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İrani dillerden biri olan Farsçanın Türkçeyle ilişkisi çok eskiye dayanır. 
Bugün, bu dilin İran'da konuşulan şekline Farsça, Afganistan Farsçasına 
Darı> Deri 1 ve Tacikistan'ın resmi diline Tacikçe denir. Genel adı Farsça 
olan bu dilin eskiden Deri, Parsi-i Parsi ve Farsi gibi adları da vardı. 
Deri-i adıyla bilinen Sasani dönemi Farsçasının, İslamiyetin baş
langıcında Orta ile eş zamanlı olarak var olduğuna İlişkin 
ipuçları bulunduğu söyleniyor; bu devir de Arapça yazılan bazı kitaplarda 
Sasanı hükümdarlarından nakledilen cümleler ve ibareler Pehlevi dilinde 

- değil, Deri dilinde yazılmıştır. Enuşirvan'dan nakledilen bir cümle şöyle: 
" lı k' lı lı lı° " ( d"....) 2 o.. er ı xus ez xa mez... ... uyuyan uş gorur... . 

Derinin saray dili olduğunu ve 'saray' anlamındaki darbar'dan türediğini 
söyleyenler var. Ancak, böyle olsaydı bu dilin adının darbari ya da bari 
olması gerekirdi. Deri sözcüğü, Farsça 'vadi' anlamındaki dara > dere 'den 
türemiş bir sıfattır. Bu yüzden de Horasan vadisİnde bulunan bölgelerde 
gelişmiş olan bu dile Deri ismi verildiği düşünülebilir. Vadiyle ilgili olan 
dari > deri sıfatı, 'dağ kekliği' anlamındaki kiibk-İ diiri tamlamasında da 
vardır, 

Deri ya da Parsı-İ peri (Farsça) VII. yüzyılda, Sasaniler zamanında 
gelişmiş bir dildi. Mo'in'e göre bu dönemdeki Farsça bugünkü Peştu 

dilinden daha gelişmiş bir dil idi. 3 Daha sonraki yüzyıllarda Deri, şİİr ve düz 
yazı dili olarak Rudeki, Daqıqı, Firdevsi ve Kesayı gibi Samanller ve 
GazneliIerin önemli edebi şahsiyetlerİnin katkılarıyla daha da gelişmiştir. 

Türkiye'de, Türkoloji alanında, fetha karşılığı olan açık e sesini a şeklinde gösteren 
Avrupa transkripsiyon sistemi yaygınlaştıktan sonra Dari ya da Deri dilinin adı Ddri 
şeklinde de telaffuz edilmeye başlanmıştır. 
Mo'in M., Ferheng-e (Farhang şeklinde telaffuz edilir) Fdrsi (Mo'in) Amir Kabir 
(Farsçada amir kabfr okunur), Tahran, 1381, c. I, s. XXXII 
Mo'in, a.y. s. XXi 
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24 YUSUF AZMUN 

Farsçadaki Türkçe sözcükler: 

Türkçe-Farsça ilişkileri de Samanİler zamanında gelişmeye başlamıştır. 
Bu dönemin edebi eserlerinde Türkçe sözcüklerin kullanılmaya başladığını 
görüyoruz; türk, hakan, hatun gibi sözcükler geniş olarak kullanılınıştır. Bu 
dönemde, edebi eserlerde de Türklerin küçük fakat çekici gözlerinin 
betimlenmesi gibi unsurların geniş olarak kullanılmaya başlamış olduğu 
dikkati çekiyor. Gazneliler (XI. yy) döneminde yazılı Türkçe eserler yoksa 
da Türkçe sözlü edebiyatın önemini Menüçehri'nin (XI. yüzyıl) aşağıdaki 
beytinde açıkça görüyoruz (bu metnin ve daha sonraki Farsça klasik 
metinlerin transkripsiyonu Osmanlı Farsçasına göre yapılacak ve metin 
içindeki Türkçe sözcükler incelenecektir.): 

Be-rah-i Türki mana ki xfibter gfiyi 
Tü şi'r-i Türki ber-xvan mera vü şi'r-i 

"En güzelini Türkçe (de) söyleyecek gibi görünüyorsun; 
(En iyisi) Sen bana Türkçe ve Oğuzca şiir oku. JJ 

Selçuklular Türkçeye önem vermedilerse de, güçlü bir Türk devletinin 
varlığı Türkçeye ilginin gittikçe artmaya başlamasını sağlamıştır. İşte bu 
dönemde Mahmud Kaşgari, Divanü Lugat-it-Türk'ü yazıp Abbasi 
halifesi el-Muktedi'ye sunmuştu. Fahreddin Mübarekşah XIII. yüzyılın 

başında Türkçenin heybetli bir dilolduğunu ve o devirde insanların her 
zamandan daha fazla Türkçeye ilgi gösterdiklerini söylüyor ve bunu 
emirlerin ve komutanların Türk olmasına bağlıyor. 4 Divanü Lugat-it
Türk'te de iki yerde Türkçenin önemini belirten iki hadisten söz ediliyor. 
Bunlardan birinin anlamı "Türk dilini öğreniniz, çünkü onların 

egemenlikleri uzun sürecektir" şeklinde olup ikincisi de "Yüce Tanrı, 
benim Türk adlı ordum vardır; onları doğuda oturttum. Kızdığım 
ulusun üzerine onları saldırttım." anlamındadır. 5 

T. Ganjei Se Maqdle (Üç Makale), Londra, 1998, s. 13; Farsça beyitIer bu 
makalelerden alınmıştır. 
Besim Atalay, Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi, TDK, Ankara 1998fOJ: T), c. ı. S. 
XVII 
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Az 

Bu dönemde Türkçe şahıs ye kabile adları ve askeri terıninoloji mensur 
eserlerde, özellikle de tarih kitaplarında görülmeye başladı. Türkçe cümleler 
de Farsça şiirlere girdi. Şiirlerinde çok sayıda Türkçe kelimeler kullanan 
Suzeni yy) şöyle diyor: 

ender lafz-İ Türki bi-'ömr 
berr-ü men nedaned dad 

"Endek sözünün Türkçe karşılığı az 'dır ve ömür boyu 
Cömertlik timsali olan benim sakim az veremez (tam karşılığı 

'verebilmez't 

Bu beytin sonunda bulunan nedaned dad az ile ilgili bir açıklama yapmak 
gerekir. Az veremez (verebilmez) anlamındaki bu iktidarİ fiil (bileşik fiil) 
örneğinde Farsça ile Türkçe karşılığı arasında bir morfolojik paralellik 
dikkati çekmektedir. Bu Farsça çekimde, Türkçede olduğu gibi, yardımcı fiil 
olarak 'bilmek' anlamındaki danisten kullanılmaktadır. Bu yardımcı fıil daha 
sonra yerini tüvanisten' e bırakmıştır. 

Suzeni bir başka şiirinde şöyle der: 

eger men Türk nistem 
Danem hemin ki be-Türki'st çiçek'" 

"Sen gül yüzlü Türksün (güzelsin), ben, Türk (?güzel) olmasam da, 
(Farsça) güle, Türkçede çiçek dendiğini biliyorum. " 

Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu şiire yazdığı nazirenin bir yerinde 
şöyle bir dize bulunmaktadır: 

"Ber ma füsun bixvand gögçek ya tf68H~Itf6J·l.8n" 
"Bizi büyüledi güzel yay biçimli kaşların" 

Bu dizedeki 'güzel' anlamındaki gögçek bugün Azericede aynı anlamda 
göyçôk şeklinde var: gögçek > göğçek > göyçek. 6 Aynı kökten gelen göğce 

AZdrbaycanca-Rusça Lücjdt, AZdfl1dşr, ı 985, s. 227. 
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26 YUSUF AZMUN 

> gövce Farsçada gowce olmuş ve 'erik' anlamına gelir. 'Firenk eriği' 

anlamındaki gowce (-i) Ferengi (Farangi) ise Farsçada 'domates' demektir. 
İran Azerileri domatese gırmızı badımcan derler. Afganistan'da da bu 
sebzenin adı bddancdn-ı Rumi' dir. 7 

* Gezlik: 

Çok Türkçe sözcük kullanan Halcani'de (XII. yy) şöyle bir dize var: 

Ber-beste yeki gezlik-i Türki bi-kemer-ber 

Belinde bir Türk bıçağı taşıyor. 

Buradaki gezlik > gezlfk 'bıçak' demek (bu şiirde ise vezin icabı ikinci 
ünlüsü kısa okunuyor) ve atılacak okun yay kirişi üzerinde iyi oturması için 
açılan gedik, kertik ya da çentik anlamına gelen kez 'den8 türemiştir: kez-lik 
> gez-lik. Daha sonra bu sözcük çentik atmak için kullanılan alet, yani 
'bıçak' anlamını kazanmıştır. Farsçada tamlaması yapılacak kadar benim
senen bu sözcük Farsçada XX. yüzyılın ortalarına kadar yaygın olarak 
kullanılmıştır; halen de sözlüklerde var. 9 Mo'in, gezlek ya da gezlik 
sözcüğünü 'uzun saplı, küçük, ucu kıvrık bıçak' anlamını verdikten sonra 
Hafız-ı Şirazi'den (Xıv. yy) şu örneği veriyor: 10 

Bi'nma bi-men ki münkir-i rux-i türki' st? 
Ta dide'eş bi-gezllk-i gayret ber-averem 

Kimdir senin güzel yüzünü inkar eden?Onu göster bana 
Ki cesaret bıçağıyla gözünü çıkarayım. 

Yukarıdaki örneklerde Türkçede seyrek görülen ve bir Türkçe bir de 
Farsça veya Arapça sözcükle yapılmış Farsça tamlamalar dikkati 
çekmektedir - gezlik-i Türki ve gezlfk-i gayret örneklerinde olduğu gibi. 

LO 

Kaynak kişi: Yusuf Azmun 
G. Clausan, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish 
(Clausan), Oxfard 1972, s. 756 
Amid (iimfd şeklinde telaffuz edilir), Ferheng-i Amid (Amid), Elmi, Tahran 1343,c. 
II, s.874 
Ma'in, c. III, s. 3308 
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Mo'in'de,(~lj~ ve ~p maddelerinden sonra aynı sayfada yine de ~p 
şeklinde yazılan, fakat gozlfk şeklinde telaffuz edilen atın gözünün dış 

tarafını örten deriden bir "gözlük" olarak tanımlanan bir sözcük de var. 11 

Mo'in ~p (gazlek) için şu tanımları veriyor: ı. Uzun saplı küçük çakı 2. 
Ucu kıvrılmış bir çeşit kalemtıraş. ~p için de Mo'in " 1 ve 2 bkz. ~p 3. 

Keskin tarafı, ağzı, sapı yönünde kıvrılan bir çeşit sivri uçlu çakı" şeklinde 
bir açıklama yapıyor. 12 Hasan Eren de Türkçe gezlik'i " ı. 'çakı'; 2. 'eğri 
kılıçların ağız bölümü" şeklinde tanımlıyor. 13 Eren daha sonra bu sözcüğün 
değişik Türk lehçelerindeki anlam ve telaffuzunu veriyor. Doerfer de bu 
sözcüğü aynı şekilde çeşitli dillerden ve kaynaklardan aldardıktan sonra 
şöyle yazıyor: TÜ.oder Pers. -+ Ar.: DOZY 463 ~jS 'poignard' (Türkçe 
veya Farsça> Arapça kezlik 'keskin,).14 XVII. yüzyılda basılan Meninski 

sözlüğünde ~jS ya da ~jS (kezlek telaffuz ediliyor) için qalem-tıraş, kagıd

tıraş, süm-tıraş 'toynak yontan' ve sapa bıçaq gibi karşılıklar gösterilmiş ve 

şu örnekler içinde kullanılmış: 
c.5 ~i 4-.J ~)<\..cı.J~ & 0~Y-uı jıi~.ıJ:.I ~ ~ jS ~ 4..ilL-ı r,!1..r. -

cera 'im-i sali/esini kezleg-i 'afvile defter-i seyyiatdan hakk buyurmalarzn 
rica eyledi. ~~I & 0..)..)~.fo..) ~..)y:..3 r.9.J.ıJ:. 1 c:f ~jS 

kezleg-i tig ile raqam-z vücı1dzn defter-i şühı1ddan hakk itdiler. 15 Bu 

örneklerde Türkçe kezlek ile tamlama yapılması ilginçtir. 
Türkınencede 'bıçak' anlamında gezlik ya da konuşma dilindeki şekl~yle 

gezzik mevcuttur. Bu sözcükten bugün Farsçada bir ölçü birimi anlamında 

(yaklaşık bir metre) çok yaygın olarak kullnılan gez türemiştir. Gez, Türkçe 
sözlüklerde Farsçadan alınma olarak gösterilir. 16 Halbuki, kez > gez 

sözcüğünün eski anlamı- 'okun kirişe geçen ucundaki kertik'- bugün Türkiye 
Türkçesinde korunmuştur. 17 Eski Türkçede bunun adı ok kezi. 18 Gez ya da 

gaz Farsçada 'iki ucu ince, ortası kalınca bir çeşit tüysüz ve temrensiz ok' 

anlamına da gelir. 19 Gez isminden Türkınencede 'hedef almak' anlamında 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

a.y.'de 
a. y.'de 
Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Hasan Eren), Ankara, 1999, s. 155 
G. Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 
1963 (TMEN), c. IV, s. 4 
F. M. Meninski, Thesaurus, Linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae 
(Meninski), (Tıpkıbasım) Simurg, İstanbul, 2000, c. II, s. 3942 
Türkçe Sözlük (Türkçe Sözlük), TOK, Ankara 1998. c. I, s.848 
a.y.'de s. 848 
DLT, c. I, s. 326 
Mo'in, c.III, s. 3300 
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gez-e- fiil kökü türemiştir. Türkiye Türkçesinde bu anlamda "(tüfeği) geze 
almak" deyimi kullanılır. 20 Meninski' de gezlemek maddesi yanında "oq 
k I k " d .. ?\ ez eme eyımı var.-

Türlanencede 'ölçü' anlamındaki gez ok atma pozisyonunda, burnun 
ucunda tutulan sağ elle yayı gergin tutan sol kolun (elin) ucu arasındaki 
mesafeye denir ve kumaş ölçümünde kullanılır. Gez 'in ölçü anlamının da bu 
alışkanlıktan çıktığını sanıyorum. Eskiden çok yaygın olan bu kumaş ölçme 
sistemi artık unutulmuş, günümüzde seyrek olarak köylerde ve pazar yer
lerinde kullananılıyor. Farsçada gez kerden ya da gaz kardan deyimi de 
'ölçmek', ya da 'sokakları ölçer gibi aylak aylak dolaşmak' demektir. Şemsi 
1304'te (1926) İran'da bir gez (gaz) bir metre olarak resmen kabul edilmişti. 
Bu ölçünün (Osmanhca Farsçasıyla yazarsak) gez-i Şah-i isjahaniye ya da 
gez-i vajire, gez-i m elik, gez-i Şaygan ve gez-i Nihavendf gibi türleri vardı. 
Bu anlamdaki kez> gez çağataycada vardır. 22 çağataycada kezlik de "küçük 
bıçak, kalemtıraş, kardçe-xurde" anlamlarına gelir. 23 

* Avret-Avrat-Arvat 

Yazdığı Leta'ifte, Ye'cuc-Me'cuc'u tanımlarken "kavmf ez türkan ki be
cayf hücüm arend" (Bir yere saldırıya geçen Türklerden bir kavim) diyerek 
Türkleri hicveden ve Türkmenlere karşı olumsuz görüşü olan XIV. yüzyıl 
İran şairi Ubeyd Zakani, Muş ve Gurbe adlı manzum hikayesinde kedinin 
gönlünü almak içİn müslümanlaşan farelere, kedi küfrederken Türkçe 
küfrediyor: Arvadın ... im müselmana! Burada, elif'le yazılan arvat/arvd, 
bugün avrat şeklinde telaffuz edilen ve eski metinlerde, mesela XIII. yüzyıl 
Türkçe Yusuf ve Zeliha' da - er ü 'avret şehr içinde ne ki var- dizesinde 
geçen yazımıy la w.Jy::. şeklinde ve XVII. yüzyılda Meninski tarafından 

hazırlanan Türkçe sözlük ve dilbilgisinde gördüğümüz bir er yeğdir ne ki iki 
'avret (bir erkek iki kadından daha iyidir) w.Jy::. ~i ili .J~) Y. örneğinde 

olduğu gibi hep ayn ile yazılmıştır. 24Meninski, ayrıca, W.Jy::. için birinci 
anlam olarak 'kadın ve eş' anlamlarını verdikten sonra tYJI W.Jy::. ve ~.J§

~y' 'avret almaq' ve 'avretini boşatmaq' deyimlerini göstermiştir. Me-

20 

21 

22 

23 

24 

Türkçe Sözlük, s. 848 
Meninski, c. II, s. 3942 
elauson s. 756 
Şeyh Süleyman Efendi, Lugat-i çagatay ve Tiirki-i Osmani (Lugat-i çagatay), 
İstanbul, 1298, s.254 
F. M. Meninski, c. IV, Grammatica Turcica, s. 157 
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nİnski Ü -.J§- sözcüğünün ikinci anlamını 'çıplaklık' olarak verirken onun 
çoğulunu ü\-.J§- , 'avnlt veya 'averat"ı gösterdikten sonra 'edep yeri' 
anlamındaki r..SJ:1 j.)\ üd yeri deyimini vermiştir. Buradaki üd eski Türkçede 
'utanç, haya' anlamındaki uwut ya da uvut 'la ilgilidir ve muhtemelen şöyle 
bir fonetik değişim sonucu ortaya çıkmıştır: uvut > uyat > (hece düşmesi 
sonucu) üt ya da üd. Bu örnekler bize utan- fıil kökünün ortaya çıkışı 

hakkında da ipucu vermektedir; uvut ya da ondan türemiş olan üt şeklindeki 
İsim kökünden önce +a- ile fıil yapılmış ve +n- ile dönüşlü bir fıiI yapılmış 
olduğunu düşünebiliriz.Bu iki olasılığı şöyle gösterebiliriz: 1. uvut-a- > 
uvuta- > (vurgusuz orta hece ünlüsü olan u sesinin düşmesiyle) uvta- > (v 
sesİnin düşmesiyle, yuvka'nın ağızlarda yüka olması gibi u sesİnin uzaması 
sonucu) > üta- > üta- > (ü sesinin kısalmasıyla) > uta- ve dönüşlülük ekinin 
getirilmesiyle utan-,' 2. uvut'un kısalmış şekli olan üt'a isimden fıil yapan 
+a- ve dönüşlülük ekİ +n- getirilmesiyle ütan- > (baştaki ünlünün 
kısalmasıyla) utan-. Meninski daha sonra 'avret'in 'çıplaklık ve haya' 
anlamlarıyla ilgili 'avret-i merd, 'avret-i zen ve 'avret yerleri gibi deyimleri 
de örnek olarak sunmuştur. 25 

Zakani' den alınan yukarıdaki örnekte Ü:1j\.)) şeklinde ayn ile değil, 
Türkçe ashna uygun olarak, elif ile yazılmıştır. Houtsma'da da Zakanı'de 
olduğu gibi elif ile yalnız Ü -.J.)\ avrat şeklinde yazılmış ve Türkçe çevirisiyle 
" Ve kadına da avrat derler, o da Arapça 'awrat"tan alınmış Türkmence bir 
sözcüktür" şeklinde de açıklama yapılmıştır. 26 Bugün Azericede arvad 
'kadın, eş' anlamına gelir; Anadolu ağızlarında da arvad ya da arvat 
vardır. 27 Doerfer, Bellew'den aktardığı bir açıklama esasında, arwata (açık e 
ile arwata)'nin .ci.)) İran i lehçelerden birinde, Afganistan'da 'kadın, eş' 
anlamına geldiğini bir soru işaretiyle belirtiyor. 28 

