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1. Şu san yıllarda Avrupa'da türlü ulusların etnojenezi alanında ' 
birçok çalışmalar yapıldığına tanık oluyoruz, özellikle Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğinde bu yolda sürekli olarak birtakım çalışmalar 
yapıldığını görüyoruz. 

Ulusların etnojenezi problemi, çok yönlü ve karışık bir problemdir. 
Bu alandaki çalışmaları yalnız ulusların uzak geçmişi yönünden değer-
lendirmekle kalmayalım. Etnojenez problemi ulusların yeni yaşamların-
da da büyük bir ağırlık kazanmıştır. Bu bakımdan bu yoldaki bilimsel 
çakşmaların yaygınlaşması doğaldır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği topraklarında yaşayan ulus-
lar arasında Türkmen, Özbek, Başkurt, Tatar, Kırgız, Kazak, Kara 
Kalpak gibi türlü adlarla anılan Türk kollarının büyük bir yer tuttuğu-
nu biliyoruz. Rus bilginleri şimdiye değin bu Türk kollarının etnojenezi 
üzerinde durarak birtakım çalışmalar yaymışlardı. Bundan birkaç yd 
önce D. E. Eremeev de Etnogenez turok (Moskva 1971) adlı küçük bir 
eser yazarak Türklerin etnojenezi problemlerini ana çizgileriyle gözden 
geçirdi. Yazar, eserine Türklerin etnojenezi adım vermişse de, ikinci 
başlığında Türklerin kökeni ve ethnique tarihinin ana evreleri üzerin-
de durduğunu belirtmek ihtiyacını duymuştur. 

Bakû'de çıkan "Sovetskaya tyurkologiya" dergisinde Eremeev'in 
kitabı üzerine birkaç değerlendirme yazıldı. Ancak, Türk bilim çevrele-
rinde bu eser bugüne değin bir tepki görmedi. 

* 1978'de istanbul'da toplanan I, Ulusal Türkoloji Kongresine bildiri olarak sunul-
muştur. 
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Eremeev'in, Türk ulusunun, etnojenezi üzerinde dururken savun-
duğu görüşler, Türk dili, Türk tarihi ve Türk kültürü bakımlarından 
ilginçtir. Eserde yazarın dile getirdiği sağlam birtakım görüş ve gözlem-
ler vardır. Ancak, onun, Anadolu Türklüğünün ulus olarak oluşması 
yolunda ileri sürdüğü savların bir bölümü uzun uzun tartışılmaya muh-
taçtır, sanıyoruz. 

1973'te istanbul'da toplanan I. Uluslararası Türkoloji Kongresine 
sunmuş olduğumuz küçük bir bildiride, Eremeev'in imece geleneği konu-
sundaki savına değinmiş, Türkler arasında karşılıklı yardımlaşma gele-
neklerinin eskiliğine dayanarak imecenin Anadolu'da adıyla sanıyla bir 
Türk geleneği olduğunu belirtmiştik.1 

Bu bildirimizde Eremeev'in başka bir savı üzerinde durmak isti-
yoruz. Eski yurtlarından Anadolu'ya gelip yerleşen Türklerin göçebe 
yaşamı sürdürdüklerini döne döne vurgulayan yazar, Türklerin ekinci-
liği Anadolu'da öğrendiklerini ileri sürüyor, özellikle ekincilik alanında 
kullanılan aletlerin yerli kavimlerden (Rumlardan, Ermenilerden, Kürt-
lerden) alındığını belirtiyor. Türklerin Anadolu'da kullandıkları aletlerin 
tip bakımından yerli kavimler arasında kullanılan aletlere benzediğine 
değiniyor. Yerli dillerden alınma sözler üzerinde durarak tırpan, di-
ren, düven, gübre, sınır, nadas, demet, tınaz gibi birtakım örnekler 
veriyor (233. s.) 

Eremeev, eserinde, görüşlerine dayanak olarak sık sık Türk dilinin 
tanıklığına baş vuruyor. Türk dilinin bu bakımdan büyük bir değer taşı-
dığı açıktır. Yalnız, yazarın, Türk dilinin tanıklığını çok defa  tek yanlı 
olarak kullandığını ve ancak işine uygun gelen veri ve örneklerle yetin-
diğini saklamayalım. Eremeev, yabancı dillerden gelen sözleri her yerde 
göz önüne aldığı halde Türk diyalektlerinde kullanılan ortak sözleri ih-
mal ediyor. Yazar, Anadolu'ya par excellence göçebe bir topluluk 
olarak gelen Türklerin hayvancılığı bile Anadolu'da geliştirdiklerini 
savunuyor, özellikle büyük baş hayvancılığın Anadolu'da geliştiğini 
söylüyor (235. s.) 

2. Bizim bildiğimize göre, yurdumuzda eski Türklerin ekinciliği 
alanında bugüne değin yapılan çalışmalar çok az ve dağınıktır. Bu yol-
daki bilgilerimizin ne denli ilkel kaldığını belirtmek üzere birkaç örnek 
verelim. 

1 Anadolu'da toplu yardımlaşma gelenekleri. İmece.  Türk Dili XXIX , 545-549. s. 
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Ziya Gökalp, Türk medeniyeti tarihi (İstanbul 1926) adlı eserinin 
birkaç yerinde bu yolda birtakım bilgiler vermiştir. Örneğin eserinin 
Islâmiyetten evvel Türk iktisadı adlı beşinci kitabında, eski Türklerden 
söz ederken bakınız ne gibi bilgiler veriyor: " . . . Eski Türkler, göçebe 
olmakla beraber, her birinin ayrıca, bir parça arazisi de vardı. 

. . . Türkler, eskiden beri buğday, arpa, pirinç, darı, mısır ekerlerdi. 
Asma, elma, dut fidanları  yetiştirirlerdi. Araziyi sulamak için pek çok 
arklar açmışlardı. . . 

Eski Türkler, çiftçilik  yapmağa muhtaçtılar: Çünkü, ekmek yap-
mak için buğdaya, hayvanlara yem olmak üzere, arpa ile mısıra, kımıza 
katarak "tarasun" adlı bir nevi içki yapmak üzere de darıya muhtaçtı-
lar. Yemişleri çok sevdiklerinden, asma, erik, elma, dut fidanları  yetiş-
tirirlerdi." (306-307. s., İsmail Aka - Kâzım Yaşar Kopraman baskısı 
338-339. s.). 

Gökalp, bu kitabın başka bir yerinde de bu bilgileri tekrar etmiştir: 
" . . . Eski Türkler göçebe olmakla beraber, her birinin ayrıca bir parça 
arazisi de vardı. 

. . . İli, Tarım, Seyhun, Ceyhun vadilerindeki Türkler eskiden beri 
buğday, arpa, pirinç, darı, mısır ekerler; asma, elma, dut fidanları  yetiş-
tirirlerdi. Araziyi sulamak için pek çok arklar açmışlardı. 

Türkler darıdan bir nevi şarap yaparlardı. Bunu kımızla karıştır-
dıktan sonra, hasıl olan içkiye (tarasun) adını verirlerdi. En nefis  içkileri 
bu idi. (Leon Cahun)" (331-332. s., İsmail Aka - Kâzım Yaşar Kopra-
man baskısı 365-366. s. Bu baskıda Leon Cahun'ün adı verilmemiştir.) 

Son olarak Gökalp, eserinin bir yerinde daha bu yolda birtakım 
bilgiler vermiştir: "Eski Türkler göçebe olmakla beraber, ziraatten de 
büsbütün mahrum değildiler. (Tarasun) adlı içkilerini darıdan yaparlar-
dı. . . " (345. s., İsmail Aka - Kâzım Yaşar Kopraman baskısı 380. s.) 

Prof.  M. Fuad Köprülü de Türk edebiyatı tarihi (İstanbul 1928) adlı 
eserinde eski Türklerin yaşamını gözden geçirirken Gökalp'ın bu yolda 
verdiği bilgileri olduğu gibi aktarmakla yetinmiştir: " . . . " i l i , Tarım, 
Seyhun, Ceyhun" vadilerindeki Türkler eskiden beri buğday, arpa, pi-
rinç, darı, mısır ekerler; asma, elma, dut fidanları  yetiştirirlerdi. Ara-
ziyi sulamak için pek çok arklar açmışlardı. . . " (13-14. s.) 

Yazar, eserinin başka bir yerinde de Gökalp'ın verdiği bilgileri kul-
lanmıştır:" . . . Başlıca içkileri halis kısrak sütünden yaptıkları "kımız" 
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la, "tarasun" adlı dan şarabıydı. Göçebe olmakla beraber ayrıca toprak-
ları da vardı; onu ekip biçerler, araziyi İska için mükemmel arklar açar-
l a r d ı . . . " (27. s.) 

Prof.  Köprülü'nün bu bilgileri Gökalp'tan aldığı açıktır. Gökalp'in 
ise Leon Cahun'den yararlandığı anlaşılıyor. Ancak, bu bilgilerin bir 
bölümü düzeltilmeye ve tartışılmaya muhtaçtır. Örneğin eski Türklerin 
mısır yetiştirdikleri yolundaki bilgiler yanhştır. Mısırın bir Amerika bit-
kisi olduğunu biliyoruz. Buna göre Türklerin eski yurtlarında mısır ek-
tikleri kolay kolay düşünülemez. Eski Türkleri bir yana bırakalım. Çağ-
daş Türkler arasında bile 'mısır' için ortak bir ad kullanılmadığını belir-
telim. Balkarlar 'mısır'-a nartux admı verirler. Nogaylar nartuk bi-
çimini kullanırlar. Azerî alanında gargı dalı adı kullanılır. Anadolu'da 
da bu bitkiye birçok adlar verilir. Darı, cin darısı, meke, mekke 
(veya meki), lazot veya lazut . .. gibi. Başlangıçta Anadolu'da 
Mısır  buğdayı olarak adlandırılan bu bitki, kokoroz adını da al-
mıştır. Bu adm yabancı dillerden geldiği anlaşılıyor. Bulgarca, Sırpça, 
Macarca, Romence, Almanca gibi dillerde kullanılan bu adın kökenini 
bilmiyoruz. 

Bunun gibi, eski Türklerin pirinç ektikleri yolundaki bilgi de tartı-
şılmaya değer. Türkçe pirinç adının Farsçadan alındığım biliyoruz 
(Farsça birine). Eski Türkler bu bitkiye tuturkan adını verirlerdi. 

Bunlardan başka, eski Türklerin tarasun adlı bir içki yaptıkları 
da yanlıştır. Eski Türklerin ağartğu, baksun, begni, bor, boza, 
çakır, süçig (kızıl  süçig) gibi birtakım içkileri vardı. Ancak, tarasun 
(darasun)  Moğollar arasında kullanılan bir içkidir.. . 

3. Bildirimizde Türkler arasında ekincilik alanında kullanılan bir-
kaç ana kavram (saman,  saban) üzerinde durmak istiyoruz. Türkçe 
saman ve saban biçimlerinin eskiliği ve yaygınlığı, Türklerde ekinci-
liğin gelişmesi üzerine açık bir fikir  verebilir. 

Şimdi saman sözünün Türk dil ve diyalektlerindeki eski ve yeni 
biçimlerini gözden geçirelim. 

