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Ana Altayca sözbaşı ünsüzleri arasında şimdiye değin çoğunlukla *p- ünsüzü
üzerinde durulmuş, diğer ünsüzler arasinda da en çok·*d- veya *0- ünsüzüne yer
verilmiştir.' Bu makaledeele alınan konuysa, bugüne kadar Altayistlerve Altay
dilleri üzerinde çalışan, ancak bu diller arasında birdi! akrabalığınainanmayan
araştınnacılarca *O- üzerinesöylenilenleri bir araya getirmekve kısaca bu görüş

leri gözden geçirmektir. Konuyla ilgili malzeme kuşkusuzburada anılanlardan,

_.kullanılanlardan daha fazladır. Bunun dışında ulaşamadığım çalışmalar da oldu,
örneğinPoppe'nin CAl XVI (l972)'da arıdığı çalışma, İlliç-Svitiç'inkonuyla

. doğrudan 'ilgili çalışması.' Denkliklerde, içinde Türkçe sözcük bulunanlar ele
alındı; yalnızca Moğolca ve Mançu-Tunguzca ile kurulmuş denklikler ele alın

madı. Aynca; bugün için kabul edilemez, eskimiş birleştirmeler de çalışmaya ka
tılmamıştır.

Altayistlere göre Ana Altayca *d- veya *0- için Türkçede y-, Moğolca ve
Mançu-Tunguzcada d- düşünülmelidir. Araştırmacılar Türkçe t- =Moğolca ve
Mançu-Tunguzca d- denkliğini çoğunlukla göz önünde bulundurmazlar. Bulun
-dursatarbile Türkçe şekli Moğolcadan ödünçlemesayarlar.Örneğin RamstedtTü.
takı sözünü İ'I' *ta < tMo. *da olarak düşünür (bak. AA *dakı-); Poppe de Tü.
tört'teböyle düşünür (bale. AA *dö-). Söz konusu d- =t;. denkliğine ilk değinen

Gombocz olmuşsada, örnekleri çoğaltan ve dilzelten Tekin olmuştur (bak Tekin
1985a). Araştırmacılan düşündüren nok~lardan birisi de AA *dütengü =·OT
üzengü'dir. Sorun, Türkçe sözcükte y.;. beklenirken f/J- olmasıdır. Bu durum, de
yim yerindeyse 'Altay-Dilleri Kuramı 'na karşı olanların işini kolaylaştırmakta,

böyleliklede başka açıklamalar getirmelerineyol açmaktadır (örneğin söz konusu
. üzengü için bak. Ş.Tekin 1985). Sorunlardan birisi de *d· 'li sözcüklerdekiünlü

denklikleridir. Örneğin ö = ö- ü denkliğinde ikincilolan kimi i'ler (ü > i ge
lişiminde) asliymiş .gibiele alınarak Altayca denkliklere itiraz edilmekte, söz
konusu örneklerded- =y-,t-, f/J- ses denkliğinin bulunmadığı öne sürülmektedir

1 Pentti AALTO, "On the Altaic Initial p-?", CAJI (1955)1: 9-16; F.~ema BAR~ÇU, "Altaycada
Kelime Başı Ipf', FıratÜniversitesi Dergisi (SosyalBilimler) 19893 (2) 1-40; Han Woo CHOI,
"Ana Altayca *p-", Dilbilim Yazıları, Ankara: 50-63.

2 V.M.lliiç-Svitiç, "Altayskiye-dental'nıye: t, d, 8', Yoprosı Yazıkoznaniya6 (1963): 37-56.
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(örneğin GT tôrt = Mo dôrben = MTu. digin <*dügün; itiraz için bak. Doerfer
1963:329-330).Clauson ise TürkçeninMoğolcadan daha eski, daha kadim oldu
gu ve bunların akraba olmadığı düşüncesirtden hareketle, asla Tü. y- = Mo d
denkligini düşünmemekte, böylesi örnekleri ~Ü. y-, Mo d- < TU. *d- olarak ele
almaktadır. Tabii mevcut Türk dil ve lehçeleriyle yazılı metinlerde *d- ile kar
şrlaşılmadığı için bu d- 'li şekilleri Türkçenin varsayımsal bir döneminden
ödünçlemesaymakta, böylesi ödünçtemeleri de 'ilk dönem ödünçlemeler' olarak
değerlendirmektedir (bak.Clauson, ilgili çalışmalar).

Doerfer ise Türkçe y-'ninkaynağı olan sesleri sıralarken dördüncü olarak da
AT *d-' veya *6- sesini tasarlamaktadır. BÖylece de Mo_ d-'nin AT "d- veya
*8-'den geldiğini savunmaktadir. Doerfer'egöre Türkçenin dönemleri şöyledir:

"A AT. d- (6. yy.'dan önce)
B frühtü, c- (en azından 6. yy.'dan beri)
C-E Uyg,~T, OT y-,"

Ancak,ona göre, Ana Altayeagibi bunların tümü birer 'spekulation'dan iba
rettir. (1975: 1~2-133). Hemen belirtelim 'Doğu Türkçesinde'(= z'Ii Türk dil ve
lehçeleri), -MK'deki vebirkaç Kıpçakça eserdeki y- - c- örneği hariç- hiçbir za
man c-'li örnekler göremeyiz. Bunlar ancak 'Batı Türkçesi'nde. örneğin Volga
Bulgarcasında (ctyeti, ciyirmi, ctil) görülürse de bu sözcüklerinkaynağı *d- de
ğildir.

.Altayca çalışmalarında son yıllarda daha çok ele alınmaya başlanan Korecede
ise AA *d-=Ko. t· veya th- olarak görülür (bak. Choi1985).

Japoncada y-, t-, f6 olarak görülür, bak. Miller 1971: 84, 305; Choi 1985:
172; Doerfer 1974: 137, 138, 140; Tekin 1985: 12. Ancak Japonca ve Japonca
örneklerbir süredaha araştırmaya/tartışmaya gereksinim duymaktadır.

Türk Dillerinde:
ET, OT,.Ça~.,Harezm-Kıpçak, EAT, Osmanlı j-:
Halaç,Azeri, Türkmen,Gagauz,Türkiye Türkçesiy-;
çuvaş t- (Volga Bulgarcası c--cAnaBulg. d- < LT *d-);
Tuva, Karagas, Hakas, Koybal, B:eltir, Şor, Sagay,Kaça ç-(Castren Koybal

i-, r-: Radloff: Soyon, Karagas, Koybal, Teleüt, Kaça ty_; Potanin
[Menges] 'Iubay-> c·, Şor, Sagay, Karagasy- > ç-); -

San Uygur y-, ç-, C-, f6-;
. Kırgız c-;

Kazak j-, c-; Karakalpak c- - Ci-; Nogay c-; Karaçay C-, y-, -Balkarz- (Z' - 1);
Tarançiy-, Özbek y-, Yeni Uygur y-, c-;
Tatar (Kazan), Mişer y-, lönünde c-; Başkurt y-,ön ünlülerlec< y-
(Şçer. 1970: 173;Ris. 1949: 185-188; Menges 1968: 88-89; Doerfer 1976: 27;Tona 1983: 32)
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MoAol 'Dlllertnde: .
Genel Moğolca *d-gUnUmüz Moğol dillerinde zayıf-ötümsüz bir ünsüze,

yaniD'yedönüşür. Dagur, Monguor, Harçin, Çahar,Ordos, Halha ve Buryatçanın

Tsongol ile Sarnil ağızlarında, hattaBarguve Buryatdillerinde, tümdurumlarda
(başta, ortada) ötümsüzbir ünsüzdür, Gerikalan tüm Buryatdiyalektlerinde ve
Kalmukçada sözbaşında ve söziçinde ötümlMür.

*d ünsüzü Dagur, Monguor, Ordos,Çahar, Harçin ve Halhada sözbaşında

daimaötümsüz, yaniD'dir; ancakBuryatçada ve Batı Mololistanda, yaniMoğol, .
Oyratve Kalmuk dillerinde ötümlüdür, Monguorda *d sözbaşında. ilk hecede güç
lü, sızıcı bir ünsüzün komşuluğunda ı'ye, yani zayıf bir ünsüze dönüşmüştür:

örnelin d-ı> ı-d. Bu olayEskiveOrta Mogolcada, sözbaşı *d ünsüzünden önce
ki bir hecenin ı veyas ilebaşlamasından dolayı ı olmasıyla da görülür.

Bir iki kez de sözbaşı "d, Batı Buryaldiyalektlerinde t, öndamaksıllaşmaya
(palatalisation ) uğradığında dayolur. Bunagöre sırasıyla:

Mo.degere (d-), ,
OMo.(Muk.) totara, Mngr. tudor- turo(t-),
Alar (Buryat)' taiıha (t-);AA *d- ünsüzü *ı/i ünlülerinin komşuluğunda, daha

.doğusu*ıli'den öncec-'ye dönüşürler:

Alar jiJlö < *ciluga,Mo. ciluğa 'kafanın üstü, tepe, bıngıldak' <*dıluga =
Tu.(Bar.)dil,Mo.colo 'baş, kafa' <*ciluga <*dıluga 'kafatası', Poppe'nin bura
da örnekolarakverdili Mo.casa- = Ma. dasa- =TU. yasa-, (AA*da- = Mo.ca-= .
Tü. ya- denkliği olmadılı için) çıkarttımalı (poppe 1955a: 114-115; 1956: 209
-211). Poppe,Moğol Yazı Dilinde halabir d - c nöbetleşmesi olduğunu, bu du
rumunkonuşma dilinde de sütdüğünü belirtir (l955a: 114).

*ıli'denönce:
Mo., OMo. c-: Dag., Mngr.f!j-; Ord., Urat, Harçin, Tsongol, Sart (Bur.), .

Bargu.(Bur.), Mog.,Kım. dj-; Hori (Bur.) , Aga(Bur.), Alar (Bur.)j-; Ekhirit
y- (Poppe 1955a: 115-116).

