.,-----

-------

----

Türk Dilleri Araştırmaları 3 (1993): 257-266

Yaygın

Bir Gölge Sözcük:

çişek

i

çişik

Semih Tezcan
(Bamberg)

Yorulmaz araştırmacı, sevgili arkadaş
Profesör Talm Tekin' e "ırak yerden
yakın gönülle" armagan olsun!

Bu yazıda geçen yüzyılın ortalarından bu yana birçok Türkçe sözlükte 'tavşan
yavrusu' anlamıyla yer alan çişek i çişik sözcüğünün bir gölge sözcük (ghost
word) olduğunu ileri sürmek ve aynı anlama gelen kimi öteki sözcükler
üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Önce belirtmem gereken bir nokta var: Eğer yalnızca tek bir kaynakta ve
yalnızca bir kez geçen bir sözcüğün, yani bir hapax legomenon'un gölge
sözcük olduğundan şüphe edilmekteyse, bunun gölge sözcük olduğunu
gösteren tek, fakat sağlam bir dayanak noktası ortaya koymak yeterli olabilir.
Örneğin, Sir Gerard elauson, Drvanu lugati't-turk'te yer alan amuç'un
gerçekte dşahhu yerine bir çekimlerne yanlışı olduğunu ortaya koyarken
Kaşgarlı MaJ:ımüd'un sık sık wa huwa aşahhu "ve bu daha doğrudur" diye
eklemeler yapmasını dayanak noktası olarak almıştı. i ,
Birçok sözlükte yer alan bir sözcüğün gölge sözcük olduğunu kanıtlamak
ise daha güçtür. Türkçe sözlükler hazırlanırken metinlerden tarama yaparak
sözcüklerin kullanıhşım ömeklendirme yöntemi, ancak son zamanlarda ve pek
sınırlı olarak uygulanmaya başlamıştır. Sözlüklere girmiş bir sözcüğün
metinlerde de gerçekten geçip geçmediğini kesinlikle söylemek her zaman
mümkün değildir. Bu yüzden de yanılma olasılığı büyüktür~ Demek ki, biraz
eski, diyelim 19. yüzyıl başlarında veya daha önce yazılmış bir metinde çişek

1 G. Clauson, Turkish ghost words. Journal of the Royal Asiatic Society, 1955, 124-138;
söz konusu düzeltme, 137-138. sayfalarda.
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/ çişik bulunacak olursa,2 bunun gölge sözcük olduğu savı geçersiz kalacaktır.
Fakat ben, böyle bir sözcüğün hiçbir zaman eski metinlerde buıunmayacağına
emin olduğumdan bu yazıyı yayınlamaya cesaret ediyorum.
Önce sözcüğün nerel~rde bulunmadığına bakalım:
'Meninski sözlüğünde yok.
Tarama Sözlüğü'~e (TarS) girmediğine göre bu sözlük hazırlanırken
Farsça ve
Türkçeye
yer almadl'ğı
3

anlaşılıyor.

Türkiye' de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi'nde (SDD), Türkiye' de
Halk Ağzından Söz Derleme Sözlüğü'nde (DerS), Anadilden Derlemeler'de
böyle bir sözcük bulunmuyor. Anadolu ve, Rumeli ağızl~rından yapılmış
derlernelere eklenmiş söz dizinlerinde" öteki Türk dillerine ait ağız
sözlüklerinde, Türkiye Türkçesi haricindeki Türk dillerini~ yazı dili normatif
sözlüklerinde de çişek ya da çişik gibi bir sözcük yok.
Ne eskiden yayınlanmış, söz varlıkları Drevnetyurkskich slovar', An
Etymological Dictionari of Pre-Thirteenth Century Turkish gibi modem
sözlüklerde işlenmiş olan Eski ve Orta Türkçe metinlerde, ne de son yıllarda
yayınlanan, uzunlu kısalı çok sayıdaki Eski Uygurca metinde böyle bir
sözcüğe rastlamadım.
Şimdi sözcüğün ginniş olduğu

sözlüklerden bazılarını sayalım:

J. Th. Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, Leipzig
1866, s. 378c d~
.... 'petit de lievre, Ha.8chen' .
'Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, Paris 1870, s. 306
'levraut'.

....

d~

ŞeYh Süleyman Efendi:

1298/1881, 'S.

