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Kençekler ve Kençekçe
Doç.Dr. Bilgehan A. GÖKDAö1*

ÖZET
Türklük bilgisinin en önemli ve eski kaynaklarõndan biri olan Divan’ü Lugat’it-Türk’de
hakkõnda bilgi verilen topluluklardan biri de Kençeklerdir. Kençekler ve Kençekçe ile ilgili bilgiler
Kaúgarlõ’nõn verdikleri ile sõnõrlõdõr. Çin kaynaklarõnda K’ang-chü olarak geçen Peçenek Türklerinin
atalarõ olarak gösterilen kavmin Kençeklerle iliúkili oldu÷unu anlamaktayõz. Kaúgarlõ Mahmud
Kençekleri “Türklerden bir bölük” olarak gösterse de onlarõn dili ile ilgili verdi÷i malumatlar
araútõrõcõlarõn bir kõsmõnõ øranî (So÷d) menúe aramaya sevketmiútir. Kençek adõ, Türk boylarõnõn bir
ço÷unun soy kökünde ana unsur olarak durmaktadõr. Kaúgarlõ Mahmud’un Kençekçe diye verdi÷i 23
kelime isim cinsindedir. Bunlar daha çok kap-kacak, meyve, sebze, bitki, akrabalõk ismi gibi kültür
kelimeleridir. Bu tip kelimelerin di÷er dillerden alõntõlanmasõ kolaydõr. Kaúgarlõ’ya göre Kençekler
yabancõlarla karõúmõú bir topluluktur. Dolayõsõyla dillerinde bir çok fonetik ve leksik yabancõ
unsurun olmasõ do÷aldõr. Ayrõca Türkistan’da So÷d unsurlarõyla iç içe yaúamõú Türklerin diline bu
dilden kelimelerin geçmesi tabiî bir durumdur. So÷d unsurlarõn daha sonraki dönemlerde Türkler
arasõnda eriyip kayboldu÷u, Türk etnogenezinde bir alt katman oluúturdu÷u bilinmektedir. Bunun
tarihi süreç içinde nasõl gerçekleúti÷i sorusunun cevabõ hâlâ tam olarak aydõnlatõlmõú de÷ildir.
Anahtar kelimeler: Kençekler, Kençekçe, So÷dlar, Karahanlõ Türkçesi, K’ang-chü
SUMMARY
The Kencheks are one of the the people about whom Divanü Lugat’it-Türk, one of the oldest
and most important sources of Turkology, gives information. Our information about them and their
language is restricted with the information given by that book. It seems a tribe called K’ang-chü in
Chinese sources, and deÞned as ancestors of the Pecheneks, was connected with the Kencheks. Though Mahmud of Kashgar, author of the above-mentioned book, tells that they were of Turkic stock,
his deÞnition of their language has led some scholars to look for Iranic (Sogdian) origins for them.
The ethnonym Kencheks stands as a basic element in genealogy of many Turkic tribes. The 23 words
given by Mahmud as from Kenchek language are proper names. These are cultural words like plates,
vegetables and kinship words. Borrowing these kinds of words from other languages is very normal.
According to Mahmud of Kashgar, the Kencheks were mixed with foreigners. Thus, it is natural that
their language might have had many outsider phonetic and lexic elements. Besides, Turks would
borrow many words from the language of the Sogdian, with whom they coexisted in Turkestan. It is
well known that Sogdian elements were later assimilated among Turks and constituted a substrata of
Turkic ethnogenesis. How this occured in historical process is not yet fully enlightened.
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Türk kültür tarihinin en önemli metinlerinden biri olan Divanü Lugati’t-Türk
adlõ eserde çeúitli Türk boylarõ hakkõnda bilgiler bulunmaktadõr. O÷uz, Kõpçak,
Hakaniye gibi isimlerle anõlan Türklerle ilgili yeterli bilgilerin yer aldõ÷õ eserde
bir kõsõm Türk topluluklarõnõn hakkõnda verilen bilgilerin yetersiz oldu÷u görülmektedir. Kençekler ve Kençekçe hakkõnda Kaúgarlõ’nõn verdi÷i bilgilerin çok
kõymetli oldu÷unu düúünüyoruz. Zira bu toplulukla ilgili yegâne malumat, Divanü
Lugati’t-Türk adlõ eserde bulunmaktadõr. Kençek kelimesine ilk defa Kaúgarlõ Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk adlõ eserinde rastlanmaktadõr. Daha önceki
dönemlere ait yerli ve yabancõ kaynaklarda rastlanmayan “Kençek” kelimesinin
kökeni ve kastetti÷i toplulu÷un menúei hakkõnda zamanõmõza kadar doyurucu bir
izah yapõlmamõútõr. Kençekler ve Kençekçe ile ilgili bilgi Kaúgarlõ’nõn verdikleri
ile sõnõrlõdõr. N.A. Baskakov Kençek kelimesinin kökenini Türk ve Altay dillerinde kullanõlan ve “genç-küçük” anlamõna gelen “kence” sözüne dayandõrmaktadõr.
Peçenek, Kazak, Kõpçak gibi bazõ Türk etnonimlerinde kullanõlan –Ak takõsõ, boy
isimleri türetmede kullanõlmaktadõr. Kaúgarlõ Kençeklerin bir Türk boyu oldu÷unu ve Kençek Sengir’in Talas yakõnlarõnda bir úehrin adõ oldu÷unu bildirmektedir.