Mançu-Tunguz Dillerinde:
.AA*d- ünsüzü, Mançu-Tunguz dillerinde d- olarakkorunur. Yalnızca Mançu

ve Goldi dillerinde *ıli önündec olur: Ma, Go. uı, Ork.,Orç.,Ud., So1., Neg.,
Ew., Lam. de; *dı- - die: Ma. ve Go. ci-, diğerleri di- (Benzing 1955: 32;
Soloncave diğer şekiller içinbak. Ka1ujinski 1971: 55-59).

Korecede: AA *d-, Korecede ı..; ve ıh- olarak görülür(bak.Choi 1985: 172
ve sonrası).

Japoncada: AA*d- Japoncada i önünde e-, aslibir -o-l-u- komşuhığunda t
diğer durumlarda y- olur (bak. Miller1971: 84,305).
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*da-
- AT *ya-: Uyg., MK, KB yal- 'yanmak' <*ya-l-, KIp., Çağ. yan- ·'yanmak'

<*ya-n-, yalf;- 'yakmak' <*ya-*-
- AMT *da-: Ev., SoL, Neg.,Ud. dalga- 'kızartmak, ateştepişirmek'

<*dal-ğa-, Ev. dalğan- 'yanmak', dalğav- 'kızartılmak',Sol. dalğö- 'yanmak,
kavrulmak, kül olmak', Ulç. calğaçı- (calcaçı-) 'kızartmak', Orok. dalda- ay.,
Nan. dalğa- ay.

- EI yak-u''yakmak'
AK *tba-: Ko. tha- yanmak. 4

Denkliğe ilk olarak Poppe değinmişse de, denkliği Moğolca ve Türkçe

arasında Tü. ya-t-, ya-n- - Mo. ca-lin 'ateş, yalım' şeklinde kurmuştur. Daha
sonra ikinci değinişinde (1974a) Moğolca örneği -AA *da- .... ET ya- =Mo. ca
gibi bir eşitliğin olmamasındanolsa gerek- denkliğe katmamış, bunun yerine
Mançu-Tunguzca örneklere yer vermiştir.

(poppe 1954:194; 1974a:122;Tekin 1985b:79-81; Choi 1985: 172;Tsin. 1975: 193b-194a)

*da-
- AT*ya~: Orh, yağufr. 'yakın', yagu-r- 'yaklaşmak', yağiu- 'yaklaştırmak'

<*ya-ğ+u-; Uyg., MK, KB y"ğu- 'yaklaşmak', yak- yaklaşmak, yakın 'yakın';

Çuv. sivi~ 'yakın' <*yağu*,vd,
- AMo. *daka-: OMo. data- 'izlemek.rtakip etmek', Mo. dağa-, Bur., KI.

da!Ja- ay. (> Ma. da~-), Dag., Mngr.Urd. dağa-,
- AMY "daka-: Ev., SoL, Neg. dağa 'yakın, yaklaşık' dağarna- 'yaklaşmak',

Sol. dağala 'yakın'"dakki ay., Lam. dağam- - dahôm- 'yaklaşmak, yakınlaşmak' ,
Ud, daksa-'yaklaşmak'; Ma. dartay 'yakın', çj. tlh-hah-sah ay. (Tsintius'taki
Türkçe yağ- örneği yak-olarak düzeltilmeli!),

- MKo. tam <tak-a 'yaklaşarak, yaklaşıp' (a zarf fiil)
. • .

(Gom. 1912: 23; Poppe 1927a: 105; 1955a: 149; 1956: 210; 1960: 22, 120; Rams.1957: 51,

.• 92; Miller 1971:85; Tsin, 1975: 187b-188a; Tuna 1983:40; Choi 1985: 172)

·*daba·
- AT *yam-: Tü. yamaç 'yamaç, dağ yamacı'
- AMo. "daba-: Mo. dabaga(n) 'dağ geçidiı dağlık arazi', Hl, davaay.
-AMY *daba-: dawaki 'dağ geçidi', davan ay., dava- '(dağlık araziden) aşmak,

geçmek', Ma.,Nan. daba-, dabali-ay.
-EI yamadağ <*daman
(Tekin1985b:80)
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*dagı(n) .
- AT *yagı: Orh., Uyg. yag: 'düşman', yağıd- 'düşman olmak, düşmanlık

beslemek', MK, Çağ, yagıfc- 'düşman olmak, düşmanlık beslemek, düşman
laşmak' ; Uyg., MK, KB, KIp. yağıla- 'düşmanlık etmek; düşmanla savaşmak,

vuruşmak', Kırg. cö, Çuv, SU, vd.
, - AMo *dagı: Mo. dayin <*dagin <*dagın'düşman', Klm. den, desn ay., Mo.

dayi-sun 'savaş; düşman', dayi-ça- 'düşmanlaşmak, düşman olmak'.
Clauson Mo dayi(n) sözcüğünün, Moğolca için tipik bir Türkçe ödünçleme 

olduğu görüşündedir. Mo. dayi(n) < AT dağı 'düşman' > ET yagı; dılan

'yılan' > yılan < dilom AB (1958: 185). Doerfer ise sözcüğün gelişimini dagı

'düşman' > Mo. "dağı-sun > dayisun, ETyagı <*cagı olarak gösterir (1963:98).
Ona göre ET yagı sözcüğü, tüm Moğol diyalektlerinde AT *dagı'dan ödünçleme
olarak kullanılmaktadır: H(aenisch) 31 daiyin 'düşman' (34 dayin), daiyisun i-sun
tekil; daiyin, -n çoğul), M(ukaddimetü'-l Edeb) dayn = Çağ. yagı, Kow. dayin
'düşman', dayisun ay.H.AZwick dain 'savaş', Witsen oain, Strahlenbergoahn
'sefer' , KIm dan "savaş; düşman, düşman ordusu', dôsn 'düşman'. MostaertDan
'düşman', DaSUn ay. vb. Doerfer devamla, AMo. şeklin dağin değil, tersinedagı

olması gerektiğini, bunun da AT *dagı'dan geldiğini belirtir; -n ise bir çoğul

ekidir (1975: l01~102). Tabii örneklerde de gö~ldü~ü üzredayin'deki-n'nin ço-
ğul bir işlevi söz konusu değil. .

(Gom. 1912: 22; Rams. 1915a: 140; 1957: 50; Poppe 1927a: 104; Clauson 1958:185; Derfer
1963:98; 1975: 101.102)

*dagırı .
- AT "yağır: MK, Çağ., Osm. yağır 'yağır, cıdağı, atın sırtında koşumun

açtığı yara' vd..
~_AMo.-dagarı: Mo. dağari <*daga,ri- 'atın sırtındaki koşum yarası, OMo.

dd aritu 'sırttaki yara' vd.
- Ma.dara <*dagara 'bel, bel bölgesi' ,Ew.darama <*dagarama 'bel', Lam.

daram 'sırtın aşağı kısmı'; Ork.dari- r*dagarl-J 'ey~rdek:fyarayı,.ovmak (geyik ve ,
at için)', Ma. dari- [*dagarl-] 'eyerdekiyarayı ovmak"(a-i\~9ın)', Uifn,",pagaran- ay.

Clauson'a göre Mo. dil ari (Haenisch), dağari (Ko~.)·TürkçedeIı-'Ük dönem
<', . .'-,

ödünçleme(1972:905a). Doerfer'e göre Far. yagrln 'kürekkemiği'ni [< T\i. Har.] .
incelerken buradaki -n'nin boy, ka~im ve vücut organları a'(lı yapan -n ile aynı
olduğunu (bıkın 'kalça', burun 'burun', tapan"taban'), bumin dah~:spnra 'atın
bastığı yer (?)', yagır 'yağır, kürekkemiği', yagrı şekline bulaştığını «*yagır~, ı
iyelik eki) belirtir (1975: 176). Daha sonra.Türk dil ve lehçelerindeki şekilleri

verir. Ona göre yagr~n 'kürekkemiği' ile yagır 'atın sırtındakiyara' sözcüklerini
bir saymak yanlıştır. (1) Her iki sözcük de anlam açısından çoğu Türk dilinde
birbirinden k~sin olarak ayrılmıştır. (2) 'kürekkemiği' anlamındaki 'yagır'a yağrın



sözcüğünden çok sonra rastlanılmıştır. (3) Eyer yarası atın sadecekürelekemili
üzerinde bulunmaz. Sonuçolarak,

(1) Tü.yağır veyağrın aynı değillerdir, .
(2) Mo.sözcüğün anlamı kesinolarak 'eyeryarası, çıban' demektir: Haenisch

da'ari ay., Muk.dari =ça~. yagir,Kow.dağari, Mostaert Dilri, Klm.diri 'eyer
yarası'; 'Sırt, arka' anlamı. ise kesindeğil,

(3) Mo.dağari adı bir olasılıkla dağari- 'sürtmek, de~mek, ovmak' eylemiyle
eş anlamlıdır (1975: 177-178).

Poppe, Doerfer'in Mo.-Tü.' denklikler .için. (TMEN'de) öne sürdüğü

"Türkçeden Moğolcaya ödünçleme' savlarına; 1. SÖ~ konusuvarsayımsal Türkçe'
en eski şeklllere hiç bir yerde rastlamlmadığı: 2. eger gerçektenböylesi şekiller
varsada şu an bilinmediği; 3. nemman ve nerede alındığının bilinmediği; 4. eğer
ödünçleme olmasaydı verilenMoğolea şeklin genetikaçıklaması nedir sorusuna
açıklıkgetirilmediği noktalarından karşı çıkar. Ayrıca Tü.yağız = Mo.dagirşekli
için herhangi bir kanıt getirilmediğini de belirtir( 1975a: 172).