Türkçe saman sözü Eski Uygurca belgelerde saman olaıak geçer: 
yeti kaıjlı saman 'yedi araba saman' (Drevnetyurkskiy slovar' 483). 
Kâşgarlı Mahmud saman 'Stroh' sözünü Çigilce bir biçim olarak belirt-
miştir (C. Brockelmann, Mitteltürkischer Wortschatz. Bucapest-Leip-
zig 1928. 170. s.). Divanü lûgati't-Türk yazarına göre, Guzlaı arasında 
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bu söz yerine küıvük 'Stroh, Hâcksel' sözü kullanılır (Brockelmann, 
119. s.). Zemahşerî'nin Mukaddimetü'l-edeb adlı sözlüğünde saman 
sözü sana :ma :n olarak verilmiştir (A. K. Borovkov: Tyurkskaya lek-
sikologiya 106. s.). Ancak, bu biçim şimdilik bir hapax legomenon''dur. 
Bu bakımdan Zemahşerî'nin sakladığı bu veriye saman sözünün tarihi 
bakımından büyük bir değer verilemez. 

Çağdaş Türk diyalektlerine gelince: Anadolu Türkleri arasında 
saman biçiminin kullanıldığını biliyoruz. Anadolu ağızlarında saman 
sözü yanında çelmik, çelmik sözü de kullanılır ('buğday veya başak-
la karışık iri saman'). Bundan başka, yurdumuzun birçok yerlerinde 
gevik sözü de geçer. Bu söz, Afyon,  İsparta, Bolu, Denizli, Konya ille-
rinde 'ekinin sap ve kabuğu, boş başak' anlamına gelir. Denizli ve Muğla 
illerinde ise 'savrulan harmandan arta kalan ezilmemiş, iyi dövülmemiş 
başak' olarak kullanılır. Anadolu'nun birçok yerlerinde gevik yerine kevik 
biçimi de geçer. Ankara ve Konya illerinde 'buğday kavuzu', İçel'-
de ise 'iri saman' kevik olarak adlandırılır. Tarsus'ta ise 'yere düşmüş 
fakat  içindeki taneleri çıkmamış başak' bu adı alır. 

Bugün Anadolu'da dar bir alanda kalan gevik, kevik sözü, eski-
den yaygın olarak kullanılan bir sözdü. Örneğin Divanü lûgati't-Türk'te 
bu söz küıvük 'Stroh, Hâcksel' (Brockelmann 119. s.) olarak geçer. 
Kâşgarlı Mahmud'a göre, küıvük Guzca bir sözdür. Daha sonraki Kıp-
çakça süzdüklerde bu söz kevük 'paille; paille hachee' olarak geçer 
(Ananiasz Zajaczkowski, Yocabulaire arabe-kiptchak de l'epoque de 
l'Etat Mamelouk. Warszawa 1958. 30. s.). Divanü lûgati't-Türk'te bu 
veri harekesiz yazılmıştır. Kıpçakça sözlüklerde de hareke kullanılma-
mıştır. Ancak, Anadolu ağızlarında kullanılan biçimleri göz önünde tu-
tarak Brockelmann'ın küıvük diye okuduğu veriyi kevük olarak düzel-
tebiliriz. 

Anadolu'da bu anlamda kesmik veya kesmük sözü de kullanılır. 
Örneğin Ankara çevresinde 'buğdayla veya başakla karışık iri saman'-a 
kesmik adı verilir. Manisa, Samsun, Bolu, Giresun, Zonguldak, Gümüş-
hane illerinde ise 'harmanda iyice dövülmeyip iri kalan sap'-lar kesmik 
olarak adlandırılır. Balıkesir ve çevresinde kesmik veya kesmük ye-
rine kesik 'başaklı kaba saman, kesmük' biçimi kullanıla. 

Anadolu Türkleri gibi, çağdaş Türkler de 'saman'-a birçok adlar 
verirler. Örneğin Sagaylar çicir adını kullanırlar. Hakaslar ise 'saman'-a 
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sızır adını verirler. Çolım Türkleri ve Televütler ise sürek 'klein zer-
hacktes Stroh' biçiminden yararlanırlar.. . 

Ancak, bu adlar dar bir alanda kalmıştır. Çağdaş Türkler daha çok 
saman adını kullanırlar. Örneğin Türkmenlerin bu adı olduğu gibi sak-
ladıklarını biliyoruz. Ancak, Türkmenler 'saman'-a şıpal adını da ve-
rirler. Kazan Tatarları ise saban biçimini kullanırlar. Bunun gibi, Ka-
zaklar da 'saman'-ı saban olarak adlandırırlar. Ancak, Kazaklar saban 
yanında salam biçimini de kullanırlar. Bu biçim birçok diyalektlerde 
de yaygın olarak geçer. Örneğin Başkurtlar saman'ı halam (<  sa-
lam) olarak adlandırırlar. Kara Kalpaklar da 'saman'-a saban adını 
verirler. Bundan başka, Kara Kalpaklar 'saman'-ı topan olarak da 
adlandırırlar. Şorlar toban biçimini 'der Mehlstaub' olarak kullanırlar. 
Nogaylar da 'saman'-a toban adını verirler. Ancak, toban yanında 
Nogaylar salam biçimini de kullanırlar. Kuzey Kafkasya  diyalektle-
rinde de salam yaygın olarak geçer. Örneğin Balkarlar salam biçimini 
kullanırlar. Bundan başka, Oyrotların da salam biçimini kullandıkla-
rını biliyoruz. Kırgızlar ise samal 'das Stroh' biçimini kullanırlar. An-
cak, Yudaxin Kırgızların yalnız saman biçimini kullandıklarını bildiri-
yor. Kırgızlar 'kesmik'-e topon adını verirler. Kırgızcada saman to-
pon 'saman ve kesmik' anlamına gelir. Özbekler yalnız somon 'kesil-
miş saman, kesmik' biçimini kullanırlar. Son olarak, Tuvalar da 'sa-
man'-a yalnız savar/ adını verirler. 

Çuvaşlar 'saman'-ı ulam olarak adlandırırlar. H. Paasonen, Csu-
vas szojegyzek (Budapest 1908. 192. s.) adlı sözlüğünde bu sözü ? işa-
retiyle Tatarca salam biçimiyle birleştirmişti. Son olarak V. G. Egorov, 
Etimologiçeskiy slovar' çuvaşskogo yazika (Çeboksan 1964. 272. s.) 
adlı eserinde karşdık olarak Tatarca, Kazakça, Nogayca salam, Baş-
kurtça halam biçimleri yanında Başkurtça, Tatarca ülen 'ot', Oyrot-
ça ölörj sözlerini de vermiştir. Ona göre, Çuvaşça ulam, Moğolca 
ölüng'  den veya Rusça soloma 'dan bile gelmiş olabilir. 

Çuvaşça ulam biçimini bir yana bırakalım. Türk diyalektlerinde 
kullandan saman, saban, samal ve salam biçimlerini tartışalım. 

Türkçe saman biçimiyle Tatarca, Kazakça gibi diyalektlerde kul-
lanılan saban biçimi arasındaki ilişki fonetik  bakımından açıktır. Türk 
diyalektlerinde -m- ~ -b- değişmelerine sık sık tanık oluyoruz, işte bir-
kaç örnek: 
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1. Şorca, Sagayca alban 'Tribut, Abgabe', Türkî alban ~ Oyrotça 
alman 'Tribut, Abgabe'. 

2. Tuba çıbalı 'die Ameise', Kumandı çubalgı 'die Ameise', 
Televütçe çımalı 'die Ameise', Tarançı çümele 'die Ameise'. 

3. Oyrotça, Televütçe, Tatarca Kazan çılbır 'ein Leitstrick des 
Pferdes',  Kızgızca çılbır •—• Kırgızca çılmır (  > çılmar 'der Leit-
strick'. Anadolu ağızlarında çılbır, çılbır (  ~ cilbir) 'yulara takılan 
ip' olarak kullanılır. Bütün bu biçimlerin Moğolcadan alındığını bili-
yoruz. 

4. Türkî, Tarançı çibin 'die Fliege', Oyrotça çimin 'die Fliege'. 
Oyrotçada çimin yanında çümü ıj 'die Fliege' olarak da geçer. Anadolu 
ağızlarında çibin (  ~ cibin) biçimleri kullanılır. Ortak kültür dili-
mizde ise -lik ekiyle yapılmış bir türevi (cibinlik) saklanmıştır. 

5. Türkçe ipek, Oyrotça yibek 'die Seide, der Seidenfaden', 
Şorca, Sagayca çibek 'Seide, Baumwolle' <—> Şorca, Sagayca çimek 
'rote Fâden zum Sticken', Madırca çimek 'die Seide'. 

6. Türkçe çolpan 'die Venüs', Televütçe çolbon, Kazakça şolpan 
'die Morgenröthe', Şorca şolban, Sagayca solban 'die Venüs' ~ Tele-
vütçe çolmon 'die Venüs'. 

7. Türkçe çubuk, Oyrotça, Televütçe, Tatarca Kazan çıbık 
'die Rute, ein dünner Stock', Türkî çibik 'die Rute, der Stock', Türkî 
çubuk 'der Stock' ~ Sagayca sımık 'die Rute', Sagayca şımık 'die 
Rute'. 

8. Türkçe damak 'der Gaumen', Oyrotça, Televütçe, Sagayca, 
Kazakça, Tatarca Kazan tamak 'die Kehle' <—' Şorca tabak 'die Kehle'. 

9. Türkçe değirmen, Tarançı tügürmen 'die Mühle', Televütçe 
termen, Kazakça tirmen, Oyrotça, Şorca, Kırgızca terben, Sagayca 
terben. 

10. Türkçe duman 'der Nebel', Oyrotça, Televütçe, Kırgızca, 
Kazakça tuman 'der Nebel, die Finsterniss' ~ Şorca, Sagayca tuban 
'der Nebel'. 

11. Kazakça, Tatarca Kazan kaban 'der Eber, das wilde Schvvein' 
<—' Oyrotça kaman. 
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12. Türkçe kopuz, Türkî kobuz 'ein musikaüsches Saiteninstru-
ment, die Kobus' ~ Oyrotça, Televütçe, Şorca, Sagayca komıs 'ein 
Musikinstrument', Hakasça xomıs. 

13. Kazakça, Şorca, Sagayca oba 'der Haufen,  Hügel, Grabhügel, 
Kurgan' ~ Şorca, Sagayca oma 'der Kurgan, Kurganstein'. 

14. Türkçe topuk, Sagayca tobık 'die Kniescheibe, das Knie', 
Kazakça, Tarançı tobuk 'die Kniescheibe, das Knie' ~ Televütçe 
tomık 'die Kniescheibe', Hakasça tomıx,, tomax. 

15. Türkçe sabun 'die Seife',  Şorca, Sagayca, Kazakça, Tatarca 
Kazan sabin 'die Seife'  ~ Oyrotça, Televütçe, Kırgızca samın 'die 
Seife'. 

16. Türkçe taban, Şorca, Sagayca, Tatarca, Kazakça taban 'die 
Solıle' <—< Oyrotça, Televütçe taman 'die Sohle am Fusse, die Stiefel-
sohle, der Schlittenlauf'. 

17. Oyrotça, Televütçe, Şorca, Sagayca, Kazakça, Tatarca Kazan 
tamir 'die Wurzel, die Wurzelfasern'  Şorca tabir 'die Ader', Hakas-
ça tabir. 