Lugat-i çagatay ve Türkı-yi cO~manı, İstanbul
162 dLt'Jl '~avşan yavrısı, be'ççe-i bargfiş'.

A. C. Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc-Prançais, Paris 1881
(Neudruck Amsterdam 1971), s. 623
(var.
) 'petit dulievre ou
du lapin, levraut, lepereau'.
Abmed Vefiq Paşa, Lehce-i cO§.mtinı, 2İstanbu11306 (= 1889), s. 369 ~
......
alınmış metinlerde ortaya çıkması da önemli olur; ancak o
takdirde, sözlüklerden öğrenilip metinlere alınmış olduğu akla gelecektir. Belki de
yabancı dilden Türkçeye yapılmış çevirilerde bu sözcüğü kullananlar, olmuştur!
3 Francisci Meninski: Lexicon arabico-persico wrcicum, 2Vienna 1780.

2 Tabii daha sonra kaleme
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yavrusu'.

J. W. Redhouse, A Turkish and Eng~ish Lexicon" Constantinople 1890. s.
744 ~ ,··ı':"'.:t 'a leveret, a young hase',
Şemse'ddln Samı: Qamlls-ı TürkI, İstanbul 1317 (= 1901), s. 527 .• I.:,t,.!t
çişik 'tavşan

yavrusu'.

'W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, c. 3: St.
Petersbourg 1905, 2151 çişek çag. 'ein junger Hase, das Kaninchen' .
TDK, Türkçe Sözlük, (1. baskı) Ankara 1945, s. 127 çişik 'tavşan yavrusu'.
(Türkçe Sözlük'ün bundan sonraki bütün baskılarında yer alan sözcük
1988'de yapılan "Yeni baskı"da da var: s. 313 hlk. çişik 'tavşan yavrusu').
Heuser-Şevket,

Türkçe-Almanca Lugat,5Wiesbaden, 1962, s. 118 çişik
'Haschen, der junge Hase'.

K. Steuerwald, Langenscheidt Cep Sözlüğü, Birinci Kısım, Türkçe-Almanca,
1966, s. 100 çişik 'Haschen, junger Hase'.
K. Steuerw al d, Türkçe-Almanca Sözlük, Wiesbaden 1972, s. 187:
'junger Hase; Haschen, od. junges Kaninchen' .

çişik

K. Steuerwald, Almanca-Türkçe Sözlük, Wiesbaden 1974, s. 279: Hiischen
'tavşan yavrusu, göçken, çişik' .

Meydan-Larousse, c. 3, s. 275

çişik

i. Halk dili 'Yavru tavşan'.

E. M.-E.Mustafayev ve V. G. Şçerbinin, Rusça-Türkçe Sözlük, Moskva
1972, s. 237: zayçonok 'çişik, tavşan yavrusu'.
A. N. Baskakov ve başk., Türkçe-Rusça Sözlük, Moskva 1977, s. 193: çişik
'zayçonok, zayçik' .
Görüldüğü gibi, çişik sadece birbirhıden aktaf!11a yoluyla hazırlanan tek
dilli, ya da Türkçeden yabancı dile sözlüklerde yer almakla kalmamış, aynı
zamanda, metinlerden değil de sözlükleı:den derleme ya da ters-yüz etme
yöntemiyle hazırlanan yabancı dilden Türkçeye bazı sözlüklere de girmiştir.
Türkçenin temel söz varlığını belirlemekte büyük güçlükle karşılaşmış
olan sözlük yazarlarının böyle hiç kimsenin bilmediği bir sözcüğü küçük
sözlüklere bile almış olmaları da pek tuhaftır.
http://www.turkdilleri.org
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Derleme ve tarama yöntemleriyle yapılan sözlük ve dizinlerde ise böyle bir
sözcüğe rastlanmıyor. Metinlerde de hiçbir zaman karşılaşmayacağımızı
sandığım bu sözcüğün nasıl ortaya çıkmış olabileceği ü~erine görüşümü
aşağıda açıklayacağım. Önce Türkiye Türkçesinde ve öteki Türk dillerinde
'tavşan yavrusu' için kullanılan sözcükleri gözden geçirelim.
Türkiye ağızlarında 'tavşan yavrusu' için kullanılan sözcüklerin bir kısmı,
SDD c. 5, s. 362'de bir araya toplanmıştır. 4 Bunları, (bulabildiğim kadarıyla)
Derleme Sözlüğü'nden yaptığim eklernelerle birlikte gruplandırarak ve hangi
illerden derlenmiş olduklannı da göstererek veriyorum:
i.
göcen (DerS 2119, pek çok yerdeY
güce n (DerS 2208, Denizli, Kastamonu, Konya, Antalya, Muğla)
goce (DerS 2089, Kastamonu)
göce (DerS 2119, Muğla)
göden (DerS 2119, İstanbul, Tokat, Muğla)
gösen (DerS 21,19, Sinop)
cücen (DerS 1021, Konyal
köçen, köcen (DerS 2947, Zonguldak, Kastamonu, NiğdeY
Bu grupta bir araya topladığımız sözcükler, Türkiye Türkçesinde 'tavşan
yavrusu' için en yaygın biçimde kullanılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde
de göcen biçiminde bulunmaktadır.
8