(Gom.1912: 22-23; Poppe 1927a: 104-105 ve 1960: 23. 122; Tsİn. 1975:188b)

~dagıt

- AT *yağız: ETyağız gri, boz; Osm,yagız esmer; doru
- AMo. *dağır: dayir erkekgeyik, OMo.dayir gri.boz < IMo.*dagi;
Doerfer, sözcüğe *dağız kahverengi >Mo. *dagir >daylr (ETyağız<*cağız) .

olarakyer verir(1963: 98, 1(0). Dahasonraf ilede ele alır: *dağız veya<*dağu'
(1968: 17).Clauson iseMoğolcada (dayir Haenisch)Türkçeden ilk dönem ödünç
lemeoldugunu düşünmektedir (1972: 909ab)~

(Poppe 1960: 61. 137; TDK 1983: 1265b)

*dakı-

N AT*tak-: Orh.,Uyg. ta~ı yeniden, daha da/de
- AMo. *dakı-. Mo. dakin tekrar, yine,yeniden; daki- tekrargidipgetirmek,

Kim. daki- ay. vd.
- AMT"daki-, MT dakiyine, tekrar, yeniden; Ev. daki [< Mo.], Sol. datJi [<

Mo.]ay.; Ul. daktu- yeniden işlemeye/çalışmaya başlamak, Nan. dakçi- ay.,Ma.
da!Ji-- dabu- [< Mo.] yinelemek,tekrarlamak. ,

Moğolca ile Türkçe arasında d- = t- denkligini (yeterlisayıda örnek olma
masından dolayı?) göz. önündebulundunnayan RamstedtTürkçe şeklin Ilk Mo
ğolca döneminde Türkçeye geçtiğini düşünüyor, dolayısıyla Türkçe şekilona göre
Moğolcadan ödünçlerne. .Ancak Türkçe şeklin tek heceli,Moğolca şeklin de iki
heceli olmasından, ayrıca Tü. t- = Mo. d- denkliği ile ilgili başka örneklerin de
varolmasından dolayı bu sözcüğübirinden diğerine ödünçleme sayamayız. Ayrıca

denklikteki birbaşka düşündürücü yönde Moğolca ve Mançu-Tunguzca şekillerin
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yakınlığıdır; Mo. ~MTu. ? Ko. ta şekli ise Ramstedt'te ? işareti ile yer alır.

(Gom. 1912:27; Poppe 1927a: 100; Rams. 1952: 100-101; Ris. 1969: 457a; TBin. 1975:

191b-192a)

*daku
- AT *ya/cu: MK yağ/pl, yatu yağmurluk.Tel dıakki, Alt. yakkı,-Tuv. çagı

- AMo.daku: Mo. dafJu - daku kürk ceket, Bury.daba, da!;ıu (> Çağ, da~ıi.j,

OMo.daku, Mngr.da/ju, Ord. dafJu, HI~ daIJba,KIm. dafJa, (> Rus. dolJa)
- AMT *daku: Ev. daku kürk giysi; kürkten kadın göğüslüğü; kürk; Sol.

da!;ıu kürkgocukLam. da!;ıa ay.;Nan. dafJo cüppe, gömlek; Ma. da~u kürk
Doerfer'e göreTü. yatu (dahaeski ya{clcu, yağ~u) 'yağmurluk', Mo.Jda{cu ile

akraba degildir. Tü, şekil yağ- 'yağmak'tan (~KU) ile addır'(1963 1974: 111
-112). 1963'te ET ya~u <*ca~u şeklini tasarlayan Doerfer (1963: 9,8,1(0), daha
sonra, 1975'teMo. şeklin Türkçeden ödünçleme oldugunuileri sürer: Far.d~ü
tüysüz ok; pardesü, paltoc Çağ. doku ay. < Mo. daku ay. < Tü. Köken olarak
Tü. yağ-'tan (MK) ya~u 'yağmurluk',ya~, Mühennaya~u 'çevrilmişkürk', R
III 32 ya~~ı Alt., TeL. 'karaca postundan kürk', vd. (1975: 283). Doerfer, MK
ya~u örneğinin Poppe'ce kaydedilmediğini, Altay lehçesinde bunun yakku
olarak varolduğunu, ya~u şeklini de yağ~u >ya~~u > ya~u olarak düşünmemiz

gerektiğini belirtir. Mo. şeklin d'li olmasından dolayı da bunu 'Eski Bolgarca'
*da~u (veya*da~u)'dan öd.9.nçleme sayar(1975: 284; 1976: 27).

(Gom. 1912: 22; Poppe 19278:"104;Rams.1957: 50; Poppe 1955a: 26,74, 136 ve 1960: 55;

Tsin. 1975: 1921) ,

*dil
Çeşitli kaynaklarda şimdiye değin çoğunlukla birlikteele alınan AA *dalve

*dil birbirlerinden ayırt edilmelive bu şekilleriki ayrı maddealtındatoplanma
lıdır. Bunların iki ayrı sözcükolduklarına en iyi kanıt, farklı seslereve farklı an
lamlarasahip Tuvaca şekillerdin çal 'ye-Ieninçıktığı yer' ,çel 'yele' (ED916).
Buna göre Gombocz ve sonrası araştırmacıların ele aldıkları a'lı örnekler bu
maddeye, e'liörneklerdedil maddesine alınmalıdır:

- AT *yal: MK yal, atyeleskyelenin çıktığı yer at yelesi <*yal (Kaşgari'
deki 'yele' anlamı ikincil olmalıl), yalıg eyer kaşı, KB yal, Muk. (Yüce 1988)
yal, Trkm.yal,ydı Alt. Leb., Baş. (Rdl., Katan.)yal yele,Ury, çal, Tar yal, CC
yali; Yak. salyeleninalundakiyag; ense

- AMo. daı: Mo. dalu kürekkemiği. dalas; ~un ensesi, at ensesi, Mngr. dali
omuz, Mo. dalaTı cıdağı, yağınMo. .dalabçi< dalubçi kürekkemiği « dalu +
bçı), (> Ev.dalukaracamn kürekkemiği)

.ClaDSOn *a.aı ile *diiarasmda bir ayrım düşünmez ve sözkonusud'li sözcük
leri (dalve dil), Moğolca için '4. grup alıntı' olarakniteler,ona göre bu sözcük
ler, d-'den dolayı Türkçeden ilk dönem ödünçlemelerdir (1959: 308; 1962: 238;
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1972: 916ab).
Poppe'ye göreyse Mo. dalu 'kürekkemiği' ile dali 'kanat' sözcükleri kökence

ilişkili olabilir. Ona göre bu durumda asıl kök *dal olarak kurulabilir,krş. Mo.
daları 'ense, ensedekiyağ' > Ev. dalatı. Dahası, Bur.dal'bara 'yavru kuş' ve Mo.
dali 'kanat' şekillerinin her ikisininde burayaait olabileceği, dolayısıyla da Tü.
(Leb.,Kumd.) yalbayıbir kuş adı'tTel. yalbaga» ay., TeL. yalbatıda- 'havadabu
lunmak(kuş için)' şekilleriyle Mo. dalay- sallanmak> Tel. talay- şekillerinin de
burayaait olması gerektiği belirtilir.

(Poppe 1974a:121; 1973: 223; Tsin. 1975: 195a;Choi 1985:173)

*dilı

.... AT *tal: Osm. dalatda1ak, Kom.,Çağ. Tat., Tob., Kır. talak,Trkm,ddlak,
Çuv, sula; Yak. tal,talay ay.

.... AMo.*deUgü(n): Mo. deligün. ID.delün, Bor. del'om, delzan, delu, dilu ay.

.... AMT*delikün: Ev. delkindalak, SoL. delki,Ud. deligiay.; Ma. der ahun ....
deliIJun .... deJeIJun ay.

(Gom. 1912: 27; Ras. 1969: 457b;Tsin. 1975: 233a;Tekin 1985a:67; K.a1j. 1985.b: 86)

*daıpi-

AT *talpı-: 'MJ( talpı-n- çırpınmak,kanatçırpmak, talpı-ş- (işdaş), talpı-r- ka
nat çırpmak, kanatçırpmaya başlamak, OT talbın- kanat çırpmak, uçmayaçalış
mak, Çağ. talpin-, YUyg. talpu-n-, TeL. talbı- ay.; Oyr., TeL. talba-k açılmış ka
nat '

.... AMo. *dalba- (?):Mo. dalba-yi- yayılmış ve yassı olmak (yelken); dalbağa
- yassı, düz yüzey; yelken,bayrak; kuşların kanadı; ID.dalbaay.; dalba-gir yassı,

düz;dalikuşun kanadı; dalbalja- dalgalanmak
(Poppe 1956:209; 1972: 52; Ras. 1969:459a;Tekin-19.85a: 68)

*daluga-
- AT *yalga-: Uyg., MK'yalga- yalamak, (ayrıca MK yalvan-), Osm., Alt.,

Tat. (Rdl.) yala-, TeL. (Rdl.) d'ala-, Kır. cala-,Koyb. çalğa-, Ury. çilga- (= Tuv,

çılga-),Çuv. sula-, Yak.salba-dudagıyla dokunmak
-AMo. "daluğa-:Mo.doloğa-, doliya- «<*daluga-),Ord.,Hl. dolö- yalamak,

Bur.dorö...Klm, dolii-; Mngr. doli-ay., OMo. (Muk.) dolabayaladı (Mo. -ba=
Tü. -dı)

. - AMT"dala-: MT dala- höpür.höpüriçmek,lap lap yemek,yalayıp yutmak,
Ev. dala- ay.,dalabda- ay.(kÔ~k için),Lam. dal-ay.,Neg.dala-, dalav- ay., Orç.
dalau(n) yemek(köpekiçin), dala- (köpeği) yedirmek, beslemek,Ud.dala- ay.,
Ul. dalavu(n-) - dalau(n-) yemek(köpekiçin),Nan. dalö/uyemek(köpekve do
muziçin),dalo- (OOla-) yedirmek, beslemek (köpekve domuziçin)
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- AK *talga-: Ko. talai-<*talga- tatlı sözlerle kandırınak, yatıştırmak, dial,
talgaiay.