Sengir sözü da÷ çõkõntõsõ anlamõna gelmektedir. Bu isimle Konya ve Burdur’da
dört köy bulunmaktadõr. Isparta’ya ba÷lõ Senirkent ilçesinin adõ da Eski Türkçe “Sengir” kelimesinden gelmektedir (Quliyev 2001: “105,122). Kençek Sengir
adõnõ hatõrlatan bir yer adõ da Orhun Abidelerinde geçen Kengü-Tarman’dõr. Kençek Sengir adõ ile Kengü Tarman arasõndaki iliúki Kençeklerin menúeini aydõnlatmada anahtar rolünü görecektir. Kengü-Tarman hakkõnda E. Parker, F. Hirth,
P.M. Melioransky ve S.G. Klyaútorniy gibi araútõrmacõlar inceleme yapmõúlardõr
(Ekrem 1999). S.G. Klyaútorniy’e göre Kengü-Tarman, Talas ile Sirderya arasõnda, So÷d bölgesinin do÷usunda olup ùaú memleketinin baúúehrindedir. Kengereslerin; Konga, Kangarlar ve Peçeneklerin kuvvetli bir kavmi olduklarõnõ ve
Kengü-Tarman’da oturduklarõnõ söyleyen Klyaútorniy Kangar’õn Kengü oldu÷unu belirtir (Klyaútorniy 1954: 91-104).
Çin kaynaklarõnda yer alan K’ang-chü’nün So÷d bölgesinde bulundu÷u ve
Orhun Yazõtõndaki Kengü-Tarman adlõ yere denk geldi÷i bildirilmektedir. Çinliler
kendi geleneklerine göre Kengü-Tarman’õ kõsaltarak K’ang-chü úekline sokmuú
olmalõdõrlar. K’ang-chü’nün Kangü olmasõ gerek co÷rafya, gerekse okunuúu bakõmõndan aynõ oldu÷unu göstermektedir. E÷er bu tespit do÷ru ise Chang Ch’ien’in
raporunda yer alan K’ang-chü’lüler Peçeneklerin atalarõndan biri olacaktõr. Kangchü ile ilgili araútõrõcõlarõn farklõ görüúleri vardõr. K’ang-chü’nün Kaúgar oldu÷u Þkrini T.W. Kingsmill ileri sürmüútür ki Kençeklerin Kaúgar’da oturduklarõnõ
göz önüne aldõ÷õmõzda bu, Kençek / K’ang-chü iliúkisini kolaylaútõran bir tezdir.
K’ang-chü’leri So÷d ve Tohar kökenine ba÷layan araútõrmacõlara karúõlõk Ch’enyong-ling onlarõ Türk sayar ve Türkçe konuúan bir topluluk oldu÷unu ileri sürer.
K’ang-chü’lüler V. asõrda Eftalitlerin, VI. asõrdan sonra Köktürklerin, VIII-XII.
asõrlarda Karluklarõn, XIII. asõrdan sonra ise Mo÷ollarõn hakimiyeti altõnda yaúamõúlardõr. Bugünkü Kazak, Özbek ve Karakalpaklarõn oluúumunda önemli rolleri
oldu÷u öne sürülen K’ang-chü’lülerin XVI. asõrdan sonra tarih sahnesinden silin98

Kençekler ve Kençekçe

dikleri kaydedilmektedir (Ekrem 1999: 135-136).
Bazõ kavim gruplarõnõn kaynaklarda sõk sõk geniú ve birleútirici halk adlarõyla
de÷il yönetici kavimlerin veya kendilerine hükmeden bir ikinci halkõn adõyla geçmeleri bozkõr tarihinin araútõrõlmasõnõ zorlaútõrmaktadõr. Ayrõca bir kavim ve yer
adõnõn Çin, Arap, Fars ve So÷d dillerinde farklõ yazõm úekillerinin bulunmasõ da
bir di÷er zorluktur.
Sirderya ve oradan kuzeye uzanan Kara-tav da÷lõk bölgesinde Avesta’nõn
Kangha adõyla andõ÷õ göçerlerin devleti vardõ. M.Ö. II. yüzyõldan baúlayarak
Çinliler de sõk sõk Kangha ülkesini Kangkü adõyla kaydederler. Çin kaynaklarõna
göre Kangkü’nün baúúehri, Taúkent’in kuzeybatõsõnda, Sirderya’nõn kuzeyindeydi. Kangkü bölgesi do÷uda Talas ve Çu õrma÷õnõn yanõ sõra Isõg-Köl dolaylarõnõ da kapsõyordu. ølk Çin verilerinden baúka ve Ptolemaios’un Marinos vasõtasõyla muhtemelen, Maes Titianos’tan edindi÷i kayõtlara göre M.S. 100 civarõnda Sirderya’nõn aúa÷õ çevresinde Kahag øskitlerinin ülkesi vardõ. Kahag adõ, dil
araútõrmalarõnõn da gösterdi÷i gibi So÷d dilinde Kangha-Kangkü sakinlerini ifade
ediyordu. Kangkü ismi Firdevsî’de Kang úeklinde geçer. Bir zamanlarõn Kangkü
bölgesi, Hsuan Tsang’õn yolculu÷u sõrasõnda Türklerin hâkimiyeti altõndaydõ. Bu
nedenle Türklerin akõnlarõ sõrasõnda batõda tam Kengü-Tarban’a kadar ulaútõklarõndan söz eden Türk yazõtlarõnda da Kangkü adõnõn anõlmõú olmasõ úaúõrtõcõ de÷ildir. Bu iki kelimelik adõn ilk kõsmõ, Kangkü adõnõn Türk varyantõdõr ve çok daha
sonra ortaya çõkan Tarban adõ da Kangkü bölgesiyle ilgilidir. Kangkü (Kang) adõnõn kaynaklarda halk adõ olarak de÷il co÷rafî ad olarak geçti÷ini ifade eden Károly
Czeglédy onun daha sonra úekillenmiú So÷dca Kachag biçiminin gerçek halk adõ
olarak düúünülebilece÷ini belirtir. Bölgede yaúayan halkõn ise Orhun Abidelerinde
de geçen Az kavmi oldu÷unu iddia eder (Czeglédy 1999: 34-42).
