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kla, TDK taraf~ ndan önemli bir eser
Geçen y~l~ n son aylar~nda, yukar~daki ba~l~
yay~nland~.
Ilk on sahifeye kadar olan ~ . bölümde Proto Bulgarlar, Tuna Bulgarlan üzerinde tarihi
bilgiler verilmektedir. Müellif burada 1. S. da ~unlar~~ kaydeder:
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"Bizans tarihçilerinden Rhetor Priskos ile Suidas, 463 y~l~nda ~aragur, Ugor,Onogur adl
ndaki
ile
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Hun kabilelerinin Karadenizin kuzeyinde, Tuna ~rma~~n~n
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bozk~ rlarda yerle~mi~~olduklar~n~~
ba~kanl~~~ ndaki konfederasyona dahil olduklar~~
Irnek'in
lu
kabilelerinin Atilla'n~n o~
anla~~l~ yor.
Bu tarihten a~a~~-yukar~~20 y~ l sonra, 482'de Bizans kaynaklan bu konfederasyonun veya
~ n~ n tarihi
onun en önemli kabilesinin ad~~ olarak Bulgar ad ~n~~ da zikrederler. Bu Bulgar ad
n kollar~~
Tuna'n~
~da,
Bulgar
Konfederasyonu
bat
belgelerde ilk kez zikredili~idir. Irnek'in
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bölge
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Kafkas
~
n~~
Türklerinin
Bucak
ad
civar~ ndaki Greklerin Onglos, Osmanl~~
~rlar~~kaps~yordu..."
nda
uzanan
bozk
~
ndaki
Kuban
bölgesi
aras
n
kuzey-bat~s~
da~lar~ n~
2. sayfada Tarihlerine dair:
~sma ayr~ld~ . Azak
"Hun-Bulgar devleti VI. yüzy~l ortalar~nda Do~u ve Bat~~olmak üzere iki k
m
Kutrigurgarm
yönetimi
k~s~
~s~ndaki
yar~madas~= do~usundaki k~s~ m Utigurgann, bat
l kadar önce Orta
y~
nda,
dörtbe~~
civar~
~l~~
alt~ nda bulunuyordu. Bu iki Hun-Bulgar devleti 560 y
~ol as~ll~~Avarlarm (JuanAsya'n~n do~usundan gelmi~~olan (Göktürklerden kaçan) Mo
Juan'lann) egemenli~i alt~ na girer...". denmektedir.
nda Utigur Bulgarlan ba~ ka
630 y~l~ nda Avarlara kar~~~isyan ederler, VII, yüzy~l~n ba~lar~
l
sonra
603
y~l~ nda Gostun (veya Bizans
bir Türk boyunun yönetimine girerler. Irnek'ten ~~50 y~
ba~~ na geçer. O, Avarlara
Bulgarlar~n
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vali
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~z
nda
ilk
ba~~ms
hareketini gerçekle~tirmi~~ve 64o-641 y~l~
Bizans kaynaklar~ nda
~~
tur.
Bu
kurucunun
ad
~
devletini
kurmu
Bulgaristan ( Megali Bulgaria)
~~veya unvan~~olabilece~ini
Kuvrat, Kourat ( Kobratos ) ad~ yla geçer. Müellif bu kelimenin onun ad
Eski
Türkçede kub~a-, kubra-t-,
~~
(S. 3) kaydeder, yani Büyük Bulgar devletinin kurucusunun ad
~ r. Nitekim Tarihten bildi~imiz ikinci
and~r
~eklini
`derlemek,
toplamak'
filmin
emir
kuvrat'kabileleri toplayan' idi. Kuvrat 603-641
Göktürk Hakanl~~~n~~ kuran Kutlug'un unvan~~ da il-ten~~
, Konstantinopl'de e~itim ve ö~renim
do~mu~
~nda
584
y~l
~tür,
(642) ye kadar 'hüküm sürmü
görmü~~619 y~l~ nda vaftiz edilmi~tir (s. 3).