Denkliğe ilk değinenGombocz olmuş, daha sonra da denklik çeşitli defalar
Poppe'ce ele alınmıştır. Ramstedt ise denkliği Lam. daldra 'tatlı', Ko.'tal- 'tatlı

olmak', Tü. (Alt.) yalım-çı 'tatlı su', OT yalınçga 'tuzsuz ve yağsiz yemek' söz..
cükleriyle birleştirmek istemiştir [benzer birleştirme Tsintius tarafından da MT
dalli 'vkusniy (tatlı, leziz)' ile yine ET tatlığ, Ko. tal- arasında yapılmak isten
miştir, Tsin.'1974: 195].Bazı kaynaklardada Türkçe şekil ET yalğa'-/yalfI,a- ola
rak gösterilmiştir. Bu -*- 'lı örnekler büyük olasılıkla Uygurcadaki Q harfinin
yanlış yorumlanmasından olsa gerek.Clauson ise, bu eylemi Moğolcadaki Türk
çeden,ilkdönemödünçlerne sözcükler arasında saymıştır,

(Gom. 1912: 23-24; Poppe 1927a: 105; 1955a: 75; 1956: 210; 1960: 22, 70, 96, 129; 1977c:
224; Rams. 1957: 50-51; Clauson 1972: 926b-927a; Tsin. 1975: 193; Tekin 1976a: 128; Choi
1985: 174; Kalujinski 1985a: 54; Choi 1985: 174)

*daIı-

- AT*yas-: TT (Anad.Der.) yas-bir tarafadayanmak, yasıl- ay.
- AMo. *dalı-: daliyi- ay., çarpık/ters olmak, düz olmamak pürüzlü olmak,

daliğar çarpık, ters < dali-; dalciyi- ters/çarpık ,olmak, bir tarafa dayanmak;
dalciğar tersçarpık, e@k<dalci-, dalcir ay. < dalci- < dal..ci-

(fekinl974: 612)

*daı'ı-

- AT *yaş-: Uyg., MK, KB, Kıp., Osm. yaş- gizlenmek, örtünrnek, Uyg.,
MK, Kıp., Osm. yaşur- örtmek, gizlemek, kapatmak, Çag, yaşun- gizlenmek,
TT (Anad.),Trkrn.yaşmak örtü, peçe

- AMo.*dalı-: Mo.dalda örtülü,gizli, saklı (x Anad.dalda,dulda 'saklı/giz1i

yer, kuytu yer' ve türevieri için bak. Derleme IV: 1341, 1342 ve 1596-1597,
-TDK Ankara 1979), daldabçila- saklamak, gizlernek, örtmek,daldabçilağul- ,
saklatmak, daldabçilal saklama, gizlerne, örtme, daldaçila- saklamak, örtmek,
daldağur gizli,.gizlice, daldakur gizli, saklı, daldala- gizlernek, saklamak; Mo.dal
büyükbaş hayvan için sıcak, örtülübarınak, Bur. dal çardak;ahır

-AMT "dalı..: Ev. dal-, dali- örtmek,gizlemek, Ul. dtilı- örtmek, kapamak, '
Nan. dalıa-, ddlıago-, dalıap gizlernek, saklamak; Ma. dali- örtmek, saklamak,
dalikuörtme,bölme, duvar

- AK *tal-: Ko. tarak<*tal-ak çatı katı odası

(- ID yasi-rô tannlara ait tapınakları kapama, Miller'dan aktaranPoppe,
1975: 180)

(Poppe 1921a: 105,114; 1960: 22-23, 77,95; Rams. 1957: 51; Lessing 1960: 225b-226a; Tsin.

1975: 192ab; Tekin 1976a: 128; Tuna 1983: 40-41; Choi 1985: 174-175)
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*dapakı

. - AT *yapagı: MKy~p~u 'bir Tür boyu', Osm,yapağı, yapak yapa~ı, yün,
Kzk.jabagı (RUs. cabag(1), Kır. cabagı ay..

- AMo. *dapakı: Mo.dagaki «*dawatı <*dapt:1kı) topak saç, topaklaşmış
saç; keçeleşmiş yün, Mngr. dDkir, Ord. da~i, HI. dDaı, Bur. (Alar) ddsa, Kım.
döka - dekiay.;dagaldra- (Poppe: keçeleşmek; Tsm.: saçı karışmak), Bur.dtllJi

Clauson'ın AA*dapa/a Uzerine düşünceleri şöyledir: "yapa:ku: (Jt.) şeklinin .
yapısal olarakanlaşılması -güç (.ku: bilinen bir ek değil), ancak yap· ve yap
"yapağı' ile ilişkili olduğuaçık, belki de *yapa:·,gibi bireylemden ad. Aslı

-, 'keçeleşmiş yün veyakır gibi görünüyor (krş. yapgut). Moğolcada ilk dönem
alıntı olarak görülür: da'aga(n) 'iki yaşındaki tay, sıpa'; sözcüğün Mo.dagaki
'dolaşmış, kümeleşmiş saç' ile ilgisi karışıktır, Güney-Batıda, Azeride yapağı

olarak yaşar, Osmanlıcada yapak şekli de vardır; Trkm. yapağr, Çoğu Kuzey
-Doğu, Kuzey-Merkez, Kuzey-Batı Türkdilinde 'tay, sıpa' ('yenidoğmuş'tan 'iki
yaş'ına kadarj-anlamlarıylayabaga/yabalı/çabagı/jabagıolarakyaşar.

Yapa:ku: 'bir Türkboyu' ."(1972: 874b-875a) .
Clauson buradaTU. yapagılyapak 'yapak' ile yapak 'tay, sıpa' sözcüklerini

kanştınr. Bu sözcükler, Poppe ve. RitSÖllen'de olduğu gibi ayn ele alınmalıdır.

MillerdaJaponca tawak- 'sporyapmak, eğlenmek, oynamak' eylemini bu söz
cüklerle birleştirir (Millet1971: 85).

(Gom. 1912:25; Poppe 1955a: 139;·1960: 47, 123; Ris. 1969: 188a)

*dapaga (1)
- AT*yapak: Osm.,yapa~ henüz sütteki sıpa, Çağ. yabaktay, Alt, Tel

. yabaga iki yaşındakisıpa, Şor., Sag.çabaga, Soy.çavii, Küer. yabagı, Kzk.jabagı

tay-kulun arası, Kır. cabagı beş-altı aylık tay, Kum. yabu sıpa, Çuv, yuba~ bir
yıllık sıpa < Tat

- AMo. *dapakdn: Mo. dagagan «*dawal$an <*dapakan), iki-beş yaş

arasındaki tay,OMo. dd ğan,Hl. döga~ Kım. dan, Mo.daga iki yaşındakitay
Önceki maddede de'belirttiğimiz gibi, 'yapağı' anlamındaki sözcükle 'henüz

sUtten kesilmemiş tay/sıpa' anlamındaki Sözcükbazı kaynaklardaaynı maddede
ele alınmıştır. Altaydilleri savunurlan ise bunlann iki'ayn sözcükolduklannı .
belirterek ayrı ayrı ele almışlardır, Gombocz'taMançuca için.dagan ,'sıpa' örneği

de.yeralır, Ancakbu şekil, sonraki araştırmacıIarca Mançu-Tunguzcadan başka

-örnekler getirilemediği için,büyükolasılıkla Moğolcadan ödünçlemedir.
(Gem. 1912: 24-25; Poppe19271: 105; 1927b: 160; 1960: 47. 123;Ris. 1969: 187-188a)

*daru·
- AT *yaru- (1): Uyg. yarın sabah, MK, KB, Kıp., Çağ., Osm., TT yarın

yarın, Kzk., Kkl. jarin
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_ N AMa. *daru(n): Mo. darağa «*darugii) gelecek, bir sonraki, darağa-la
arkadan izlemek, OMa. daruça tam arkasında, geride, gerisinde, Mo. darunbir
digerine

- AMT*daran: Tu. daran sıra, dizi,kat, tabaka; yanında, Lam"daran, darandu
yanında, Neg. dayan [*daran], dayancı yanmda.Ul, dann-dann yanyana, Ork.
daram-daram, daramcı, darum, darumcı yanyana, yaklaşık; Nan.darıa- yanına

gitmek,Ma. daya- dayanmak
Poppe, denkliğeilk.değinişinde Türkçe örnekler arasında Uyg.yarğan şeklini

de verir. Ancak bu .ömeğe, yerinde olarak, sonraki çalışmalannda yer vermez.
Clauson'a göre Tü. yarın, sözcüğü yaru:- 'parlamak, ışımak' veya 'sabah 01
mak, sabahın erken v~ti olmak' eylemindenaddır.

(poppe1927a: 105;1960: 22,79,95; Riis, 1969: 190a;Clauson1972: 970a; Tsin.1975: 198b-l99a)

*datu- (?)
..... AT *yaz-: Uyg., MK;KB, Kıp., Çağ, yaz..yanlış yapmak, hata işlemek,

yoldan'çıkmak, Trkm. yaz-, Yak. sis-ay., MK yazu~ hata, günah.Trkm, yazık

hata,TI yazık yazık .
- AMa. *daru-: Mo., Ord.daru- (dariin 'yanında' şeklindej-» Tu. dardn ya';

nında; Mngr, dari- basmak, sıkmak, HI.' dara-, Klın., dar-, Mog. dörunabasar,
sıkar, ezer , .

~ AMT *darı-: Ma. dari- gezmek,geçip gitmek, yanında koşmak; dokunmak,
değmek, dari-isabet etmemek, tatmamak, Tu.~dari-ma-,dari-w- yakın olmak,
dari-ğidau isabetetmemiş, yanında, bitişikte, Sol. ddri- uğramak, ziyaret etmek,
Nan.dar'a- (dari-) yanından geçmek .

Anlam bağlantısından olsa gerek, denkliğe Ramstedtdışındaki araştırmacılar

değinmez. Ramstedt , Ko. tari- 'farklı olmak' ,tarim 'fark', talli 'başka suretle,
başka türlü' şekillerini de denkliğe katmıştır. Tsintius ise, Mançu-Tunguzca ör
nekleriMo. dağari- 'saldırmak. sataşmak' ile denk saymıştır..

