DIVAN~) LU~ATPT - TÜRK'TE YAZKAND
SEMIH TEZCAN
I . BESIM ATALAY, Divdnü lu~r~ti't-türk'ün elde bulunan tek nüshas~ndaki istinsah yanl~~ lanna bakarak müstensih Mut~ammad bin
Abi Bakr bin Abil-Fatk~~as-S *Nii ~umma ad—D~m~~ki'nin hiç Türkçe
bilmedi~i kanunla varmaktad~r 1. Iran'~ n S ‘Te kentinden olan bu
müstensihin Türk olmad~~~~ve Türkçe bilmedi~i dü~üncesine ben
kat~lam~ yorum. S5.ve ve çevresindeki köylerin halk~~(büyük ço~unlu~u)
bugün bile Türktür. XIII. yüzy~lda Türk olmayan bir ki~inin (bir
Fars~n?) oradan kalk~p ~am'a gitmesi, orada Türkçe - Arapça bir
yap~t~n müstensihli~ini yapmas~~akla yak~ n görünmemektedir. Yapt~~~~
yanl~~lara gelince, Diviinü lu~r~ti' t-türk gibi birçok Türk lehçesinden
örnekler veren bir yap~t~~Türk as~ll~~da olsa herhangi bir müstensihin
kolayca anlayamayaca~~~göz önünde bulundurulmal~d~r. Yap~t
üzerinde çal~~~ld~ kça yeni istinsah yanl~~ lan ortaya ç~kabilir 2 . Bu
yaz~da böyle bir istinsah yanl~~~~üzerinde durmak istiyorum.
2. Divan III, S. 149 ve devam~nda ~u bilgi verilmektedir : "... Bir
tak~mlar~~da bütün Mdverii en-nehr'in her tarafin~~Türk ülkesi saym~~lard~r. Bu Yenkend'den ba~lar. Yenkend'in bir ad~~da Dizrüyin'dir
— sard~~~~dolay~siyle — 'Bak~ r Kale' demektir. Buras~~ Bith.,drd'ya
yak~nd~r. Afrr~syr~ b'~n k~z~~olan .14'dz'~n kocas~~ Siyr~ vu~~ burada öldürülmü~tür. Ate~ e tapanlar her sene bir gün buraya gelirler. Siyvu~'un
öldü~ü yerin yöresinde a~larlar, kurbanlar keserler. Kurban kamu
mezar~ n üzerine dökerler. Görenekleri budur. Bu görü~ün tan~~~~
bütün Mdverii en-nehr'den renkend'den Do~uya kadar Türk ülkesidir" 3.
Divanü Lügat-it-türk Tercümesi (Çeviren: BES~M ATALAY), TDK, Ankara,
1940; cilt I, s. XVI.
2 Bir örnek olarak Divan III, s. 370'te geçen ve ~imdiye kadar un okunmu~~
olan sözcü~ü ele alal~m, bkz. Dizin s. 296 un 'dere, yol', Gerçekte (s_~ il biçiminde
yaz~lm~~~olan bu sözcük (bkz. T~pk~bastm s. 6o6, sat~r, 3) Divan I, 89'daki özi 'iki
da~~aras~ndaki geni~~yol, geçit' ile ayn~~sözcüktür. yaln~zca .3 harfinin noktas~~unutulmu~tur.
3 Arapça asl~ : T~pktbastm S. 509, sat~ r 15 - s. 510, sat~r 2.
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Burada geçen Tenkend ad~n~n ba~ka kaynaklarda bulundu~unu
sanm~yorum.
KA~GARLI'DM DiZrry~n olarak verdi~i Farsça ad ise F~RDEVX nin ~eh - Arr~ me'sinde Rüfin - dij biçimiyle birçok kez geçmektedir,
bkz. FIRDOUS~~: ~ah - nr~ me, kritiçeskiy tekst tom VI, Pamyatniki literatur~~narodov vostoka, tekst~, bol~aya seriya II, Moskva, 1967, s. 13
; F. WOLFF : Glossar zu Firdousis Schachname, Berlin,
(Inde)
1935 (Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1935 = Hildesheim, 1965) S. 454. Ayr~ca bkz. A. Z. V. TOGAN : Umumi Türk
Tarihine Giri~, Istanbul, 1946, s. 19 4 ve F. STEINGASS : A cornprehensiv
'a brazen
Persian - English Dictionary, London 1892, s. 598 J
drum; name of a fortress' (cpirinçten yap~lm~~~davul; bir kalcnin ad~'.