~lu Asparuh
Kuvrat Han'dan sonra birkaç nesil o~ullar~~-Bat- Bayan (veya Bezmer) ve 3. o
nda öldü kten
718
y~l~
Terve!
(
Terbelis)
~lu
(veya Esperih, Isperih) hüküm sürer. Asparuh'un o
ka bir sülaledendir. Bulgar Hanlan listesinde
sonra, 72 ~~ y~l~ nda tahta geçen Tvirem belki de ba~
kabilesinden 6 (alt~ ) Han gösterilmektedir.
Doulo
Irnek'in ve Asparuh'un da mensup bulundu~u
kabilelerinin
Hanlan
gösterilmektedir. Bulgar Hunlan
Bundan ba~ ka Vokil, Oukil, Ougain
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listesinde 765 y~l~n~ n May~s ay~ nda tahta geçen Umor,
kabilesinden olup son Hun
hükümdand~ r. Bu tarih Bulgar Hanlar~~listesinin de tarihi olsa gerek (s. 7).
Bundan sonra da Bulgar Hanlann~n adlar~n~n türkçe oldu~u tespit edilebilmektedir. ~öyle
ki: Ka~dam Han, ondan sonra Krum ( Kromos ) Han (8°3-814), sonra Omu~tag (814-831), Malamir
(831 -836), Persiyan (836-852); "Bizans yeniden Bulgarlara sald~ nnca Makedonya'daki Islav
kabilelerini ilhak etmi~ lerdir. Persiyan Kavala'ya kadar ilerlemi~~Daha sonra tahta geçen Boris
( böri = kurt Sözcü~ünden türeme) ise bütün Makedonya'y~~fethetmi~ tir." (s. 8). Boris Bulgar
taht~ na (852-889) geçince, önemli bir tarihi de~i~iklik meydana gelir, O, 864 y~hnda Bulgar
devletinin resmi dini olarak H~ristiyanl~~~~kabul ettirmi~ tir (S. 9).
II. Bölüm: Tuna Bulgarlan~un Dili'ne tahsis edilerek ~~1-68. sayfaya kadar devam eder, 68.
S. dan sonra da Bibliyografya ve Proto-Bulgar yaz~tlann~ n Fotokopileri (12 S.) yer almaktad~r.
s.-da Müellif bu dil malzemesini ~öyle tasnif etmektedir:
Bulgar Hanlan listesindeki Proto-Bulgarca kelime ve ibareler,
Tudor Doksov'un ha~iyesindeki Proto-Bulgarca ibare,

12.

Nagy Szent-Miklös hazinesindeki Proto-Bulgar yaz~dan,
Proto-Bulgar kitabelerindeki Türkçe kelime ve ibareler,
Bizans kaynaklanndaki Bulgar Türkçesi etnik adlar,
Eski Kilise Islavcas~ ndaki Proto-Bulgarca ödünç kelimeler.
Müellif bu zor konuyu ayd~ nlatmak için bugüne kadar yaz~lm~~~bütün ilmi ara~t~ rmalan,
gerek tarih gerekse dil bak~ m~ndan kar~~la~t~ rmal~~olarak, bir sentez halinde yo~urmakta ve
böylece malzeme eksikli~inden çok az bilinen Tuna Bulgarcas~n~~ tan~tmaya çal~~maktad~r.
Köktürk, Eski Yunan (Grek) ve eski Islav-Kiril Harfleriyle yaz~lm~~, baz~lar~~ancak tek
kelimeden ibaret olan, baz~lar~~ise bir ibare bir k~sa cümlecik halinde okunabilen bu dil
kal~nt~lar~n~n çözümü çok güç olmu~ tur. Bunlar ilim adamlar~n~n uzun çal~~malar
~~sayesinde
biri di~erini düzeltmek yoluyla, çözülüp aç~klanm~~t~ r. Müellif de bunlar~~
nakletmekle
kalmay~ p, teker teker gözden geçirerek, isabetli önerilerini de eklemi~
tir. Özellikle Thomsen,
Pritsak, Nemeth, Menges ve son zamanlarda Bulgarlardan Be~evliyev gibi ilim adamlar~, bu
zor ve çok müphem olan metin parçalar~n~~çözmekte ba~ar~l~~çal~~malar yapm~~lard~r. Elbette
bugünden sonra da bunlar~n üzerindeki çal~~ malar sürüp gidecek, belki de yeni yeni öneriler
ortaya at~lacakt~ r. Yukar~ da da zikr edildi~i gibi, dil bak~m~ ndan önemli olan kaynaklardan
biri, Bulgar Hanlan listesidir.
