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ORHON TÜRKÇESİNDE TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ  

SIRASININ EVRİMİNE KANIT BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAPISI: 

ADILSIL DEVRİKLİK  
STRUCTURE OF THE TRANSITIVE PERIOD AS AN EVIDENCE FOR  

EVOLUTION OF BASIC WORD ORDER IN THE ORKHUN TURKIC:  

PRONOMIAL POST-PREDICATE 
Yrd. Doç. Dr. Turgay SEBZECİOĞLU 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Sibel EKDİ 

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD 
 

Öz 

Sözdizimsel düzlemde, yüklem ardına eklemlenen sözcük ya da öbeklerle 

oluşturulmuş tümceler, devrik tümce şeklinde adlandırılmaktadır. Günümüz Tü-

rkçesinde belirtisiz (unmarked) temel söz sırasının Özne-Nesne-Yüklem biçiminde 

olduğu kanıksanmış yaygın bir görüş olsa da bu görüşün daha çok yazı temelli olarak 

şekillendiği ve bu yüzden de tartışmaya oldukça açık olduğu söylenebilir. Nitekim, Seb-

zecioğlu ve Ekdi’nin (2015) Türkçede devrik tümce ile ilişkili ortaya koydukları çalışma-

da dil kullanıcılarının hem yazılı hem de sözlü dildeki sezgisel tepkileri ölçülmüş ve 

sanılanın aksine yüklem-art (devrik) yapıların kullanımında azımsanmayacak bir 

baskınlık olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma, sözü edilen gözlemin Türkçenin artzamanlı 

görünümleriyle daha belirgin ve kanıtlanabilir olacağı düşüncesi üzerinden biçim-

lenmiştir. Bir başka ifadeyle, bu çalışmada, Türkçenin tarihsel dönemlerindeki söz 

sırasının Özne-Nesne-Yüklem olmayabileceğine ya da sonradan bu tür bir sözcük 

sırasına evrilmiş olabileceğine ilişkin ipuçlarını bulmak üzere yola çıkılmıştır. Bu 

çalışmanın bütüncesini (corpus) oluşturan metinler Orhon Türkçesi dönemine aittir. Bu 

dönemin seçilmesinin nedeni, Türkçenin metinlerle takip edilebilen ilk evresi olması ve 

bundan kaynaklı olarak söz sırasının en erken görünümlerine erişebilmenin kolaylığıdır. 

Orhon Türkçesine ait bir özellik olarak kişi adıllarının henüz yükleme tam olarak eklem-

lenmemiş olması (kel-teçi men gibi) bağımsız bir sözcük durumunun işlevsel açıdan ol-

masa da tözsel olarak devam ettiğini göstermektedir. Bu çalışmaya özgü olarak bu tür 

yüklem-art dizilim içerisinde değerlendirilebilecek yapılar adılsıl devriklik (pronominal 

post-predicate) olarak adlandırılmıştır. Orhon Türkçesinde adılsıl devrik yapılarda kişi 

adılları yüklem çekiminin içerisinde kişi ve sayıları gösterirken ekleşme (dilbilg-
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iselleşme) sürecine henüz girmemiş bulunmaktadır. Bu durum, Türkçenin Özne-Nesne-

Yüklem biçiminde olduğu savlanan temel sözcük sırası üzerinde bir soru işareti 

uyandırmaktadır. Şöyle ki, Orhon Türkçesi dönemi eskicil Nesne-Yüklem-Özne diz-

iliminin unutulmaya yüz tuttuğu, Özne-Nesne-Yüklem diziliminin Türkçedeki yerini 

artık sağlamlaştırmaya başladığı bir geçiş sürecini yansıtıyor olabilir. İlk Türkçe ya da 

Ana Türkçe dönemlerine ait herhangi bir metin olmadığı için Nesne-Yüklem-Özne diz-

ilimine ilişkin eskicil bilgiler elimizde bulunmamaktadır. Bütüncenin niceliksel olarak 

çözümlenmesi sonrasında, Orhon Türkçesinde yer alan devrik yapıların ağırlıklı olarak 

yüklem art konumda bulunan kişi adıllarını içerdiği, yani adılsıl devriklik olduğu 

görülmüştür. Adılsıl devriklik dışında değerlendirilen diğer devriksi yapılar sayıca 

oldukça azdır. Bunun yanı sıra, Orhon Türkçesinde öznenin standart konumu olan tü-

mce-baş (sentence head) konumunu terk ettiği örnekler de tespit edilerek öznenin 

çalkalanma (scrambling) eğilimi görülmek istenmiştir. Öznesel çalkalanmaya bakılma 

nedeni, adılsıl devrikliği temellendiren çalkalanma izlerine ulaşabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Orhon Türkçesi, Sözcük Sırası, Devrik Tümce, 

Adılsıl Devriklik 

 

Abstract 

On the syntactic platform, inverted sentence is described as sentences struc-

tured by adding words after verb or sentenced made up of phrases. Although there is 

common and inured belief about the contemporary Turkish language that unmarked 

basic say has the order in Subject-Object-Verb, it is possible consider that this view has 

been formed more about scripting; and thus, it is rather disputable issue. Hence, it was 

seen in the study of Sebzecioğlu and Ekdi (2015) about inverted sentence in Turkish that 

sensual reactions of language users in both verbal and scriptural language were meas-

ured and it was observed on the contrary to the presumed that usage of verb-sequel (in-

vert) structures display dominance in considerable amount. The present study was 

structured on the basis of opinion that aforesaid observation would become more evi-

dent and provable with diachronic views of Turkish language. In other words, the pre-

sent study departed to search for clues which support the view that word order in the 

ancient periods of Turkish language would not be Subject-Object-Verb or that it could 

have been evolved into such a word order. The texts compromising corpus of this study 

belong to Orkhun Turkic period. The reason for preferring this ancient period was that it 

was the preliminary periods of Turkish language which could be traced by texts and ac-

cordingly that it was convenient to access to the earliest forms of word order. As one of 

the characteristics of the Orkhun Turkic, the fact that personal pronouns were not com-

pletely added onto verbs yet (e.g. kel-teçi men) suggests that an independent word sta-

tus was maintained substantively even though it was not functionally. As characterized 

with this study, structures which could be considered within this sort of verb-sequel ar-

ray were referred as pronominal post-predicate. In the pronominal inverted sentences of 

the Orkhun Turkic, personal pronouns were not introduced into grammaticalisation 

process while indicating persons and numbers in the verb inflection yet. This situation 

casts doubt on basic word order claiming that Turkish language has been in order of 

Subject-Object-Verb. Such that, Orkhun Turkic period could reflect a transition period in 

which oldish Object-Verb-Subject array started to disappear and Subject-Object-Verb ar-

ray was strengthening its position in Turkish language. Since there is no any text from 

the first Turkic or mother Turkic periods, we currently lack of information on oldish Ob-

ject-Verb-Subject array. Afterwards of analysis of corpus quantitatively, it was observed 

that inverse structures within Orkhun Turkic were heavily included personal pronouns 

in the position of verb-sequel; that is, they were pronominal post-predicate. Other invert-

like structures considered outside the pronominal post-predicate were rather few in 

number. Additionally, it was desired to view scrambling inclination of of the subject by 
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determining examples in which subject left its standard position at the sentence-head in 

the Orkhun Turkic. The reason for investigation of scrambling of subject was to reach 

traces of scrambling providing foundations of pronominal post-predication. 

Keywords: Turkish, Orkhun Turkic, Word Order, Inverted Sentence, Pronomi-

nal Post-Predicate    

1. GİRİŞ 

Sözdizimsel düzlemde, yüklem ardı-

na eklemlenen sözcük ya da öbeklerle oluştu-

rulmuş tümceler, devrik tümce şeklinde adlan-

dırılmaktadır. Günümüz Türkçesinde belirti-

siz (unmarked) ve temel söz sırasının Özne-

Nesne1-Yüklem (bundan sonra Ö-N-Y) biçi-

minde olduğu sorgulanmadan kanıksanmış 

yaygın bir görüş olsa da bu görüşün daha çok 

yazı temelli olarak şekillendiği ve bu yüzden 

de tartışmaya oldukça açık olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Nitekim, Sebzecioğlu ve Ekdi’nin 

(2015: 235) ortaya koydukları çalışmada dil 

kullanıcılarının hem yazılı hem de sözlü dil-

deki sezgisel (içkin) tepkileri ölçülmüş ve 

sanılanın aksine yüklem-art (devrik) yapıların 

kullanımında azımsanmayacak bir güdülen-

me olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma, sözü 

edilen gözlemin, Türkçenin artzamanlı görü-

nümleriyle daha belirgin ve kanıtlanabilir 

olacağı düşüncesi üzerine biçimlenmiştir. 

