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veya 

bürküt sözcüklerinin tarihine ait malzemeler 

Uwe BHising 

(Leiden / Erevan) 

Har kim bürgüt tüs körsa, padisa bolur, 

hakim bolur, 

xaq aresida eziz bolur, 

hürmatlik bolur. 

(Lükcün'lü Xodza Naj-Xan) 1 

Kartal ve ayrıca çift başlı kartal sembolünü kadim

den beri bir takım büyük ve mühim imparatorluk

ların devlet arması rolünde görmekteyiz. Bu devlet

lerin çoğu kökenlerini Roma İmparatorluğuna bağla

yarak kendilerini bunun bir devamı olarak sunmak

tadırlar. Böylelikle Orta Çağdan taa 20nci yüzyıla 

değin kartal Roma geleneğinden çıkmış olan hü

kümdarlıklarda gücün bir simgesi olmuştur. 1487 senesinden başlayarak 

Çarlık Rusyası, "İkinci Roma" sayılan Bizans İmparatorluğundan sonra 

kendini "Üçüncü Roma" olarak kabul edip devlet arması olarak da Opeıı 

o8oezııa6Hbzu (Orel dvoeglavnyj) yani çift başlı kartalı seçmiştir. Rusçada 

'Biri rüyasında kartal görürse, padişah olur, hakim olur, halk arasında saygı 
kazanır, hürınetli olur'. Bu ilginç düş yorumunu ünlü Türkolog Nikolaj Fedorovic 
Katanovl892 senesinde Lükçün kentinin Hoca Nay-Han adlı sakininin ağzından 
Turfan'da kaydetti (bkz. Menges 1943: 104-107uoCXIn,23). 

http://www.turkdilleri.org/



78 UWEBLASING 

orel terimi, aynen Türkçe kartal gibi, Accipitridae (atmacagiller) familya

sına giren iri ve yırtıcı bir kaç kuş türünün ortak adıdır. 

17nci asırda ise Rusçada emektar orel adının yanına birden yeni bir 

kartal isminin geçtiğini tespit etmekteyiz, işte bizim kelimemiz: berkut 

'Aquila chrysaetos (Linnaeus),2 kaya kartalı,.3 Örneğin, 1789'da neşredi

len Slovar' Akademii Rossijskoj adlı çok kapsamlı bir lugatin birinci cil

dinde (SAR 1: 132-133) EEPKYTh (berkut) ile ilgili şu ayrıntılı tasviri bul
maktayız: 

'Falco chrysaetos [= Aquila chrysaetos]. Uzunluğu yaklaşık üç 

ayak (fut) olan çok büyük bir kartal türünün Tatarca[dan kaynaklı] 

adıdır; [kuşun] tüyleri koyu kestane rengi olup baştaki ve boynun 

üst tarafındaki tüyleri ise daha çok siyaha çalar; kanatları siyah, 

kavisli kuyruğu da siyahtır, kıçın alt kısmı pas renginden, ayakları 

aynı renkten ve tımaklara kadar tüylerle kapanmıştır; kısa, eğri ga

gası [yine] siyahtır. Dağlık bölgelerde mevcut olup kuş ile geyik 

avı için eğitilmeye uygundur,.4 

Bilindiği kadariyle Rusçada berkut sözcüğü bundan önce 1612 sene
sinde kişi adı olarak Akty Arxeograficeskoj Ekspedieli adlı dergide (2: 

365) kaydedilmiştir: Berkut" Bludov" (bkz. Tupikov 1903: 47 ve Gold
schmidt).5 Bİr diğer eski kayıt Petr Ivanovic Ryckov'un (1712-77) 1762 

senesinde yayımlanan Topografija Orenburgskaja (1762) adlı yerbilim 
kitabında geçmektedir. Bu yapıtta Berkut ile ilgili olan bölüm daha soma 

Der Vogel Berkut başlığıyla Almancaya çevrilip Neues Hannoversehes 

2 

4 

= ALMANCA Stein adler, FRANSıZCA aigle royal, İNGİLİZCE golden eagle 
(Boehme & Flint 1994: No. 757). 
Bkz. Kartal (kuş)-Vikipedi. 

Aynen: "Falco ehrysaetos. Tatar. Nazvanıe velicajsago orla, kotoroj byvaet" 

dlinoju okolo 3 x" futov"; perJa na nem" temnyja i ryzevatyja, no na golov" i 

verxnej casti sei bolee cemovaty, kryl"ja cemye, xvost" okruglistoj cemoj ze, 
podxvostniea riavago eveta, koej nogi socvetny, pokrytyja per'jami daze do 

pal'cov"; kljuv" korotkoj pokljapoj, cemoj. Voditsja v" gomyx" xrebtax" i udobno 
k" lovitve ptic" i zverej priucaetsja". 

Akty Arxeograjiceskoj Ekspedicii'yi maalesef görernedim, dolayısiyle Berkut" 

Bludov"a ait her hangi bir bilgi de elde edemedim. 
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Magazin'de (NHM 1809110: 73-74) Batı Avrupadaki bilim dünyasına 

şöyle takdim edilmiştir: 6 

'Berkut kuşu Orenburg vilayetinde bu

lunan, diğer kartallardan biraz daha 

büyük olan bir türdür. Bu kuşun kes

kin göz kuvveti ile tırnaklarındaki gü

cünden nasıl faydalanılacağını Kırgız

lar çok iyi bilirler, bu sebepten onu 

kurt, tilki ve korsak avı [= Korsak til

kisi, Yulpes corsac f için kullanabilir

ler. Kırgızlar ata binip ava çıktığında 

berkut'u eyere takılmış [özel] bir otu

rağa oturturlar. [Berkut kuşu] bir av 

hayvanı gördüğü zaman büyük bir hız

la ona doğru uçup üzerine saldırarak tırnaklarıyla onu gözlerinden, 

böğründen ya da gırtlağından tutar ve bu şekilde avını sıkıştırarak 

durdurur. Bu esnada Kırgız çabucak yetişir, hayvanı mızrakla yada 

başka suretle öldürür. Ehlileştirilmek üzere bu kuşlar küçük yaşta 

tutulurlar. Çünkü Kırgızlar, üzerinde bir kartal yuvası bulunan ağa

cı arar ve civcivlerin ne zaman tüleyeceğini zihinlerinde tutarlar. 

Ondan sonra bunları yuvadan alıp da yuvasının bulunduğu aynı 

ağacın dibine oturturlar. Fakat ana-babalar çözüp götürrnesin diye 

yavruları bir ayağından sağlam bir kayış ya da kıldan bir ip ile 

bağlarlar. Böylelikle ana-babalar iner, küçük gözbebekleri büyüye

ne kadar yem verirler. Yavrular, et yemeğe başladıkları zaman Kır

gızlar tarafından alınıp Orenburg'a götürülür ve en güzel, büyük 

ve güçlü olanları beş, on ve bazen daha çok ruble için oradaki 

pazarda satılır,.8 

Petr Ivanovic Ryckov'un şahsiyeti ve hayatına ait olan ayrıntılı bilgi için bkz. 

Ryckov-Vikipedija ve ayrıca Pekarskij (1867). 

Hemen hemen bütün Asya'da yaygın olan ve Bozkır tilkisi de denilen bu hayvan 
yumuşak, alımlı hem de çok sıcak tutan postu yüzünden 19uncu asırda bazen aşırı 

derecede avlanırdı (bkz. Korsak-Viki). 

Aynen: "Der Vogel B erkut hat seinen Aufenthalt in dem Gouvemement 
Orenburg, und gehört zu dem Geschlechte der Adler, ist jedoch etwas gröJ3er als 

diese. Das scharfe Gesicht dieses Vogels und die groJ3e SHirke in seinen Krallen 

verstehen die Kirgiesen so gut zu benutzen, daJ3 sie denselben auf ihrer Wolfs-
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Sonra Petr i. Ryckov'un ikinci oğlu, Nikolaj P. Ryckov (1746-84) 
Prodolienie iurnala ili dnevnyx zapisok putesestvija kapilana Ryckova po 

raznym provincijam Rossijkogo gosudarstva 1770 godu adındaki gezi 

kitabının Kırgız halkına dair bölümünde berkut'u şöyle zikretmektedir: 

"j astreba ili berkuta" 'atmacanın ( çakırkuşunun) veya bürküt 'ün ... ' (bkz. 
v 9 
Cernyx 1: 86b ve 494). 

Çağdaş Rusça sözlüklere gelince berkut'u - bazen de ondan türemiş 

bir sıfatı - hemen hemen bütün önemli lugatlerde bulabiliriz; örneğin: 

Vladimir Ivanovic Dal', Tolkovyj slovar' iivogo velikorusskago jazyka (1: 

206b), Slovar' russkago jazyka, sostavlennyj vtorym otdelenıem Impera

torskoj Akademli Nauk (SRJaIAN 1895: 178) berkut, berkutovyj/o Dmi
trij Nikolaevic Usakov, Tolkovyj slovar' russkogo jazyka (1: 125), Slovar' 

10 

Fuchs- und Korsaki-Jagd [korsak = Vulpes corsac] gebrauchen können. Wenn der 

Kirgiese auf die Jagd reitet, setzt er den Berkut auf einen am Sattel angebrachten 

Sitz, sobald dieser nun das Wild stiehet, fliegt er mit grofler Schnelligkeit auf 
dasselbe zu, stürzt sich darauf, faBt es mit seinen Krallen in die Augen und in die 

Seite, oder an die Gurgel an, und halt so das Thier im Laufen auf, indessen der 
Kirgiese herbei eilt und es mit seiner Lanze oder auf eine andere Art tödtet. Um 

diese Vögel zu zahmen, werden sie sehr jung gefangen; die Kirgiesen suchen 

nemlich den Baum, auf welchem der Berkut sein Nest hat, und bemerken sich, 
wenn die Jungen Fedem bekommen: alsdann nehmen sie dieselben aus dem Neste 

und setzen sie unter denselben Baum, aufwelchem sich das Nest befindet, binden 

sie aber an einem FuBe mit einem starken Riemen oder Haarseil fest, damit die 
Alten sie nicht losmachen und davon führen können; worauf die Alten vom 

Baume herabfliegen und ihre jungen Lieblinge sehr bald groB füttem. Wenn die 

jungen Vögel anfangen Fleisch zu fressen, werden sie von den Kirgiesen wegge
nommen, nach ürenburg gebracht und daselbst auf dem Jahrmarkte, und zwar die 

schönsten, gröBten und starksten, für fünf bis zehn und auch wohl mehr Rubel 
verkauft". Buna benzer bir tasviri Magazinjür die neue Historie und Geographie 

adlı derginin 7nci cildinin Beschluj3 der Überstzung vom Herrn Staatsrath 

Rytschkow Orenburgischer Topographie başlıklı bölümünde verilir (s. 49). 

Prodolzenie zurnala ... adlı esere de ulaşamadım. Bu yüzden Cemyx'a göre 
gösterilmiş metin parçasındaki jastreb ile berut sözcüklerinin anlamdaş olup 

olmadığını tam net bir şekilde çıkartamadım. Eğer ikisi eşanlamlı olursa, berkut 
burada atmacagil familyasına giren başka bir yırtıcı kuş yani atmaca (çakırkuşu) 

(= RUSÇAjastreb) için kullanılmıştır. 

RUSÇA berkUtovyj 'berkut ile ilgili, b erkut(un) ... ', mesela: strelu perjat 
berkutovym perom 'oka (yelek olarak) berkut tüyleri yapıştırılır'. 
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sovremennogo russkogo literaturnogo }azyka (SSRLJa 1: 399a) ve Bol/

so} akademiceski} slovar' russkogo }azyka (BASRJa 1: 558) berkut. 

Yeni Rus edebiyatından bir örnek olarak Dmitrij Vasil'evİc Grigoro

vic'in (1822-1899) 1853 senesinde neşredilen Rybaki (Balıkçılar) adlı ro

manından şu şairane kısma bakalım: II 
Ha,rı; HMMM [CTpml<:aMM]12 B HeM3MepMMOM BbI

illMHe He6a BbI y)l( HerrpeMeHHO YBM,rı;MTe 6ep

KYTa, po,rı; opJIa: paCrrJIaCTaB ,rı;bIMQaTbıe KPbIJIb5I 

CBOM, 3a3y6peHHbıe rro Kpa5IM, pacrrynIMB XBOCT 

M M3,rı;aBa5I CJIa6bIM KpMK, rroxmımM Ha rrMcK 

MJIa,rı;eHııa, OH CTOMT Herro,rı;BMlKHO B B03,rı;yxe 

MJIM BO,rı;MT rrJIaBHbıe KpyrM, rrOCTerreHHO rrOHM-

lKa5ICb K ,rı;o6bIQe (east' cetvertaja, gl. XXX, Zakljucenie; bkz. 

GrigRyb ve BASRJa 1: 399a). 
'Bunların [yani dağ kırlangıçlarının] üstünde, gökyüzünün ölçüsüz 

yüksekliğinde, mutlaka bir berkut'u göreceksiniz. Kartal türünden 

bu kuşun düzce gerilmiş kanatları duman rengindendir, kenarları 

uçlu, dişlidir. Kuyruk [tüyleri] kabarık ve sesi ince, [tam] bir çocu

ğun cıvıldamasını andıran bir sestir. Havada hareket etmeden durur 

ya mütenasiben dolaşarak süzülür, gitgide avına doğru inerek' 

(Dördüncü bölüm, 30uncu ayrım, Son). 

Rusçanın yanı sıra kartal ismimiz diğer Doğu İslav dillerinde ve üste

lik Polonyaca, Çekçe ve Slovakçada da - Rusçadan bir alıntı olarak -

tespit edilmektedir, mesela: 

CD BEYAZ RUSÇA berkut 'kartal' (ESBM 1: 346). 
cı UKRAYNACA berkut 'Aquila fulva; Aquila regia' (Rudnyc'kyj 1: 

113; ESUM 1: 174-175, SUM 1: 161b). 

Tanınmış Ukraynalı yazar Ivan Franko'nun (1856-1916) sayesinde 

berkut sözcüğü Ukrayna edebiyatında abidevi bir yer kazanmıştır. 1883 
senesinde ilk yayımlanan Zaxar Berkut (Altın karta!) başlıklı tarihi hika-

11 

12 

Yazarm hayatı ve eseri ile ilgili ayrıntılı bilgi Grigorovic-LitEne sitesinde 

bulunmaktadır. 

RUSÇA striz 'Apus apus; ebabil kuşu, dağ kırlangıeı' (Boehme & Flint 1994: no. 

3288, 3292; Avibase-Turkey). 
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yesinde Franko 13üncü asır Karpat dağlarındaki sulhperver küçük bir kö

yün başına gelen felaketleri karışık renklerle okurun önüne sermektedir. 

Bu köy, başında Zaxar Berkut adlı bilge 

bir ihtiyar olan aksakallılar tarafından akıl

lıca sevk edilmiştir. Fakat günlerin birinde 

kızı Myroslava ile birlikte Tuhar Vovk 

('kurt' demek) adındaki bir asilzade gelmiş

tir, çünkü köy ve toprakları daha önce ettiği 

hizmetleri için ona Kıral Danylo Romanavye 

tarafından devredilmiştir. Yeni bey hemen 

kendisine haşmetli bir çiftlik yaptırdığı gibi 

köylülerin topraklarını da üstüne mal edip haklarını kısarak zavallı 

halkı sömürmeğe başlamıştır. Bir gün asaletli arkadaşlarıyla ava 

çıktığında Zaxar B erkut' un delikanlı oğlunu, Maksym'ı rehber ola

rak yanına almıştır. Maksym o zaman büyük bir ayıyı vurarak böy

lece Myroslava'nın hayatını kurtarırken kıza aşık olmuştur. Fakat 

kızı isterneğe geldiği zaman bey hemen öfkelenip Maksym'ı geri 

çevirmiştir. Çingiz Han'ın Ruslara saldırısında ne gibi rol oyna

dığını ispat etmek üzere aksakallıların bir toplantısına çağırıldığın

da Vovk, bu vahşi 'kurt' hainliğini saklamak için şahitliğe gelen 

bir adamı öldürmüştür. Bunun neticesi olarak aksakallılar Vovk·ı 

köyden kovmuşlardır. O da yardım isternek için yine Moğollara 

koşup Çingiz Han'ın torununa, Batu'ya başvurmuştur. Bir grup 

köylü tam beyin varlıklarını harap ettikleri anda kendisi, yanında 

Moğol askerleri getirerek dönüp bu köylülerin hepsini kestirmiştir. 