12. S.- Bulgar Hanlan listesi, Bizans Grekçesinden Eski Kilise Islavcas~na tercüme edilmi~~
'Elen Vak'anüvisi (Ellinskiy Letopisets) adl~~elyazmalar kodeksinde bulunur. Bu eserin üç
yazma nüshas~~vard~ r. Moskova Tarih Müzesi'nde bulunan iki nüshadan biri 15. yüzy~l
sonlar~nda, öbürü de 16. yüzy~l ba~lar~ nda kopya edilmi~ tir. Eserin üçüncü nüshas~~ da
Leningrad Halk kitapl~~~ 'nda bulunmaktad~ r.- Bu Bulgar Hanlan listesi ve bu listedeki Tuna
Bulgarcas~~üzerinde en ayr~nt~l~~çal~~ ma Omeljan Pritsak'a aittir (Die Bulgarische Fürstenliste
und die Sprache der Proto-Bulgaren, Wiesbaden 1955) Pritsak bu eserinde daha önce Bulgar
Hanlan listesi üzerinde çal~~an ara~t~rmac~ larca yap~lm~~~okuma ve yorum yanl~~lann~~
düzeltmi~tir. Bundan sonra Frans~z Türkolo~u Louis Bazin (Les Calendriers Turc anciens et
medievaux, Service de reproduction des th6es Universitb de Lille 111, 1974) yeni yorum ve
önerilerde bulunmu~tur.
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Burada söz konusu dil malzemesi olarak: Bulgar Hanlar~n~n adlar~~ yan~nda, tahta ç~k~~~
y~l~n~~ belirten, Tuna Bulgarcas~ndaki iki kelimeden biri, oniki hayvanl~~ Türk-Bulgar takvimi
y~l~n~~ gösteren hayvan ad~, öbürü de s~ra say~s~d~r.
Fonetik bak~mdan çok de~i~ik seslerle yaz~lan bu kelimelerden, bir fikir edinmek için,
ancak birkaç tanesini misal olarak gösteriyorum: tekou- genel Türkçede `teke'; Eski Türk
takviminde koy kony, 'koyun'. doh's, dohos 'Eski Türkçe ve Genel Türkçe tonguz torluz, tofirs, dorluz,
do~l
~z 'domuz'. dilom d>y ve o>a m>n de~i~mesiyle 'y~lan'.
Oniki hayvanl~~ Eski Bulgar takvimi arac~l~~~yla, bu listeden dokuz hayvan ad~~bize kadar
gelebilmi~tir. Tav~an, kaplan, maymun kar~~l~klan bulunmamaktad~r.
Ay adlar~~ Eski Türkçede (ve hala da baz~~ lehçelerde) oldu~u gibi s~ra say~lanyla ifade
edilmi~tir. Bunlardan da bugün için pek yabanc~~ gelmeyen say~lar~~ alal~m: toutom töütöm
'dördüncü', veyem I veçim 'üçüncü', altom alt~m,1 altim 'alt~nc~, sondaki -m sesi bugünün
Çuva~cas~nda ve Teke Türkmencesinde ya~ayan bir ektir. Mesela Teke Türkmencesinde üç-üm-

ünci, be~-im-inci `ücüncü, be~inci' gibi...