Böylece eşzamanlı gözlemin artzamanlı düz-

lemde ne kadar doğrulandığı da ölçülmüş 

olacaktır. Bir başka ifadeyle söylemek gerekir-

se, bu çalışmanın temel amaçlarından biri, 

Türkçenin tarihsel dönemlerindeki söz sırası-

nın Ö-N-Y olmayabileceğine ya da sonradan 

bu tür bir sözcük sırasına evrilmiş olabilece-

ğine ilişkin ipuçlarına ulaşmaya çalışmaktır.  

Türkçenin söz sırası ve tümce yapısı 

üzerinde uzun süre tartışılmış, farklı bakış 

açılarını yansıtan çeşitli çalışmalar ortaya 

konmuştur (bk. Akay, 2006; Demircan, 2009; 

Duman, 2000; Erguvanlı-Taylan, 1984; Schar-

lipp, 1999; Sebzecioğlu & Ekdi, 2015; Üsüno-

va, 2005). Özellikle Türkçenin tarihsel metin-

                                                             
1 Bu çalışmada ‚nesne‛ terimi dolaylı ya da dolaysız 

nesnelerle zorunlu olmayan tümleçleri kapsayacak 

biçimde kullanılmıştır. 

leri üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığın-

da, yardımcı tümce türleri, temel ve yantümce 

arasındaki ilişkiler, tümce bağlayıcıları (kim, 

çün, kaçan vb.) gibi konulardan hareketle, Eski 

Türkçe, Orta Türkçe, Çağatay Türkçesi, Eski 

Anadolu Türkçesi dönemleri üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır (Karabeyoğlu, 2012). Bu 

çalışmada ise bütünceyi (corpus) oluşturan 

metinler Eski Türkçenin ilk evresi olan Orhon 

Türkçesi dönemine aittir. Bu döneme ait taş 

ya da mermer üzerine kazınarak yazılan on 

eserden altısı incelenmiştir.  Birçok çalışma 

yapılmış olmakla birlikte (bk. Gabain, 1995; 

Tekin, 1998, 2003; Alyılmaz, 1994; Erdal 2004; 

Akay, 2006; Çelikel, 2007; Karabulut, 2009; 

Başdaş, 2009; Temel, 2011; Aydın, 2012) bu 

dönemi devrik yapılar özelinde ayrıntılı ola-

rak inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu dönemin seçilmesinin nedeni, Türkçenin 

metinlerle takip edilebilen ilk devri olması ve 

buna bağlı olarak söz sırasının en erken görü-

nümlerine erişebilmenin kolaylığıdır. Orhon 

Türkçesine ait bir özellik olarak kişi adılları-

nın henüz yükleme tam olarak eklemlenme-

miş olması (kel-ür sen, kel-teçi men gibi) bağım-

sız bir sözcük durumunun işlevsel açıdan 

olmasa da tözsel olarak devam ettiğini gös-

termiştir. Bu çalışmaya özgü olarak bu tür 

yüklem-art dizilim içerisinde değerlendirilebi-

lecek yapılar adılsıl devriklik (pronominal post-

predicate) olarak adlandırılmıştır. Orhon 

Türkçesinde kişi adılları yüklem çekiminin 

içerisinde kişi ve sayıları gösterirken ekleşme 

sürecine girerek dilbilgiselleşme (grammaticali-

sation) sürecini henüz tamamlamamıştır. Bu 

durum, Türkçenin Ö-N-Y biçiminde olduğu 

kabul edilen temel sözcük sırası üzerinde bir 

soru işareti uyandırmaktadır. Bu soru, ‚Or-

hon Türkçesi dönemi Nesne-Yüklem-Özne 

(bundan sonra N-Y-Ö) dizilimi sona ererken 
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Ö-N-Y diziliminin başladığı bir geçiş sürecini 

yansıtıyor olabilir mi?‛ biçiminde özetlenebi-

lir.  

İlk Türkçe ya da Ana Türkçe dönem-

lerine ait herhangi bir metin olmadığı için N-

Y-Ö dizilimine ilişkin herhangi bir veri eli-

mizde bulunmamaktadır. Elbette, sürecin 

varlığına, yani temel söz sırasının evrildiğine 

ilişkin kanıtlar için Orhon Türkçesi sonrası 

dönemleri ele alan başkaca çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Türkçedeki temel söz sırası-

nın evrimi hususunda artzamanlı ve eşzaman-

lı çalışmaların bulunmaması, bu çalışmanın 

ortaya koyduğu soruları ve çıkarımları değerli 

kılmaktadır. Bütüncenin niceliksel olarak 

çözümlenmesi sonrasında, Orhon Türkçesin-

de yer alan devrik yapıların ağırlıklı olarak 

yüklem-art konumda bulunan kişi adıllarını 

içerdiği, yani adılsıl devriklik olduğu görül-

müştür. Adılsıl devriklik dışında değerlendi-

rilen diğer devrik yapılar sayıca oldukça az-

dır. Her ne kadar bütüncede yüklem-son 

(‚kurallı‛) tümcelerin sayısı devrik ve adılsıl 

devriklerin toplamından daha fazla olsa da, 

devrik yapıların genel bütüncedeki tümce 

sayısı azımsanmayacak oranda olduğu anla-

şılmıştır. Bunun yanı sıra, Orhon Türkçesinde 

öznenin standart konumu olan tümce-baş 

konumunu terk ettiği örnekler de tespit edile-

rek öznenin çalkalanma eğilimi, bu çalışmada 

gözlemlenen bir diğer dizilim biçimidir. Bu 

tür bir dizilime bakma gereğini güdüleyen 

şey, adılsıl devrikliği kolaylaştıran çalkalanma 

izlerine ulaşılıp ulaşılamayacağı sorusu ol-

muştur. 

Bu çalışma, genel tanıtımın yapıldığı 

bu bölümle birlikte dört bölümden oluşmak-

tadır. İkinci bölüm olan Türkçenin Söz Sırası 

Açısından Kavramsal Çerçeve adlı bölümde 

sırasıyla, yüklem-son (‚kurallı‛), yüklem-art 

(devrik), adılsıl devriklik ve öznesel çalka-

lanmaya ilişkin kavramlar açıklanmaya çalı-

şılmıştır. Üçüncü bölüm olan Araştırma Yön-

temi ve Bütünce’de; çalışmanın kapsadığı dö-

nem, bütünceyi oluşturan yazıtlar, bu yazıtla-

rın ne tür bir çözümleme yöntemiyle ele alın-

dığı hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünü oluşturan 

Bulgular ve Değerlendirmede, incelenen yazıtla-

ra ilişkin nicel verilere yer verilmiş ve nicel 

veriler doğrultusunda ortaya çıkan resmin 

çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç 

bölümünde ise, çalışmanın bütününe ilişkin 

genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. 

 

2. TÜRKÇENİN SÖZ SIRASI AÇI-

SINDAN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışmada, bütüncedeki tümceler 

sözcük dizilimi açısından yüklem-son (“kural-

lı”), yüklem-art (devrik), adılsıl devriklik ve özne-

sel çalkalanma olarak kodlanmıştır. Bu bölüm-

de, bu kavramlara ilişkin açıklamalar ve bu 

açıklamaları anlaşılır hâle getiren örneklere 

yer verilmiştir. 

Yüklem-son (“kurallı, düz”) tümceler, 

en bilindik anlamıyla yüklemi tümcenin so-

nunda yer alan yapılardır (Bilgegil, 2009: 55; 

Karahan, 1999: 70; Banguoğlu, 2000: 532; 

Ediskun, 1985: 365; Bozkurt, 1995: 301; Hen-

girmen, 1997: 364; Dizdaroğlu, 1976: 250; Koç 

1990: 453; Özkan & Sevinçli, 2012: 191). Orhon 

Türkçesi dönemiyle sınırlı bütünceden şu 

tümceler örnek olarak verilebilir2.