Ikinci anlam Seh - nr~ me'den al~nm~~~olmal~d~r). Farsça rüyrn sözcü'brazen;
~ünün anlam~~Steingass S. 598' de ~öyle veriliyor:
beli-metal; red, of a red tincture, paint used for the face; name
of FarIdün; of a champion of Ir5.n; of a son of Affasyab; of the
son of Pin'tn Wisa; also of a country' ; diz sözcü~ünün ise ~u anlamlar~~
gösterilmektedir (s. 518) : `a fortress, castle, or city'. Bizim için önemli
olan rüyin sözcü~ünün 'pirinç (maden)', diz sözcü~ünün 'kale' anlam~d~r. (diz sözcü~ünün de~i~ik biçimleri dij ve diz'dir, bunlar için
bkz. Steingass 518, 553). 5
VIII. yüzy~lda bir Uygur heyetinin düzenledi~i bir co~rafya
raporunun bugüne kalm~~~olan Tibetçe çevrisinde Baq~r Bal~q yerad~n~~
bulmaktay~z, bkz. J. BAcoT: "Reconnaissance en Haute Asie Septentrionale par cinq envoyes ouigours au VIIIe siecle" Journal Asiatique 1956, S. 141 (Tibetçe metnin 7. tümcesinde :) ba - ker - pa - lig.
P. PELLIOT bu ad~~(bkz. ayn~~makale s. 151) "Ville de cuivre" olarak
anlam~~t~r, (bal~q Eski Uygurca 'kent' Sar~~Uygurca pa/~q, pa/uq,
Halaçça baluq `köy'). Bu Tibetçe metin üzerine bir yaz~~yay~nlayan
SIR G. CLAUSON ise (bkz. GERARD CLAUSON : "A propos du manuTOGAN bu kentin Türkçe ad~n~~ Bak~r kale ve Beykend olarak gösteriyor. Nereden al~nd~~~~belli olmayan Beylcend ad~n~n KA~GARu'run yap~t~ndan yanl~~~okuma
sonucu ortaya ç~km~~~oldu~unu san~yorum.
5 Bu diz,--,dlz sözcti~unden KA~GARLI MAHMUT da söz etmekte ve bunu Türkçe
olarak aç~klama~a çal~~maktad~r, bkz. Divan 11, s. 344 ve III, s. 123. Oysa Yeni
'kale, korugan,
Farsça dtz sözcü~ünün Türkçeden gelmedi~i kesindir. Bu sözcük
kale duvar~' anlamlanyla Eski Farsçada da bulunmaktad~r, bkz, W, BRANDENSTEIN
und M. MAYRHOFER : Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, 1964, s. 116.
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sent Pelliot tibetain 1283" journal Asiatique 1957, S. 17) PELL~oT'un
yorumunu vermekte, fakat "dans une region oü le cuivre fait completement defaut" diyerek ku~kusunu belirtmektedir 6.
5. Yukar~da 2'de geçen Dizröyln ile 3'te gösterilen Röytndij ayn~~
kent olmal~d~r. Fakat 4'te geçen Baq~r Bal~q'~~ bunlarla birle~tirmek
için elimizde yeterli kan~t yoktur, amac~m da böyle bir birle~tirme
yapmak de~ildir. Üzerinde durmak istedi~im yaln~zca bu kentlere
verilmi~~olan benzer adlard~r. CLAusoN'un "bak~r~n hiç bulunmad~~~~
bir yer" diyerek PELL~oT'un yorumunu ku~kuyla kar~~lam~~~olmas~~
yan~lt~c~d~r. KA~GARLI MAHMUT ise aç~klamas~nda, CLAusoN'un dar
yorumunun ötesinde bir dü~ünceyle bak~r, ve pirinç madenlerinin
kendilerini de~il, renklerini esas alm~~t~r. KA~GARLI'mn bu aç~klamas~nda hakl~~oldu~unu Türkiye'de bak~r sözcü~ü ile kurulmu~~
yeradlar~na bakarak daha iyi anlayabiliriz. Köylerimiz (T. C. ~çi~leri
Bakanl~~~, Iller Idaresi Genel Müdürlü~ü, Ankara 1968) s. 71 'de
Bak~rbo~az~, Bak~rca, Bak~rc~, Bak~rc~lar, Bak~rc~o~lu, Bak~rköy, Bak~rl~,
Bak~rhzaviye, Bak~rp~nar, Bak~rp~nar~, Bak~rtepe, Bak~rtolu köy adlar~n~~
bulmaktay~z. Bunlara Bak~rda~~~ve Bak~rçay adlar~n~~da ekleyebiliriz. 7
Türkiye'nin de~i~ik illerinde bulunan bu adlar~n mutlaka o bölgede
bak~r filizi bulunmas~yla ilgili olmad~~~, bu adland~rmalarda esas
olan~n o çevredeki arazinin k~z~la çalan rengi oldu~u kolayca tahmin
edilebilir. 8 T~pk~~KA~GARLI'mn Dizrgyin üzerine söyledi~i gibi. Bak~m
ya da ba~ka bir madenin ad~n~n bir yerad~nda kullan~lmas~~bir renk
benzetmesine dayanabilece~inden CLAusoN'un söz konusu itiraz~n~~
yersiz bulmaktay~m.