18. Türkçe temriye, Kazakça temiretke 'die Flechte (Hautkrank-
heit)' <—- Şorca tcrbe 'die Sommersprossen, die Flechte (Krankheit)'. 

19. Tümence, Başkurtça tirme 'das Filzzelt', Nogayca terme: 
terme üy 'göçebe çadırı' >—' Sagayca terbe 'die Jurte'. 

20. Televütçe türme 'das Gefângniss',  Oyrotça türmö ~ Şorca 
türbe, Kumandıca türme (Baskakov). Kâşgarlı Mahmud da bu veriyi 
türme 'Gefângnis'  (Brockelmann, 224) olarak vermiştir. 

21. Türkçe yirmi < yigirmi 'zwanzig', Oyrotça yirme Şorca 
çegirbe 'zwanzig', Sagayca çebirge 'zwanzig', Yakutça sürba. 

Bu örneklere göre, saman biçiminin saban sözünden çıktığı açık 
olarak anlaşılıyor. Türk diyalektlerinde saban sözünün saman biçimi-
ni almasında -n sesinin rolü açıktır. Yukarıda verilen alban > alman, 
çibin > çimin, çolpan (>  çolbon) > çolmon, kaban > kaman, taban 
> taman gibi örneklerde de bu sesin baskısı vardır. 

Kazaklar, Kara Kalpaklar, Nogaylar, Oyrotlar, Tatarlar arasında 
kullanılan salam biçimine gelince: Bu biçimin saman biçiminden çık-
tığı anlaşılıyor. Kırgızcada saman biçimi yanında samal biçiminin 



T Ü R K L E R D E E K İ N C İ L İ Ğ İ N G E L I Ş M E S I 9 

geçtiğini belirtmiştik. Bu sonuncu biçimin bir dissimilation sonunda 
meydana geldiği anlaşıkyor. Türk diyalektlerinde buna benzer birçok 
örneklere tanık oluyoruz. Örneğin Televütçe sırtım 'der Symyn, eine 
Abteilung Soldaten' ( < Moğolca sumun) sözünün Sagaycada sımıl 
'das Geschlecht, die Nachkommenschaft,  die Horde' biçimini aldığını 
biliyoruz. Buna göre, saman > samal dissimilation'u Türk diyalektle-
rinde sık sık rastlanan bir olaydır. 

Bizim inancımıza göre, Kazaklar ve Tatarlar arasında gördüğümüz 
salam sözü, Kırgızlar arasında kullanılan samal biçiminin metathetique 
bir biçimidir: saman > samal > salam. 

Türk diyalektlerinde kullanılan salam sözünün Slavcadan alındığı 
ileri sürülmüştür. Örneğin W. Radloff  (IV, 353) Tatarca salam 'das 
Stroh' sözünün Rusçadan geçtiğini belirtmişti. Son olarak Kaare Grön-
bech (Komanisches Wörterbuch. Kopenhagen 1942) de Kumanca sa-
lam 'Stroh' biçimini Rusça bir alıntı olarak vermiştir. 

Beitrâge zur türkischen Wortforschung  (Körösi Csoma-Archivum 
III, 1941, 129-143) adlı yazımızda (134-135. s.), bu eski savı tartışmış, 
Türk diyalektlerinde kullanılan salam sözünün Slavca slama (/—< Rus-
ça soloma) biçimiyle birleştirilemeyeceğini belirtmiştik. O yazımızda 
belirttiğimiz gibi, Slavca slama sözü Türkçe salam biçimini ses bakı-
mından kolay kolay karşılayamaz: Türk diyalektlerinde Rusça soloma 
( ~ Slavca slama) sözüne dayanan bir alıntının salama olarak geçmesi 
gerekir. Türk diyalektlerinde soloma biçiminin sonundaki -a 'nm düş-
mesi anlaşılamaz. 

Bu bakımdan ilginç bir örnek olarak Kumanca samala 'zift'  sözü-
nü kullanabiliriz. Grönbech'in belirttiği gibi (Komanisches Wörterbuch, 
213), bu söz Rusçadır (Rusça smola). Rusça smola biçiminin sonun-
daki -a Kumancada saklanmıştır. Buna dayanarak Rusçadan (Slavca-
dan) alındığı ileri sürülen salam sözünün salama biçimine girmesi 
beklenirdi. (Kumanca samala sözü Kıpçakça sözlüklerde de samala 
olarak geçer. Bundan başka, Kıpçakça sözlüklerde 'zift'  anlamına gelen 
bir söz daha geçer: teğet. Bilindiği gibi, bu söz de Rusçadır.) 

Yukarıda verdiğimiz eski yazımızda, samal > salam metathese' -
inden söz ederken benzer bir örnek verememiştik. Şimdi o yazımızı 
bu bakımdan bütünleyebiliriz. Rusça smola sözü Kumukçaya sılama 
biçiminde geçmiştir. Buna göre, Kumukça sılama'nın metathetique 
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bir biçim olduğu anlaşılıyor: *sımala > sılama. Bu metathese örneği 
yukarıda sözünü ettiğimiz samal > salam metathese 'inden farksızdır. 

Son olarak, Türk diyalektlerinde yer yer Rusça alıntılara rastlan-
dığını belirtelim. Şorca mosta 'die Brücke', Altayca mosto, Sagay-
ca posta, Tümence pestült 'der Hirt', Televütçe, Altayca posko 'das 
Wachs', Sagayca poçka 'das Fass', Televütçe poçko, Şorca porahay 
'die Ameise', Sagayca porana 'die Egge' gibi. Ancak, bu alıntılar 
dar bir alanda kalmıştır. Yalnız arış 'der Roggen, Winterrogen' sözü 
az çok yaygınlık kazanmıştır. Altayca, Televütçe, Şorca (arış)  ve Sa-
gayca (arış)  gibi diyalektler yanında Tatarcada da kullanılır (arış). 
Yukarıda belirtildiği gibi, salam biçimi Türk diyalektlerinde yaygın 
olarak kullanılır. Rusça bir abntınm Türk diyalektlerinde bu denli bir 
yaygınlık kazanması beklenemez. 

4. Türkçe saman sözünün eski ve yeni biçimlerini gözden geçir-
dik. Bildirimizin bu bölümünde de saman'ın kökenini tartışalım. 

Prof.  Martti Râsânen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs 
der Türksprachen (Helsinki 1969) adb sözlüğünde saman sözüne yer 
vermişse de, köküne veya kökenine değinmemiştir. Onun gibi, Sir Ge-
rard Clauson da An Etymological Dictionary of  Pre-Thirteenth-Century 
Turkish (Oxford  1972) adlı sözlüğünde saman sözünü almış, ancak kö-
kü üzerine bilgi vermemiştir. 

Bildirimizin 3. bölümünde verdiğimiz örneklere göre, saman sö-
zünün sahan biçiminden çıktığı anlaşılmıştır, sanıyoruz. Bizim inancı-
mıza göre, saban (>  saman) biçimi Türkçe sap 'tarladan harman 
yerine getirilen ve henüz dövülmeyen hububat' kökünün -n ekiyle yapıl-
mış bir türevidir: sap-\-an > saban > saman. 

Bu türevdeki -n eki, Türk diyalektlerinde yaygın olarak kullanılan 
denominal bir ektir. Prof.  J. Nemeth, Die Voksnamen quman und qün 
(Körösi Csoma-Archivum I I I , 1 9 4 0 , 9 5 - 1 0 9 ) adlı yazısında ( 1 0 9 . s.) bu 
yolda birtakım örnekler vermişti. Örneğin Türkçe (ve Tatarca) alan 
'lichte Stelle im Walde' - Oyrotça ala yer (ala  'bunt, scheckig, gestreift, 
grossfleckig'),  Tarançı, Kazakça atan 'verschnittenes Kamel' (Ka-
zakça atan tüö) - Oyrotça, Kazakça at 'das beschnittene Pfeıd,  Wal-
lach' (Ortak Türkçe at 'Pferd')  gibi. Prof.  Nemeth, W. Bang'ın Keleti 
Szemle ve Ungarische Jahrbücher gibi dergilerde çıkan yazılarında da 
bu yolda birtakım örnekler verdiğini belirtmişti. 
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Buna göre, saban (>  saman) sözü yapı bakımından normal bir 
türevdir. 

Bu söz anlam yönünden de açıktır. Türkçe sap kökü 'tarladan har-
man yerine getirilen ve henüz dövülmeyen hububat' anlamına gelir. Bu 
köke dayanan saman (<  saban) ise türlü ekinlerin taneleri ayrıldık-
tan sonra kalan saplarına verilen bir addır. 

Türk diyalektlerinde sap kökünün birtakım türevleri daha vardır: 

1. Oyrotça, Kazakça, Şorca, Tatarca Kazan sabak 1. '(Kazakça) 
der Halm, der Stengel'; 2. '(Oyrotça) der Blattstiel, der Fruchtstiel'; 3. 
'(Oyrotça, Şorca) der Drath'; 4. '(Tatarca, Kazakça) die Knopföse,  die 
öse am Ohrringe'; Başkurtça habak 'sap'; Türkmence sapak 'iplik; 
tel'; Tatarca Ufa  sabak 'csutka, gyümölcs szâra' (Pröhle: Nyelvtudo-
mânyi Közlemenyek X X X V I I I , 354). 

2. Sagayca sabal 'die kleinen Zweige des Nadelhölzes'. 

3. Televütçe sabalak 'dünner Zweig, Stengel, der Blattstiel, die 
Traube (von Beeren)'; Kazakça sapalak. 

4. Oyrotça sabıl 'ein Topf  mit Stiel'. 

Bu verilere göre, saman sözünün eski biçimi sabanadır. Saban 
sözü sonradan saman biçimini almıştır. 

Saban > saman değişmesi -n sesinin baskısına dayanan bir as-
similation 'dur. Bildirimizin 3. bölümünde -b- > -m- değişmesinden 
söz ederken birçok örnekler sıralamıştık. Orada verilen alban > al-
man, çibin > çimin, kaban > kaman, taban > taman gibi örnekler 
saban > saman assimilation'una her bakımdan uygundur. Bu assimi-
latin örneklerinde -n sesinin baskısı açıktır. Bu örneklerden sonra 
sap kökünün sabak, sabal, sabalak gibi türevlerinde ses bakımından 
herhangi bir değişiklik olmaması kolaylıkla anlaşılabilir, sanıyoruz. 

5. Bildirimizin 3. bölümünde Türk diyalektlerinde kullanılan sa-
man, saban (ve samal, salam) biçimlerinin anlamları üzerinde dur-
muştuk. Dialectologique verileri gözden geçirirken saban biçiminin 
birçok diyalektlerde 'saman' anlamına geldiğini belirtmiştik. Ancak, bu 
biçimin Tatarcada 'das Sommergetreide' anlamında kullanıldığını da 
biliyoruz. Bundan başka, bu biçim Tatarca ve Kazakçada 'das Acker-
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feld,  der Acker' anlamını da almıştır. Kuzey Kafkasya  Türkleri de sa-
ban biçimini 'Feld, Acker' anlamında kullanırlar (Pröhle: Keleti Szemle 
X , 129; X V , 249). Balkarlar 'saban'-a saban ağaç adını verirler. Bal-
karcada saban 'Feld, Acker' anlamına geldiğine göre, saban ağaç adı 
da 'tarla ağacı' anlamına gelir. Buna göre, Balkarcada saban sür- de 
'pflügen,  ackern' anlamında kullanılır. Balkarlar gibi, Karaçaylar da 
saban'a 'Feld, Acker' anlamını verirler. Saban sür- de 'pflügen, 
ackern' için kullanılır. Bu bakımdan buday saban da 'Weizenfeld, 
Weizentafel'  anlamına gelir. 