                                                             
2 Tümcelerin alındığı yazıtlar şu şekilde kısaltılmıştır: KT 

(Kül Tigin Yazıtı), BK (Bilge Kağan Yazıtı), T (Tunyukuk 

Yazıtı), O (Ongin Yazıtı), KÇ (Küli Çor/ İh-Hüşöt Yazıtı), 

Ç (Çoyr Yazıtı). Orhun Yazıtları için Tekin (1998); Ongi, 

Küli Çor/İh-Hüşöt, Çoyr yazıtları içinse Ölmez (2012) 

çevirilerinden yararlanılmıştır. 
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(1) a. Men beŋgü taş tikdim (‚Ben ebedi taş diktim.‛) (KT/ G 11) 

 b. Eki otuz yaşıma Tabgaç tapa süledim (‚Yirmi iki yaşımda Çin’e doğru sefer ettim.‛) 

(BK/ D 26) 

 c. Bilge Tunyukuk, ben özüm, Tabgaç iliŋe kılıntım (‚Bilge Tunyukuk, ben kendim, Çin 

yönetimi sırasında doğdum.‛) (T I/ B 1) 

 ç. Kapgan ėltėriş kagan ėliŋe kılıntım (‚Kapgan ve Ėltėriş Kağan’ın devrinde doğdum.‛) 

(O 4.) 

 d. Ulug küli çor sėkiz on yaşap yok bol*tı+ (‚Yüce Küli Çor 80 yıl yaşayıp vefat etti.‛) (KÇ 

3) 

 e. Ögüni sevini barıŋ (‚Sevinçle mutlulukla gidin!‛) (Ç 4) 

 

Yüklem-art (devrik) dizim, bir öğenin, 

olağan-dizim-alanı dışına konumlanmasıdır. 

Konumlamanın dizimsel alanı tümce ise, ona 

devrik tümce denebilir (Demircan, 2009: 21). 

Birçok dil uzmanı, yüklem-art tümcenin, 

Türkçenin en eski yazılı metinlerinde görül-

düğünü ve yeni bir olgu olmadığını aktar-

makta ve eski yazılı metinlerden seçme örnek-

lerle bu görüşlerinin dayanak noktalarını 

sıralamaktadır (Ediskun, 1985: 366; Demir, 

2013: 235-236; Hengirmen, 1997: 365; Dizda-

roğlu, 1976: 250; Bozkurt, 2004: 302; Gencan, 

2001: 140-142; Aktan, 2009: 126-127). Bütün-

cemizde yer alan yüklem-art örnekler (2a-

ç)’de sıralanmıştır. En eski metinlerde bile 

yüklem-art tümcelerin yer alması, ‚kurallı‛ 

terimine karşıt olarak belirtilen ‚devrik‛ teri-

minin bile ne kadar sorunlu olduğunu gös-

termektedir.

 

 

(2) a. Azu bu sabımda igid bar gu? (‚Yoksa bu sözümde yalan var mı?‛) (KT/ G 10) 

 b. Biligsiz kag*an ol+urmış erinç, yablak kagan olurmış erinç (‚Akılsız hakanlar (tahta) 

oturmuş şüphesiz, kötü hakanlar (tahta) oturmuş şüphesiz.‛) (BK/ D 6) 

 c. Bini, Oguzug ölürteçik (‚Bizi, Oğuzları öldürecektir.‛) (T I/ G 4) 

 ç. Anta sakıntım a (‚O zaman düşündüm işte.‛) (T I/ D 5) 

 d. Yańduk yolta yeme ölti kök. (‚Bozguna uğrayanları da yollarda ölüp kaldılar.‛) (T I/ G 

9) 

 e. Kızıl kanım töküti kara terim yügürt*i+ işig küçüg bertim ök (‚Kızıl kanımı akıtarak, kara 

terimi döktürerek hizmet ettim.‛) (T II/ D 2) 

 f. Teŋri bilge kaganka *t+akı işig küçüg bėrsigim bar ermiş erinç (‚Efendim Bilge Kağan’a 

(daha) hizmet edeceğim varmış şüphesiz.‛) (O 10) 

 g. Ülügi ança ermiş erinç (‚Bölüğü o kadarmış şüphesiz.‛) (KÇ 23) 

 

 

(2a)’da görüldüğü gibi {gU} bir soru belirtici-

sidir. Bu dönemde, günümüz Türkçesinde 

olduğu gibi, {mI} da soruyu kodlamaktadır: 

kagan mu bar mu (Ercilasun, 2004: 186). Ölmez 

(2012: 313), Tekin (1998: 102) ve Gabain (1995: 

106) {gU} için soru edatı terimini kullanırken 

Erdal (2004: 133) ise soru parçacığı (interrogati-

ve particle) olarak adlandırmaktadır. Dolayı-

sıyla, {gU}’dan ek olarak değil bir sözcük türü 

(‚edat‛) olarak söz edilmektedir. Bundan 

dolayı, bu tür tümcelerin devrik olarak ele 

alınması önünde herhangi bir sorun bulun-

mamaktadır. Her şeye rağmen, {gU} bir soru 

edatı olsa da yüklem çekimi içerisinde düşü-
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nülmesi gerektiği düşünülebilir; ancak, 

{gU}’nun yükleme dahil olmadığı KT 

(G11)’deki gibi tümcelerden anlaşılmaktadır: 

Türük matı bodun, begler, bödke körügme begler 

gü yaŋıltaçı siz? (‚(Ey) sadık Türk halkı (ve) 

beyleri, bu devirde (bana) itaat eden beyler, 

(sizler) mi yanılacaksınız?‛).  {gU} gibi, 

‚erinç‛ belirteci ve ‚ök‛ ilgeci (Akar, 2010: 

119; Gabain, 1995: 105-106; Tekin, 2003: 161) 

de yüklemden bağımsız sözcükler olarak ele 

alındıklarından yüklemden sonra geldiklerin-

de bulundukları tümceler yüklem-art (devrik) 

sayılmıştır. 

Adılsıl devriklik, Orhon Türkçesi dö-

neminde, yüklemin kişi ve sayı kategorilerini 

gösterdiği hâlde bağımsız sözcük niteliğini 

koruduğunu varsaydığımız yüklem art adılla-

rın bulundukları tümcelere verilen bir terim-

dir. Bu terim bu çalışma çerçevesinde öneril-

miştir. Bizce Orhon Türkçesi döneminde adıl-

lar, her ne kadar yükleme yaklaşarak ekleşme 

(veya dilbilgiselleşme) sürecini yansıtan bir 

geçiş dönemi içerisinde bulunsa da, bağımsız 

bir sözcük olarak ele alınabilmeleri bir açıdan 

onların da devriklik içerisinde değerlendirile-

bileceklerini göstermektedir. Sonuç itibariyle 

onlar da birer yüklem-art (devrik) yapılardır. 

Ancak, bu çalışma tarafından varsayımsal 

olarak devrik sayılmaları onları bir açıdan 

ayrı bir tür olarak göstermeyi zorunlu kılmış-

tır. Bunun yanı sıra bulguların ne açıdan de-

ğerlendirildiğini daha açık hâle getirmiştir.

 

 

(3) a. Türük matı bodun, begler, bödke körügme begler gü yaŋıltaçı siz? (‚(Ey) sadık Türk halkı 

(ve) beyleri, bu devirde (bana) itaat eden beyler, (sizler) mi yanılacaksınız?‛) (KT/ 

G 11) 

 b. Kemke ilig kazganur men? (‚Kimin için ülkeler fethediyorum?‛) (BK/ D 8) 

 c. Öz içi taşın tutmış teg biz (‚Kendi iç (kuvvetler)i (ile) dış (topraklar)ı tutmuş gibi-

yiz.‛) (T I/ G 6) 

 ç. Yavız bat biz (‚Berbatız.‛) (O 7) 

 d. Işvara çıkan küli çor bolmiş (‚Işvara Çıkan, Küli Çor olmuş.‛) (KÇ 2) 

 

 