6 CLAUSON bu kentin ikinci hanedan döneminde Köktürk devleti s~ n~ rlar~~
içinde bulundu~unu kabul etmektedir.
7 Bak~rda~~ : Toroslar~n Tahtal~~Da~lar kolunda bir doruk. Bak~rçay: Candarl~~
körfezinde Ege'ye dökülen bir ~rmak. ~stanbul belediyesi s~n~rlar~~içerisindeki Bak~rkby'ün ad~~ise bak~r ile ilgili de~ildir. Eski biçimi olan Makriköy'den Cumhuriyet
döneminde Bak~rköy'e dönü~türülmü~tür.
8 Bunun yan~nda bir yerde bulunan maden filizinin oran~n ad~~ile adland~r~ld~~~~da görülmektedir: Kimi Avrupa dillerinde bak~r, ad~n~~ K~br~s adas~ndan
alm~~t~r (tng. cooper, Fr. cuivre, Al~n. Kupfer; bu adlar Latince aes Cyprium'dan gelmektedir). Manisa da ad~n~~Avrupa dillerinde `m~knat~s'~~gösteren magnet sözcü~üne
vermi~tir (Yun. lithos Magnetes 'Manisa ta~~'). Ayr~ca kr~. Eski~ehir ta~~. Erzurum
ta~~~ vb.
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6. Türk leh~elerinde ydz sözcü~ü ( ve bunun ses de~i~ikli~ine
u~ram~~~biçirr~leri) 'bak~ r' ve 'pirinç' g için kullan~lmaktad~r. SIR
GERARD CLAusoN'un An Etymological Dictionary of Pre -ThirteenthCentury Turkish (Oxford 1972) adl~~ yap~t~ nda bu sözcük üzerine
yazd~klar~n~~çevirerek vermeyi yararl~~buluyorum; s. 982 ve dev.:
?yabanc~~sözcükyez bir tür bak~r ala~~m~, belki`pirinç', bu sözcü~ün
(Türkçe kaynaldarda) XIV. yüzy~ldan önce geçmemesi ilk bak~~ta.yabanc~~bir sözcük oldu~u sams~n~~veriyor, fakat bu sözcük
Mongolcada ces olarak 'bak~r' için kullan~lan as~l sözcüktür ve bunun ilk bak~~ ta Türkçeden ikinci devrede al~nm~~~bir ödünçleme
oldu~u görülüyor, Dr. Röna-Tas'a göre (Fm n - Ugur dillerinden)
Mordvincede s6rd olarak bulunmas~~çok erken bir ça~dan beri
var olan bir sözcük oldu~unu ortaya koymaktad~ r. Bu sözcük
kuzeydo~u lehçelerinde Altay, Koybal, Küerik, Lebed, Teleüt
yesly6s; Hakasçada çis, T~vacada çes 'bak~r' olarak ya~amaktad~r.
