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Türkçede kullanılan kelimelerin etimolojisi yapılırken karşımıza 
Türkçe kökler yanında yabancı dillerden geçen kelime kökleri de çı-
kıyor. Bu yazımda Türkçe ormak “biçmek, kesmek” fiili ile Fars ça ze-
den fiilinden Türkçeye geçen “urmak, vurmak” kelimesi, yine Fars ça 
keşiden “çekmek” fiilinden Türkçeye çevrildiğini düşündüğüm tart-
mak “çekmek” fiillerinin örneklerini vermek istiyorum.

1.  Yol or- mı? Yol ur- mı? Yoksa Her İkisi de mi? 

Türkiye Türkçesindeki yol(u) kes- fiili Çağdaş Uygur Türkçesinde yol 
or- şeklinde geçmektedir. “Kesmek, biçmek” anlamındaki or- fiili1 Di-
vanü Lügâti’t-Türk (I 14/11, III 45/4) Kutadgu Bilig (1392) gibi Kara-
hanlı Türkçesi metinlerinden başlayarak Horezm, Çağatay ve Kıpçak 
Türkçeleri gibi tarihî lehçelerde geçmektedir. Or- fiilinden fiilden 
isim yapan -ak eki ile türetilen ve anlamı “ekin biçen, ekin kesen” 
olup, Türkiye Türkçesinde de kullanılan aletin adı or-ak’tır. Kelime 
yapı bakımından bıç-ak kelimesine benzer. 

Ancak Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi metinlerinde yol or- 
yerine yol ur- şeklinde okunan fiilin bu okunuşu kelime başındaki o- 
ünlüsünün u- olarak gelişmesi veya telaffuzu mudur? Bu görüş kabul 
edildiğinde fiilin anlamının değişmemesi gerekiyor. Hâlbuki ur- fiili 
burada “vur-” anlamında kullanılıyor. Fiilin anlamının or- “kesmek, 
biçmek” yerine ur- “vurmak” şeklinde değişmesi burada o- > u- ünlü 
değişmesinin dışında başka bir dil olayına bağlı olmalıdır. 

Türkçe yol or- = yol-kes- fiili Fars çada râh zeden ~ reh zeden “yol vur-
mak” şeklinde kullanılmaktadır. zeden fiili Fars çada “vurmak” an-
lamına gelir. Zeden fiilinden yapılan isim şekli zed “vurma, dövme” 
demektir. “Vurma, çarpma, darbe” sonucunda oluşan “yara, bere” 

1  EDPT, 194b. or-.
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Fars çada zede kelimesiyle karşılanmaktadır. Türkiye Türkçesindeki zede-le(n)- 
“yarala(n)mak, berele(n)mek” fiili de bu Fars ça kelimeden türetilmiştir. Yine 
bu fiilden türetilen -zede “tutulmuş, uğramış, yakalanmış, vurulmuş” anla-
mındaki ek ile türetilen sevdazede “sevdaya tutulmuş, sevdaya yakalanmış”, 
felaketzede “felakete uğramış” gibi şekiller de Türkiye Türkçesinde kullanıl-
maktadır. 

Türkçe “yol kesen, harami, ogru / uğru” ibaresinin Fars çası da râhzen ~ rehzen 
“yol vuran” şeklindedir. 

Or- fiili Arap imlasında elif-vav-re harfleri ile اور şeklinde yazılır. Ur- fiilinin 
imlası da aynıdır. Bir başka söyleyişle yol or- ve yol ur- şekilleri Arap harfleri ile 
aynı imla ile yazılır. Ancak yol or- şeklindeki or- fiili Anadolu Türkçesinde 
Fars ça zeden “vurmak” fiilinin karşılığı olan ur- fiili olarak anlaşılmış, bu yüz-
den de yol or- yerine yol ur- gibi bir söyleyiş türemiştir.

Tarama Sözlüğü’ndeki madde “yol urmak: Yol kesmek, yol vurmak” şeklinde-
dir. Maddede verilen on örnek yol ur- şeklinde okunmuştur. Örneklerin hepsi 
yol or- şeklinde de okunabilir.2 Mesela maddede verilen örneklerden Asesler 
kim gezüp kol kol yürürler / Haramîlerdür kim yol ururlar beyti Asesler kim gezüp 
kol kol yörürler / Haramîlerdür kim yol orurlar şeklinde de okunabilir. Buna göre 
Eski Osmanlı Türkçesinde kullanılan kellesin / kafasın urun emrinin de kellesin 
/ kafasın orun “başını kesin” şeklinde okunması gerekiyor. 

Karşı örnek olarak Eski Türkçe tog > Türkiye Türkçesi tug söyleyişini zikrede-
biliriz. 