Bu tür yapılar, her ne kadar adılsıl devriklik 

terimi ile adlandırılsa da bu çalışmanın amacı, 

bunların Türkçenin daha önceki dönemlerine 

özgü temel sözcük sırasının bir yansıması 

olup olmadığı sorusudur. Daha genel bir ifa-

deyle, bu tür N-Y-Ö dizilimine sahip yapıların 

varlığından yola çıkarak günümüz Türkçe-

sinde temel söz sırası olarak kabul gören Ö-N-

Y diziliminin ne kadar temel olduğuna ilişkin 

bir tartışma yaratmaktır. Gerçekte, (3c-ç)’de 

görüldüğü gibi, yüklem çerçevesi kişi adılını 

bünyesine katarak genişleme sürecinde olsa 

bile kişi adılının yükleme ayrılamayacak bir 

biçimde eklemlenmemiş olması, öznenin yük-

lem-art konumda bulunabiliyor olmasının bir 

kanıtı olarak gösterilebilir. Üstelik, Orhon 

Türkçesinde kel-ür er-ti, kel-ür er-miş, yok bol-

mış er-ti görüldüğü gibi ek eylemin özellikle 

birleşik yapılarında ve Biz aş teg er-ti miz gibi 

kesin geçmiş zamanla çekimlenmiş ad tümce-

lerinde kullanımı zorunluyken (3c-ç)’de kul-

lanılmadan yüklemin oluşturulması yüklem-

den bağımsız bir sözcük niteliğinde buluna-

bilme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Zaten (3c-ç)’de ek eylemin varlığı varsayım-

saldır. Eğer bu tümcelerde, en azından görü-

nür bir biçimde, ek eylem yoksa kişi adılları-

nın konumunu özne olarak adlandırmak çok 

da yanlış olmayacaktır. Değinilmesi gereken 

bir başka nokta ise Ülügi ança ermiş erinç gibi 

bir yapının (2g)’de yüklem-art (devrik) dizi-

liminde gösterilmişken (3d)’de Işvara çıkan küli 

çor bolmiş diziliminin adılsıl devriklik olarak 

gösterilmesidir. Öncelikle, yüklem-art (dev-

rik) olarak adlandırılan tümcenin yüklemden 

sonra gelen açık ve görünür bir birimi vardır: 

erinç. ‚erinç‛ sözcüğünün yükleme yapıştığı 

ile ilgili bir savımız yoksa (2g)’nin devrikliği 
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tartışılmazdır. Buna karşın, (3d)’deki devrik-

lik yüklemin görünür olmayan kişi adılı ile 

birlikte bol-miş-ØKİŞİ ADILI gibi bir yapıda oldu-

ğu düşünülerek devrik sayıldığından daha 

varsayımsaldır. Bütüncede (2g)’deki yapılara 

benzer 32 tane tümce bulunmaktadır. Bunla-

rın adılsıl devrikliğe eklenmesi adılsıl devrik-

lik sayısını yükseltecektir. Bu sayısal farklılık 

bu çalışmanın temel savını zayıflatan bir du-

rum arz etmemektedir. Zaten, nicel hesapla-

malarda yüklem-art (devrik) ile adılsıl devrik-

lik, devrik yapılar ortak kümesinde değerlen-

dirilmiştir. 

Adılsıl devriklik yapılarında yüklem-

art konumda bulunan kişi adıllarının Türkçe-

nin genel çalkalama özelliğinin sağladığı ko-

laylıkla o konuma gitmiş olduğu söylenebilir. 

Özneye gönderimde bulunan bu adılların 

biçemsel olarak orada olduğu söylenebilir. 

Ancak, bu tür yorumlamaları etkisiz kılan 

birkaç neden bulunmaktadır. Bunlardan biri, 

yüklem-art konumdaki kişi adıllarının konu-

munun geçici olmaması. Bir diğeri, bu ko-

numdaki kişi adıllarının yüklem çerçevesi (pre-

dicate frame) içerisinde bir işlevi bulunması. 

Bu çalışmada, kişi adıllarının yüklem çerçeve-

si içerisinde özneyi gösteren bir kişi eki gibi 

görev yaptığı kabul edilmekle birlikte kişi 

adıllarının özneyi kodlayan dilbilgisel bir 

birim olma özelliğini sonradan kazanmaya 

başladığı, bu dönemin kişi adıllarının dilbilgi-

selleşerek eke dönüştüğü, bir geçiş dönemi 

olduğu savlanmıştır. Kişi adıllarının yüklem 

çerçevesi içerisinde bir görevi olduğuna iliş-

kin bir başka kanıt ise o dönemin yazımında, 

yüklem-son adıllardan önce iki nokta bulun-

masıdır. Sözgelimi, ‚: olurtaçı sen :‛ Özetle, 

Orhon Türkçesinde kişi adılları çekimin bir 

parçası olmaya başlamış durumdadır ve bu 

çalışma kapsamında bu olgu yadsınmamak-

tadır. Yalnızca, kişi adıllarının bu işlevi son-

radan kazandığı, daha öncesinden bağımsız 

bir özne olarak yüklem-art konumda bulun-

muş olabileceği varsayılmıştır. Daha önceki 

dönemlere ait metinlere ulaşabilinseydi yük-

leme dahil olma süreci de gözlemlenebilecek-

ti. Kişi adıllarının bağımsız özne görevinden 

dilbilgiselleşme sürecine girerek birer kişi 

ekine dönüşme ve Türkçedeki temel söz sıra-

sının N-Y-Ö’den Ö-N-Y’ye evrilme süreci 

Tablo (1)’deki gibi gerçekleşmiş olmalıdır.

 

 

a. Nesne+Yüklem+Özne (temel söz sırası) 

 Anta olurtaçı senÖZNE 

b. *Özne++Nesne+Yüklem+Özne (adılsıl devriklik öncesi soyut özne konum oluşumu) 

 *Özne+ anta olurtaçı senÖZNE 

c. *Gizli Özne++Nesne+*Yüklem+kişi adılı+ (adılsıl devrikliğin ilk ortaya çıkışı) 

 *Gizli Özne+ anta *olurtaçı senKİŞİ ADILI]YÜKLEM 

ç. Özne+Nesne+Yüklem+adıl kökenli kişi eki 

 Sen otur-acak-sın 

Tablo (1) Geçmişten günümüze varsayımsal söz sırası değişimi 

 

N-Y-Ö diziliminden Ö-N-Y dizilimine 

geçiş süreci, aynı zamanda, Türkçenin olayı 

sahneleyen bir dilden Kılıcıya (Edici), yani 

eylemi gerçekleştiren kişiye odaklanan bir 

dile dönüştüğüne ilişkin bir kanıt da olabilir. 

Bu işlevsel değişimi günümüz Türkçesinden 

iki tümce örneğiyle açıklamak mümkündür. 

[Kalem-i kırdı+OLAY AliKILICI, tümcesinde nesne 

ve yüklem birlikteliği olayı ön plana çıkarır-

ken AliKILICI [kalem-i kırdı+OLAY tümcesinde ey-

lemi gerçekleştirenin sahnelenmesi daha bas-

kın hâle gelmiştir. Kılıcıyı edilgen tümcede 

görünür hâle getiren tarafından öbekli edil-

genlerin (Kitap Ali tarafından oku-n-du gibi) 

Osmanlı Türkçesi döneminin sonlarına doğru 

ortaya çıkması, aynı işlev değişiminin, yani 
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olaydan Kılıcıya odaklanan değişimin farklı 

yapılardaki yansıması olabilir. 

Öznesel çalkalanma, yüklemden önce 

bulunan öznenin tümce-baş konumda olup 

olmadığına göre değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmada özneye yönelik çalkalanma, Tablo 

(1)’de belirtilen temel söz sırasına ilişkin deği-

şimlerin olabilirliğini göstermek adına ele 

alınmıştır.

 

 

(4) a. Süçig sabıŋa yımşak agısıŋa arturup, üküş Türük bodun öltüg! (‚Çin halkının tatlı sözle-

rine (ve) yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp, (ey) Türk halkı, çok sayıda öldün!‛) 

(KT/ G 6) 

 b. Bilmedükin üçün, biziŋe yaŋıltukın yazıntukın üçün, kaganı öltü (‚Bilgisizliği yüzünden, 

bize karşı hatalı hareket ettiğinden, hakanları öldü.‛) (BK/ D 16) 

 c. Bilgesi çabışı ben ök ertim (‚Danışmanı (ve) kumandanı ben idim.‛) (T I/ B 7) 

 ç. Yagıka yalıŋus oplayu tegip opulu kirip özi kısga kergek boltı (‚Düşmana tek başına boğa 

gibi hücum edip, aralarına daldıktan sonra kendisi kısa sürede öldürüldü.‛) (KÇ 

23) 

 

 

(4)’te görüldüğü gibi, Türkçede öznesel çalka-

lanmaya verilen izin, temel söz sırasına ilişkin 

uzun soluklu değişimlerin oluşumuna imkan 

veren bir dilbilgisel tetikleme görevi üstlen-

miş olabilir. 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BÜ-

TÜNCE 

Bir dilin artzamanlı değişimleriyle il-

gili olan çalışmalarda en eski metin örnekleri-

ni çözümlemenin gerekliliği yadsınamaz. 