Kuman-Kõpçak boy birli÷inin Orta Asyalõ veya do÷u kolu Kanglõ olarak bilinir. Pek çok bilgin bunu Kengeres/Kangar’a, Çin kaynaklarõndaki K’ang-chü
ülkesine ba÷lar. Bu birli÷in sõnõrlarõ üç büyük topluluk oluúturarak batõda Tuna
serhaddinden Batõ Sibirya’ya (ørtiú’e) ve Müslüman Orta Asya’ya kadar uzanõyordu. Batõdaki Kuman birli÷i, Orta Asya’daki Kõpçak-Kanglõlar (ana kentsel
merkezleri uzun süredir göçebelerle bir sõnõr ticareti kenti olan Sõgnak idi) ve
Batõ Sibirya’daki Kõpçaklar’õn, Kaúgarlõ’ya göre do÷u sõnõrlarõ Taraz yakõnõndaki
Kençek Sengir kasabasõ idi (Golden 2002: 226, 231).
L. Rasony Tarihte Türklük adlõ eserinde Kao-çe kavminden bahseder. Kao-çe
Kang-chü kelimesinin de÷iúik bir varyantõ olsa gerek. Çin kaynaklarõ Türkleri ve
Türkçe konuúan Kao-çe kavmini anarken türkü yaktõklarõnõ ilave ederler. Kuzeyde Çin kaynaklarõnõn Kao-çö diye adlandõrdõ÷õ oymaklar birli÷i Heftal, aslõnda
“heterogen” kavimleri ve oymaklarõ birleútiren bir sülale adõ olabilir. Heftaller’in
batõ kanadõnda øranlõ unsurlarõn kesafeti yanõnda Kafkas unsurlarõ da bulunuyordu. Eberhard’a göre T’o-pa oymaklarõndan 20’si Sien-pi, 3’ü Hiung-nu, 7’si Kaoçe boyundandõrlar (Rasonyi 1988: 35,73,75).
O÷uz boylarõna ait bir grup, Farab ile Kenceh arasõndaki Sõr-Derya bölgesinde karar kõlmõúlardõ. Kencdeh (veya Kencide) bölgesi, Arõs’õn orta akõmõ boyla99
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rõnda bulunuyordu. Bölgenin ana úehri olan Subaniket’in günümüzdeki kalõntõlarõ, Cuvan-Tepe eski úehir harabeleriyle denkleúmektedir. Kencide’ de yapõlan
arkeoloji çalõúmalarõ X. yüzyõlda burada göçebe ve yarõ yerleúik Türk boylarõnõn
oturduklarõnõ göstermektedir. Burada Sõr-Derya’nõn orta akõmlarõ boyunca oturan
Karluk O÷uz boylarõna ait seramikler çõkarõlmõútõ. Elde edilen bilgiler, bölgede
oturan Türk boylarõ arasõnda O÷uzlarõn da var olabilece÷i ihtimalini güçlendirmektedir (Agacanov 2002: 109).
Guzlar, øslâm’õ kabul ettiklerinde onlara “Türkmen oldu” derlerdi. Müslümanlar ise onlar arasõnda Türkmenî yani Türk’e benzeyenlerin de bulundu÷unu
söylüyorlar. Bu isim, Batõ Yedisu, øsÞcab ve ùaú’ta yaúayan ve øslâm’õ kabul eden
Türkler arasõndaki melezleúmiú gruplara da verilmiú olabilir. Adõ geçen bölgede
göçebe ve yarõ yerleúik hayat sürdüren barõú yanlõsõ Türk-Müslüman boylarõn bulundu÷una dair bilgiler de mevcuttur. Bu gruplardan biri hayvanlarõnõn ihtiyacõnõ
karúõlamak için verimli meralarõn bulundu÷u Farab, Kencide ve ùaú arasõnda oturmaktaydõ (Agacanov 2002: 120).
Kençeklerle ilgili Kaúgarlõ Mahmud’un verdi÷i bilgilerin dõúõnda kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamõyoruz. Kaúgarlõ da Kençekleri Türklerden bir
bölük olarak kaydetmektedir. Kaúgarl’nõn bu kaydõna ra÷men Kençeklerin So÷d
asõllõ oldu÷unu birçok araútõrmacõ zikretmektedir. Kençekleri So÷d veya gayritürk
bir kökene götüren araútõrmacõlar bu görüúlerini bir temele oturtmamaktadõrlar.
Peter B. Golden’e göre bölgenin yerli nüfusu büyük ölçüde Do÷u øranî veya Tohar
õrkõndandõ. Zamanla Türkleúerek Uygurlarõn etnik yapõlarõndaki bileúenlerden biri
oldular. Kaúgarlõ’nõn So÷dak, Kençek ve Argularõn dili ile ilgili vermiú oldu÷u
bilgiler Golden’i onlarõ açõk úekilde dil de÷iútirme safhasõnda bulunan úehirli øranî
(So÷dlu) halklardõr hükmüne götürmektedir (Golden 2002: 134) ki Argu ve Kençeklerin øranî bir kökene dayandõrõlmasõ kanaatimizce yanlõútõr.
Özkan øzgi II. asra kadar Do÷u Türkistan’da yaúayan Kençeklerin çoktan
Türkçe konuúmaya baúladõ÷õnõ, kendi øranî dillerini de bõrakmadõklarõnõ söylerken görüúlerini Kaúgarlõ’ya dayandõrmaktadõr (øzgi 1974). Hâlbuki Kaúgarlõ’da
Kençeklerin øranî bir dili oldu÷u belirtilmez.
