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Eski Uygurca basruk ve Altayca pazırık Hakkında
Mehmet Ölmez*
(İstanbul)

Özet: Türk dillerinden dünya dillerine geçen yaygın sözüklerden birisi de
kurgan' dır. Kurgan denince ilk akla gelenlerden birisi Dağlık Altay bölgesinde
bulunan Pazırık Kurganı'dır. Hem pazzrzk hem de kurgan Türk dili kökenlidir.

Birincisi bir yer adı, ikincisi bir terim olarak kullanılmaktadır: Pazınk Kurgam,
"Pazınk adı verilen bölgede, mezarda bulunan kurgan"dır. Ancak her ikisinin de
kelime anlamı, "üzeri toprak, taş veya benzer şeylerle bastırılmış, kapatılmış eski
devir hakan kabri"dir. Birisi Ortak Türkçe basur- "bastırmak, kapatmak", diğeri
ise koru- "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kurgan, Pazınk, Türk dili, Rusça
Abstract: One of the commonly used loan word s borrowed by world languages
from Turkic languages is kurgan. What comes to one's mind first about the word
kurgan is the Pazyryk Kurgan found in the Altai Mountains. Both "pazyryk" and
"kurgan" are of Turkic origin. The former is the name of a place, and the latter is
a term: Pazyryk Kurgan is "the kurgan found in a tomb, in the region called
Pazyryk". However, the lexical meaning of both words is "an ancient tomb of a
khan heaped and covered with earth, rocks and similar things". One of the words
has been derived from Common Turkic verb basur "to heap, to cover", and the
other from koru- "to protect".
Key words: Kurgan, Pazyryk, Turkic, Russian

1. Türk Dileri ile Rusçanın Söz Alışverişieri
Rus Arkeologlarının 1920 başlarında Güney Sibirya'da Dağlık Altay'ın
Pazırık adı verilen bölgesinde, içerisinde dünyanın en eski halılarından
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birisini barındıran ünlü kurganı ("grave mound; fortifıed place";
"Fe stung" , "Grab(-denkmal)") bulmalarıyla hem kurgan terimi hem de
pazırık yer adı meşhur oldu. Peki herkesin Türkçe, daha doğrusu Türk dilli
olduğunu belirttiği bu kurgan sözünün kökeni neydi? Rusçada yaygın
olarak kullanılan Türk soylu kelimelerin büyük çoğunluğu bilindiği üzere
Tatarca kökenlidir. Örneğin "kurşun kalem" manasındaki karandaş (kara
"siyah" ve taş "taş"), ya da "yoldaş" manasındaki tavariş (Tat. ve GT
tavar "mal, eşya, değeri olan nesne" ve Tat. iş "eş, dost, arkadaş" < GT eş)
gibi çok sayıda sözcük Tatarca kökenlidir. ı Genel Türkçe e/d seslerinin
düzenli olarak Tatarcada i olduğunu bildiğimize göre tavar-iş sözünün aslında tavar ve eş "*malda, mülkte arkadaş, ortak" ve buradan "yoldaş, fikirdeş, düşüncede ortak" manasındaki bir sözcük olduğunu çıkartabiliriz.
2. kurgan / korıgan ,..., korugan
Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde kurgan'ı da Tatarcanın ses özellikleri
çerçevesinde düşünmemiz gerekir. Genel Türkçe o ünlüsünün Tatarcada
sistemli olarak u ünlüsüne dönüştüğü Türkologlarca iyi bilinen bir ses kanunudur. O halde kurgan'ı rahatlıkla GT koru- "korumak, muhafaza etmek" fiiliyle ilgili görebiliriz. 2 Gerideki -gan ise daha kolayanlaşılacaktır,
TT -an, GT -gAn eki eylemlere gelip ad yapmaktadır. 3 Bu durumda
"*koruyan, muhafaza eden (yer)" anlamındaki koru-gan, vurgusuz orta
hece ünlüsünün düşmesiyle rahatlıkla korgan ve Tatarcada da kurgan
biçimini alacaktır. 4 Orta hece ünlüsünün düşmesiyle ilgili olarak özellikle
ı