Türkçenin temel söz sırasının evrimi üzerine 

çeşitli savlar üzerinde durulan bu çalışmada, 

doğal olarak, Türkçenin metinlerle takip edi-

lebilen en eski dönemi olan Orhon Türkçesi 

metinleri incelenmiştir. Eski Doğu Türkçesi-

nin (VI.-X. yüzyıllar) ilk evresi olarak kabul 

edilen Orhon Türkçesi (VI.-IX.) dönemine 

aittir. Bütünceyi oluşturan metinler Eski Türk 

Runik Yazısı (Runic Inscriptions) ile taşlar 

üzerine sağdan sola yazılmıştır. Bu taşların 

adı ve dikiliş tarihleri sırasıyla şöyledir: Çoyr 

Yazıtı (687-692), Ongi Yazıtı (719-720), Küli 

Çor/ İh-Hüşöt Yazıtı (720-725), Tunyukuk 

Yazıtı (720-726), Kül Tigin Yazıtı (732), Bilge 

Kağan (735). Köktürk Kağanlığı döneminde 

şüphesiz başka yazıtlar da bulunmaktadır; 

ancak bu yazıtlar Soğdça, Sanskritçe gibi ya-

bancı bir dille yazılmıştır; ya da yoğun bir 

Türkçe dil malzemesi içermemektedir (Akar, 

2010: 80-89; Caferoğlu, 1984: 101-116; Ercila-

sun, 2004: 128-150; Ölmez, 2012: 26-29; Tekin, 

1998: 10-13; Tekin & Ölmez, 1999: 18-22). Bu-

nunla ilişkili olarak bütüncenin malzemesini 

oluşturan metinler büyük oranda II. Doğu 

Türk Kağanlığı (Köktürk Kağanlığı) (682-744) 

döneminden seçilmiştir. 

Bütünceyi oluşturan metinler söz sırası 

(word order) bakımından incelenmiştir. Söz 

sırası incelemesi çalışmanın temel amacına 

uygun olarak yüklem-son (‚kurallı‛) ve yüklem-

art (devrik) tümce ayrımıyla ele alınmıştır. Bu 

çalışmada ortaya konan sava uygun olarak 

yüklemi, dilbilgiselleşerek bağımlı biçimbirim 

olma sürecinde ilerleyen kişi adıllarıyla çe-

kimlenmiş tümceler, diğer devrik tümceler-

den farklı olarak adılsıl devrik terimiyle adlan-

dırılmıştır. 

  Bütüncede yer alan tümcelerdeki 

sözcükler söz sırası açısından kodlanırken 

özne-nesne-yüklem terimleriyle formüle edil-

miştir. Bu formülleştirme sürecinde, sıralı 

tümcelerde bulunan ortak öğeler, sıralı tüm-

cenin diğer tümcelerinde silinmiş olsa da on-

ların tözsel olarak bulunduğu varsayılmıştır. 

Sözgelimi, Bunça bodun kelipen sıgtamış, yogla-

mış tümcesi Bunça bodunÖZNE kelipen sıgtamış, 

(bunça bodun)ÖZNE yoglamış biçiminde kodlan-
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mış, ister nitel isterse de nicel değerlendirme-

lerde bu kodlamayla ele alınmıştır. 

  Bütünce incelenirken Orhon Türkçe-

sinin kimi yüklemlerinde görülen zaman ve 

kişi kategorilerinin görünmezliği tümce dizi-

limi değerlendirmelerinde güçlüğe yol açmış-

tır. Bu güçlükler Eski Türkçenin ek eylem 

görünümleri üzerinden aşılmaya çalışılmıştır. 

Buna karşın, ek eylem üzerinden yapılan kimi 

değerlendirmelerin varsayımsal olduğunu 

söylemek zorundayız. Eski Türkçede özellikle 

bileşik yapılarda ek eylem kullanımı zorunlu-

dur: yagut-ır er-miş-Ø (‚yaklaştırırlar imiş‛). 

Yüklemdeki temel sözcüğün ad olduğu tüm-

celerde (‚ad tümceleri‛) sözgelimi yüklem {-

mIş} biçimbirimi ile çekimlendiğinde ek eyle-

min gerekliliği yine açık olarak görünmekte-

dir: yımşak er-miş-Ø (“yumuşak imiş”). Buna 

karşın, Ol amtı ańıg yok (‚Onlar şimdi kötü 

(durumda) değiller‛), tümcesinde ek eylem 

kullanılmamış olması Eski Türkçenin genel 

eğilimine ters düşüyor görünmektedir. An-

cak, bu tür tümcelerdeki ek eylem eksikliğinin 

derecesi günümüzdeki Sıkıntı yok tümcesine 

benzemektedir. Ek eylem olmamasına karşın 

Ol amtı ańıg yok gibi tümcelerin yüklemlerinde 

bir ek eylem ve o ek eyleme eklenmiş geniş-

şimdiki zamanın üçüncü kişisini gösteren bir 

kişi adılı olduğu varsayılabilir: yok er-ür-Ø ya 

da yok tur-ur-Ø. Geniş-şimdiki zaman eki al-

dıklarından, geniş-şimdiki zaman çekimlerin-

de de kişi adılları kullanıldığından (bir-ür men 

gibi), bu tür tümceler de adılsıl devriklik içeri-

sinde değerlendirilmiştir. Ongi yazıtında tözü 

yalnızca bir addan oluşan yüklemlerden sonra 

açık bir kişi adılının gelmesi de söz konusu 

varsayımımızı destekleyen bir kanıt niteliğin-

dedir: Biz az biz (‚Biz az-ız‛) (O 7). Belki, Ol 

amtı ańıg yok tümcesini de Ol amtı ańıg yok ol 

biçiminde düşünmek mümkün olabilir. 

  Bütünce incelenirken metinlerin oriji-

nalinde *<+ işareti ile gösterilmiş eksik tümce-

lerde yüklem belli değil ise, o tür tümce par-

çaları tümce dizilimi hakkında bilgi vermeye 

uygun olmadığı için değerlendirmeye dâhil 

edilmemiştir. 

 

4. BULGULAR VE DEĞERLEN-

DİRME 

Bu bölümde, yüklem-son (‚kurallı‛), 

yüklem-art (devrik) ve adılsıl devriklik yapı-

larının bütünceyi oluşturan metinlerdeki ora-

nı üzerine sayısal değerler verilecektir. Sayısal 

verilerle ortaya çıkan görünümün Türkçenin 

temel söz sırası açısından anlamı üzerinde 

yorumlar yapılacaktır. 

Tablo (2)’de görüldüğü üzere, Kül Ti-

gin Yazıtında 378 adet tümce tespit edilmiştir. 

Bunların 15’inin yüklem-art, 93’ünün adılsıl 

devriklik, 270’inin de yüklem-son (‚kurallı‛) 

tümce kategorisinde bulunduğu gözlenmiştir. 

Adılsıl devriklik tümceleri de, devrik yapılar 

içerisinde ele alındığından yüklem-art yapıla-

rın sayısı 108 olarak saptanmıştır. Bu çalışma-

da, adılsıl devrikliğin Tükçenin eskicil N-Y-Ö 

diziliminin bir kalıntısı olduğu varsayıldığın-

dan yüklem-art devriklikten sayıca daha fazla 

olması (6 katından fazla) anlamlı sayılmalıdır. 

Dolayısıyla, Orhon Türkçesi her ne kadar bir 

Ö-N-Y dizilimine sahip bir dil olsa da eskicil 

dizlimin kalıntısını adılsıl devriklik yapısıyla 

taşıdığı söylenebilir.

 

 

Kül Tigin Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 15 93  

270 
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Yüklem-art + Adılsıl 

devriklik 

108 (15+93)  

Toplam tümce sayısı 378 

Tablo (2) Kül Tigin Yazıtına ilişkin sayısal veriler 

Bilgi Kağan Yazıtına bakıldığında, 

toplamda 422 adet tümce tespit edilmiştir. 17 

adet yüklem-art ve 93 adet adılsıl devriklik 

tümcesinin var olduğu, dolayısıyla yüklem-

art tümce sayısının 110 olduğu görülmüştür. 

Ayrıca 312 adet yüklem-son tümce yapısının 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kül Tigin 

Yazıtıyla benzer tümcelerin (bk. Tablo 4) fazla 

olduğu Bilge Kağan Yazıtının sayısal verile-

riyle ilgili yapılabilecek yorumlar Kültigin 

Yazıtıyla ilgili söylenenlerle örtüşmektedir. 

Dolayısıyla, Tablo (3) için burada ayrıca bir 

açıklama yapılmamıştır.

