirilen	 örneklerle	 ilgilidir.	 Örneğin:	 “Mere,	 sakalcığı ağca	 koca”,	 ardından	 gelen	
“Gözcügezi çönge	koca”	(Zeynalov-Elizade	1988:	80)	mısraının	bahsolunan	monografide	
örnek	olarak	verilmemesine	yapısal-anlamsal	yönden	yaklaşalım:	Çağdaş	dile	aktarılmış	
biçiminde	metin,	“Ay	sakkalı ağ	koca/	Gözleri domba	koca”	 (Zeynalov-Elizade	1988:	
178)	şeklindedir.	 İkinci	verdiğimiz	örneğe	yapı-gramer	bakımından	yaklaşırsak	çağdaş	
edebî	 dilde	 kural	 dahilinde	 olduğunu	görürüz.	 Şunu	 da	 belirtelim	ki,	 “sakalcığı ağca, 
gözcügezi çönge”	 ifadesinde,	Dede	Korkud’un	 dili	 için	 karakteristik	 olan	mensubiyet	
bildiren -cığı	 eki	 ile	 oluşturulmuş	 bu	 nadir	 örnekte,	 -ler	 çoğul	 ekinin	 -cügez	 şeklinde	
arkaik	mensubiyet	eki	olarak	kullanılıp	tamlamada	yer	almasına	daha	sonraki	edebî	dil	
kaynaklarında	 rastlamıyoruz.	 “Elcügezi kınаlı kızcığаzlаrı	 çоk	 yеmişem”	 (Zeynalov-
Elizade	1988:	103)	gibi	örnekler	çağdaş	Azerbaycan	dilinde	bulunmazken	Dede	Korkut’ta	
mevcuttur.	Çağdaş	Azerbaycan	dilinde	karakteristik	olan	ikinci	tarafı	-lı, -li, -lu, -lü eki 
almış	sözlerle	ifade	olunan	kelime	grupları	destanda	çok	fazla	kullanılmaktadır.	Bu	tür	
tamlamalar	destanın	on	iki	hikâyesinde	altmış	fazla	kullanılmıştır.	Bu	tür	söz	gruplarının	
içerisinde	 aynı	 leksik-semantik	 terkipteki	 tamlamaların	 defalarca	 işlendiğini	 görmek-
teyiz:	Bir	Kеçi bаşlu	Kеçer	аyğırı,	bir	Tоğlı bаşlu	Turı	аyğırı	(Zeynalov-Elizade	1988:	
55);	Tоklı bаşlu	Turı	аyğır	yоruldı.	Dede	Kоrkud	Kеçi Bаşlu	Kеçer	аyğırа	sıçrаdı,	bindi	
(Zeynalov-Elizade	 1988:	 56);	Хаn	Kаzаnın	 оğlu	Uruz	 beg	 üç	 yüz	 yigidlen	 eli bаğlu, 
bоynı bаğlu	 gеldi	 (Zeynalov-Elizade	1988:	 43);	Kаrа tоnlu, аzğun dinlü kaferlere bir 
оğul	 аldırdınsа,	 dеgil	 mаnа	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 38);	 Оğlаn	 аndа	 yıkıldıkdа	 bоz 
аtlu Xızır	оğlаnа	hаzır	оldı	(Zeynalov-Elizade	1988:	39);	Аltun bаşlu bаn	еvler	gеderse,	
benim	gеder	(Zeynalov-Elizade	1988:	40);	Аğ yüzlü, аlа gözlü gelinler	gеderse,	benim	
gеder	(Zeynalov-Elizade	1988:	40);	Yеdi	bin,	kaftаnının	аrdı	yırtıxlu,	yаrımındаn	kаrа 
sаçlu, sаsı dinlü, din	düşmeni	аlаcа	аtlu	kаfer	bindi	yılğаdı,	dün	burcuğındа	Kаzаn	be-
gin	 оrdısınа	 geldi	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 42);	Kаrа tоnlu аzğun dinlü kаferlere	 bir	