Kafkasya  Türkleri arasında kullanılan ve 'saban' anlamına ge-
len saban ağaç takımı sonradan elliptique bir biçim almıştır. Bugün 
Türkler arasında tarla sürmeye yarayan alete verilen saban adı bu 
ellipse sonunda ortaya çıkmıştır. 

Divanü lûgati't-Türk yazarı, saban sözünün 'saban' ve 'ekincilik' 
anlamlarında kullanıldığını bildirmiştir. (Brockelmann'm bu veriyi 
sapan olarak okuması yanlıştır.) îbnü Mühennâ saban'ı 'çift  sürme 
aleti' olarak vermiştir (Aptullah Battal, İbnü-Mühennâ lügati. İstan-
bul 1934). Leiden yazmasında da saban 'Pflug'  olarak geçer (M. Th. 
Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar. Leiden 1894. 80). Tuhfet'te 
de saban biçimi geçer. (Besim Atalay bu veriyi sapan diye okumuş-
tur.) Bulgat da saban 'charrue' biçimini vermiştir (Anamiasz Zajacz-
kowski, Vocabulaire arabe-kiptchak de l'epoque de l'fitat  Mamelouk. 
Warsrawa 1958. 44). Codex Cumanicus'ta da saban 'Pflug'  ve 'Acker-
feld'  anlamlarında geçer. Bundan başka, saban yeri 'Ackerland' 
olarak verilmiştir. Codex Cumanicus'ta saban sür- 'pflügen'  olarak 
açıklandığı gibi, sabançı da 'Bauer' olarak belirtilmiştir. 

Çağdaş Türk diyalektlerinde de saban 'der Pflug'  olarak yayıl-
mıştır. Türkçeden başka, Tatarca ve Kazakçada da saban 'der Pflug' 
adı yaygın olarak kullanılır. Ufa  Tatarları da saban 'eke' biçimini kul-
lanırlar (Pröhle: Nyelvtudomânyi Közlemenyek X X X V I I I , 354). No-
gaycada saban 'saban' adı yanında ağaş saban 'kara saban' adı da 
geçer. Nogaylar 'çiftçi'-ye  sabançı adını verirler. Başkurtlar da 'sa-
ban'-ı haban olarak adlandırırlar (Pröhle: Keleti Szemle V, 240). Türk-
mencede saman sözünün kullanıldığını belirtmiştik. Ancak, bu diya-
lektte saban biçimi geçmez. Kumuklar saban ı 'pulluk' ve 'çift  sürme, 
tarla sürme' anlamlarında kullanırlar. Bundan başka, 'sürülmüş top-
rak, sürülmüş tarla'-ya da sahanlık adım verirler. 
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Son olarak, Türkler arasında ekincilerin bayramlarına saban toyu 
adımn verildiğini söyleyelim. Prof.  Zeki Velidi Togan, hâtıralarında, 
Tatarlar arasında yapılan çiftçilik  bayramlarından söz eder (Hâtıralar. 
İstanbul 1969. 29. s.). 

Başkurtlar bu bayramlara hkbantuy adını verirler (Başkurtça 
hkban 'saban', tuy 'toy'). Nogaylann da sabantoy bayramını kut-
ladıklarını biliyoruz. Çuvaşlar da eskiden güz ekimi dolayısıyla yapılan 
bayrama akatuy adım verirler (Çuvaşça aka 'saban', tuy 'toy.') T. S. 
Passek, Krug çuvaşskix prazdnikov (Akademiku N. Ya. Marru. Lenin-
grad 1935. 527-541) adlı yazısında (531-532. s.), saban tuy üzerinde 
durmuştur.1 

6. Divanü lûgati't-Türk'te geçmesine ve çağdaş Türkler arasında 
yaygın olarak kullanılmasına karşın saban sözünün en eski ve ortak 
ad olmadığı anlaşılıyor. 

Eski Türklerin 'saban'-a başka bir ad daha verdiklerini biliyo-
ruz: amaç. Kâşgarlı Mahmud bu sözü amaç 'Pflug'  (Brockelmann, 
Mitteltürkischer Wortschatz. Budapest-Leipzig 1928. 8. s.) olarak ver-
miştir. Ona göre, amaç 'Ziel' anlamında da kullanılır. Bu söz çağdaş 
Türk diyalektlerinde (Türkî, Sart) de amaç 'der Pflug'  olarak kal-
mıştır. Özbekler de bu sözü omoç olarak saklamışlardır. Kâşgarh 
Mahmud'un verdiği 'saban' ve 'hedef,  nişan yeri' anlamları arasında 
bir ilgiden söz edilebilir mi, yoksa iki ayrı amaç mı vardır, bilmiyo-
ruz. Yalnız, 'saban' anlamına gelen amaç1'm Farsçadan alındığı anlaşı-
lıyor (Gerhard Doerfer,  Türkische und mongolische Elemente im Neu-
persischen. Band II : Türkische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden 
1965. 552. madde; Martti Râsânen, Yersuch eines etymologischen WÖr-
terbuchs der Türksprachen. Helsinki 1969; Ymar Daher, Agricultura 
Anatolica I. Helsinki 1970. 87. s.; Sir Gerard Clauson, An Etymological 
Dictionary of  Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford  1972. 156. s.; 
A. J. Joki: Memories de la Societe Fiajıo - Ougrienne 151: 249. s.). 
Son olarak Prof.  L. Ligeti de Quelques problemes etymologiques des an-
ciens mots d'emprunt turcs de la langue hongroise (Açta Orientalia 
Hungarica X X I X , 1975, 279-288) adlı yazısında, Clauson'ın etymolo-
gique sözlüğüne dayanarak Türkçe amaç 'charrue' sözünün eski bir 
Farsça alıntı olduğunu belirtmiştir (286. s.). 

1 K. V. £lle'nin Akatuy (Çeboksan 1935) adlı eserini göremedik. 
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Eski Türkçe bokursı 'ağaç saban' sözü de muhtemel olarak eski 
bir alıntıdır (Clauson, Dictionary 319. s.). Kâşgarlı Mahmud'un ver-
diği bu sözü Brockelmann (Mitteltürkischer Wortschatz, 43. s.) bu-
kursı 'Pflugschar'  olarak vermiştir. Besim Atalay da Divanü lûgati't-
Türk dizininde bukursı 'sapan demiri' olarak yazmıştır. Daher (Agri-
cultura Aaatolica I, 120. s.) de bu vergiyi olduğu gibi aktarmakla 
yetinmiştir. Yalnız, -s ekini Korece soi 'Eisen' köküyle birleştirmek-
ten kendini alamamıştır. Son olarak Clauson, The Forein Elements 
in Early Turkish (Researches in Altaic Languages. Budapest 1975. 
43-49. s.) adlı yazısında (49. s.) bokarsı"1  nın Toharca bir alıntı olduğu 
yolundaki inancını belirtmiştir. L. Ligeti, Açta Orientalia Hungarica'da 
( X X I X , 1975) çıkan yazısında (286) Clauson'un etymologique söz-
lüğüne dayanarak bokursı biçimini vermiştir. Yazar, bu yazının 
Regitörök jövevenyszavaink etimologiai problemâi (Nyelvtudomânyi 
firtekezesek  L X X X I X , 1976, 193-199) adı altında çıkan Macarcasında 
(198) da bokursı olarak yazmıştır. Bu söz Tarançılar arasında po-
ğursa 'die Pflugstange'  olarak bugüne değin kalmıştır. Ancak, Yeni 
Uygurcada bugusa 'kara saban' olarak kullanılır (N. A. Baskakov-
Y. M. Nasilov, Uygursko-russkiy slovar'. Moskva 1939). 

Yabancı dillerden alındığı anlaşılan bu eski adlar yanında Türklerin 
'saban'-a Türkçe bir ad da verdiklerini biliyoruz. 'Saban'-a verilen bu 
eski ad bugün yalnız Çuvaşların dilinde saklanmıştır: aka 'Pflug'  (H. 
Paasonen, Csuvas szojegyzek. Budapest 1908). Çuvaşça aka Çermişçeye 
de geçmiştir (Martti Râsânen, Die tschuvassische Lehnwörter in Tsche-
remissischen. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne XLVIII , 110. s.). 
Ancak, bu söz çağdaş Türk diyalektlerinde kullanılmadığı gibi, Türk 
dilinin eski kaynaklarında da geçmez. Bununla birlikte Çuvaşça aka 
biçiminin Türkçe saban adından daha eski olduğu anlaşılıyor. Bu ba-
kımdan Macarca eke 'saban' sözü sağlam bir tamktır (Zoltân Gombocz, 
Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. 
Helsinki 1912. 67. madde). Çuvaşça aka biçimi *ekeg biçiminden gelir. 
Eski *ekeg biçiminin Türkçe ek- kökünden geldiği açıktır. Bu kök 
bütün Türk kollarında ortak bir köktür. Eski Tüıkçeden beri kullanı-
lan bu kökün Türk diyalektlerinde eski ve yaygın bir türevi vardır: 
ekin. Eski Türkçede 'ekin, Saat' anlamında kullanılan bu türev, son-
radan ilginç anlamlar kazanmıştır. Örneğin Kazakça ve Kırgızcada 
eğin biçimi 'das Ackern, das Ackerfeld'  anlamına gelir. Bu sözün-lik 
ekiyle yapılan bir türevi (eğindik)  Kazakçada 'das Saatfeld,  der 
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Acker' olarak yaygındır. Tatar ve Başkurtlar iğin biçimini 'der 
Acker' anlamında kullandıkları gibi, 'das Getreide auf  dem Felde 
und im Speicher' olarak da alırlar. Tatarlar iginlik (ve iginnik) tü-
revini de 'der Acker, das Feld' anlamında kullanırlar. 

Çağdaş Türk diyalektlerine gelince: Şorlar 'saban'-a sala adını 
verirler. Altay Türkleri ve Televütler ise salda 'der Pflug,  die Pflug-
schar' biçimini kullanırlar. Bu adı Hakasların da salda olarak kullandık -
laıini belirtelim. Kumandılar ise salta 'pulluk' biçimini kullanırlar 
(N. A. Baskakov, Dialekt kumandincev (kumandı-kiji). Moskva 1972). 
Daher (Agricultura Anatolica I, 87) bu adın pars pro toto prensipine 
uyan bir ad olduğunu belirtiyor. Ona göre (I, 88), dar bir alanda kulla-
nılmakla birlikte salda adı, typique bir Türkçe addır. Ancak, Daher bu 
adın hangi kökten geldiğini bildirmediği gibi, sala ve salda (~  salta) 
biçimleri arasındaki bağlantı üzerinde de durmamıştır. 

Bundan başka, Şorlar sala adı yanmda 'saban'-a kalağış adını 
da verirler. Daher, Türk diyalektlerinde 'saban'-a verilen adları gözden 
geçirirken bu adı saymamıştır. 