Milâttan önceki yõllarda Kaúgar bölgesinde “Kanjaki” adlõ bir diyalektin konuúuldu÷unu bildiren Richard N. Frye tezini kaynaklara dayandõrmamaktadõr (
Frye 1996: 248).
øranlõlarõn Orta Asya’ya M.Ö. 2000’li yõllarda geldi÷ini biliyoruz. øranlõlarõn bölgedeki hâkimiyeti siyasî olmaktan çok kültürel ve etnik temeldedir ( Frye
2004: 56). Köktürk devletinin I. döneminde Türk ve So÷dlarõn Orta Asya’da iç içe
yaúadõ÷õnõ So÷dçanõn Türk siyasî egemenli÷ine ra÷men hâkim durumda oldu÷unu
görmekteyiz. 582 yõlõnda dikilen Bugut adlõ ka÷anlõk yazõtõnõn bir yüzü So÷dça
bir yüzü Sanskritçedir. So÷dlarõn çok dilli olmasõ onlarõ diplomasi ve bürokraside etkin duruma getirmiútir(Barutçu 2002: 483). Ancak So÷d ve Türklerin aynõ
co÷rafyada iç içe yaúamalarõ Kençekleri So÷d köküne ba÷lamaz. Kençeklerin
So÷dlularla iliúkisini gösteren hiçbir kanõt olmamasõna ra÷men bazõ araútõrõcõlarõn
onlarõ So÷d veya øranî saymasõ anlaúõlamamaktadõr.
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Reúat Genç Kaúgarlõ’nõn Kençeklerin aslõnda Türk olmayõp Türk ülkesine
sonradan göç etmiú kimseler oldu÷unu söylemektedir(Genç 1997: 40). Hâlbuki
Kaúgarlõ bu kõsõmda onlarõn Türk olmadõ÷õnõ söylemez. Onlardan asõl Türk ilinden olmayõp Türk ülkesine göç etmiú kimseler diye söz eder(DLT-III, 118-119).
Bir co÷rafî alana sonradan gelmenin etnik kökeni açõklayamayaca÷õ bilinmektedir. Kaúgarlõ Mahmut Kençekleri Türklerden bir bölük diye açõklamasõna ra÷men
A. Cafero÷lu Kaúgarlõ bunlarõ Türk ulusunun boylarõ arasõna dahil etmemiútir diyerek ilmî sõnõrlarõn dõúõna çõkmõútõr (Cafero÷lu -II- 1984: 35).
Barthold, Kaúgarlõ Mahmud döneminde Kençeklerin Türkleúti÷ini ifade eder
ve bazõ telâffuz özellikleri göstermekle beraber ayrõ bir takõm kelimeler kullanarak eski dillerinin kalõntõlarõnõ daha koruyorlardõ derken bu adõn di÷er hiçbir
kaynakta geçmedi÷ini de eklemektedir (Barthold 1975: 110). Kençeklerin dillerindeki fonetik ve leksik farklõlõklarõn onlarõn Türkleúmesinin zamanõnõ açõklayamayaca÷õnõ düúünüyoruz. Zira farklõ etnik kökene ve dile mensup bir toplumla iç
içe yaúayan bir toplumun karúõlõklõ kültürel etkileúim içinde olmasõ kaçõnõlmazdõr.
Kaúgarlõ’nõn verdi÷i bilgiler Kençekler’in So÷d ve Hotanlõlarla aynõ co÷rafyada
yaúamasõnõn tesiriyle Türkçeden uzaklaútõ÷õ úeklinde de yorumlanabilir.
Kençek adõ, Türk boylarõnõn birço÷unun soy kökünde ana unsur olarak durmaktadõr. Ayrõca birçok yer, úahõs ve urug adõ Kençek kelimesiyle ilgilidir. Bu
adlar Türk dünyasõnõn hemen her yerinde karúõmõza çõkar. Seyidov Gence úehrinin
adõnõ Saka Türklerine dayandõrmaktadõr. Gence (gan sag // Kan saq – Gantsaq)
sözünün saq // tsaq terkibi de saq kabile birleúmesinin adõ ile ba÷lõdõr. Orta asõr
Ermeni kaynaklarõ Gence’nin adõnõ Gansaq // Gantsaq yazmõúlardõr. Gansaq //
Gantsaq Türkçe bir sözdür ve saq hanõ ve saq atasõ demektir. Gence’de vaktiyle
saq hakanõ oturdu÷u için Gence’ye bu isim verilmiútir(Seyidov 1989: 47). Hüseyin Cevizo÷lu Kanzak adlõ Hun-Türk (Saka) kabilesinin Van Gölü’nün güney civarõna, yine bir Saka kabilesi olarak gösterdi÷i Kanzaklarõn A÷rõ Da÷õ yakõnlarõna
gelip yerleútiklerini tespit etmiútir. Azerbaycan’da da bu isimde Türk boylarõnõn
oldu÷unu söyler (Cevizo÷lu 1991: 31-51). Azerbaycan’õn önemli úehirlerinden
biri olan Gence’nin eski adõ Gancak’tõr (Kõrzõo÷lu, Kars Tarihi, Harita 8). Gencek
adõnõ taúõyan iki köy bugün Sinop ve Konya ili sõnõrlarõ içinde bulunmaktadõr.