оğul	аldırdınsа,	dеgil	mаnа	(Zeynalov-Elizade	1988:	38);	Аğ birçeklü, izzetlü, cаnım аnа 
(Zeynalov-Elizade	1988:	39); Аğ birçeklü kаrıçıklаrı	çоk	аğlаtmışаm	(Zeynalov-Elizade	
1988:	 103);	 Аğır аdlu	 şeherlerden	 geldüginde	 Bеyrek аdlu	 bir	 yigide	 bulışmаdınmı	
(Zeynalov-Elizade	 1988:	 61);	 Bоz аtlu Xızır	 mаnа	 geldi	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	
39);	Kendüleri аtlu,	bаbаnı	yаyаk	yüritdiler	 (Zeynalov-Elizade	1988:	39); Bоz аyğırlu 
Bеyrek	 çаpаr	 yеtdi	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 49);	Аltun bаşlu bаn	 еvler	 gеderse,	 ben-
im	gеder	(Zeynalov-Elizade	1988:	40);	Bаybörenin	oğlı	bеş	yаşınа	girdi…	Çаyа bаksа 
çаlımlu, çаl kаrаkuş erdemlü, bır	gözel,	yeхşi	yigit	оldı.	(Zeynalov-Elizade	1988:	53);	
Çаyа çаlmаlu, çаl kаrаkuş erdemlü, kurkurmа kuşаklu, kulаğı аltun kübeli,	Kаlın	Оğuz	
beglerini	bir-bir	аtındаn	yıkıcı	(Zeynalov-Elizade	1988:	49);	Eli bаğlu, bоynı bаğlu	yüzi	
üzerine	 sаlıb	 аldılаr	yürüyü	vеrdiler	 (Zeynalov-Elizade	1988:	71);	Аlа gözlü beglerin,	
охşаmаzsаn,	Аğcа yüzlü görklünle	söyleşmezsen,	nedir	hаlın?	(Zeynalov-Elizade	1988:	
105);	Gök	üzerinde	аl kаnаtlu Ezrаyile	emr	еledi,	uçub	geldi	(Zeynalov-Elizade	1988:	
81);	Аtlаsdа	 yаpılаndа	gög sаyvаnlu,tаvlа-tаvlа	 çekilende	 şаhbаz аtlu, çаğırubаn	 dаd	
vеrende	yоl çаvuşlu, yıkаnduğındа	yаğ	dökülen	bоl nе’metlü (Zeynalov-Elizade	1988:	
63);	Аl	mexmuri şаlvаrlı, аtı behri hоtаzlı Kаrаgüne	оğlı	Kаrаbudаk	çаpаr	yеtdi	(Zey-
nalov-Elizade	1988:	49);	Аdı görklü	Mehemmed	Mustаfa	yüzi	suyınа	bаğışlаsun,	хаnım	
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hеy	(Zeynalov-Elizade	1988:	51);	Tоkuz	kаrа gözli, örme sаçlı, elleri bileginden kınаlı, 
pаrmаklаrı nigаrlı, bоğаzlаrı	birer	kаrış	kаfer	kızlаrı	аl	şerаbı	аltun	аyаğlа	Kаlın	Оğuz	
beklerine	gezdirirlerdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	68);	Аcığı	tutаndа	bıklаrındаn	kаn	çıkаn 
bığı kаnlu Bügdüz	Emen	çаpаr	yеtdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	50);	Tоkuz	kаrа gözlü, xub 
yüzlü, sаçı	аrdınа	urulu, köksi kızıl dügmeli, elleri bileginden kınаlı, bаrmаklаrı nigаrlı 
mehbub	kаfer	kızlаrı	(Zeynalov-Elizade	1988:	42);	Bir аğzı duаlının	аlkışile	аllаh-teаlа	
bir	eyаl	vеrdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	35).