Arvat sözcüğü, Eski Türkçe uragut'tan gelmektedir. 29 Sözcüğün değişimi 
şu şekilde gelişmiş olabilir: uragut > urağut > uravut > uravat > urvat > 
arvat. Clauson, Rabguzi'nin Kısas-ul-Enbiya adlı kitabının daha eski yazma 
nüshalarında urağut/ urawut sözünün kadın için kullanıldığını yazıyor. 30 Bu 
da, yukarıda gösterdiğimiz arvat sözcüğünün oluşumu ile ilgili gelişimi 

onay lamaktadır. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Meninski, c. II, s. 3350 
M.T. Houtsma, Ein Turkisch-Arabisch Glossar (HOLItsma), Leiden, 1894, s. 25 
Derleme Sözlüğü (DS), TOK, Ankara, 1993, c. r, s. 337 
TMEN, c. IIlI 1355, s. 358 
OLT, c. I, s. 138 
Clauson, s. 218. Ayrıntı için bkz. Y. Azmun, Agah Sırrı Levend Armağanı, c. III, s. 
25 
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Nedense, Arapça 'çıplaklık' anlamına gelen ve 'çıplak yeri örtme' 
anlamındaki setr-i 'avret 'te yaygınlaşan 'avret > avrat zamanla 'kadın' 

anlamıyla Türkçede ve Farsçada yaygın olarak kullanılan bir sözcük 
olmuştur. Mo'in'de w.Jyc maddesinin ancak dördüncü anlamı üj (.u), yani 
'Fars. kadın' şeklinde açıklanmıştır. 3' Bu anlamıyla w.Jyc Farsçada o kadar 
benimsenmiş ki onun çoğulu wI.Jyc bile kullanılmaktadır. 32 Bundan, 
'avret'in Farsçada 'kadın' anlamı kazandığını anlıyoruz. Sözcüğün bu 
anlamı belki de Farsçadan, Türkçeye geçmiştir. Arapçada bu sözcugun 
'kadın' anlamı yoktur. Kısacası, 'çıplaklık' anlamındaki Ar. 'avret ile 
Türkçe arvat arasında bir kavram kargaşası ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda adı geçen xıv. yüzyıl yazar ve şairi Z~kanı, İran edebiyatında, 
Sa'dı'den sonra en büyük Farsça düz yazı üstadı olarak kabul edilir. 
Zakanı'nin eserlerinde Türkçe ilginç sözler ve deyimler var; bunlar ayrı bir 
araştırma konusu olabilir. Farsçada konuşma dilinde kullanılan 'ibrik getir' 
anlamındaki dftdbe giitur < getür (getir) Zakani'nin bir latifesine telmihtir. 
Latifeye göre bir hayvanla boğuşan yaşlıca bir adam "çomdq getür" 'sopayı 
getir' diye bağırıyor. Boğuşma sırasında hayvan sakalını kirletince "çomaqı 
qoy dftdbe getür" diye sesleniyor. 33 Farsçada, bir iş kötü duruma sokul
duğunda, ya da berbat edildiğinde dftabe giitir 'ibrik getir' denir. Bu 
deyimlerde geçen çomaq 'sopa' demektir ve günümüz Farsçasında çomag 
şeklinde telaffuz edilir. Farsçada bu sözcükten türeyen çomag-ddr ve çomag 
bediist 'eli sopalı, kavga arayan serseri' gibi anlamlara gelen bileşik 

sözcükler yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Türkçenin İran topraklarında en geniş kullanıldığı dönem Safaviler 

dönemidir. Safaviler, Farsçanın hakim olduğu Isfahan'ı payitaht edindikten 
sonra da Türkçe, Tebriz' de olduğu gibi saray ve ordu dili olmuştur. Bu 
durumu Avrupalı gezginler ve o dönemde İran' da yaşayan Avrupalıların 
belliklerinden (notlarından) öğreniyoruz. İki yıl İstanbul'da kalıp Türkçe 
öğrenen Pietro Dena Vale 1617'de arkadaşına Isfahan'dan yazdığı mek
tupta Türkçenin durumunu (Türkçe çevirisiyle) şöyle açıklıyor: İran 'da, 
özellikle de Saray'da ve soylular arasında Farsçadan çok Türkçe konu
şuluyor ... Türkçe konuşulması halkın Türkçeye Farsçadan daha fazla önem 
verdiği anlamına gelmez. Bu durum, ordunun tamamının aslen Türk olan 
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Kızzlbaşlardan oluşmasıyla açıklanabilir. Çeşitli kavimlerden olan Şah 'zn 
hizmetçileri de daha çok Türkçe konuşurlar ve Farsça bilmezler. 34 

Kasım 1636' dan Şubat 1638' e kadar İran' da yaşayan Alman elçisi, 
Safi sarayında elçiler için verilen bir ziyafeti şöyle anlatıyor: " .. . ziyafet 
bitince Eşik Ağası Başı, Türkçe olarak şöyle seslendi: 'Sofra h akkzna, Şah 
devletine, gaziler kuvvetine, Allah diyelüm, Allah Allah'... ve misafirler 
Allah Allah 'ı tekrarladılar." Alman elçisi ayrıca, Şirvan, Bağdat, Azer
baycan ve Yerevan gibi yerlerde çocukların Türkçe öğrendiklerini ve N esi-

Fuzfili ve gibi Türkçe yazan şairlerin Sa' di ve Hafız 
düzeyinde şairler olduğunu yazıyor. 35 

Safavi döneminde, Türkçenin böyle yaygın olduğu bir ortamda, çok 
sayıda Türkçe sözcük, özellikle de Türkçe askeri ve idari terminoloji Fars
çaya girmiştir. Bu terimlerin birçoğu son zamanlara kadar, bazıları da 
günümüze kadar korunmuştur- top > tup, tüfek > tüfeng, çakmak 'tetik' > 
çaxmag, gelen-giden 'tüfeğin mekanizması', yüzbaşı > yuzbaşı, binbaşı > 

minbaşı v.b. gibi. 
Safavi döneminde çok sayıda Türkçe kasideler, gazeller ve mesneviler 

yazılmıştır. Bu dönemde Qavsi, Melik Beğ A veı ve Murtaza Han 
Muzaffer gibi Türkçe divanları olan ve yalnız Türkçe yazan ve Sa'ib-İ 

Tebrizi ve Va'iz-i Qazvini gibi hem Türkçe hem de Farsça yazan şairler 
vardı. Osmanlı padişah Farsça divan yazarken, Hatayı mahlasıyla Şah 
İsmail'in Türkçe divanı vardı. İstanbul'daki Bab-ı Ali'nin Isfahan'daki 
karşılığı Ali Qapu (Farsçada Gapu şeklinde telaffuz edilir) idi. İşte böyle bir 
ortamda, Safavilerin Türkçeye önem vermeleri ve Osmanlılarla olan ilişkileri 
sonucunda çok sayıda Türkçe sözcük Farsçaya girmiştir. Farsça sözcüklerin 
de Türkçeye en yoğun şekilde girdiği dönem Osmanlı dönemidir. 

İran'da Türkçe, etkisini Kacarlar döneminde de devam ettirmiştir. Farsça 
ortamında Türkçenin geniş bir şekilde kullanılması 1950'lere kadar devam 
etmiş, 1960'larda ise İran'da edebi dilde Farsçalaştırma süreci başlamıştır. 
Bu süreç Afganistan'da konuşulan Deri Farsçasını da etkilemiştir. Ancak, 
Cumhuriyet döneminde, Türkiye'nin yardımıyla askeri düzenini kuran 
Afganistan' da askeri alanda kullanılan qaravana < karavana, qaguş < koğuş 
gibi yeni Türkçe terimler, çoqgor 'çukur' uştuq 'küçük çocuk' ve çaqmaq 
gibi bu dilde eskiden yerleşen Türkçe sözcüklerin yanında hala kullanıl
maktadır. 36 Tacikçede ise Türkçe sözcükler edebi dilde ve konuşma dilinde 
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tasfiyeye uğramamış açar> Tac. ôçar 'anahtar', aq saqal > Tac. ôqsaqôl 
'saygıdeğer yaşlı kişi', anuq > anıq > anfq 'açık, aşkar', çaqzr > çaqir 'çakır 
göz - atlar için' ve bununla bağlı olarak ' sarı benekli beyaz taş' anlamında 
sang-i çaqfr gibi birçok Türkçe sözcük bu dilde hala korunmaktadır. 37 

Tacikçede ve Deride olduğu gibi Farsçada da konuşma dilinde, argoda ve 
ağızlarda, arkaizm dahil, birçok Türkçe sözcük ve deyimler hala yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Türkçede de çorba, hora geçmek, ısmarlamak, 

kö/tehor, oruç, rüzgar, ciime-ken > camekan, cepken ve tarvand ya da 
tarvanda> tur/anda gibi sözcükler Farsça arkaizmi örnekleri, Farsçada da 
ayag < ayaq 'samimi, yakın arkadaş' kuk kerden 'kurmak, akord etmek'; 
çug , çarşı esnafı jargonunda, para birimi, papel', dogolu 'ikiz' ve suçf
xane 'deki suçf < süçi < süçik '1.tatlı; 2. şarap', kacave < köç-oba 
'hayvanların ya da arabanın üstünde hazırlanan üstü örtülü, çadırı andıran 
yer', kankaş < kelJeş 'meşveret' gibi sözcükler de Farsçadaki Türkçe ar
kaizmi örneklerinden birkaçıdır. Bu sözcükler ve onlarla ilgili kavramları 
aşağıda açıklıyoruz. 

* Çorba: 

Çarba aslında çar < şôr 'tuzlu' ve 'yemek' anlamındaki ba sözcüğünden 
meydana gelmiştir. Ba 'nın va, aba ve aya gibi şekilleri de vardır. Ba 
sözcüğü de Orta Farsçada bag Avesta dilinde de pak şeklinde vardı. 38 Orta 
Farsçadan Arapçaya geçince 'haraç' anlamında baC' olmuş ve bu anlamla 
geri ödünçleme olarak Farsçaya ve Türkçeye girmiş. Öte yandan, pak'tan 
?paxtan > puxtan 'pişinnek' türemiştir. Her ne kadar puxtan Pehlevice bir 
masdar olarak gösteriliyorsa da 39 onun muzari kökü pux ya da puz değil de 
paz ya da pez - aş-pez 'aş pişiren, aşçı' örneğinde olduğu gibi- düşün

dürücüdür. ?Paxtan masdarının 'pişmiş' anlamındaki ism-i mefulü gibi 
görünen sözcük bugün Tacikçe ve Özbekçede paxta, Türkmencede de 
pağta 'dır ve 'pamuk' anlamına gelir. Pamuk sıcak bölgede yetişir. Bu 
yüzden, paxtö'nin, paınuk kozasının 'pişmiş' yani· olgunlaşmış olarak açılıp 
pamuğu ortaya çıkannış biçimi olduğu düşünülebilir. Bd < bag > bac 
İngilizcede bake olmuştur. Eski İngilizce bacan, Eski Yüksek Almanca 
bahhan, Eski İzlandaca baka, Norveççe, bake, Danca bage ve İsveççe bake 
ile birlikte 'pişirmek' anlamını karşılar ve Proto- Almanca *bakanan 'dan 
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gelir; aynı sözcük, aynı anlamla Eski Yüksek Almanca backan (Çağdaş 

Almanca backen) ve Orta Flemenkçe backen (bugün Hollanda'da telaffuz 
edilen şekliyle bakken) ile birlikte Proto-Almanca *bakkanan'dan gelir; 
'kızartmak' anlamıyla da Yunanca phôgein ile birlikte *bhög-Ibhôg- şek

lindeki Hint-Avrupa kökenli bir sözcükten gelmektedir. 40 Görüldüğü gibi bu 
sözcüklerin hepsi de yukarıda belirttiğimiz A vesta dilinden alınma pak ile 
yakından ilgili olmalı. 

Ba Farsçada birçok yemek adında vardır, mast-ba > mastva> mastava 

'yoğurtlu aş' (bu sözcük Türkınencede messewe olmuştur), zfre-ba 'kim
yonlu aş' ve Türkçede, Arapçadan alınmış şekliyle zülbiye olarak bilinen bir 
çeşit hamur tatlısı bunlardan birkaçıdır. zaICt-ba, 'sülük biçimli yemek' 
anlamına gelir ve zaM 'sülük' + 'yemek' anlamındaki ba'dan oluşmuştur. 
İnce hamur şeritlerinin kıvrılmasıyla yapıldığı için, sülüğü andıran bir biçimi 
olan bu hamur tatlısına Arapça şekliyle Anadolu'da 'zülbiye' denir. Aynı 
tatlının başka bir Arapça adı Farsçaya zCtlbiya şeklinde bir geri ödünçlenmiş 
sözcük o larak girmiştir. 4 ı 

XVII. yüzyılda yazılan Meninski sözlüğünde zfre-ba'nın değişkeleri 

olarak zir-ba ya da zfr-bac şeklinde verilen yemek adında, 'yemek' 
anlamındaki ba sözcüğünün aslı olan bdg'ın Arapçada kullanılan bac şeklini 
görüyoruz. 42 

Doerfer ve Hasan Eren çorba konusunu ele almışlar. Doerfer çorba 'nın 

Türk lehçelerindeki varyantlarını göstenniş ve Türkologların düşüncelerini 
aktarmış, ancak ba'yı incelememiştir. 43 Aynı şekilde Hasan Eren de Farsça 
ba üzerinde fazla durmamış, çorba'nın çeşitli ctil1erdeki şekillerini verdikten 
sonra "Farsça Ş Türkçede ç- ye çevrilmiştir. Farsça şaltCtk > çeltik örneğinde 

olduğu gibi" demiştir. 44 Burada bir açıklama yapmak gerekir; Farsçada hem 
J.l A hem de J.l ~ vardır. 45 Bunlar sırasıyla çCiltCtk ve şaltCtk şeklinde açık e 

sesiyle telaffuz edilirler. Farsçada bu sözcüklerin türevIeri yok. Farsça söz
lükler de onların kökenini göstermiyor. Ancak çeltük> çeltik 'in morfolojik 
yapısına bakılırsa Türkçe gibi görünüyor; araştırılması gerekir. Tietze de 
kelime başındaki ışı ~/çl gelişmesini vurgulamış ve çorba 'nın mecazi an-
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lamını vermiştir. 46 Rasauen de çorba'nın çeşitli Türk dillerindeki şekillerini 
verdikten sonra Fars. şorba'dan geldiğini ve şor'un 'tuz' anlamına geldiğini 
yazıyor ve sözcüğün ba kısmını açıklamıyor. 47 

* Pişmaniye - Höşmerim: 

Burada dikkate değer bir nokta da Türkçede adı yabancı kökenli olan 
birçok yemek adlarının Arapça olması ya da Arapçayı andırması ve -iyye > -
iye ekiyle bitmesidir- lebeniye 'bir çesit etli yoğurt çorbası', şehriye, 

pişmaniye gibi. Bunlardan şehriye 'nin aslı Arapça 'saç' anlamındaki şa 'r ile 
ilgili olarak saçı andıran (çorba) demek olan şa 'riye 'nin Türkçede, halk 
etimolojisi çerçevesinde algılanmış biçimidir. Pişmaniye de halk 
etimolojisinde pişman olmak'la bağlı olarak açıklanır ve bu tatlının yendiği 
zaman insanın ağzına bumuna yapışarak yiyeni pişman ettiği için ona 
pişmaniye adı verildiği söylenir. Halbuki, onun aslı Farsça paşmfne ya da 
peşmfne' dir ve Türkçede, yukarıda açıkladığımız halk etimolojisi sonucu 
pişmaniye olmuştur. Osmanlı padişahlarının şölenleri sırasında geçit 
yapanların arasında peşmfneciler de vardı. 48 Peşmfne 'yün' anlamındaki 
Farsça paşm > peşm'den gelmektedir ve aslında 'yün biçimli tatlı' demektir. 
Bugün Farsçada bu tatlının adı paşmak > peşmek 'tir. 49 Günümüz 
Türkçesinde de peşmfne bir çeşit yünlü Hindistan şalına deniyor. Yine bir 
Balıkesir tatlısı olan ve Farsça adı hoş merhem olan höşmerim 'in halk 
dilinde, tatlıyı yapan bir kadının kocasının bu tatlıyı beğenip beğenmediğini 
öğrenmek için ona sorduğu "hoş mu erim? JJ şeklindeki sorusundan geldiği 
söylenir! Hasan Eren, höşmerim 'in tanımını yaptıktan sonra,"yerel ağızlarda 
öşmerim, höşmelim, höşmelim, öşmelim gibi birtakım biçimler de kullanılır; 
dar bir alanda höşmeri olarak da geçer..." diyor ve bu sözcüğün kökeninin 
bilinmediğini yazıyor. 50 Halbuki, Farsçada, Arapça merhem, merem şeklinde 
de vardır. SI Bence hoş merhem önce hoş merem olmuş, daha sonra da Ş 
sesinin inceltici özelliğinden dolayı höşmerem > höşmerim olmuştur. 
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* Hora lJecmıeK 

Hora geçmek'teki birİnci sözcük Farsça xorden masdarının xor şeklindeki 
muzari kökünden -a ekiyle yapılmış bir sıfattır ve Farsçası xora' dır. 
Xorden'in 'yemek"ten başka 'çarpmak', 'değrnek' ve 'uygun düşmek' 
anlamları da vardır. Xora'nın bu bileşik fiildeki anlamı da 'değen, yarayan, 
uygun düşen' gibi sıfatlardır. Bu sıfat bugün Farsçada kullanılmamaktadır. 
Bu sözcükle yapılan bileşik fiilde Türkçe geçmek masdarının kullanılması 
merak konusudur. Bence bu masdar Farsça 'olmak, dönüşrnek' anlamındaki 
gaştan > geşten'in Türkçeleşmiş şeklidir. Bunu şu şekilde gösterebiliriz: 
xora gaştan (geşten) > xora geçmek. Aynı değişimi vazgeçmek'te de 
görüyoruz. Bu sözcüğün aslı Farsça baz amadan (baz ameden) ya da baz 
gaştan'dir. Farsçada baz> vaz birbirinin yerine kullanılabilen iki sözcüktür. 
Buna göre de baz amadan> vaz amadan'in karışık bir çevirisi vaz gelmek 
oluyor. Nitekim" Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek?" dizesiyle başlayan 
türkünün ikinci dizesi aslında "Gönül bu sevdadan vaz mı gelecek" 
şeklindedir. Kafiye de bunu gerektiriyor; .. vaz mı geçecek uygun düşıııüyor. 
Yunus Emre'de (Xııı-xıv. yüzyıl) 'feragat etmek, vazgeçmek' 
anlamındaki vazgel- bileşik fiilini görüyoruz: "Her kim bu hali bilir 
kendözünden vazgeıür".52 Ahmet Paşa'nın da meşhur "murabba " , şiirinde 
de vaz gel- bileşik fiili kullanılmıştır: Dir idim 'ışk kopuzung işidüp vaz 

gelem Vay göngül ey vay bu göngül vay göngül ey vay göngül. Aynı 
anlamdaki vazgelmek ile vazgeçmek'i bir arada, XVII. yüzyılda Meninski'de 
görüyoruz. 53 Farsça ~ Gaştan 'in Türkçedeki fonetik çağrıştırmasıyla, 
xora gaştan (geşten) 'uygun olmak' > xora geçmek örneğinde olduğu gibi, 
baz (vaz) ameden'in eşanlamhsı baz (vaz) gaştiin (geşten)'in etkisiyle 
gelmek zamanla halk arasında geçmek'e dönüşmüş olabilir. Hora geçmek 
nedense Türkçe sözlüklerde, yanlış olarak, 'değersiz, önemi olmayan, aşağı' 
anlamındaki hor maddesi altında xor görmek deyiminin yanında veriliyor. 54 

* Köftehor: 

Köftehor da Türkçe Sözlük'te gösterildiği gibi "Fars. kilfte-hor "'dan 
gelmiyor. 55 Köftehor, Farsça 'sopa darbesi' anlamındaki kilft ile 'yiyen' 
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anlamında bileşik sıfat yapan xor muzari kökünden meydana gelmiştir ve 
'sopa ya da dayak yiyesice' demektir. Türkçede, halk dilinde kuft-xor'un 

telaffuz edilebilmesi için t ile x sesleri arasında bir ünlü türüyor ve kuftixor 

oluyor. Halk dilinde bir anlam ifade etmeyen kufti de köfte'ye dönüşüyor. 

Böylece köftehor sözcüğü ortaya çıkmış oluyor. 

* Ismarlamak: 

Ismarlamak da 'emanet etmek' anlamındaki Orta Farsça ospar-la- 'dan 
muhtemelen şöyle bir gelişmeyle oluşmuştur: ospar-la- > uspar-la- > 

usbarla- > ısbarla- > ısmarla-. Sonuna isimden fiil yapma eki, +la- getirilen 
Orta Farsça avfspdr- fiilinden türeyen ôspar- ise daha sonra Farsçada sipur
olmuştur. 56 Günümüz Farsçasında 'emanet etmek, teslim etmek' 
anlamındaki sipurden masdarının muzari kökü sipdr- 'dan türeyen sipdriş de 
Türkçede değişik bir anlam kazanmıştır. Isparlamak > ısmarlamak 

örneğindeki p > m şeklindeki ses değişmesi olayını Türkınencede ıspanak> 
ısmanak örneğinde görüyoruz. 

* Orospu: 

Orospu sözcüğü de arkaik bir Farsça sözcüktür. Türkçede bu sözcüğü 
oruspi ve ruspi şeklinde Meninski sözlüğünde görüyoruZ. 57 Bu sözlükte 
"veled-İ zina" ve "haram-zade" anlamlarında oruspi oglz ve ruspi oglz, bir de 
'fahişelere düşkün' anlamında ruspi-pdre var. Ferheng-i Amid de bu 
sözcüğü rôspf şeklinde veriyor ve onun rô-sepfd veya ru- sepfd (yüzü ak) 
bileşik sözcüğünün kısalmış şekli olduğunu yazıyor ve rüspf-zdd'ı 

'haramzade' ve ruspf-bdre'yi de 'zina-kar' anlamlarıyla açıklıyor. 58 Hasan 
Eren, "Far. rüspl' den" geldiğini ve baştaki o sesinin Türkçede türemiş 
olduğunu yazıyor. 59 Mo'İn ise rusbf ve onun eski şekli rôspf ve rôspf < 
ru;-,pf örneğinde bu sözcüğün iki şeklini veriyor ve onun Pehlevice rôspfk'ten 

geldiğini açıklıyor. 6o Bu sözcük, Türkmencede, p > m ses değişmesi, 
metatez, r ünsüzünün ikizleşmesi (şeddeli söylenmesi) ve o >, a değişmesi 
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57 
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sonucu orramsı olmuştur: rôspf > orospz > orrospz > orrosmz > orromsz > 
orramsl. 