Fars ça ârzû isminin Türkiye Türkçesindeki karşılığı Eski Türkçe tilemek > Tür-
kiye Türkçesinde dilemek şeklinde geçen fiilden -k eki ile yapılan dilek tir. Dilek 
isminin varyantı Eski Türkçe küse- “arzu etmek, dilemek, istemek” fiilinden -t 
eki ile yapalan küset’tir. Ancak küse- fiili Osmanlı Türkçesinde köse- şeklinde 
telaffuz edilmiş olmalıdır ki bu fiilden Türkiye Türkçesinde -m eki ile köse-m 
ismi yapılmıştır. Bu Osmanlı Türkçesinde Kösem Sultan “Arzu Sultan” şeklinde 
geçen isimdir. 

Fars çanın Türkçeye tesiri başka kelimelerde de görülüyor. Fars ça keşîden “çek-
mek, çekilmek” fiili bunlardan birisidir. 40-50 yıl önce “Millî Piyango’nun bu 
keşidesinde” deniliyordu. Şimdilerde “Millî Piyango’nun bu çekilişinde” deni-
liyor. Ama Fars ça fiilin -keş eki esrar-keş “esrar çeken” kelimesinde kalmıştır. 
Türkiye Türkçesinde sigara, puro, esrar gibi mükeyyefat iç- fiili ile kullanılır. 
Sigara iç-; puro iç-; esrar iç- gibi. Sigara iç- fiili Azerbaycan Türkçesi’nde papi-
rüs çek- şeklinde kullanılıyor. Buradaki çek- fiili Azerbaycan Türkçesine Fars-
ça keşîden fiilinden geçmiş olmalıdır. Fars ça çek- mefhumu Kırgız Türkçesine 
de tart- “çekmek” şeklinde Türkçeleştirilip alındığı için sigara iç- şekli Kırgız 

2 XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama 
Sözlüğü, VI, U-Z, Ankara 1972, s. 4661-4662. 
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Türkçesinde tamak tart- “tütün çekmek” şeklinde söylenmektedir.3 Almanca-
da da su içmek için ‘trinken”, sigara içmek için ‘rauchen” fiili kullanılıyor. 

2. Deniz Kelimesi Üzerine:

Deniz maddesinde, Karahanlı Türkçesinden itibaren dilimizde tingiz ~ tengiz 
> deniz şeklinde geçen kelimemizin Moğolca çinggis’ten Türkçeye cengiz şek-
linde geçen şekli ile Oğuz Kağan Destanı’nda geçtiği için 30’lu yıllardan beri ço-
cuklarımıza isim olarak konulan Taluy kelimesi üzerinde durmak istiyorum.

Kelimenin en eski şekli Eski Batı Türkçesinde Atilla’nın 469 yılında savaşta 
ölen oğlunun adı olan dengizik şeklinde görülmektedir.4

Kelime, Eski Doğu Türkçesinin Göktürkçe ve Eski Uygur Türkçesi metinle-
rinde bu güne kadar herhangi bir metinde tespit edilememiştir. Bu kelime 
yerine Eski Doğu Türkçesinde Çince ve Moğolcada geçen taloy kelimesi kul-
lanılmıştır. Willi Bang-Kaup’un ileri sürdüğü “Eski Türkçede ikinci ve üçüncü 
hecelerde o ~ ö ünlüleri geçmez.” kuralına uyulduğu için kelime geçtiği her 
yerde taluy şeklinde okunmuştur. Bu kelime Türkiye Türkçesine geçerken  
t- > d- değişikliği ile daluy şeklini almamıştır. Ancak Doğu Türkçesindeki ta-
loy şekli t- > d- ünsüz ve -o- > -a- ünlü değişiklikleri ile Tibetçeye dalay şek-
linde geçmiş olup Dalay Lama “Bilgisi deniz gibi olan Lama” unvanında yaşa-
maktadır.

Kelime Karahanlı Türkçesinden itibaren Eski Doğu Türkçesinde tingiz ~ ten-
giz şeklinde geçmektedir.

Tingiz kelimesi Karahanlı Türkçesinden itibaren Türkçede iki koldan gelerek 
yaşamıştır.

İlki tingiz ~ tengiz gelişmesidir. Horezm, Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde ge-
çen şekiller bunlardır. Ancak kelime Doğu Türkçesinden Batı Türkçesine ge-
çerken t- > d- ünsüz  ة  gelişmesi ve نك > ك   -ng- > -ñ- imla özelliği sonucunda 
deñiz şeklinde gelişmiştir.