Altay Türkleri de salda adı yanında 'saban' için andazın adım 
kullanırlar. Tuvalar da 'saban'-a andazın adini verirler. 'Kara saban' 
için ise lyaş andazın (veya ozuk andazın) adını kullanırlar (ıyaş 
'ağaç'; ozuk 'çapa, kazma'). Bu adın Moğolcadan geldiğini biliyoruz 
(Daher, Agricultura Anatolica I, 87, 88). 

Kazaklar 'saban' için soka adını kullanırlar. Kırgızlar da 'saban'-ı 
soko olarak adlandırırlar. Kazan Tatarları ise suka biçimini kullanır-
lar. Çuvaşça suxa 'saban' biçimi Tatarcadan alınmıştır. Başkurtlar da 
'saban'-a huka adım verirler. Yalnız yeni Türk diyalektlerinde kullanı-
lan soka adı Rusçadan alınmıştır (soxa). Bk. Daher, Agricultura Ana-
tolica I, 88, 144. 

Kumuklar 'kara saban'-a purus adım verirler. Yalnız bu diya-
lektte kullanılan purus adının kökenini bilmiyoruz. Türk diyalekt-
lerinde 'saban' için kullanılan adları gözden geçirirken Daler bu adı da 
saymamıştır. 

Türkmenler 'kara saban'-a künde adım verirler. Kara Kalpaklar 
bu adı günde olarak kullanırlar. Ancak birkaç diyalektte kullanılan 
bu adın Farsçadan geldiği anlaşılıyor (Daher, Agricultura Anatolica I, 
88, 131). 
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Bundan başka, Türkmenler 'kara saban'-a azal adım da verirler. 
Yalnız Türkmencede kullanıldığı anlaşılan bu adın kökenini bilmiyoruz. 
G. J. Ramdstedt, Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-
türkischen Ursprache (Journal de la Societe Finno-Ougrienne X X X I I : 
2) adlı yazısında (3. s.), Türkmence azal adım Tunguzcanın Goldi diya-
lektinde kullanılan para 'Schlitten' ve Moğolca aral 'Schlitten; Femers-
tange' biçimleriyle birleştirmişti. Ona göre, Doğu Türkçesinde ve "Os-
manlıcada" geçen har al 'Pflug'  biçimi Moğolcadan alınmıştır. Ramstedt' 
ten sonra M. Râsânen (Sprachliche Miszellen. Ungarische Jahrbücher 
X I X , 99-103) bu birleştirme üzerinde durmuştur. Râsânen, Materialien 
zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen (Helsinki 1949) adlı eserinde 
(21. s.) de "Osmanhca, Çağatayca, Özbekçe" haral'a değindiği gibi, 
etymologique sözlüğünde de bu biçime yer vermiştir (26a: *(h)aryV 
ve 33a: azal). Son olarak Daher (Agricultura Anatolica I, 87) de Türk-
mence azal dolayısıyla bu birleştirmeleri vermiştir. Daher, Türkçe 
arış 'Deichsel' biçimini de anmıştır. 

Döne döne verilen azal ~ haral birleştirmesi tartışılmaya değer 
bir birleştirmedir. Bizim bildiğimize göre, "Osmanlıca" (Türkçe) sözlük-
lerde haral biçimine rastlanmaz. Yalmz Radloff,  Zenker sözlüğüne da-
yanarak haral 'der Pflug'  biçimini "Osmanlıca" bir veri olarak vermiş-
tir. L. Budagov (II, 313) ise haral'ı "Çağatayca" bir veri olarak Vâm-
bery'den almıştır. Bu biçimi Şeyh Süleyman Efendi  de vermiştir: haral. 
Pavet de Courteille (Dictionnaire turk - oriental, 516. s.) de bu veriyi 
haral 'charrue; labourage, culture' olarak almıştır. 

Anadolu ağızlarında 'saban' anlamına gelen ve haral (veya aral) 
biçimine benzer bir veriye bugüne değin rastlanmamıştır. Doğu Anado-
lu'da yalnız bir yerde kullanılan halat 'saban' biçimi haral'la birleş-
tirilemez. Bunun gibi, Anadolu'nun birçok yerlerinde kullanılan ve 'keçi 
kılından yapılmış büyük çuval' anlamına gelen haral adıyla da birleş-
tirilemez. Bu biçim harar''dan  çıkmıştır. Anadolu'da daha yaygın ola-
rak kullanılan harar biçimi ise Arapçadan alınmıştır (A. Tietze: Jean 
Deny armağanı. Ankara 1958. 296. s. 157. madde). Türkçede yaygın 
olarak geçen harar biçimi yanında kullanıla haral biçiminin basit bir 
dissimilation sonunda meydana geldiği açıktır. Anadolu ağızlarında 
olduğu gibi, bu söz Azerî alanında da haral olarak geçer. 

Azerî Türkleri 'kara saban'-ı xış olarak adlandırırlar. Azerî alanın-
da sapan yanında kullanılan bu adın Farsçadan alındığı açıktır. Azerî 
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ağızlarında heş 'saban' (Güney Azerbaycan, Zangilan), heşamraz 'saban' 
(Ordubad), türaz 'saban' (Guba) gibi birtakım biçimler de kullanıbr. 

Bunlardan başka, Azerî alanında 'saban'-a k'otan adı da verilir. 
Bu diyalektte k'otan'm  k'otanla- 'pflügen',  k'otançı 'der Pflüger' 
gibi birçok türevleri de vardır. Buna benzer bir ad Balkarcada da kul-
lanılır: yoton 'Pflug';  yoton temiri 'Pflugeisen';  yoton ayac 'Pflug-
balken'; yoton carx 'Pflugkarren'  (Pröhle: Keleti Szemle X V , 
222). Daher (Agricultura Anatolica I, 88) Balkarca biçimden habersiz 
kaldığı gibi, Azerî alanında kullanılan k'otan'ı  da vermemiştir. Daher, 
kotan sözünü Türkçe kutan (kuşu),  Yakutça kutaj} 'eine Art Vo-
gel\ kütan 'ein besonderer Landvogel, von der Grösse des Kranichs' 
gibi birtakım kuş adlarıyla birleştirmek istemiştir. Daher, eserinin başka 
bir yerinde (108. s.) de Anadolu'da kullanılan kotan ve köten biçim-
lerini vermiştir. Doğu Anadolu ağızlarında saban yerine kotan 'bü-
yük pulluk' olarak kullanılır. Bu biçim Türkçe sözlüklerde de geçer. 
Anadolu ağızlarında kotan yananda kötan ve köten biçimleri de geçer. 

Anadolu'da, özellikle Doğu Anadolu'da kullanılan kotan sözünün 
Türkçe kutan (kuşu)  adıyla birleştirilmesi yanlıştır. 

Daher'den sonra A. Caferoğlu  da Tarla kültürü etnografyasına  göre 
"kotan" (Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi X I X , 1971, 
43-50) adlı yazısında 'saban'-a verilen kotan adının kökenini uzun uzun 
tartışmıştı. Ancak, onun kotan adını Türk diyalektlerinde kullanılan 
ve 'ağıl' anlamına gelen kotan sözüyle birleştirmesi de kolaylıkla sa-
vunulamaz. Kazaklar kotan''ı  'die Hürde, der Viehstall' ve 'eine Um-
zâunung in der Nâhe des Aules, wo man zur Nachtzeit die Schafe  halt' 
anlamlarında kullanırlar. Kırgızlar da 'ağıl'-a koton adını verirler. No-
gaylar ise kotan (ve aran) adım kullanırlar. Bu verilere göre, 'ağd' 
anlamına gelen kotan'la 'saban' olarak kullanılan kotan''ın  birleşti-
rilmesi güçtür. Türkçe kotan'm kökeninden söz ederken Balkarca gibi 
Kafkasya  diyalektlerinde kullanılan biçimleri de göz önünde tutmak ge-
rekir. 

Bunun gibi, Doğu Anadolu'da 'küçük pulluk'-a cılga adı da verilir. 
Zonguldak'ta cılga 'saban' olarak kullanılır. Çanakkale'de ise çılga 
'saban demiri' olarak geçer. Daher (Agricultura Anatolica I, 109) cılga 
biçimini vermişse de, kökeni üzerinde durmamıştır. Daha çok Doğu Ana-
dolu'da kullanılan bu sözün de Kafkasya  dillerinden geldiği anlaşılıyor. 
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Bundan başka, Türkçede 'iki çift  öküzle çekilen saban'-a papura 
adı da verilir. Daber'in belirttiği gibi (Agricultura Anatolica I, 87), bu 
adın hangi dilden alındığını bilmiyoruz. Ancak, papura''nın  Türkçe bir 
türev olmadığı açıktır. Daher'e göre (88-89), bu yabancı söz, muhtemel 
olarak Anadolu dillerinden alınmıştır. 

Bursa çevresinde kullanılan pahara 'ağaç pulluk' biçiminin de 
yabancı bir kökenden geldiği açıktır. Daher (Agricultura Anatolica I, 
109) bu veriyi yanlış olarak (jpuhara)  vermiştir. 

Anadolu'da dar bir alanda kalmış birtakım adlar da vardır. Niğde 
ilinde kullanılan engez 'saban' gibi. Bu söz daha çok 'araç, aygıt; keten 
ve kendirden kalıa ip ve urgan büken aygıt' olarak yaygındır. Anadolu'-
da engez yanında endez 'kendir bükmeğe yarayan aygıt' biçimi de 
kullanılır. Daher (Agricultura Anatolica I, 109) yalnız engez biçimini 
vermekle kalmıştır. 

Rize ilinde 'ağaç saban'-a verilen haru adı da Türkçe bir ad ola-
maz. Daher (Agricultura Anatolica I, 109) bu veriyi saymakla yetinmiş-
tir. 

Artvin'de 'saban'-a aruna adı verilir. Daher bu bölümde bu addan 
söz etmemiştir. Ancak kitabının başka bir yerinde (103. s.) aruna adını 
vermiştir. Rize ilinde kullanılan haru biçimiyle aruna adı arasında 
bir bağlantıdan söz edilebilir mi, verilerin azlığı dolayısıyla açık olarak 
söylenemez. Yalnız, aruna''nın  Ermenice bir alıntı olduğunu bildirelim 
(arona,  harona 'saban'). 

Silifke'de  'saban'-a kayıt adı verilir. Bu ad 'çerçeve' olarak da 
kullanılır. Ancak, kayıt (~  gayıt) Anadolu ağızlarında daha çok 'alet, 
araç' olarak yaygındır. Buna göre, 'saban' anlamı sonradan gelişmiştir. 

Bunlardan başka, Anadolu ağızlarında 'saban' için birçok adlar 
daha kullanılır, örneğin dönerce 'tek demirli pulluk' (Kütahya), kuşlu 
'ağaç saban' (İsparta), küt 'ağaç saban' (Sivas) gibi. Edirne, Çanak-
kale, Bursa illerinde kullanılan dönmece 'ağaç pulluk' biçimi göç-
menlerden alınmıştır. Bk. Daher, Agricultura Anatolica I, 109. 