Rüzgar'ın 'yel' anlamı bugünkü Farsçada yoktur. Mo'in, 'zamane' 
anlamındaki ruzegar'ın Pehlevice "rôckar'''dan geldiğini yazıyor. 61 Yalnız 
Steingass ruzgar'ın bir anlamını wind olarak vermiştir. 62 Sözcüğün bu 
anlamını Hasan Eren de İngilizce olarak aktarıyor. 63 Rüzgar sözcüğünün 
'yel' anlamı İran'ın kuzeyinde, Mazenderan bölgesi ağızlarında ozgar 
şeklinde korunmuştur64 . Bu sözcük aynı bölgede uzer şeklinde ve 'Elburz 
Dağı'ndan kırsal bölge ve deniz yönünde esen gece esintisi' anlamında ve65 

ozer şeklinde ve 'Akşam Elburz Dağı 'ndan denize doğru gece ve gündüz 
esen güney Hazer Denİz bölgesi rüzgarı' anlamında vardır. 66 Anadolu'da da 
'yel' anlamında ölüzger ve ölüzgar şekillerinde vardır. 67 Bunlar da rüzgar 'ın 
fonetik değişime uğramış biçimleridir ve yukarıda bildiğimiz İran'ın 
Mazenderan bölgesi ağızlarında kullanılan ozar'i çağrıştırmaktadır. 

* 

Oruç sözcüğünün Farsça 'gün' anlamındaki rôz ya da ruz'dan türeyen 
ruze'den geldiği söylenir. Bu sözcüğün oruç olması için ise fonetik bir 
gerekçe yok. Ruze'nin Türkçede oruze ya da oruza olması gerekirdi, 
Türkmencede oraza ya da araza olduğu gibi. Aslında oruç A vesta dilinde 
kullanılan roaça'nin değişikliğe uğramış daha sonraki bir biçiminin Türkçe 
fonetiğine uydurulmuş bir şeklidir. Bu sözcük bugün İrani dillerde ya da 
lehçelerde korunmuştur; mesela Belüçide roç şeklinde vardır ve 'gün' 
anlamına gelir. 68 Oruç 'un Eski Türkçe karşılığı baçak'tır. DL T' de "Hırİs-
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Mo'in, c.II, s. 1688 
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Hasan Eren, s. 345 
Kaynak kişi: Yusuf Azmun 
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tiyanların orucu" diye tanımlanmış.69 Bu sözcük de Eski Türkçe 'bağlı 
tutmak, kapamak' anlamındaki ba- fıil kökünün bir türevi olmalı. Oruçla 
ilgili bu kavram bugün Anadolu ağızlarında ve Türkmencede korunmuştur. 
Türkmencede oruçlu olana ağzı bekZi denir. Türkmencede iftar sözü yoktur, 
onun karşılığı da ağzaçar < ağız açar' dır. 

* Camekan: 

Türkçede yaygın olarak kullanılan cdmekdn sözcüğünün aslı cdme 
ken'dir. Came 'giysi' demektir, -ken ya da -kan, 'çıkarmak, soymak' 
anlamındaki kenden (kandan) masdarının muzari köküdür ve başka 

sözcüklerle birlikte' ... çıkaran, çıkarılan' anlamlarında bileşik sıfatlar yapar. 
Meninski' de LJI.5....ı4- ve ~4- şekillerinde verilmiş ve y, ~ h ~ o.l.ak 

(hamamda giysi çıkar[ a] cak yer) şeklinde bir açıklama yapılmış.70 N abi de 
Hayriyye 'de şöyle diyor: Şi'r-i bi- ma'ni-i bi- ihama / Benzer ol cdme-ken 
üzre came. Bugünkü Farsçada hamamlarda soyunma ve giysi asma yerine 
raxt 'giysi' - kan denir. Bu bileşik sıfatın Osmanhca telaffuzu raxt-ken' dir. 

* Cepken: 

Farsça -ken ekini Türkçede kullanılan cepken sözcüğünde de görüyoruz. 
Bu sözcük Farsçada çap-kan'dir ve 'sol tarafı yırtmaçlı, soldan çıkarılan 
giysi' demektir. 71 Tietze, cepken'in aslında çek-men olduğunu ve yapı olarak 
dola-man'a benzediğini yazıyor. 72 Türkmencede uzun açık e (a) sesiyle 
ça:kmen sözcüğü var ve Türkmen Dilinil] Sözlügi'nde şöyle tanımlanıyor: 
"Düye (deve) yüngünden dokalıp tikilen içliksiz ( astarsız) daşkı ( dış) 
geyim.,,73 Türkmencede ça:k- fiil kökü yok; eğer bu sözcük çek- fiil köküyle 
bağlantılı olsaydı Türkınencede çekmen olurdu. Bence, Türkmence çakmen 
Farsça 'soltarafı yırtmaçlı, soldan çıkarılan bir çeşit aba' anlamına gelen 
çapkan'in 74 fonetik değişime uğramış bir biçimidir. Yani Fars. çap-kan> 
Tkm. (metatez sonucu) ça:kpen > (p ~ m sonucu) ça:kmen olmuştur. Çünkü 
Türkmencede ıspanak> ısmanak ve (ağızlarda) Ar. ekber> ekper > hekmer 
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örneklerinde olduğu gibi p sesi kolayca m sesine dönüşebilİyor. Hasan Eren, 
Doerfer ve Ramstedt gibi Türkologların düşüncesi esasında "Türkçe çepken, 
Farsçaya çapkan olarak geçmiş". Eren bu sözcüğün Moğolcada da Türkçe 
bir alıntı olarak kullanıldığını yazıyor. 75 Eğer bu sözcük Farsça -ken ekİ ile 
bağlantılı değilse ve bu dile Türkçeden çapkan şekliyle geçmişse, o zaman 
onun bir imla ya da telaffuz yanlışlığı sonucu Farsçada değişmiş olduğunu 
düşünebiliriz. 

* "",."''''1111('''' Dilindeki Arkaik Sözcükler: 

Farsça konuşma dilinde ya da argoda birçok arkaik sözcük var. Bunlardan 
biri dogolü ya da dogulü artık edebi' dile de yerleşmiştir. Aşağıda, bu tür 
sözcüklerin yaygın olarak kullanılanlarından birkaçını veriyoruz: 

* Ayag: 

Konuşma dilinde, ayaq > aydg 'yakın, samimi arkadaş' anlamında çok 
yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür: md bd ham aydg hastim 'biz çok 
yakın arkadaşız'. 76 Eski Türkçede 'korumak' anlamına gelen aya- fiil 
kökünden gelen ayag 'merhamet ve saygı' anlamlarına da gelir: ayağqa 
tegimlig 'saygı değer'. 77 Ayağ, 'lakap' anlamına da gelir. 78 'Kadeh' 
anlamındaki aydg ise Farsçada klasik edebiyatta kullanılmaktadır. Bu 
anlamıyla Tacikçede vardır ve ayôg şeklinde telaffuz edilir. 79 

* çag: 

Farsçada, özellikle de Tahran çarşı esnafı jargonunda, Türkçe argo 
sözcüğü papel' in karşılığı olarak çug kullanılır. 80 Bu, büyük bir olasılıkla, 
eski Türkçede bir uzunluk ölçüsü olan çıg'ın8 ] değişime uğradıktan sonra 
Farsçada yerleşen biçimidir. Türkıneticede ağızlarda kullanılan 'ölçüp 
biçmek, derleyip toparlamak'anlamına gelen çuğlamak da çüg ve çıg ile 
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ilişkili olabilir. Çuglamaq 'bohçalamak' anlamında Divanü Lugat-it-Türk ve 
Senglah'ta vardır. 82 

*Kuk: 

Farsçada yaygın olarak kullanılan ve bugün sözlüklerde Farsça olarak 
gösterilen ' kurgu, akord, akordlu olma durumu, sağlam' gibi birçok anlamı 
olan kCtk, Eski Türkçe 'ezgi' anlamındaki kög veya küg'den geliyor. 
Farsçada KCtk kerden veya kCtk kardan 'saat gibi kurgulu şeyleri kurmak ya 
da sazı akord etmek' anlamına gelir. Bunun Türkçe karşılığı (sazı) kök etmek 
ya da köklemektir ve (telli bir müzik aletini) 'akord etmek' demektir. 83 "İyi 
misin" demek için Türkmenler "(sen) kök mi, gurğun mı? JJ ya da "keypiFz kök 
mi? JJ derler. Bunun Farsça karşılığı "keyfat kCtke < kCtk ast? JJ oluyor. Bu 
geniş bir konudur; ayrıca incelenmesi gerekir. Daha önceki bir yazımda buna 
dokunmuştum. Azericede de bu sözcükten türemiş 'sağlıklı durumda olmak, 
çok iyi durumda olmak'anlamında kökôl- fii! kökü var. Azericede, ayrıca, 
keji kökôlmek, (müzik aletini) köklamak gibi deyimler de var. 84 

* Doğolu ya da Doğulu: 

Türkçede kardeşlerle ilgili sözlerde genellikle -ganl -gen> -anı -en, -mış 

I-miş ve arkaik -glzl-gli partisİp eki vardır. Türkmencede tog-gan > doğ-an, 
'kardeş' demektir. Eski Türkçede bunun karşılığı togmış'tır. çağataycada 
toğgan 'birader, hemşire, kardeş, necib, soy, kuş, ata bir ana bir kardeş, ağa 
ve İni (ağabey ve kardeş), eke ve üke (abla ve kız kardeş)' anlamlarına 
gelir. 85 Türkmencede anne tarafından kuzene çıkan denir. Çı- fiil kökünün 
'kesrnek ya da yırtmak' anlamında Çlz-, CZf-, yzrt- ailesinden olduğunu 
düşünüyorum. Tog- fiil kökünün de togra- ile ilişkili olduğunu göz önünde 
bulundurursak, bu fiil kökünün de, kesmek, yzrtmak gibi kavramlarla ilişkili 
olduğunu düşünebiliriz. 

Türkçede eski bir ek olan -gtz i -gli (-Gl!) partisip ekinin izini Farsçada 
'ikiz' anlamındaki dogolCt ya da dogulU örneğinde görüyoruz. Bu, 
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muhtemelen şöyle oluşmuştur: toguglu > toğuglu > doğuglu > doğulu > 
dogulıl ya da doğalıl. Farsçadaki şekliyle dogolu ya da dogulıl halk 
etimolojisinin gadrine uğruyor. Farsçada 'iki' do şeklinde telaffuz ediliyor. 
Bu yüzden de Farsça 'ikiz' anlamına gelen dogolıl 'nun başındaki do 'iki' 
olarak algılanıyor. Dolayısıyla da uçuze se golıl, dördüze 
çahargolıl ... deniyor. Doerfer bu sözcüğü doğu 1- ile ilişkilendiriyor ve 
Tü. * tuyyan 'ın 1(ardeş', çağ. tuqqan 'ın 'akrabalık', Kırgızca tüyan 'ın da 
'akraba' ve "chiv." toyan 'ın 'kardeş' anlamına geldiğini yazıyor ve * tuy 
(u)lı'dan gelmiş olabilir diyor. 86 Halbuki bu sözcük, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, tog- fıil köküne, diğer akrabalık adlarında olduğu gibi, bir partisip eki -
bu durumda, - GlI partisip eki- getirilerek yapılmıştır. 

Yabancı sözcüklerdeki do 'nun, ya da Farsçada do telaffuz edilebilecek 
sözcüklerin, sözcük parçalarının ya da morfemlerin 'iki' anlamında 

algılanması Farsçada çok yaygındır. Mesela, Fransızca de lux Farsçada do 
luks şeklinde telaffuz ediliyor ve buradaki do 'iki' olarak algılanıyor; sonra 
herhangi bir şeyin fazla lüks olduğunu belirtmek için de se luks deniyor! 
Aynı şekilde, adı Rusçadan alınan iki atla çekilen faytona doroşke deniyor; 
bugün Isfahan'da, tek atla çekilen faytonayek roşke > yeroşke deniyor! 87 

Dogolıl sözcüğünde sondaki u sesinin uzun olması, Farsçada imla ile ilgili 
bir durumdur; Farsçada vav ve ya harfleri eğer v ve y şeklinde telaffuz 
edilmiyorsa hem Farsça hem de yabancı kökenli sözcüklerde sırasıyla u ve f 
şeklinde uzar; yle.j:J ya da )§.j:J sözcüğünün sonundaki -lu ekinin ünlüsü de -
lü şeklinde uzar. Çünkü Farsçada ve Arapçada, bilindiği gibi, ünlü olarak 
vav, ü şeklinde okunur. Farsça sözlüklerde yleya da )§ şeklinde bir madde 
yoktur. Türkçe isimden İsim yapan -lı/-li ekinin eski Anadolu Türkçesindeki 
şekli -lu/-lü de Farsçada,' özellikle de soyadıarında çok kullanılan bir ektir: 
Şamlü, GaraçorZü, Baharlü gibi. İskarnbil oyununda da "as" ya da Türkçe 
"birli" olarak bilinen kağıdın adı Farsçada yek-lü > yeklü, "güzel ikili"'ye de 
Farsçada dü-lü > do-lu> dolü denir. 88 

* Yazım ve Okuma ol "..Ol, 11"11-0 .n. B azı 

Sözcükler 

Farsça ünlü imlasından bahsedilmişken, bu dilde Türkçe sözcüklerde elif 
harfinİn kullanılışInIn ortaya çıkardığı bazı sıkıntıları da gözden geçirmek 
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gerekir. Bilindiği gibi, Farsçada elifbaşta medli olduğu zaman ve ortada ve 
sonda daima uzun a (a) şeklinde okunur. Farsçada, Türkçe kökenli 
sözcüklerin yazımında ünlü seslerin karşılığı olan vav, elif ve ya 
kullanılmammışsa da bu sözcüklerin Farsçada telaffuzu değişmektedir. 

Aşağıda açıklayacağımız Mengü Berti Farsçada Monkebernf olmuştur. Eski 
Türkçe ve Farsça metinlerde bazen elifin fetha yerine de kullanıldığını 

görüyoruz. Mesela eski Türkçe çeçim > cecim ve cicim89 Farsçada cacfm 
~4- olmuştur. Azericede kullanılan külek, JJ'J..f. şeklinde yazıldığı için 
Farsçada kulak şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eski Türkçe 
çeküç'ün Farsçada çakuç şekli, (çelik çomak oyunundaki) çelik'in de çalfk 
şekli vardır;9o adı geçen oyunun adı da Farsçada atiik duliik'tir. 91 Türkçe elek 
de Farsçada kullanılan bir sözcüktür. Farsçası ard-bfz ise günümüzde hiç 
kullanılmaz. Hatta Türkçe "unu eleyip eleği asmak" deyiminin karşılığı bu 
deyimin harfiyen çevirisi olan " ard ra bixUin va aUik (elek) ra avixtan" 
şeklindedir. Farsçada bu Türkçe sözcükten iiliikf şeklinde 'saçma' anlamında 
bir sıfat bile türemiştir. Mesela Farsçada so 'al-e alak; vii ciivab-e kalak; 
'saçma sorular ve baştan savma (yalan) cevaplar' anlamına gelen bir sözdür. 

Burada bir noktayı daha açıklamak gerekir. Qa/harfi Tacikçe ve Deride 
genellikle kalın k sesiyle (q) telaffuz edildiği halde Farsçada g şeklinde 
söyleniyor. Aşağıda yazımlarından dolayı değişen bazı sözcükleri tanı

tıyoruz: 

* Qara > Gara ve Gara 

o.) Farsçada giirii şeklinde okunur, aynı sözcük \.) şeklinde yazılmışsa 
giira okunur, giirii agaç ve giira agaç örneklerinde olduğu gibi. Eskiden, 
İran' da kervanları eşkiyalara karşı korumakla görevli silahlı tim in adı olan 
Türkçe qara süren'in Farsçada garii suran, gara suran, giira suran ve gara 
suran gibi şekilleri vardır. Farsçada açık e yazımında kullanılan elif, 
muhtemelen Türkmen sözcüğünün bu dilde Türkman okunmasına neden 
olmuş ve bu sözcüğün sonundaki -man ekinin 'benzemek' anlamındaki 

Farsça mandiin masdarından türediği düşüncesinin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Muhtemelen ağaç eri sözünden alınan İran' da bir yer adı olan 
i..S.J4-\.i:.\ de Farsçada ağa carf şeklinde telaffuz edilir. 
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Farsçada kecave 'hayvanların ya da arabanın üstünde hazırlanan, üstü 
örtülü, çadırı andıran yer' üzerinde ve kenkaş 'meşveret' gibi sözcükler de 
yazımından dolayı Farsça olduğu sanılan sözcüklerdendirler. Bu sözcüklerde 
de fetha ya da açık e sesi elifile gösterilmiştir. 

Kadibe ve Kacave < Köcöbe' den 

~L:;...S 03L:;...S, ~ ve o~ şekillerinde yazılan ve sırasıyla kacaba(-e), 

kacava( -e), kacaba( -e) ve kacava( -e) gibi telaffuz edilen ve hepsi aynı 

anlama gelen bu sözcüklerden kacaba ya da kacabe daha eski ve Artar'ın 
Tezkiretü'l-Evliya adlı eserinde geçiyor;92 kacava ya da kacave ise Farsça 
edebi dilde en çok kullanılanıdır ve Ferheng-e Farsi'de (Mo'in) (Türkçeye 
çeviriimiş şekliyle) şöyle açıklanıyor: Deve ya da katırın üstüne, iki tarafa 
berkitilen, üstü açık ya da gölgelikli, her birinde bir yolcunun oturabildiği 
ağaçtan yapılmış odacıklar; eskiden yolcu taşımakta kullanıyordu. 93 Burhan
ı Katı' da kecabe'yi şöyle anlatmaktadır: "Arabe vezninde mahfeyeye denir 
ki ekseriya Kabe yolunda develere ve katırlara çatıp üzerine binerler. 
Arabide hevdec denir". Aynı sözlük kecave için "Kecabe manasınadır" 
diyor, kecebe'yi "Kecabe muhaffefidir" şeklinde açıklıyor, keceve'yi de " 
Feth-i cİlnle kecave muhaffefidir ki mahfedir. Arabide hevdec denir" şek
linde açıklıyor. 94 

Türkmen Diliniı] Sözlügi'nde de kecebe (b sesi, b ile varasında bir ses 
olarak kecef3e şeklinde telaffuz ediliyor) var. Türkmen DilinilJ Sözlügi'ndeki 
açıklamanın Türkçe çevirisini veriyorum: ı. Gelini (damadın evine deveye 
bindirerek getinnek için) özelolarak ağaçtan yapılmış üstü dört tarafa eğimli 
bir alet; 2. Bir halı deseninin adı. O kecebii:1J giirışmaq- ([insanın] kecebesi 
karışmak) a. bir şeye öfKelenrnek; b. sinirlenmek; c. karmakarışık olmak, 
içinden çıkılmaz duruma gelmek; d. şaşakalmak. 95 'Kafası karışmak' anla
mındaki deyimde kullanılan kecebe, 'kafa' anlamına gelir. Çünkü kafa da 
kecebe gibi bir gövdenin en üst kısmında yerleşir. Türkmencede kecebe 

bugün yalnız gelini taşımak içindir. Kecebe eskiden beri hep ya devenin 
üstünde, ya da bir at arabasının üstünde olur ve gelin, mutlu gününde aynı 
taht-z rev6n'da oturan padişah gibi insanlara yüksekten bakar. 
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Mo'in, c. lIf, s. 2911 
Mo'in, a.y.'de 
Mlitercim Asım, BlIrh611-/ Katı, Hazırlayan Prof. Dr. Mürsel Öztürk ve Dr. Derya 
Örs, TDK, 2000, s. 409 
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Anadolu ağızlarında da kecefe, kecere, keceve, kecire ve kecre adları 

verilen sözcükler 'dokumacıhkta ipliği sarmakta kullanılan çıkrık' anlamına 
gelir. 96 Bunların kecebe ile ilişkilerinin olup olmadığı ayrı bir araştırma 
konusu olabilir. Ancak kecefe'nin Anadolu ağızlarında "dokumacıhkta kul
lanılan üzerine iplik çilesi geçirilen, çıtalardan yapılmış, koni biçiminde bir 
aracın adı,,97 olması, onun fonetik bakımından kecebe'ye benzemesi yanında 
"koni" biçimiyle de kecebe'yi andırdığı akla gelmektedir. Konu araştırılırsa 
fonetik yönden de ilginç sonuçlar elde edilebilir; çünkü 'çıkrık' anlamında 
Azericede côhrô sözcüğü var. 98 Bu da yukarıda geçen cekere ya da 
cekire'nin vurgusuz orta hecesinin ünlüsünün düşmüş ve metateze uğramış 
biçimi olan cekre' den ses değişimi sonucu ortaya çıkmış bir sözcük olabilir; 
yani, kecere > cekere> cekre> côhrô. 

Yomut Türkmenleri kecebe 'ye köcöbelköcebe derler. 99 Devenin üstünde 
ağaç ve kamıştan çadır biçimli, biraz öne doğru eğimli bir yer yapılır ve 
üstüne püsküllerle süslenmiş beyaz bir örtü örtüıür. Bu örtüye yelen denir ı 00. 

Köcöbe'nin tepesine de bir çan yerleştirilir. Köcebe'nin içinde palas 
dedikleri bir çeşit kilim katlanarak çocukların otunnası için de bir yer 
yapılır. Gelinin oturduğu yer tutz denilen bir püsküııü beyaz perdeyle ayrılır. 
Deve de rengarenk kumaşlar ve deve için dokunmuş özel biçimli küçük halı 
parçalarıyla süslenir. Köcöbe'yi genellikle maya adı verilen beyaz bir deve 
çeker. KöcöbalJ çekma:ge ak maya gerek dizesiyle başlayan Türkmen halk 
türküsü de aq maya'nın önemini dile getirmektedir. Eskiden aq maya ile 
çekilen köcöbelköcebe önemli şahsiyetlerin cenazesini taşımak için de 
kullanılmıştır. XVIII. yüzyıl Türkmen klasik şairi Mahtumkuh 'nın cena
zesinin aq düye (deve) üzerinde taşındığı söylenir. 