4 Bunlardan kayıan, bir dizgi yanlışı sonucu kayZak yerine girmiş olsa gerek.
5 Degişik yerlerden sözcüğün 'köpek yavrusu', 'kedi yavrusu', 'ayı yavrusu', 'domuz yavrusu' anlamları da derlenmiştir, bkz. DerS 2120.
K. Steuerwald, Türkçe-Almanca Sözlük'te (s. 333) göcen yanında göçen biçimini de
vermekte ve ek anlamlar olarak 'Bobak' (= Marmota bobac), 'Hermelin' (= Mustela
erminea) ve 'Kohlmeİse' (= Parus major) anlamlarını vermektedir.
K. Steuerwald, Almanca-Türkçe Sözlük, Wiesbaden 1974, s. 279:· Hlischen karşılığı
olarak 'tavşan yavrusu, göçken, çişİk' verilmektedir. Steuerwald'ın verdiği göçen ve
göçken biçimlerini başka sözlüklerde bulamadım.
6 Sözcüğün öteki anlamı 'kısa boylu, cüce' (Sivas).
7 Krş. DerS 2892 kocen 'kedi yavrusu' (Kastamonu).
8 TarS 'ne girmemiş olan bu sözcüğe aİt bir verİ için bkz. Sedit Yüksel, Mehmed l§kname, Ankara 1965, beyit 6047:
,tutulmaz güç ile göcen bilürsin
tutılur al ile arslan bilürsin
Bu beyte yerleştirilen atasözü DIvanu lugati't-turk'te (B. Atalay çevirisi c. 1, s. 81 alın
http://www.turkdilleri.org
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Bu gruptaki sözcükleriİı Karakalpakça göjiik, Kazakça köjiik ile benzerliği
Fakat öte yandan sonsesteki ÜllSÜZ, Yeni Uygurca böciin'de
olduğu gibi -n'dir.
'
II.
becen (DerS 591, Ankara, Kayseri, Tokat),
becel (DerS 591, Gaziantep, Kayseri, Niğde),
!}leeel (DerS 3147 Kayseri)
beleç (DerS 591, Kayseri)
Yalmzca Isparta'nın bir köyünden derle~iş olan DerS 755 böcen 'kısa,
ufak' da ayın gruba ait bir sözcük olarak görülebilir.
Bu gruptaki sözcükler birbirine benzemektedir: be eel, -n > -I değişimiyle
becen'den açıklanabilir; mecel'de buna ek olarak b- > m- değişimi olduğunu,
beleç'in de bir atlama (metathesis) ile ortaya çıktığım söyleyebiliriz. Ötekilere
göre daha yaygın olan becen ile Yeni Uygurcada bulduğumuz böciin şüphesiz
birbiriylejlgilidir. Bence - çoğu kez olduğu gibi burada da - Oğuzca biçim
eskicildir; Uygurca sözcükteyse, dudak ÜllSÜZünün etkisiyle ünlü yuvarlakapaçık ortadadır.

laşmıştır.