Türkçede saban (veya kara saban) yanmda pulluk da yaygın 
olarak kullanılır. Yalnız Anadolu ve Rumeli ağızlarında geçen bu adin 
Slav dillerinden ahndığı anlaşılıyor (Bulgarca plug). Slav dillerinde 
kullanılan plug'un Germanca bir alıntı olduğunu biliyoruz. Daher 
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(Agricultura Anatolica I, 87) bu biçimden söz ederken Râsânen'in ety-
mologique sözlüğünü de kullanmıştır. 

Bu adlar yanında Türk diyalektlerinde 'saban' veya 'kara saban' 
için koş adı da kullanılır. Örneğin Kırgızlar 'kara saban' ve 'saban'-a 
koş adını verirler. Kırgızcada koşçu 'çiftçi'  olarak kullanılır. Bu-
nun gibi, Tarançılar da 'saban'-ı koş olarak adlandırırlar. Ancak, Türk 
diyalektlerinde koş (>  kuş) daha çok 'çift'  anlamında kullanılır 
(koş  sür-). Buna göre, koş adı Anadolu'da kullanılan çift  « 
Farsça) adına benzer bir gelişme geçirmiştir (çift  sür-). 

Daher (I, 87-88) Türk diyalektlerinde kullanılan amaç, andazın, 
azal, papura, pulluk, salda ve sala, saban, kotan, kunde, soka 
adlarını saydıktan sonra, bunlardan hiç olmazsa azal adının "Al-
tay dilleri" için ortak bir ad olduğunu belirtiyor. Tunguzca para,~ 
mn tanıklığına göre, bu adın başlangıçta "kızak" anlamında kullanıl-
mış olması gerekir. Daha sonra bu ad 'pulluk' anlamını almıştır. Daher'e 
göre, bu adların en eskisi azal 'dır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Ramstedt'in Türkmence azaV  ı 
Tunguzca para 'kızak' ve Moğolca aral 'kızak' biçimleriyle birleştir-
mesi inandırıcı olmaktan uzaktır. Bu bakımdan azal adım 'saban'-a 
verilen en eski ad sayan Daher'in görüşüne katılmak güçtür. Yalnız 
Türkmencede geçen azal biçiminin "Altay dilleri"nde 'saban' için ortak 
bir ad olarak kullanıldığı kolay kolay düşünülemez. 

Yukarıdan beri verdiğimiz bilgilere göre, Türk diyalektlerinde 'sa-
ban' için kullanılan en yaygın ad saban''dır.  Bildirimizin 3. bölümünde 
bu adın Türkçe sap kökünden geldiğini belirtmeye çabştık. Saban adı-
nın Türkçe bir türev olduğunu Daher de belirtmişti (I, 88). Türk diya-
lektlerinde 'saban'-a ek - kökünden gelen bir ad verildiğini de biliyoruz. 
Bu ad bugün yalnız Çuvaşçada aka olarak kalmıştır. Bundan başka, 
Macarcada da "Eski Çuvaşça" bir alıntı olarak saklanmıştır (eke). 

Türk diyalektlerinde 'saban'-a verilen bu eski adlar, Türklerin sa-
banı bir ekincilik aleti olarak çok eski çağlardan beri kullandıklarına açık 
bir tanıktır.1 

1 N. K. Dmitriev, O tyurkskix elementax russkogo slovarya (Leksikografiçeskiy  sbornik, 
vıp. 3, Moskva 1958) adlı yazısında, Türkçe saban'm "hemen bütün Türk dillerinde" kullanıldı-
ğını söylemişse de, kökeni üzerinde durmamıştı. Ancak, büyük Rus Türkoloğu saban'm, Türk-
lerin ekincilik yaşamına geçişleri problemiyle ilgili bir alet olduğunu belirtmişti. Dmitriev Türkçe 
saban'la saman arasındaki yakınlığı fark  etmemiştir. Ancak, Rusların saman'ı Rusça bir söz 
saydığını belirtmekten kendini alamamıştır. Dmitriev'in bu yazısı Stroy tyurkskix yazıkov 
(Moskva 1962) adlı eserde de çıkmıştır (503-569. s.). 
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7. Macarcada 'saban'-a verilen eke adının Türkçeden (Eski Çu-
vaşçadan) alındığını görmüştük. Eski Türkler Macarlara yalnız sabanı 
öğı etmekle kalmayarak onlara ekincilik alanında birçok bilgiler daha 
vermişlerdir, örneğin Macarlar arpa (arpa)  ve buğday (buza)  gibi kül-
tür bitkilerinin adlarını Türklerden almışlardır. Bundan başka, ekinci-
lik terminolojisinde özel bir yer tutan 'tarla' kavramım da Türkler-
den öğrenmişlerdir (Macarca tarlö 'tarla; anız'). Macarların 'orak'-a 
verdikleri ad (sarlö)  da Türkçe bir addır. Bu ad bugün yalnız Çuvaş-
çada saklanmıştır (surla  'Sichel'). Çuvaşça surla adının kökenini bil-
miyoruz. Ancak, Türk diyalektlerinde eskiden beri ullanılan orak (< 
orgak) 'Sichel' adının or- 'mâhen' kökünden geldiği açıktır. (Brockel-
mann, MW 231 orgak yerine urgak, or- yerine de ur- biçimlerini 
vermiştir.) Macarcada 'harman'-a verilen szerü adı da muhtemel ola-
rak Türkçedir. Macarcada kullanılan ször '(harman) savurmak' ve 
ocsü 'çalkantı; petit ble' gibi sözler de Türkçeden alınmıştır. Son ola-
rak, Macarların tahılları öğütmeyi de Türklerden öğrendiklerini belirte-
lim. Macarcada 'öğütmek' anlamında kullanılan oröl Türkçe bir alın-
tıdır. Macarca dara da Türkçeden alınmıştır. Bu alıntının Türkçe 
karşılığı tarığ'dır. 'Saat, Getreide' anlamına gelen tarığ sözü, tarı-
'ekmek' kökünden -ğ ekiyle (A. von Gabain, Alttürkische Grammatik. 
Leipzig 1941. 70. s.) yapılmış bir türevdir. Başlangıçta bu türev 
yalnız 'ekin' olarak kullanılmşsa da, sonradan 'darı' anlamını da almıştır. 

Bu yolda daha çok bilgi almak için Zoltân Gombocz'un Die bulga-
rich-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache (Memoires de la 
Societe Finno-Ougrienne X X X . Helsinki 1912) adlı eserine bakınız. 
Bundan başka, Geza Bârczi'nin A magyar szokincs eredete (Budapest 
1958. 2. baskı) adlı eserinde de toplu bilgi verilmiştir. Son olarak Ivân 
Balassa, Az eke es a szântâs törtenete Magyarorszâgon (Budapest 1973) 
adlı eserinde de Macar ekinciliğinin Türk unsurları üzerinde durmuştur.1 

8. Türk dil ve diyalektlerinde ekincilik alanında kullanılan ana kav-
ramların eski bir çağa çıktığına tanık oluyoruz. Bildirimizi daha çok uzat-
mamak için bu yolda yalnız birkaç örnek vermekle yetindim. 

Eski ve yeni Türk diyalektlerinde ek- 'ackern' ( > ik-) ortak bir 
köktür. Bu kökten -n ekiyle yapılan ekin türevi Türk diyalektlerinde 

1 Macarca szânt 'çift  sürmek' fiilinin  kökeni bugüne değin meçhul kalmıştır. Balassa, yu-
karıda adı geçen eserinde (175. s.), bu fiili  Türkçe saban biçimiyle birleştirmekten kendini alama-
mış, ancak bu birleştirmenin fonetik  bakımından ağır güçlüklere yol açtığını da saklamamıştır. 
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eski çağlardan beri yaygın olarak kullanılır. Kâşgarlı Mahmud, ekin'i 
Oğuzca bir veri olarak saklamıştır ('ekin ekilen yer'). Anadolu ağızların-
da bu biçim bugün 'ekin' olarak geçer. Türkmenler de 'ekin' olarak bi-
lirler. Kazakça ve Kırgızcada eğin 'das Ackern, das Ackerfeld'  olarak 
kullanıldığı gibi, Kara Kalpakçada da 'ekin' olarak geçer. Tatarlar ve 
Başkurtlar iğin 'der Acker; das Getreide auf  dem Felde und im Spei-
cher' biçimini kullanırlar. 

Türkçe ekin'in birçok türevleri de vardır: Türkçe ekinlik 'Saat-
feld,  Acker, Land, das zum Ackern tauglicb ist'; Kazakça eğindik 
'das Saatfeld,  der Acker'; Tatarca iginlik 'der Acker, das Feld'; Türkçe 
ekinci 'der Sâemann, Landmann'; Kazakça eginşi 'der Ackerarbei-
ter, der Ackerknecht'; Kırgızca eginçi; Tatarca iginçi 'der Acker-
bauer, Landmann'. Kara Kalpaklar ise ek- kökünden -ş ekiyle yapılan 
egis 'ekim' türevini kullanırlar. Çuvaşların 'saban'-a verdikleri aka 
adının da ek- kökünden geldiğini görmüştük. 

Türkler 'ekmek' için tan- kökünü de kullanmışlardır. Kâşgarlı 
Mahmud tarı- kökünün '(ekin) ekmek' anlamına geldiğini beliıttiği 
gibi, bu kökün tarığ 'ekin; arpa, buğday; tane, tohum; aşlık; darı', 
tarığçı 'ekinci', tarığlağ 'tarla', tarığlık 'ambar' gibi birçok türev-
lerini de saymıştır. Onun verdiği bilgiye göre, tarığ türevi Oğuzcada 
'darı' anlamını da almıştır. Anadolu'da bu söz bugüne değin 'darı' ola-
rak kullanılır. Bunun gibi, Türkmenler de darı'yı 'darı' olarak sakla-
mışlardır. Kara Kalpaklar da tarı biçimini 'darı' anlamında kullanırlar. 
Kumandılar ise taru'yu 'darı' ve 'yarma' olarak saklamışlardır. 

Türk diyalektlerinde '(toprağı) sabanla işlemek' için kullanılan sür-
kökü de ortak bir köktür. Bu kökün en eski çağlardan beri kullanıldığını 
biliyoruz. Başlangıçta sür- kökünün 'mener, toucher (un boeuf)'  anla-
mında kullanıldığını da belirtelim. Türkçe sürgü 'die Egge' adı bu kök-
ten yapılmış bir türevdir. Çuvaşlar 'sabanla sürmek' için al- kökünü 
kullanırlar. 

Ekincilik alanında or- 'biçmek' kökü de Türk diyalektlerinde or-
tak bir köktür. Eski çağlardan beri geçen bu kök yerine Türkler biç-
fiilini  kullanırlar. Ancak, Anadolu'da or- kökünün eski bir türevi bu-
güne değin olduğu gibi saklanmıştır; orak 'die Sichel'. Kâşgarlı Mahmud 
bu türevi orgak olarak vermiştir Sagayca, Kazakça gibi birçok diyalekt-
lerde de bu türev orgak olarak kalmıştır. Bu biçim 'die Sichel' anlamı 
yanında 'die Ernte' anlamını da almıştır. Sagaycada orgakçı' der Schnit-
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ter' olarak geçer. Kazakçada orgak yerine orak da kullanılır. Türkçede 
olduğu gibi. Tatarca ve Başkurtçada ise urak olarak yaygınlık kazan-
mıştır. (Başkurtçada çalgı urak 'die Sense' için kullanılır.) Tatarcada 
urakla-, 'ernten, mahen', urakçı 'der Schnitter, der Mâher' gibi tü-
revler de geçer. Türkmenler 'orak '-a ar/r/al orak adını verirler. (Türk-
mencede arjrjal 'die Sense' anlamında kullanılır.) Yukarıda belirtildiği 
gibi, Çuvaşlar 'orak'-a surla adım verirler. Bu adın kökenini bilmiyo-
ruz. (Kâşgarlı Mahmud'a göre, Argular 'orak' için baştar adım kulla-
nırlardı.) 