Köcöbe için bu kısa bilgiyi verdikten sonra, onun yüksek mevkide yer
leşen taşıma/ köç çadın ya da aba 'sı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden de 
köcöbel kecebe'nin aslında köç aba olduğnu düşünebiliriz. Oba 'çadır' 

anlamına geldiği gibi (birçok çadırdan oluşan) 'köy' anlamına da gelir. 
Bugün Türkmencede köy için ôba denir ve ôfJa şeklinde telaffuz edilir. 
Türkmen DilinilJ Sözlügi'nde ôba sözcüğünde " Halkı tanmla uğraşan 
mesklin yer" şeklinde açıklanmıştır. 101 Türkçede: "ı. Göçebelerin konak 
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Derleme Sözlüğü, c. VIII, s. 2714 
Kaynak kişi: Gülseren Tor 
Azarbaycanca - Rusca Lüğat, Baku 1985, s. 404 
Kaynak kişi: Y.Azmun 
Abdurrahman Axund Tengli Garaqçı, Fazd'ilü't-Türkmdn, Gonbed-e Kavus, 1364, s. 
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yeri; 2. Bu konak yerinde konaklayan göçebe halk veya aile; 3. Genellikle 
bölmeli göçebe çadırı" anlamlarına gelir. 102 'Konak yeri'ne yurt deniyor. Bu 
konuyu da daha sonra ele alacağız. Divanü Lugat-it-Türk oba'yı el-qabfle 
şeklinde açıkbyor. I03 Bu sözcük, Ferheng-e Farsİ (Mo'in)'de ~\ şeklinde 
yazılmış ve DLT'e yakın bir tanım la açıklanmış: Türklerin bir boyu ve 
topluluğu. ı04 Türkçe öbek sözcüğü de oba ile ilgilidir. Senglah, oba için 
xiiymiihd anlamını veriyor. 105 Moğolcada obag ya da obug 'klan' ve 'aile' 

ı ı 1· 106 M . k' lı \ d \ b" .. . d . 107 an am arına ge ıyor. enıns ı . .) ya a~.) - o tııçın goç evı emış. 

Mo'in'de, ~\ şeklinde yazılan oba ise obbe olarak şeddeli b ile telaffuz 
edilir. 108 Aslında birkaç çadırdan (obadan) oluşan Türkmen köyüne de 
İran'da obbe denir. Bu örnekte olduğu gibi Farsçada sonu e ile biten iki 
heceli sözcüklerde ünsüz ikileşmesi olayı vardır- tepe> tiippe, teke > tiikke, 
kebe 'bir çeşit tüylü kilim; kalın keçe' > giibbe, yeke 'iri' > yiikke/yekke 
örneklerinde olduğu gibi. Farsçada yekke ile yapılan yekke- beziin bileşik 
sıfatı 'pehlivan, kabadayı' anlamına gelir. 109 Türkçede kullanılan testere 'el 
bıçkısı' anlamında Farsça dest-ere' den gelmektedir. Bu örnekteki ere de 
Farsçada iirrii > iirre olmuştur. Bu şekliyle Tacikçe llo ve Özbekçedelll de 
vardır. 

Türkçe sözcükler için, özellikle de Farsçada geçen Türkçe sözcükler için 
düzgün bir yazım sİstemi olmadığı dönemlerde, Türkçe bilmeyen Farsça 
müstensihler Türkçe sözcüklerin yazımını kendi yazım mantığına 

uydurmuşlar ve bir fonetik kargaşa yaratmışlar. Yazımı değişen bu sözcükler 
bir süre kullanılmayınca Türkçede unutulmuş ve daha sonra değişik bir 
telaffuzla yabancı sözcüklermiş gibi Türkçeye girmişler. İşte ilk şekliyle 
~L;...S muhtemelen ~ < köç ve ~\ < oba'nın birleşmesini oluşturan bir yazım 
biçimidir ve sonra bu sözcük kiicdbe ve diğer değişkeleriyle yeniden 
Türkçeye girmiştir. Latin dilinde açıkladığı ~L;...Sve o.)L;...S'yi Meninski 
(Türkçeye çevirirsek) şöyle tanımlıyor: Çok rahat arabaların ya da develerin 
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Türkçe Sözlük, c. II, s 1667 
DLT, c. I, s. 86 
Mo'in, c. I, s. 13 ı 
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üstüne yerleştirilen, içine kadınların yerleştirildiği, erkeklerin yolculuk ettiği 
bir çadır. Meninski daha sonra Y.J~\ ~)..lj o}~ j\ y. " bir ez (biraz) keca.ve 
tedarük idüp" örneğini kullanıyor. i 12 Zaten, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
Meninski aba için göç evi demiş. Buna göre, göç evi varsa göç aba'sı da 
olabilir, köç aba> köcebe ve kecebe olmuştur. 

Bugün, 'yük taşımak için kullanılan araç' anlamında kacaba Özbekçede 
de var ve kacaba şeklinde teaffuz ediliyor. Özbekçede 'karnı büyük' olanlara 
da kacaba qarin deniyor! Tacikçede de kacaba var ve kacôba şeklinde 
telaffuz edilir. 

Türkçe göçebe, köçöbe > keçebe 'ye benziyor ise de ayrı bir yapıdır. 
Doerfer bunun köç-apa 'dan geldiğini söylüyorsa da i 13 Hasan Eren'in 
söylediği gibi bu sözcük köçme > göçme 'nin uğradığı fonetik değişmeler 
sonucu ortaya çıkmıştır. Göçebe kavramının karşılığı, Kazakçada köşpö, 
Kırgızcada köçmö Jl4 olduğunu göz önünde bulundurursak, göçebe'nin köç 
apa ile ilişkili olmayacağını görüyoruz. 

Oba sözcüğünün araba 'da da var olduğunu düşünüyorum. Çünkü, 
Dörfer, Rasanen ve diğer türkologlardan aldığı bilgiler esasında araba 
sözcüğünün araba (arafla), araba (arafla) ve arapa gibi şekillerde var 
olduğunu yazıyor. i 15 Mesela Çuvaş dilinde araba 'ya arapa denir. i 16Buna 
göre araba'nın arun sözcüğünün kökeni olan (yüce) 'mevki', (yüksek) 'yer' 
anlamına gelen ve arkan ya da arhan sözcüğünde de var olan ar ile aba 'dan 
geldiğini sanıyorum. Or'un incelmiş şekli eski Türkçede ö:r 'yükseklik, 
yüksek ve yüksek yer' anlamlarına gelir. i i 7 Araba sözcüğünün Arapçada ayn 
ile yazılması, onun Arapça kökenli bir sözcük olduğunu bazı dilcilerin aklına 
getirmiştir. elauson, bu sözcüğün 'tekerlekli mancınık' anlamındaki 

'arrdde' 'nin bozulmuş şekli olduğunu ileri sürüyor. i 18 Bence burada 
bozulma değil, bir çağrışım söz konusudur. 'Arrdde 'nin tekerlekli olması ve 
arabaya benzemesinin araba'nın ayn ile yazılmasında roloynamıştır. 

Üstelik, Arapçanın yabancı kökenli sözcükleri "Arapçalaştırınak adına" ayn 
ile yazma adeti vardır! Latin kökenli 'asker'i,~, Türkçe alev'i de }c 
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şeklinde yazmaktadır. Türkçe ayran da Arapçada ü1y.c şeklinde yazılıyor. l 
19 

Hasan Eren, araba etimolojisini açıklarken "kökeni karışıktır" diyor, 
Türkologların Türkçe ya da Arapça olduğuna dair düşüncelerini aktarıyor ve 
kesin bir açıklama getirmiyor. 120 Doerfer araba'nın etimolojisi konusundaki 
düşünceleri sıralarken a) onun Türkçe olup arzş 'tan gelmiş olabileceğini, ayn 

ile yazılmasının da bir hata olduğunu, b) bu sözcüğün Arapça kökenli olma 
ihtimalini, c) 'arreide ile bağlantılı olabileceğini, d) harma şeklindeki 

Yunanca bir sözcükten türemiş olabileceğini dile getiriyor, ancak kesin bir 
etimoloji veremiyor. 121 Şahsen, yukarıda belirttiğim gibi ve düşüncemi 
kanıtlamak için aşağıdaki paragrafta gösterdiğim örnekler ışığında araba 
sözcüğünün or-aba' dan geldiğini sanıyorum. Başka bir deyişle, köç aba ~ 

köcebe veya kecebe, or-aba da ~ araba olmuş olabilir. 
Araba 'nın eski Türkçe metinlerdeki karşılığı kOlJlı'dır. Günümüz 

Türkçesinde bu sözcük fonetik değişikliğe uğrayarak kağnı olmuştur. KalJfz 

ise birçok Osmanlıca metinlerde korunmuş bir sözcükllir. Anadolu'da XIV. 

yüzyılda yazılan Kısas-İ Enbiya adlı bir yazma metinde kalJlı şu cümlede 
var: Pes bir getirdiler ve Yunus 'u üzerine bindirdiler kim alıp 

gideler. 122 Bir XV. yüzyıl elyazma kitapta şöyle yazıyor: Ka1Jlı çökicek yol 

gösteren çok olur. 123 Tari'h"İ Al-i Selcuk Tercümesi adlı elyazma kitapta 
şöyle bir satır var: ka1Jlılar üzerinde köşkler düzettiler. İşte bu örnekteki 
şiyah puntolarla yazılan sözcüklerde köç aba ~ köcöbe ve or-aba ~ araba 
sözcüklerinde yüksek yerlerde kurulan yüce bir mevki olarak kullanılan aba 

kavramını hatırlatmaktadır; zira, bir bakıma, kOlJlılar üzerinde kurulan 
köşkler hayvanlar ya da kağnılar üzerinde, yüksek bir mevkideki oba' yı, 

yani or oba'yı ya da köç aba 'yı akla getirmektedir. 

Yukarıdaki örnekte geçen ... köşkler üzerinde de durmak istiyorum. 
Farsçada ~ fi şeklinde yazılan bu sözcük kuşk şeklinde telaffuz edilir. 

Mo'in, 'saray' anlamına gelen bu sözcüğün Pehlevice kuşk'tan geldiğini, 
Arapçalaşmış şeklinin de &-.? - cewsaq- olduğunu yazıyor. Fonetik 

değişime uğradığı anlaşılan cewsaq (belki cusq yazılıp cewsaq okunmuştur. 
Y.A.) Arapçada 'qasr, saray' anlamına geliyor. 124 Eski Türkçede kölik ya da 
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Londra'daki bir Lübnan lokantasının menüsünde bu şekilde yazılmış. Aynı menüde 
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kölige 'koyu gölge' 125, köşik 'örtü, perde, gölge', köşige de 'zayıf gölge' 
anlamlarına gelmektedir. 126 Eski Uygurcada ve köşige veya kösige 'perde, 
çadırın yan duvarı(-nı oluşturan perde)' anlamına da gelmektedir. 127 Bu 
anlamlara bakılırsa, kölige > kölge ve köşik > köşk gibi fonetik değişimleri 
sonucunda ortaya çıkan sözcüklerin anlamında bir 'perdeyle ayrılmış, 

güneşten korunan, emniyetli, istirahat edilebilecek yer' kavramı vardır. 

Nitekim Türkınencede bu sözcüklerle bağlantılı köşi- ya da köşe- fiil kökü 
vardır ve 'sakinleşrnek' anlamına gelir. 

* Türkçeden Rusçaya - Rusçadan Farsçaya: 

Türkçe ö ve ü sesleri Rusçada sırasıyla genellikle iyo ve iyu şeklinde 
telaffuz edilirler. Mesela Köşk sözcüğü Rusçaya kiyosk şeklinde geçmiştir ve 
bugün Avrupa ülkelerinde, gazete, sigara gibi şeylerin satıldığı küçük 
kulübelere, ya da Türkiye'deki adıyla büfeye kiosk denir. Bu sözcük ~.Jf. 
şeklinde Farsçaya da girmiş, bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Ütü'nün 
eski şekli ütük de Rusçaya utyuk şeklinde geçmiş. Bu sözcük Farsçada otu 
olmuştur. Süzme de Rusçada siyuzma olmuştur. Ütü 'nün Farsçası ise otu 'dur. 
Mo'in bu sözcüğün Rusça utiük'tan alındığını yazıyor. 128 

Rusça yoluyla da bazı Türkçe sözcükler Farsçaya girmiş. Mesela Rusçada 
'Tatar kılıcı' anlamına gelen yatagan, Farsçaya yatagan şeklinde girmiştir. 
Buna Türkçede yatak. denir ve bir araba parçasıdır. 'Fren' anlamındaki 

tormoz da Farsçaya Rusçadan geçen çok sayıdaki araba terminolojisiyle ilgili 
sözcüklerden Türkçe kökenli bir sözcüktür. Rus dilinde bu sözcüğün bir 
varyantı da turmaz 'durmaz'dır. Tormoz sözcüğünün de 19. yüzyılda 

Rusçaya giren turmaz'ın fonetik yönden değişikliğe uğramış bir biçimi 
olduğu söyleniyor. 129 'Teker kapağı' anlamına gelen Türk. kalpak> Rus. 
Koımak (kalpak telaffuz ediliyor) Farsçada galpag ~Y\j olmuş.130 Farsça 
telaffuzu ile eski arabaların ve faytonların gölgeliği sayılan koruk ~ 3P da 
Türkçe körük'tür. 131 Görüldüğü gibi Farsçada arabayla ilgili bazı terimler 
Türkçe kökenli Rusça sözcüklerdir. 
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Kökenli Sözcükler 

cfo\.S.:ıS (kankaş) [ cfo~ ve c::~ gibi varyantları olan bu sözcük 
Mo'İn'de Tü. ve Moğ. kökenli olarak gösterilmiştir. Mo'İn ayrıca, bir dönem 
İran Parlamento'suna kankaşestan dendiğinİ de yazıyor] 132 ve JiJ4 (çaleş) 
sözcükleri de Farsçada yaygın olarak kullanılan, Farsça görünüşlü, İmHi ve 
yanlış okuma kurbanı Türkçe sözcüklerdir! Türkçe 'akıl vermek, öğüt 

vermek' kelJe- fii! kökünden türeyen kelJeş 'işlerde danışma, görüşme, 

düşünme, müşavere' anlamlarıyla DLT'te JiS..iS şeklinde yazılmışsa da 
Farsçada, belki de yanlış fonetik değerlendirme sonucu yukarıdaki gibi 
ikinci açık e sesi elif ile gösterilmiş ve bugün Farsçada kankaş olmuştur. 
Doerfer bu sözcüğün çok yönlü analizini yapmış, çeşitli düşünceleri aktarmış 
ve Rusçaya kenessit şeklinde girdiğini de belirtmiş, Kırım Türkçesinde de 
kanas 'in 'havra' anlamına geldiğini yazmıştır. 133 Ancak Farsçada, Ararnice 
kenuşta'dan geldiği söylenen keneşt'in mu'arrabı kenfs ya da kenfse de 
'havra' anlamına gelmektedir. 134 Mo'in, keneşt'i açıklarken onun Pehlevice 
kanaşya' dan geldiğini, İbranicesinin de keneseth (bugün İsrail 
Parlamento'sunun adı) olduğunu yazıyor. Daha sonra da şu anlamları veriyor 
(Sözlükteki terimleri kullanarak Türkçeye çevrilmiş şeklini veriyorum): I. 
Yahudilerin ma'bedi (hususen); 2. Kafirlerin ibadetgahı (umumen).135 

Son zamanlarda bir neolojizm gibi, Farsçada, özellikle de basın dilinde 
çok yaygın olarak kullanılan çalış> çaleş sözcüğüne Mo'İn'de üç ayrı 

madde olarak yer verilmiş: ı. Salınarak ya da kostak kostak yürüme 136; 2. 

Girişim (mübaşeret), cinsel ilişki; 3. (.y = Türkçe) çarpışma, mücadele. 
Sonra da bunların sonuna .J. eki getirilerek sırasıyla, 'kostak kostak 
yürüyen', 'cinsel ilişkiye aşırı istekli olan', 'savaşçı' şeklindeki anlamları 

verilmiştir. 137 Görüldüğü gibi sadece üçüncü anlam Türkçe olarak verilmiş. 
Halbuki birincİ maddenin çalım ile ilgili olduğu açıktır. İkinci maddede de 
çalmak kavramı gizlidir. Üçüncü madde zaten Türkçe olarak gösterilmiştir. 
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Ur- (vurmak) ilgili, Çal-, Sal-, Teg-, Tok-, Çak-, Sok-, Çok- Ailesi: 

Bilindiği gibi Türkçede çal-, sal-, çak-, teg- > değ-, tok-, sok-, çok
'gagalamak' gibi sözcükler aynı kavramı karşılayan bir sözcükler ailesini 
oluşturmaktadırlar. Bunların hepsi de vurmak (ur-), çarpmak ya da vuruşmak 
ve çarpışmak eylemleriyle bağlantılıdır. Sal- vurmak, saldırmak anlamına 
gelir. Türkçede saldırma' büyük bir bıçak', Türkmencede gılıcı sal- 'kılıçla 

vurmak' örneklerinde vurma eylemi saklıdır. Ayrıca, Türkçede sal- fiiI 
kökünün zaten 'üzerine yürümek', 'saldırmak' anlamları vardır. 138 Yine 
'vurmak' anlamındaki çak- fiil kökünden Türkmence çaknışık < çak-ı-n-ı-ş
ı-k 'çarpışma' türemiştir. Çakıştır- fiil kökü de başka bir türevidir ve 
tokuş tur- ile eşanlamhdır. Türkmencede arı çakar, yılan sokar, tavuk ve 
kuşlar da çokar ya da çokcalarlar. Tok- ya da tokı-'dan tokış 'muharebe, 
savaş' anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla, tokış DLT'te bir dizede var: 
Tokış içre uruştım. 139 Teg- 'den türeyen tegiş > değiş ise DLT'te "Değişme. 
Bu, birisine senin bir lokma vermen, onun da sana vermesi gibidir." şeklinde 
tanımlanıyor. Teg-, Orhun yazıtlarında ise 'ulaşmak', 'saldırmak' 

anlamlarında kullanılmıştır: Kül Tigin yadagm ojlayu tegdi. çağataycada 

tegiş şu anlamlara gelmektedir: ı. Karşılaşmak, kavuşmak; 2. Karşı karşıya 
gelme, çarpışma, düşmanlıklar; 3. Değer, fiyat. 140 Türkmencede değiş 'in 
'savaş, çarpışma' anlamı vardır. -Türkmenistan'da ve İran'ın kuzeyinde 
Türkmenistan sınırına yakın bir yerde, Aq Değiş ve Gara Değiş adlı iki köy 
var. Türkmenler muharebeyi kazandığı yere Aq Değiş demişler, 
Türkmenlerin yenildiği yerin adı da Gara Değiş olmuş. 141 'Mübadele etmek' 
anlamındaki değişmek de Türkmencede çalışmak olmuş. Bu da teg- ~ çal
ilişkisini göstermektedir. 

Değiş-tokuş ikilemesindeki iki sözcük aslında eşanlamlı sözcüklerdir ve 
her ikisi de 'çarpışma' anlamına gelir. Ancak 'mübadele' anlamı ağır basan 
birinci sözcük ikinci sözcüğü semantik bakımından etkisiz hale getirmiş. Bu 
ikilemenin Farsçası alış-değiş > 6Ieş-dageş'tir ve bileşik fiil olarak dleş
dageş kardan ya da Ar. 'ivaz> Fars. A'vaz kardan şeklinde kullanılır. 142 

138 

139 

140 

141 

142 

Türkçe Sözlük, TDK, s. 1692 
OL T, c. I, s. 367 
Clauson, Sanglax, 198 v 
Kaynak kişi: Y. Azmun 
Amırgoll Amırı, Farhang-e A'vdm ya Tajsfr-e A'msdl ve Esteldhdt-e Zebdn-e Pal'sf, 
Elmi, Tahran, (Tarih yok), s. 26 
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* Berti> Monkabernı 

Celaleddin Harzemşah'ın lakabı olan Mengü Berti de Farsça tarih kitap
larında son zamanlara kadar hep ~ ~ şeklinde yazılıyar ve Monköberni 
okunuyordu. Böyle okunması w harfinin elyazma kitaplarda kalın biçimli 
tek noktayla yazılmış olması ve Türkçe bilmeyen okurların onu ü harfi 
olarak algılamasıyla ilgilidir. Türkmenler de bu ismi Meng Burnz olarak 
biliyorlar ve bu isıni hükümdarın burnunun üzerinde bulunduğu farz edilen 
bir ben < melJ ile açıklamaktadırlar. Başka bir deyişle burnu benli anlamıyla 
algılamaktadırlar. Halbuki Türkmencede melJ burnu o anlama gelmez; burnu 
(sırf) ben (-den ibaret olan), ya da ben 'in burnu gibi anlamlara gelebilir. MelJ 
burnu bileşik sözcüğünün Türkçe karşılığının ben burnu olduğunu göz 
önünde bulundurursak, bu iki sözcüğün mantıklı bir bileşim olmadığı 

kolayca anlaşılır. 