 

Bilge Kağan Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 17 93  

312 

 Yüklem-art + Adılsıl 

devriklik 

110 (17+93) 

Toplam tümce sayısı 422 

Tablo (3) Bilge Kağan Yazıtına ilişkin sayısal veriler 

Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarında 

aynı olan tümceler aşağıda bir tabloyla (Tablo 

4) belirtilmiştir.

 

Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 13 79  

91 

 Yüklem-art + Adılsıl 

devriklik 

92 (13+79) 

Toplam tümce sayısı 183 

Tablo (4) Kül Tigin ile Bilge Kağan Yazıtında aynı olan tümceler 
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 Toplamda 295 adet tümcenin var 

olduğu Tunyukuk Yazıtında 214’ü yüklem-

son olan tümceye rastlanmıştır. Devrik yapı-

ların toplam sayısı 81’dir. Bunlardan 13 tanesi 

yüklem-art, 68’i ise adılsıl devrikliktir. Külti-

gin ve Bilge Kağan Yazıtlarında olduğu gibi, 

N-Y-Ö biçimindeki eskicil dizilime ait kalıntı-

nın güçlü izi Tunyukuk Yazıtındaki adılsıl 

devrik yapının sayıca fazlalığından da anla-

şılmaktadır. Buna karşın, yüklem-art dizilim 

yalnızca 13 tanedir. Yüklem-son dizilimin en 

sık kullanılan yapı olması, Orhon Türkçesi 

döneminde Ö-N-Y diziliminin artık oturmaya 

başladığını, N-Y-Ö diziliminin ise bir kalıntı 

özellik olarak varlığını sürdürdüğünü gös-

termektedir. N-Y-Ö diziliminin bir kalıntısı 

olan adılsıl devrik yapıların kalıntı olduğu, 

yükleme dilbilgiselleşerek eklemlenme süre-

cine giren kişi adıllarından anlaşılmaktaydı 

(kel-ür men gibi). Günümüzde, kişi adıllarının 

birer kişi eki olarak yüklem çerçevesi içine 

dahil olma sürecinin tamamlanmış olması 

(gel-ir-im gibi), Ö-N-Y diziliminin evrimsel 

süreçteki yerini de sağlamlaştırmıştır.

 

 

Tunyukuk Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 13 68  

214 

 Devrik + Adılsıl devrik-

lik 

81 (13+68) 

Toplam tümce sayısı 295 

Tablo (5) Tunyukuk Yazıtına ilişkin sayısal veriler 

Tablo (6)’da görüldüğü gibi,  Ongi 

Yazıtında 1’i yüklem-art, 23’ü adılsıl devriklik 

olmak üzere toplamda 24 adet devrik yapı 

bulunmaktadır. 39 adet yüklem-son tümce 

barındıran bu yazıtın toplam tümce sayısı 

63’tür. Ongi Yazıtı; Tunyukuk, Kül Tigin ve 

Bilge Kağan Yazıtlarına kıyasla adılsıl devrik-

lik ve yüklem-son yapıların sayıca bibirine 

daha yakın olduğu görülmektedir. Adılsıl 

devrik yapıların fazlalığı, en azından yüklem-

art yapılara göre, eskicil N-Y-Ö diziliminin bir 

iz olarak gücünü göstermektedir, denilebilir. 

Eğer bu çalışmadaki varsayım doğru ise, 

Türkçenin binlerce yıl bir N-Y-Ö dili olarak 

yaşamını sürdürmüş olması beklenir. Binlerce 

yıllık bir genetiğin de öyle bir anda yok ol-

maması, adılsıl devriklik gibi güçlü bir iz 

bırakmış olması doğal karşılanmalıdır.

 

Ongi Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 1 23  

39 



  

354   

                                                                         Turgay SEBZECİOĞLU & Sibel EKDİ 

 

 

Devrik + Adılsıl devrik-

lik 

24 (1+23)  

Toplam tümce sayısı 63 

Tablo (6) Ongi Yazıtına ilişkin sayısal veriler 

Toplamda 51 tümcenin bulunduğu 

Küli Çor/İh-Hüşöt Yazıtında 47 adet yüklem-

son; 1’i yüklem-art, 3’ü adılsıl devrik olmak 

üzere 4 adet devrik yapının var olduğu gö-

rülmüştür. Toplam tümce sayısı 51’dir. Bu 

yazıtın ağırlıklı olarak yüklem-son dizilimine 

sahip tümcelerden oluşması, yine Orhon 

Türkçesinin günümüzde de ağırlığını sürdü-

ren bir Ö-N-Y diline artık adapte olduğunu 

göstermektedir. 

 

Küli Çor/İh-Hüşöt Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı 1 3  

47 

 Devrik + Adılsıl devrik-

lik 

4 (1+3) 

Toplam tümce sayısı 51 

Tablo (7) Küli Çor/İh-Hüşöt Yazıtına ilişkin sayısal veriler 

Çoyr Yazıtında toplamda 4 adet tüm-

ce bulunmaktadır. Bu tümcelerin hepsi yük-

lem-sondur. Diğer yazıtlarda görüldüğü gibi 

Çoyr yazıtı da Orhon Türkçesi döneminde Ö-

N-Y dizilimindeki yüklem-son tümcelerin 

artık temel sözcük sırası olduğunu ve bu dizi-

limin Türkçeye yerleştiğini kanıtlamaktadır. 

Ancak, tümce sayısının az olması genel ve 

sağlıklı bir değerlendirme için yetersizdir.

 

Çoyr Yazıtı 

Tümce türü Yüklem-art 

(Devrik) 

Adılsıl devriklik Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

Tümce sayısı - -  

4 

 Devrik + Adılsıl devrik-

lik 

- 

Toplam tümce sayısı 4 

Tablo (8) Çoyr Yazıtına ilişkin sayısal veriler 
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Bütüncedeki yazıtlara ilişkin genel 

sayısal görünümün sunulduğu Tablo (9) üze-

rinden bazı değerlendirmeler yapmak müm-

kündür. Bunların en önemlilerinden biri, 

Türkçenin metinlerle takip edebildiğimiz en 

eski dönemi de dahil çalkalamaya olanak 

veren bir dil olduğudur. Bütüncedeki toplam 

1213 tümceden 327’sinin yüklem-art ve adılsıl 

devrik yapılardan oluşması bunu kanıtlamak-

tadır. 327 adet devrik yapı, Scharlipp’in (1999: 

240) de değindiği gibi, Orhon Türkçesi döne-

mi yazıtlarının yazarlarının üslüba özendikle-

rini, gösterişli bir biçem (style) kullandıklarını 

göstermektedir. Tablo (9)’un gösterdiği bir 

başka gerçeklik ise, yüklem-art yapılara kıyas-

la adılsıl devrik sayısının fazla olmasıdır: 

280’e karşı 47. Bu durumda, yukarıda diğer 

yazıtlara ait değerlendirmelerde söz edildiği 

gibi, adılsıl devrikliğin eskicil N-Y-Ö dizili-

mine kanıt olan güçlü bir iz taşıdığı varsayı-

mını desteklemesidir.

 

 

 Kül 

Tigin 

Yazıtı 

Bilge 

Kağan 

Yazıtı 

Tunyu-

kuk 

Yazıtı 

Ongi 

Yazıtı 

Küli 

Çor / İh-

Hüşöt 

Yazıtı 

Çoyr 

Yazıtı 

Toplam 

Tümce 

Sayıları 

Yüklem-art (Dev-

rik) 

15 17 13 1 1 0 47 

Adılsıl Devrik 93 93 68 23 3 0 280 

Devrik + 

Adılsıl Devrik 

108 110 81 24 4 0 327 

Yüklem-son 

(‚Kurallı‛) 

270 312 214 39 47 4 886 

Toplam Tümce 

Sayısı 

378 422 295 63 51 4 1213 

Tablo (9) Bütün yazıtlara ilişkin sayısal veriler 

 

 Tablo (9)’un gösterdiği bir başka ger-

çeklik ise Ö-N-Y biçimindeki belirtisiz (un-

marked) dizilimin temsilcisi yüklem-son yapı-

ların sayıca en yüksek orana sahip olmasıdır. 

Bu da göstermektedir ki, Orhon Türkçesi, N-

Y-Ö dilinden Ö-N-Y diline geçilen geçiş süre-

cinin artık tamamlandığı, ama adılsıl devrik-

lik gibi kimi eskicil izlerin de taşındığı dö-

nemlerden birini yansıtmaktadır. 