(Poppe 1955a: 26 vd.; Rams. 1957: 51,' ll; Clauson 1972: 983b-984a; Tsin.1975: 2QO~; Tekin

1975a:91)

*dege ,
- AT .*ylg:ET, MK (ylg), KB, Kıp., Osm..yeg - yigyeg, daha iyi, iyi;

Çuv, si üst, yukarı, si-lik başlık

- AMa. *deg-: Mo. degde- yükselmek, uçmak, OMa. (Gl') degde- «lMa.
"deg-de-ı,Dag. derdo», Ord.degde-, Hl., Klm. degdl-,Bur. degde-; Mo.degere,

, KIm. dere yukarıda; daha iyi, degeci, deji en iyi; Mo. degedü üst, yukarı, yüksek;
Mo. degde~ei yavru kuş, degegsi yukarı, yukanya, degdemel uçmaya yeni baş-

. lamış kuş

- AMT *deg-: Ev. deg- (dog- - dih- - deh-) uçmak, degde- kalkmak, yüksel-
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mek(dogdo.-), degdev-ıdegdevken- kaldırmak, yükseltmek, Sol. degde- .... dedde
ay., Lam. uçmak,uçarak gitmek, Neg. ay., Orç. deili-> deyli- .... deli- uçmak,Ul.
degde- ay., Ork, degde sırt, tepe, Nan. degde uçuş, Ma. degetu [< dekde- + -tu1 ,
çj. t'eh-ye-mei kalkmak, yerinden kalkmak; Ma. dele .<*de-ıe yukarı, üst, Ev.
digu<*deigü dahaüst

Doerfer,Türkçe tepesözcüğünü ve çeşitli dillerdekiödünç şekillerini verirken,
Mo. degere ve türevlerinin de bu Türkçe şekilden ödünçlemeoldugunu düşünün
AT~ *dapö > AMo. *dapa> * dafa > daha vb. Ramstedt ve Poppe tarafından

kurulan Tü. yeg =Mo. degere denkliğini, Türkçe şeklin asıl anlamının 'mükem
mel, olağanüstü' olduğunu, dolayısıyla ETyeg 'olağanüstü' ile'Mo. degere 'yük-
sekte, yukarıda' örneklerinin farklı sözcükler oldugunu; ikinci olarak Tü. -p-'ye
Mo. -h-'nin denk geldiğiörnekleri dahaönce kaydettiğinibelirterekkabuletmez,
dahasonra da Poppe'nin Tü. t-::: Mo. d-'ye ilişkin görüşlerine yer verir.Benzer
görüşlerini 1975'te de yineler(Doerfer.1965: 450-452; 1975: 184-185).

Doerfer'e ilk olarak bu dillerin ses gelişimi yönünden'karşı çıkmak gerekir,
kaldı ki ET'de tiipagibi bir şekil hiçbir metindegörülmez (doğrusu tôpü, Brahmi
töpö!), düz ünlülü şekiller Kıpçak ve sonrası dönemlereaittir (bak. Clauson
1972: 436ab).Ayrıca, Doerfer'in önerdiği AT *dapö> AMo. *diipaalış-verişi ve
söz konusu şekiller fazlasıyla varsayımsaıf Anlamsal açıdan da 'yukarda, üstte,
yüksekte' olanın diger insanlardan/nesnelerden 'daha iyi, ayrıcalıklı, mükemmel,
yeğ' olması; akla yatkın bir açıklamadır.
. Gombocz ve Ramstedt'in eski çalışmalarında bugüniçin kabuledilemez,
'eskimiş'birleştirmelervardır: TÜ. (Orh.) yögerü,Uyg. yoğaru vb. =Mo. degegür
=Ma.dergi, Tu. dişki vb. (Gom. 1912: 26-27; Rams. 1915a: 145).

(Rams. 1915a: 148; 1916: 17; 1957: 51, 145; Poppe 1927a: 105, 1955a: 154; 1960: 58,61,89;
1974a: 121; 1975a: 174; Tsin. 1975: 228b-229b)

*delen
.... AT *yelin: MK., CC, Osm., Çağ., DT, Tar., Kum., Trkm. yelinmeme,

memenin süt toplanan yeri, Bar. yilin, Baş. yilin, Tat. yilin, Kır. celin , Sag.
çelin, Yak. silin, sirin, sinye, sinne, Çuv. sili; OT yelne- (yelin+e-jmemesi
dolupsarkmak

~'AMo. *dele1]: Mo. delen meme{hayvanlar için),Bur. deletıe, delenay.
.... AMT delen: MT dele1]'meme,Ev. dele1] [< Mo.] ay.,dele1]ne- gebe olmak

(inek için), Lam. deltıc memeucu.Ork, cilia .... ciligameme; meme ucu.
(Gom. 1912: 25; Poppe 1927a: 105; 1927b: 159; Rams. 1957: 52; Poppe 1960: 22; 105, 126;

R1is. 1969: 196a; Clauson 1972: 930a, 931b; Tsin. 1975: 234a)

*del
.... AT *yez: Osm., TT yele yele, Yak. siel «*yel), Çuv. .sil~e .{<*yelkei
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<*dezkei,Poppe'nin notu), Küer, yelek, Tuv. {el ay.
-- AMo. *dez: Mo., OMo., Klm. del yele, at yelesi, Bur. delehetı<*dezsünay.
-- AMT *dez-ün: MT delin yele, Ev. de/in [< Mo.], SoL.deI [< Mo.] ay., Nan.

derbini ay., Ma. delule- yeleye yapışmak, delun yele [< Mo.]
-- AK *thel: Ko.therek <*ıhel-el saç <*thel
Daha önce *dal madesinde de değinildiği gibi *dal ve *dez birbirinden ayırt

edilmeli, e'li örnekler bu maddeye alınmalıdır. Clausun Mo. del şeklinin Türkçe- '
de-rt '4. grup alıntı' olduğu görüşündedir. ona göre: Mo. del (da:l> ya:/)olmalıdır.

Millerda Jap. eri 'gerdanlık, tasma' sözcüğünü*dll ile ilgiligörür: eri <*yeri
<jel <*jal- <*q,el-; AA *d =Jap. (J- gibi bir denklik varsa da(bak. *düri(n», bu
biraz daha düşünülmeli,

(Gom. 1912: 23; Poppe 1927a: 105; 1960: 22, 75,106; Oauson1959:308, 1962: 238; 1972:
916ab; Miller 1971: 85; Ka1j. 1971: 57; TsUı. 1975: 232b; Choİ 1985: 173)

*delpi-
-- AT *yelpi-: Uyg. yelpi- sallanmak (DTS: Suv.), MK yelpi-t- (DTS:

yelpeı-) sallatınak, yelpazelendirmek, çağ. yelpi- savrulmak, .sallanmak, Tar.,
Kom. yelpi- yelpazelenmek, Oyr. vb. yelbi-, Özb. (y)elpi-, Soy. çelpi- esmek,

. Yak. sezbIr gerdanlık; akarsu, Kır. celpi- yellemek, esmek, eelbire- esmek,
dalgalanmak, Trkrn. yelpe-

,.., AMo delpi-: debigür <*delbigür yelpaze,pervane.Olvlo. delbikü yama,ay.,
Dag. delbiiir ay., Ord., HI. devdr, Bur. deb' ciir, Klm. devür ay. '

-- AMT *delpi- (?): Ma. deberen kuş yavrusu,debdere- uçmaya çalışmak, uç
mayı öğrenmek, debsi- sallamak, Lam. deviii dalgalanmak. esip uzağagötürmek,
devü rüzgar, yel

Denkliğe daha önceki araştırıcılar değinmez. Clauson ve Rasanen Türkçe
şekli, haklı olarak,yel --yil 'rüzgar, ye!' ile ilişkili "görürler. Bu durumda Türkçe
sözcüğün ana şekli *yel olarak, kapalıuzun e ilekurulırialıdır.

(Poppe 1955a: 158; 1960: 23; Ras. 1969: 196b; DTS254b; Clauon 1972: 920a; Ka1uj. 1985b: 79)

* dere .
-- AT *yez: 'Uyg. ye: (TT VII, Totenbuch), MK yiz sele otu, çığ otu, sele

sazı (ED ye:z bir tür bitki)
-- AMo. "dereıderesün (şapka vb. örmekte kullanılan) bir ot türü, Kım.

dersn, Bur. deres (yazı dili), derh~(n), Hl. dersien) ve dersen hor,Ord., derüsü,
deresü, .deres; Baarinca dirls, Dag. dlrls, dlrlzu, dirIse, Mngr.dierese

-- AMT *dere:MT deres' un kaba bez, 'çadır bezi, Sol. derzo .... derz'o -
deres'un--der'eşiun --dersun [< Mo.lay., Ma. darasu --dersu--deresu [< Mo.]
bir tür hasır, d~rhi kaba bez, çadır bezi, hasır

Denkliği farkeden ve ayrıntısıyla ortaya koyan G.Kara olmuştur. G.Kara, Mo.
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şekli deresun < dere + sünolarakçözümlervebalkasun < balalfa + su + n şehir

(-t-'lı okuyuş Karaya ait; ET balıle); kilğasun < kilğa + su + n kıl; yegesun,
yigesün < yige + sü + n (ETyiken) ile karşılaştınr,

Ancak sorunsözcüğün kökenine gelince, Kara;'"Mo-.dere- kökünün büyük
olasılıkla Moğolcaya Eski çuvaşça gibi bir Türk dilinden, girmiş' clabileceği''ni

belirterekdiger 'Eski Çuvaşça aıintılar'la karşılaştırır. Bunların içinde gerçekten
de Türkçeden alınma olanlarvardır.ancak 'Eski Çuvaşça'dan değil.Örneğin üker,
birağu, kıuiğan/kurağan, ari-ya/arağa, borolbora, uran, ôber, sere- sözcüklerialıntı

olamaz. Çünkübunların Türkçedekikarşılıkları z'Iidir. Alıntı olabilecek ikire ve
uduri şekilleri vardır. Belki ET ud- ve buna Mo. bir -ri- (?) ile uduri- düşünü
.lebilirse de (Mo. -ri~ için bak. Rams. 1952: 176)Mo. şeklin iki hecelioluşu (ET

, ud-=Mo. udu-)bu eyleminödünçleme değil denklikoldugunu gösterir! Geriye,
Moğolcada iki ve türevleri olmamasından dolayı tartışılabılecek tek ikire şekli

kalıyor. Bununda.s'leşme (zetacism) öncesiTürkçeden Moğolcaya.geçmiş oldugu
düşünülebilir.