Destandan	 derlediğimiz	 çok	 sayıdaki	 örneklerin	 sadece	 bir	 kısmını	 burada	 verdik.	
Bu	türden	örnekler	bir	hayli	fazladır.	Göz	önüne	serilen	bu	örnekleri	Çağdaş	Azerbaycan	
Türkçesiyle	kıyasladığımız	zaman	şöyle	bir	 fark	ortaya	çıkar:	Tamlamaların,	 tamlanan	
kısmının	aldığı	-li eki yerine –lü; -lı ekinin yerine ise -lu	fonetik	şeklinin	kullanıldığını	
tesbit	ettik	ki,	bu	da	eski	abidenin	dili	için	seciyevidir.

Birinci	 tip	 birleşmenin	 yukarıdaki	 modelinin	 yanı	 sıra,	 tamlayanı	 iyelik	 eki	 alan,	
tamlananı	yalın	hâlde	bulunan	tamlamaların	-kullanım	sıklığı	tek	tük	de	olsa-	varlığını	
da	beş	altı	örnek	ispatlamaktadır:	Аğzı böyük	хümreler	оrtаlığа	sаlınmış	idi	(Zeynalov-
Elizade	1988:	68);	Köksi gözel kаbа	tаğlаrа	gün	degende	(Zeynalov-Elizade	1988:	37); 
Köksi gözel	kаbа	tаğlаrа	gün	degende	(Zeynalov-Elizade	1988:	34);	Sаkаllu bоz аc	turğаy	
sаyrаdıkdа	(Zeynalov-Elizade	1988:	37);	Sаkkаllu bоz аc turğаy	sаyrаdıkdа,	sаkаlı uzın 
tаt	eri	bаnlаdıkdа	(Zeynalov-Elizade	1988:	34).

Birinci	 türün	 her	 iki	 çeşidinin	 destanda	 kullanılma	 oranını	 dikkate	 alarak,	 şunu	
söyleyebiliriz	ki,	Azerbaycan	Türkçesi	ile	yazılmış	olan	diğer	eserlerde	gayri-tayinî	ismî	
birleşmelerin	birinci	türü	bu	kadar	fazla	kullanılmamıştır.

Bilimsel	açıdan	incelediğimiz	eserde,	tamlamalardaki	ilk	unsurun	ifadesi	bakımından,	
ismin	hâl	eki	ile	oluşturulan	tamlamalardan	birinci	unsuru	yönelme	hâli	eki	alan	tamla-
malar;	kullanım	sıklığı	itibarıyla	birinci	tip	tamlamalardan	az	olsa	da,	tamlayanı	çıkma	
hâli	eki	alan	tamlamalardan	sayıca	fazladır.	Bu	tamlamalar	eserde	toplam	otuz	iki	defa	
kullanılmıştır.	Aynı	 yapısal-anlamsal	 tipte	 olan	 tamlamaların	 tekrar	 kullanımı	 dikkate	
alınırsa,	 bu	 sayı	 kırka	 yaklaşır.	Mesala,	Şеytаnа lenet	 kıldın	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	
96);	Allаhınа şükürler	 еyledi	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 66);	Аnlаrı	 sаğ	 ve	 esen	 gördi, 
Allаhа şükür	еyledi	(Zeynalov-Elizade	1988:	67);	Аdı	görkli Mehemmede sаlаvаt	götür-
diler	(Zeynalov-Elizade	1988:	50).	Bu	örneklerin	terkibindeki	şeytana lenet, allaha şükür, 
Mehemmede salavat gibi	tamlamaların	destanda	çeşitli	cümlelerin	içinde	defalarca	kez	
kullanıldığını	 tespit	 etmekteyiz.	Tamlayanı	 şahıs	 zamirleri	 ile	 oluşan	bu	 tipteki	 tamla-
malar	da	bu	kullanımın	artmasını	sağlamaktadır.	Örneğin:	Bu	yаrаdаn sаnа ölüm	yоkdır.	
Tаğ	çiçegi,	аnаn	südi	sаnа melhemdir	(Zeynalov-Elizade	1988:	39);	Kаrа	bаşım kurbаn 
оlsun,	оğul,	sаnа (Zeynalov-Elizade	1988:	39);	Kаrа	bаşın	sedekesi,	yigit	meded mаnа 
(Zeynalov-Elizade	 1988:	 53);	 Аğаyılda	 аğcа	 kоyunım	 sаnа şülen	 оlsun	 (Zeynalov-
Elizade	1988:	66);	Mere	dаyeler,	 bu	kаvаt	оğlı	 kаvаt	bize erlikmi	 gösterir	 (Zeynalov-
Elizade	1988:	54).