Daha önce değinildiği gibi, Orhon 

Türkçesinin temel diziliminin günümüz 

Türkçesinde olduğu gibi bir Ö-N-Y dili olma-

sı, yüklem-sonların neden daha fazla olduğu-

nu açıklamaktadır. Ancak, bütüncemizdeki 

adılsıl devrikliğin Ö-N-Y dizilimli yüklem-son 

yapılara kıyasla sayıca az olmasının en önemli 

nedenlerinden biri de Orhon Yazıtlarının ta-

rihsel olaylara yer veren bir metin türü olma-

sıdır, denilebilir. Şöyle ki, ağrılıklı olarak 

geçmiş olaylardan söz edilmesi kesin geçmiş 

zaman kullanımını artırmış olabilir. Kesin 

geçmiş zaman çekiminin iyelik kökenli kişi 

ekleriyle yapılması ise doğal olarak adılsıl 

devriklik oranını düşürmüş olmalıdır. 

Bu tabloda, adılsıl devrik tümceler 

değerlendirmeye alınmamıştır. Adılsıl devrik-

likteki genel dizilim ve özne dizilimi tablo 

(11)’de ele alınmıştır. Tablo (10)’da öznenin 

yüklem öncesi çalkalanması ele alınmıştır. 126 

öznenin tümce-baş konumda olmaması, 

Türkçenin sanıldığının aksine katı bir Ö-N-Y 

dili olmadığına ilişkin bir kanıttır.
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Özne Dizilimi Açısından Kurallı Yapılar: 807 

Özne Dizilimi Açısından Devrik Yapılar: 126 

Tablo (10) Yüklem öncesi Öznesel Çalkalanma 

 

 807 tane tümce-baş özne olması ol-

dukça doğal karşılanmalıdır. Yüklemdeki 

kategorik biçimlerle üyeler arasındaki karşı-

lıklı aynalama dizilimine (yansıma dizilimi) 

göre, günümüz de dahil temel dizilimde özne 

tümcenin başında, özneyi kodlayan uyum 

ekleri ise yüklemin en sonundadır. Bu, bir tür 

simetrik aynalama olarak düşünülebilir. Şekil 

(1)’de görüldüğü gibi, özneden sonra gelen 

nesne ise ettirgenlik ekiyle kodlanır ki, o da 

yüklemin eylemiyle kişi eki arasındadır ve 

yine bakışımlıdır. Yani, tümcenin yükleme 

gelen eklerin dizilimi ile yüklem öncesi üyeler 

arasında bir bakışımlı dizilim söz konusudur. 

Dolayısıyla, Orhon Türkçesinde, yüklemdeki 

kişi adılının özne olma işlevi silinmeye yüz 

tutmuşken onun tümcedeki tam karşıt yansı-

ma noktası olan tümce-baş konumunda bir 

özne oluşması aynalama dizilimi ile açıklanabi-

lir.

 

 

 

Şekil (1) Yüklem öncesi konumsal dizilimle yüklem eklerinin bakışımlılığı 

  

 Adılsıl devrikliğin dizilimsel görü-

nümleri ve o görünümlere ilişkin sayılar aşa-

ğıda örnekleriyle birlikte verilmiştir. Dizilim-

ler formüle edilirken Tablo (11a)’da olduğu 

gibi nesnenin parantez içerisinde verilmesinin 

nedeni kimi zaman nesne konumunun yük-

lemdeki eylemin geçişliliğine bağlı olarak boş 

olmasıdır. Tablo (11a-c)’deki nesne kavramı-

nın gönderimi nesne dışındaki diğer tümleç-

leri (buna yan tümceler de dahil) de kapsaya-

cak biçimde kullanılmıştır.

 

a. Özne+(Nesne)+*Yüklem+kişi adılı+  84 tane 

 *Tabgaç bodun sabı süçig, agısı+ÖZNE (Nesne) yımşak ermiş-Ø (KT/ G 5) 

 Ben ança ter men (T II/ B 2) 

 Özi ança kergek bolmış (KT/ D 4) 

 *Kanı süsi+ÖZNE terilmiş (T I/ K 4) 

b. Gizli Özne+Nesne+*Yüklem+kişi adılı+ 157 tane 

 *Gizli Özne+ Altun, kümüş, işgiti Kutay buŋsuz ança birür-Ø (KT/ G 5) 

c. Nesne+Özne+*Yüklem+kişi adılı+ 35 

 Anta ańıg kişi ança boşgurur ermiş-Ø (KT/ G 7) 

Tablo (11) Adılsıl devrikliğin dizilimsel görünümleri 
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 Tablo (11b)’deki gizli özneli yapıla-

rın sayıca fazlalığı, yüklemden sonra gelen 

öznenin tümce-baş konuma öznelik vekâle-

tini henüz tam olarak vermediğine ilişkin 

bir kanıt olarak ileri sürülebilir. Bunun da 

temel söz sırasına ilişkin değişim sürecinin 

(bk. Tablo 1) bu dönemde devam ettiğine 

ilişkin bir ispatı olduğu söylenebilir. Bu 

savı destekleyen bir başka bulgu, yükle-

minde kişi adılı olmayan, yani iyelik köken-

li bir kişi ekiyle çekimlenen yüklemde kişi 

adılının açık bir biçimde özne konumunda 

bulunabilmesidir.

 

(5) a. Kagan at bunta biz birtimiz (‚Hakan unvanını burada (ona) biz verdik.‛) (KT/ D 20) 

 b. Biz az ertimiz, yabız ertimiz (‚Biz az idik, kötü (durumda) idik.‛) (BK/ D 32) 

 c. Biz aş <t>eg ertimiz (‚Biz (ortadaki) aş gibi idik.‛) (T/ G 1) 

 ç. Biz eki bıŋ ertimiz (‚Biz iki bin (kişi) idik.‛) (T/ G 9)  

 d. Biz yeme süledimiz (‚Biz de sefere çıktık.‛) (T/ B 9) 

 

 Tablo (11) ve (5a-d)’de görüldüğü 

üzere, gerçekte öznenin tümcenin sonunda 

yer aldığı dizilimlerin kullanımı azdır. Genel 

olarak öznenin başta olduğu dizilime (Ö-Y-N 

ve Ö-N-Y gibi) sahip dillerin yaygın olmasın-

dan dolayı bu şaşırtıcı değildir (bk. Comrie 

2005: 114). Zaten öznenin sonda olduğu diller 

(Y-N-Ö ve N-Y-Ö dilleri), dillerin genel dağı-

lımı açısından bakıldığında sayıca azdır. Buna 

karşın, Orhon Türkçesinde yüklemden sonra 

öznenin az bulunmasının bir diğer nedeni de 

N-Y-Ö diziliminin yok oluş sürecindeyken Ö-

N-Y diziliminin kalıcılığını artırmak ve evri-

mini tamamlamak adına öznenin yüklem 

sonrasına gidişine bir kısıtlama getirmiş olabi-

leceğidir. 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, İlk Türkçe ve belki Ana 

Türkçe döneminde Türkçenin temel söz sıra-

sının Nesne+Yüklem+Özne olabileceği varsa-

yılmıştır. Bunun kanıtları Orhon Türkçesine 

ait adılsıl devrik yapılar (Ben ança ter men (T 

II/ B 2) gibi) olduğu öne sürülmüştür. Türkçe-

nin temel söz sırasının Nesne + Yüklem + Öz-

ne’den Özne + Nesne + Yüklem dizilimine dö-

nüşmüş olabileceğine ilişkin varsayımın yal-

nızca kişi adılı ile çekimlenen yüklemler üze-

rinden yapılmış olması bir eksiklik gibi görü-

nebilir; ancak, böylesine iddialı bir savın en 

eski metinler üzerinden küçük de olsa düşün-

dürücü kanıtları çıkmış olması da yabana 

atılacak bir çözümleme olmasa gerek. Sonuç 

olarak, Orhon Türkçesi dönemi bir geçiş dö-

nemidir. ‚Men‛, ‚sen‛ gibi adılların yüklem 

çekimine dahil olma dönemidir. Yüklem çe-

kimi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin 

farkındayız. Ama bu, ileriki dönemlerden 

anlaşıldığı üzere ekleşmeye (dilbilgiselleşme-

ye) doğru giden bir sürecin dönemsel fotoğra-

fıdır. 