Tek Maksym esir alınmıştır, çünkü Vovk bunun öldürülmeyeceği

ne kızına söz vermişti. Nihayet Moğollar bunun emrinde saldırarak 

köyü yağmaladıktan sonra Karpat dağlarından Macaristan'a geçişi 

sağlayan bir yol aramağa kalkmışlardır. Köylüler Moğolların bu 

amaçlarını anlayınca dereye ilerlemelerine engel olmamışlardır. 

Fakat bölük dereye girdikten sonra Zaxar Berkut bütün çıkış yol

larını kapatarak V ovk ve kötü arkadaşlarına kaçamayacakları bir 

tuzak kurmuştur. Bu sırada Myroslava babasının alçaklığı yüzün

den utanç duyarak Moğollarla savaşmak üzere köylülerin tarafına 
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kaçmıştır. Zaxar Berkut artık bu oyunun son perdesini açarak dere

nin girişine bent kurdurmuştur. Yükselen suyun tehlikesini görün

ce Moğol yüzbaşı askerlerinin hayatını kurtarmak için Maksym'ı 

serbest bırakmayı teklif etmiş, fakat Zaxar kabul etmemiştir. Böyle 

olunca yüzbaşı eline bir balta alıp Maksym'a vurmak istemiştir. 

Bunu gören Tuhar Vovk ise artık dayanamayarak Moğolun elini 

kılıçla kesmiştir. Durum böylece karıştıktan sonra Moğol yüzbaşı 

ile Maksym suya düşer düşmez köylüler geri kalan askerleri taşla

yarak öldürmüşlerdir. Sanki bir mucize olmuşçasına Maksym ani

den yine suyun üstüne çıkar arkadaşları tarafından kurtarılır. Son 

olarak ihtiyar Zaxar Berkut oğlunu Myroslava ile evlendirip hayata 

gözlerini yumar. 

Ukrayna halkının hürriyetperverliğini simgeleyen hem de milli duygu

ları için özel bir kıymeti taşıyan bu heyecanlı hikaye 1971' de Leonid 

Osyka tarafından filme de alınmıştır. 

ciL POLONYACA birkut çağdaş yazı dilinde öncelilde 'Haliaeetus albi

cilla' yani 'Aldcuyruklu Kartal' manasına gelmektedir (bkz. WAPN 1: 78; 

SJP2 1958: 529a).13 Bundan başka berkut biçimi de yine ortak ad olarak 

'kartal' (orzel) veya Rusçada olduğu gibi ayrıca 'Aquila chrysaetos' 

(kaya kartalı) için nadiren kullanılır. Üstelik birkut biçimini 'yeleği kartal 

tüylerinden yapılmış bir ok' (s trza la ) manasına gelen isim görevinde gör

mekteyiz (bkz. SJP ı 1900: 1 16a, 157b; SJP2 1958: 407a, 529a). Sözcüğün 

Poloncadaki ilk ve aynı zamanda da tam bu manayı yansıtan kaydı şair 

Woj ciech Stanislaw Chrosciiıski 'nin 1690 senesinde yayımlanmış olan 

bir şiirinde şu bağlamda bulmaktayız (bkz. Birkut Staropolska): 
Rzuciwszy luki, ci~ciwy, birkuty, 

Uderzq w tabor dzidami z bZiskosci. 

'Yaylar [yere] atılmış, kiriş ile oklar da, 

Arabalardan oluşan sedde saldırmışlar [ onlar] cıdalarıyla yakından'. 

e ÇEKÇE birkut "ptak sokoli, Goldfalk" adlı doğan türü (Jungmann 

1835: 67a; Sumavsky 1851: 21b); 

13 Bu kuş için daha da yaygm ad POLONCA bielik'tir (Avibase-Poland). 
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• SLOVAKÇA birkut "cierny orol", aynen 'siyah kartal' (Tvrdy 1933: 

35a; Sadnik & Aitzetmüller 1975: 273). 

Çağdaş Çek ve Slovak yazı dillerinde sözcük artık geçmemektedir. 

Bu kadar lugatin ve edebiyat eserinin sayfalarını birer birer çevirdik

ten sonra kütüphanenin rahat ortamını terk ederek tabiatın temiz havasına 

kavuşmak üzere tekrar eski zamanların bilim adamlarıyla seyahate çıksak 
faydalı olur. Bu kez istikametimiz Sibirya' dır. 

Rus İmparatorluğunun Güneyi ile Doğusuna açılan ve çoğunlukla ya

bancı gözlerden asırlarca saklı kalmış uçsuz bucaksız topraklara ı 7nci 

yüzyıldan itibaren büyük çapta giren batılı keşifler de kartalımızdan git
tikçe daha çok ve teferrnatlı haberler getirmeye başlamışlardır. 14 Mesela, 

cebinde Çar Birinci (Büyük) Petro (1672-1725) tarafından verilmiş bir 

araştırma emriyle İmparatorluğun Uzak Doğusuna hareket eden Alman 

doktor ve bilim adamı, Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735) hem 

de bir zaman için (1720-1722) ona yoldaşlık eden, Büyük Kuzey Har

bi'ndeki (Velikaja Severnaja vojna) ı 709 Po1tava Muharebesi sırasıda 

(Poltavskaja Bitva) esir alınan Alman kökenli İsveç subayı Philip Johan 

Tabbert (sonradan Philipp Johann von Strahlenberg; 1676-1747) bürküt 

ile ilgili böylesi haberler bildirmişlerdir. 

Das nord- und östliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches 

das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich 

begreifJet, in einer historisch-geographischen Beschreibung (Stockholm 
1730) adındaki şümullü araştırma kitabının 1736 Londra'da neşredilen 

İngilizce tercümesinde1s Strahlenberg (s. 360) Sibiryadaki kartal türleri 

hakkında şu bilgiyi vermektedir: 

14 

15 

'Sibirya'da üç kartal türü vardır. Birincisi, onların en büyük türü, 

boyaçısından hindi kuşunu bile geçer ve Tatarlar tarafından bur

kut diye adlandırılır. Bunlar [yani bu tür] kömür gibi siyah ve ga

gası da tam böyledir. Sadece deri, kaltaklara kadar, ve ayaklar li-

İlk basit bir giriş için bkz. The Way to Siberia. 
An historigeographieal deseription of the north and eastern part of Europe and 
Asia; but more partieularly of Russia, Siberia, and Great Tartary; ... London, 

1736. 
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mon sarısı rengindedir. Yüksek dağlar ile deliormanıarda yaşar. 

İkinci tür Tatar dilinde Kutschugan olur, üçüncü ve son tür Kara

kusch, Latincesi Aquila Ncevia'dır. Tatarlar bu kartal türlerini tıpkı 

doğan gibi av için kullanırlar'. 16 

Krasnojarsk'ta arkadaşı Tabbert'tan ayrıldıktan sonra (28 Mayıs 1722) 

Messerschmidt doğuya doğru seyahatine devam etmiştir. Sibirya'nın de

nizi sayılan Baykal gölünü geçip (2 Mart 1724) Batı Daurya'ya yol alır

ken en başta bu yörenin kuş faunasına büyük ilgi göstererek, kendisine 

kul (Knecht) olarak hizmet eden Peter Krahtz'ı hemen heınen her gün kuş 

avına göndermekteydi. Krahtz'ın vurup getirdiği kuşları tam bir Alman'a 

yakışan titizlikle inceleyerek hangi türden olduğunu belirtip, cesetleri tah

nit edip sonuçları nihayet günlük defterinde (Tagebuchau/zeichnungen) 

tasvir etmek itiyadında bulunmuştur. Sonraki seyyah ve araştırmacılara 

bir vade mecum, yani vazgeçilmez bir rehber olan bu gezi notları bize ka

dar gelerek aynen yazıldığı günde olduğu gibi değerli ve zengin bir bilgi 

kaynağını teşkil etmektedir. Bunun bir örneği olarak 1724 senesi Mayıs 

ayının 18inci gününde yazdığı, bürküt ile başka kartal ve kuş türlerine yö

nelik bir kaydı şurada göstermek mümkündür: ı 7 

16 

17 

'Rüzgarla birlikte ara vermeyen şiddetli yağmur ve korkunç 

soğukluk; bu yüzden bugün çadırdan çıkıp harekete geçemedim ve 

Aynen: "There are three Sorts of Eagles in Siberia; the fırst and largest Sort, 
which almost exceeds a Turky-Cook in Size, the Tatars call Burkut. Theyare 
Coal black, and so is the very Beak of them; The Skin about the Nostrils, and the 
Legs onlyare of a Lemon-Colour. These live chiefly on high Mountains, and in 
thick Woods. The second Sort is called, in the Tartarian Tongue, Kutschugan, 

and the third and least Sort Karakusch, in Latin Aquila Ncevia. The Tartars make 
Use of this Sort of Eagles, as they do of Falcons, for Hawking". Burada geçen 
diğer kartal adları kücügan ve qaraqus'tur; bunlara dair ayrıntılı bilgi için bkz. 
Rasanen (1969: 306b) ve Civelek (2008: 89-101). Strahlenberg'in yayımladığı bu 
kartal tasviri aslında Messerschmidt'in günlük defterininde geçen 1 Mart 1721 
tarihli bir kayıta dayanmaktadır. Buna göre burkut (= bürküt) Tobolsk Tatarcasıdır 
(bkz. Messerschmidt 1: 40-4 ı). 
Bunun yanı sıra bkz. '27. Marz' ile '28. April' 1723 (burkut; Messerschmidt 2: 
31,41) ve '17. Julİ ı 724' (burghut; Messerschmidt 3: 85) vs. 
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böylelilde seyahate devam etmeden kampta durmak mecburiyetin

de kaldım. 

O esnada densCik (= subay hizmetinde olan ayakçı) Mihaila soyul

muş kuş derilerinin ambalaj yapılmasına gerekli olan huş ağacı ka

buğu gertirmek üzere etraftaki ormana gönderildi. Öğleye doğru 

bundan bol bir miktar getirdi. Fakat ıslaklık ambalaj işlerimize en

geloldu ve dolayısiyle hiç bir şey yapamadık. ... 

Akşam üzeri Tangutlu Lama Karabandi beni ziyarete geldi ve 

[Moğolistan'ın başkentine] Urga'ya gitmek niyeti olduğu için be

nim bu husuta - yani orada fazla bekletilmesin diye - Selen

ginsk kazasındaki 18 prikazCik' e (= idareci) bir mektup yazmarnı 

rica etti. [Lama] üç ay içerisinde oradan geri dönmeyi düşündüğü 

için Çengiz Han, Emir Timur ve başkalarına dair tarihi yazılar hem 

de Tangut putları gibi daha önce ondan istemiş olduğum şeyleri 

bana getirmeyi teklif etti. Çin kitapları da soracaktı ve üstelik Tan

gutça-MoğolCa hayvan terminolojisini da [soruşturup] getirecekti 

vs. 

Bugünkü ziyaretinde şu [kuş] adlarını öğrendim: 'Moğolların Bur

kut kartalı (ya da Aquila Pygargus Willughbeji?)' Bhlack 'kartal 

türü 'dir; 'Moğolların Kychtschi kartalı' Sse 'kartal türü'dir; 'Mo

ğolların Tarbodshe kartalı' Tangnek 'kartal türü'dür, Moğolların 

Karaptschar kartalı' Tangkar 'kartal türü' dir; ... ' (Messerschmidt 
3: 24_25)19 

Bkz. S elenginsk-Vikipedija. 
Aynen: "Starker Landregen mit Wind und sehr schaurend kaltes Wetter, so daB 
ich mich diesen Tag nicht ausm Zelte ruhren konnte und also kampieren muBte, 

ohne fortzurucken. 
Indessen wurde Michajla, Denstschik, zur Seiten in den Wald gesandt, 

Birkenrinden anzuschaffen, umb die exuvias avium wegzupacken, deren er auch 
gegen Mittags eine gute quantite brachte. Die Niisse aber hinderte uns, die Packen 
zu ruhren, und [ wir] konnten also nichts verrichten .... 

Zu Abends besuchte mich der tangutische Lamas Karabandi und biite mich, weil 
er nach der Urga zu reisen willens wiire, seinetwegen an den selenginskischen 
Prikastschik zu schreiben, daB er daselbst nicht möchte retardieret werden. Und 
weİ1 er binnen 3 Monate Frist wieder zuruckzukommen gediichte, offerierte er 
sich auch, mir die Tschingis-Chans, Temirlans und andere historische scripta, 
idola tangutica etc. mit herauszubringen, als womach ich ihn bereits gefraget 
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Son olarak Çariçe İkinci (Büyük) Katerina'nın (1729- ı 796) hizmetin

de bulunan ve kendi zamanının en tecrübeli bilim adamları ve seyyah

larından biri olan Peter Simon Pallas'ı kısaca konuşturmak istiyomm.2o 

Pallas'ın bilim dünyasına miras bıraktığı eserleri bitkibilimi ile hayvan

biliminden yerbilimleri ve hatta dilbilimine kadar her bilim dalına esaslı 

katkılarda bulunmuşlardır. En meşhur yapıtları iki ciltlik Flora Rossica 

seu Stirpium Imperü Rossici per Europam et Asiam, indigenarum de

scriptiones et icones (St. Petersburg 1784-88) ile tam üç cildi kapsayan 

Zoographia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium in extenso Impe

rio Rossico et adiacentibus maribus observatorum recensionem, domici

lia, mores et descriptiones anatomen atque icones plurimorum (St. Pe

tersburg ı 83 ı) adlı taksanarni kitaplarıdır. Adı geçen son eserde bürküt' e 

dair bayağı uzun bir zoolojik açıklama bulunmaktadır, burada sadece 

girişteki satırları göstereceğim: 

20 

21 

'Aquila communis, Buffon. ornith. 1. p. 86. D 'aubento icono color, 

no 4090 Hakiki Rusça ismi Orel veya özelolarak Berkut'tur, bu 

isim Tatarlardan alınmıştır. Tatarlarda2l genelolarak Bjürkut; Ya

kudarda Kara - tschagylo Kalmuklar, Moğollar ve Daurya' daki 

hatteo Item der chinesischen Bücher wegen nachzufrageno Femer, nomendaturas 

animalium tangutico-mongalicas mitzubringen, und dergleicheno 
Bei dieser Visite erhielte ich folgende vocabula: ,Aquila Burkut Mongalorum 

(an Aquila Pygargus Willughbeji?) , Bhlack ,Art Adler'; ,Aquila Kychtschi 

Mongalorum' Sse ,Art Adler'; ,Aquila Tarbodshe Mongalorum' Tangneek ,Art 

Adler'; ,Aquila Karaptsehar Mongalorum' Tangkar ,Art'; .. 0"0 Burada geçen diğer 

kartal adları: MOGOLCA Kychtschi = <?>, Tarbodshe = tarbaji "sparrow hawk; 
tawny eagle" (Lessing 780a; Kowalewski l680a), Karaptschar = <?>; TİBETÇE 

Bhlaek = ? bya glag 'kartala benzer yırtıcı bir kuş, belki kara kuş (Gypaetus 
barbatus)', Sse ? slcyen ser 'kaıial, akbaba' (Das 1902: 254b, 101a), Tangneck = 

than-nag, Tangkar = than-kar (bkzo Stein 1971: 514)0 

Peter Simon Pallas üzerine çok kapsamlı bilgi Wendland (1992) vermektedir. 