III.
hoduk (DerS 2392, Samsunl
hortuk (Snn 745, Samsun; DerS'nde yok.)
hotmak (DerS 2420, Samsun) .
Üçü de aynı ilden derlenmiş olan bu sözcükleri ayın gruba sokmak belki
de doğru değiL.
ıv.

kayık

'yaban tavşam yavrusu' (DerS 2700, Denizli, Aydın, Muğla)
kaylak (DerS 2703, Burdur)
galik (DerS 1902, Denizli)

arslan tutar küçin oyuq tutmas, (c. 2, s. 289) alın arslan tutar küçün kösgük tutmas ve
(c. 3, s. 412) alın arslan tutar küçin sıçgan tutmas biçimlerinde yer almaktadır. Yine,
Dunhuang' daki bir mağarada bulunmuş olan runik yazılı yırtık bir fragment üzerinde,
diğer birkaç atasözüyle birlikte bu atasözü de yer almaktadır. Bu parçayı işleyip
yayınlamış olan J. Hamilton ve L. Bazin, eksik harfleri ekleyip alın arslan tutar küçin
küsgü tutmaz okumayı önermişlerdir, bkz. Un Manuscrit chinois et Turc runiforme de
Touen-Houang, Turdea 4, 1972, s. 34.
9 B aşka illerden kelimenin 'sıpa', 'deve yavrusu', 'manda yavrusu', 'kedi yavrusu' anlamları
da derlenmiştir.
http://www.turkdilleri.org
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Bu üç sözcüğü aynı gruba sokarken aralarındaki belli benzerliğin ötesinde
aym bölgede kullanılmalarım göz önünde tutuyorum. En yaygın olan kayık' a
göre galik sadece kişisel bir telaffuzu yansıtıyor olabilir; kaylak'ın ise bir
küçültme olduğunu düşünüyorum. LO

V.
nuılak (DerS 3108, İçel)"
tavşan nuılağı

(DerS 3849, Adana)

VI.
mırık (DerS 3186, Bilecik)'2

pınk (DerS 3442, Aydın, Eskişehir)

VII.
dorlaq (DerS 1564, Kayseri)'3
VIII.
hırnık (DerS 2371, Gaziantep)14

IX.
nuıkak (DerS

3106, Manisa)

X.
mendek (DerS 3160, Sinop)15
XI.
mercan (DerS 3166, Maraş ve Adana)
Ağızlarda çişik kullanılmış olsaydı, derleme çalışmaları sırasında bunun da
dikkati çekmesi ve sözlüklere girmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
TarS 3199'da Mütercim 'Asım Efendi'nin Bürhlln-ı Qati C çevirisinden (19
yy.) taranmış olarak yer alanpotuq 'tavşan yavrusu' var. Bu sözcük, DerS 'ne

10 Aynı küçültme biçimiiçin k:rş. DerS 3474 potuk - potlak 'deve yavrusu'.
11 Sözcük pek çok yerde 'manda yavIQsu' anlamıyla yaygın; 'ayı yavrusu' ve 'domuz
yavrusu' anlamına geldiği yerler de var.
12 Başka illerde 'büyüyememiş kuzul , 'manda yavrusu', 'sıpa', 'katır' anlamlarıyla da
derlenmiştir. Ayrıca Van 'dan derlenmiş bir de mırıh 'doğuştan dudağı yarık,
tavşandudaklı' kelimesi var.
13 DerS 1564'e göre kelimenin öteki anlamları: 'delikanlı', 'onbeş yaşından aşağı kız veya
erkekçocuk', 'küçükçocuk', 'yavru'. TarS s. 3829'da 'genç, acemi, toy', 'parlak, güzel
mysüz oğlan' anlamlarıyla yer almıştır.
~4 Bu kelime Arapçadandır; cAşım Efendi, Qiimils çevirisi c. 2, ~. 894: !Jirniq "genç tavşana
cala qavlen yavrusuna denili".
15 Sözcük Kastamonu'da 'çocuk' anlamıyla derlenmiştir.
http://www.turkdilleri.org
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göre bugün de boduk (720 ve dev.), potuk (3474 ve dev.) ve optuk (3285)
biçimleriyle değişik yörelerde başta deve yavrusu olmak üzere değişik
hayvanların yavruları için kullanılmakta. Aynca insan için 'kısa boylu, b,odur,
tıknaz', hayvan için 'küçük, cüce' anlamları da veriliyor. Fakat 'tavşan
yavrusu' anlamı hiçbir yerden derlenmemiş.
Sözlük çevirilerinde yabanGı sözcükleri karşılamak için Osmanlı yazı diline
yerleşmemiş ağız sözcüklerini sık sık kullanan Mütercim cAşım Efendi 'nin
Qamus çevirisinde (bkz. dipnot 14) Arapça birniq sözcüğünü açıklarken çişik
ya da benzeri bir sözc~ kullanmamış olması da dikkate değer.
Yine, Qamus-ı TürkT'yi hazırlarken daha önce yayınlanmış sözlüklerde
bulduğu için.çişik'e kendi sözlüğünde de yer veren Şemse'ddln Saml'nin
Fransızca-Türkçe sözlüğünde levraut sözcüğünü sadece '~avşan yavrusu' ile
16
karşılamış olduğunu görüyoruz. Çünkü çişik, kullanılmak şöyle dursun, bir
sözlükçünün bile aklına gelmeyen bir "gölge sözcük"ten başka bir şey
değildi.