Anadolu Türkçesinde 'ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap'-a 
anız adı verilir. Anadolu ağızlarında anız yanında ayız biçimi de kul-
lanıkr. Kâşgarlı Mahmud'un tanıklığına göre, bu sonuncu biçim daha 
eskidir (Brockelmann bu veriyi 'Stoppelfeld'  olarak yazmıştır). Kır-
gızlar da bu biçimi saklamışlardır. Anadolu'da anız veya ayız 
'nadasa bırakılan tarla' için de kullanılır. Buna göre, Anadolu 
Türklüğü tarlayı nadasa bırakmayı da biliyordu. Türkçede kullanılan 
nadas sözünün Rumca bir alıntı olduğunu biliyoruz (Dim. Theodoridis, 
Türkeitiirkisch nadas. Zeitschrift  für  Balkanlogie IV, 1966, 146-148). 
Anadolu'da bu anlamda yaygın olarak herk sözü de kullanılır. Ere-
meev (235. s.) herk'i :ı Ermenice bir alıntı olduğunu belirttiği gibi, 
nadashn Rumcadan geldiğini de bildirmiştir (233. s.). Ancak, Türkçe 
anız'm bu anlamda kullanıldığı Eremeev'in gözündea kaçmıştır... 

Kâşgarlı Mahmud, Türklerin 'ark'-a atız adını verdiklerini bildir-
miştir. Bundan başka, Kâşgarlı Mahmud bu adın atızla- 'ark açmak' 
türevini de vermiştir. Türklerin 'ark'-a verdikleri bu ad Anadolu'da 
bugün geçmez. Ancak, Tarançılar bu adı etiz 'der Acker, das Acker-
land' olarak bugüne değin saklamışlardır. Doğu Türkçesinde ise atiz 
'ein Stück Land, das zur Bewâsserung abgeteilt ist' biçimi kalmıştır. 
Kazaklar ise atız 'mit kleinen Hügelchen bedecktes Feld' olarak kulla-
nırlar. Türkmenler bu sözü 'evlek' olarak saklamışlardır. Anadolu'da 
ise atız'ın yerini evlek almıştır. Eski Türkçe atız'm yerini alan evlek'in 
Rumcadan geldiğini biliyoruz. G. Clauson (An Etymological Di^tionary, 
73) atız'm kökeni üzerinde durmamıştır. 

Bu örnekleri artırmak kolaydır, örneğin Çuvaşça yaran 'Grenz-
furche  od. -linie zwischen den Ackerfeldern  zweier Dorfgemeinden; 
Gartenbeet' (Paasonen, Csuvas szöjegyzek) biçimi de bir ekincilik ter-
me' i olarak üzerinde durulmaya değer. Kazan Tatarları bu anlamda 
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izan 'Grenzfurche'  biçimini kullanırlar. Bu terme 'ler Türkoloji ya-
yınlarında sık sık tartışılmıştır. Son olarak Roy Andrew Miller, Japa-
nese-Altaic Lexical Evidence and the Proto-Turkic "Zetacism-Sigma-
tism" (Researehes in Altaic Languages. Budapest 1975. 157-172. s.) 
adlı yazısında (161. s.), Tatarca izan <•—- Çuvaşça yaran birleştirmesi 
üzerinde durmuştur. 

Son bir örnek olarak, Türk dillerinde 'harman'-a verilen eski bir ad 
üzerinde duralım. Bugün Anadolu'da kullanılan harman adının Fars-
çadan alındığım biliyoruz (Farsça xarman 'yığın, harman, tahıl yığı-
nı'). Eremeev de Türkçe harman'm Farsçadan alındığım belirtmiştir 
(237. s.). Azerî alanında harman yerine hırman biçimi kullanılır. Kara 
Kalpaklar da hırman biçimini kullanırlar. Anadolu ağızlarında 'har-
man'-a gem adı da verilir. Ancak, gem daha çok 'düven' olarak kulla-
nılır. Yalnız Anadolu'da kullanılan bu adın yerli (veya komşu) dillerden 
geldiği anlaşılıyor. 

Bu terme 'lerin Türk diyalektlerinde büyük bir yaygınlık kazanma-
dığı göze çarpıyor. Çağdaş Türk diyalektlerinde 'harman'-a daha çok 
indir, ırtın (ve irtin), ürtün gibi birtakım adlar verilir. Bizim bil-
diğimize göre, indir adı Anadolu'da yalnız bir yerde (Kayseri'de) 'har-
man yeri' olarak geçer. Daher düven ve harmanla ilgili terme 'leri sayar-
ken bu veriyi vermişti (117. s.). Yalnız, yazar, bu verinin göçmenlerden 
alındığını belirtmemiştir. Kazan Tatarları indir biçimini kullanırlar. Ta-
tarlar ırtın ve irtin adlarını da verirler. Şorlar ırtın yanında ürtün biçi-
mini de kullanırlar. (Bu biçim Daher'in gözünden kaçmıştır.) Balkarlar 
da 'harman'-a indir adını verirler. Karaylar ise indyr 'Tenne' (Ko-
walski) biçimini kullanırlar. Daher'in verilerini bütünlemek için, Codex 
Cumanicus'ta geçen indir 'Tenne' biçimini de sayalım (K. Grönbech, 
Komanisches Wörterbuch, 273). Bundan başka, bu adm Kipçakçada 
kullanıldığım da söyleyelim. Ebu-Hayyân'm Kitâbü'l-idrâk li lisâni'l-
Etrâk adlı eserinde (A. Caferoğlu  bas. *10) geçen bu veriyi G. Clauson, 
etymologique sözlüğünde irdin olarak yazmıştır. (Caferoğlu  bu ve-
riyi endekse almamıştır.) Daher, Kâşgarlı Mahmud'un sakladığı ilginç 
bir veriyi de gözden kaçırmıştır. (Daher, Kâşgarlı Mahmud'un eserinde 
geçen ekincilik terme 'lerini sayarken de bu veriyi almamıştır.) Divanü 
lûgati't-Türk yazarına göre, eski Türkler 'harman, samanı ayrılmış 
harman, çeç" için örtkün adını kullanıyorlardı. C. Brockelmann (Mit-
teltürkischer Wortschatz, 236) bu veriyi ürtfüJgiin  'Ernte, Garten-
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binden, Garbe, Getreidehaufen'  olarak vermiştir. Drevnetyurkskiy slo-
var' yazarları ise örtgürı (ve örtkürı) olarak vermişlerdir. Bu adı 
İbnü-Mühennâ da saklamıştır. Aptullah Battal [Taymas] (İbnü-Mü-
hennâ lügati. İstanbul 1934. 56. s.) onun sakladığı veriyi örtkün ola-
rak yazmıştır. Bu ad üzerine daha çok bilgi almak için Clauson'm ety-
mologique sözlüğüne bakınız (206. s. s. v. örtgü:n). 

Tatarca indir adının kökenine gelince: Daher (146. s.) Türk diya-
lektlerinde kullanılan ırzın, irtin, ırtın biçimlerine dayanarak in-
dir adının * ardan biçiminden çıktığını söylüyor. Ancak, Daher * ardan 
biçiminin hangi kökten geldiğini belirtmediği gibi, * ardan > indir 
gelişmesi üzerinde de durmamıştır. Yalnız, mdır adının kök olarak 
(ursprünglich) 'düz yer' anlamına gelmesi gerektiğini belirtiyor. Çu-
vaşça item, yeteni 'Tenne, Dreschtenne' adını göz önünde tutan 
Daher'e göre, Tatarca iden 'der Fussboden, die Diele' biçimi eski bir 
Bulgarca alıntı olabilir. Tatarcada Çuvaşçadan gelme birtakım alıntılar 
bulunduğunu biliyoruz. Örneğin Tatarca bor ay 'der Spelt' biçimi eski-
den beri Çuvaşça (pâri 'Spelt) bir almtı sayılır, örneğin Johannes Ben-
zing, Die angeblichen bolgartürkischen Lehnwörter im Ungarischen 
(Zeitschrift  der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft  98, Neue Folge 
23, 24-27) adlı yazısında (26. s.), Tatarca boray biçimini eski bir Bul-
garca alıntı olarak vermiştir. Son olarak Prof.  L. Ligeti de Nehâny 
megjegyzes ügynevezett altaji jövevenyszavainkrol (Magyar Nyelv LYI, 
1960, 289-303) adlı yazısında (299. s.), Tatarca boray biçiminin Çuvaş-
çadan geldiğini belirtmiştir. Ancak, iden adı yalnız Tatarcada kullanı-
lan bir ad değildir. Bu ad Başkurtçada izen olarak geçtiği gibi, Kara 
Kalpakçada da eden biçiminde kullanılır. Eski bir Bulgarca alıntının 
Kara Kalpakçada kullanüması kolay kolay düşünülemez. 

Televüt ve Sagaylar 'harman'-a idirgen adım verirler. Televütler 
idirgen biçimi yanında edirgen biçimini de kullanırlar. Ancak, metathese 
olanaklarına karşın bu biçimlerin mdır (<—<  *indir) ve ırtın irtin, 
*irdin) biçimleriyle birleştirilmesinden söz edilemez. Bunun gibi, 
idirgen ~ edirgen biçiminin Kâşgarlı Mahmud'un verdiği örtgün adıyla 
birleştirilmesi de kolay değildir. 

Macarcada 'harman'-a verilen szerû adı da Türk ekinciliğinin eski-
liği bakımından önemli bir veridir (Z. Gombocz, Die bulgarisch-türki-
schen Lehnwörter in der ungarischen Sprache, 185. madde). Son olarak 
Prof.  L. Ligeti (A törok szofejtes  es török jövevenyszavaink. Magyar 
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Nyelv LIY, 1958, 435-450, LY, 1959, 451-457) bu adın kökenini yeni 
verilerle güçlendirmiştir. 