O zamanlarda Tatar kelimesi Asya ve ayrıca Rus İmperatorluğu'ndaki bütün Türk 
boylarına yönelik genel bir isim olarak kullanılmıştır. Bjürkut biçimine göre 

Pallas'ın burada Tatar dediği Türkler büyük ihtimalle Kazaklardır. 
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Tunguzlarda Tarbodschi; Lamutlarda Wlak. Yukagirlerde Kaniel. 

Tangutlarda Tang'kar' (Pallas, Zoographia 1: 339).22 
fifiiilI?'-----~_~~'ijji 

Buffon, Histoire naturelle des oiseaux eserine göre Aquila communis 

İslav civcivleriyle RUSÇA berkut'un anavatanı olan Türk dilleri saha

sına artık tam ayak basınca bu güçlü, gururlu kuşun en eski izlerine 

14üncü yüzyılın çok değerli birkaç eserinde rast gelemekteyiz. 

• Sıradaki ilk kaynak Altın Ordu zamanına ait olan Qişaş al-anbiya' 

adlı yapıttır. H. 710 (1310) senesinde Naşir ad-Dın b. Burhan ad-Dın ar

Rabgüzıtarafından tamamlanmış bu 'Peygamberler hikayeleri' Hwarezm 

Türkçesi kaynaklarının en önemlİ temsilcilerinin biridir. Eserin birkaç 

elyazması bize kadar gelmiştir.23 Tahminen 1410 senesinden az sonra ka

leme alınmış olan ve genelolarak en eski sayılan nüsha bugün Londra'da, 

British Library'de saklanmaktadır (Cod. Mus. Brit. Addenda 7851). Bür

küt kuşunun adı Qişaş al-anbiya' 'nın birkaç yerinde geçmektedir, mese

la: varaklar 3v 13; 14v 18 ve 20; 12Ir 8 (bkz. Ata 2: 147b; Boeschoten 

vd. i: 689b). En ilginç olan nümune ise, Qzşşa-z Adam-z Şafi {Alayhi al-

22 

23 

Aynen: "Aquila communis, Bujfon. ornUh. 1. p. 86. D 'aubento icon. color, n. 409. 

Rossice nomine gem~rico Orel vel speciali, a Tataris adscititio Berkut. Tataris in 
universum Bjürkut; Jacutis Kara - tschagyl. Calmuccis, Mongolis et Tungusis 
Dauuriae Tarbodschi; Lamutis Wlak. Jukagiris Kaniel. Tangutis Tang'kar". Diğer 

isimler: Y AKUTÇA Kara - tschagyl = xara fayıl xotoy 'Aquila chrysaetos' 
(Hauenschild 2008: 53), MOÖOLCA vs. Tarbodschi bkz. not 19 (son), 
LAMUTÇA Wlak = <?> (TİBETÇE bhliıck olmasın; bkz. not 19), YUKAGİRCE 
kaniel = xanil (Angere 1957: 251; Kurilov 2001: 510b) ve TİBETÇE Tang'kar 

bkz. not 19 (son). 
Bkz. Boeschoten (1991) ve Hofman (Part r, vol. 5: 88-89). 
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Salam, yani Adem hikayesinde anlatılan, Adem'in yıllık kurban töreni 

sırasındaki şu olaydır: 

24 

25 

Qişaş al-anbiya' - Londra elyazmasından 

varak 14v, 16ncl-2lincİ satır ve varak lSr, lİncİ-2ncİ satır 

(bkz. Gf0nbech 1948: 17) 

[1 4v] (16) ... Adam etmiik yeyiir (17) erdi, et arzüladl. yarlzg kiildi: 

bargıl, quş awlagıl. awladı, bir qırqavuı 24 (18) tutdı, bir biirkiit 

tutdı. olarnı boguzladı, otga sökildi. qırgavul bisti, biirkiit (19) bis

miidi. AdamnUlJ öjkiisi kiildi, biirkiitni otga kömdi, tamam köydi. 

Adam qaggurdı (20): qırgavul ma1Ja tab kiilmiis tedi. qırgavul 

lJavva atınga erdi, biirkiit Adam atınga erdi. (21) qırgavulnı lJav

vaga berdi, qaçjgulug boldı. Gabra Tl kiildi, aydı: ay Adam qaçj

gurmagıl. [15rl{1) bu quş ornınga açjın quş bergiiy. bu quş sa1Ja 

taqı oglanları1Ja Qiyamatga (2) tegi /:taram boldl. .. 25 

(Ata 1: 21 ve Boeschoten vb. 1: 30) 

Qzrqavul ~ qzrgavul 'sülün', krş. ÖZBEKÇE qiryovul, KAZAKÇA qzryawzl vb. 

(Riisiinen 1969: 266; ESTJa 2000: 232). 
Hepsi Türkçe olmasın, bu nümunenİn Özbekçe tercümesİnİ bİr göstereyim: Odam 

go'shtyemoqlikni istadi. Farmon bo'ldi: "Borgit, qush avlagilf" Shunda u bir qir

ghavul va bir burgutni tutdi. Ularni ba'ghizladi, a'tga tutdi, qirghavul pishdi-yu, 

burgut pishmadi. Odamning ghazabi keZdi, burgutni a'tga ka'mgandi, tamaman 

kuyib ketdi. Odam qayghuga batdi, chunki qirghavuZni Havvaga, burgutni esa 
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Wilhelm Radloff'un bu hikayeden meşhur sözlüğüne (4: 833) örnek 
olarak kaydırdığı iki satırlık bir kısım göze çarpan bazı farklılıklar göster

mektedir (krş.: bir sülgün bir bürküt tuttz boguzladz otqa saldz sülgün pis

ti b ürküt pismadi), çünkü Radloff Qışaş 'ın Rusya' daki bazı elyazmalarına 

dayanarak çağdaş dile biraz daha uygun bir şekilde hazırlanmış ve ı 859 
senesinde Kazan'da ilk kez baskıya verilmiş olan Qişaş al-anbiyii'-i Rab

güzı adındaki kitabı kullanmıştır.26 Şimdi sadece Radloffun gösterdiği 
satırlara değil, tam bizim yukarıda seçtiğimiz örneğe denk düşen bu met

ne de bakalım: 

26 

Qişaş al-anbiya '-i Rabgüzı, 1873 baskısından sayfa 28, 5inci-13üncü satır 

[28] (5) ... Adam etmiik yiiyür ekiin köngli et (6) tiliidi. yarlzg keldi: 

qus avlagın. avladı, bir sülgün [süıün] bir bürküt tutti, (7) boguz

la dı, otqa saldı. sülgün pisti, bürküt pismiidi. Adamnzng aeıgı kel

di, (8) bürkütni otqa kömdi, bürküt tamam köydi. Adam qayguluq 

boldı: bu sülgün (9) ma1Ja tap ciikmiiz tedi, ya 'nı qarnzm toymas 

tedi. sülgünni lfavva ücün pisürdi, (10) bürgütni özi ücün ayırdı. 

o'ziga mo'ljallagandi. Jabroil keldi va dedi: "Ey Odam, qayghurmagil, bu 

qushning o 'rniga boshqa qush bergay. Bu qush senga va jarzanlaringga 

qiyomatga qadar harom bo 'ldi ". (QR 12). 
Birinci baskı Leiden' de bulunmadığından 1873 senesinde çıkan ikinci baskıya 

dayanmak zorundaydım. Bunlar ve diğer baskılarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için 

bkz. Rofman (Part I, vol. 5: 89). 
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sülgünni ljavviiga berdi, özi qayguluq (1 ı) boldı, olturdı. Jabrii Tl 

keldi, aydı: dy Adam gam ydmdgit, bu qus ornıga (12) özgd qus 

bergdy tedi. Maviii Ta 'iiiii qaznı yibdrdi: qıyamatga teginCi bürgüt 

(13) Adam oglanlarıga bariim boldı ... 

Bürküt sözcüğünün geçtiği tek kaynağı 

Suriye ile Mısır'da yaşayan Arapları Türkçeye alıştırmak maksadıyla ka

leme alınmış olan KUab at-Tul:zfa az-Zakiyya fi I-Luga at-Turkiyya adlı dil 

rehberidir. Elimizde olan tek elyazma nüshası İstanbul Beyazıt Kütüp

hanesi'nde (Veli ed-Din No. 3092) bulunmaktadır. 

Tul:ıfa'da geçen bürküt sözcüğü tartışılması gereken bazı sorular orta

ya çıkartmaktadır, çünkü anlam bakımından onun ne olduğu ilk bakışta 

tam net anlaşılamamaktadır. Bu sebepten bu hassas meseleyi şakülleme

den önce Tul:ıfa' daki verilerin aynen gözden geçirilmesi farz olmaktadır: 

ğammuz BuWRoKuWTo (bürküt) va qlla Ka7GoKuWN° (kackün). 

Kitab at-Tul:zfa az-Zakiyya fi l-Luga at-Turkiyya, 

elyazması, varak 11 recto, 4üncü satır 

Göründüğü gibi Tul:ıfa'mn yazarı burada bürküt'ün bir eşanlamlısı 

olarak (TÜRKMENCE) kackün sözcüğünü de verip ikisini ARAPÇA 

ğammuz'un dengi olarak göstermektedir. Sorun işte buradan başlar. Eli

mizdeki Arapça lugatlerde bu sözgelişine uygun gelen böylesi bir terim 

aslında yoktur. 

Her nasılolursa olsun, Besim Atalay bürküt biçimini bürkülbürgü ile 

özdeşleyerek bürküt-kaçkün çiftini 'kadın üst urbası' (1945: 2lb, 159b, 

190b) olarak anlamaktadır, Ergas Ismailovic Fazylov ile M. T. Zijae

va'nın çalışmasına göre ise terimlerin her ikisi de 'kartal (R. berkut) ' 

manasına gelmektedir (1978: 114, 288, 324). Recep Toparb vd (2007: 

40a, l36a) Atalay'ın fikrine iştirak etınektedir, laş.: bürküt 'kadının bel

den yukarısına giydiği elbise' (TZ) ve kackün 'kadın üst abası' (TZ). Fa

kat adı geçen bu araştırmacıların yapıtlarında - sanki durum açıkmışça-
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sına - esas meseleyi aydınlatan maalesef hiç bir not bulunmamaktadır, 

yani ne Arapça sözcükten kaynaklanan zorluk, ne de farklı görünüşler 

tartışılarak söz konusu edilmemektetir. Dolayısiyle şimdi bu sorunun 

çözüm yolunu aramak bize vazife olur. Bu amaçla tekrar Tul:ıfa'nın 

metnine dönersek, bürküt-kiickün çiftini tam kuş adları ve terimlerini 
hedef alan küçük bir zincirin bir halkası olarak görmekteyiz, krş.: ğalamii 

TuWRuWN°TaY (turuntayi7 'şahin cinsinden bir kuş', ğammuz 
BuWRoKuWTo (bürküt) va qIla KaıGoKuWN° (kiickün), ğiiril:ı TaıMiYRo 

TiYRoNaıQo (tiimir tırnaq) 'yırtıcı kuş', ğaniil:ı QaıNaITo (qanat) 'kuş 

kanadı,.28 

KUab at-Tul:zfa az-Zaldyya fi l-Luga at-Turkiyya, varak 11 recto, satırlar 3-5 

Üstelik kuşlarla ilgili bu terimleri hemen arkasında da (ğarad) ciikiir

tigii 'çekirge', (ğarw) kücük, uruq, anük 'köpek, hayvan yavrusu', (ğar
bu') yalman 'Arap tavşanı', (ğamus) su sıyır, qara sıyır 'manda', (ğa1)s) 

qoduq 'eşek yavrusu' ve (ğamal) tüva 'deve' gibi daha çok hayvan isim

leri yer almaktadır. Kanımca, bürküt sözcüğünün Tu1)fa'da da bir kuş adı 

olduğunun en belirli işareti bu tematik tasniften çıkmaktadır, çünkü bu 

kadar kuş ve hayvan adları arasında bir kadın elbisesinin ne işi vardır?! 

27 

28 
Turumtay'a dair bilgi için bkz. Riisiinen (1969: SOla). 
Açıklamalar: ARAPÇA ğalam ı. 'makas' 2. (özellikle Mısır ve Suriya'da) 
'avlanmak için kullanılan yırtıcı kuş; boz doğan, Falco columbarius' (Al-Gitrlf 
1988: 73,248); ARAPÇA ğaril:z 'yırtıcı hayvan; eğitilmiş yırtıcı kuş' (Wahrmund 
1: 399b; Al-Gitrlf ay.), üstelik krş. ğaril:za(t) 'yırtıcı hayvan, yırtıcı kuş' (Wehr 
1968: 108a), "Beastso, and birds, of prey; or that catch game; thus the falcon İs a 
ğaril:za(t), and so is the dog trained for hunting, because it gains for its owner" 
(Lane 1,2: 40Sb); ARAPÇAğanal:z ı. 'kuş kanadı' 2. (özelolarak) 'avcı kuşu cezp 
etmek için kullanılan yanlara iki kanat ve üzerine et parçalan tahlmış yastık' 
(Wehr 1968: 126b; Lane 1,2: 400a; Al-Gitrlf ay.). 

http://www.turkdilleri.org/



ÇİFT BAŞLI RUS KARTALININ İMPARATORLUGUNDA 'TÜRKÇE' BİR AVCI KUŞU 93 

Artık kackün sözcüğüne gelince, buna kartallyırtıcı kuş isıni olarak 

tam bu şekilde değilse bile, birkaç gayet benzer biçimde rast gelmekteyiz, 

örneğin: köcgan (KuGoGaN°) - al-nasr (Kitab al-'Idrak li-Lisan al-' At

rak)29 akbaba, kartal' (Caferoğlu 1931: 50, Arapça bölümü 79a; Toparlı 

vb 2007: 156b; Clauson 1972: 697a), köc(i)kan (KuC?KaN°) - an-nasru 

(Kitab Bulga al-Mustaq fi Luga at-Turk wa-I-Qifğaq) 'bir akbaba çeşidi 

(Zajqczkowski 1958: 31; Arapça bölümü 11 14 ve tıpkıbasım varak 16 

recto; Toparlı vb 2007: 156b); gücügan (KWCKN ~ KWCWKN) 'ak

baba' (Zenker 2: 767c), ANADOLU TÜRKÇESi gücüğen (Çarşamba

Samsun) 'kartal' (DS 2208b), <?> göceğen (Konya) 'bir çeşit kuş' (DS 

2118b) vs. Belki kiickün biçimi burada yazarın veya müstensihin ufacık 

bir İmla hatası olarak nitelendirebilir. Böyle bir olayın olması şartıylan 

ünlülerin yerini yine değiştirsek, kiickün' den kö/ückiin biçimini - başka 

bir ifadeyle, bir Kartal adını elde etmekteyiz. 