2
3
4

Konuyla ilgili çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte ben burada sadece Fasmer'in
sözlüğünün Rusça baskısındaki dizin bölümünü anmakla yetineceğim (Vasmer, c.
IV, § XXi. Tyurkskiye yazıki, XXII. Çuvaşskiy yazık, 825-845). Bu bölüme baktığımızda Rusçadaki Tatarca kökenli sözcük sayısının binleri bulduğunu görürüz.
tavariş sözünü Tatarca dışında başka dillere bağlamak isteyenler olmuşsa da ben
Fasmer'in etimolojisine katılıyor, bu sözün dilbilimsel sebeplerle Tatarca olduğuna
inanıyorum (c. IV, s. 68 moeapuUJ).
ET korı-, çağatayca koru- vb, bk. ED koru- 645b-646a.
ET' de, özellikle son dönem metinlerde, İslami dönem metinlerde görülen, -gAn ile
oluşan sözcükler için bak. OTWF s. 382-387
Başta Radloff olmak üzere konuyla ilgili benzer çalışmalarda kurgan'a bakılabilir..

http://www.turkdilleri.org/

ESKİ UYGURCA BASRUK VE AL TAYCA PAZıRlK HAKKINDA

295

beniz > benzi, göğüs > göğsü örneklerini hatırlamalıyız. "Kurgan" ıçın
Radloff ta kurgan "kale" anlamıyla "Tarançi, çağatay ve Osmanlı" verisi
yer alır: (l5.urgan / kyp J) aH) "KptrrocTh YKptrrrreHie / die F estung,
Befestigung" R II 940; korgan maddesinde de yazıtlarda Radlofftan günümüze kadar korgan okunan, ancak bugün farklı okuyuşIarın yer aldığı
kelimeye yer verilir (aşağıdaki satırlara bakınız); aynı maddede ilave
olarak Turfan ağzından yer verilen örnek daha sağlamdır: turpan korgeni
buzulup ketkelJge ohşaydu "Turfan kalesi yıkılmışa benziyor" (R II 570).
Eğer yanılmıyorsam,

qorlyan ile en eski olarak, ilk kez

Oğuz Kağan

destanında karşılaşırız.

Her ne kadar korgan'ın en eski olarak yazıtlarda geçtiği düşünülürse
de, A Grammar of Orkhon Turkic'te yer verilen qoriyan okuyuşu ve "fort,
fortress, shelter, enelosure" diye çevrilen sözün anlamı bağlama göre
doğru olamaz (KT K 8, BK D 31, [BK D 40]).5
Farklı okuyuş ve anlamlandırına için krş. KT K 8 çımga kon;glJ,n f}lışlçıp
yçızl1Ja og1!zgçıru sü tçışikdimiz "We spent the winter at the Goat reserve
and, that summer, drew out with our arıny against the Oguz" (M. Erdal,
Gramm., s. 164).
Buradaki sözcük T. Tekin'ce lokatif hali ile çevrilirken M. Erdal'ca
insrumental hali ile çevrilmiştir (qor1!y+un).6
Tekin'de yer alan BK yazıtına ait öteki örnekler ise şu şekilde
okunmalıdır:

BK D 31 amyf qorlJ,yun {[ışladuqda yut balil;
BK D 40: injsi bir /g}r1!g[ka (?) t?zjp bçırmjş ............... .]