Macaristan'~ n Nagy Szent Miklös mevkiinde bulunan 23 parça alt~n kaptan olu~an ve
"Atilla'n~n Definesi" olarak bilinen kaplar aras~nda 2 1 numaral~~ alt~n tas üzerinde Grek
harfleriyle yaz~l~~ dokuz kelimelik Türkçe bir yaz~t bulunmaktad~r. ünlü V. Thomsen da bu
defineler üzerinde (Une Inscription de la trouvaille d'or de Nagy Szent Miklös" Kopenhagen
1922) durmu~tur. önce bunlar üzerinde, hangi Türk kav~nine ait oldu~u ve hangi Türk
lehçesiyle yaz~ld~~~~bilinmeden, ilim adamlar~~aras~nda görü~~ayr~l~klar' ç~km~~t~r. Bu definenin
kaplanndaki runik (Kök türk) harfi yaz~tlar~~ inceleyen J. Nemeth, bunlar~n Peçeneklere ait,
dilinin de Peçenek Türkçesi oldu~unu (Die Inschriften des Schatzes von Nagy Szent Miklös,
Budapest 1932) ileri sürmü~tür. Prof. J. Nemeth'~n bu görü~ünü birçok bilgin (Malov, ~çerbak,
Kiselev, Ligeti, Menges gibi) kabullenmi~~ise de, Pritsak bir fonetik de~i~im üzerinde durarak, baz~~ kelimelerde Ana Türkçe d foneminin Tuna Bulgarcas~nda ~~fonemine döndü~ünü
göstererek- Eski Bulgar Türkçesi oldu~unu kan~tlam~~ t~r.
Bundan ba~ka Pritsak, bu dokuz kelimelik yaz~ t'~n üzerindeki, çok tart~~~lan iki filin,
folklorik bir olayla çözülmesine yard~mc~~ olmu~tur. Pritsak yukar~da ad~~geçen eserinde (die
Bulgarische Fürstenliste... 1955) yaz~ ttaki tagrogi sözcü~ünün çözümü ile ilgili olarak
Makedonya Islavlan aras~nda 20. yüzy~l~n ba~lar~na kadar süren eski bir halk inan~~~ ndan söz
etmi~tir. Buna göre ölüler belirli günlerde su içerlermi~. olülere su verilmesini gerektiren bu
gelenek, su ile doldurulan bir tas~n ölünün mezar~~ ba~~na 'tak~lmas~' veya as~lmas~~ ~eklinde
olmu~tur. Böylece bu yaz~ tta: Buyla Çoban ile Butaul Çoban'~n kat~ld~ktan bir törenden söz
edilmektedir. Metin ~öyle okunmu~tur:

Buyla jopan tesi düge(r) tögi, Butaul jopan tagrogi, içigi tesi `Buyla Çoban tas~~ doldurdu,
Butaul Çoban (mezara) takt~~ (ast~) içki tas~' ~eklinde çözülmü~tü.
Nagy Szent Mikloi definesine ait alt~n kaplar~n baz~lannda runik (Köktürk) harfi k~sa
yaz~ tlar vard~r. Bunlardan J. Nemeth'in 1932 ve 1971 'de önerdi~i iki kab~n üstündeki yaz~t~,
Talat Tekin isabetli olarak düzeltmi~, bir tanesini (30 s.):

Buyla Coban, içürgi, ayak, 'Has (saraya mensup) Buyla Çoban'~n içki kadehi' ~eklinde
düzeltmi~tir. Burada içürgi kelimesi Eski Türkçede içreki`has' kar~~l~~~~olup, Islav dilinin tesiriyle
ad~n sonuna getirilmi~ tir.
Bir ba~kas~n~~ da Talat Tekin (32 s.):
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Aspar~~k içü ayak 'Aspar~~k'un içki kadehi' olarak okum~qtur. Bulgaristan'm türlü
yerlerinde, özellikle Pliska, Preslav ve Madara gibi Tuna Bulgarlarunn eski merkezlerinde 90
(doksan) civannda Eski Bulgar yaz~dan bulunmu~tur. Bunlar~n ço~u Grek alfabesiyle ve Orta
Grek dilindedir. Ancak iki tanesi Grek harfi Tuna Bulgar Türkçesindedir. Preslav'da
bulunmu~~olan di~er bir yaz~ t Kiril harfleriyle yaz~lm~~~Idavcad~r.