Son olarak Tu1:;ıfa'da bürküt-kiickün çiftinin Arapça karşılığı olan şüp

heli kuş ismine de bakmamız lazımdır. Çünkü burada da bir yazı hatası 

olabilmesi şartiyle ğammuz sözcüğü Arapçada Hieraaetus pennatus ('Kü

çük kartaı') ve Hieraaetus fascİatus ('Tavşancıl') türleri için kullanılan 

zummağ30 olarak teşhis edilebilir (ğammuz x zummağ). Etimolojisi daha 

bilinmeyen zummağ sözcüğü kartal adı olarak Türkçede de geçmektedir, 

mesela Babür-name 'de şu örnekle karşılaşırız: 

29 

30 

Babur-nama, H ayderab ad elyazmasının 

tıpkıbasımı, varak 219 recto, 4üncü-Sinci 

satır (Beveridge 1971) 

Bundan başka İdrak'ta haşiye olarak (2S) gücüken ('kartal neviden') biçimi de 
geçmektedir (İzbudak 1936: 22). 
Krş.: ARAPÇA zummağ 'a species of eagle' (Steingass 1978: 462b). Avcı 
kuşlarının anlatıldığı KUab çlawarı al-tayr adındaki 18inci asır Arap kaynağında 
Al-Oitrıf ibn Qudama al-Oassanı (1988: 74 ve 204 not 20) 'uqiib ve zummiiğ ile 
ilgili bazı bilgiler vermektedir. Ona göre ikisi birbirine çok benzer. 'Uqab daha iri 
ve güçlü olduğundan ceylan, tilki gibi büyük hayvan avı için kullanılmaktadır, 
zummağ ise kuş ve tavşan avına daha uygundur. Bundan başka kiikük (KaKuK) kuş 
adının tercümesi olarak al-zummağ Dıwan Lugat al-Turk'ta da (DLT: 409/20Sr, 

13) geçmektedir (bkz. Dankoff 1975: 78b; Dankoff & Kelly 2: 106). 
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[219] (4) ... yana bir zummaj dur, (5) uluqlugı bürk<üt>ca bolgay, 

qara ranglig dür ... 'diğeri [yani diğer bir kuş çeşidi] zumma/,dır, 

büyüklüğü bürküt kadar, rengi siyahtır' . 

(krş. Thackston 3: 602-603) 

Ingeborg Hauenschild'e göre (2006: 136) en azından Babür'deki zum

majkuşbiliminde 'Aquila nipalensis' adını taşıyan bozkır kartalıdır. Bun

dan başka bu biçim Farsçada (zummaj "name of a bird (of the eagle 

kind)"; Steingass 1957: 621) ve Hindistan'ın bazı dillerinde de geçmekte

dir; krş.: 

• HİNTÇE Jumiz "Hieraaetus pennatus (Booted Hawk-Eagle)", 

"Aquila rapax (Tawny Eagle/Eastem Steppe Eagle)" ve Jumiz ~ 

Bada jumiz "Aquila heliaca (Imperial Eagle )"; 

• GUCARATİcE Shahi jummas "Aquila helİaca (Imperial Ea

gle)", Deshi jummas "Aquila rapax (Tawny Eagle/Eastem Steppe 

Eagle)", Tapkivalo jummas, Moto kalo jummas "Aquila c1anga 

(Greater Spotted Eagle)", Nano tapkivalo jummas, Nano kalo jum

mas "Aquila pomarina (Lesser Spotted Eagle)" 

(bkz. VNBIS 66, 67). 

Burada sergilenmiş biçimlerin hemen göze çarpan özelliği Tu1;ıfa'daki 

ğammuz biçimine uyan j ile z/s ünsüzlerinin ilginç yer değiştirimidir. 

Tabii ki, terİmin içyüzünü derinlemesine bilmeden bu hadisenin tesadüf 

olup olmadığını çözemeyiz. 

Kıpçakçadan çağataycaya geçişte KUab al-hayl adlı Kölemen devri 

atçılık ve at hekimliği rehberinde geçen, bu ilginç eserin faydasını nefis 

bir şekilde vurgulayarak ifade eden ve zamana mütevakkıf olmayan bir

iki satırın gösterilmesinİ uygun görüyorum (varak 66r, 1inci-3üncü satır): 

Har dam bu kitaba mu/ala 'a qılub oqugaylar, 

Har bir oquganda coq lardalar başıı bolur. 

A·vvaı larda oldur. 
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Bu kitap her zaman üzerİnde düşünerek okunmalıdır, 

böylece her okuyuşta büyük yararlar ortaya çıkar. 

Öncelikle faydası budur. (bkz. Özgür 2002: 23 ve 97) 

Bürküt'ümüzün avlayıp konduğu - kuşkusuz aynen böylesi medhe 

layık - diğer bir kaynak, Ni~amaddIn 'All SIr Nava'I'nın (1441-1501), 

klasik çağatayedebiyatının en mükemmel nümunelerinden biri sayılan 

Lisan at-rayr (Kuşların dili) adlı eseridir. Tasavvuf edebiyatının ebedi 

bir temel taşını teşkil eden bu yapıt tanınmış Fars şairi Farid ad-DIn 

Mul:ıammad ibn İbrahIm 'AHar'ın (1119-1190) Mantiq at-rayr (Kuşların 

mantzğz)31 adındaki manzumesinin büyük bir üstatlıkla yaratılmış nazire

sidir. Nava'I, Hüseyin Baykara'ya takdim ettiği Lisan at-rayr'ı hayatının 

sonuna doğru yani olgun yaştayken - tahmin edilir ki Hicrl 904 (1498 

/99) senesinde - kaleme alıp bitirmiştir. İşbu latif sanat eserinin 60ıncı 

babı bürküt kuşuna aittir: 

31 

'öğrf 

yliı:. ~ .ı..C li.J.3 1 ü.;5.JY. ı..$:J..r.? - Kirdi bürküt ortaga ya 'nı 'uqiib, 

yü.J ı.;!\Jlo i) .J~~ ı..$1 ı..$wY.:;, -Dedi:eyquslararamiilikriqiib. 

\J""~I 4.:;'.J~ ~ l5'j3 1 .;Jl;.. ~ - MalJa biilet özge quslar dek emes 

\J""~:;, ~3 t..k l 4.:;,~ .3 ı..$.rJ - Qumri ü bülbül dek el vaşjim demes 

0LO~ ~~ .J3.J.3:JJ,.;.... ~J-"<'" - Şavlelim mü/rif durur qahrzm yamiin 

0 Lo ~ 0::-" 0::-" o~i ~ t li - Tag mülki icre min-min qahraman 

~ 0.;5 ..}> .J3:;'~ ~ ~ -Nice keklik fo 'madur her kün mmJa 

~ 0Y \J""~ ~) Y. l..,WY. -Bolmasa bu uyqu kilmes tün malJa 

.cl.~ .... ! j..iZ"':; 1.Yı 0Y:!; y~1 ~ To 'ma istep cün hevii tuttum biyik 

~ ı.,} .3 0'1~ ı.,} \J""lox l ~i -Eymen ermes ne qulan u ne keyik 

t).3 1 ~ Y. ı..$:):.Y. ı..$WY. &) -oı ki bolgay bogzı buymJlzg ulug 
···T W LS)\.; i • t... .. . J yı i v "k t 'I b i 03.J ı..$ Y. ı..$ .. c::- ~ y.. - o necu qa. ey egey omay azuq 

Hem yazar hem de eserine dair daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hanif (2002: 74-79). 
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o.;; .;..uL. '::'~ 0l.:J ,..uJ':! .J't ı.2- Meni bu yolda qanat köp saldı tut 

o.;; .;..uü i •• )~~~ EW3' CT W-:.J ü - Qarnı ac olgay yıqılıp qaldı tut 

(ANLT 1965: tekst bölümü 54-55) - (Canpolat 1995: 77_78)32 

Kartal kuşunun geçtiği diğer yerlerde ise (33üncü bap, beyit 583 ve 

129uncu bap, beyit 2234) Navii'I bürküt değil sadece 'uqiib ismini kul

lanmaktadır (bkz. ANL T 1965: tekst bölümü 37, 134 hem de Canpolat 

1995: 57, 177). 
'All SIr Nava'I'nın belki en tanınmış eserinde, Layli va Majnun'da da 

bürküt küçük bir roloynamaktadır (25inci bap, beyit 3003). Macnun'un 
babası ve annesinin ölümü ve bu hadiseye dair bir düşü ile ilgili olan şu 

mesnevi kısmına da kısaca bakalım: 
o~~y' ~, ..s~' w-:.~..s~üJ':! Yoqarıdin indi iki bürküt, 

o~ .;,ı...,l....> ~l J3' ..s~ - Qıldı ul iki bamamani qüt. 

(bkz. ANLM 1958: 372i3 

Nihayet 'All SIr'in Taviirıb-i MuZiik-i 'Ajam'ında da bir bürküt'e rast-

gelmekteyiz: 

32 

33 

... ve KeykavusnUlJ Jasid (3) bayalatıdın biri bu erdi kim şanduqqa 

kirip tört goseside qaeır ya bürgüt baglap asmanga barur-men 

dep. Hava tutup quslar hargandın SOlJra anı yerge tüsürdiler ... 

Modem Türk dillerindeki çevirisi için tekrar Özbekçeye dayanmak istiyorum: 
"Burgut uzri: Burgut, ya'ni Uqob o'rtaga kirib, shunday dedi: - Ey qushlar xo'jasi! 
Mening holatim o'zga qushlardek emas; kishilar qumri yoki bulbul kabi meni 
maqtab, vasf etmaydilar. Mening savlatim bahaybat, qahrim esa yomon, tog' 
mamlakati ichra qahramonman! Har kun bir necha kaklik menga ovqat bo'ladi, 
agar bu bollmasa, tunlari ko'zimga uyqu kelmaydi. Yegulik izlab havoga 
ko'tarilsam, mendan qulon yoki kiyik qochib qutulolmaydi. Bo'g'zi shu qadar katta 
bo'lgan qush ozuqsiz yo'lni qanday nihoyasiga yetkaza oladi?! Men bu yo'lda 
ko'proq xo'p qanot qoqdim ham deylik, qomim ochgach, yiqilib qoldi deyaver!" 
(LT 26). 
Açıklamalar: ARAPÇA l:ıamiima(t) 'güvercin' (Wehr 1968: 185a), ARAPÇA qüt 
'yiyecek, gıda maddeleri' (Wehr 1968: 709a), qut qzl- 'yemek'. Metnin Arapça 
biçimi için bkz. Pavet de Courteille (1870: 167) ve Veliaminof-Zemof (1869: 
149). 
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... ve Keykavus 'un bozguncu hayallerinden biri şöyleydi: bir san

dığa girip dört köşesine akbaba veya tavşancıl [bkz. aşağıda Abuş

ka U.B.] bağlayıp göğe havalanınm diye havalandı. Lakin kuşlar 

yorulduktan sonra onu yere düşürdüler ... 

(A. Deniz Abik'in yayımlanınamış doktora tezine göre )34 

Bürküt'lü diğer kaynaklara başvurmadan önce bu hoş metnin Tiirfh-i 

Fenii 'l adıyla 1784'te neşredilen Osmanlıcaya tercümesini de karşılaş

tırarak okuyalım (TF): 

V 

O
·': ~~ . \b. 
... ~.' ... 

n «.$,vJ>')~ ~~LC 
TarIb-i Fena'I 1784 (H. 1199), 8b, 4üncü-6ncı satır 

[8b] (4) ... ve KeykavUSllJ jasid beyalatından bir dabi budur ki (5) 

şanduga girüp dört kösesine kerkesler bağlayup göge eıqarın deyü 

havaya ağdı (6) quslar yorulduqdan-sOlJra anı yine yere bıraqdılar 

Sanat-ı nefise aleminden tarihi gerçekIere geçersek Zahfr ad-Dfn Mu

hammad Biibur'in (1483-1530) otobiyografik eseri olan Biibur-niima'da 

Orta çağ Afğanistanı'nın kara dağlarında geyik avlayan bir bürküt kuşu 

hem de Babür'ün kendisiyle bir an için başbaşa kalmaktayız: 

34 Bürküt sözcüğü ile ilgili olarak topladığı verileri bana bıraktığı için değerli işarka
daşım, sayın Prof Dr. Mustafa Kaçalin'e (Marmara Üniversitesi, İstanbul) burada 
çok teşekkür etmek istiyorum, çünkü malzemesi olmadan Taviirıb-i Mulük-i 
'Ajam'daki bu tespiti gözden kaçıracaktım. Ayşehan Deniz Abik'in Ali Şir 

Nevayi 'nin risaleleri Tarih-i Enbiya ve Hükema, Tarih-i Müluk-i Acem, Münşeat 
(2 cilt; Ankara Üniversitesi 1993) adındaki doktora tezine maalesefulaşamadım. 
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~ ~;}~/.4-!jı,-/:"u )/rJ;/:;C/1V 

..;),1 .. ;tJ,;. iJJ~)J)U;( ;/~(~JJ.J~j /.fJI 
/,J '/ . ", ." 6ııı.ıı-"ı.J"" "ı~ 

t:y~~J;1V;)I{~J)~;~))JJ~J/; .. 
1J~~/.::vJ./1'lj~f;~(0//;1~M~ 

~ ~ 

~.i1;)0U1JVrUIJJ;IJ.!I;/J;J/JJJp; 

~J)dıJ:~J!,;'Jlyftl1!..-f{IJi.+!-: 
Babur-nama, Hayderabad el yazmasından 

sayfa 219 recto, 9uncu-14üncü satır (Beveridge 1971) 

[219r] (9) ... panjsanba ayınıı) (10) 1 (8}da Bajawr jandal arasıda

gı tagnı(!J) avladuk. bu tagnıı) bugu-maralı qap (11) qara ranglig 

boladur, quyrugı yana bir özgaca ranglig. galiba mundın qoyı (12) 

Hindüstan bugu-maralı tamam qapqara bolur. osbu kün yana bir 

sarıq qus (13) tüstü. ol dayı qara edi. közlari ham qara edi. osbu 

kün bürküt (14) bir keyik aldı ... (219a) 

(bkz. Thackston 2: 465) 

Diğer önemli bir tarih kaynağı ise Abü al-Giizı Bahadur ljiin (1603-

1663) tarafından hazırlanmış olan, Türkmenlerin soy kütüğüne ışık tutan 

Şecere-i Teriikime adlı eserdir. Oguz ljiinnıng nebrrelerining atlarınıng 

ma 'niisı ve tamgaları ve kuşlarınıng gikri başlıklı bapta kartalımıza dair 

şu değişik bilgi elde edilir: 

35 

[83a] (4) ... ~arlpnnıngma'nası aşlı timek bolur, tamgasınıngşü

reti bu turur: \\ Js;uşı (5) Su Bürküti ... ve (9) .... Salurnıngma 'nası 

Js;ılıçlı timek (10) bolur, tamgasınıngşüreti bu turur: 'LI Js;uşı Bürküt 

(Ölmez 1996: 160)35 

Bundan başka bkz. Kononov 1959: tercüme 53, metin 36604-605 ve 609-610' Zühal 
Ölmez'in çalışması Şecere-i Terakime'nin Taşkent nüshası metnini yansıt

maktadır. Bu nüsha elimde olmadığı için burada tıpkıbasım olarak - metni 
Taşkent yazmasın-dan biraz farklı olsa da - eserin Nuri İşan nüshasını göster

mekteyim. 
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Tıpkıbasım, Nuri İşan nüshası, 25 recto 11-12,25 verso 2-3; 

bkz. ŞecTer (1937) 

Aynı eserin Kanlı Yavlznzng !;iin bolganınıng~ikri başlıklı bölümünde 
bürküt kuşuna bir daha rastlamaktayız: 

[89b] (1) ... Anıng zamanında böri (2) Jsoyga ve bars keyikke ve 

bürküt Jsoyanga ve Jsarçzgay kekZikke zür Jszla (3) bilmedi ... 