* 11Irllr.:>.o.n.o Yazım ve Okuma Bazı Sözcükler: 

Bugün Türkçeye de imHi ya da okuma yanlışlığı sonucu, bazı sözcükler 
doğru olmayan biçimiyle yerleşmiştir. Lugat-i çagatay' da 'tavşan yavrusu' 
anlamına gelen çebşek yanlışlıkla dl\~ şeklinde basılmış, yani tek noktalı ~ 
yerine iki noktalı :1 basılmış 143 ve bugün çişik ya da çişek şeklinde sözlilkIere 
girmiştir. 144 "Ateş olsan cirmin kadar yeri yakarsın" sözünde de cirmin ... 
günümüz Türkçesinde " ... ciirmiin kadar..." olmuştur. 145 Twjanda sözcüğü 
de halk etimolojisiyle açıklandığı gibi Turjan ile ilgili değil, Farsça 'yeni 
olgunlaşmış meyve' anlamındaki tarvand ya da tarvanda'nin bozulmuş 
şeklidir. 146 Türkçede ayrıca, iki sözcüğün kaynaşmasından da değişik yapılı 
sözcükler yerleşmiştir; ayrıca ile ilaveten 'in birleşmesinden ayrıyeten ortaya 
çıkmıştır. Türkçeye fıstık şeklinde geçen Arapça justuq 'un da findık ve 
'Antep fıstığı' anlamındaki Farsça 'piste"nin kaynaşmasından ortaya 
çıktığına inanıyorum. Görünüşte jiıstıik Arapça bir sözcük değiL. Konu araş
tırılırsa ilginç bir sonuç elde edilebilir. 

Türkçede, ayrıca, yabancı kökenli sözcüklerin etkisiyle fonetik değişime 
uğrayan sözcükler de var. Mesela Türkçe ala, Arapça eşanlamlısı şehld 

143 

1.14 

145 

146 

Lugat-i Çagatay s. 162 
Türkçe Sözlük, s. 440 
Ayrıntı için bkz. Y. AzınLIn, Türkçe-Çağdaş Farsça Fonetik ... Şinasi Tekin Anısına .. , 
ss. 149-150 
Mo'in, c. I, s. 1073 
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etkisiyle ela olmuştur. Şehla, bugun konuşma dilinde 'şaşı' karşılığı olarak 
kullanılıyorsa da, aslında ela gibi: '1. Gözde sarıya çalan kestane rengi, 2. 
Bu renkte olan' anlamlarına gelir. Ala> ela şeklinde fonetik olay yakın bir 
geçmişte gerçekleşmiştir. Aslında, Anadolu' da ala vardır. Türkmence ala 
gözli, Azericede ve Anadolu'daki ala gözlü İstanbul'da ve edebi dilde ela 
gözlü olmuş. Halk türkülerindeki ala gözlü dilber de Türk sanat müziğinde 
ela gözlü diber olmuş. Bir bakıma, İstanbul konuşma dilinde i sesinin 
inceltilmesinin de ala> ela değişimine katkısı olmuş olabilir. 

Farsça bir ağaç adı olan şimşad'ın, 'tırnak' anlamındaki şern (şam) ile 
'arslan' anlamındaki şfr'den oluşan şemşfr 'kılıç' ile karıştırılması sonucu 
şimşir olduğu söylenir. 147 Menİnski'de şimşad'ın halk dilinde kullanılan 
şimşdr .) ~ ve çimşfd ~ şekillerini görüyoruz. 148 Bunlar da şimşir 'in 
nasılortaya çıktığı konusunda bize ipucu veriyorlar. Derleme Sözlüğü 'nde 
de 'şimşir' anlamına gelen çimçir ve çimşir örnekleri var. 149 Azericede ve 
Türkınencede 'fil dişi cinsinden' anlamına gelen şfr-mahf > şirmayı, 

şimşir 'in bu dillerdeki karşılığıdır; şimşir tarak = şirmayı darak. 150 

* Türkçe-Farsça Zıtlaşması: 

Günümüz Farsçası ve Türkçe arasında birkaç sözcükte sanki fonetik ve 
semantik zıtlaşma varmış gibi! Farsça kalın ünlüler Türkçede birçok yerde 
ince telaffuz edilir - Fars. gol> Türk. gül, Fars. bolbol> Tü. bülbül, Fars. 
novfn> Tü. nevfn örneklerinde olduğu gibi. Buna karşıklık, Farsçadaki bazı 
ince ünlüler Türkçede kalınlaşır, Fars. hafta ya da hafte (hefte) > Tü. hafta, 
Fars. Havfc (hevıc) > Tü. Havuç, Fars. Xuda ya da Xodd > Tü. Hüda 
örneklerinde olduğu gibi. Farsça xuddvendgar Türkçede hünkar, ketxuda da 
kahya olmuştur. Farsça xar-gale 'eşek sürüsü', Osmanlıcada .us..?- şeklinde 

yazıldığı ve xar-gele okunması gerektiği halde, Türkçede hergele olmuş. Bu 
örneklerden de anlaşılacağı gibi, bunlar önce halk dilinde şekil değiştirmiş, 
sonra da edebi dile yerleşmiş sözcüklerdir. Aynı şekilde hafta da aslında, 
Farsça hefte ya da hafta'nin konuşma dilinde söylenen şeklidir. Bunu 
Meninski' den öğreniyoruz. Meninski' de sözcüğün aslı hefte şeklinde 

yazılmış, hatta bir hefteye dek örneği verilmiştir. Bu sözlükte hafta ise vulg. 

147 

148 

149 

150 

S. Nişanyan, Sözlerin Soyağacı, Adam, İstanbul, 2000, s. 423 
Meninski, c. II, s. 2860 
Derleme Sözlüğü (DS), TOK, Ankara, 1993, c. III, s. 1222 ve 1225 
TOS, s. 771 
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< vulgar 'kaba' olarak gösterilmiştir. lsl Başka bir deyişle hafta, hefte'nin 
konuşma dilindeki biçimi olarak açıklanmıştır. İngiliz anahtarı da Farsçada 
açar-eC -i) Faranse ~ açar- Faranse 'Fransız anahtarı' olmuştur! IS2 Görül
düğü gibi bu örneklerin Türkçesinde kullanılan Yunanca kökenli anahtar'ın, 
Farsça karşılığı bugün diğer Türk dillerinde yaygın olarak kullanılan açar 
olmuştur. Türkçede askeri bir terim olan İtalyanca parola'nın Farsça 
karşılığı Türkçe gelen kim? 'dir. Yukarıda adı geçen ve Farsçada ateşli 

silahların işlemesini sağlayan mekanik bölümün adı olan Türkçe gelen 
giden 'e de Türkçede mekanizma (konuşma dilinde makanizma) denir. Bazı 
sözcüklerin sıralanmasında da iki dilde uyumsuzluk vardır; Türkçe anne
baba Farsçada pedar-madar (peder-mader), Türkçe kıyı ve köşe de Farsçada 
güşe ve kenar oluyor. 

* = Fars. nt:Hı'=l"'HK~lm ikiz' 

Bugün İran'da 'ikiz' anlamında yaygın olarak kullanılan yukarıda 
açıkladığım Türkçe doğa W 'nun Farsçası hem-şikem'dir. TDK yayınlarından 
"Burhan-ı Katı" bu sözcüğü şöyle tanımlıyor:" ... Tu'emandır ki bir batında 
bile doğan masumlardır. İkiz tabir olunur."IS3 Tanımın başındaki 
"Tu'eman ... " bir yanlış okumadır; IS4 aslında bu sözcük 'ikiz' anlamına 
gelen Arapça tev'eman (ulaijj)'dan başka bir şey değildir ve herhangi bir 
Osmanhca ya da Arapça sözlükte bulunabilir. Buradaki hem ön ekinin 
Türkçe karşılığı isimden isim yapan -daş/-taş ekidir. Buna göre, hem
şikem'in Türkçe karşılığı karın-daş'tıf. Başka bir deyişle karındaş> kardaş 
> kardeş (aynı karnı paylaşan) hem-şikem, yani 'ikiz' demektir. 

* Süçik > Süçig ~ Sfiçi-xane 

Ferheng-i Amid'de 'meyhane' anlamında süçf-xane ( ... -xana) bileşik is
mi var. Günümüzde Farsçada kullanılmayan bu isme nedense adı geçen 
sözlükte abdar-başf, 'çaycı' anlamındaki süçf < su-cı maddesinin altında yer 

15 i 

152 

153 

154 

Meninski, c. III, s. 5478 
Kaynak kişi: Y. Azmun 
Burhan-ı Katı, s. 336 
"Burhiin-ı Katı" sözlüğündeki yanlışlıklar içİn bkz. Y. Azmun, Burhan-ı Katı (Katı 
Burhan) - "Burhdn- Katı" (Katı Burhan) Sözlüğünün 5-10Sayjaszndan Alınan 
Örnekler Üzerine Bir Düzine Not, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 
c.XIII, sayı ı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, Ocak 2007, s. 35-
46 
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verilmiştir. Halbuki suçf-xane' deki suçı eski bir Türkçe sözcüktÜr. 155 Aslı 
içki, şarap anlamına gelen süçik > süçig 'dir. Zamanla bu sözcük 'tatlı' 

anlamı kazanmıştır. Bu anlamıyla bu sözcük bugün Özbekçede suçuk / 
çuçuk, Türkınencede de süyci/ çüyçük şeklinde vardır. 156 "Ceviz, badem içi 
vb. şeyler, bir ipliğe dizildikten sonra nişasta ile koyulaştırılmış kaynar üzüm 
şırasına batırılarak yapılan tatlı yiyecek'''e I57 de Türkçede sucuk denir. Bu 
isim sonradan etten yapılmış benzer biçimli sucuk'a da verilmiştir. 

* çaq- > çaq-an > Çaxan > Fars. Çaxan ya da Çaxan 'yalan, 
palavra' 

Çaqmaq sözünün Türkçede unutulmuş olan 'yalan söylemek, yüksekten 
atmak' anlamları da Farsça konuşma dilinde korunmuştur. Bugün Türkçede 
İtalyanca palavra ve ondan türeyen palavracı ile karşılanan kavram Farsçada 
ül::..~ya da-ü4 çax6n, çaxan sözcüğü ile ifade edilir. Mo'in bu sözcüğü 

'hokkabaz, Ş arl atan , anlamlarıyla açıldamış.158 Günümüzde bu sözcükten 
'abartılı konuşmak' anlamındaki çdxan kardan ve çaxan goftan masdarları, 
Farsça konuşma dilinde yaygın olarak 'kullanılmaktadır. Eski Türkçede ve 
bugünkü birçok Türk dilinde olduğu gibi, Farsçada da tüfeğin tetiğine 

çaqmaq > çaxm6g denir. Türkçede atmak, yüksekten atmak, 'yalan söyle
mek' anlamına gelir ve tü/ek atmak ile bağlıdır. "Atma Recep din kardeşiyiz" 
sözü belki de eskiden "Çakma Receb ... " diye başlıyordu! Bunu göz önünde 
bulundurursak çakmak'ın da 'yalan söylemek' anlamı olduğunu düşüne

biliriz. Zaten eski Türkçede çak- 'kışkırtmak' 159 ve 'gammazlamak' 160 gibi 
anlamlarda kullanılmıştır. Bu açıklamadan sonra, 'yalancı, şarlatan' anla
mına gelen çaq-an > Farsça çaxan 'ın 'yüksekten atan', 'yalan atan' ya da 
'yalan çakan' anlamlarına geldiğini düşünebiliriz. Buna göre, Farsça çaqan 
> çaxan, 'yalan çakmak' deyiminden türemiş olabilir. Bir anekdota göre, 
birinin çaxan'ına karşı daha abartılı bir çaxan söyleyene birinci palavracı 
abartmanın nedenini sorduğunda, abartıc! "beyla dıg beyla çogondar" (böyle 
[abartılı] kazana böyle [abartılı] pancar [yakışır]) demiş. Bugün bu söz 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

Amid, c. I, s. 627 
UTİL, c. II, ss 90 ve 383 
Türkçe Sözlük, TOK, Ankara 2005, s. ı 8 ı 5 
Ma'in, c. S. 1263 
OLT, c. II, s. 17 
Hautsma, s. 37 
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Farsçada, "öyle yapılırsa ya da öyle olursa olacağı da budur" anlamında da 
kullanılır. 

* Yurt 

Yukarıda, sözlükten aktardığımız aba'nın bir tanımı "Göçebelerin konak
ladığı yer" şeklindeydi. İşte bu konak yerine eski Türkçede yurt denir. 
DLT'te yurt için "eski izler, ören" tanımı var. 161 Yani, yurt 'terk edilmiş 
çadır yeri' demek. Bugün Türkmencede yurt şeklinde ünlüsü uzun telaffuz 
edilen sözcüğün TDS (Türkmen DilinilJ Sözlügi)'nde birinci anlamı şöyledir: 
"ôbanzlJ (köyün) göçen (göç ettiği) we oturtm üçin gonyan yeri (ve iskan için 
konduğu yer).162 Benim konuştuğum Türkmencede- Yomut ağzında- bu 
sözcük yüwürt ya da yüwirt'tir. Türkmen çadırı sökülüp götürüldükten sonra 
daire şeklinde kalan takır yere yurt ya da yüwürt/yüwirt denir. Eski Türkçede 
var olan yurtta ... kaltaçı, yurtta kalur erti ve yurtta kalmış gibi elauson'da 
anlamı tam açıklanamayan bazı deyimler 163 Türkmencede yurtda galan 
şeklinde (ailesi göçüp gittiği için yurtta, yani kaldırılıp götürülen çadırın 
yerinde kalan) 'kimsesiz, yetim kalan, hiçbir şeyi olmayan kimse' demektir. 
Bu deyim Türkmencede 'evi yıkılasıca, yetim kalasıca' anlamlarında beddua 
da olabilir. Türkçede, ağızlarda yurt olmak, 'viran olmak, harap olmak' 
anlamına gelir, evi yurt oldu, otun ocağın yurt olsun örneklerinde olduğu 

'b' 164 
gı ı. 

Batı dillerinde çadırın kendisine yurt denir. İngilizcede yurt için Concise 
Oxford Dictionary' de, Türkçe çevirisiyle, şöyle bir tanım var: Moğolların 
daire biçiminde, üzeri keçe ya da hayvan derisiyle örtülmüş ve sökülüp 
toparlanabilir çadırı. Sözlük bu sözcüğün Rusça yurta' dan geldiğini ya
zıyor. 165 

Farsçada w..J.J:! (yurt) 1. Köylülerin merası 2. Çadır kurulan yer 3. Ev, 
mesken 4. ")..J.J:! anlamlarına gelir. ")..J.J:! (yurd) ise, bir inşaat terimi olarak 
'oda' anlamına gelir. Tahran gibi büyük şehirlerde bazen bir ailenin tamamı 
bir odada kaldığından odaya yürd deniyor. 166 
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DL T, c. III, s. 7 
TDS, s. 832 
Clauson, s. 958 
Kaynak kişi: Mustafa Akbaş 
The Concise Dxford Dictionary, Oxford 1979, s. 1356 
Mo'in, c. IV, s. 5272 

http://www.turkdilleri.org/



56 YUSUF AZMUN 

Türkınencede de Türkçe ve diğer Türk dillerinde olduğu gibi yurt 'ülke' 
anlamına da gelir. Türkmencede yüwürt de aynı anlama gelir: Gelmişem İran 
yüwirdine ... (bir Yomut Türküsü). Eski evin izleri kalan yerlere Azericede 

d . d . 167 yur yerı enır. 

Türkmence yüwürt, yurt sözcüğünün etimolojisi için bir ipucu 
vennektedir. Türkınencede başka dillerde de olduğu gibi hece ya da ünsüz 
düşmesi, düşen ses veya heceden önceki ünlünün uzamasına sebep olur. Bu 
yüzden de yüwürt 'ün wü seslerinin düşmesi sonucu uzun ünlüsü olan 
Türkmence yurt sözcüğünün Oliaya çıkmış olduğunu düşünebiliriz. Bilindiği 
gibi Türkçede g ya da ğ sesi kolayca v sesine (Türkınencede w sesine) 
dönüşebilir. Yani yüwrt sözcüğü aslında yügürt idi. Bu sözcük ise yügür- fıil 

kökünden -t ile yapılmış bir isimdir - tıpkı qarı-t > qart ve quru-t 
'kurutulmuş süt ürünü' gibi. Buna Farsçada gorut denir. Bu ürünün 
kaynatılarak karartılmış biçimine de Farsçada gara gorut ya da gara gorut 
denir. Qarı-t > qart örneğinde vurgusuz orta hece ünlüsü düştüğü halde, 
Türkçede olduğu gibi Farsçada gorut'un ikinci ünlüsü düşmemiştir. Ancak, 
Türkınencede bu sözcük gurt olmuştur. Yügürt de aslında yügür- fıil 

kökünün sonuna getirilen - t ile yapılmış bir isimdir: yügür-ü-t > yügürt. 
Zaten fiiIden isim yapan -t eki başka işlevlerinin yanında yer adı (ism-i 
mekan) ya da araç adı yapar: kavuş-u-t > Tkm. gowuşt ya da gowşut 
'kavuşma yeri, iki nesnenin bir araya geldiği yer' ve köçüt > köç-ü-t 
'(göçrnek için kullanılan) at' 168 anlamına gelen örneklerde olduğu gibi. 

'Koşmak' anlamındaki yügür- fiil kökünü Irk Bitig'de şu cümlede 
görüyoruz: .. . kiyik oglz yügür-ü aztı, kişi oglz yorıyu aztı. ' ... geyik yavrusu 
koşup yolunu kaybetti, insan oğlu (da) yürüyüp yolunu kaybetti' 169 Aynı fıil 
kökünden türeyen yüğürük > yüğrük'ün Türkçede 'iyi koşan, çevik' gibi 
anlamları var. DLT'te yügrük at var. 170 Anadolu ağızlarında da yügrük, 
yüğrük, yöğrük, yurük, yuvruk ve yüvrük gibi örnekler 'iyi yürüyen, iyi koşan 
(at vb.için), güçlü, çevik, çalışkan ve eline ayağına çabuk' gibi anlamlara 
gelmektedir. 171 Meninski yügrük'ü "çapük" ile eşanlamh göstermiş ve 
bunlara 'hızlı' anlamını venniş. Yügrütmek'i de 'hızlandınnak' anlamıyla 

açıklamış. ın Türkmencede yüwürmek, 'koşmak' yüwürük > yüwrük de 
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Kaynak kişi: Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov- Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC 
DL T, c. I, s. 357 
T. Tekin, Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı, Öncü Kitap, Ankara 2004 s. 19 
DL T, c. III, s. 45 
DS, c. XI, s. 4325 - 4326 
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'hızlı ya da yüwrük eller örneğinde olduğu gibi 'hızlı' anlamına 

geliyor. Yüwürtmek ise '(tezgahı kurduktan sonra) halı dokumaya başlamak, 
dokuma işine "start aldırmak", dokuma işinin yola koyulmasını sağlamak' 
demektir. Buna göre, yügür- fıil kökünün 'yola koyulmak, yola düşmek' gibi 
anlamları olabileceğini bir not olarak buraya kaydedelim. Göçebe halk göçer 
ve konar. Başka bir deyişle, yügürür ve konar; bu da ikinci notumuz olsun. 

Yügür- fiil kökünün yüg ve ur- fiil kökünden oluştuğunu düşünüyorum. 
Yüg Eski Türkçede 'kuş tüyü, kanat' demek; yüg, yülJ ve tüg ile 
bağlantılıdır. ı 73 DL T'te bu sözcük yök ve yük şeklinde veri1ıniştir. ı 74 Ur
'vurmak, çırpmak' anlamında, aşağıda göstereceğimiz gibi, kolayca elde
şebilen bir yardımcı fıildir. 175 Yügürmek bir bakıma '(sonunda bir yere 
konmak için) kanatlanıp havalanınak, ayağa kalkıp yola koyulmak' anlamına 
gelir. kavram göç- < kö-ç- 'ün kö- morfeminde de duyulmaktadır. 

Büyük bir olasılıkla, kö-, 'kötünnek, yani yük kaldırınak' anlamını karşılar. 
Nitekim eski Türkçede, kölük 'yük yükletilen herhangi bir hayvan' anlamına 
gelir. ı 76 Bu bakımdan da yügür- fıil kökü ile bağlantılıdır. Buna göre de göç 
eden kervan, çadırı toplar, yükler ve yügürür; yola koyulur ve çadırın, yani 
yaşanan yerin izlerini ya da yügrülen, yola koyuımanın başlangıç yerini, yola 
çıkılan mekanı - yügür-t > yüwürt > yurt> yurt'u geride bırakır ve başka bir 
yere konma'ya gider. Göçüp gidenlerin yurt 'ta unuttuğu kimsesiz çocuğa ya 
da kişiye Türkmencede yurtta galan denir ve bu deyim günümüz 
Türkmencesinde, yukarıda belirttiğmiz gibi, 'yetim kalasıca' anlamında bir 
bedduadır. elauson, yurt sözcüğünün 'terk edilmiş kamp (çadırlarının) yeri' 
şeklindeki anlamını açıklarken Eski Türkçeden şu örnekleri veriyor: ... ölügi: 
yurtda: yolta: yatu: kaltaçz ertigiz (cesetleriniz, yatar vaziyette terk edilmiş 
kamp yerinde ya da yolda kalacaktı); yurtda kalur erti, yurt(t)a: kalmi:ş.l77 
Yukarıda belirttiğimiz fıilden İsim yapan -t ekinin, mekan adı yaptığını göz 
önünde bulundurursak, yügür-t > yüwürt > yurt > yurt, bir bakıma 
'(sonunda, bir yere konmak üzere) kanatlanıp gidilen, terk edilen yer' 
anlamına geliyor. 