5

6

Sözcük Grammar'in Türkçe baskısında da benzer şekilde ele alınmıştır: {-gAn}:
kor(ı)gan "kale, müstahkem mevki, sığınak" (BK D 31, KT K 8) < < *korı
"korumak"; krş. Kzk., vb. korgan ay. (Tekin 2003, § 198, s. 90).
T. Tekin: "After we spent the winter at Amya-Qoryan, in spring we marched ofwith
an army against the Oguz." (s. 271); Clauson bu kısmı "when we spent the winter at
Amğa: korığı: there was severe, killing weather" şeklinde çevirmiştir (1972: 883b,
yut maddesi).
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M. Erdal'ca BK D 3 ı. satırda yer alan sözcük de yine instrumental ile
çevrilmiştir (amga korugun kisla- "to spend the winter in the goat
reserve", GrOldTr, s. 380). Üçüncü örnekte, BK D 40'taki sözcüğün geri
kalanı okunamaz durumda olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim.
Bu durumda qori)!an ~ qoruyan'ın ancak 14-15. yy. eserlerinde karşı
mıza çıktığı, daha önceki yüzyıllara ait metinlerde görülmediği, fıilin eski
şeklinin de Oğuz Kağan destanında (14. yy. ?) olduğu gibi -l ile, korı
olduğu söylenebilir:
taql taloy taql möran kün tuy bolyil, kök qori)!an, tep tedi "(... ) more
rivers and sun, let the blue pavilion be the token" (OQ 12.2-3 ve izleyen
satırlar, 15.9, 17.4, 29.7; Oğuz Kağan için bk. Bang-Rahmeti 1936; M.
Ölmez, yayımlanmamış çalışma; ayrıca M. S. Kaçalin - M. Ölmez ortak
çalışma).
Kıpçakça

eserlerde sözcükle bir çok kez karşılaşırız.? Bunlardan Bülgatu'l-muştaq, Codex Cumanicus ile Tarcuman-i Türki ve Arabf'de yer
alan anlam, tam da bizim aradığımız anlamdır: "mezar, mezarın üzerindeki toprak yığını, mezar höyüğü". Bundan başka "siper, sur" gibi anlamlar da yine korı-gan'a dayanır, "kubbe" anlamı da "kurgan"ın inşası,
yapısıyla ilgilidir.
Bulgat: lsurgun grobowiec, kopiec nad grobem, kurhan (mezar, höyük,
kurgan), Arapça lsubbetü 'l-meyt (Zaj~ckowski, s. 48).
al-idrak:Si..;f lsurgan muhasırların muhafazası için yapılan siper, sur
(Caferoğlu, s. 82 ve 71); A. Battal'a göre "türbe" anlamı da var olup hazır
layanca bu anlam alınmamıştır. 8 .
Codex: quryan "Grabhügel" 160,22r (Grönbech, s. 203).

7

8

Kıpçakça

örnekler kurgan okuyuşuyla ve alındıkları eserlere göre biraz farklı
anlamlarla KıpTS'de dört ayrı maddede yer alır. Bu maddelerin tamamı birleştirilip
tek maddede "mezar, mezarın üzerindeki toprak yığıll1, mezar höyüğü; siper, sur; at
alıırı; kubbe (CC, TA, Kİ, TA, TZ)" ile karşılanınalıdır. Kelime, belki CC hariç,
diğer kaynaklarda o ile ve korıgan şeklinde transkripsiyonlanınalıdır (s. 164 a).
Bu ilave için bk. Bülgat, s. 41.
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Tarcuman: o\.i:.) kurgan Grabhügel; Viehhof; KastelI (s. 6, 7-8.
satırlar; Houtsma 89).
Öte yandan sözcüğün kökü olan korz- fiili de ll. yüzyıldan evvel görülmez: "kon- to fence in, or protect (a piece of ground)", (elauson, s.
645-646).
Macarca yazılmış literatürü izlemekte zorlanan Türkiyeli ve bazen de
Avrupalı Türkologlar Macarca yazılmış makalelerden biraz gecikerek haberdarolmakta ya da hiç haberdar alamamaktadır. Gerçekten de benzer bir
akıl yürütmeyle, benzer görüş ayrıntılı olarak ele alınmış, yapısı ınce
lenmiş ve 2002 yılında Macarca olarak yayımlanmıştır. 9
Son olarak kurgan sözüne Türkçe Sözlük'te ve bir-iki Avrupa dilinde
verilen anlamlara yer verelim:
kurgan a. ı. İlk Çağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük
tepe. 2. Kale. 3. (arkeolojide) Tepe biçiminde mezar, höyük
Webster sözlüğünün çevrimiçi (online) sayfasına göre ilk kez l889'da
görülen kelime Türk dili asıllı, Rusça bir sözcükllir. 10
kurgan konusuna kısaca değindikten sonra şimdi Altay' daki bu ünlü
kurganın bulunduğu yer, pazırzk adı nereden gelmektedir, bu konu
üzerinde durmak istiyorum.
3. Pazınk
Öncelikle çok kısa olarak sözcüğün kökünün ne olduğu konusundaki görüşüme yer verip bu görüşü destekleyen tarihi ve modem verileri sırala
yacağım.