(Ölmez 1996: 182) 

Tıpkıbasım, Nuri İşan nüshası, 34 verso 13-15; bkz. ŞecTer (1937) 

En nihayet sözünü ettiğimiz kartal adı çagatay dilini hedef alan bir 
takım ansiklopedik eser ve sözlüklerde de geçmektedir. Ama bunların 

çoğunda gösterilen malumat sadece kopya edilmiş ve örnekler en nihayet 

Lisan at-Tayr ve Layli va Majnun' dan alınmıştır. Yenİ pek bilgi katma

dıkları halde dil ile söz tarihi açısından umumiyetle olağanüstü önemli 
olan bu eserlere de bakmağa mecburuz. 
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(l) Muqaddimat al-Adab'ın bugün Taşkent'teki AZisher Navoiy Nomi

dagi Adabiyot Muzeyi'nde saklanan dört dilli, yani Arapça ile Farsçanın 

yanı sıra çağatayca ve Moğolcayı da içeren tek elyazmasında (no. 202; 

H. 898/ M. 1492; bkz. Poppe 1938: 6) şu verileri bulmaktayız: ARAPÇA 

'uqiib (Ç'uQaIBO), FARSÇA murdiir-xwiir (MRDıR JjWIR)/6 ÇAGA-
TAYCA bürküt (BWRKWT), MOÖOLCA - [Üi].37 

Muqaddimat al-Adab'ın Taşkent nüshası, varak 150as_8, sütun 3 (MAFaksimile 2008) 

(2) Ayrıca Nava'I'nin eserlerinde geçen sözvarlığını yansıtan ve ge

nellikle Abuşka olarak tanınmış olan Al-luğat al-Navii 'iyya va al-istishii

diit al-ğağatii 'iyya adlı Çağataycadan Osmanlıcaya lugatte (1544) bür

küt' e dair şu açıklamayı okumaktayız: 

36 

37 

Abuşka'nın elyazması, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Esat Efendi Kitapları, No. 3264; varak 66v, 4üncü-8inci satır 

FARSÇA murdar 'ölü, leş', murdar xwar ("leş yiyen") 'leş kargası, akbaba' 

(Steingass 1957: 1212a). 

Üstelik bkz. Poppe (1938: 403a). 
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[66v] (4) ... Bu WR oKu WTo, kaf kaf-ı 'ajemıdir [yani bürgüt]; tav

sanjıl dedikleri yırtzjı (5) qusa derler ki Majnün atası anaSınıı] 

vefatine düs gördügi mabalda (6) gelür ki: beyit yoqarıdın indi iki 

bürgüt / qzldı ol (7) iki bamameni qüt, ve yine Lisan aı-rayrda ge-

lür ki: Kirdi bürgüt (8) ortağa ya 'nı 'uqab / Dedi: ey quslar 

ara malik riqab ... 38 

(3) Bada 'i ( al-luğat; eser sahibi Tali ( Imanı Haravı olan bu kaynakta 

bürküt İle ilgili şu verİleri bulınaktayız (bkz. Borovkov 1961: 139-140):39 

38 

39 

40 

41 

Bada'i' al-Iugat'ın St. Peterburg'daki elyazması, 

tıpkıbasım, varak 40a, 15inci satır (Borovkov 1961)40 

bürküt (BWRKWT) ba-f:amm-i ba va ka/, 'arab-ha 'uqab-ra na

mıdeh-and, cenan-ke dar xvab dıdan-e majnün dastan nimüd ... 

'bürküt - ba ile kaf damma taş ar - Araplar [bu kuşa] 'uqab dediler, 

Mecnun'un düşünde gösterildiği gibi' .41 

Daha yeni sözlükler: V6liaminof-Zernof (1869: 149; bürgüt) bu açıklamayı 

hemen hemen aynen tekrarlamaktadır. Pavet de Courteille (1870: 167; bürgüt) 

Nevai'den alınmış iki örneği de göstererek Fransızcaya ve Radloff (4: 1891; 
bürküt) Lisan al-Tayr' daki beyiti Almancaya çevirmiştir. 
Bu sözlüğün hangi devre ait olduğu tam belli değildir. Umumiyet1e Siih lfusain 

(Biiiqarii' 'lfusainl')nin hükümdarlık devrinde (1470-1506), yani Nava'I'nin 
kendisi hayatta iken Herat kentinde hazırlanmış olduğu sanılır. Hofman ise eserin 
Siih lfusain (Şafavl) devrine (1694-1 722) ait olduğunu önermektedir. Her nasıl 
olursa olsun, bize kadar gelen iki elyazmasının biri St. Peterburg'ta (bkz. not 40) 
diğeri Tehran'da saklanmaktadır (Hofman 1969, part I, vol. 6: 223-224). 
"Rukopis' gosudarstvennoj publicnoj biblioteki im. M. E. Saltykova-Scedrina v 
Leningrade (iz sobranija Xanykova, No. 35)". Bu e1yazmasının yazı1ış tarihi H. 
1117 (M. 1705/06) senesidir; daha ayrıntılı bilgi için bkz. Borovkov (1961: 8-9). 
Farsça metinlerin doğru okunması ve gösterilmesi için aziz işarkadaşım, sayın 
Prof. Dr. Garnik Asatrian'a (Erevan State University ve Arya International 
University, Erevan) çok minnettarım. 
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(4) IS'inci yüzyılın ortasında Mu/:ıammad MahdzlJiin tarafından kale

me alınan Sangliib adlı Farsça-Türkçe rehberinde (Farhang-i Turkz ba 

Fiirsz az Sadah-i Dawiizdahum-i hiğrl)42 sözü geçen kuş ismi şu üç mad

de başı altında çıkmaktadır: qaraqus (271 verso 3), qar(a)tal (271 recto 

4) ve nihayet bürgüt (132 verso 2S): 

42 

Sangla-b, tıpkıbasım, varak 271 verso, 3üncü satır 

qaraqus (QRtQWS) 'uqiib buvad ke iinrii bürküt (BWRKWT) 

ham güyand va rüm'iyya qartal (QRTtL) va qaratal (QRtTtL) nii

mand. 'Karakuş 'uqab [yani kartal]dır; buna bürküt de derler ve 

Osmanlı Türkçesinde kartal ve karatal adlarını verirler'. 

'~'~'-.L.-':"~A."~':~\."A>~ ~. Ji:\~ . .... -:ır;:J ~ ... ~~ ~ 

Sangla-b, tıpkıbasım, varak 271 recto, 4üncü satır 

qaratal (QRtTtL) be-turkı-yi rümı parande ast qavı ju1J.e ke anrii 

be- 'arabı 'uqiib va be-Iugat-i jagatiiy bürküt (BWRKWT) güyand. 

'karatal Osmanlı Türkçesinde güçlü, cüsseli kuştur; [buna] Arap

çada 'uqiib ve çağataycada bürküt derler' . 

~~ı:J~~~~.I~~~~~\;14~~~b~' 6'~ 
'J~ ~~~c.~~~;~~..) ... ~~,:,~\~~~~~_~~ 

Sangla-b, tıpkıbasım, varak 132 verso, 28inci ile 29uncu satır 

... bürgüt (BWRKWT) ba-:?amm-i kiif-i 'ajamı va sukün tiiy .. ?. 

ba-ma 'na-yi 'uqiib biisad, min lisiin al-tayr si 'r: kirdi bürgüt orta-

E. J. W. Gibb Memorial Trust'taki elyazması (Sa'ban, H. 1188/Ekim-Kasım, M. 
1774). Bu eserden bize kadar gelen üçü İngiltere'de bulunan elyazma nüshaları, 
eser sahibi ve bu eser ile ilgili başka sorular haldonda daha ayrıntılı bilgiyi 
elauson (1960: 1 -32) vermektedir. 
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ga ya 'nı 'uqab dedi ay quslar ara malik riqab. 'bürgüt - kaf-1 

acemi [= g] dammalı ve ta [t] sükı1nludur - manası 'uqab [yani 

kartal] dır, Lisanut-tayr eserinden bir örnek: kİrdi bürgüt ortağa 

ya 'nı 'uqab dedi ay quslar ara malik riqab' . 

(üstelik bkz. XlyavI 201a, 202a ve 86a) 

(5) Fatb (All lfan Kajar tarafından hazırlanıp H. 1278 (M. 1862) sene

sinde tamamlanmış olan Kitab-i lugat-i atrakiya veya Bahğat al-lugat 

adındaki eserde şu kartal isimleri geçmektedir: Jb)j .3 ~~.3l;i .3 ::.ı}):;
bürküt ve tavsanjıl ve qartal, bunların yanı sıra qaraqus da derler. Örnek 

olarak Fatl). 'All IJan yine Leyli va Mecnun' daki satırları göstermektedir 

(bu veriler için bkz. Borovkov 1961: 140). Görünüşe göre sadece iki 

elyazması şeklinde bize kadar gelen bu olağanüstü ilginç ve önemli 
çagatayca sözlük maalesef bügüne değin yayımlanmamıştır. Eser ile eser 

sahibine dair ayrıntılı bilgiyi en başta Romaskevic (1928)43 ve Hofman 

(Part I, vol. 6: 191-194) vermektedirler; ayrıca bkz. elauson (1960: ll). 

(6) SeYb Süleyman Efendı-yi Bubarı; Lugat-i cagatay ve türkı-yi 'ol

manı (H. 1298): 

(79b) BWRKWT (bürgüt) "bir nev' jesim sikar kusu, 'uqab, li1;ıaf, li

rafe" (Kunos 1902: 32, börküt); 

(79a) BWRGWT (burğut) "bayqus ve bürgüt ve bum ve juğd ve bay 

oğlu; tava'if etrakden bir qabIle ismidir" (Kunos 1902: 35, bur

yut); 

(74a) BRQT (burqut) "heykel, but1;].ane; bürgüt kusı; Asya-yı vustada 

bir qabIle ismidir". 

Bundan başka krş. BWRKWT ~ BWRKT (bürgüt) 'kartal, akbaba' 

(Zenker 1: 216b); börgüt [cı..,S')y;] 'yırtıcı kuş, kartal' (Vambery 1867: 

246b); BWRKWT [burghut] 'tavşancılkuşu' (Kadri 1: 759b-760a); bür

küt [cı..,S'):;] 'kaya kartalı, tavşan ve başka hayvanları avladıkları kartal' 

(Budagov 1: 276a). 

43 
Romaskevİc'in bu çalışması (Novy) cagata}sko-persidskij slovar') Aptullahoğlu 
Hasan tarafından Türkçeye çevirilip 1934'te Türkiyat Mecmuası'nda yayımlan

mıştır (Yeni çağatay-Fars luğatı). 
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İlhan Abu Sa 'Id zamanında günlük hayatta maliye memuru olarak gö
rev yapan bilgin /famdulliih b. Ab'i Bakr b. /famd al-Musataujl al-Qazwı

nı (doğum tarihi 1281/82) tarafından kaleme alınan Nuzhat al-Quliib adlı 

eserin hayvanbilimine yönelik bölümünde (H. 704 = M. 1339) bürküt 

sözcüğü (ARAPÇA -> FARSÇA) (uqiib'ın Türkçe eşanlamlısı olarak 

gösterilmektedir: 

'uqiib aluh-rii turkiin bürküt (BRKWT) bV finand ... (bkz. Stephen

son 1928: Farsça bölümü, 111)44 "Uqiib denilen kartal türüne 

Türkler bürküt derler' . 

Bunun hemen arkasından QazwInI bu kuşa dair bir takım çok ilginç 

açıklamalarda bulunmaktadır: 

Bürküt'ün etinin yenilmesi yasaktır. Çok güçlü ve heybetli bir kuş

tur. Kuş avı için eğitilir. Hep av hayvanının kara ciğerini yer. Yu

vasını yüksek yerlere ve dağların tepelerine kurar. Üç tane yumur

tayı çukur bir yere yumurtlar. Böylece yavrular hareket ederken 

içinden düşemez. Fakat bunlar büyüyünce birini mahsus yuvadan 

düşürür. Tanrı'nın yardımıyla başka bir kuş buna sahip çıkarsa, bü

yüten bu kuşa kiisiru-l- 'i?iim derler. 

Bürküt'ün yaşadığı yere yıldırım düşmez. Safrası ilaç olarak göz 

zayıflığını iyileştirir. Safrası melhem şeklinde sütü katılaşmış olan 

bir kadının göğsüne sürülürse, sütü hem aktırır hem de bollaştırır. 

Kuşun yağı ile zeytin yağının karıştırılarak elde edildiği melhem 

nıkris ve romatizmaya iyi gelir. Beyni, bal ve sarısabır ile karıştırı

lırsa, bu ilaç fistülleri iyileştirir ... 45 

Gerhard Doerfer TACİKÇE burgut hem de Nuzhat al-Quliib'daki bu 

kaydı gerekçe göstererek bürküt sözcüğünü Türkische und mongolische 

Elemente im Neupersischen (2: no. 782) adlı çalışmasına kabul etmiştir. 

Kaynak Farsça, bu doğrudur, sözcük de Türkçe, ama hiç bir zaman Fars

ça sözvarlığına yerleşen bir unsur değildir. Dolayısiyle bunun Farsçadaki 

44 

45 
Bundan başka bkz. Poppe (1925: 207). 
Benim bu çevirim, sadece metnin İngilizce tercümesine dayanan bir özet olduğu 
için Farsça metni göstermekten bu kez vazgeçiyorum (bu husata bkz. Stephenson 
1928: 78-79 ve Farsça bölümü, 111-112). 
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Türkçe öğeler arasında gösterilmesi aslında doğru değildir. En kapsamlı 

ve güvenilir Farsça lugatlerine baktığımızda da bunun bir vakıa olduğu 

hemen anlaşılmaktadır. Göründüğü gibi ad olarak ne bu kuş ne de buna 

bağlı olan Türk av kültüründeki özel av tarzı İran dünyasına geçmemiştir, 

yani Tacikçe müstesna olmak üzere bürkütlbürgüt sözcüğü İran dünya

sında bulunmamaktadır. 46 

Böylesi uzağa giden, uzun da süren tarihi gezintiden sonra artık söz

cüğün çağdaş Türk dillerindeki yayılışına kuş bakışı - ama yine kartal 

gözü ile - bakalım: 

8 KıRGıZCA (yazı dili) bürküt 1. 'kaya kartah, Aquila chrysaetus ,47 

(mesela: too bürkütü, talaa bürkütü) 2. 'delikanlı, kahraman, yürekli 

adam', bürkütcü 'kartal sahibi, kartalla avlanan avcı' (KrgR 1965: 168b, 

KTTS 1969: 129b; KSE 1: 594). Bunun yanı sıra Kırgızcanın güney ağız

larında pürkit biçimi de kullanılmaktadır (KrgR 1965: 613b). 

• KAZAKÇA bürkit 'kaya kartalı', bürkit sal- 'kartalla avlanmak', bür

kitsi 'kartal sahibi, kartalla avlanan avcı' (QNS 1992: 61b; QTS 1999: 

123b; QTTS 2: 574-575), üstelik bürküt biçimi 19uncu yüzyılın sonunda 

Orenburg şehrinde neşredilen iki "Kırgızca" (= Kazakça) sözlükte de 

kaydedilmiştir (Katarinskij 1897: 51b ve 1899: 24b). Kazakçanın çağdaş 

kuşbilimi terminolojisinde de bürkit pek yaygın bir terimdir, şu örnekleri 

gözden geçirmek mümkündür: 

Qıryıj bürkit 'Tavşancıl'; 'Bonelli's Eagle, Aquila fasciata'; 

Baqaltaq bürkit 'Küçük kartaı'; 'Booted Eagle, Aquila pennata'; 

Zılanzegis bürkit 'Yılan Kartalı'; 'Short-toed Eagle, Circaetus gallicus'; 

Kezquyruqtı suwbürkiti 'Pallas's Fish-Eagle, Haliaeetus leucoryphus'; 

Aqquyruqtı suwbürkiti 'Akkuyruklu kartaı'; 'White-tailed Eagle, Haliaeetus 

albicilla' . 