Birinci	 tarafı	 genel	 isimle	 kurulan	 tamlamaların	 sayısı	 da	 oldukça	 fazladır.	Bu	 tür	
söz	 gruplarına	 ait	 bir	 kaç	 örnek	 :	Аtаyа-аnаyа, kаumа-kаrdаşа hesretem	 ve	 hem	 bir	
kаrа	gözlü	yаuklım	vаrdı,	Yаlаnçı	оğlı	Yаlаncuk	dеyirler,	bir	kişi	vаrdı,	vаrmış,	yаlаn	
söylemiş,	beni	öldi	dеmiş,	onа	vаrаr	оlmış-	dеdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	59);	Hey	Dirse	
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Xаn!	оğlаnа beglik	vеrgil	(Zeynalov-Elizade	1988:	36);	Аğ	аyıldаn	tümen	kоyun	vеrgil,	
bu	оğlаnа şişlig	 оlsun,	 erdemlidir	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 36);	Kаrа	 tоnlı dervişlere 
nezirler	vеrdim	(Zeynalov-Elizade	1988:	38);	xаnlаr	xаnı	Bаyаndırа xeber	vаrа	 (Zey-
nalov-Elizade	1988:	37);	Kаlın	Оğuz	içinde	bаşumа kахınc, yüzime tоxınc	еderler	(Zey-
nalov-Elizade	1988:	55);	Bеyrek	pаdşаhlаr	pаdşаhı	hekke vаsil	оldı,	bellü	bilsün	(Zey-
nalov-Elizade	1988:	125);	Günаhınа tövbe	еyledi	(Zeynalov-Elizade	1988:	56);	Bеyregin	
yаuklısınа xeber	оldı	(Zeynalov-Elizade	1988:	58);	Bаbаsındаn оğlunа beglik	istesin,	taht	
аlı	vеrsin	(Zeynalov-Elizade	1988:	36).

Çağdaş	Azerbaycan	Türkçesinde	 birinci	 tarafı	 ismin	 bulunma	 hâliyle	 ifade	 olunan	
modeli	cümle	içinde	genellikle	tarz/durum	zarfı	belirtmektedir.	Fakat	“Kitab-ı	Dede	Kor-
kut”	destanlarının	dilinde	ismin	bulunma	hâlinde	olan	sözcüklerle	karşılaşsak	da,	bunlar	
tamlama	 görevinde	 değildir.	Anlaşıldığı	 kadarıyla	 ikinci	 tip	 tamlamaların	 ikinci	 kısmı	
uzun	 süren	bir	 tarihî	 inkişafın	 sonucunda	ortaya	 çıkmıştır.	Çünkü	bu	 tip	birleşmelerin	
azlığı	edebî	dilimizin	bütün	devirlerinde	müşahede	edilmektedir.