Grek harfi Tuna Bulgarcas~nda olan iki yaz~t~n biri ~~o (on) sat~rl~k Preslav yaz~nd~r.
(kitapta bunun fotokopisi verilmi~tir). Iki m. yüksekli~inde 39 cm. çap~nda granit bir sütun
üzerine kaz~lmqnr. Harflerin boyu 5 ile ~~o cm. aras~nda de~i~mektedir. Oldukça zor sökülen bu
sat~rlann kelimeleri ise (41 s.):
'z~rh, gö~üs z~rh~, mi~fer, halkal~~ z~rh' gibi silahlar~n kar~~l~~~d~r, fonetik de~erleri çok
de~i~ik oldu~undan, yanl~~~anla~~lmamas~~için, buraya al~nmad~.
Dil bak~m~ndan dikkati çeken unvanlar, ki~i adlar~, boy ve etnik adlard~r. Misal olarak:
Eski Türkçe'nin kan 'han' kana, kane kalma ~eklinde yine Eski Türkçede boyla unvanm~n b~ll_ya, bale
ve ifirga boyla 'içe, saraya mensup has' ~eklinin bulunmas~; Eski Türkçeden bildi~imiz kapg~~~~~
~eklinin kawhan, kauhan-on, kopan-os ve bunun belki de özel ad olarak da geçmesi; Bayan-bayen, biri
bayan (biri- böri 'kurt'), bagatur bayan-en `bahad~r B.', (b~pen Prof. Menges'e göre Mo~olca
'zengin kudretli'); tarkan-tr~~k~m, olgou tralcanou 'ulug tarkan'; ük `üst' ik boyla, ~lk b~ven; kolovr-os,
kulu:Ir-as (bugün de bilinen k~laguz, k~lavuz) gibi unvanlan da zikredelim. Unvanlardan siibigi,
sübtigii uzun zaman anla~~ lmamq, sonradan Prof. Menges tarafindan (1958'de) sü begi
'kumandan, ordu ba~~' olarak çözümlenmi~tir.
Ki~i adlanndan da ~unlar~~kayd edelim:
Barsa `pars , Bagain , Bogabr~,`bahad~r', Çapa Mog. 'cebe' (alet, cihaz,) silah'; Kn~~nos, Knan
'kurum, korum'; Omurtag 'omurt, kartal' -ak (ag) küçültme eki, Cuva~ça inu~t 'kartal'; Sivili
`Sevin'; Turdap, tur-, dur- fiilinden türeme, bkz. Tursun, Dursun, Turd~, Durd~; Boris
kurt' vb.
Boy adlanndan: Bulgar, bulga- 'kar~~t~rmak, bula-' -~~geni~~zaman eki; Kiirigir birçok Türk
lehçelerinde bulunan kür 'cesur, asil, güçlü, kuvvetli' Divan~~Lfigat'ta kir 'cesur...', bunun gibi
etnik veya boy ad~~olarak Onogur 'Hun-ogur veya On-ogur'dan gelme, ~arag~~r, Sarag~a 'San
ogur', Utig~~~, Uh~g~~~, Uh~r-gar' otur-otuz 30', Bulgar Türkçesindeki z yerine ~~~ekliyle 'OtuzOguz'.
Eski Kilise Islavcasmda, Eski Bulgarca'dan geçmi~: beleg 'belge belyug, belyag 'bilezik', kap,
~ekil' kelimeleri gösterilmektedir.
Eski Bulgar Türklerinin Tarihleri ve dilleri üzerindeki çal~~malar~~toplu halde bir araya
getiren, tarihimizin geni~li~ini, dilimizin derinliklerini-foneti~imizin zor salhalann~-açarak,
her hususta bizi ayd~nlatan bu eser, önemli bir bo~lu~u doldurmaktad~r. özellikle ülkemizde
manevi ilimlere önem verme salhasm~n da yava~~yava~~aç~lmaya ba~lamas~~sevindiricidir.

kep 'resim, put', genel Türkçede
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