(bkz. A vibase-Kazakhstan ve A vibase-Turkey) 

8 KARAKALPAKÇA bürkit 'kaya kartalı' (KkpR 1958: 128a). 

46 

47 
Hem Tacikçe için hem de sözcükteki k ~ g değişmesi için bkz. aşağısı. 

Avibase-Kyrgyzstan sitesindeki verilere göre KıRGıZCA bürküt 'Pallas's Fish

Eagle, Haliaeetus leucoryphus' diye adlandırılan bir tür için kullanılmaktadır. 
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• ALTAYCA (Oyrot şivesi) mörküt ~ mürküt 'kaya kartalı,' (OjrR 
1947: 111), (Teleüt şivesi) mürküt 'kartal' (Ryumina-Sırkaşeva & Kuçi

gaşeva 2000: 74); (Teleüt) mörküt ~ mürküt "çaylak, kaya kartalı' (Ver
bickij 1884: 204b,48 üstelik bkz. Radloff 4: 2132, 2222), (Kuu-Kizi) 

bürgüt 'kaya kartalı, kartal' (Baskakov 1985: 143), (Tuba-Kizi) mürgüt 

'kaya kartalı' ve bürküt 'kartal' (Baskakov 1966: 110b, 137a). Üstelik 

bkz. Budagov (2: 263a): ALTAYCA mürküt [o~)yo] 'çaylak'. 

ct TUVACA (yazı dili ve Jungar ağzı) bürgüt 'kaya kartalı' (TuvR 1955: 

116a; TuvR 1968: 128a; Mawkanuli 1999: 247b; Rasanen 1969: 92-93); 

üstelik krş. bürgütpen, "bekut enceği" manasına gelen bir köpek ismi 

(TuvR 1968 ay.). 

ct SALARCA (Udzirem) berkut « Rusça) ~ pirkut 'kaya kartalı', (Ulla

gyl) pörgüt 'kaya kartalı, atmaca, doğan' (Tenisev 1976: 302,449,454). 
ct SİBİRYA TATARCASI (Tobolsk; 1 Mart 1721) Burkut, (Tomsk yö

resi; 28 Mart 1721) Myrkutt ~ Birkutt 'kaya kartalı' (Messerschmidt 1: 

41, 80), (Baraba) pürküt 'bir akbaba türü' (Radloff 4: 1399). 

ct TATARCA (yazı dili) börket 'kaya kartalı, kartaI', aw börkete 'av için 

ehlileştirilmiş (doğan)' (TatR 1966: 93a), (Kazan) börköt (o~)J':') 'kartal, 

kaya kartalı' (Radloff 4: 1721); börketce 'kartal sahibi, kartalla avlanan 
avcı' (TT AS 1: 215b); azyzn börket "kara kos, kara börket" (TTAS 1: 

27a). 

48 

49 

E8PKET TYP1IH,IJ,A )J\1ıp49 - KARTAL ÜZERİNE TÜRKÜ 

X~6~p 6YJIbIII, 
Kım.ı:ı;e 60JIbIT, 
K05lill HypbIH KaIIJIa,ı::ı;bı' 
,IJ,aBbIJI Y3,ı::ı;bI, 
051 TY3,ı::ı;bI-

Belli olup, 
Bulut geldi, 
Güneşin yüzünü kapattı. 
Fırtına yükseldi, 
Yuva harap oldu -

Tahminen Grammatika altajskago jazyka'dan alınmıştır (GAJa 1869: 220 = 

Altayca-Rusça bölümü): mörküt ~ mürküt 'çaylak, kaya kartalı'. Eserin Rusça
Altayca bölümünde ise şu bilgi verilir: korsun (yani çaylak) - teelgen (a.y. 44), 
orel (karta!) - qan-kere (a.y. 71) ve berkut yok. Russko-Altayskij slovar': kOrSun
teylegen (RAlt 1964: 260a), orel- kmJ-kerede (416a), berkut - mürküt (26a). 
Beste: Sara Sadıykova; söz: İldar Yuzeyev (bkz. BT]). 
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EepKeT .ı:ı:YCTbIH TanMa.ı:ı:bi. 
8 6aJIaCbI-
K y3 KapacbI -
CI13M~.ı:ı:e .ı:ı:~ 5IJlıeHHe. 

ilKe KaHaT, 
KaHan -KaHan, 
3yp .ı:ı:aBbIJI.ı:ı:aH 5Iıııep.ı:ı:e. 

OllTbI 6epKeT, 
TeIIITe 6epKeT, 
llep~reH.ı:ı:~ 5IpaCbi. 
5IIIIb apanaııı 
EJIMa5I YJI: 
IOrapbl.ı:ı:a 6aJIaCbl. 
8 6anacbI-
KY3 KapacbI -
CI13M~.ı:ı:e .ı:ı:~ 5IıııeHHe. 

ilKe KaHaT, 
KaHan -KaHan, 
3yp .ı:ı:aBbIJI.ı:ı:aH 5Iıııep.ı:ı:e. 

Bürküt dostunu bulamadı. 
Ah çocuğu-
Gözünün bebeği -
Şimşeği bile sezmedi. 
İki kanat, 
Kanaya-kanaya, [bunu] 
Şiddetli fırtınadan sakladı. 

Uçtu bürküt, 
Düştü bürküt, 
Yüreğinde yarası. 

Gözü yaşlıyken 
Gülümsüyor: 
Yukarıda çocuğu. 

Ah çocuğu-
Gözünün bebeği -
Şimşeği bile sezmedi. 
İki kanat, 
Kanaya-kanaya, [bunu] 
Şiddetli fırtınadan sakladı. 

• BAŞKURTÇA börköt 'kartal', örneğin dala börkötö "kır kartalı", dÜJ

gez börköttare "deniz kartalları", baqraq börköt ("bağıran" kartal = ?) 

'Orman kartalı', karla börköt ("cüce" kart al =) 'Küçük kartal, Aquila 

pennata', taJyara (börköt) 'Şah kartal, Aquila heliaca', haqallı börköt 

'Sakallı akbaba, Gypaetus barbatus' (BskR 1958: 112a); aq yawrm bör

köt "ak omuzlu kartal", taw börkötö "dağ kartalı" (BTH 1: 1 63b). 

4D ÇUVAŞÇA perket (kayak) (CuvR 1982: 290a), pÖ~gÖt ~ perget (As

marin 10: 233) ve (Tataristan'ın Buinsk rayonundaki Çuvaşlar) perxet 

'kaya kartalı' (Sergeev 1968: 50a).50 

ci ÖZBEKÇE burgut 1. 'kartal; kaya kartalı, Aquila chrysaetus' 2. 'ya

vuz adam' 3. 'kartal takımyıldızı (Aquila)'; burgut sol- 'kartalla avla

mak',51 suv burgut 'Akkuyruklu kartal, Haliaeetus albicilla', sarburgut52 

50 

51 

Krş.: Perxet kayak pulattam, sül tüpere vesettem (Runga/Buinskogo rajon, 

Tataristan) '(Keşke) kartal kuşu olsam, dağ tepelerine uçsam' (Sergeeva. y.). 
Örneğin burgutni qiryovulga sol- 'mit dem Adler einen Fasan jagen' (UzbR ı 959: 

377a). 
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(sairane) 'kartal' (UzbR 1959: 90b, 383b, 355b; ÜTİL 1: 150b; ÜSE 2: 

473-474); (Hwarezm ağzı) bürget 'kaya kartalı' (Abdullaev 1967: 115). 

Judaxin'in Kratkij uzbeksko-russkij slovar' adlı sözlüğüne göre Özbekçe
de börküt biçimi de vardır (bkz. Menges 1955: 704). 

{Kirdi bürküt ortağa, qarzstı maqiillarga ' 

mesela: 

ÖZB Tiiryay qutursa, burgutga copar. 

TAT Turyay qotırsa, börketka capar (Et qotırsa, iyasen qabar).53 

(O'XM 172; isanbat 1: 3982, 5289) 

UYG Ezeli putken karya börk'üt bilen ojnar. 

KRG Ajaldü karga bürküt menen oynoyt. 

KKP Aieli zetken yarya bürkit penen oynaydı. 

TAT Ajalejitkan qarya börket belan uynar. 54 

(Nasilov 1970: 72; KrgR 1965: 24a; KkpR 1958: 70b; isanbat 1: 4175) 

ÖZB Burgut qarisa, yapaloqqus biilar. 

KRG Bürküt kansa, Cıckancıl bolot. 

KZK Bürkit qartaysa, tısqansıl boladı. 

KKP Bürkit qartaysa, tısqan awlaydı. 

TAT Börket qartaysa, tıcqan awlarya qalır. 

(O'XM 242; KTTS 1969: 129b; Kirchner 1993: no. 42; 

KkpR 1958: 671 b; isanbat 1: 4263) 

• UYGURCA (yazı dili) bürküt 'kartal, kaya kartalı' (UygR 1961: 45a; 

UygR 1968: 218e); (Lob-Nor ağzı) bürküt 'kaya kartalı' (Malov 1956: 

96b), (Tarançi ağzı) bürgüt (Radloff 4: 1891), (Kaşgar ve Yarkand) bur

gut (BWRGWT) 'kaya kartalı (av için kullanılır)' (Shaw 1880: 48) ve 

bürgüt 'karta!' (Menges 1955: 704; Menges 1943: 150, 151Lxxxıv, 789), 

Nasilov (1970: 72,76) ise UYGURCA börküt biçimi de göstermektedir, 

52 

53 

54 

Tıpkı bürküt ile berkut olduğu gibi TÜRKÇE sar(ıca) ile RUSÇA smyc bir 

'yırtıcı kuş ciftidir, yani RUSÇA smyc de Türkçeden ödünçlenmiştir; bkz. Türkçe 

için mesela ESTJa 2003: 199-201, Rusça için örneğin Sipova (1976: 280-281). 

Krş. eşanlamlısı: GıpCık qotırsa, yabalaqqa ca par (İsanbat 1: 3996). 

Krş. eşanlamlısı: Ajalle qarya qarCıya belan uynar (İsanbat 1: 4175). 
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örneğin şu atasözünde: Eieli putken karya börkrüt bilen ojnar 'Ölüme 

yakın karga kartal ile oynar' . 

TURKİ, yani DOGU TÜRKÇESİ'nden Denison Ross (1909: 269-

271; 1994: 16-18) borgut (umumi olarak 'kartal', özellikle 'kaya kartalı' 

= bürküt, Mirror 4127) biçiminin yanı sıra şu özel kartal adlarını zikret

mektedir: caqir borgut 'iki yaşındaki kartal' (= c(a)qir bürküt, Mirror 

4127), bederlik borgut "Spotted Eagle; Aquila alanga Pall." (= b(ed(e)rlik 

bürküt, Mirror 4127), sarighic borgut "The Tawney Eagle; Aquila fulve

scens" (= saryin] bürküt, Mirror 4128), ala borgut "? The Variegated 

Eagle" (= ala bürküt, Mirror 4128), aqi§ borgut 'beyaz renkli bir kartaı', 

köki§ borgut 'koyu gri renginde bir kartal türü', "? Spizaetus alboniger" 

(= kökü§ bürküt, Mirror 4128; bkz. aşağıda HAL HA bor bürged, ayrıca 

dipnot 57). 

TÜRKMENCE (çağdaş yazı dili) bürgüt kaya kartalı, Aquila chry

saetus (TkmR 1968: 122b; TDS 1962: 117b; TSE 1: 424b), bunun yanı 

sıra pürgit 'kaya kartalı, karta!' bulunur (Alijiv & Boorijif 1929: 17a, 

209b). 

Çin Halk Cumhuriyetinde konuşulan Türk dillerine dayanan ve Çinli 

araştırmacılarca toplanmış olan malzemelerİ içeren Zhonggua tujueyuzu 

yuyan cihuiji adlı sözlük (ZhTYC 1990: 62-63) ÇİNCE:;; (jiu 'kartaı') 

için şu karşılıkları vermektedir: UYGURCA bürküt, KAZAKÇA bürkit, 

KIRGIZCA bürküt, ÖZBEKÇE bürküt O), TATARCA bürküt 0),55 TU

V ACA das, SALARCA burKut, SARI UYGURCA Gayrı ~ burgut. 

Bürküt'ün Türk dünyasında çizdiği bu zengin biçimler tablosunu ince

ledikten sonra bunlara paralelolarak bir de komşu halklara uçup onların 

dillerinde bıraktığı izlerini araştıralım. Hemen sonra göstereceğim örnek

lerde de görüleceği gibi avcı kuşumuz İslavcanın yanı sıra en çok Moğol

caya konmuştur: 

55 O) Bu biçimler Özbek ve Tatar yazı dillerinde geçenlerinden farklıdır. Büyük ihti
malle başka bir Türk dilinden alınmışlardır. 
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• ESKİ MOGOLCA (1389; Houa-yi yi-yu) ;f. ,t- 1tır~ (bu-lu-gu-t) bür

güt "aigle no ir; aigle royal (hei ying)" (Lewicki 1949: 155 ve Lewicki 

1959: 23). 

~ .~ ~ ıil. ~ )~ it ~ 
ıf~ Mi: ~ ~ >Jl )LL Jt mı 
:t: 11) ~ *1; {~ t~ ~ mı 
~ • JL. t.ıl:. FPT ·t· ti: ıjııli 

~ lf~ "ı} ~ Ji: -(;:!. 

.fS: ~, .il! ~ 
~ ~~ 
~ 

~ ı.~ ı.~ f~ ~ .~~ ~ * t ~ t. .1t... .ffv ~ ~ Jl 
)- YE, ~ .±.. ::r: -#f. it s L... 

: TP 
:f :i: ",ıı ·t· ~Jii * ~ 

JL ~ ıt ~Nl 
·It 

\ 

Tıpkıbasım, Hy I, varak 7 recto, soldan sağa 6ncı sütun aşağıda 

(Lewicki 1949: 155) 

• MOGOLCA (klasik yazı dili) bürgütld (sibarun) (~ ~) 
'kaya kartalı, büyük karakuş' ve küren(g) eriyen bürgüd 'kahverengi, be

yaz benekli bir kartal' (Kowalewski 1262b; Lessing 1960: 148a, 505a).S6 

• HALHACA bürged 'kartal, kaya kartalı' (BAMRS 1: 340b; Bawden 

1997: 74b). Üstelik modem Moğolca kuşbilimi terminolojisinde bürged 

sözcüğünü birçok kartal adında bulmaktayız: 

56 

Kamcatkiin xongor bürged "Orel berkut"; 

Xongor sar bürged "Orel berkut severoevropejskij"; 

MOGOLCA küren(g) 'kahverengi' (Lessing ay.); kartal ismi olarak -) 
'TUNGUZCA' Kyren "Aquila pygargus ductu per alas albo, maior" (IITemmuz 
1723), "Aquila pygargus Ieucopteros maior" (21. Ağustos 1723); Messerschmidt 
(2: 89, 118). Üstelik krş. EVENK DİLİ kıran ~ k 'ir 'en vb 'kartal' (Doerfer & 

Knüppel 2004: no. 6107, 6112; Cincius 1: 397-8). 
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Xongor xaüan bürded "Orel berkut central'noaziatskij"; 

Uxaa xongor bürdeg "Orel berkut juznoevropejskij"; 

Bööröö bürged ~ Noxoy bürged "Orel krikun, Podorlik bollsoj"; 

Sodon odoy bürged "Orel karlik sredneaziatskij"; 

Dornodıın talızn bürged "Orel stepnoj vostocnyj"; 

Evropıın talın bürged "Orel stepnoj evropeyskij". 

(Vanduy & Dasdor3 1970: 610) 

Bor bürged 'Büyük orman kartalı; Greater Spotted Eagle, Aquila clanga' ;57 

Baxim bürged 'Küçük kartal; Booted Eagle, Aquila pennata'; 

Carmızn bürged 'Kaya kartalı; Golden Eagle Aquila chrysaetus'; 

Xan bürged 'Şah kartal, Imperial Eagle, Aquila heliaca'; 

Usmı Nömrög bürged 'Pallas's Fish-Eagle, Ha1iaeetus leucoryphus'; 

(Usmı) Cagaan süü!t bürged 'Aldcuyruklu kartal; White-tailed Eagle, 

Ha1iaeetus albicilla'. 