İlk Türkçe ve belki Ana Türkçe dö-

neminde Türkçenin temel söz sırasının Nes-

ne+Yüklem+Özne olabileceği varsayımı olduk-

ça soyut görünmektedir. Ancak, bu çalışma, 

önceki dönemlere, yani Eski Türkçeden önce-

ki dönemlere ilişkin varsayımsal bir zemin 

oluşturacak veya oluşturulmasını sağlayacak 

ipuçlarını sunmaktadır. Eskicil bir N-Y-Ö 

dizilimi savı şöyle bir zayıflık da içermekte-

dir. Dünya dilleri, genellikle öznenin nesne-

den önce geldiği dilllerden oluşmaktadır (bk. 

Greenberg 1969). Eğer, bu çalışmada  eskicil 

bir Y-Ö-N dizilimi bir sav olarak ortaya kon-

muş olsaydı, dünya dillerinde sık rastlanılan 

bir söz sırası kabul edilebilirlik açısından da-

ha kolay olacaktı. Ancak, elimizde Y-Ö-N 

dizilimini önerecek bulgular bulunmamakta-

dır. Ancak, ileri çalışmalar açısından yalnızca 

N-Y-Ö dizilimine değil, Y-Ö-N diziliminin 

olasılığı üzerinde de durmak gerekmektedir. 

Bu çalışmadan Türkçenin temel söz 

sırasına ilişkin çıkarımlar dışında ortaya çıkan 

bir başka gözlem de şudur. Türkçenin metin-
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lerle izleyebildiğimiz Orhon Türkçesinde 

yüklem-son (‚kurallı‛) tümceler sayıca fazla 

olsa bile (886 tane), devrik tümcelerin (yük-

lem-art ve adılsıl devriklikler) de azımsanma-

yacak bir sayı değeri bulunmaktadır (327 ta-

ne). Dolayısıyla, günümüzde, yüklem-son 

tümceleri ‚kurallı‛ olarak adlandırmak yanlı-

şından tutun da Ö-N-Y’nin kabul edilebilir 

tek dizilim olduğu anlayışına kadar nasıl bir 

yanılgılar yelpazesinin yaygınlaşmış olduğu 

artzamanlı bilgiler ışığında daha açık bir bi-

çimde görülebilmektedir. Bu gerçek, aynı 

zamanda yüklem-art tümcelerin geçmişten 

günümüze gelen süreçte yaygınlaştığı tezini 

de çürütmektedir. Devrik yapıların eskicil 

olduğuna, bu yapıların varlığının yabancı 

dillerin veya çevirilerin etkisiyle açıklanama-

yacağına ilişkin bir başka kanıt ise atasözleri-

dir. Sakla samanı gelir zamanı; Çocuktan al habe-

ri; Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu; Sab-

reyle işine, hayır gelsin başına gibi onlarca dev-

rik dizilimle oluşturulmuş atasözü, devrik 

yapıların Türkçenin öz dizgesine ait yapılar 

olduğunu kanıtlamaktadır. 

Eski Türkçe tümcelerinde Biz az biz 

(‚Biz az-ız‛) (O 7) gibi yapılar mümkünken 

kel-ür men men gibi yapıların görünmemesi, 

her ne kadar Orhon Türkçesi temel söz sırası 

açısından bir geçiş dönemi sayılsa da, kel-ür 

men’deki ‚men‛ sözcüğünün dil kullanıcıları 

açısından hâlâ özne gibi algılandığının bir 

kanıtı olmalıdır. Günümüze bakıldığında, gel-

ir-im ben yapısının kabul edilebilir olduğu 

görülmektedir. Eğer, kel-ür men men gibi bir 

yapı metinlerde görülmüş olsaydı, birinci 

‚men‛in tamamen yüklemdeki kişi çekimine 

bağlı, ikinci ‚men‛in ise tamamen özneye 

gönderimde bulunduğu söylenebilirdi. De-

mek ki, gel-ür men yapısındaki ‚men‛in ba-

ğımsız bir özne gibi algılanımı Orhon Türkçe-

si döneminde sezgisel olarak devam etmekte-

dir. Aksi takdirde, kel-ür men men gibi yapıla-

rın bulunması beklenirdi. 

Bu çalışma, Türkçenin Orhon Türkçe-

sinden daha eski dönemlerinde temel söz 

sırasının N-Y-Ö biçimindeyken günümüze 

uzanan süreçte Ö-N-Y dizilimine evrildiğini 

varsaymaktaydı. Orhon Türkçesinin, bir geçiş 

dönemi olsa da, söz konusu evrimin artık Ö-

N-Y biçiminde belirdiği dönemin başlarına 

denk geldiği düşünülebilir. Yani, N-Y-Ö dizi-

limi artık adılsıl devriklik gibi kalıntılardan 

çıkarılabilir. Adılsıl devriklik üzerinden kanıt-

lanmaya çalışılan bu sava karşı şöyle bir eleş-

tiri getirilebilir: Türkçenin Orhon Türkçesin-

den daha eski dönemlerde N-Y-Ö dizilimine 

sahip olduğuna ilişkin sav yalnızca adılsıl 

devriklik, yani yüklem çerçevesi içerisine 

yerleştiği düşünülen kişi adılları üzerinden 

kanıtlanmaya çalışılmıştır; oysaki, eğer ger-

çekten temel dizilim N-Y-Ö idiyse, en azından 

Orhon Türkçesi döneminde yüklem-art (dev-

rik) dizilimdeki yapılarda öznenin genellikle 

yüklem-art konumda olması gerekmez miydi? 

Gerçekten de N-Y-Ö diziliminde yüklem-art 

(devrik) yapıyla karşılaşılmadı. Ayıgması beni 

erti-mÖZNEi, Bilge Tunyukuki (‚Sözcüsü ben 

idim, Bilge Tunyukuk‛) gibi bir tümcede 

‚Bilge Tunyukuk‛ özneyle eşgönderimli (co-

referential) olsa bile sözdizimsel olarak özne 

değildir. Öznesel çalkalanmada görüldüğü 

gibi, yüklem öncesinde bile öznenin tümce-

baş konumda olmadığı dizilimler bulunmak-

tadır. Gerçekte günümüzde olduğu gibi Or-

hon Türkçesi döneminde de Türkçe çalkalan-

maya izin veren bir dildir. Dolayısıyla, tüm-

cedeki birimler, küçük kısıtlamalar dışında 

tümcenin her konumuna konuşlanabilir. Or-

hon Türkçesi döneminin eskicil N-Y-Ö kalıntı-

larını barındırsa da artık bir Ö-N-Y dili oldu-

ğu unutulmamalıdır. Bu yüzden, Orhon 

Türkçesinin yüklem-art (devrik) dizilimlerin-

de öznenin yüklemden sonra geldiği yapılar 

görebilme beklentisi, bu çalışmadaki savın 

kanıtlanabilir sınanımı açısından mutlak bir 

gereklilik içermemektedir. Üstelik, N-Y-Ö 

diziliminin kişi adıllarının yüklem çerçevesi 

içerisine eklemlenmesi yoluyla fosilleşmesi, 

yani eskicil bir kanıt hâline gelmesi, diğer 

birimlerin tümcedeki hareketi hususunda bir 

serbestlik kazandırmıştır. Veya, adılsıl devrik-

liğin eskicil bir kanıt olarak varlığı, özne gö-

revindeki diğer birimlerin yüklemden sonra 

gelmeye ilişkin kadim tavrının gereksiz kal-
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masına yol açmıştır, denilebilir. 

Sonuç olarak, günümüz açısından ba-

kıldığında Türkeçedeki devrik yapının hem 

biçemsel (stylistic) hem de evrimsel (evolutio-

nary) bir yönü bulunmaktadır. Dolayısıyla, ne 

‚Tuğçe ben‛ ne de daha eski ‚kelür men‛ gibi 

kullanımların varlığı, yabancı dillerin etkisine 

bağlanamaz. Türkçenin bütün dönemlerinde 

devrik yapılar mevcutken bütün bu yapıları 

yabancı dilin etksine, çevirilere bağlamak 

‚Devrik yapılar Türkçenin temel özelliklerin-

den biridir‛ demekten daha büyük ve ispat-

laması daha zor bir iddiadır. Konuşma dilinde 

ya da konuşma diline yakın metinlerde (ör-

nekler için bk. Duman 2000) devrik yapı kul-

lanımının daha fazla olması, devrik yapının 

doğallığına en büyük kanıttır. Yabancı dil ya 

da çevirilerin dilin öz dizgesi içerisinde var 

olan yapılara etkisi onların kullanım sayılarını 

artırmakla sınırlıdır. Hâlihazırda var olan bir 

yapının kullanım sayısının anormal biçimde 

artması, dilde bir ‚bozulma‛ olarak değerlen-

dirilemez. 
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