Ben yurt > yurt sözcüğünün yukarıda anlattığım gibi ortaya çıktığına 
inanıyorum. Hasan Eren, değişik düşünceleri aktardıktan sonra yurt 
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OL T, c. III, sırasıyla s. 88 ve 45 
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sözcüğünün kökünün bilinmediğini söylüyor. 1 
73 Doerfer de yurt sözcüğünün 

Türkçede ve Farsçadaki anlamlarının analizini verdikten sonra sözcüğün 
kökeni yörü- olduğunu ve yuru-t > yurt şeklinde ortaya çıktığını söylüyor. 1 74 

* Türkçe Ur- ve Farsça Zadan Yardımcı Fiillerinin Paralelliği ve 
Türkçede U r- yardımcı Fiilinin Ekleşmesi 

Türkçe ur- yardımcı fıilinin karşılığı Farsçada zeden ya da ziidan 'dir, 
jaryad zadan, ddd zadan 'feryat etmek', cig zadan 'çığırınak' gibi. Bu son 
örnekteki cfg eski Türkçedeki yansıma sözcüğü çık' tan başka bir şey 

değildir. DLT'te, Besim Atalay bu sözcüğü çık şeklinde almış ve çzk et 
köreyin örneğini 'çıt et de göreyim, ufak bir ses çıkar da göreyim' şeklinde 
açıklamıştır. 175 elauson bu sözcüğü çı:k şeklinde okumuş. ı 76 Bu, daha 
doğrudur; daha sonra fonetik yönden bunu göstereceğiz. Bugün Türk
mencede cıq etmek, 'ce' etmek' anlamına gelir. 177 Farsça clg zadan'in 

Türkçesi çık urmak'tır. Başka bir deyişle Fars. cig =Türk. çık ve Fars. zadan 
= Türk. ur-o Türkçede çık ile ur- birleşerek çıkur- oluyor ve birinci hecenin 
ünlüsü uzun olduğu için, bu uzun ünlünün arkasından gelen k iki ünlü 
arasında ötürnlü hale gelerek (sedahlaşarak) ğ sesine dönüşüyor ve çığur
oluyor. Sonra ünlüsü kısalıyor ve çığur- olduktan sonra ikincİ ünlüsü 
düzleşerek de çzğır- fıiI kökü ortaya çıkıyor; yani, çık ur- > çıkur- > Tkm. 
çığur- > Türk. çzğzr- oluyor. Yansıma sözcüğü olan çık ismine -lık eki 
getirildiği zaman, ilkin, iki ünsüz arasında ünlü türeyerek, çık-ı-lık şekli 

ortaya çıkıyor. Birinci hecedeki uzun ünlünün etkisiyle k sesi iki ünlü 
arasında sedahlaşıyor ve çığılık oluyor ve sonra birinci ı sesi Türkiye 
Türkçesinde kısalıyor ve arkasından ikinci hecenin vurgusuz ünlüsü düşüyor 
ve çığlık ortaya çıkıyor. Belli yansıma sözcüklerle ilgili bu fonetik olayı 
Türkmencede gıkılık 'feryat, şamata', sıkılık 'ıslık', gakılık 'balgam' ve 
çakılık 'davet, çağrı' gibi örneklerde görüyoruz. Bu örneklerin ekleşen ur
yardımıyla yapılan bileşik şekilleri, sırasıyla gık-ur- > gıkur- > gığur- > 
gığır- 'feryat etmek, bağırmak'; sık ur- > sıkur- > sığur- > sığzr- 'ıslık 

çalmak'; gak ur- > gakur- > gdğur- > gağır- '(karga için) gaklamak'; çak 
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DLT, C. III, S. 130 
Clauson, S. 404 
Kaynak kişi: Y. Azmun 

http://www.turkdilleri.org/



TÜRKÇE - FARSÇA SEMANTİK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKış 59 

ur- > çakur- > çağur- > çağzr- şeklinde ortaya çıkıyor. Bu son örnek 

Türkiye Türkçesinde çağzr- oluyor. Aynı süreci izleyerek bak + ur- > bağzr
ya da bang + ur- > bangzr- > bağzr- oluyor (bmJzr bangzr bağzr- da bu son 
örnekle bağlı olabilir). 

Özbekçede qiçqirmoq < qıçkzrmaq "quloqni teşguday qattiq ovoz 

çıqannoq" - 'kulağı delecek kadar şiddetli ses çıkannak' anlamına gelir. Bu 

masdardan türemiş bir de qiçqiriq < qzçqzrzq var ve " quloqni teşguday 
qattiq ovoz"- ' kulağı delecek kadar şiddetli ses" anlamına gelir. 183 Özbekçe 

qiçqirmaq, qzçzq ur- bileşik fiilinden kaynaşmış bir biçim gibi görünüyor. 

Azericede 'feryat etmek, çığlık atmak' anlamında qışqırmaq (gzşgzrmax 

şeklinde telaffuz edilir) ve 'feryat ve çığlık' anlamında qzşqzrzq (gzşgzrzx 

şeklinde telaffuz edilir) sözleri var. 184 Bu sözcük Farsçaya 0~ şeklinde 
geçmiş ve çağdaş Farsçada geşgereg şeklinde telaffuz edilir ve 'bağınp 
çağırarak ortalığı velveleye vermek' anlamında geşgereg bar pa kardan ve 
geşgereg rah andaxtan ujpI~Y.0~ ve ~I.ıiL o1J0~ deyimlerinde 
kullanılmaktadır. 185 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi ur- yardımcı fiili daha çok 

yansıma sözcüklerin sonuna gelerek ekleşiyor. Farsçada da çık > cfg 

yansıma sözcüğü ur- 'vurmak' anlamına gelen ujj yardımcı fiili ile ujj ~ 

şeklinde bir bileşik fiil oluşturuyor, fakat zeden ekleşmiyor. Ancak bu 

yardımcı fiil, Farsçada birçok isimle birlikte 'feryat etmek' anlamı dışında 

da, muzarİ kökü -zen yardımıyla ' .... vurmak' anlamlı birçok bileşik fiil 
yapıyor: ujAll.J rah-zan ya da rah-zen 'eşkıya', Ar. qalb + Fars. -zen > Türk. 

kalpazan gibi. Ayrıca, Türkçe '(müzik aleti) çalmak' kavramının karşılığı da 

Farsçada zadan 'dir; Türkçe klarnet çalmak'ın Farsça karşılığı gara ney 
zadan'dir. Görüldüğü gibi Türkçedeki Latince kökenli klarnet'in Farsça 

karşılığı, Türkçe kökenli qara ney > ~ o.) gara ney' dir. 

* 0,..""''' ... 1.,. Qara > Gara ya da Gara ile Yapılmış Bileşik Sözcükler 

Farsçada 'kara' anlamındaki o.) (gara) ya da i.) (gara) ile sayılamayacak 

kadar çok Türkçe bileşik sözcükler yapılmıştır. Aşağıda birkaç örnek 

verıyoruz: 

c::\.i:.ll.), c::\.i:.I.), c::\.i:.lo.) gara agac, garagac, gara agac < qara agaç, 'ağaç 
adı; yer adı' 
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t ~i.), t ~ o.) gara bag, gara bag < qara bag, yer adı 
\.i..:1') gara boga < qara bogan < qara boga, 'savaşta kullanılan bir çeşit 

mancınık' 

..J'-'ll') , ..J'-'lo') gara su gara su < qara su, 'yer adı' 
C",1..bI.) gara tavox < qara tavuq, 'bir kuş adı, sığırcık' 
uli.bl.), u\.X...b o.) gara togan gara togan < qara togan, 'yırtıcı bir kuş adı, 

kara şahin' 
~i.), J'1..,s o.) gara golag, gara gulag < qara qulaq, 'vahşi bir hayvan, 

karakulak' 
tP..,sI.), tP..,cI.), tP~') gara gı1ş, gara gı1ş gara gı1ş < qara quş, 'kartal' 
u\5.i.ı o.) gara [ı"kan < qara tiken, 'bir bitki adı' 
tb ~ o.) garace dag < qaraca dag, 'yer adı' 
~ ~ o.) garace gaya < qaraca qaya, 'yer adı' 186 

Yukarıdaki isimler çoğaltılabilir. Farsçada qara> gara, gara çok yaygın 
olarak kullanıldığından, bazen telaffuzu qara'yı çağrıştıran Latince kökenli 
sözcükler bile Farsçada gara şeklinde algılanabilirler. Örneğin, 'bir çeşit 
kumaşın adı' olan İspanyolca kökenli calamanco, Farsçada gara mangol ya 
da gara mangole J~ o.), .u~ o.) olmuştur. 187 

Farsçada Ağa: 

Farsçada ağa telaffuz edilen \..ğı, 'bey' anlamına gelir ve isimlerle 
kullanıldığı zaman genellikle tamlama şeklinde soyadların başına gelir, LS \..ğı 
LSY.AI Ağay-e ;{mfrf gibi. Konuşma dilinde, adlardan sonra gelen ağa ise 
'ağabey, amca' gibi saygı sözlerini ifade eder, Mammad Ağa, Had Ağa> 
Hacağa gibi. Aynı anlamda adlardan önce de söylenebilir, Ağa Reza > Ağ 
Reza, Ağa Dadaş > Ağ Dadaş gibi. Bu son örneklerde ünlülerin kısa olması 
hızlı telaffuz edilmeleriyle ilgilidir. Ağa be-kun-e kasf bastan ~~ufo.l91 
deyimi 'sevgiye, saygıya layık olmayan birine ağa demek' anlamına gelir. 188 

Farsçada eğer ağa I1:.l şeklinde gayn ile yazılırsa, 'hadım edilmiş kimse' 
anlamına gelir. Mesela, Kacar hükümdarı Ağa Muhammed Han'ın adı 
uL:ı..~11:.1 şeklinde yazılır. Farsçada bu yazım şekli büyük bir olasılıkla 
Harem Ağası ~11:.\:>~ yazımından türemiştir. Harem gözdesine de Farsçada 
sowgolf-ye haram denir. Sevgili > sowgolf için Mo'in'de şu anlamlar 
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Örnekler Mo'in'den alınmıştır; yer adları da İran'daki coğrafi adlardır. 
Haiim S., The One Volume Persian-Engltsh Dictionary, Beroukhim, Tehran, 1975, s. 
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verilmiş: 1. "Dür-dane, aziz dür-dane"; 2. Bir erkeğin en sevdiği karısı; 3. 
Herkesin sevgilisi. Eski Türkçede sevük 'sevgili' demek. 189 Eski metinlerde 
de seviglig de 'sevimli' anlamında kullanılmış.19o elauson eski bir tefsir 
kitabından 'aziz, sevilen' anlamında sevigli'yi aktarıyor. 191 Bence bu söz 
aslında sev- fiil köküne -Gl! (-glz/-gli) partisip ekinin getirilmesiyle ortaya 
çıkmıştır; sözcüğün anlamı da onun sev- fiil kökü,-i- yardımcı ses ve -gli 
partisip ekinden oluştuğunu göstermektedir. 

.n...~a~JUlaJIJlJla Sözleri: 

Bugün Farsçada ~.:ıyı hardambil, yaygın olarak kullanılan bir 
aşağılama sözüdür. '(Yaşamının) hiçbir düzeni olamayan, karmakarışık 

durumda olan, saçma sapan düşünceleri olan' anlamına gelen bu söz Türkçe 
(Azerice) 'arada bir' anlamına gelen hardan bir ya da herden bir'in fonetik 
değişime uğraıTIış bir biçimidir: herden bir > herdenbil > herdembil 
(hardambil) 192 Muhtemelen 'kafası arada bir çalışan, gel git akıllı' karşılığı 
olarak kullanılır. Bu sözcüğün sonundaki - J.H -bil Farsçada kazma aleti olan 
'bel"i çağrıştırdığı için, bu deyim, halk arasında şaka yolu ile har dam 
kolang (Osmanlı Farsçasına göre, her dem külünk [kazma]) şeklinde de 
yaygın olarak ku II anı hr. 193 

Farsçada aşağılayıcı söz olarak pox şeklinde telaffuz edilen Türkçe' dışkı' 
anlamındaki 6?194 (pox) günümüz Farsçasında yaygın olarak kullanıl
maktadır. Hatta, bu sözcüğün 'hiçbir halt değildir' anlamındaki poxi nist ve 
'elinden hiçbir halt gelmez, hiçbir şey yapamaz' karşılığı olan hiç poxi az 
dastaş bar ne-mi-ayad gibi deyimleri de vardır. 195 En yaygın aşağılayıcı 
sözlerden biri de Türkçe ulaq > olag' dır. Türkınencede ulağ 'binek hayvan 
ve araba gibi ulaşım aracı' anlamına gelir. Azericede 'eşek' sözcüğünün 

anlamını hafifleten 'merkep' karşılığı olarak ulaq (ulax şeklinde telaffuz 
edilir) biçiminde vardır. 196 Farsçada da aşağılayıcı söz olarak aynı anlamda 
kullanılır. Muhtemelen bununla bağlantılı olan Rusça konuşma dilinde 
'aptal, hödük, adi' anlamlarında OJZYX (telaffuzu: alux) sözcüğü var. Sözcü-
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DLT, c. I, s. 94 
Clauson, s. 788 
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ğün kökeni konusunda çeşitli düşünceler var. çağatayca alık ile ilişkili ol
duğu. düşüncesini reddeden Şipova 'büyük' anlamındaki uluq veya ulug ile 
ilgili olduğunu söylüyor. 197 Şipova, belki de bu sözcüğün Türkçedeki ukal6 
ve budala gibi alayına söylenen bir sözcük olduğunu düşünüyor. Anadolu 
ağızlarında uluk 'miskin, tembel, pasaklı' anlamına gelir. 198 Konuşma 
dilinde de 'sersem, budala' anlamındaki alık uluk ikilemesinde vardır. 

Doerfer ulaq > ulag'ın 'at, binek hayvan ve ulaştırma aracı' gibi anlamlarını 
irdelemiş, aşağılayıcı söz olarak kullanılan yönüyle ilgilenmemiştir. 199 

* Oldorom Boldorom 

Farsçada 0 j P f"..J~ r..J..l11 oldarom baldorom kardan şeklinde okunuyor ve 
'gövde gösterisi yapmak, cart curt etmek' anlamlarında kullanılıyor. Bu 
deyim görünüşte Türkçe öldürürüm- möldürürüm sözünü çağrıştırıyor. 

Ancak bu sözün Azerice 'öyle ederim, böyle ederim' anlamındaki ele 
edirem, bele edirem'in yanlış okunmuş şekli olabilir. Günümüz Farsçasında 
ayrıca, sağ ol da, bilinen bir teşekkür sözüdür. 

* Ayakyolu 

Türkçe ayakyolu, Azerice ayaqyolu ve Türkmence ayak yôlz, bilindiği 
gibi tuvalet demektir. Bu kavram Türkmencede ayrıca 'açıklık yer' 
anlamındaki meydan ile de karşılanır. Bu kavramların Derideki karşılığı 

'kırda, açıklıkta (ıneydanda) gezinti' anlamında ~\yu-:::ı sahr6gaşt oluyor. 
Anadolu ağızlarında daşara ya da daşra 'hela' anlamında kullanılır. 200 
Türkmencede 'dışarı çıkmak' deyimi karşılığı olarak daş çıkmak kullanılır. 
Bu da Kök Türkçe taşzkmak'ı anımsatmaktadır. Nitekim çzkar- Eski 
Türkçede taşgar-' dır. 20 i Deride, konuşma dilinde idrara LS\7 yı Y.'- cavab-i 
çay denir. Bunun Türkmence karşılığı, Türkmenistan'da, Afganistan'a yakın 
olan Man (Merv) ağzında çay coğap'tır. 202 Menİnski'de ayak yalı'nın 
karşılığı 'idrar ve dışkı yeri' anlamındaki 'Latrina' olarak verilmiş ve Bkz . 
.:u\~j\ (edeb-xane)denmiş.203 Edeb-xane karşılığı olarak da şu deyimler 
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gösterilmiştir: su dökecek yer, ayak yoZz, hacet yeri, çeşme, müsterah, ab
xane, ab-riz ya da ab-rize ve abiştgah. 204 Bunlardan müsterah 'istirahat 
edilen yer' demek ve Amerikan İngilizcesinde aynı anlama gelen rest 
room 'u andırıyor. Burada hatırlatılması gereken bir nokta, idrar hem Farsça 
hem de Türkçede 'sidik' anlamına geliyor. Halbuki bu sözcük aslında 

'sürekli akıtmak' ve 'sürekli akan ve devam eden bir şey' ile ilgilidir. Bu 
yüzden 'maaş' anlamı da vardır. 'İdrar"ın Arapçası bevl'dir. Ancak 
Türkiye'de eski bevliye mütehassısı bugün Türkçede idrar yolları uzmanı 
olmuştur! 

* ve 

Türkçe ve Farsça deyimler ve vecizelerdeki paralellikler elbette ayrı bir 
araştırma konusudur. Yukarıda semantik paralellikleri incelerken, ömek 
olarak bazı deyimleri de gösterdik. Şimdi burada deyimler ve vecİzelere 

"genel bir bakış" çerçevesinde kısaca değineceğiz. 
Osmanlıca birçok vecizelerin ya da ata sözlerinin Farsçası bir beyit veya 

mısra oluyor. Şinasi 'nin hazırladığı Durüb-ı Emsal-i Osmaniye adlı eserde 
de bunu görüyoruz. Aşağıda bunlardan birkaçını gösteriyoruz: 

Türkçe Farsça 
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. L:..ı..uı\ ıYy,. JJj jllJ~ ~j jI) 

Avaz-ı dühiil şeniden ez dür xoş est 
Bedava sİrke baldan tatlıdır. L:..ı..uı\ Y0.1?' J.uıc jI ~.ı"S; y-" 

Sirke-i müft ez 'asel şirin-ter est 

Gözden ırak olan gönülden dahi ırak olur. ~ y, ojj j\ ~T y; j.Jy, Jj ji 

Ez dil bi-reved her an-çi ez dfde bi-rejt 
Kuzu çoban için değildir belki çoban kuzu içindir. 205 

~lJ\~.J7<5\ y,ji ~ j. 
L:..ı..uı 3\L.w~ \ y,lJ~-J7'"~ 

Güsfend ez beray-ı çüpan nist Belki çüpan beray-ı xidmet-i ü 'st 
Adı geçen eserde görülen birkaç Türkçe deyimin Farsça karşılığını 

veriyoruz: 

204 

205 

Türkçe Farsça 
ekmeğine (etmeğine) yağ sürüldü naneş bi-rügan üjtad 

Meninski, c. I, s. ı ı 2 
Şinasi, Duritb-ı Emsdl-i Osmdniyye, Kostantaniyye, 1304- örnekler kitabın değişik 
yerlerinden alınmıştr. 
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ununu eledi, eleğini astı 

bıçak kemiğe dayanmak 
tere yağdan kıl çeker gibi 
dilinde tüy bitti 
ne Ş iş yansm ne kebap 

YUSUF AZMUN 

ard rfxtem (bfxtem olmalı) ve 
pervfzen avfxtem 
kard bi- üstüxan resfd 
mu ra ez mast mf- keşed 
zebanem muy ber-averd 
ne six suzed ne kebab 

Örnekler çoğaltılabilir. Yalnız, Şinasi'den bir deyimi burada göstermek 
istiyorum. Adı geçen eserde yer demir gök bakır var. Bunun Farsçası zemfn 
saxt ü asüman dur 'yer sert ve gök yüzü uzak' anlamına geliyor. Bu Farsça 
sözün Türkçe tam çevirisini yer takır, asüman ırak şeklinde duymuştum. 
Aynı anlamda döşekleri toprak yorganları gökyüzü de var. Böyle sözlerin 
genellikle secili (kafiyeli) olduğunu düşünürsek, yer takır gök bakır daha 
mantıklı gibi görünüyor. Çünkü tam takır kuru bakır'da da takır ve bakır 
kafiye oluşturuyor. Türkınencede ''palan (filanca) yerde bakır bar", barıp 
görse takır bar vecizesinde de Türkınencede hiç bilinmeyen bakır sözü ile 
takır birlikte kullanılıyor. Şinasi'deki ne Şam 'm şekeri ne Arab 'm yüzü 
sözünün Farsçası 'ne deve sütü, ne Arab'ın yüzü' anlamında ne şfr-i şütür, 
ne dfddr-z Arab şeklinde verilmiş. Burada yüz'ün Farsça karşılığı dfdar 
şeklinde verilmiştir. Bu veeİzenin Türkçesinin aslında kafiyeli olduğu fakat 
sonradan değiştirilmiş olduğu söyleniyor; bu düşünce doğruysa vecizenin, 
Farsçaya Türkçeden anlamı hafifletilerek geçmiş olduğu düşünülebilir. 