Türklerin ekincilik terminolojisi üzerinde dururken Tatarca Kazan 
kübe 'kleiner Heuhaufen'  (Bâlint), Çuvaşça kuBa 'Haufen,  Heuhau-
fen'  (Paasonen), Şorca kobu 'die Garbe', Tatarca hiben 'der Schober', 
Çuvaşça kaBan 'grosser (Getreide- od. Heu-) Schober (rund, mit ko-
niseller Spitze)', Karayca k'ult'a  'Garbe' (Kowalski), Karaçayca 
kcültce 'Garbe' (Pröhle: Keleti Szemle X , 112), Balkarca gülte 'Garbe' 
(Pröhle: Keleti Szemle XV, 221) gibi birçok kavramlar üzerinde de dur-
mak isterdik. Özellikle 'demet, bağlam' anlamına gelen külte adı, Ana-
dolu Türklüğü bakımından üzerinde durulmaya değer bir addır. Ana-
dolu ağızlarında bu ad 'deste, demet' olarak yaygındır. Prof.  Andreas 
Tietze, Direkte arabisehe Entlehnungen im anatolisehen Türkisch (Jean 
Deny armağanı. Ankara 1958. 255-333. s.) adlı çalışmasında (306-307. 
s. 197. madde), Anadolu ağızlarında kullanılan külte biçiminin Arap-
çadan geldiğini yazmıştı. Prof.  Tietze, külte''yi  Arapça kulta 'ein 
Quantum Fleisch oder Getreide; ein wenig' sözüyle birleştirmişti. Ancak, 
Türkçe külte''nin  Arapçadan alınmadığı açıktır. Eremeev, Anadolu'da 
Rumların ekincilik alanındaki rolünden söz ederken (233. s.) tırpan, 
diren, düven, gübre, sınır, nadas, tınaz gibi Rumca alıntılar yanın-
da demet'i de saymıştır. Ancak, 'demet, bağlam' anlamına gelen 
külte gibi yaygın bir söz üzerinde durmak ihtiyacım duymamıştır. Ana-
dolu'da demet'in kullanıldığını biliyoruz. Ancak, bu söz yanında Türk-
çe külte de kalmıştır. Eski bir ekincilik terme'i olarak. Eremeev, 
Prof.  Tietze'nin Griechische Lehnwörter im anatolisehen Türkisch (Ori-
ens VIII, 204-257) ve Einige weitere griechische Lehmvörter im anato-
lisehen Türkisch (Nemeth armağanı. Ankara 1962. 373-388. s.) adlı ça-
lışmalarını kullanmışsa da, onun Jean Deny armağam (Ankara 1958) 
adlı kitapta çıkan yazısından habersiz kalmıştır. Yoksa Eremeev, Prof. 
Tietze'nin verdiği etimolojiye uyarak külte'nin de bir alıntı olduğunu 
belirtmekten kendini alamazdı, sanıyoruz. 

Bildirimizi daha çok uzatmamak için arpa, buğday gibi bitkileri 
de bir yana bırakıyoruz. Türkçe arpa adı, eskiden beri ileri sürüldüğü 
gibi, Hint-Avrupa kökeninden gelmiş olabilir (G. Clauson: Researches 
in Altaic Languages. Budapest 1975. 49. s.; L. Ligeti: Magyar Nyelv 
LXXII , 1976, 132. s.). Türkçe buğday'ın kökeni ise meçhuldür. Ancak, 
bu bitkilerin adları Türkler arasında en eski çağlardan beri kullanılır. 
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Bu bitkilere darı"'yı  da eklemek kolaydır. Yukarıda belirtildiği gibi, 
darı Türkçe tan- kökünün bir türevi olarak başlangıçta 'ekin' anlamın-
da kullanılmıştır. Türk diyalektlerinde bu bitkiye tügi adı da verilmiş-
tir. (Brockelmann bu veriyi tilki 'geschâlter Hirsekern' olarak okumuş-
tur.) Kâşgarb Mahmud'un "Oğuzca" bir veri olarak kaydettiği tügi, 
bugün Azerî alanında düğü 'der Reis' olarak kalmıştır. Anadolu ağız-
larında ise düğü 'bulgurun elendikten sonra kalan en ince kısmı' biçi-
minde kullanılır. Türkler 'darı'-ya konak adını da vermişlerdir. Kâşgarlı 
Mahmud da bu adı konak ve koyak olarak vermiştir ('grobe Hirse'). 
Çağdaş Türk diyalektlerinde de konak 'eine grobe Art Hirse' olarak kul-
lanılır. Yalnız Yeni Uygurcada konak 'mısır' anlamını almıştır. Bun-
lardan başka, eski Türkler 'darı'-ya öğür adını da verirlerdi. Kâşgarb 
Mahmud, Divanü lûgati't-Türk'te öğür ve yögür 'Hirse' biçimlerini ver-
miştir (Brockelmann, MW 132, 94). Çuvaşlar bu sözü vir 'Hirse' (Paaso-
nen) olarak saklamışlardır (H. Eren: Körösi Csoma-Archivum III, 1941, 
143). G. J. Ramstedt, Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen 
(Journal de la Societe Finno-Ougrienne X X X V I I I : 1) adlı çalışmasında 
(15. s.), Çuvaşça vir'i Moğolca ür-e 'fructus'  sözüyle birleştirmişti. 

Bildirimizde un ( ~ Çuvaşça sânâx) 'Mehl', kepek 'die Kleie' 
gibi kavramları da tartışmak istemiyoruz. Bunun gibi, 'kavrulmuş dö-
vülmüş arpa'-ya verilen talkan (Kâşgarlı Mahmud) adım da ancak be-
lirtmekle geçiyoruz. Bu ad çağdaş Türk diyalektlerinde 'geröstete kleine 
gestossene Gerste', 'geröstetes Gerstenmehl, Gerstenmehl' ve 'ein Ge-
richt aus geröstetem Gerstenmehl und Butter' anlamlarında kullanılır. 

Son olarak, eski Türklerin arpa, buğday veya darıdan yaptıkları 
içkileri de bir yana bırakıyoruz. Eski Türkçe baksun (H. Eren: Körösi 
Csoma-Archivum III, 1941, 130-132), buxsum 'darıdan yapılan bir 
içki' (Kâşgarlı Mahmud), boza 'darıdan yapılan bir içki', ağartgu 
'buğdaydan yapılan bir içki' (Kâşgarlı Mahmud) gibi. Eski Türkçe bak-
sun bugün Tatarcada maksim, maksıma 'eine Getrânk aus Gerste, 
ohne Hopfenzusatz'  olarak saklanmıştır. 

Tarlayı sürmeye yarayan aletlerin gözden geçirilmesi de uzun sü-
rer. Altay Türkleri ve Şorlar tarlayı sürmek için abıl 'eine Hacke zum 
Bearbeiten des Feldes' kullanırlar. Şorlar bugün bu alanda yalnız abıV  -
dan yararlanırlar (Narodı mira. Narodı Sibiri. Moskva-Leningrad 1956. 
498. s.). Ancak, Altay Türkleri (Altay Kişi, Telengit, Teles, Televüt, 
Kumandı, Tubalar ve Çalkandu'lar) tarlayı sürmek için abıl 'çapa' ya-
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nında andazın da kullanırlar (Narodı Sibiri, 334. s.). Onların çapa ye-
rine saban kullanmaya başlamaları ekincilik alanında büyük bir geliş-
medir. 

9. Son olarak, bildirimizde üzerinde durduğumuz bilgi ve savlan 
özetlemeye çalışalım. 

Yukarıdan beri verdiğimiz bilgiler, eski Türklerin yaşamında ekin-
ciliğin büyük bir yer tuttuğunu anlatmıştır, sanıyoruz. Eski Türkler, 
göçebe olarak hayvan sürüleri yetiştirmekle yaşıyorlar, ancak kendi 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekincilikle de uğraşıyorlardı. Türk dili-
nin tanıklığına göre, Türkler arasında zengin bir ekincilik terminolojisi 
gelişmiştir. Buğday, arpa, darı sözleri Türkçede eski çağlardan kal-
ma ortak sözlerdir. Buna göre, Türklerin eski çağlardan beri buğday, ar-
pa, darı ektikleri açıktır. Türklerin buğday ve arpayı Macarlara bile öğ-
rettiklerini gördük. Macarlar 'ekin ekilen yer' olarak tarlö 'yu da eski 
Türklerden almışlardı. Bundan başka, tarlayı sürmeye yarayan alete 
verilen eke adını da Türklerden öğrenmişlerdi. Türkçe darı (<  tarığ) 
sözünün tan- kökünden geldiğini ve başlangıçta 'ekin' olarak kullanıl-
dığını biliyoruz. Türkçe tarla 'ekin ekilen yer' da tarığ 'dan çıkmıştır. 
Türkçe arpa 'nin muhtemel olarak yabancı bir kökenden gelmesi, Türk-
lerin eskiden beri ekincilikle uğraştıkları gerçeğini örtemez. 

Eski Türkler yalmz ekin ekmekle kalmazlar, yetiştirdikleri ekinleri 
un haline getirerek değerlendirirlerdi. Ekinleri öğütmeye yarayan araca 
verilen değirmen adı Türk diyalektlerinde ortak bir kavramdır. Çu-
vaşlar bu araca arman adını verirler. Bu ad avâr- 'mahlen' Türk-
çe evir-) kökünden -man (<—•  -men) ekiyle yapılmıştır. 'Mahlen' an-
lamına gelen Macarca öröl de Eski Çuvaşçadan alınmıştır. Bunun gibi, 
Türkçe un da eski ve ortak bir kavramdır. Bu söz Çuvaşçada sânâx 
biçimini almıştır. 

Ekincilik alanında sabanın büyük bir rol oynadığını biliyoruz. En 
eski çağlarda ekincilik çahşmalarında çapa kullanılmıştır. Ancak, Türk-
lerin topraklarını çapa yerine sabanla işlemeleri, onların bu alanda uzun 
bir gelişme geçirmiş olduklarına açık bir tanıktır. 

Eski yurtlarında topraklarım işleyen Türkler, Anadolu'ya da eski 
ekincilik kültürlerinden birtakım şeyler getirmişlerdi. Tarlayı sürmeye 
yarayan alete verilen saban adının Türkçe bir köke dayanan bir türev ol-
duğunu belirtmiştik. Türkler bu aleti Türkistan'dan Anadolu'ya da ge-
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tirmişlerdi. Anadolu'da Türkler saban adını bugüne değin saklamışlar-
dır. 

Türkistan'dan gelen Türklerin iran'da ve Anadolu'da birtakım yeni 
saban tipleriyle karşılaşmaları doğaldır. Amaç veya kotan gibi. An-
cak, eski bir çağda alınan amaç''ı  kullanan Türkler bugün azalmıştır. 
Daha yeni çağlarda geçen kotan ise Anadolu'da yaygınlık kazanama-
mıştır. Bugün dar bir alanda kalan kotan, Türklerin Anadolu'da yerli 
saban tiplerinden yararlandıklarına tanık olarak kullanılamaz. 

Anadolu'ya gelen Türklerin ekincilik alanında eski bilgi ve köklü 
gelenekleri vardı. Bu alandaki ana kavramları yeni yurtlarında yerli 
veya yabancı kavimlerden öğrenmeye muhtaç olmayacak kadar.1 

1 Bu yolda A. S. Tveritinova'nın Lejrical Material as a Source of  Studying Agricultural 
Traditicns of  the Ottoman Empire ((Researches in Altaic Languages. Budapest 1975. 307-314. 
s.) adlı bildirisinde de birtakım bilgi ve gözlemler verilmiştir. Eski Türkçede kullanılan ekincilik 
«erme'leriyle Türkçe karşıhklan arasında bir karşılaştırma yapan yazar, Anadolu'ya gelen göçebe 
Oğuz boylarının hayvan sürüleri yetiştirmekle birlikte, eski ekincilik geleneklerine sahip olduk-
larını da bildirmiştir. Ona göre, Anadolu Türklerinin dilinde ekincilikle ilgili hemen bütün ana 
kavramların karşıhklan vardır. ("But it can be noted already at present that there was only a 
small number of  agricultural notions that have no designations in the Turkish language.") 