İkincisi ise Doğu Türkçesinde t- > ç- ve -z > -s ünsüz değişmeleri ile kelimenin 
tingiz > çingis, buradan da Moğolcaya geçen çinggis gelişmesidir.

Yesügey Bahadur oğluna Temuçin ~ Timuçin adını vermişti. Ona 1206 Bars 
yılında toplanan kurultayda ise çinggis unvanı verilmiştir.5 Bu unvan, Çince 
taloy, Tibetçe dalay, Türkçe tengiz kelimelerinin Moğolcadaki karşılığıdır.

İlhanlılarla Batı Türkçesine giren çinggis kelimesi Türkiye Türkçesinde ç- > c-, 
-s > -z ünsüz ve -i- > -e- ünlü değişmeleri ile çinggis şeklinden cengiz olarak 
gelişmiştir. Kelime, Türkiye Türkçesinde hem deniz hem de cengiz şekilleri 
ile yaşamaktadır.

3 K. K. Yudahin, Kirgizsko-Russkiy Slovar.
4 Otto J. Mänchen-Helfen, The World of the Huns: Studies in their History and Culture, 1973. 
5 Osman Turan, “Çingiz Adı Hakkında”, Belleten, V/19, Türk Tarih Kurumu, 1941, s. 267-276.
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Deniz kelimesi, kişi adı olarak, hem erkek hem de kız çocuklarına verilirken, 
Cengiz kelimesi sadece erkek çocuklara verilen bir ad olarak kalmıştır.

3. Malabadi(n) Köprüsü:

Güneydoğu bölgemizde bir köprümüz var. Köprüye Malabadi Köprüsü veya 
Malabadin Köprüsü denilmiş. Bu köprünün Asurlular devrinden kaldığı şehir 
efsanesi olarak söyleniyor. Ancak bu köprü Artuklu devri eseri. Köprünün eti-
molojik adı üzerinde durmak istiyorum.

Diyarbakır ilinin sınırları içerisindedir. 1147 yılında Artuklulardan Artuk 
Bey’in torunu, İlgazi Bey’in oğlu Timurtaş Bey tarafından yaptırılmıştır. Köp-
rünün üzerinde bu tarih ve kayıtlar yazılıdır. Yani köprü 874 yıl önce yapılan 
bir köprüdür. Asurlular vs. devrinden kalmamıştır. Köprünün her kanadında 
gelip geçenlerin konaklayabilecekleri tuvaletli odalar bulunmaktadır. Köprü-
nün boyu 150, eni 7, yüksekliği ise alçak su seviyesinden kilit taşına kadar 19 
metredir. 

Köprünün adı iki kelimeden oluşmaktadır. Mala kelimesi bu gün Türkiye’nin 
doğusunda mala ~ mele şeklinde telaffuz edilmektedir. Kelime مونال monla > 
molla şeklinin halk ağzında mala ~ mele şeklinde söylenilişidir.

Badi ~ badi(n) kelimesi ise bahâ e’d-dîn isminin halk ağzında kısaltılmış şek-
lidir. Arapça el harf-i tarifinin düşmesi ile kelime bahâdin, oradan da kısalma 
ile badin > badi şeklini almıştır. 

Sayın Abdulbaki Günışığı Facebook’da 30 Temmuz 2018 saat 13:05 itibarı ile 
yayımladığı “Malabadi Köprüsü ve Yalan Tarih Yazanlar” başlıklı yazısında 
Mollâ Bahâeddin’in Artuklular devrinin önde gelin bir âlimi olması dolayısıyla 
köprüye adının verildiğini yazmaktadır.

Benzer şekillerin en ünlüsü salâh e’d-dîn-i Ayyûbî adında görülmektedir. el 
harf-i tarifi düşünce kelime salâdin şeklini alır. Batı kaynaklarında ise kısa 
şekli ile Saladin şeklinde geçer.

Konya vilayetinin sınırları içerisinde bulunan Zazadin medresesi Saâd e’d-dîn 
kelimesinden gelir. 

Yezd şehrinin 50 küsür yıl valiliğini yapan Emîr’in adı Uygur yazmalarında 
Calaldin şeklinde geçiyor. Bu kelimenin Calâl e’d-dîn kelimesinden geldiği an-
laşılıyor.

Arapça “El” harf-i tarifi olmadan yazılan calaldin, zazadin, saladin gibi şekil-
ler bahâ e’d-dîn kelimesinin harf-i tarifsiz şeklinin > bâdin > badin > badi(n) 
olarak geliştiğini anlamamıza yardım etmektedir.  Dolayısıyla malabadin ke-
limesinin Molla Bahâ e‘d-dîn isminden geldiğini söyleyebiliriz.