Kr~. bak~r, tunç. Kumanca XIV. yy. yez 'alt~ n taklidi olarak
kullan~lan bak~r ve çinko ala~~m~~- pinchbeck Codex Cumanicustaki Almanca ve ~talyanca kay~tlar. K~pçakça XIV. yy.
al-nul~d~u'l-a.sfar 'pirinç' yez Bul~atu'l-mu~t5,q 4,9 ; yüz oo' ;
yüz `çehre') yüz al-nuhüsu'l-a~far ay4a(n) Kit .bu'l-idrâk 93; bu
sonuncudaki ayeja(n) ikinci sözcü~ün ard~ndan yaz~lmahyd~,
üçüncüsü iseyez olarak düzeltilmelidir.
Bu sözcük üzerine PENTTI AALTo'nun da bir ara~t~rmas~~vard~r:
"Ein alter Name des Kupfers" Ural-Altaische jahrbücher 31, 1959,
s. 33-40 10 . AALTO, Türkçe sözcü~ü öteki dillerden ~u sözcüklerle karviskd 'tel', Çeremisçe Piaj 'maden',
~~la~t~rm~~t~r Mordvince
Votyakça ved (azves' 'gümü~' ve uzved `kalay, kur~ un' sözcüklerinde),
Siryence i.d (ezid 'gümü~', ozis `kalay' sözcüklerinde), Wogulca pas
(tapas 'kur~un' sözcü~ünde), Ostyakça gax 'metal', Yeniseyce b6se
'demir', Ostyak Samoyedcesi kues 'demir', Kamasça baza 'demir' <
Ural. vadke, Macarca yas 'demir', Yurak Samoyedcesi yesia, we~eii,
Fince vaski 'bak~r', Ermenice oski 'alt~n', Yeni Ermenice voski
ved 'bak~r', Toharca A
Ossetçe awzeste 'gümü~' < Permice az 'ak'
Pirinç, bak~ra çinko kat~larak elde edilen ala~~md~ r, içerisindeki çinko oran~~
ço~ald~kça ala~unm rengi sarda~~r.
10 Bu yaz~n~n k~sa bir özeti için bkz. P. AALTO : "Ein alter Name des Kupfers",
Akten der vierundzwanzigsten internationalen Orientalisten - Kongresses, München, 1959,
s. 615-616.
9
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ysd 'alt~n', Latince aes 'bak~r, maden,
Toharca B yasd
wds
demir, metal', Gotça ait, Eski Hintçe ayas, Avestaca ayanh; Latince
Soleince ausom, Eski Litvanca ausas, Eski Farsça ausis;
aurum
ced 'bak~r' (Buryetçe — s > — t > — d) ; Tunguzca
Mongolca ces
jet, jdt, Gilyakça ~~~at.
7. ~imdi geriye dönerek yukar~da 2'de Ka~garl~'n~n yap~t~ndan
yapt~~~m~z al~ntly~~bir daha gözden geçirelim. Farsça Ditrgyin kar~~l~~~~
yaz~lm~~t~r.
Türkçe Tiit kiind olmas~~beklenirdi. Oysa Tönkönd
Burada bir istinsah yanl~~m~ n bulundu~unu san~yorum. Orijinalde
sy yaz~lm~~~olmal~d~ r (3 biraz uzunca ve ,:>'a benzer biçimde
yaz~lm~~~olabilir). Müstensihin bunu .J.:5" /. olarak okudu~u, yeniden
biçiminde yazd~~~~anla~~lmaktad~r.
yazarken de
Bu san~~do~ru ise Türkçe ydz 'pirinç' sözcü~ü için XI. yüzy~ldan
bir veri elde edilmi~~olacakt~r ~~~

11 R. R. ARAT, Uygurca bir metinde geçen yiz sözcü~ünü de 'pirinç' olarak
anlam~~t~r (bkz. G. R. RACHMATI : Türkische Turfan - Texte VII, Berlin, 1936, Nr.
24/~~~ve 25/12). Bu yüzden i, e ve ifyi büsbütün birbirine kar~~t~ran Drevnetyurkskiy
slovar'da da (Leningrad 1969) jez (oku:yez) sözcü~ü bulunmaktad~r. Ancak CLAUSON,
An etymological Dictionary s. 982 b'de TT VII'de geçen bu sözcü~ün bir bitki ad~~
oldu~unu göstermekte ye Divan ~r~, S. 143'te geçen yiz 'ç~~~otu, sele saz~' ile birle~tirmektedir (CLAusoN yd:z okumaktad~ r). Böylece Divan'da geçen rözkand ad~nda
buldu~umuz ydiz 'pirinç' en eski veri olmaktad~ r.