pazırzk,

Güney Sibirya Türk dillerinde kullanılan pazır- fiiline gelmiş
olan -ık ekiyle türetilmiş bir isimdir. Anlamı da "(belirli gereçlerle, ahşap,
9
10

Hakan Aydemir, "Kun-Kipcsak elemek a moldvaİ csang nyelvarasb an" , Magyar
Nyelv, XCVIII, 2002, Nr. 2: 198-211, kurgan: s. 202-205.
kurgan [Russian, of Turkic origin; akin to Turkish kurgan fortress, castle] a burial
mound of eastem Europe or Siberia. Webster 's Third New International Dictionary
of the English Language Unabridged. Springfıeld, Massachusetts, U.S.A. 1964, s.
1257 b. http://www.merriam-webster.com/dictionary/kurgan.
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taş

(yer)" olmalıdır. Bu
Anadolu' dan yer vereceğimiz örneklerle de destekleyebiliriz. Anadolu' da ev içerisinden kapının kilitlenme, kapatılma yöntemlerinden birisi, kapının arkasına, kapı ile duvar arasına dayanan, üçgenin uzun
kenarı konumundaki sopadır. Bu sopanın adı basdırab' dır « bas-tır-ak).ll
vb.)

bastırılmış, sıkıştırılmış, kapatılmış, örtülmüş

anlamı aşağıda

Yukarıda

bir kurganın yapısını, üzerinin
çöküşünü görmektesiniz. 12

ve zamanla

görülen bastırık şekli de kurgan
yapısını ve kurganın adlandırılmasındaki basuruk / pazırık sözünü açıkla
mada bize yardımcı olur:
"basdırık 1. *çadırın iplerini bağlamaya yarayan kazık. (Sarıkeçili Aşi
reti / Erdemli) 2. *taş yığını. (Esenpınar / Erdemli) 3. *üzeri ağır bir
nesneyle bastırılmış ya da iyice kapatılmış. (Uzunkaş / Mersin)", G. Tor,
2004: 41b-42a.
DerS

11

12

dışında,

nasıl kapatıldığını

Mersin

ağızlarında

DerS' de bastırak, bastırık şeklinde yer alan ve Niğde ile Antalya' dan gösterilen
verilere kendi bildiğim Uçhisar ağzındaki basdırab, gapı basdırii « kapı basdırağı)
biçimini de ekleyebiliriz (DerS 547 a).
Kurganlar ve Pazırık Kurganı hakkında çok sayıda yazı, kitap bulunmakla birlikte
ben elimin altındaki iki kitabı anmakla yetineceğim: Grjasnow 1970 ve Jettmar
1964. Pazırık ile ilgili özel çalışma arayanlarsa Sergey İ. Rudenko'nun yayınlarına
bakmalıdır.
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Buradaki ilk anlam, bir yörük bölgesi olan Mersin' de yerleşim birimi
olarak evlerin değil de çadırların söz konusu olduğu yaylalarda basdırzk,
kapıları güvenceye almakta değil de çadırları güvenceye almakta kullanılan bir terimdir. İkinci ve üçüncü anlamlar ise tam da bize gerekli
anlamlardır: taş yığını; üzeri ağır bir nesneyle bastırılmış ya da iyice
kapatılmış (yer). Tam olarak kurganı, kurganın yapısını tanımlamaktadır.
Söz konusu fiili W. Radloff ta tam da aradığımız şekilde, yani -Dlr- eki
ile değil de -Ir- eki ile buluruz (RadloffIV, 1196):
pazır- (I) (pas-(ı)r- Teleüt, Altay, Şor) unterdrücken, bedrücken,
zerschlagen, überwaltigen li yaJwan polgon taş-pıla ejiktz pazırzp, ejiktz
açıb-zdilep "ev kapalıymış; taş ile kapıyı parçalayıp kapıyı açıvermişler".
pazır- basmak, ezmek, sıkıştırmak; tasna1J paz ır- taşla sıkıştırmak.
(Hakasça).
Tabii Radloff ta aynı diller için pazır- yanında pastır- şekli de yer alır
(RadloffIV, 1196).
Kısaca özetleyecek olursak, pazırzk, ET / GT bas- fiiline getirilen,
fiillerden fiil türeten, ettirgenlik çatısı eki -Ir- ve fiillerden sıfat işlevli
isimler türeten -Ik ile oluşturulmuş bir addır. Anlamı da "taş veya sopa ile
güvence altına alınmış, kapatılmış, bastırılmış, üzeri örtülmüş" yer olmalıdır. Bu anlama en güzel desteklerden birisi de Anadolu' daki bastırak,
özellikle de Mersin ağzındaki basdırzk "taş yığını; üzeri ağır bir nesneyle
bastırılmış ya da İyice kapatılmış (yer)" şeklidir.
En sonda söylememiz gereken sonucu en başta söyledikten sonra basfiili ve buradan türemiş, konuyla ilgili verileri tarihi metinler ışığında aşa
ğıdaki şekilde sıralayabiliriz:

basma~ Niederwerfen;

iymek bas[ma~J BT VII B 13, s. 63.
basurt- faire monter la garde, faİre surveiller" Inslduq.
basuru~lug Stütze habend / dayaklı, destekli; tavç(a)1J basuru~lug
hanımza "o unser Xan, dessen Stütze der daochang İst!" BT XIII 39.22 s.
154.
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Stütze (?); on uygur ez uluşnul) ugrayu so/sa basru/sı "die
sichere (Hendiadyoin) stütze des Zehn-Uiguren-Reiches ist (... )" BT XIII
59.4. 13
basuru~ "f!tJ ~
Q t o) / (bir şeyi) bastırmaya yarayan alet, bastırak"
Abhi 2008, 311. satır.
Uygurcadaki verilerin yapısı için için ayrıca krş. OTWF s. 111.
Uygurcadaki basguk için de sondaki Ek'e bakınız.
basru~

*-

Uygurca metinlerden sonra İslamı dönem Orta Asya Türkçesi metinlerde basur- eylemi ve buradan türeyen şekiller de şunlardır:
DLT
basur-: tel)ri tal) birle yerig basurdı "Allah, dağlarla yeri bastırdı /
sınırladı (waffada)." Her hangi bir ağır nesnenin altına konan (waçli 'a tabI
şay' ~alsıl) şey için de böyle denir. basurur basurma~.
basru~: Her şeyin ağırlığı (~i/siil kul! şay')." Atasözü: 235 118a yer
basruJsı tag bodun basruJsı beg "Yerin kazığı ve ağırlığı (awtiid) dağdır;
[K. 78: 7] halkın ağırlığı da (ş./lsiil) beydir."; yani yer, dağlarla; insanlar
yöneticilerle ayakta durur; çünkü onun koyduğu kurallarla sınırlanırlar.
Kur'an tercümesi
basru~: sabit dağ (Arapça riisı / reviisı, Farsça küh/hii-i üstüviir) yerni
kerdimiz anı kemiştimiz anıl) içinde basru/slarnl. Kur' an tercümesi, A. Ata
2004, s. 252.
basruk'un yan biçimlerinden basulduruk ile

f.{işiiş

el-Enbiyii;), da

karşılaşırız:

13

BT XllI'te DL T'ten ve öteki Uygurca metinlerden örneklere yer verilir (bunların bir
kısmı için aşağıdaki satırlara bakınız), son olarak da yapıca, morfoloji açısından
tutruls "yönetici, amir", buyruls "vezir, bakan" ve bütrük "kumandan" ile aynı
olduğu kaydedilir (s. 189, dipnot 59.4); ayrıca yine bak. Zieme, Hochzeitssegen s.
227-228.
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basuldurulj.: anı to/p;atma/s üçün taglarnı yaratdı, anllJ basulduru/sı
boldı, "To keep it in place God created the mountains; they became the
earth's fasteners." Qişaş al-Anbiyit 3r18-19, i. cilt, s. 7 ile II. cilt, s. 9.
W. Radloffun kullandığı kaynakta Xişaş el-EnbiyaJ için basruk da
vardır:

R IV 1535'te ver alan,."veri: basruk

[

(Çağ.),

von basir-u/s] fest;
S~j ~~ JJj;;li taglarnı yarattı anılJ üzd basru/s
/sıldı "er schuf die Berge und befestigte sie darauf'.
Çağataycada -15 ile basrug şekli de vardır: "die Stützstange des Zeltes
(wahrend des Sturmes)" R IV 1535.
Aynı anlam ve okuyuşu Abuşka Lugati'nde Mu/:ıakemetü 'l-lugateyn'den geçen veriyle de destekleriz:
basrug « bas-ur-Ug) l]argah esbabuna derler: bir müteCayyin neme kim
aif öydür, alJa IJargiih at ls:oyupdurlar; amma ann) eczasınılJ köpini türkı
!ili bile ay turlar. andals: '" basrug "belirli şeylerden biri de als: öy "ak
(keçe) ev" dir, ona bargah adını koymuşlardır; ama onun parçalarının
çoğunu Türk dili ile söylerler. Mesela ... basrug." Kaçalin s. 324, § 851 ve
dipnot 2 ı 92.
Radloffun ve Abuşka Lugati'nin yer verdiği basrug, belli ki çadırın,
keçe çadırın muhafazasını sağlayan, onun rüzgara karşı dayanmasını
sağlayan kazıklardan veya sopalardan birisidir. İşte tam da yukarıda yer
verdiğimiz, Mersin yörüklerinin kullandığı kelime ve anlam, çarpıcı bir
şekilde Çağataycadaki anlamla örtüşmektedir: "basdınk 1. *çadırın
iplerini bağlamaya yarayan kazık. (Sarıkeçili Aşireti / Erdemli)" G. Tor,
2004: 41b.
Senglah'ta ise yine çadırla, keçe çadırla bağlantılı olarak geçer:
hasrulf « bas-ur- uLs:) rüzgar, yağmur sıcaktan muhafaza için yurt etrafına çekilen (püşişf) keçe (l22v5; Kaçalin çevirisinden yararlanılmıştır).

4.$J4i

Radloffun 19. yy. verilerine göre Türkmencede de bir başka anlam ile
görülür: ıbasnlj. [Trkm] "Filzdecke für die Pferde" R IV, s. 1535. Günümüz Türk dillerinden sadece aşağıdaki örnekleri verip konuyu sonlandı
rabiliriz:
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Uygurca

basuruq c.J}),.4 (subs.) an instrument for using pressure [see basturuq], a
press. (Shaw, s. 43)
bastur-uq dJl."..kt, (verb. subs.) a po le tied across a loose load to keep it
together by pressure [from bas-tur-maq]. (Shaw, s. 43)
Özbekçe
bastiriq "avqat, dari va ş. k. ustidan iste'mal qiladigan
içimIik" UzTİL I, 134 c.

başqa

avqat yaki

Kırgızca

basırık

tazyik; otoo baSIrlgznda kalgan eginder
ekinler. KırTS s. 92 b.