Kençek-adze, Duúed Sanca÷õ, Tißis’te bir yerleúim yerinin adõdõr (Do÷ru 1985:
27). Özbekistan’õn Semerkant úehri úimalinde Taraz Kencek adõnda bir yer bulunmaktadõr; burada 1269 ilkbaharõnda Çoçõ uluslarõnõn da iútirakiyle tarihi bir
kurultay yapõlmõú olup, bu kurultayda Ça÷atay ve Ögedey o÷ullarõ arasõnda yurt
taksimatõ yapõlmõútõ (Togan 1981b: 60). 16. yüzyõl tahrir defterlerinde Bayburt
yöresinde yaúayan Kayõ oyma÷õna ait Gencek (Mezra)’in adõ geçmektedir (Sümer 1980: 217). Osmanlõ arúiv belgelerinde Manavgad Kazasõnda (Alaiye Sanca÷õ) Yörükan taifesinden Gencek (Güncek) adlõ bir topluluktan bahsedilmektedir
(Türkay 1979: 371). Er Töútök destanõnda kadõn kahramanlardan birinin adõ da
Kencekey’dir (Aça 2002). Baúkurtlar kendi rivayetlerinde kendilerinin ve Bulgarlarõn ilk cetleri olan Kenceklerin Buhara tarafõndan geldi÷ini söylerler. Bu rivayet kenara atõlamaz. Zira Aral gölü etrafõnda Kence ve Kencek isminde kabileler
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yaúamõú, Baúkurtlar arasõnda da Kencek úeklinde aile isimleri görülmüútür. Bu
rivayetler Baúkurtlarõn Orta Asya’dan ve Aral gölü mõntõkasõnda Kencek Sinizi
isminde bir yer zikreder. Kencekler Khalaç ve Karluklarla birlikte Eftalit heyetine
de dahil olmuúlardõr. Kencekler, bu Kanglõ ve Gurlarla akraba kavim olmuúlardõr
(Togan 2003: 3-5). Kencek ismindeki sülâleden Kincekev/Kencekov’lar bilinir
(Togan 2003: 158). Kencekler, Karluklarla beraber Eftalit kabilesi olarak zikredilen Kencîne ile bir olsa gerektir (Togan 1981a: 414). Kõrgõzlar’da Sol Kol’un
uruglarõ arasõnda Kenceçiger adlõ bir boy vardõr (Togan 1981b: 72). Araplar Karluklara akraba bir kavim sõfatõyla ismini Kencine yahut Khancîne úeklinde yazdõklarõ bir kabileyi Göktürklerden önce Maveraünnehir’de hâkim olan Türklerden
saymõúlardõr. Bunlarõn bakiyesi olan Kencine kabilesi 10. asõrda ùarkî Bukhara’da
úimdiki Feyzabad ve Babada÷õ mõntõkasõnda yaúamõútõr (Togan 1981b: 51). Taúkent úehrinin sokak ve mahallelerinden ikisinin adõ Kencek adõnõ taúõmaktadõr.
(Togan,1981b: 64) Taúkent’e ba÷lõ Kancagalõ nahiyesi de bulunmaktadõr (Togan
1981a: 342). øbrahim Kafeso÷lu’na göre Kaúgar-Balasagun-Talas-Fergana arasõnda yaúayan Kençek topluluklarõ do÷u Türk kollarõ olup Gök-Türklerle iliúkili idi
(Kafeso÷lu 1988: 146-147).
Kaúgarlõ’nõn Kençekçe ile ilgili vermiú oldu÷u bilgiler ve kelime listesi úu
úekildedir:
En açõk ve do÷ru dil -ancak bir dil bilip- Farslarla karõúmayan ve yabancõ ülkelere gidip gelmeyen kimselerin dilidir. øki dil bilen úehirlilerle düúüp kalkan kimselerin dilleri bozuktur. øki dil bilenler So÷dak, Kençek, Argu boylarõdõr.
Gezginci olarak yabancõlarla karõúanlar Hotan ve Tübüt halkõ ile Tangutlarõn bir
kõsmõdõr. Bunlar Türk eline sonradan gelmiúlerdir. Tübüt ve Hotan’õn ayrõ dilleri
ve ayrõ yazõlarõ vardõr. Bunlarõn ikisi de Türkçeyi güzel konuúamaz (DLT, I, 29).
Kençekler bu gruba dahil edilmez. Kaúgarlõ’da Türk ellerinin sõnõrlarõ Rum ülkesinden Maçin’e dek uzanõr (DLT, I, 30).
Talas Beyza ve Balasagunlular So÷dca ve Türkçe kullanõrlar. Bütün Argu úehirleri halkõnõn dili çapraúõktõr. Kaúgar’õn Kençekçe konuúan köyleri vardõr. ùehrin
içindeki halk Hakanlõ Türkçesiyle konuúurlar. Hotanlõlarla Kençekliler kelimenin
önünde bulunan elißeri h’ye (ϩ) çevirirler. Türk dilinde bulunmayan bir harÞ kattõklarõ için biz onlarõ Türk saymõyoruz. Türkler babaya ata, Hotanlõlar Kençekliler
hata; Türkler ana’ya ana onlar hana derler (DLT, I, 31).
Dillerinde güzel h (ϩ) bulundurmalarõ sebebiyle Hotan ve Kencekliler için
bunlar asõl Türk ilinden olmayõp Türk ülkesine göç etmiú kimselerdir (III/119).
Kaúgarlõ’nõn dillerinde güzel he sesini bulundurmasõ sebebiyle onlarõ Türk saymamasõ veya Türk illerine sonradan gelmiú kimseler olarak zikretmesi, bu konuda
zihninin karõúõk oldu÷unu göstermektedir. Tübüt ve Hotan halkõnõn, Türkçenin
dõúõnda kendi dilleri oldu÷unu söyleyen Kaúgarlõ, Kençekleri bu gruba dahil etmez. Kençekleri, Türklerden bir bölük diye anar. Kençekçe birkaç kelimede güzel
he kullanõldõ÷õnõ söyleyen Kaúgarlõ Mahmud, yazõ dili olarak kullanõlmayan bu
dildeki h sesini tamamen kula÷õna dayanarak güzel he olarak niteler. Yabancõ kül102
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türlerin ve dillerin tesiriyle h sesinin, güzel he’ye dönüúmesi veya Kaúgarlõ’nõn
sesi bu úekilde algõlamasõ bir toplulu÷un etnik kökenini açõklamaz. Zira öncelikle
Farsça’nõn tesiriyle Do÷u Anadolu, øran, Afganistan Türk a÷õzlarõnda güzel h sesine yakõn h sesinin bulundu÷u bilinmektedir.