Kara'nın ifadesidevamla: "Eski Çuvaşça özelliklio Türk lehçesinin iki heceli
kökünü .saklamış Eski Moğolca dere- kökünün Türkçe karşılığı EskiTürk
dillerindeoldukçaseyrekbulunanbir heceli yez veya yiz'dir." şeklindedir. Kara,
Tü. *yere .... *yeze > yez, yiz sözcüğüyle aynı kökten oldugunu düşündüğü dere-
için d - y, y,'*d'ye başka örnekler de verir: Mo. degesün.« Tü. yip ip; Mo.
deleng= Tü. yelin meme; Mo. dagari- = Tü, yağrı~ saldırmak, dokunmak; Mo.
dayir=Tü. yağız doru, esmer; Mo. düri=Tü. =yüz yüz, çehre;Mo.dayin =Tü.
yağı düşman; Mo. domog = Tü. yomak masal, rivayet; Mo. dalda = Tü. yaş
gizlernek (Moğolcada eylem kökü yaşamıyor); Mo. doliya- = Tü.yalğa

yalamak." şeklindedir.

(fsin; 1975: 237a;Kara 1983:43-48)

*dıluga

- AT *yıluğar > *yuluğar > *yulğar (?): Osm.,TT. yular yular,Oyr. dyular,
Soyon{fuv. çular, Yak.sular

- AMa. *dıluga: Mo. ciluğa <*cıluğa şakak; dizgin, OMa. cilo'a ay., Bur.
jolô bıngıldak, ümük

- AMT *dıluga: MT dil baş, kafa, Ev. dil baş, kafa; kafatası (del dial.), Sol.
deli - dil .... diliay., Lam. dil baş, kafa; burun (hayvanlar için),Neg. dil baş, kafa,
Orç. dili baş, kafa, Ul.dili ay., dilbisayana eğik baş, Ork. cili baş, kafa; yumak,

, topak,Nan. cili baş, kafa; meme başı, meme ucu, Ma: gili-« cili kök
Doerfer TMEN'de, Moğolcadan digerdillere geçen şekilleri verirken, Tu.

dilugaşeklinin 'dil coğrafyası' açısındanM~~lcadan ödünçleme oldugunu belir-
tir; bunların ayrı kök olmaları halindede ATu;şeklin *dılı ve Mo. şeklin *dıluğa
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olarak açıklanmasının fazla doyurucuolmayacağını, bu şekillerin açık olmadığını

belirtir. Bunlarındışında, Tunguzca şeklin diluğa değil d'iluga olduğunu ve
Iciluga/ gibi·söylendiğini kaydeder. Doerfer'e göre bu durumda Ana Moğolca

şekil *ciluga olarakdüşünülmelidir.

. Bu konudason bilgileri Tekin'debuluruz (CAl XXV): Söz konusu denkliği

ilk ortaya koyan Ramstedt'tir. Ancak Tu. ·dll, Lam. del, Ork, dili, Gol. celi ve
Ma. cili 'baş', Mo. ciluğa 'şakak' ve Tü. yolan, yulan sözcükleriyle denkliği

kurar. Ramstedt'in Türkçe için verdiği örnekleryanlıştır, dahası bu sözcüklerehiç .
bir yerderastlanmaz (1957: 52 için). Denkliğe katılması gereken Türkçe örnek
yular'dır. Ramstedt'in etimolojisini kabul eden Poppe Tü. yularöme~iıii göz
önünde. bulundurmaksızın derıkliği Mo. =. MT olarak kurarken (l960: 23),
Rasanen yular'ıdikkate alır (1969: 210a). Ramstedt'in açıklamasına karşıçıkan

Doerfer Tu. dil 'baş' ile Mo. ciluga 'dizgin, gem' sözcüklerinin farklı anlamlara
sahip'olduğunu belirtir. Dahası Ana Tunguzca şekli *dılı ve Ana Moğolca şekli

*dıluga olarak, ikinci heceleri farklı ünlülerle kurar (Doerfer 1963:297).
Doerfer'in karşı çıkışı gerçekte ses yasalanna dayanmıyor; anlambilimselolarak
da 'baş' ile yular ya da 'gem' (çoğu Anadolu ağzında 'yular', başlık'tır; ayrıca

krş. Trkm. kelleki 'yular') arasında yakınbir ilgi vardır. Mo. ci/uga'daki lul
ünlüsü de bir olasılıkla kökegelen ekle ilgilidir. Sonuç olarak Ramstedt'in Tu.
dil 'baş', Mo. ciluğa denkliği doğrudur ve Tü. yular da bu etimolojiye
katılmalıdır. yular'ın fonetik gelişimi şöyle gösterilebilir: *dılugar> duluğar >
*yulugar>*yuliir > yular; sonraki -r ise bir olasılıkla çokluk ekidir: Mo. coğdar
'devenin boynundaki uzun tüyler' =Çuv, siiDar '(deve tüyüyle)yastık' <*yogdar,
*yogdur =Tü. (MK)yogdu, cogdu 'devenin çenesinin altındakiuzun tüyler' (bu
etimoloji ve birliktelik eki -r için bak. Klf.Menges, The Turkic Languages and
Peoples, S. 88)~ Mo. ciluga 'dizgin, gem' çoğu Türk dilindeödünçleme olarak da
görülür: Osm.cllavu,cılavı, cılav, Trkm. cılav, Az., Özb. cilov, Kır. cılôeş.

(bak.... Doerfer TMEN ·1, ss. 296, 297)..Tunguz (Solon) ciluga sözbaşındaki

ünsüzdendolayı ödünçlernedir (Tekin 1981).
(Rams. 1957:52; Poppe 1960:23; Doerfer 19~3: 297; Riis. 1969:2105a;Tsin.1975: 205b-206a;

Tekin1981:121-122)

*dlg.

- AT*ylg: MK, ylg pişmemiş, çiğ, Trkm. çlg, TT çiğ ay., Tuv., Hak. çig,
Alt., Kum., Krç-Blk. çiy, Kır. çiyki, Yak. ilk rutubet, çiğ slkeyay. <*ylk-ey .

AMo. *dig: Mo. tügükey < tügük-ey <*dügük-ey ~*digük-ey <*dij3ik, çi~,

pişmemiş, OMo. (Müh.) tiikey, Mngr.:ıiigu, Ord., m. uölJ1, Bur. trolley, Kim.
tiikeyay. Denklik, 1976'da Tekin tarafından ortaya konulmuştur.

(poppe 1955a:63; Tekin1976b:233-234)
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*duh·
- AT *yul-: OT (KB, Ateb.) yul- kurtarmak, satın almak,. (serbest olması

için) almak, Uyg. yuluğ alım-satım, ticaret; fidye, MK, KB yulug fidye,
Har.-Kıp. yulug, Kom. yuluv fidye

- AMo. *dolı-: Mo. doli- serbest (olması için) satınalmak, fidye ödemek,
doliğ (= Tü. yulug)kefalet, rehin, tutu ,

Doerfer Farsça J)J'! (yülüq) şekline değinirken son söz olarak Mo. doli- ile
Tü. yul- eylemlerinin ses yasaları açısından akraba olamayacağım belirtir.

(poppe 1960: 75, 134; Ras. 1969: 210; Miller1971: 86; Clauson 1972: 918b, 924b, 925b;

[kerrer~915:314-315; 1976:27)

*dol'
.: AT *yoş: TT loş loş, karanlık <*yoş, dial. yoşakşam karanlığı (y -I için

pak SUyg. lomak« yomak)
- AMT*dol-ba (?): Tu. dolbo gece, gecede, geceleyin, dolbo- kararmak,

karanlık olmak, Lam. dolba, dolbu ay., Neg., Ulç., Ork, vb. dolbo ay., Sol.
dolbo gece

- AJ *yo(l): EJ yo gece
(Tekin 1985b:80)

~döm

- AT *yom: Kıp. yom fal, Osm. yom uğur, kadem; uğursuz (Tarama Vi:
4708, Tarama'daki u'lu yum şekli o ile, yom şeklinde düzeltilmelidir), Anad.
yom boş inanç; uğur; fal; gelenek, örf,(Derleıne Xi: 4292b, Derleme'deki i ve ll.
maddeler aynı olmalı?), yom ağızlı gizilden bilici (Derleme 4292b), Çuv. sam
korkuluk;ilaç, Koy. numak, Kaça nimak, Şor nibak, Tuba nomak, Kır. comok
(kahraman) destanü); Çuv. yum büyü sözü < Tat., Tat. tm yum <*em*yom =
Çuv."im-sam=Mo. em dom, Bar. yomak masal, Tob. yumak ay., Blk. zomak
öykü, fıkra.Krç. comak bilmece, Kum. yumak eğlence. Kzk.cumbak bilmece,
Sag. ımak, Hak. nımaiı, numah, Kaça nıbak, SUyg. lomak, Küer, yuak, Kaça,
KoYb. YOK, Hak., Şor. çök konuşma, söz, Kız. şob, Hak. umaiı masal, Yak..
nomob,fıama~,camatı bilmece, Çuv. sımab söz .

-AMo. *döm: Mo. domag.domog cdomag ieoı, masal.destanÇvlo.i--e Ury.
tomak öykü, Tuv ..domak hitap, söz, Yak. domob); Mo. dom ~ Ury. tom;
domçi halk doktoru; ('şarlatan' Poppe 1960), OMo. domoğçi çeneci, lafbaz,

lakırdıcı; Yak. duomltuom gelenek, tören < Mo.
Rasanen Tu. nim-tıa- "'şaman'lamak, masal anlatmak" eylemini de (Gom

bocz gibi) buraya katar. Ayrıca Fince lumo-ta "büyülemek" ile de ilgi kurar.
Yakutçadaki duom/tuom şekli Moğolca sözcüğün uzun ünlülü olduğunugösterir

(Gom. 1912: 26; Rams. 1915b: 70; 1916: 21; Poppe 1927a: 105; 1927b: 161; 1957 51, 74;
1960: 69;'1961: 140; 1968b: 118; Ras. 1969: 206a; 20ab)
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*dotu-

.... AT *tor-: Trkm. torsukporsuk,Kzktorsıktay tombul, sağlıklı (bebek)

.... AMa.*doru-:Mo.doruğun, dorğu porsuk,HI.cWrgo ay.