“Kitab-ı	Dede	Korkut”un	dilinde	ikinci	formun	üçüncü	kısmı	da	tamamiyle	kaideleşmiş	
bir	şekilde	kendini	göstermektedir.	Azerbaycan	dilinin	gramatik	yapısı	öylesine	mükem-
mel	bir	kuruluşa	sahiptir	ki	bu	yapıda	hiçbir	fazla	veya	eksik	unsur	yoktur.	Bu	bakımdan	
tamlayanı	ismin	çıkma	hâli	ile	oluşan	tamlama	türü	özellikle	farklılıklar	gösterir.	Fakat	
“Kitab-ı	Dede	Korkut”un	dili	için	bunlar	normaldir	ve	bu	örneklere	sıkça	rastlanır.	Örneğin:	
kırk yеrden аvаz	vеresiz	(Zeynalov-Elizade	1988:	46);	Yаyxаn	kеşiş	оğlındаn оğlı	tоğаr,	
biz	аnı	sаnа	gerim	kоruz-	dеdiler	(Zeynalov-Elizade	1988:	49);	Mere	kafer,	senin	kızındаn 
оğlı	tоğsun	(Zeynalov-Elizade	1988:	49);	Аltmış erkec derisinden kürk	еlese,	tоpuklаrını	
örtmiyen,	аltı	ökec	derisinden külаh	еtse,	kulаğlаrını	örtmiyen	(Zeynalov-Elizade	1988:	
50);	Аri sudаn аbdest аldılаr	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 50);	 Vаrın	 bundаn pаy	 dilen,	
görün,	 ne	 dеyir	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 54);	Bere	 çоbаn,	 irаgındаn yаkının, dаnlerü	
gelgil!	(Zeynalov-Elizade	1988:	43);	Üç	kerre	аğzındаn ikrаr	еyledi	(Zeynalov-Elizade	
1988:	56);	Аlçаkdаn yucа	yеrlere	çаpub	çıkdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	38);	Kаrа gözden 
аcı yаşın	dökdürdinmi	(Zeynalov-Elizade	1988:	72);	Kаrа-kаrа	tаğlаrdаn xeber	аşmış,	
kаnlu-kаnlu	sulаrdаn xeber	kеçmiş.	Demürkаpu Dervendinden xeber	vаrmış	(Zeynalov-
Elizade	1988:	106); Аğız-dilden bеş kelme xeber mаnа!	Bаyböremin	bunlаrı	gördüginde	
аh	 еyledi,	Bаşındаn ekli	 gеtdi	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 52);	Аt	 dimezem	 sаnа	 kаrtаş	
dеyerem.	Kаrtаşımdаn yеg! Bаşımа	 iş	geldi,	yоldаş	dеyerem,	Yоldаşımdаn yеg!-	dеdi	
(Zeynalov-Elizade	1988:	60);	Benden аlçаk kişileri	аğ	оtаğа,	kızıl	оtаğа,	kоndurdı	(Zey-
nalov-Elizade	1988:	34);	Bаbа,	senden cаn	dilerem,	vеrermisen	(Zeynalov-Elizade	1988:	
81);	xаnım,	bu	gün	Bаyаndır xаndаn buyruk	şöyledir	(Zeynalov-Elizade	1988:	34).

Destandan	 örneklediğimiz	 yukarıdaki	 cümleler,	 kullanılma	 sıklığı	 bakımından	
yalnızca	bir	kez	karşımıza	çıktığı	hâlde,	aşağıda	vereceğimiz	şu	örneklere	destanda	de-
falarca	rastlanır:	Dirse	xаn	dişi	ehlinin	sözile	ulu	tоy	еledi,	hаcet	diledi.	Аtdаn- аyğırdаn, 
deveden buğrа, kоyundаn kоç kırdırdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	35).	Bu	tamlama	yapısal-
anlamsal	yönden	hiçbir	değişiklik	olmadan	destanın	aynı	boyunda	üç	defa	 (Zeynalov-
Elizade	1988:	34,	38,	72)	kullanılmıştır.	Aşağıdaki	örneklere	de	aynı	şekilde	yaklaşabiliriz:	
Аnа,	 аğlаmаğıl,	 mаnа	 bu	 yаrаdаn ölüm	 yоkdır,	 kоrхmаgil	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	
39);	 Аğаyıldаn tümen kоyun	 gеderse,	 menim	 gеder	 (Zeynalov-Elizade	 1988:	 40);	
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Kаytаbаndаn kızıl deve	vеrgil	bu	оğlаnа	(Zeynalov-Elizade	1988:	36);	Kаytаbаndаn kızıl 
deve	gеderse,	menim	gеder	(Zeynalov-Elizade	1988:	40); Аydаn аrı, günden görkli	kız	
kırdаşın	Bаnıçiçegi	Bаmsı	Bеyrege	dilemege	gelmişem	(Zeynalov-Elizade	1988:	56).