Farsça konuşma dilinde kullanılan sayılm.ıyacak kadar çok deyim ve 
vecizelerin muadilinİ Türkçede görebiliyoruz: anaş be-gohaş gdtf şodan ve 
Osmanlıca söyleniş biçimiyle: eneş be-guheş gatf şüden 'in Türkçe karşılığı 
ödü bokuna karışmak oluyor. Tencere (tencereye) 'dibin kara' (demiş), 

(öbürü) 'seninki benden kara' (demiş) şeklindeki deyimin Farsçası dfg be
dfg mfguyed ruyet siyah, se-paye mfguyed 'sallu 'ala' şeklinde ' kazan 
kazana "yüzün kara" der, (kazanı taşıyan) üç-ayak da "sallu 'aHi" (fesub
hanaIlah) der' anlamına gelir. Yine konuşma dilinde 'herkes sırasına göre, ya 
da "sıra olun'" anlamında Farsçada Alldhomma bir bir deyimi vardır. 
Tagatam tag şod ya da (Osmanlıcaya göre yazarsak) tdkatem tak şüd, 
günümüz Farsçasında 'sıkıldım, takatım kalmadı' anlamına gelir. elauson, 
Harezm Türkçesinden 'tahammülü kalmamış' anlamında takatı tak örneğini 
veriyor. 206 Konuşma dilinde xaye-e çap-e xan-e hakem ya da xdye-i çep-i 
xdn-ı hakim sözü 'sadrazarnın sol. ... ğı' karşılığıdır. Adam-e goh-xor gaşogaş 

206 elausan, s.463 
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bar kamar ast ya da Osmanltea telaffuzu ile adem-i guh-xor qaşzqeş ber 
kemer est ' bok yiyen kaşığını yanında taşır' demek, bu söz Azericede pox 
yiYcmin qaşzğz yanında olar şeklinde var; az tars-e kunaş ya da ez ters-i 
kuneş de 'g ... ün korkusundan' anlamına gelir. Türkçe kavurma Farsçada 
4.A.)~ ya da <\....ı.) şeklinde yazılır ve gorme okunur. Hindistan'da bu sözcük 
korma olmuş ve chfeken korma Hindistan'ın bütün dünyada bilinen bir 
yemeğinin adıdır. Bu yemeğin adıyla ilgili Farsçada şöyle bir deyiş var: 
ruze-e bf- namaz, arus-e bf- cahaz, gorme-e bf-piyaz 'namazsız oruç, 
çeyizsiz gelin ve soğansız kavurma' anlamına gelen bu deyişin Osmanlıcası 
şöyle olur: ruze-i bf-namaz, arus-i bf-cehaz, kavurma-i b f-piyaz. Türkiye'de 
piyaz isminde bir yemek vardır. Farsçada bu sözcüğün anlamı 'soğan'dır ve 
insanlar lokantalarda "soğansız piyaz" isterler!. 207 

* Tü. > Fars. Deri Tae. 

Yukarıda Farsça gaşog' dan söz ettik. Deride qaşuq ve Tacikçede qôşuq 
şeklinde telaffuz edilen bu sözcüğün kökeni hakkındaki düşünceıni kısaca 
yazmak istiyorum. Bu sözcüğün eski şekli kaşuk 'tur. elauson, kaşuk 

sözünün kelime anlamını verirken, Türkçe çevirisiyle, "kaşınmak suretiyle 
içi boşaltılan şey" diyor. 208 Hasan Eren bu açıklamayı "düşündürücü" 
buluyor ve kaşzk sözcüğünün kaşı- fiil kökünden geldiğini açıklıyor. Hasan 
Eren, kaşzk sözcüğünün Moğolcada qalbağa olduğunu yazıyor, çağdaş Türk 
lehçelerinin bir bölümünde 'büyük kaşık' anlamında kullanılan kalak 
biçimini de "düşündürücü" buluyor ve 'kaşık" ya da 'büyük kaşık' 
anlamlarındaki kalak sözcüğünü Kazan Tatarcası, Başkurtça ve Şorcadan 
aktarıyor. 209 Doerfer de kaşuk sözcüğünün etimolojisini Moğolca qalbuğa 
ile bağlantılı olarak çözümlerneye çalışıyor. Qaş + uk şeklinde açıklama 
yapmak istiyor, ancak -uk ekinin Moğolcada değil, yalnız Türkçede 
küçüklük ifade ettiğini yazıyor, Moğ. lb- = Türk. -ş- şeklindeki ses 
değişiminin de güvenilir bir formülolmadığını düşünüyor. 210 

Hasan Eren, kalak örneği üzerinde dunnamış. Onun verdiği önıeklere 
birkaçını daha eldernek istiyorum: Türkınencede Yomut ağzında galam 
'kaşık' demek; 21 ı Çuvaşça kalek 'kürek biçimli bir çeşit kaşık' anlamına 

207 

208 

209 

210 

211 

Bu bölümdeki deyim ve vecizeler Ferheng-e Avam'dan alınmıştır. 
Clauson, s. 671 
Hasan Eren, s.216, 217 
TMEN, c. ILI / 1393, ss., 390, 391 
Kaynak kişi: Y. Azmun 
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gelir;212 Kırgızcada da kalak'ın bir anlamı 'küçük kürek"tir. 213 Divanü 
Lugat-it-Türk'te ka- fıil kökü (kamak) 'yığmak, sandığa koymak' 
anlamlarında iki örnekte ka-dz şeklinde gösteriliyor ve bunun "Yağma 
dilinee" olduğu belirtildikten sonra fasih şeklinin kaladz olduğunu 

açıklıyor. 214 Özbekçede qalamok (qalamok şeklinde telaffuz ediliyor) 'üst 
üste, yan yana, ya da düzensiz bir şekilde tıkıştırmak, doldurmak, 
yerleştirnek, toplamak' anlamlarına gelir. 21S Kırgızcada, kala- 'daire şekli 
vererek, biri biri üzerine dizrnek' demektir. 216 Azericede qalamaq (galamax 
şeklinde telaffuz edilir) 'toplamak' demektir ve Şehriyar'ın şu beytinde 
vardır: Deyna manim şair oğlum Şehriyarı Bir ömürdür qam üstüne qam 
qalar > gala-r. çağataycada da üst üste koymak toplamak anlamına gelir. 217 

Bu anlamların hepsinde de 'toplamak' ifadesi var. Buna göre, Türkmence 
gala-m > galam ' bir toplama aleti, kaşık' anlamına geliyor. Kala-k> kalak 
da aynı anlama geliyor- 'toplama aleti, kaşık. Başka bir deyişle, kalak = 

kaşuk > kaşzk. Bu eşitliğin gerçekleşmesi için iki olasılık var. Birincisi, 
yukarıda belirttiğimiz DLT'te geçen ka- fıil köküne -ş- fıilden fıil eki (bu 
ek DLT'te ve Türkmencede bir eylemde yardımcı olmayı, ya da yarışmayı 
ifade eder, Türkmencede göter-i-ş- fıilinin 'kaldırmaya yardım etmek', 
DLT'te [c. II, s. 100] tiziş- 'in' dizmekte yar~ım ve yarış etmek' anlamına 
gelmesi gibi) ve fiilden isim yapan -k ekinin getirilmesiyle, yani ka-ş-u-k ve 
kaşzk şeklinde 'toplama aleti' ya da 'toplamaya yardımcı olan alet' 
anlamlarını ifade eden bir isim ortaya çıkmış olabilir. İkinci olasılık da, yıl > 
yaş örneğinde olduğu gibi, L > Ş şeklinde bir ses değişmesi sonucu, kalak> 
kaşuk olmuştur. Bu arada Türkçede kullanılan Arapça kökenli tabak'ın 

Farsçadaki karşılığı boşgab'ın iki Türkçe sözcükten oluştuğunu, kaşzk'la 

birlikte kullanılan bir sözcük olarak buraya kaydetmek istiyorum: boş + qap. 
Bu sözcük Azericede de boşqab şeklinde vardır. 

* Birkaç ilginç Deyim ve Vecize Daha: 

Yine deyimlere dönüyoruz; Farsçada, Halaçlar hakkında söylenen birkaç 
sözü de aktarmak istiyorum: har çe xar naxorad Xalaç xorad ya da her çi 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

Çuvaş Sözlüğü, s. 58 
Kırgızca Sözlük, s. 387 
DL T, c. III, s. 249 
UTİL, c. II, s. 543 
Kırgızca Sözlük, s. 387 
elauson, Sanglax, 275 rı 11. satır ve Lugat-i Çagatay, s. 221 
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xar nexored Xalaç xored 'eşeğin yemediğini Halaç yer'; beyit: Xar o xorus o 
Xalac har se berarand Behar bağf rasand rfşa 'ş bar-arand, Osmanlıca 

okunuşu ile: Xar u xurus u Xalaç her si birarend Be-her bağf resend rfşe 'ş 
ber-arend 'Eşek ve horoz ve Halaç üçü kardeşler, hangi bağa girerlerse 
(ağaçları) kökünden koparırlar'; zeban-e xar ra Xiilac mfdanad ya da zeban-z 
xar ra Xalaç mfdaned 'eşeğin dilini Halaç bilir; eşeğin dilinden Halaç 
anlar' .218 

Türkçe üzüm Farsçada (" .Jj.JI yazılıyor ve uzum şeklinde telaffuz ediliyor. 
Bu sözcüğün Farsçası angur ya da engur'dur. Uzum o angur - Osmanlıca 
okunuşu ile üzüm ü engur- da Farsçada alış verişte kullanılan bir deyimdir ve 
'altı tane bundan, yarım düzine de diğerinden (ver)' anlamına gelir. 219 

Farsçada çok sayıda çiçek, bitki ve kuş adlan Türkçedir, bu ayrı bir 
araştırma konusu olabilir. Ancak, kimi zaman da Farsça İsimlerin Türkçeye 
çevrilmiş şekilleriyle de karşılaşıyoruz. Mesela Farsçada dom-conbanak 
bileşik sözcüğü 'kuyruğunu oynatan' anlamına gelir ve Türkçede çoban 
aldatan denen bir kuşun adıdır. Osmanlıca telaffuzuna göre düm- cünanek 
olan bu kuşun adı İran Azericesinde göt atan bülbül 'dür! 

Türkçede çok sayıda Farsça sözcük olduğunu biliyoruz. TMEN'de 
sözlüklerde ve metinlerde bulunan 2500'e yakın Türkçe ve Moğolca sözcük 
incelenmiş; Farsça konuşma dilindeki Türkçe ve Moğolca sözcükler ile 
birlikte Doerfer'in incelemediği Farsça metinler araştırılırsa, Farsçadaki 
Türkçe sözcüklerin sayısı daha da artacaktır. 

Bu yazıda ele aldığımız sözcükler birbirini çağrıştırmalarına göre ya da 
yaygınlık derecesi göz önünde bulundurularak sıralanmış olduklarından 

alfabetik sıraya göre yazılmamışlardır. Bu yüzden, yazıda İncelenen sözcük 
ve deyimlerin bir lugatçesini sayfa numaralarıyla birlikte veriyoruz: 

218 

219 
Ferheng-e Avam'dan alınmıştır. 
Haiim, s. 75 
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A 

aba Fars. bkz. ba 32 
açar Fars. < Tü. açar, anahtar 32 
* açar Faranse, İngiliz anahtarı 53 
adem-e goh-xor gaşogaş bar kamar ast = bok yiyen kaşzğznı yanında taşzr 

Osm,. okunuşu: Adem-i guh-xor qaşıkeş ber kemer est 
Az. pox yiyônin qaşzqz yanında olar 65 
ajtabe Fars., ibrik 30 
*ajtabe gatCtr < getür, ibrik getir 30 
ağa Fars. \,gl < Tü. aqa bey 60 
*ağa be-kım-e kasf bastan, Mec.(birine) layık olmadığı değeri verrnek, Osm. 

okunuşu: ağa be-kCtn-i kesf besten 60 

ağa Fars. \.cl < Tü. ağa, hadım edilmiş erkek 60 
ağzaçar < ağız-açar Tkm., iftar 38 
ağzı bekZi Tkm., oruçlu 38 
ala bkz. ela 52 
aleş- dageş Fars. < Tü. alış-değiş, mübadele, değiş tokuş 
.ıııahomma (Allahümme) bir bir! Fars., sıraya girin! 
amadan Fars., gelmek 35 
anfq (anfq telaffuz edilir) < Tü., anık, açık, belli, dakik 32 
aq maya, rengi beyaza çalan deve 44 
aq saqal, saygıdeğer yaşlı kişi 32 
araba < or-oba, araba 47 
'arrade Ar., tekerlekli mancınık 47 
qrvad Az., kadın, eş 29 
arvad ya da arvat, Anadolu ağızlarında, kadın, eş 29 
arvat < urvat < uravat < uravut < urağut < uragut, kadın, eş 29 
arwata (arwata telaffuz edilir).uJl) < Tü. arvat, Afganistan kadın, eş 29 
aş- paz (Tü. aş 'yemek' + puxtan 'pişirrnek> aşpaz, aş çı 32 
ava Fars. bkz. ba 32 
avfspar- O. Fars., emanet etmek 36 
avrat Tü. < Tü. arvat + Ar. 'avret, kadın, eş 28 
avrat < 'avret 'in çoğulu 29 
'avret Ar., çıplaklık 28 - 29 
*avret-i men!, erkeklerin mahrem yeri 29 
*avret-İ zen, kadınların mahrem yeri 29 
*avret yerleri, mahrem yerler 29 
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*setr-i 'avret Ar., çıplak yeri örtme 30 
'avret Tü. < Ar. 'avret> Fars. 'awrat ya da 'owrat, kadın, eş 30 
ayağ E. Tü., lakap 39 
ayağga tegimlik E. Tü., saygıdeğer 39 
ayôg (ayôg telaffuz edilir) Tae. < Tü. ayak, kadeh 39 
ayakyolu Tü, tuvalet 62-63 
'ayran Ar. ü1JP < Tü. ayran, ayran 47 
ayrıyeten < Tü. ayrıca + Ar. 'ilaveten, ayrıca, ... dan başka 52 

atak Fars. < Tü. elek, elek 42 
*alakf Fars. < Tü. elek + Fars. - f, saçma 42 
alak dulak Fars., çelik çomak oyunu 42 
anaş be-gohaş gatf ş o dan, Osm. okunuşu: eneş be-guheş gatf şüden, ödü 

. bokuna karışmak 64 
angur Fars., (asmadaki) üzüm 67 
anfq Tae. ve Deri < Tü. anıkbkz. anfq 32 
arre Fars. testere 45 
arwata bkz. Arwata 29 
ayag Fars. < Tü. ayak < aya- (esirge-) + - k, samimi arkadaş 32,39 
ayôg Tae. bkz. ayag 39 
az tars-e kunaş (Osm. Ez ters-i kuneş) Fars. g ... ünün korkusundan 65 

B 

ba Fars. < O. Fars. bag < Avestapak, yemek 32 
bac Ar. < O. Fars. Bag, haraç 32 
badancan-i Rumf Deri, domates 26 
bak ur- Tü. > bakur- > bağur- > bağır- > bağır-, bağırmak 59 
bang ur- Tü. > bangur- > bangzr- > bağır-, bağırmak, seslenrnek 59 
*bangır bangır bağır-, yüksek sesle bağırmak59 
baz amadan Fars. gelmek, dönmek, bkz. vaz amadan 
baz gaştan Fars., dönmek 35 
bevl Ar., idrar 63 
* bevliye mütahasszsz idrar yolları uzmanı 
beyla dfg beyla çogondar, böyle (abartılı) kazan için böyle (abartılı) pancar 

(uygundur) 55 

http://www.turkdilleri.org/



70 YUSUF AZMUN 

boşgab Fars. < Tü. boş + qap, tabak 67 

c 

cacfm Fars. < Tü. cecim (> ckim) < Tü. çeçim, ince dokunmuş nakışlı kilim 
42 

caZamanco İsp., bir çeşit kumaş 60 
camekan Tü. < Fars. came-ken bkz. 38 
came Fars., giysi 38 
cam e-kan (-ken) Fars. < came + kan (kandan 'çıkarmak'), giysi çıkarılan yer 

32,38 
cavaab-i çay Deri < Ar cawab + çay, işeme 62 
cecim bkz. cacfm 42 
cepken Tü. < Fars. çap-kan (soldan çıkarılan aba) bkz. ça:kmen 32, 38 
cewsaq (muhtemelen aslı cusq) Ar. < ?Fars. kuşk < Tü. köşk, kasır, saray 48 
cicim bkz., Cac1m 42 
cfgFars. < Tü. çık, çığlık 58 
cfg zadan Fars., çığlık atmak 56 
cıq et- Tkm., ce' etmek 

... cürmün kadar ... < ... cirmin kadar ... 51,52 

ç 

çağır- bkz. çak ur:. 59 
çak Tü., "çak" sesi 59 
çak- i Tü., 1. atmak, yalan atmak 2. vurmak 54 
çak- II Tkm., (arı için) sokmak 50 
çakılık Tkm. < çak-lık, çağrı, davet 58 
çakıştır- Tü., tokuşturmak 50 
çakuç Fars. < Tü. çeküç, çekiç 42 
çak ur- > çakur- > çağur- > çağır- > çağır-, çağırmak 59 
çaZ-, vurmak, (müzik aletini) çalmak 50 
çaZeş Fars. < Tü. çalış, mücadele, çaba 49 
çalfk Fars. < Tü. çelik, (çelik çomak oyununda) çelik 42 
çaqfr (telaffuzu: çaqfr) Tac. < Tü. çakır, l.çakır göz (at için) 2. sarı benekli 

beyaz taş 32 
*sang-i çaqfr, sarı benekli beyaz taş 32 
çaxan Fars. < Tü. çakan, yalan, palavra 
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* çaxan go/Nin (kardan), yalan söylemek, palavra atmak 
çay coğap Tkm. Merv ağzı < çay + Ar. cawab bkz. cavaab-i çay 63 
ça:kmen Tkm. < çakpen < Fars. çapkan, deve yününden dokunup dikilen 

astarsız dış giysi 38 
çöltuk Fars., çeltik 33 
çapkan Fars. < Fars. çap 'sol' + kandan 'çıkarmak"tan, sol taraftan 

çıkarılan aba bkz. cepken 39 
çaxan bkz. çaxan 54 
çaxmag Fars. < Tü. çakmak, tetik 54 
çaqfr Tac. bkz. çaqfr 32 
çebşek Tkm. çağ., tavşan yavrusu 
çığlık < çığlık < çığılık < çıkılık < çıklık 58 
çık E. Tü., ce' sesi 58 
*çık et köreyin, ce' et bakayım 58 
çıg, çıkın 40 
çık, "ciyak" sesi 58 
çıkan Tkm., kuzen 41 
çık ur- > çıkur- > çığur- > çığır- Tkm. > çığır-, çığınnak, feryat etmek 58 
çimşfd E. Anad. Tü. < Fars. şemşad, şimşir ağacı 52 
çimşir Anad. Ağızları, şimşir ağacı 
çişek ya da çişik < çağ. (Sözlükte yanlışlıkla J.l ~ şeklinde basılmışsa da 

aslı çebşek'tir, bkz.), tavşan yavrusu 51 
çomaq Fars. < Tü., sapa, değnek 30 
*çomaq ge tür, sopayı getir 30 
*çomaq qoy aftabe ge tür, sopayı bırak, ibrik getir 30 
çor Tü. < Fars. şôr ya da şur, tuzlu 33 
çorba Tü. < Fars. şôr + ba 'yemek' 32, 33 
çuçuk Özb. < E. Tü. süçik, tatlı, şeker 54 
çug Fars. esnaf argosu < Tü. çug ya da çıg, para, papel 32,39- 40 
çuğla- Tkm., derleyip toparlamak 40 
çüyçük Tkm. < E.Tü. süçik, tatlı, şeker 54 

D 

dad zadan Fars., bağırınak, feryat etmek 58 
daşara (daşra) Anadolu ağızları, hela 62 
daş çık- Tkm < E. T. taşık-, dışarı çıkmak 62 
değ- Tü. < E. Tü. teg-, 1. çarpışmak 2. mübadele etmek 50 
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değiş Tkın., çarpışma 50 
* ak değiş, düşmanın yenildiği çarpışma 50 - 51 
*gara değiş, düşmanın kazandığı çarpışma 5 O 
değiş tokuş Tü., mübadele 51 
derbarf (darbarf) Fars., sarayla ilgili 23 
derf (darf) Fars., vadiyle ilgili 23 
* kabk-i darf Fars. (Deri), dağ kekliği 23 
Derf Fars. s., Afganistan' da konuşulan Farsça 23 
dfdar Fars., yüz 64 
*dfdar-ı 'arab, Arab'ın yüzü 64 
dfg bedfg mfguyed ruyet siyah = tencere, yüzün kara, seninh benden kara 
se-paye mfguyed sallu ala 64 
do Fars., Tae. ve Deri, du, Osm. dü, iki 41 
dogolU (dogulu) Fars. < Tü. dogulu < togulu, ikiz 32,41 
dogulu Fars. bkz. dogolU 41 
dolu Fars. < Fars. do + Tü. - lu/-lü, (kağıt oyununda) ikili 42 
do luks Fars. < Fra. de lux, fazla lüks 41 
*se luks Fars., daha da lüks, aşırı lüks 41 
dom Fars. (İran), Osm. Düm, kuyrnk 67 
* dom conbanak Fars. 'kuyrnk oynatan', çoban aldatan kuşu 
Osm. okunuşu: düm cünbanek 67 
doroş ke F ars. < Rus. dorojka 'patika', iki atla çekilen fayton 41 
*yeroşke < yek roşke Fars. Isfahan ağzı, tek atla çekilen fayton 41 
döşekler i toprak, yorganları gökyüzü = 

zemfn saxt (saxt) u asman dur 64 
dü Tü. < Fars. do (İran), Tae. ve Deri du, iki 42 
dülü < Fars. du + Tü. -lü ikili, bkz. dolU 42 