Kimi öteki Türk dillerinde 'tavşan yavrusu' için kullanılalı sözcükler:
Yeni Uygurca: böcen 1) 'yavru' 2) 'tavşan yavrusu,.17·
Kırgızca: böjök - qoyonduI) böjögü, (krş. böjö 'yavru, kuş yavrusu').18
Karakalpakça: göjiik, qoyannı1) göjiigi. 19
Kazakça: köjiik.
Hakasça: xozan palazı.
22
Çuvaşça: mulkaç suri, kuyan suri.
2fJ

21

Türkmencede ise, gölge sözcük çişik'in ortaya çıkmasına yol açmış
olduğunu sandığtm sözcüğü buluyoruz: çebşek 'tovşanlI) çayası'. 23
İşte, büyük bir olasılıkla eski bir Çağatayca sözlükte de yer almış olan bu
sözcüğün Arap harfleri ile yazılmış olan d~ biçiminin bİr çekimlerne
yanlışıyla d~ olarak aktarılması sonucUnda ortaya gölge sözcük çişik
çıkmış ve zamanla sözlükten sözlüğe aktarılarak yayılmış olmalıdır.
16 ş. Sam1, Qamus-ı Fransevı, 3İstanbul1318/1901, s. 135L.
17 E. Necib, Vygurçe-Rusçe Luget, Moskva 1968, s. 207.
18 K. K. Yudachin, Qıryızça-Orusça Sözdük, Moskva 1965, s. 150.
19 N. A. B'askakov ve başk., Rusşa-Karakalpakşa Sözlik, Moskva 1967, s. 243.
20 N. T. Sawranbayev ve başk., Onsşa-Kazakşa Sözdik, Moskva 1954, s. 200.
21 D. 1. çankov ve başk., Ons-Xakas slovar', Moskva 1961, s. 233.
22 V. G. Yegorov, Russko-çuvaşskiy slovar', 2Çeboksary 1972, s. 113.
23 M. Ya. Hamzayev ve başk., Türkmen DiliniT) Sözlügi, Aşgabad 1968, s. 742.
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Benzer bir sözcük, 17.

yy.dayazılmış çağatayca-Farsça

sözlüklerden

bulunmaktadır. Bu metni yayınlayan İbrahimova, sözcüğü
metin kısmında çipişii, sözlük kısmında ise çiipişii olarak yazmış
olduğuna göre Arap harfleriyle I·+,!:t yazılmış olsa gerek. Sözcüğün
sonunda 'bulunması gereken d ise büyük bir olasılıkla yine çekimlerne
sırasında unutulmuş olmalıdır. Aksi halde 17. yy. da Doğu Türkçesinde -k >
-g >
gelişmesi olduğunu kabul etmek gerekecektir, fakat böyle bir
gelişmeyi kanıtlayacak başka örnekler bulunmamaktadır. Sözcüğün 'tavşan
yavrusu' anlamına geldiği ise kesindir.24
Türkmence çebşek, yine Türkmence çebiş 'altı ile onbirinci ayarasındaki
keçi yavrusu' sözcüğünün küçültme biçimi olmalıdır. 25 İbrahimova da
Kelurname'deki sözcüğü çepiş ile karşılaştırmıştır. Ancak bir açıklama
vermemiştir. Dlvanu luğati' t-turk'ten başlayarak sözlük ve metinlerde bulunan
bugünkü Türk dilerinde de epeyce yaygın olan çepiş, Farsçada da çap iş ,
2B
çapuş olarak bulunmaktadır. Şçerbal? ve Clauson bunun ham bir sözcük:
olabileceğini ve Latince caper, Keltçe kaperos ile birleştirilebileceğini dÜŞÜll
müşlerdir. Doerfer iseFarsçaya girmiş Türkçe bir sözcük: saymıştır.
'Tavşan yavrusu' için eski Harezm Türkçesinde kullanılmış bir başka
sözcük Muqaddimatu' l-adab'in bir nüshasında bulunmaktadır:
[Arapça] birniq, [Farsça] baçça-yi bargoş, [Türkçe] JI.41L:.,,1 oyultmacf