Kaúgarlõ, Ρ ve ϩ (ha ve güzel he) harßerinin Türkçede olmadõ÷õndan hareketle Kençekçe olarak belirtti÷i ühi, çaha ve eveh kelimelerini örnek olarak verir. Bu
dil arõ de÷ildir hükmüyle birlikte Baykuú anlamõna gelen ühi kelimesinin Kõpçak
Türkçesinde “ügi” oldu÷unu söyler.
Kaúgarlõ güzel he’nin Türkçede bazõ kelimelerde kullanõldõ÷õnõ, Türklerin úahini ça÷õrmak için tah tah ϩΎΗ ϩΎΗ tayõ ça÷õrmak için kurrõh kurrõh ϩέϕ ϩέϕ dediklerini belirtir. Hotan ve Kençek dillerinde bu harÞn görüldü÷ü, bundan dolayõ da
Kençekçe’ nin iyi bir Türkçe olmadõ÷õ hükmüne varõr.
Kaúgarlõ sesin harf de÷erini vermektedir. Bu he sesi fonolojik olarak güzel
he’ye bu dillerde çevrilmiú olamaz mõ? Verdi÷i örnekler aslõnda g ve k’nin, di÷er
lehçelerde h’ye di÷er lehçelerde dönüútü÷ü örneklerdir. Kõpçakça ügi, Kençekçe
ühi “baykuú”, Genel Türkçe çakmak, Kençekçe çaha (I/9).
Kaúgarlõ’nõn Kençekçe oldu÷unu söyledi÷i di÷er kelimeler úunlardõr:
úenbuy-Baúka bir davetten sonra geceleyin gidilen içki ziyafeti Kençekçe
(III/239).
(indekste Kençekçe diye geçiyor. Metinde yok)
çeúkel – çanak, çömlek, çanak, çömlek parçalarõ (I/482).
büúincek- üzüm salkõmõ Kençekçe (I/506).
kenpe- bir ot adõ Kençekçe (I/416).
banzõ- Ba÷ bozulduktan sonra asmalarõn üzerindeki üzüm kalõntõlarõ, neferneme (Kençek dilince I/422).
körke- A÷açtan yapõlmõú tabak – Kençekçe (I/430).
çulõman- çulõman iú – içinden çõkõlamayan iú, çalpak iú. Bu kelime aslõnda su
birikintisine denir. Kençekçe (I/448).
lüçnüt- imece. Bu÷day ve bu÷daya benzer úeyleri temizlemekte, köylülerin
yardõmlaúmasõ. Bu ara sõra, köylülerin birbirine bir köle veya bir hayvan göndererek harman dövdürmek için yaptõklarõ yardõmdõr. Kençekçe. (I/451-452).
rapçat- Angarya, beyin, halkõn gölüklerini alõp üzerine parasõz olarak yük
yükletmesi gibi. Kençekçe (I/451).
Kençek- Türklerden bir bölük (I/480).
Kençek Sen÷ir- Talas yakõnõnda bir úehrin adõdõr. Burasõ Kõpçak sõnõrõdõr
(I/480).
kendük- Küp gibi, topraktan yapõlan büyükçe bir kaptõr. øçerisine un ve una
benzer úeyler konulur. Kençekçe (I/480)
togrõl- et ve baharatla doldurulan ba÷õrsak, bumbar dolmasõ Kençekçe
(I/482).
dünüúge- sülüklü pancar denilen sebze. Kençekçe (I/490).
buldunõ- içerisine yaú ya da kuru üzüm konan hoúmerim. Kençekçe (I/492).
yudug- çocuklara sövülen bir kelime. Kençekçe Bu yudut sözü gibidir
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(III/13).
sin-sen. Kençek dilince. Türkler sen derler. Kençek dilinde kelimeler çok
kere esreye uyarlar. Esre olur. Çünkü onlarõn dili kötüdür. Yukarõ Çin’e dek Çi÷il, Ya÷ma, Tohsõ dillerinde ötre olur. Rum ülkesine dek O÷uzlar, Suvarlar ve
Kõpçaklar üstün kullanõrlar. Bu Türklerin deveyeΕ
harÞnin üstünüyle teve
demeleri gibidir. (III/139)
çawlõ- kendisiyle ateú yakõlan kaysõ ve ceviz kabuklarõ (III/442).
çowlõ- tutmaç süzgeci. Bu taze dallardan kepçe gibi örülerek yapõlõr
(III/442).
kewli- õrmak a÷zõ. Bu üç kelime Kençekçedir (III/442).
Türkçede kelime baúõnda çeúitli nedenlerden dolayõ bir h türemesinin oldu÷unu görmekteyiz. Bunlarõn büyük bir kõsmõ bir sesin h’ye dönüúü, çok az kõsmõ ise
ön türeme (prothese) úeklindedir (Gülsevin 2003: 129-146.).
Ana kelimesi DLT’de ilk defa geçer. Daha önceki dönemlerde ana yerine
ög kelimesi kullanõlmaktaydõ. Karahanlõ Türkçesinden günümüze ana~anne kelimesi de÷iúik varyantlarõyla tarihî ve ça÷daú Türk lehçelerinde yaúamaktadõr. h
öntüremesi ile hana úekli sadece Kençekçede kullanõlõr.