([ekin 1985a:68)

*dofu
.... AT'*yoz: MK yoza- kısırlaşmak < yoz+a-, Trkm. yoz kısır (erkek

hayvanlar için), yozul-: kısırlaşmak (develer için), TT yoz kısır ve kuru;
işlenmemiş (toprak); vahşi

.... AMa.*doru: Mo. doruzayıf, aciz,kudretsiz; kalitesiz,HI. dor

([ekin 1975b: 279)

*dötu
.... AT *toz: Uyg. toz huş ağacı kabuğu, MK toz (töz), Çağ., Kzk.Kır. toz,

Tat. tuz, Baş. tuô ay., Yak. tuos ay. <*töz (~ Mo. toos huş kabuğu )
.... AMa. *döru: Mo. durusu(n) kabuk,özellikle de huş kabuğu, HI. dursay.,

Kim. dursn; Kim. tös,tösha huş ağacı < Tü.

Doerfertoz'un Türkçeden digerdilleregeçen şekilleri hakkında bilgiverirken,
sözcüğün kökenini de ele alır: Buna göre Steingass ve Berezin (Reşideddin)'de
Arapçaolarak gösterilmesiyanlıştır. Ramstedt'in Kalmukça sözlüğünde. Moğol

yazı diline ait ıous, toos şeklini Alt., Tel.. , Koy. tos şekliyle karşılaştırmasının

'. ve de Yak. tuos sözcüğüyle akraba görmesinin yanlış oldugunu, ses yasalarına

göre Yautçaşeklin *toz gibi z'li bir şekle gitmesi gerektiğini, diğer diyalektlerde
de z'li şekillerin bulunduğunu, dolayısıyla bu sözcüğün Kalmukçada Türkçeden
(tous, toos)ödünçlemeoldu~unu belirtir. Doerfer'in buraya kadar söylediklerine
katılıyoruz, ancak devamla şu görüşlere yer vermekte: Ramstedt'in aynı sözlü
günde Mo. duru-sun ile.Tü, toz (Mo. -u-=Tü. -o"") sözcüklerini karşılaştırdı
ğmı, fakat ünlüleriri farklı olmasından dolayı bu denkliğin imkansız olduğunu sa
vunur.. Ona göre AT *t'tJ.fa veya *d'fJ.fa ~ AMa. duru-rsun (Moğolcada u'nun
yanında a'nın benzeşmesiyle) şeklinde düşünmeliyiz, Bu aradaPoppe'nin 1927'
deki TeL., Koy., tos 'huş ağacıkabuğu'=GoL.tallo, Ma. tothon 'ay.'eşitleme-
sinin (yerindeolarak)kabuledilemez oldugunu belirtir. .

Doerfer'indüşündüğü türkçe varsayımsal*ırı.faveya*d'fJ.fa'ya şimdiye değin

(doğal olarak) rastlanmamıştır, Aynea Türkçe sözcüğün ana şeklinin iki heeeli
oldugunu gösterir herhangi bir kanıt da yoktur.Moğolca sözcüğünher iki heee- :
sindeki u'laragel~ee, bu da olsa olsa gerileyicibenzeşmeyle (regressive assimi
lation) açıklanabilir*doru ~ duru + sun.(+'sun için bak:. Kara 1983).

(Doerfer 1965: 612; Ras. 1969: 491b-492a; Tekin 1915b: 278; 1985a: 68)
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*döl .
- AT *töl: MK, Çağ. tölek sessiz, sakin,Osm. (Tarama)dölek ay., Çuv.

tülek ay. < Tat., Osm. dölen- sakinleşmek, (Anad.dölek, .dôlen-, dôlendir-,
dôleş-, dôlet- <*töle-,Clauson 1972: 498ab)

- AMo. *dölü: Mo. dölügen,döligeri , HI. dôlgôn ay.,Mo. dölügere
sessiz/sakin olmak, HI. dölgörö- ay.

- AMT *dölü: Evk, dulul- sakin olmak, dulumkun, dulumnu, dulumdu
sakin, sessiz, Ev. dolmin- sakin/soğukkanlı olmak, Lam. dulamsakin;
yumuşak, hafif, Orç. dutıgu-dutıgu,dutıgum sakin, barışçıl, sessiz, Ulç.
duugu-dusıgu, dunguygen ay.

Gombocz'daki Ü'lü Osm. dülen- şekli dölen- olarak düzeltilmeli. Türkçe
şeklin *töle-oldu~u açık; *töl+e- ? (TT dölen- için krş. TT güç, gücen--<
küç-şen-< kaç-e-n-ı.

(Gom. 1912:28~29. Tsin. 1975: 223ab; '{ekin 1985a:67-68)

*dÖr
-. AT *tifş: MK diş döş, göğsün başı, Trkm. d8ş, TT dôş, Yak. tüös ay., Kır.

tôş göğüs; dağ yamacı .

- AMo. döl: yamaç, meyil, iniş; agula-yin döl dağ yamacinın yükseltileri,
dağın 'terası' ,'seki, dölügü tepeden aşağı olan meyil, h~f eğim

- AMT *dölü: Ma. tulu göğüs (at için) «*dölü

Yakutça ve Türkmence şekiller, AT şeklin uzun ünlülü olduğunu belgeliyor.

Türk dillerindeki şekiller için bak. Doerfer TMEN II: 615.
(Tekin 1985a: 68)

*do-?
- AT "tôrt: ET tört, Trkm. dôrı, Yak. ıüôrt, Çuv. ıivadi, TT dört, fakat

dörd-ü
- AMo. *dör: Mo. dörbendört <*dör, dôçin <~d9rçin <*dör-tin kırk, dönen

dört yaşındaki hayvan, Mngr. dieran dört (sayı adlarına gelen-ban için krş,

ğurban, arban; harbanı

- AMT *dö: MT digin dört, Ev. digI dördüncü; dörtte bir, çeyrek, Lam. digi
ay., Orç. di dört, Ud. di dört, Ulç.dui(n)- dört, Ork. dundatçi dört kürekli kayık,
Nan. dui (di - digi) dört, Ma. duyn dört, çj. tü-yIn dört; Sol. dorbolcin 
durbulcin dört köşeli <Mo.

Poppe Türkçe şeklin t- 'li olmasından dolayı Moğolcadan yapılan eski bir
ödünçleme olduğu görüşündedir.Sözcük Orhon Türkçesinde var olduğuna, Orhon
Türkçesinde de (yaygın görüşe göre) Moğolcaalıntı olmadığına göre Türkçe tôr:

şekli alıntı olamaz (bu konu için bak. Larry V. Clark, "Mongol Elements in Old
Turkic?", JSFOu 75, 1977). Ayrıca her üç dilde de aynayrı ekler söz konusu,
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Mo. dôr-ben, Tü. tôr-t, Tu. dü-gün <*dö-gün. En önemliside Çuvaşçadas- ile
değil de ı- ile bulmamız; Çuvaşçada ise, hem tarihselaçıdan hem de Türk dilinin
tarihi gelişimi açısından Moğolca alıntı bulunamaz.

RamstedtKo. ıuri - ni dört sözcüğünü de-bu maddedeele alır. (Kuzeyndui
nlui - duin -luin). Tekin de ise EJ yoda bu maddededir (dahaönce 1974'te
Doerfer de kısaca değinmiştir). Benzingde Mançu-Tunguzcaana şekli *dügün
olarak tasarlar.

Doerferise bu denklikte Tunguzca şeklin ünlüsünden dolayı farklı olduğunu,

ancakMo. *dörberı ile Tu. *düginşekillerinin görünüşte yakın olmaklabirlikte,
hiç bir zaman Tü., Mo. *ö =Tu. *ü denkliğinin bulunmadığını: dahası Türkçe
ünlünün uzun,Tu. ünlünün kısa olduğunu belirtir. Doerfere görede bir ödünç
lemesöz konusu, ancak Türkçeden Moğolcaya, Ona göre AT *dor > Mo.
dôr-ben. Poppe'nin görüşlerine karşılık da, Moğolcadaki çok eski Türkçe. alıntı
larda Tü. ·t- = Mo. d- denkliği olduğu görüşündedir. Tü. ıaluy «*taloy veya
*daloy)= Mo. dalay. Ona göre Tu. şekil AMT*dügin'e gittiği için buraya ait
değildir, Aynca hiç bir zaman Mo. ö = Tu. ü denkliği olmamıştır (taluy'un
Türkçeolmayıp, kökenolarakÇince oluşu için bak. Clauson 502ab).

(poppe 1924:777; 1927a: 100; 1960: 110; Benzing 1955: 101; Rams. 1957: 146; Doerfer 1963:
82. 329-330; 1965: 608; 1'974:.137, 138.140 vd.; Ka1j.1971: 58-59; Miller 1971: Ş5; Tsin.

1975: 204a-205a; Bazin 1983:42; Tekin 1985b:12)

*dulı· . (diilı- ?)
-AT*yulı-: MK, Kıp. yılı-, Trkm. yıla-, Özb. yili-/ili-,TI ılı- ıhmak,

ısınmak; Az. ilıg, Tr ılık ılık; Uyg., MK ılığ sıcak; dık

;.., AMo. *dulı-: OMo. dula' an sıcak, Mo. dulaganılık, duluğaça- ılımak,

duiagara. ılık olmak,duluğahan ılık

- AMT *dulı-: MTdü- ısıtmak, Ev. dül- ısıtmak (güneş için); yükselmek,
.tırmanmak (güneş için), Lam. dül- ısıtmak, çj. tü-lu-wen sıcak, ılık

Doerfer denkliğe, Mo. u =Tü. ı ses denkliğibulunmadığını belirterek karşı

çıkar. Doerfer'in bu itirazına karşı Türkçe şekli yılı- <*yulı- (gerileyici benzeş
meyle)düşünmek de olası. Millerda Japoncayu 'sıcak su' sözcüğünü buraylail-
gili gö~. .