Kelurname'de
kitabının

26

29

24 A. lbragimova, Muxammed Yakub Çingi -Kelur-name (Starouzbeksko-tadjiksko
-persidskiy slovar' XVII v.). Taşkent 1982; s. 72: (yazma: 33b4) çipişe 'detyonış
zaytsa, zayçik'; s. 109 çepişe 'zayçonok'.
25 Bu bağlamda şunu da anımsatmakta yarar var: B. Munkacsi ve V. G. Yegorov, henüz
kesinleşmiş bir köken açıklaması bulunmayan Çuvaşça mulkaç 'tavşan' sözcüğündeki
kaç ögesini genel Türkçe keçi ile birleştirmişlerdir. Bunun için bkz. V.G. Yegorov,
Etimologiçeskiy slovar' çuvaşskogo yazıka, Çeboksarı 1964, s. 134-135. Bugünkü

Çuvaşcada keçi'nin karşılığı kaçaka'dır.
26 Bkz. Kelumame, s. 109.
27 Bkz. A.M. Şçerbak:, Nazvaniya

domaşnich i dikich jivotnıch v tyurkskich yazıkach.
Jstoriçeskoe razvitie leksiki tyurkskich yazıkov. Moskva 1961, s. 120.
28 G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth,-Century Turkish, Oxford
1972, s. 399.
29 G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischf!n, c. 4, Wiesbad~n

1975, s. 279, Nr. 2019 (= Nachtrag 74).
30 Bkz. A. Zaj~czkowski, Glava o jivotnıch v arabskom trude Zamachşari (s persidskimu i
tyurkiskimu glossami po stambul'skomu spisku 655 g. ch. (= 1257), Rocznik
Orientalistyczny, cilt 30, 1967, s. 48.
_,'
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Başka

kaynaklarda rastlanmamış olan bu sözcüğün oyu/' dan bir türetme
olabileceğini düşünerek ilk hecedeki ünlüyü o okuyorum. Aynca son hecenin
Samsun'dan derlenmiş olan hotmak (yukanya bkz.) ile aynı oluşu dikkati
çekiyor. Fakat bu yalrnzca bir raslantı olabilir.
Son olarak Drvanu lugati' t-turk'teki bir sözcüğün 'tavşan yavrusu'
anlamına gelip gelmediği sorusunu ortaya atmak istiyorum. DIvan' da anlamı
açıkça 'tavşan yavrusu' olan bir sözcük bulunmuyor. Ancak, DIvan (yazma)
s. 201 'de31 "ortası harekeli olanlar aynmı"nda
sözcüğü Arapça ~~i
ile açıklanmış, bu sözcüğün iki boğumlanma noktası arasındaki zay, yani} ile
telaffuz edildiği de özellikle belirtilmiştir. Başka kaynaklarda bulunmayan
bujın veya benzeri okunabilecek sözcük, Arapça karşılığı olan barbaq' a
bakılarak Latince 'Helleborus', Türkçe 'çöpleme' ve 'marulcuk' diye bilinen
bitkinin adı olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar bir hapax legomenon olarak
kalmış olan bu sözcüğün Sogdca'dan bir ödünçleme olabileceği ileri
sürülmüştür. Bu kabul ve tahmin elbette doğru olabilir. Fakat Arapça
sözcük, sözlüklerde daima ya iki üstünle barbaq, ya da üstün ve ötre ile
barbuq olarak veriliyor.33 Dıvan'da ise ikinci hareke esre'dir.
Helleborus, Helleborus niger ve herhalde görünüşü bunlaran benzeyen
Veratrum album ve Veratrum nigrum için bugünkü Türk dillerinde kullamlan

w;.