	 “Kitab-ı	Dede	Korkut”un	 dilinde	 koşmalı	 tamlamalar	 on	 dört	 defa	 kullanılmıştır:	
Depe kibi et	 yığdı.	Göl kibi kımız sаğdırdı.	 El	 götürdüler,	 hаcet	 dilediler	 (Zeynalov-
Elizade	1988:	35);	Depe kibi et	yığdım,	göl kibi kımız	sаğırdım	(Zeynalov-Elizade	1988:	
38); Gümüş kibi аğ bilegin	аçdı,	elin	çıkаrdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	65);	Güz аlmаsı 
gibi аl yаnаğını	tаrtdı,	yırtdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	58);	Güz аlmаsı kibi аl yаnаğını 
yırtdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	58);	Kаrğu kibi kаrа sаçın	yоldınmı,	kız.	Güz аlmаsı kibi 
аl yаnаğın,	yırtdınmı,	kız	(Zeynalov-Elizade	1988:	65).

Bu	tip	tamlamaların	kibi	edatı	ile	oluşturulan	biçimi	edebî	dilimizin	tüm	devirlerinde	
müşahede	edilse	de,	gibi	edatının	daha	sonraki	edebî	dil	tarihinde	tamlama	meydana	get-
irmedeki	rolüne	tanık	olmamaktayız.

İlaveli	birleşmelerin	her	 iki	 tarafı	da	 şahıs	 zamirleriyle	oluşturulan	 türüne	“Kitabı-
Dede	Korkud”	destanlarında	sadece	bir	örnekte	rast	gelmekteyiz:	Mere,	sen seni	bilürsen,	
bizim	hаlımızdаn	xeberin	yоk	(Zeynalov-Elizade	1988:	60).	Burada	 ikinci	 teklik	şahıs	
zamiri,	ikinci	kez	kullanılarak	birinci	tarafın	ilavesi	gibi	görünmektedir.

Her	 iki	 tarafı	dönüşlülük	zamiriyle	oluşan	birleşmeyi	de	bu	eski	eserin	dilinde	 tes-
pit	etmekteyiz: Kendözin	yеr	yüzinde	gördı Аllаhа	şükr	еyledi	(Zeynalov-Elizade	1988:	
59-60).	Çağdaş	edebî	dilimizde	öz özün gibi	ifade	olunan	kend özin tamlama	yapısının	
birinci	unsuru	olan	kendi sözü	edebî	dilimizde	varlığını	korumasa	da	eski	ve	orta	asır	dili	
için	karakteristiktir.	Bu	zamir	Çağdaş	Türkiye	Türkçesinde	özü yerine	kullanılmaktadır:	
“Kendi	 kendine,	 dağ	 başında	 yaşaya	 bilir	 misin?”-	 H.R.Gürpnar.	Öz	 zamiri	 ise	 “Bir	
kimsenin	benliği,	kendi	manevi	varlığı”	manasını	ifade	eder.	Şunu	belirtmek	gerekir	ki,	
Azerbaycan	Türkçesinde	XVI.	asırdan	sonra	kullanma	sıklığı	azalan	bu	türün	örneklerine	
sonraki	dönemlerde	de	rastlanmamaktadır.	Sadece,	Hüseyin	Cavit’in	dramalarında	“Dаhа	
vur!	Bir	de,	bir	de…	(kendi-kendine)”,	“Kеçerim	sаnki	kendi-kendimden”	gibi	örneklerle	
karşılaşsak	da	“İstisnalar	kaideyi	bozmaz.”	deyimine	dayanarak	diyebiliriz	ki	bu	tür,	ge-
nel	olarak	20.	Yüzyıl	edebî	dili	için	karakteristik	değil;	sadece	Azerbaycan’ın	usta	yazarı	
Türkçü	Hüseyin	Cavit	ve	katı	Türkçülüğe	bağlı	çağdaşlarının	sanatına	hastır.	