Baba karúõlõ÷õ olarak Eski Türkçe döneminde kan, kañ kelimesiyle birlikte
ada, ata kelimesi de kullanõlõr. Türk lehçelerinde de÷iúik varyantlarõna rastlanan
kelime Kençekçede hana úeklindedir. (Gülensoy 1974: 283-318)
Doerfer Halaçça Eski Türkçe iliúkisinden bahsederken aslõnda Türkçede
h’nõn bulundu÷unu; ancak yazõda bu sesi karúõlayan iúaret olmadõ÷õ için gösterilmedi÷ini, bunun söyleyiúte bulunmadõ÷õ anlamõna gelmeyece÷ini belirtir (Doerfer
1974: 1-12).
Kaúgarlõ’nõn kelime baúõnda verdi÷i örnekler güzel h iledir. Kaúgarlõ güzel
he’nin Türkçe kelimelerde kullanõlmadõ÷õndan hareketle Kençekçe örnekleri vermektedir. Acaba Kaúgarlõ hata ve hana’yõ (yazõ dilinde de geçmiyor.) kula÷õna dayanarak mõ güzel he ile gösteriyor. Güzel he’nin ses de÷eri nedir? Bu kelimelerin
güzel h tesiriyle heta, hena úeklinde bir teleffuzu mu söz konusudur? Bu sorularõn
cevabõ Kaúgarlõ’da bulunmamaktadõr.
çaha “çakmak” kelimesindeki h’nin k’dan dönüútü÷ü anlaúõlõyor. Bunu güzel
he ile izah etmesi Kaúgarlõ’nõn bir yanõlgõsõ olabilir mi?
Eveh kelimesindeki h güzel he olabilir.
Kaúgarlõ ya lehçeler arasõndaki farklõlõklarõn tümünü vermemiú, ya da aralarõnda fonetik ve anlam yönünden belirgin ayrõlõklar olan sözcükleri kaydetmeyi
tercih etmiútir. Bu ikinci varsayõma göre Hakaniye Türkçesiyle O÷uzca arasõnda
farklõlõk bulunan sözcüklerin sayõsõ bunlarla sõnõrlõdõr. O÷uzca 265 kelime veriyor.
Kaúgarlõ Mahmud, sürekli kendi lehçesinden farklõ olan formlarõ tek baúlarõna
ele almõú, bunlarõ norm olarak tayin etmiúti. Bu úu anlama gelir. Kaúgarlõ Mahmud
özellikle bir formu vermediyse bunun Hakaniye Türkçesindeki biçiminin di÷er
Türk dilleri için de geçerlili÷ini kastetmek istedi÷i tahminimiz dahilindedir (Do104
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erfer 1987: 106-107 ).
Kaúgarlõ’nõn Kençekçe diye verdi÷i kelimelerin 15 tanesi Clauson’un etimolojik sözlü÷ünde yer almõútõr. Drevne Tyurskiy Slovar adlõ Eski Türkçenin sözlü÷ünde ise 20 adet Kaúgarlõ’nõn sõraladõ÷õ Kençekçe kelime vardõr. Bu eserde
kelimelerin anlamlarõ verilmiú ve Kençekçe oldu÷u bildirilmiútir. Clauson ise
kelimelerin etimolojilerini yapmamõú, ancak bazõlarõnõn kökeni hakkõnda görüú
bildirmiútir. Clauson’a göre buldunõ, çavlõ, çeúkel, dünüúge belki Farsça, körge
Farsça açõklanabilir. Kendük, úenbuy úüphesiz Farsça, rabçat Hint-Avrupa orijinli
ve Rusça rab, rabota kelimeleriyle iliúkilidir.
Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen adlõ eserinde Kençekçe kelimelere yer vermezken, Dankoff ve Muttalibov’un çalõúmalarõnda Kençekçe ve Kençeklerle ilgili bilgi bulunmamakta ve sadece Atalay neúrinde
oldu÷u gibi Kençekçe kelimeler sõralanmaktadõr.
Kaúgarlõ Mahmud’un Kençekçe diye verdi÷i 23 kelime isim cinsindendir.
Bunlar daha çok, kap - kacak, meyve, sebze, bitki, akrabalõk ismi gibi kültür kelimeleridir. Bu tip kelimelerin tabiatõ icabõ baúka dillerden alõnmasõ kolaydõr. Bu
itibarla söz konusu kelimelerin yarõdan fazlasõnõn Kençekçe’ye yabancõ dillerden
geçmiú oldu÷unu düúünüyoruz. Zaten Kaúgarlõ’nõn verdi÷i bilgilere göre onlar
yabancõlarla karõúmõú bir topluluktur. Dillerinde fonetik ve leksik birçok yabancõ
unsurun olmasõ do÷aldõr. Ancak kelimelerin yarõya yakõnõ Türkçe ile açõklanabilir
durumdadõr. Kençekçe diye verilen kelimelerin büyük bir kõsmõ di÷er Türk lehçelerinde görülmeyen sadece Kençekçeye mahsus kelimeler olsa gerektir. Fonetik
farklõlõklarla hana, hata, çaha, ühi, sin gibi kelimelerin di÷er Türk lehçelerinde
oldu÷unu Kaúgarlõ ifade eder. Kaúgarlõ 265 adet O÷uzca kelime vermiútir. Bu 265
kelime muhtemelen Hakaniye Türkçesinden farklõ olanlardõr. Kençekçe kelimeler
için de aynõ úey düúünülebilir. Kençekçe olarak verilen kelimelerin kökence aynõ
veya yakõn olanlarõnõ Divanü Lügati’t-Türk’te bulmaktayõz.