32

31 Dfvcmü lugati't-ıürk, Tıpkıbasım. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990. Sözcük,B.
Atalay çevirisinde (TDK, Ankara 1939) c. 1, s. 398'de; R. Dankoff, J. Kelly çevirisinde
(Compendium of the Turkic Dialects) part 1, s. 304'te bulunuyor.
32 Bkz. G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, s.
296 bujın.
33 Bu Arapça kelime, cAşım Efendi, Qamus Çevirisi, c. 2, s. 891'de şöyle açıklanmıştır:
el-barbaq "< ca'fer vezninde> bir nebatdır ki yapragılisanü'l-bamel yaCnl sinirli yapraq
varaqına şebih olur ve iki nev C olur biri ebyaz ve biri esveddir bu nebat türkide çöpleme
dedikleridir ebyaZ nev'ine aq çöplerne ve nabatına marulcuq ve qar çiçegi derler ve esved
nev'ine qara çöpleme ve qaraca ot derler ve qurd qısmıııı mühlik olmagıla 'arablar
lJiiniqu' 1~i)b ve qatilü' i zi)b dahı derler iki nev'i de cah ya'nı madde ile sajb-ı cUZVUI)
beynine girüp yapışmış ve qurırnış ru,mbetleri müzlldir ve emraz-ı barideye nafi' ve şar'
ve cünün ve evca'-ı meraşıl ve behaq ve ralic 'illetlerine müfid ve fuıül lezıceyi müshil
ve miqdar-ı şerbetinden e~eri teşennüc ira§iyle qatildir ve kelab ve henaziri mühlikdir
ve cenb ü civarında bitdigi aşmanlI) üzümünden ma'mul şarab elbette müshil olur".
Arapça sözlük yazarlarından Dozy (c. I, s. 367), Kazirnirski (c. I, s. 553), Freytag (c. I,
s. 481) kelimeyi &arbaq telaffuzuyla veriyorlar; Wahrrnund (c.I, s. 582) ise &arbuq ve
lJarbaq ~laffuzıarını birlikte veriyor.
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sözcükleri Hauenschild bir araya getirmiştir. Bunlar arasında bujın vb. ile
benzerlik gösteren hiçbir sözcük bulunmamaktadır.
Drvan yazmasında, hem Türkçe hem de Arapça sözcükte çekimlerne
yanlışı yapılmış olabileceğini varsayalım. Türkçe sözcükte hareke yanlışı
bulunduğunu kabul edip böjan okuyacak olursak, bu, Yeni Uygurcada
'tavşan yavrusu' anlamına gelen böcan'e çok yaklaşır. Böyle olunca Arapça
ı.J-I~
nokta
sozcugun
ve harekeyi yanlış koymuş olabileceği akla gelmektedir. ·Bu tahminimi
.destekleyen bir noktayı daha belirtmek istiyorum: Freytag'ın Arapça-Latince
sözlüğünde J:~ sözcüğünün yazma bir sözlükte J.&~ olarak yazıldığını
bildiren bir not var,35 demek ki birbirinden yalnızca bir nokta ile ayrılan bu iki
sözcüğü yalnız Divan müstensihi değil, başka müstensihler de bazen
34

karıştırınış.·

Eğer

bu tahminim doğruysa, bujın 'Helleborus' bir gölge sözcük olarak
bunun yerine Yeni Uygurca böcan ve Anadolu ağızların
daki becen vb. için en eski veri olarak böjan 'tavşan yavrusu' alınmalıdır.

Dıvan' dan çıkartılıp

34 i. Hauenschild, Türksprachige Volksnamen [Ür Kriiuter und Stauden mit den deutschen,
englischen und russischen Bezeichnungen. Wiesbaden 1989. Bkz. Nr. 567 Lat.
Helleborus - Ranuneulaceae (Alm. Nieswurz, İng. heliebore, Rus. moroznik); Nr. 568
Lat. Helieborus niger (Alm. Christrose, İng. Christmas rose, Rus. moroznik çomıy)
Nr. 1128 Lat. Veratrum album - Lili~ceae (Alm. WeiBer Germer, İng. white false
hellebore, Rus. çemeritsa belaya); Nr. 1129 Lat. Veratrum nigrum (Alm. Schwarzer
Germer, İng. black false hellebore, Rus. çemeritsa çorl!aya)r
35 G. W. Freytag, Lexicon Arabico-Latinum c. 1 (Neudmek: Lebanon 1975) s. 471: (In
uno quidem codice legitur r:;:..,r.: , in altero ~~ ; sed non dubito, qu.in utrumque
falsum sit.)
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