(Gom. 1912: 26; Poppe 1927a: 105; 1960: 23.75; 1975a: 184; Rams. 1957: SI; Lessing

1960: 272ab; Ras, 1969: 200b; Miller1971: 85; Doerfer 1974: 138; Tsin.. 1975: 221b; Tuna '

1983: 41; Tekin 1985b: 12; Kara 1987: 136)

*dÜl'i(n)
- AT *tuş: Tü. tüş öğle; güney (Mac del « Analsulg. *diil)~ MK tliş ödi

kuşluk vakti
- AMo.*düli: Mo. düli orta, gün veya gece ortası, gece yarısı
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"., AMT *dülin: MT dulin orta, Ev. duiiğla orta; öğle, öğle-vakti, Sol. duli,
dulin orta, Lam. dulağ orta, Neg. dold-dold elbiseyi aşağıdan yukan doğru

(ortadant) yırtma, iki parça etme; orta parmak, Orç. dulin orta, Vd. dul'atıkila
ortada, Ulç. dulinorta; yanm, yarı; Nan. dolgayan dolu, ortasına kadar dolu, Ma.
dulğakan az,pek az, Çj.tu-li-lah orta .

Rasanen ve Clasuon'da (tüş 3) Türkçe sözcük için uzunluk gösterilmez, bu-
nun için bak. Tekin 1975a.

(Gom. -1912: 19; Poppe 1927a: 100, 115; Riis. 1969: 507a; Kalj. 1971: 59; Clauson 1972:

559b; Tsİn. 1975: 222a-223a; Tekin 1975a: 167; 1985a: 63, 67)

*dütengü
-AT *üze7]ü: KB üzel1ü üzengi, Kip. üze7]ü, üzegü, TT üzengi ay., Kuzey

-Doğu ezene/ize7]e/ize7]iiüze7]e/üze7]i/üzö7]ö (Clauson), Çuv. yırana <*üre7]e
- AMo.·* düre7]ü: Mo. dürüge üzengi, OMo. dôre(~düre?) ay., KIm. döre,

Hl, OOr6; OMo. diIJü- <*düre- daldırmak, sokmak, içine yerleştirmek

- AMT *.ıtürengü: MT dureki üzengi,Ev. durald - durekiay., Sol. dure7]ki
Doerfer, Moğolca şekilleri sürekli ö'lü vererek Mo. ö =Tü. ü sesdenkliğinin

olamayacağını, bu sözcükler arasında denkliğin kurulabilmesi için Tü. 'Şeklin y
ile *yüze7]i olması gerektiğini, buna da hiç bir metinde/dilde rastlanmadığını

.belirtir; aynca Mo. d- =Tü. f/J- denkliginin de bulunmadığını öne sürer.Bang'ın

ise Türkçe şekli *üz 'üst'ten (üz+e-n-gü, ekler için krş. Gabainjgetirdiğini, so
nuçta bunun da bir 'teori' oldugunu belirtir.

Poppe, Doerfer'in bazı karşı çıkışlannın Moğol dil tarihinin onca bilinmeyen
gerçeklerindenkaynaklandığını belirtir. Örneğin Mo. dürüge. 'üzengi' ,=Tü. üze7]i
'ay.' iyi bir etimolojidir. Birincisi, üzeügi sözbaşı y- .sesini kaybetmiştir, (Orta
Anadolu) üce 'yüksek, yüce' <*yüce; üzik: 'yüzük' < yüzük örneklerinde oldugu
gibi, krş. Bar. izetıgü, Yak. isetşe, Çuv. ylrana <*ire7]gü ay. Mong..doro
'üzengü' şeklindeki. ilk hece o sesi ikincildir; döröge de geriye(ffi. tsön 'az, kü
çük'; Bur. usön ay. < üçügen 'küçük'te oldugu gibi) ö'lü dörö şekli de dürü
'içine koymak'tan dürüge'ye gider. Doerfer verilen sözcüğün.ana şeklinin Türkçe
kökenli oldugunu kanıtlamak için bunlann sadece Türkçede korunduğunu say
makta, oysa bazı Altaycasözcüklerin kökü, dürü- 'içine koymak' örneğinde ol
dugu gibi, Moğolcada korunmaktadır.

Altayca *düre7]Ü, daha doğrusu GT üzengü için son kökenbilim açıklaması

.Şinasi Tekin tarafından yapılmıştır. Ş.Tekin, şimdiye değin diger metinlerde geç_.
meyen, yalnızca Maitrisimit'in Hami nüshasında geçen ming kigeliktilgenin
yarataglağ tamka ayasınta izengidükinte bekiz belgülük közünür .cümlesinde
görülen ve 'ayak tabanı' anlamına gelen izengülük ('yz'nkwlwk=Skr. pôda-talaı

.. sözcüğünüele alır. Devamlabu zsözcüğü *iz+e-n-gülük olarakçözümleyerekGe-
nel Türkçe iz ve izlik 'ayak izi' (ED 277ab) ile karşılaştınr,Daha sonra üzengi'
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nin Karahanlıca, Yakutça, Çuvaşça ve Abakan diyalektlerindeki şekillerylebun
ların açıklamalarınayer verir. Kısaca, izengülüksözcüğünün ana anlamının '*bir
şeyin izi' > '*aya~ın alt tarafı' > 'taban' (Uygur) anlamıiıdan 'üzengi'yegeçtiğini

belirtir. 11. yy.danberi de ü-'lü şekillerin görüldüğünü belirtir: Ayrıca Tü.

üzengü, Mo. dôrüge (~·dürüge!) denkliğine değinerek bu denkliğin ikikez çü
rütüldüğünü (Doerfer, Röna-Tas) belirtir. Sonuç olarak Türkçe sözcüğün 'ayak

tabanı' anlamındandönüşümle 'üzengi' anlamınıkazandığını savunur,
Bu varsayımlara şimdilik en az iki açıdan karşı çıkılabilir: Birincisi Türkçe

sözcük için birden' fazla dönüşüm, anlam aktarımı düşünülmesi; ikincisi, Moğol
ca şekillerdekiö'lerin asli değil ikinciloluşu açısından (bunun için bak. Poppe

1975a: 173). Benzer d~» ~-için krş, Jap. ir-u sokmak = Ko. til- «*dürü-.
(Gom.1912: 5; Rams. 1915b: 74; Poppe 1927a: 106, 113; 1927b: 153; 1957: 52, 149; 1960:
23; 1975a: 173, 182; Doerfer 1965: 148-149; 1975: 326-327 Miller 1971: 85; Clauson: 1972:
289b;Tsin. 1975: 226b; Ş.Tekin 1985: 237-240; T.Tekin 1985b: 80)

*dllri(n)
- AT *yilz: Orh., Uyg. yüz yüz, çehre, MK yaz ay., KB, Çağ., Kip., Osm.

yüz, Tuv. çüs, Yak.sas
- AMO. *düri: Mo. duri, dürsün yüz, görünüş, şekil

- AMT *dürin:MT durun nakış, resim, Ev. durun nakış, resim; işleme, Sol.
duru görünüş, biçim, şekil, Neg. duyin - duyun görünüş, suret; tasvir,
betimleme, Orç., Ud. dü(n-) [<*duyun <*durun] dış görünüş.ısuret, Ulç.,Ork.
duru(n-) dış görünüş, suret; figür, N~. duru [duru(-)] ay., Ma~dursukibenzer,
benzeyen, andıran

Araştırmacılar dahaönce Türkçe yüz ile Mo. niğur, niur arasında ilgi
kurmuşlarsada günümüzde bu birleştirmelerden vazgeçilmiştir. Clauson ise AT
şekli ii- ile düşünmesinden dolayı (Çuv. nir'ı d~ katarak) Mo~olca şekli niğur,
ni'ur olarak alır, Rasanen ise Mançuca için durun'sı verirken Moğolca için niğur

örneğini verir, .
Jap. irö 'renk, görünüş, sima' < yirö <*yüre <*düre ve Ko. thır<*thör

'kalıp, biçim, çerçeve, makine' örnekleri de buraya katılabilir (bak. Murayama,
" Poppe, Miller, Tekin, Choi) .:

(Poppe 1927a: 105; 1960: 23, ll, 135, 138; 1975: 180; Rams, 1957: 51, 113, 149; Murayama
1962: ll; Ras. 1969: 213b-214a; Miller 1971: X,85; Clauson 1972: 983a, 2 yü:z; Tsm.

1975: 225b-226a; Tuna 1983: 41; Tekin 1985b: 1~, 80; Choi1985: 176) .

*düri-
- AT "tüz-: Uyg., MK, Çağ, tüz- düzmek, sıraya- koymak, düzenlemek;

şekillendirmek, TT, Kzk., Trkm. düz- ay., Ça~. tüzükktiral, düzen, yasa, TT
tüze hukuk, tüzel hukuki, tüzük tüzük, nizamname (son üç-örnekneologismeş,

-. AMo. düri-: Mo. dürim kural, yasa
(Tekin 1975b: 279; Türkçe Sözlük c.II TDK 1983: 1216b)
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Başlıca Kısaltmalar

AA AnaAltayca

tr tık Türkçe
AT' AnaTürkçe
ET EskiTürkçe
OT ortaTürkçe
GT GenelTürkçe

AMo. AnaMoğolca
OMo. OrtaMoğolca
Mo. Moğolca

(Prota-Altaic)

(Pre-Turkic)
(Proto-Turkic)
(OldTurkic)
(Middle Turkic)
JCommonTurkic) .

(proto Mongolian)
(MiddleMongolien)
(Mongolian)

i

AMT AnaManço-Tunguzca(ProtoManchu-Twıgus)
MT Manço-Tunguzca (Manchu-Twıgus)