Çawlõ “ateú yakõlan meyve kabuklarõ”. Bu kelimenin çawar “ateú yakmaya
yarayacak nesne”, çõbõk “çubuk”, çõp “ince ve yumuúak dal”, Türkmence çavla“çubukla vurmak, ateúe aleve dõúõnõ tutmak, ütmek” kelimeleri ile iliúkisi açõktõr
(113).
çowlõ “tutmaç süzgeci”, bkz. ço÷- : eúya konan heybe, bohça.
Kelime derleme sözlü÷ünde ço÷lu [çolu] 1. Kepçe. ùeklinde balõk a÷õ, (Güdül, Ayaú, Ank; Kaya, Fethiye-Mu÷la). 2. Uzun saplõ süzgeç (Tosya-Ks.) [çolu]:
(-Çkr) úeklinde kayõtlõdõr.
Kendük- Azeri ve Türkmen Türkçelerinde de Divandaki anlamõyla bulunmaktadõr.
Togrõl kelimesi togru- “do÷rul-, yönel-“ kelimesi ile ilgili olabilir. Et ve baharatla doldurulan ba÷õrsak’õn do÷rulmasõ anlamõna gelen togrõl’õn togru- Þili ile
anlam yakõnlõ÷õ dikkati çeker. Ayrõca kelimenin tok “aç olmayan” kelimesiyle de
yakõnlõ÷õ akla gelmektedir.
Çulõman “su birikintisi” bkz. çum- insanõn suya dalmasõ” (DLT). Türkiye
Türkçesinde kullanõlan “cõvõk” kelimesinin geliúimi suvõk > sõvõk > cõvõk úeklin105
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dedir. Kökeninde su kelimesi vardõr (Kara 2003).
Kewli “õrmak a÷zõ”. Bkz. kapçak “su kollarõnõn birbirine kavuútu÷u yer.” Kavuz “úaraptaki çör çöp, tortu.”
Yodug kelimesi yod- Þilinden gelmektedir.
Yod- “oymak, silmek, bozmak, mahvetmek” [316b/02]
XIV. yüzyõl Anadolu Türkçesinde -d- ~ -y- ses denkli÷ine uygun olarak -y- ile
yoy- “silmek, imha etmek, izale etmek, bozmak” anlamlarõnda geçer (TS). A÷õzlarda yoy- “eski durumunu yitirmek, bozulmak, çirkinleúmek (DS: Isparta-Samsun)”,
“yazõlan yazõyõ silmek, bozmak (Ks., Sn., Çkr.)”, “bozmak, iúe yaramaz duruma
getirmek (Silifke, øç.)”, “de÷iútirmek (Bor-N÷.)”, “harcamak, yok etmek (Ada.)”
anlamlarõnda korunur. Ölçünlü dilde *yoy- kullanõlmaz. Tkm. Yoy-, Nog. Yoy-,
Kõrg. Joy-, Kzk. Joy-, Kklp. Joy-, Özb. yǌy-, Tuv. çod-~çot- biçimlerinde geçer.
*yo- Þilinin d ile geniúlemiú biçimi olabilir. *yo-d- > yod. Türkçede kulanõlan yoz
“bozulmuú” (<*yo-z) ve yoq “yok” (<*yo-q) sözcüklerinin de aynõ kökün türevleri oldu÷u anlaúõlõyor. Yod- (<*to-) > toq örne÷inde oldu÷u gibi (Gabain ETG.
{127, 153; Bang TM, s. 48; Clausen EDT, s. 885; Dankoff CTD III. S. 228) krú.
yoq, toq (159) (Kabataú 2003: 147-161).
Doerfer Kaúgarlõ’nõn Kençek dili ile aynõ gruba soktu÷u Argu dilini Halaç
Türkçesi malzemesi ile karúõlaútõrarak Halaççanõn Argu diliyle olan paralellikleri
üzerinde durmuútur. Argularõn Halaçlarõn atalarõ oldu÷u bu çalõúmada ortaya konulmuútur.
“Kençek” adõ köken olarak “genç, küçük” anlamõna gelen “kence” kelimesine dayanmaktadõr. – (A)k eki ise topluluk isimleri yapmada kullanõlmaktadõr.
Kang-chü, Kao-çe, Kengü, Kenger gibi yer ve boy adlarõ ile ilgili olan “Kençek” kelimesine Türk dünyasõnõn de÷iúik bölgelerinde rastlanmaktadõr. Sõnõrlõ sayõda verilen dil malzemesinden en az yarõsõnõn Türkçe ile açõklanabilir olmasõ,
onlarõn Türklü÷ü konusundaki tereddütleri ortadan kaldõrmaktadõr. Kaúgarlõ’nõn,
“Kençekçe” diye verdi÷i yirmi civarõndaki kelime, di÷er Türkçelerde kullanõlmayanlarõ oluúturuyordu. Yoksa Kençekçe, sadece Kaúgarlõ’nõn verdi÷i kelimelerden ibaret de÷ildi. Kaúgarlõ, ana Türk gruplarõna ait kelimeleri sõralamõú; küçük
Türk gruplarõna ait olanlarda ise farklõ kelimeleri belirtme yoluna gitmiútir. Ayrõca
Türkistan’da So÷d unsurlarõyla iç içe yaúamõú Türklerin diline bu dilden kelimelerin geçmesi, tabii bir durumdur. So÷d unsurlarõn daha sonraki dönemlerde Türkler
arasõnda eriyip kaybolmasõ, Türk etnogenezinde bir alt katman oluúturdu÷u bilinmektedir. Bunun, tarihî süreç içinde nasõl gerçekleúti÷i sorusunun cevabõ hâlâ tam
olarak aydõnlatõlmõú de÷ildir.
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