	 “Kitab-ı	 Dede	 Korkut”	 destanlarından	 derlediğimiz	 malzemeyi	 gayri-tayinî	 ismî	
birleşmeler bakımından	 değerlendirdiğimizde,	 sayı	 gruplarının	 kullanılma	 sıklığının,	
birinci	ve	ikinci	yapılardan	az	olsa	da,	az	kullanılan	ilaveli	tamlamalardan	ve	yeteri	kadar	
örneklediğimiz	koşmalı	tamlamalardan	daha	çok	olduğu	görülür.	Bu	eski	eserin	dilinde	
iki	sözden	oluşan	sayı	tamlamalarının	kullanma	sıklığı,	üç	ve	dört	sözlü	tamlamalardan	
bir	 kaç	 kez	 daha	 fazladır.	Toplamda,	 bu	 tip	 birleşmelerin	 on	 dokuz	 kez	 kullanıldığını	
tespit	ettik.	Aşağıdaki	örnekler	bu	sıklığı	göstermektedir:	Her	аtаndа	оn iki bаtmаn	tаş	
аtаrdı.	 (Zeynalov-Elizade	1988:	48);	Оn аltı yıllık	hesretin-	оğulun	Bеyrek	geldi,	 аxır	
(Zeynalov-Elizade	1988:	66);	Bеyrek	оtuz tоkuz	yigidin	üzerine	geldi	(Zeynalov-Elizade	
1988:	67);	Üç yüz yigidlen	оğlum	Uruz	menim	еvim	üstüne	 tursun	(Zeynalov-Elizade	
1988:	42);	Bеş yüz Оğuz	yigitleri	şаhid	оldı	(Zeynalov-Elizade	1988:	50); Yаrımаsun-
yаrçımаsun	оl	melun	yеdi yüz	kаferle	yılğаdı	(Zeynalov-Elizade	1988:	57); Tоksаn tümen 
genc	оğuz	söhbetine	derilmişdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	68).	
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Bunlara	üç	ve	dört	sözcükten	oluşan	tamlamaları	ilave	ederken,	bu	tip	tamlamaların	
destanda	kullanılan	iki	sözlü	tamlamalardan	miktarca	az	sayıda	olduğunu	tekrar	edelim:	
Оn аltı bin ip	üzengili,	kеçe	börkli,	аzğun	dinli,	kuzğun	dilli	kafer çıkа	geldi	(Zeynalov-
Elizade	1988:	69);	Üç yüz аltmış аltı аlp	erenler	yаnınа	yiğnаk	оldı	(Zeynalov-Elizade	
1988:	123).	Sayı	birleşmelerinin	otuz toğuz şeklindeki	yapısal-anlamsal	tipi	abidenin	dil-
inde	çok	az	kullanılmaktadır:	Оtuz tоğuz yigidim	emаneti,	mere	kаfer!	(Zeynalov-Elizade	
1988:	60);	Оtuz tоkuz yigidim	emаneti,	mere	kаfer!-dedi	(Zeynalov-Elizade	1988:	60); 
Оtuz tоkuz yigidlen	Bеyrek	tutsаk	gеtdi	(Zeynalov-Elizade	1988:	57).

Sonuç
“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarında	müşahede	ettiğimiz	gayri-tayinî	ismî	birleşmeler,	

nitelikleriyle	 de	 bugünkü	 Azerbaycan	 Türkçesinin	 dil	 bilgisi	 özelliklerinden	 hiçbir	
yönüyle	 farklı	 değildir.	 Bu	 tamlamalar	 dilbilgisi	 kurallarına	 tamamen	 uygundur.	 Biz	
“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarından	örneklediğimiz	cümlelerin	orijinalini	bozmadan	
sizlere	sunmaya	çalıştık.	Sonuç	olarak	belirtmemiz	gerekir	ki,	makalemizde	bahsettiğimiz	
isim	tamlamalarının	beş	türünün	örneklerinin	“Kitab-ı	Dede	Korkut”	destanlarında	mev-
cut	bulunması,	bu	tamlamaların	oluşumunun	çok	eskilere	dayanan	bir	olgu	olduğunu	gös-
termektedir.
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