zararlı

otlarla

kapanıp

kalmış

Türkiye Türkçesi Ağızları
basırık i tahta veya demirden yapılmış kapı sürgüsü; damın üzerini
kapatmak için kullanılan düzgün ardıç; II gizli, kapalı yer, hücre; III
kuyulara biriktirilmiş kar, kar baskısı. DerS 541 a-b.
basırık tahtası damlarda üzerine toprak konulan tavan tahtası DerS 541 b.
basırılı örtülmüş, kapatılmış DerS 541 b.
basır- i kapıyı sürgülemek, desteklemek, mandallamak; kapamak, örtmek,
bastırmak DerS 541 b. II dikiş dikerken, yama yaparken, kumaşın
kenarlarını kıvırarak dikmek, bastırmak DerS 541 b.
basdırmab i kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak; II yemek (argo)
DerS 539 a.
bastırak, bastırık [VI], kapıyı kapadıktan sonra vurulan demir destek, kol
demiri; kapıyı kapatmak için kapıya çakılan ve karga bumuna
benzeyen, kapı çerçevesine çakılı demir halkalarının deliğine geçirilen
küçük mandal; kapının dışına çakılan ve asma kilit takılan iki parçalı
madeni araç; bastırık i ağırlık, yük, baskı, II koruma, sıkı terbiye,
baskı, disiplin ...... (DerS 547 a-b, toplam IX adet maddebaşı yer alır!).
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basur-, basuruk-, bastur- fiilleri ile basruk, basturuk şekilleri üzerine
tarihi ve çağdaş Türk dillerinden örnekler, veriler artırılabilir. Ancak
yukarıda anlatmak istediğimiz anlamı, yapıyı açıklayacak yeterli örneğe
yer verdiğimi sanıyorum. pazınk, bu haliyle, kurgan bölgelerinde yaşayan
Türk dilli halkların kurganlara verdiği bir başka isim, "kurgan" yerine
kullandırkları bir isim olmalıdır: "*basuruk (pazınk) üzeri taş, ahşap vb.
şeylerle kapatılmış, bastırılmış yer."
EK: Eski Uygur metinlerinde kimi yayınlara göre bas- eyleminden bir
de basguk görülür. M. Erdal'a göre ilk olarak Maniheist metinlerde
karşımıza çıkan bu veriyi, söz konusu yazının Ş ile s arasında ayırt edici
özelliğe sahip olması dolayısıyla başguk/başgok (hatta bazen başkok)
olarak ele almalıyız (OTWF, s. 158-159). Uygurca veriler her zaman tag
ile birlikte geçer. Ancak ne Eski Uygurca döneminde, ne de sonraki
dönemlerde baş- diye bir fiil ile karşılaşmayız. Dolayısıyla Mani yazısının
ayırt edici yönünü unutmamakla birlikte, başguk (başKOk) diye bir
sözcüğün varlığı konusunda da bir soru işareti kullanmalıyız. Kaldı ki
Arap harfli İslami döneme ait verilerde de tag ile birlikte görülen, basfiilinden gelen basılduruk ve basruk biçimlerinin var olduğunu göz
önünde tutmalıyız.

Uygurca veriler:
başgu/s için tam açık olmayan bir bağlam TT IX'da (T III D 259, 13;
Gabain/Winter) yer alır. Aynı metin J. Wilkens tarafından [tagllang
başgoklang şeklinde okunmuş ve tamamlanmıştır (Wilkens, 2000, s. 41,
U 106).14
BT III'te tag basgukı "Bergmassiv" kullanımıyla karşılaşırız (363.
satır; Glossar: basguk "Bergmassiv" < zu bas- ?)
14

J. Wilkens'ın notuna göre bu konuda P. Zieme (Drogenbuch, s. 225, not 31) ile M.
Erdal'ın

(OTWF 158) notlarına da bakılmalıdır, aynı satırlar bir kez de L. Clark
tarafından ele alınmıştır, söz konusu satırların değerlendirilmesi için J. Wilkens'in
ilgili çalışmasına bakılabilir; konuyla ilgili olarak ayrıca bak. Ö. Ayazlı, tutruk
maddesi.
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HT VII' de basguk sözüyle üç kez karşılaşırız, burada basguk'un Çinee
karşılığı iA zhen sözüdür; ayrıntılar için 484, 552 ve 1585. satırlar ile ilgili
açıklamalara bakılabilir. 484. açıklamada, başruJs; (basruJs;, yani yukarıda
ele aldığımız pazırık) okuyuşunun da ihtimal dahilinde olduğu, aneak bu
kelime ile henüz karşılaşılmadığı kaydedilir (HT VII, s. 205).
DKPAM-StP' da da bir kez geçer: tag basgukları 1166. ["YTee" yüksek
ve sarp kaya]. Benzer kullanım, J. P. Laut'un 1984'teki çalışmasında da
yer alır: temirlig tag basgukları "Eiseme Felsblöeke" 133-134.
HT VI 431 bo SÜlJ kog atl(ı)g ulug basroknulJ küntininte şaoşirşan
ta[g ol). Ayrıea bk. HT VII açıklama 431: SÜlJ kug atl(z)g ulug basruk.
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