(Avibase-Mongolia ve Bawden 1997: 74b) 

e BURYATÇA b1;lrg1;lt (Castren 1857: 172a), (çağdaş yazı dili) bürged 

'kartal, kaya kartalı', xadıln bürged "taş/dağ kartalı" (BurR 1973: 123b). 

Buryatçada bildiğim en eski kayıtlar Messerschmidt'in Tagebuchauf

zeichnungen'de geçmektedir (2: 181; 3: 85): "Burjaten" veya "Burjat

Tataren" Burguth (13 aralık 1723) ve "Mongal-Burjat" Burghut (17 tem

ıTIUZ 1724). Buryat halkına ve ayrıca örf ve adetlerine yönelik olan Be

schreibung der Buriiten adındaki kücük bir makalede Alman tarihçisi, 

Johann Georg Meusel (1780: 176b) bu kartal adını yanlışlıkla burgun ola-

57 Bu isim Mirror'da (4129) M. boro bürgüd = T. kökiis biirkiit olarak geçmektedir. 

Avibase-Mongolia sitesinde verilen bilimsel sınıflandırmaya göre bu kartal 

Aquila c1anga türündendir, demek ki, Denis Ross 'un DOGU TÜRKÇESi kökis 

borgut (= kökiis biirkiit) için sadece tahmin ettiği Spizaetus alboniger (Blyth's 

Hawk Eagle) türünden olamaz. Mirror'da geçen diğer biirgiid adları şunlardır: 

(MOGOLCA = TÜRKÇE) quruutu biirgiid = bederlik biirkiit (4127), yuua 

biirgiid = saryınj biirkiit (4128), (1) cakir biirgiid = ala biirkiit (4128) ve 

caycayaitu biirgiid = O) caqir biirküt (bkz. yukarıda). 
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rak göstermiştir.58 Çağdaş Buryatçanın kuşbilimi terminolojisinde bür

ged' li şu adlar kullanılır: 

bürged 'Aquila chrysaetus kamtschatica'; 28 

baya bürged 'Hieraaetus pennats milvoides'; 307 

talım bürged 'Aquila rapax nipalensis; 308 

dalayn bürged 'Haliaeetus'; 309 

sagaan hüültey bürged 'Haliaeetus albicilla'; 310 

uta hüü!tey bürged 'Haliaeetus leocoryphus'. 311 

(eyrenov & Rupyseva 2005: no. 28, 307-311) 

IP OYRATÇA bürküd (Pozdneev, Kalmycko-russkij slovar', St.-Peter

burg 1911: 140-a,4 & 141 8) ~ bürgüd (Ubasi Xun TaY3i: 3b, 27),59 bir

kud, bürgud 'kartal' (Zwick 148a, 166b) ve bürgüd 'Kaya kartalı' (Smir

nov 1857: 1 la). 
IP KALMUKÇA (yazı dili) bürgd /bürggd/ 'Kaya kartalı' (KlmR 1977: 

128a), (Ölet ağzı) bürgÜD, (Dörbet ağzı) bürküD 'büyük, siyah karakuş 

türü' (Ramstedt 1976: 67b); mesela: 
Uulm bürgd sovun uul xiiliij nisdg, ugta eckin kövün iilgür biirl

dülj keldg (Kalmuk atasözü) 'Dağların bürgüd'ü dağları izleyerek 

uçar, akıllı babanın oğlu sürekli atasözleri kullanarak konuşur' 

(KlmR a.y.). 

ve eşanlamlısı: 

ÜHn sowün ür Xiil'iidi nestôG, uktc-etsOgin köwun ülgrJôdi keldôG 

(Dörbet ağzı) 'Dağların kuşu dağları izleyerek uçar, akıllı babanın 

oğlu atasözleri kullanarak konuşur' (Ramstedt 1976: 446b). 

IP Ü3ÜMÜCIN (Silingol grubu)60 6urgub 'kartal' (Kara 1963: 6b). 

58 

59 

60 

İrkutsk valisinin çocuklarına ders vermek üzere Sibiryada kalan İsviçreli Herr 
Regnier'in derlediği bu malzeme Professor Schaden tarafından Moskova'dan 1. 

G. Meusel' e gönderilmiştir (bkz. Beytriige zur Erweiterung der Geschichtskunde, 
önsöz). Meusel'in hayatı ve faaliyetine dair bilgi için bkz. Meusel-Wiki. 
Pozdneev'in sözlüğüne ve Ubasi Xun TaY3i metnine ulaşamadığımdan bunlarda 
geçen biçimleri sadece Krueger'e göre (3: 379b; 380a) gösterebilirim. 
Bkz. Janhunen2003: 179. 
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ORDOSÇA 8UlgUlt 'karta!' (Mostaert 1: 104a). 

• DOGU YUGURCA buryod 'kartal' (MYYC 1990: 177). 

Bundan başka Buljas XojCievna Todaeva (1981: 129) İç Moğolistan'

daki Moğollisan ve şivelerinden şu verileri de vennektedir: bürged (Xor

Cin, Dzalayt, Durbet, Gorlos, AmxorCin, Barin, Onnyut, N ayman, Xarcin, 

Tumut, Silingol, Ulancab, Caxar, Ordos). 

Moğolca ile ilgili olan çok mühim bir kaynağımız daha vardır. Tam 

Moğolların Kafkasyayı işgal ettikleri devirde kaleme alınıp 1242 sene

sinde de tamamlanan Patmut 'yun Hayoc', yani Ermeni/erin tarihi adın

daki bu eserde sadece Moğollar ve teşebbüslerine ait bilgiler değil Kaf

kasya ve Anadolu'daki eski kültür halklarına olağanüstü vahşi görünen 

bu yabancı halkın dilini de anlatmayı hedef alan ilginç bazı malumatlar 

bulmaktayız (bkz. Melik'-Öhanjanyan 1961: 271-275 ve Boyle 1963: 

200-211). Zamanında tanınmış bir Enneni tarihçisi olan eser sahibi, Kira

kos Ganjakec 'i (1201-1272) yaklaşık olarak 60 Moğolca kelimeyi içeren 

bir listeyi tertip etmiştir. Moğolcanın dil tarihi için bir hayli değer taşıyan 

bu derlernede içerisinde çalışmamızın konusunu oluşturan kartal ismİne 

de rastlamaktayız: (ERMENİCE) arciw - (MOGOLCA) bowrk'owi

lows (pnLp.gnLfı-rznLl) = burk'ui-yus (Melik'-Öhanjanyan 1961: 2749), 

Bu kayıtta hemen göze çarpan iki nokta (a) sözcük sonunda -t' yerine 

geçen -i sesi ve, tabii ki, (b) TÜRKÇE qus sözcüğünü yansıtan yus biçi

midir. Ses olayı mutlaka Moğolcayı bilmeyen sonraki bir müstensihin ba

sit bir imla hatası olarak değerlendirilmelidir, krş. ERMENİcE P (t') : fı 

(i). Başka ifadeyle sözcüğün gerçek biçimi bowrk'owt'-lows (pnLp.gnLp

rznLl) = burk'ut'-yus imiş.61 Qus (yus) ise ismin Moğolca değil, Türkçe 

olması gerektiğini vurgulamaktadır, çünkü hakikaten Moğolca olsa, *si

bawn, *sibön veya *subun gibi bir biçim beklenirdi; krş. MOGOLCA 

(klasik) sibayun, (çağdaş) suwün vb. 'kuş' (bkz. Poppe 1955: 41, 67, 

123). Her nasılolursa olsun Moğolca sözcükleri hedef alan böylesi bir 

listede Türkçe bir ismin bulunması bence hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü 

bilindiği gibi o zaman batıya akan Moğolların arasında büyük sayıda aslı 

Türk olan etnik unsurlar da vardı. Moğolların esir aldığı Kirakos 'un da-

61 Boyle (1963: 209). 
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nışmanlarının kim olduğu bilinmemekle birlikte sözcükleri hem Moğol 

hem de Türk-Moğol askerlerinden öğrenmiş olduğu akla en yatkın olanı

dır. Kartal isminin burada Türkçe olması gerektiğini gösteren bir özellik 
daha -g- yerine bir -k (-nin geçmesidir. Bu glk sorununu hemen sonra 

açıklayacağım. Öncelikle bu kaydın en mühim ve ilginç tarafına gelelim: 
Qişaş al-anbiyii' dakinden (1310) yaklaşık 70 sene daha eski olduğundan 

Patrnut )lun Hayoc ( (1242) adlı Ermenice eseri sözcüğün bilinen en eski 

kaynağıdır! 

Bürküt adını Moğolca sözcük olarak gösteren çok önemli diğer bir 
kaynak Yemen hünkarı Al-Malik al Afdal al- (Abbiis b. All (H. 764-778, 

M. 1363-1377) tarafından derlenmiş ve bügünlerde umumiyetle Rasulid 

Hexaglot ya da Kıralzn Lugati adları ile tanınmış olan altı dilli bir sözlük
tür62 (200, sütun A, 23üncü satır): ARAPÇA al- (uqiib, FARSÇA iiluh,63 

TÜRKÇE qara qus, MOGOLCA bürklgüt [o.,s'y.] 'kartal' (Golden 2000: 

227). 

Elyazmasından, sayfa 200, sütun A, 23üncü satır (bkz. Golden 2000) 

Bundan başka dilsever Yemenli kıralın sözlüğünde şu kartal isimleri

ne rastlamaktayız: (186, C, 20) ARAPÇA al-zurnrnağ, MOGOLCA 

heliye, (186, C, 22) ARAPÇA al-nasr, MOGOLCA qajir, (197, A, 10) 

ARAPÇA al-nasr, FARSÇA kargas, TÜRKÇE qarakus, RUMCA UE"COÇ, 

ERMENİcE angel ve (197, A, 25) ARAPÇA al- (uqiib, FARSÇA (uqiib, 

TÜRKÇE qarakus, RUMCA UE"COÇ, ERMENİcE arciw (bkz. Golden 
2000: 69,70, 187, 190).64 

62 

63 

64 

Arapça, Farsça, Türkçe (Kıpçak-Oğuz karışımı), Moğolca, Rumca (Grekçe) ve 
Ermenice kelime içeren bu eser aslında bir sözlük değil, dillerin sayısına nazaran 
birbirlerinden farklı olan bir kaç lugatçeden ibaret olan bir derlemedir. 
Peter Golden'in yayınına göre ulah (~ ullah 'kartaı')! Fakat gösterilen elyazmada 

şüphesizdir - ıLuR şekli görünmektedir ve bunun ulah değil, iiluh (~ iilüh 

'kartaı'; Steingass 1957: 96a) olarak okunması gerekir! 
Açıklamalar: ARAPÇA zummağ ile 'uqiib (bkz. not 30), nasr 'kartal, akbaba' 
(Wehr 1968: 854b), FARSÇA kargas 'akbaba' (Steingass 1957: 1024b), 
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Artık bürküt'ün etimolojisine bakmamızIn sırası gelmiştir. Aralarında 

Karl Heinrich Menges, Nicholas Poppe ve Gerard Clauson gibi ünlü 

isimler de bulunan araştırmacılara göre TÜRKÇE bürküt Moğolcadan 

ödünçlernedir. Gerhard Doerfer (2: 333) bu yorumu kesin reddetmiştir, 

çünkü ANA/'İLK' TÜRKÇE k -> MOGOLCA g geçişi mümkün, 

MOGOLCA g -> TÜRKÇE k geçişi ise mümkün değildir. Buna göre 

sözcüğün kökeni Türkçedir, demek ki Moğolcada geçen biçimler - tıpkı 

İslav dillerindekiler gibi - nihayet Türkçeye dayanmaktadır. Şimdi Türk 

dillerinde görünen -k- ~ -g- değişikliğine gelince, Gerhard Doerfer' e göre 

(ay.) -g-'li biçimler Moğolcadan Türkçeye ikincil, daha yeni alıntılar ola

rak değerlendirilebilir: 

ı. TÜRKÇE bürküt-)MOÖOLCA bürgüt i bürgüdve 

2. MOÖOLCA bürgütld -) TÜRKÇE (ikincil) bürgüt 

Benzeri BATI MOGOLCA (Oyratça/Kalmukça) bürküd için de 

doğrudur: 

ı. TÜRKÇE bürküt -) MOÖOLCA (genelolarak) bürgütld ve 

2. (bir Türk dilinden) bürküt -) BATI MOÖOLCA (ikincil) bürküd 

Modem Türk dillerinde bu k/g olayı hiç sorun çıkartrnamaktadır, zira 

bunların yazı sistemlerİnde k ve g için ayrı işaretler mevcut olmaktadır. 65 

Arap elifbasInı uygulayan eski dillerde ise bu fark belli olmaz, çünkü 

hem k hem de g sesi içİn ka/harfı kullanılmıştır. Dolayısiyle bunun hangi 

sesi işaretlediğine bazen güvenilir bir şekilde karar veremeyiz. Çok dik

katlı ve titiz çalışmış olan bazı leksikografların sayesinde ise Çagatayca 

65 

TÜRKÇE qarakus (bkz. Civelek 2008), MOÖOLCA (h)eliy-e 'atmaca, çaylak, 

akbaba' (Lessing 1960: 3IOa), qajir 'akbaba' (Lessing 1960: 949a), RUMCA 

aıcT6ç ~ ıXcT6ç (Frisk 1: 36), ERMENİcE angel 'akbaba', arciw 'kartal' (Acafyan 

1: 1 84a, 3 1 9b). 

Çuvaşça buradan bir istisna teşkil etmekt~dir.: burada K şekli k ve g sesini işaretle

mektedir, mesela nePKeT perlt veya pÖrlt olarak okunur. Üstelik -g- burada 

Moğolcaya da bağlı değildir, çÜ?İ(~ Çuvaşçada ünlüler arası pozisyondaki k 

normal şartlar altında g olur ve pÖrlt biçiminden anlaşıldığı gibi sözcük bir İdil 
Kıpçak dilinden, büyük olasılıkla Eski Tatarcadan ödünç alınmıştır: ÇUV AŞÇA 

perlt < pÖ~lt (- börköt; krş. TATARCA börket, BAŞKORTÇA börköt. 
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BWRKWT'taki ka/ın kaf-ı 'ajamı, yani g olarak okunması gerektiğini 
öğrenmekteyiz. Bu kural kendi zamanının Çagataycası için ne kadar doğ

ru olursa olsun, durumun daha eski devirlerde aynen olduğuna kesin delil 

değildir. Bu yüzden çeviri yazılarımda genellikle k yazılışını tercih 

etmekteyim. 

Ervand Vladimirovic Sevortjan bir adım daha ileri atarak sözcüğü

müzü çözümlerneye çalışmıştır (ESTJa 1978: 300). Buna göre bürküt bir 
türemedir: 

bür- KAZAKÇA 1. 'avı tırnaklarıyla tutmak (yırtıcı kuş)' 2. 'bir yere götür

mek üzere bir torbayı el ile tutarak ağzını sıkıştırmak', KARAKAL

P AKÇA 'tırnaklarla tutmak'; temel anlamı: 'bir şeyi sıkı tutmak, 

sıkıştırmak' (Radloff 4: 1886; Budagov 1: 277b; QNS 1992: 62a, QTS 

1999: 123a; KkpR 1958: 127b) 

+ -QA-I-QI- eki ("ucascatel'no-intensivnaja forma", sıklık-pektirici <?» 

+ (V)t eki ("nositel' dejstvija", nomen agentis =) durum ortacı. 66 

Bu açıklamalara nazaran bürküt sözcüğünün manası '( avını) sıkış

tırarak tutan (kuş)' olmalıdır. Sadece fii! kökünün anlamını dikkate alınca 
bu çözümleme gayet inandırıcı gelebilir, fakat -(V)t eki bu ilk izlenimi 

bence hiç desteklernemektedir, çünkü bu aslında durum ortacı bir ek 

değil, somut ve soyut adları oluşturan bir ektir (bkz. Erdal 1 : 308-316). 