E 

ela ya da ela Tü. < Tü. ala (İstanbul ağzının inee i sesi ve ela ile aynı 
anlama gelen Ar. şehla 'nın etkisiyle ala > ela), gözde sarıya çalan 
kestane rengi; 2. bu renkte olan 52 

ele edirem bele edirem Az., şöyle yaparım, böyle yaparım 62 
eneş be-guheş gatf şüden bkz. anaş be-gohaş..... 64 
engurbkz.angur 67 
ere Fars., testere 45 
erre Fars., testere 45 
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F 

jiiryad ziidiin Fars., feryat etmek, bağırmak 58 
jistık Tü. < Ar. justuk < finduk + Fars. pistii 52 

G 

gağzr- Tkm. < gak ur-, karga gibi "gak" şeklinde ses çıkarmak 59 
gakılzk Tkm. < gak-lzk, balgam 58 
gak ur- > gakur- > gağur- > gağzr-, feryat etmek 59 
galam Tkm. Yomut ağzı < gala 'topla-' +-m, kaşık 66 
galamax Az., toplamak 66 
galpag Fars. < RUS.KOJlnaK (telaffuzu: kalpak) < Tü. qalpaq, araba tekerinin 

kapağı 49 
gara değiş Tkm. bkz. değiş 50 
gaşog Fars. < Tü. qaşuk, kaşık 65 
giibbe Fars. < Tü. kebe, bir çeşit tüylü kilim 45 
giira ya da giirii Fars. < Tü. Qara, siyah 42 
*giira agac, giiragac ya da giirii agac < Tü. qara ağaç, yer adı 43,60 
* giira bag ya da giirii bag < Tü. qara bag, yer adı 60 
*giira boga < qara boga < qara boga, savaşta kullanılan bir çeşit mancınık 

60 
*giira golag ya da giirii gulag Fars. < Tü. qara qulaq, vahşi bir hayvan, kara 

kulak 60 
giira gorut ya da giirii gorut Fars. < Tü. qara qurut kaynatılmış kurut 56 
giira su ya da giirii su Fars. < Tü qara su, yer adı 60 
giira tavox Fars. < Tü. qara tavuq, kuş adı, sığırcık 60 
giira tıkan Fars. < Tü. qara tiken, bir bitki adı 60 
giira togan ya da giirii togan Fars. < Tü. qara togan, yırtıcı bir kuş, kara 

şahin 

giiriice dag Fars. < Tü. qaraca dag, yer adı 60 
giiriice giiya Fars. < Tü. qaraca qaya, yer adı 60 
giira ney < Tü, qara + Fars. ney, klamet 59 
giira suran, giira suriin ve giirii suran Fars. < Tü. qara süren, kervan 

koruyucusu 43 
giiştiin ya da geşten Fars., 'olmak' anlamında yardımcı fiil 35 
giiz ya da gez Fars. < Tü. kez, bir ölçü birimi, yaklaşık ı m. 28 
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*gez-i melek, İran' da bir ölçü birimi 28 
*gez-i Nihdvendf, İran'da bir ölçü birimi 28 
*gez-i Şdh-ı İsfahdniye, İran'da bir ölçü birimi 28 
*gez-i Şdygdn, İran'da bir ölçü birimi 28 
*gez:..i vdjire, İran'da bir ölçü birimi 28 
gelen giden Fars. < Tü., tüfeğin mekanizması 31, 53 
gelen kim? Fars. < Tü., parola 53 
gez- Tü. < kez- E. Tü., çentik ya da gedik 28 
gezlik Fars. < Tü. gezlik < E. Tü. Kezlik, küçük bıçak 26 
gığır- Tkm. < gık ur- seslenmek, bağırmak 58 - 59 

gıkılzk Tkm. < gık-lık feryat, şamata 58 
gık ur- > gfkur- > gfğur- > gfğır-, seslenmek, bağırmak 58 - 59 
gılzcı sal- Tkm. bkz. sal,.. 50 
gırmızı badımcan Az. < Sans. krimi + Fars. Bddancdn, domates 26 
gorme Fars. < Tü. kavurma, yemek adı 65 
gorilt Fars. < Tü. kurut, kurut, birçeşit çökelek 56 
gowce Fars. < Tü. gövce < Tü. göğce < Tü. gögce < E. Tü. kökce, taze erik 

26 
*gowce-i Ferengf Fars., domates 26 
gowuşt ya da gowşut Tkm. < Tü. kavuş-u-t, kavuşulan yer 56 
gozlik Fars. < Tü. gözlik> gözlük, at gözlüğü 27 
göç evi, oba 46 
göç oba < köç oba > köcebe ve kecebe, hayvan ya da araba üstünde yük ya 

da insan taşıma aracı; daha çok gelinleri taşır 46 
göçebe < E. Tü. ? köçme 46 
gögçek Tü., güzel 25 

göğce > gövce, erik 25 
göğçek> göyçôk Az., güzel 25 

göt atan bulbul, İran Azericesi kuş adı, çoban aldatan 67 

gurt Tkm < Tü. kurut, kurut, bir çeşit çökelek 56 

H 

hafta Tü . .< Fars. hafta ya da hafte, Osm. hefte, hafta 52 - 53 
havuç Tü. < Fars. havfc 52 
hakan Tü., hükümdar 24 

har çe xör nöxorad Xalöc xoröd, Osm. her çi xar nexored Xalaç xored. 
Eşeğin yemediğini Halaç yer. 61 

http://www.turkdilleri.org/



TÜRKÇE - FARSÇA SEMANTİK iLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKış 75 

hardambfl < Az. hardan bir, Osm. herdembil, gel git akıllı 61 
har dam koIang < hardambfl'in sonunda bulunan 'kazma' anlamındaki bfl'in 

yerine 'külünk' anlamındaki kolang 'in getirilmesiyle yapılan bir espiri, 
Osm. telaffuzu her dem külünk 61 

hem-şikem Fars., 'karındaş', ikiz 53 
hergele Tü. < Fars. xar-gala, Osm. xar-gele eşek sürüsü 
hfç poxf az dastaş bar ne-mf-dyad, Osm. okunuşu: hfç poxf ez desteş ber ne

mf-dyed, Hiçbir halt edemez. 61 

hora geç- Tü. < Fars.( xordan'in muzari kökü xor + d ile 'uygun olmak' 
anlamındaki Farsça xord gaştan'deki gaştan'in fonetik yapısı geç- fiil 
kökünü çağrıştırdığından Farsça gaştan masdarının yerini geçmek' e 
bırakmış olduğu ve bu şekilde xora geçmek'in ortaya çıktığı 

düşünülebilir), uygun düşmek, makbule geçmek 32 
höşmelim Bkz. Höşmerim 35 
hoşmerem Bkz. Höşmerim 35 
höşmerim Tü. < Fars. xoş marham, Balıkesir'e özgü bir tatlı adı 34 - 35 
hünkar Tü. < Fars. xuddvendgdr Osmanlı padişahlarının lakabı 52 

i 

zsmarla- < O. Fars. ospar ( < avİspar) + -la-, emanet etmek> sipariş etmek 

32,3~ 

zsmanak Tkm. < Yun. ispanak ıspanak 36 

K 

ka- E. Tü. yığmak, sandığa koymak 66 
*ka-dz E. Tü., yığdı, topladı 66 

*kala- E. Tü., ka-dz'mn daha fasih şekli 66 

kacaba Özb. (telaffuzu: kacaba), yük taşıma aracı 46 
*kacaba (kocaba) qorin, karnı büyük 46 
kahya Tü. < Fars. ket-xudd, 52 
kala- Krg., daire şeklinde üst üste dizmek 66 
kalak < kala-k Krg., küçük kürek 65 
kalek çuv., kürek biçimli bir çeşit kaşık 65 
kalpazan Tü. < Ar. qalb + Fars. -zan 59 
ka7J1z E. Tü., araba 47 
karzn-daş > kardaş > kardeş Bkz. hem-şikem 53 
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kaşuk E. Tü., kaşık, bkz. gdşog 65 
kabk-i darf bkz. derf 23 
kacdba( e), kacdva( e), kacaba (e) ve kacava (e) Fars. 
< köçebe .... < köç oba, mahfe 32,43 
kankdş Fars. < Tü. kengeş, meşveret 32, 49 
kecdbe, kecdve Bkz. kacdba(e) 43 
kecebe Tkrn., köcebe Tkrn. Yomut ağzı, mahfe 43, 44 
kecefe, keceve, kecere, kecire, kecre Anadolu ağızları, çıkrık 49 
kenessit Rus. < ?Tü. kelJeş, meşveret 49 
kelJe- E. Tü., meşveret etmek 49 
kez E. Tü. > gez bkz. gez 28 
kezle- E. Tü., hedef almak 28 
*ok kezle- (okla) hedef almak, 28 
kezlek Tü. bkz. gezlik 27 
kezlik Tü. bkz. gezlik 27 
kiosk Rus. < Tü. köşk, kulübe, büfe 48 
korma Hindi < Tü. kavurma 65 
'i< chicken korma, bir Hint yemeği 65 
koruk Fars. < Tü. körük, arabanın körüğü 49 
köcebe Bkz. kecebe 45 
köç oba > köcöbe ve kecebe bkz. 45 
köçüt E.Tü., göçrnek için kullanılan at 56 
köfiehor Tü. < Fars. kufi-xor, 'dayak yiyesice' 35 -36 
kök Tkm. ve Az. < E.Tü. kögve küg 'ezgi', ahenkli, sağlam 40 
* keypifz kök mi, gurgun mı?, Nasılsın? İyi misin? 40 
*kökle-, akord etmek 40 
kölik ya da kölige E. Tü., gölge 48 
köşf- ya da köşe- Tkm., sakinleşrnek 48 
köşige ya da köşik E. Tü., perde, örtü 48 
köşik E. Tü. > köşk 48 
köçmö Krg. göçebe 46 
köçpö Kaz., göçebe 46 
kufi Fars., darbe, sopa, dayak 36 
kufi-xor Fars. 'dayak yiyesice' > Tü. kufiixor > köfiehor Bkz. köfiehor 36 
kuk Fars. < Tü. kög ya da küg, kurgu, kurma 32,40 
*kuk kardan (kerden) Fars., kurmak 40 
* keyfat kuk ast?, Keyfin yerinde mi? 40 
kuldk Fars. < Tü. Az. külek, fırtına 42 
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kuşk Fars. < Tü. köşk, saray, köşk 48 

L 

lebeniye Tü. < Ar. Lebeniyye, bir çeşit yoğurtlu ve etli çorba 34 

M 

ma ba ham ayag hastfm Fars., Biz samimi iki arkadaşız. 39 

mast Fars., 33 yoğurt 
*mast-ba Fars. > mastava Fars. > Tkm. Messewe, yoğurtlu aş 33 
maya Tkm., bir deve türünün dişisi 44 
meydan Tkm. < Fars. > Ar. meydan, hela olarak kullanılan açık alan 62 
Monkabernf < Tü. Mengü Berti, Celaleddin Harzemşah 42, 51 

N 

ne Şam 'zn şekeri, ne Arab 'zn yüzü Tü. = Fars.! Osm. ne şfr -i şütür ne dfdar-i 
Arab 64 

nedaned dad az Fars., Az veremez. 25 
nevin Tü. < Fars. = İran Fars. novfn, yeni olan 52 

o 

oba Tü. ve ôba Tkm., 1. çadır; 2. köy 45 
obbe Fars. < Tü. oba ve Tkm. Ôba, köy 45 
obug Moğ., çadır 45 
oçar (Telaffuzu: ôçar) Tae. < Tü. açar, anahtar 32 
olag Fars. < Tü. ulaq, 'hayvan' anlamında hakaret sözü 61 
oldorom boldorom < Tü. Az. öldürüm böldürüm, 'öldürürüm möldürürüm' 

62 
*oldorom boldorom kardan, eart eurt etmek! 62 
oq kezle- Bkz. kezle- 28 
or E. Tü., yüksek, yüee 46 

oraza Tkm. < ruza ya da ruze, oruç 37 
or-oba E.Tü. > araba 46 
orospu < Fars. rô (ru)-sepfd > rôspfya da ruspf 36 - 37 
orramsı Tkm. < orrasmz < orrosmz < orrosmz < orosmf < orospf < rôspf 37 
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oruç Tü. < O. Fars. roaça 37 
os par- la E. Tü. < O. Fars. ospar + Tü. -la- > osparla- > usparla- > 

usbarla- > ısbarla- > ısmarla-, ısmar1amak 36 
otu Fars. < Tü. ütük> ütü, ütü 48 
ozgar İran ağızlarında, rüzgar, bkz. rüzgar 37 

ö 

ödü bokuna karışmak = Fars.! Osm.telaffuzuyla- eneş beguheş gatf şüden 
64 

öşmerem ya da öşmerim Bkz. höşmerim 35 

p 

pağta Tkm. < Fars. paxta, pamuk 66 
paxta Fars., pamuk 32 
paşm Fars., ya da peşm yün 34 
paşmfne ya da peşmfne Fars., 1. yünlü; 2. pişmaniye 34 
peşmfneci Fars.+ Tü. -ci> Osm., pişmaniye yapan 34 
pişmaniye Tü. < Fars. paşmfne 34 
piyaz Fars., soğan 65 
piyaz Tü. < Fars. piyaz, yemek adı 65 
pox Fars. < Az. pox, bok 61 
*pox yiyônin qaşıqı yanında olar Az. Bok yiyen kaşığını yanında taşır. 65 
*poxf nfst. Fars. Hiçbir halt değildir. 61 

Q 

qalamoq (telaffuzu: qalamoq) Özb., toplamak, yığmak 66 
qala-r (telaffuzu: galar) Az., toplar 66 
qalbağa ya da qalbuğa Moğ., kaşık 65 
qara Tü. > Fars. gara ya da gara, siyah 42, 60 
*qara ney> Fars. gara ney Bkz. 59 
qarı- 'ihtiyarla-' + -t > qarıt > qart, kart, köhne 56 
qaşuq Deri < E. Tü., kaşuk, kaşık 65 
qoşuq (telaffuzu: qôşuq) Tae., kaşık 65 
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R 

rah-ziin ya da rah-zen Fars., eşkiya 59 
raxt-ken Fars., giysi çıkarılan yer 37 
roaçö A vesta dili, gün> Tü. oruç 37 
rô-sepfd Fars. 'yüzü ak' > Tü. orospu > Tkm. Orramsı, orospu 36 
rôz Fars., gün 37 
ruze Fars., oruç 37 
*ruze-e bf- namaz, iirus-e bf-ciihaz, gorme-e bf-piyaz 

Osm. Okunuşu: ruze-i bf-namaz, arus-z bf-cehaz, kavurma-i bf-piyaz 
Anlamı: 'namazsız oruç, çeyizsiz gelin (ve) soğansız kavurma 
(gibidir)' 65 

rüzgar Tü.< Fars. ruzgar, yel 32,37 

s 

sağ ol Fars. > Tü. sağ ol 
sal- Tü., vurmak 50 
*gzlıcı sal- Tkm., kılıçla vurmak, kılıcı indirmek 50 
*saldırma, bir tür büyük bıçak 50 
söng-i çiiqfr Bkz. çaqfr 32 
sevgili Tü. > Fars. sowgolf 61 
sıkılık Tkm. < sık-lık, ıslık 58 
sık ur- > sıkur- > sığur- > sığır-, ıslık çalmak 59 
sipar- Fars. sipurdiin masdarının muzarİ kökü 36 
sipurdön Fars. ya da sipurden Fars., emanet etmek, teslim etmek 36 
siyuzma Rus. < E. Tü. süzme, süzme yoğurt 48 
sok- Tü. ,vurmak, ısırmak 50 
sowgolf Fars. < Tü. sevgili 61 
*sowgolf-ye haram, harem gözdesi 61 
suçf Fars. < Tü. süçi < E. Tü. süçik, 1. tatlı; 2. şarap 32, 53 - 54 
*suçf- xane Tü. + Fars., içki satılan yer 32, 53 - 54 
suçuk E. Tü. > Özb. çuçuk, Tkm. çüyçük Bkz. 54 
süyci Tkm. < E. Tü. süçik, tatlı, şeker 54 

ş 

şaltuk ya da şöltuk Fars., çeltik 33 
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şa 'r Ar., saç 34 
şa 'riye Ar. > Tü. şehri ye 34 
şehld Fars. ela bkz. 52 
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şemşfr Fars. < şem 'tırnak' + şfr 'arslan', kılıç 52 
şimşdd Fars. > Tü. şimşdr > şimşir, ağaç adı 52 
şimşir tarak Tü. = şfrmfdyz darak Tkm. 52 
şfr-mahf Fars. > şfrmayz Tkm. 52 

T 

tagatam tag şod Fars. Osm. Okunuşu taqatem taq şüd, 'sıkıldım' = Harezm 
Tü. tdkatz tak' tahammülü kalmamış' 64 

takke Fars. < Tü. teke 
tiippe Fars. < Tü. tepe 
tarvand ya da tarvanda Fars., 'taze, yeni bitmiş meyve ve sebze' > Tü. 

tur/anda 32, 52 
teg- Tü., çarpmak 50 
tegiş Tü. > değiş Bkz. 50 
tencere tencereye 'dibin kara' (demiş), (öbürü) seninki benden kara (demiş) 

Bkz. dfg bedfg mfguyad... 64 

tev 'eman Ar., Ikiz 52 
togmış E. Tü., kardeş 40 
toguglu Tü. > togulu > dogulu > Fars. dogolU ya da dogulu, ikiz 41 
tokış Tü. çarpışma 50 
tormoz Rus. < Tü. turmaz, fren 41 
tur/anda bkz. tiirvand ya da tarvanda 32, 52 
Türkman Fars., Tü. Türkman'in (?)ülASy şeklinde yazılmasıyla Farsçada 

okunuş biçimi 43 

u 

ulaq 'Tü., 'binek hayvanı' > Fars. olag Bkz. 61 
ur- Tü., vurmak 50, 58 
uragut > urağut > uravut > uravat > urvat > arvat, kadın, eş 29 
uzum Fars. < Tü. üzüm 67 
*uziıın o angur, Osm. okunuşu: üzüm ü engür "altı bundan, yarım düzine 

öbüründen (ver)" 67 
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v 

Vaz gel> vazgeç- = Fars. baz (vaz) amadan ve baz (vaz) gaştan 35 

x 

xaye-e çap-e xan-e hakem, Osm. okunuşu: xaye-i çep-i xan-i hakim, 
sadrazarnın S01.. •. 1 65 

xar gale Fars. > Osm. xar gele> Tü., hergele, eşek sürüsü 52 
Xar o xorus o Xalac har se berarand 
Be-har bagf rasand rfşa 'ş bar-arand 

Osm. Okunuşu: Xar u xurus u Xalaç her se berarend 
Be- her bagf resend rişe 'ş ber-arend. 

Anlamı: 'Eşek, horoz ve Halaç üç kardeşler. 
Hangi bağa gitseler (ağaçları) kökünden kop arırl ar. , 67 

xora gaştan Fars. > Tü. hora geç-, uygun düşmek 35 
xudavendgar Fars. Bkz. hünkar 52 

y 

yatagan Fars. < Tü. yatagan, 'bir çeşit kılıç' bir araba parçası, yatak 48 
yekke Fars. < Tü. yeke, büyük 45 
*yekke-bezan Fars., kabadayı 45 
yeklu Fars. < Fars. yek + Tü. -lü (kağıt oyununda) birli, as 42 
yelen Tkm. kecebe'nin süslü örtüsü 44 
yer demir gök bakır, yer takır gök bakır ya da yer takır asüman ırak Tü. = 

Fars. zemfn saxt ü asüman dur 64 
yök E. Tü., tüy 57 
yurt Tkm. > Tü. yurt < yurt < yügürt < yügür-t < yügur-t 55- 56 
*yurta Rus. ve Batı dillerinde, çadır 

yurtta kalan E. Tü. ve yurtda galan Tkm., 1. yetim, kimsesiz; 2. Tkm. yetim 
kalasıca! 55 

yuzbaşf Fars. < Tü. yüzbaşı 31 
yüg E. Tü., my, kanat 57 
*yüg ur- E. Tü. 'kanat çırpınak' > yügür-, koşmak, hızlı hareket etmek 57 
:l'yügürük > yügrük, hızlı koşan 56 
* yügrük at 56 
yügür-t > yüwürt > yurt> yurt 57 
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yüwrük Tkm. < yügrük Tü. hızlı koşan, hareket eden 57 
*yüwrük eller Tkm. hızlı, maharetli eller, 57 
yüwürf Tkm. Yomut ağzı, yurt, ülke 56 - 57 

z 

zdlu Fars. sülük 33 
*zdlUbd Fars. < Fars. zdlu 'sülük' + bd 'yemek' > Tü. zülbiye ya da Fars. 

zulbiyd Bkz. 33 
zCidCin ya da zeden Fars. = Tü. ur-, vurmak 58 
zebdn-e xCir rd XCilCic middnCid 

. Osm. okunuşu: zebdn-ı xar rd Xalaç middned 
Anlamı: Eşeğin dilinden Halaç anlar 67 

zir-bd Fars. < Fars. zire-bd < Fars. zire 'kimyon + bd 'yemek' 33 
zir-bdc Fars. < Fars. zire > zir + Ar. bdc < O.Fars. bag 33 
zire-bd Fars., kimyon aşı 33 
zUlbiyd Fars. ya da zülbiye Fars. < Fars. zdlUbd, bir hamur tatlısı 33 
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