Kırgız araştırmacısı, Kasımbek Seydakmatov (1988: 71) tarafından 

yapılmış olan diğer bir yaklaşıma göre bürküt adı bürelbörü ('kurt') ve 

qus sözcüklerini içeren, esasen "kurt kuşu" manasına gelen bileşik bir 
sözcüktür: "büre kus" > (s > t geçişi şartıyle) *bürökut > bürküt. Meta

forik açıdan çok alımlı olan bu yaklaşım, ne yazık ki, doğru olamaz; krş.: 

1. KıRGıZCA börü 'kurt', AL TA YCA bori ~ mori, TUVACA purü, 

TÜRKMENCE bori, vs. <- ANA TÜRKÇE *bori (Tekin 1995: 184) 2. 

q [us J i- k[ us J ve 3. zaten hiç normal sayılmayan bir s > t geçişi için 

burada da herhangi bir sebep yoktur. 

Sergei Starostin, Anna Dybo ve Oleg Mudrak tarafından hazırlanmış 

Etymological Dictionary of Altaic Languages (EDAL 2003: 949) adlı 

66 Tatarincev (1: 315), TUVACA bürgüt biçimini «- MOdüLCA) söz ederken, 
Sevortjan'ın bu fikirlerini de aynen tekrarlamaktadır. 
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yapıtta *bürküt aynen Sevortjan' da önerildiği gibi çözümlenmektedir. 

Buna bakmadan bu araştırmacılar bürküt biçimini - olduğu şekilde -

ANA TUNGUZCA*muri «- EVENK DİLİ muri, NEGIDAL DİLİ 

müju, UDİHE DİLİ mui, muji 'kartaı') ve ANA KORECE *mai «
KORECE (orta) mai, (çağdaş) ma 'doğan') ile birlikte ANA ALTAYCA 

*mujre ('yırtıcı kuş') biçimine dayandırmaktadırlar. Bence bu yaklaşım 

akla pek yatkın değilse de, kendilerinin ortaya attıkları türlü türlü ses 

kurallarına göre böylesi bir gelişme, tabii ki, mümkündür. 

Söz tarihi bakımından tartışılmaya gerçekten değer bir yaklaşım daha 

vardır. Tibetçeye baktığımızda bya-rg6d adındaki bir 'yırtıcı kuş'u bul

maktayız (Jaschke 1968: 372b). Acaba bürküt'ün bu ad ile bir ilişkisi ola

bilir mı? Ses yapısı açısından ikisi de hakikaten birbirine benzemektedir. 

Fakat bunun sadece bir tesadüf olup olmadığına kesin karar vermek baya

ğı zordur. Eğer TİBETÇE bya-rgod gerçekten bürküt'ün temeli teşkil 

ediyorsa sorulacak ilk sorumuz sözcüğün Tibetçeden dolaysız Türkçeye 

mi yoksa daha önce Moğolcaya mı geçtiğine sorusudur. Ses yapısına göre 

Moğolca biçimi belki daha uygun düşmektedir, zira -g- ile -d sesleri 

olduğu gibi muhafaza edilmiştir, krş: bya rgo d > *ba rrgo rd > *bergüd> 

bürgüd. Böylesi gelişmede şu olayları dikkate almamız gerek: 

1. -y- 'nin etkisi altında bir damaksıllaşma vukua gelmiştir (*ba 'rgo 'd); 

2. -0'- > -ü-, çünkü eski Moğolcada o/ö ünlüleri sadece ilk hecede yer al

maktadır, sonraki hecelerde yuvarlak ünlüleri hep u/ü olarak bulmaktayız 

(*bergüd); 

3. gerileyici benzeşme dolayısiyle ii > ü (işte bürgüd)! 

Eğer tablomuz sözcüğün Moğolcaya geçişini doğruca yansıtıyorsa ve 

aynı zamanda da bu Moğolca biçimi TÜRKÇE bürküt'ün anası olarak ka

bul edersek Türkçedeki -k-'nin değerlendirilmesi yine sorun olur (bkz. 

yukarıda). Her nasılolursa olsun, bu etimolojik yaklaşımdan kaynaklanan 

sorunların güvenilirce çözülmesine şu anda geçerli yol bulamadığımdan 

TİBETÇE bya-rgod'un arkasını aydınlatan bazı bilgilerin gözden geçiril

mesini daha lüzumlu görmekteyim. Sözlüklerdeki malumata göre bya

rgod en başta bir 'akbaba' kuşudur (= bya 'kuş' + rgod 'vahşi'). Fakat 

metinlere baktığımızda bunun bir kartalolduğunu da açıkça öğrenmekte

yiz. Örneğin, Tibet edebiyatının klasik öncesi devrine ait olan bir metinde 
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(Pelliot tib6tain 1194, satır 37t7 cenaze sırasında geçekleştirilen bir kur

ban töreni anlatılır. Orada geçen bir hikayeye göre ölüm haberini gönder

mek için özel bir kartal (bya-rgod 'aigle') tüyü gerekir. Bu göreve uygun 

gelen bir tüy bulabilmek üzere üç tür kartal öldürülür: göğsü beyaz bir 

than-kar,68 göğsü siyah bir than-nag ve göğsü sarımsı bir than-ser kartalı 
(bkz. Stein 1971: 514). Tibetli "vahşi kuş"un adı bürgüdlbürküt sözcüğü

nün temeli olursa, bunun oldukça eski devirde MoğolcaiTürkçeye geçmiş 

olması lazımdır, çünkü sonra, yani modern Tibetçeye doğru, telaffuz ba

yağı değişmelere uğramış olabilir; krş. (modern, standart) chgqöö (Gold

stein 1978: 762a), (Zhongu ağzı) tSl1-gi <bya.rgod> 'akbaba' (Sun 2003: 

830a). Roy Andrew Miller'in Lhasa ağzı ile ilgili olan bir makalesinde 

ise (1955) bu ses değişmelerinin Tibetçe Merkez ağızlarının bir özelliği 

olduğunu öğrenmekteyiz, bunun aksine kıyı ağızları ("border dialects") 

çok daha muhafazakardır, demek ki, genelolarak bunlar hemen hemen 

günümüze değin yazı dilinin standartlarına çok yakın bir ses yapısını sak

lamaktadır. Merkezin Doğu ve ayrıca Batısında konuşulan kıyı ağızları, 

yayılış alanına nazaran Moğol ve Türk dünyasına daha yakın bir yer al

maktadırlar. Belki bu olgu bürgüdlburküt"ün bya-rgod' a bağlanması için 

olumlu bir nokta olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

Tibet Budizmi'nin Sakya geleneğinin kurucuları olarak 

kabul edilen Beş Hürmetli Üstadlardan biri Sa Skya Pa'J

çlUa idi (1182-1251). Bu meşhur üstadın Subhiişitaratnani

dhi, yani hazineyi vecizenin cevahiri adlı yapıtında da bya

rgod isimi geçmektedir, fakat eserin 13üncü veya 14üncü 

yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Moğolca tercümesinde 

bunun yernine bürgüd değil, sablar (= salbar 'yırtıcı kuş') sözcüğünü 

bulmaktayız (bkz. Bosson 1969: 87, 170, 254, 342 = vecize no. 255).69 

67 

68 

69 

Bkz. OTDO Pt 1194. Bundan başka bya-rgod Pt 1047 nolu metinde (satır 347-
354) geçmektedir. Pt (Pelliot tibetain) Paris'te Bibliotheque Nationale'de saklanan 
Dunhuang Tibetçe yazmalarının ön şifresidir. 
Krş. than-dkar "white-tailed eagle" (Das 1 902: 568b). 
Bu sözcüğe örneğin Muqaddimat al-Adab'da da - hem Moğolca hem de Türkçe 
(!) olarak - rastgelmekteyiz (MAFaksimile 2008: 153r, 4. sütun, 13.-16. satır; 

Poppe 1938: 161b, 407a): ARAPÇA aniiq ('küçük, siyah bir akbaba türü' veya 
'kartaı'; Wahrmund 1: 1 43b), FARSÇA ustuxwan-xwarak-i nar (ustuxwan-xwar 
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Bu vakıa ise bence bürgüd'ün bya-rgod' a bağlanması fikriyle çelişmekte

dir, zira daha önce gördüğümüz gibi 13üncü/14üncü asırda bürgüd söz

cüğü Moğolcada bilinir, dolayısiyle o zaman iki sözcük arasındaki fikir 

zincirinin henüz kopmamış olması beklenmektedir. 

Son olarak bir daha Rusça biçimine geçelim, çünkü ilk hecedeki ünlü

nün neden e olduğu belli değildir. Rusça ile ilgili olan etimolojik çalış

malar bu sorun üzerinde pek durmadan genellilde KıRGıZCA bürküt, 

KAZAKÇA bürkit gibi biçimleri göstererek sözcüğün (böylesi) bir Türk 

dilinden gelmiş olduğunu önermeldediler (örneğin Dmİtriev 1958: 21; 

Sadnik-Aitzetmüller 1975: 273; Cernyx 1: 86b; vb.). Bazı araştırmacılar 

sözcüğün çıkış noktası olarak daha çok Tatarcayı tahmin etmektedir. 

Buna göre gösterdikleri b irkut, byrgyt gibi biçimler ise Tatarca değildir 
(mesela Brückner 1974: 21b; Usakov 1: 125). Her ne olursa olsun, Rusça 

terimin dolaysız çıkış noktasının bürküt biçimi olması gerekir. İdil Kıp

çakçasını, yani Tatarca ile Başkortçayı bu hususta dışlamak mümkündür, 

çünkü sözcük Rusçaya girdiğinde bu dillerdeki ü > ö geçişi büyük ihti

malle tamamlanmıştı ve bu nedenle börköt biçimi RUSÇA berkut'un 

temeli olamaz. Bunun açıklanması için aslında en uygun olan börküt 

biçimi ise70 sakıncalıdır, zira böylesi bir biçimin geçmişte gerçekten var 

olduğuna dair elimizde güvenilir bir kayıt yoktur.71 Niye ilk hecedeki ü 

sesi Rusçada e'ye geçmiş ve üstelik neden sözün vurgusu da son heceden 

70 

71 

'kemik yiyen büyük bir kartal türü'; Steingass 1957: 5Ib), TÜRKÇE (/YRKK 

SıLBıR) erkek salbar, MOÖOLCA oYRH SıLBıR) ere salbar (F. nar, T. erkek, 

M. ere 'eriI'). MOÖOLCA (klasik) salbar 1. 'tırnaklar (kuş)' 2. 'bir tür yırtıcı 

kuş, doğan' (Kowalewski 13 IOb, Lessing 1960: 664b), HALHA salbar '(kuş) 

tırnaklar(ı)' (BAMRS 3: 77b); 'tırnak' manası için krş. KALMUKÇA sawr;, '(kuş) 

tırnaklar(ı)', bürldin sawr;, 'kartalın tırnakları' (Ramstedt 1976: 316a), KLASİK 
MOÖOLCA sa bar 'tırnak, pençe' (Lessing 1960: 653b). 

Yani TÜRKÇE ö-ü > RUSÇA e-u. 

Krş. "La forme turki ' borgut ' de Ross ... ne repond pas a la prononciation turki 

... " (Pelliot 1931: 577). Börküt biçimin bulabildiğim sadece iki kaydı Özbekçe ve 

Uygurcadandır (bkz. yukarıda). 
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ilk heceye kaymıştır (T. bürkdt > R. (berkut ~) b erkut) 72? Acaba bu iki 

olayın arasında bir ilişki var mı? Özellikle Rusçadaki Türkçe öğelere ışık 

tutan eserler - mesela Sipova (1976: 78), Dmİtriev (1958: 10, 21) hem 

de Vasmer (1: 157) - bu sorular üzerinde yeterince hiç durmamıştır.73 

Maalesef ben de bunlara tam güvenilir bir yanıtı bulabilmiş değilim. Her 

nasılolursa olsun, Rusçadaki e (ve eski bazı kaynaklardaki i de) belki 

vurgu taşamıyan ü sesinin hem çok kısa he~ de az yuvarlak olduğundan 

meydana gelmiş olabilir, yani: berkut < bUrküt !? 

Bürküt'ün çok seyrek olarak yuva kurduğu başka diller arasında şun

ları göstermek mümkündür: 

• TACİKÇE burgut 'kaya kartalı' (TdzR 1954: 85b) < ÖZBEKÇE bur

gut . 

.. MARİ DİLİ veya ÇİRMİşÇE pürküt « İDİL KıPÇAKÇASIl ESKİ 
TATARCA bürkütlbörköt; Rasanen 1923: 56) ~ berkut 'kaya kartalı' « 
RUSÇA berkut; Gordeev 1979: 215). 

• UDMURT veya VOTYAK DİLİ birki! 'kaya kartalı, karta!' « İDİL 
KIPÇAKÇASIIESKİ TATARCA börköt), berkit (Sarapul ağzı) "Gold

adıer" « RUSÇA berkut; Csucs 1990: 131; RUdm 1942: 12a, 231a). 

• EVENK DİLİ (Mankova Evenkleri) burgut 'kartal' (Doerfer & Knüppel 

2004: no. 1773) < BURYATÇA bı;ırgı;ıd. 

Bu verimli kuş avının sonunda Aquila chrysaetos (Linnaeus) adlı kar

tal türünün yaşadığı geniş mıntıkaya da kısaca bakalım. Haritada görün

düğü gibi kaya kartalı en başta Avrasya'da mevcuttur. 

72 

73 

Bilindiği gibi Rusçada sözdeki vurgu yeri değişebilir (krş. p6le 'tarla', fakat polj!ı 
'tarlalar' vs.); berkut ise bu tip sözcüklerden değildir, yani bunun vurgu yeri (e) 

sabittir. 

Kiparsky (1962: 179) vurgu sorununu en azından açıkça vurgulamaktadır, fakat 
bu görüngünün bir çözümünü o da önermemektedir. 
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Kaya kartalın yaşdığı mıntıka (bkz. Vikipedi) 74 

Fakat Ruslara Türkçeden niye yeni bir kartal ismi gerekti? Kaya kar

talı, yani Aquila chrysaetos türü Rus göğünde de uçardı ve yırtıcı kuşla 

avlanmanın Ruslarda da eski bir geleneği olduğu iyi bilinmektedir. Fakat 

Türklerden farklı olarak bunlar kartal değil, doğan türlerini kullanmaya 
alışmışlardı, çünkü 'doğan'ın bu görev için eğitilmesi ne kadar zor olursa 

olsun, kaya kartalınkinden daha kolaydır. Bürkütle av tarzını Kırgız, Ka

zak gibi Kıpçak halklarından öğrendikten sonra bu görkemli kuşun ismini 

de benimseyip üstelik diğer halklara da ihraç etmişlerdir. Tahmin edilir 

ki, zamanında bu değerli avcı kuşu en başta olmak üzere Rus/Moskovit 

asaletinin asil kanlarına tam yakışan bir simgeydi. Bu özel, kibar mihver

le aristokratların bu pahalı oyuncağı Polonya gibi Batı'daki kırallıklarda 

da bir an için tanınmış olmuş ve istenmiştir. Kültür tarihinin bu köşelerini 

aydınlatacak bir malzemeyi maalesef bulup elde edemedim. 

74 

75 

Burgutday balandparvoz biili§ ucun quloc-quloc 

qanot kerak ... (Oybek, Altin vodiydan sabadalar; 

bkz. UzbR 1959: 5lb)75 

'Kartal gibi yükseklerde uçabilmek için uzun

geniş kanat gerek'. 

Koyu yeşil = Bütün yıl bulunduğu bölgeler; açık yeşil = sadece üreme için gittiği 
bölgeler; mavi = sadece kışı geçirmek için aradığı bölgeler. 
Uzbek yazarı Musa Tashmuhammad a'g'Zi Oybek'in (1905-1968) şahsiyeti ile 
eseri hakkında bilgi için bkz. MTO. 
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