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TÜRK DİLİ EYLÜL 2020  Yıl: 69  Sayı: 825

1. 2008 yılında Kâşgarlı Mahmûd’un 1000. yıl dönümü dolayısıyla 
Türk Dil Kurumunun Çin’in başşehri Beijing’de düzenlediği uluslara-
rası sempozyumda “Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Geçen Her Kelime Türkçe 
Kökenli midir? veya Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lugâti’t-Türk’ünde 
Yabancı Dillerden Kelimeler” başlıklı bir bildiri sunmuş ve DLT’teki 
birçok kelimenin komşu dillerden geçen kelimeler olduğunu yaz-
mıştım. Bildiri metnim Dil Araştırmaları (Sayı 5, Güz 2009, Ankara, s. 
9-38) dergisinde yayımlandı. Ancak meslektaşlarımdan Ekrem Barak 
Arıkoğlu benim yabancı kökenli olarak gösterdiğim birçok kelimenin 
Türkçe kökenli olduğunu iddia etti. Bunlardan birisi “makas” karşılı-
ğındaki Çince kökenli sındu kelimesi idi. Arıkoğlu’na göre sındu keli-
mesi Türkçe idi ve sı- “kırmak” ve sı-n- “kırılmak” fiilinden geliyordu.

2. Yıllar sonra Sayın Nuray Bilgili, Facebook’ta 17 Nisan 2020’de bir 
resim yayımladı ve “Bunun adı nedir? Ne işe yarar?” sorusunu sordu. 
Verdiği resim koyunların yünlerini, keçilerin tüylerini kesme aleti 
olan bir makas türü idi ve adı kırklık idi. Bu kelime “yün kesmek, tüy 
kesmek” anlamına gelen Türkçe kırk- fiilinden fiilden isim yapan -lık 
eki ile kırk-lık şeklinde türetilen kelime idi. 

Nuray Hanım’a ilk olarak cevap veren Sayın Prof. Dr. Tuncer Gülen-
soy olmuştur. Gülensoy’un açıklaması şöyledir: “Onun adı sındı’dır. 
Koyun kırpmaya yarar. Kelimenin kökeni şöyledir: sı- ‘kesmek, kır-
mak’ + -n-dı. Eski(den) Uşak’ta halı dokunduktan sonra ‘kırkım’ yapı-
lırdı. Kırkım da bu makas ile yapılırdı.”

Soruya cevap veren diğer kişiler kelimenin çeşitli bölgelerdeki isim-
lerini şöyle bildirdiler: sındı “makas” (Metin Edirneli); kırklık (Ömer 
Yurdagül); gırklık (Zafer Zafer); gırhlıg (Sait Koca); kırıktık (Kazak-
ça. Murtaza Buulutay); kırkaç, gırhac (Zikri Veyisoğlu); yaylı kirklik 
(Metin Argın); girklik (TC Mustafa Sarıboğa); kirtlik (Cengiz Kıymaz); 
kırpmık, kırkım makası (Ali Atvur, Fatih Özkan); kırhılık kayçı-
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sı; çat çat, şak şak, şakşaki (Murat 
oğlu); hevring (Kürtçede buna hev-
ring deriz. Yusuf Tezcan); kernabut 
(Eşek kırkılan kırklık’ın adı (Semih 
Pirhasanoğlu); maggase (Arapça); 
yün makası, kenar makası (Ali Bay-
kal) vs vs. 

Burada verilen karşılıklardan Metin 
Edirneli’nin sındı “makas” açıkla-
masına karşılık Sayın İbrahim Vu-
ral’ın “Sındı ‘makas’tır kırklık de-
ğildir.” açıklaması üzerine aşağıda 
SINDU: > SINDI ve KIFTU: kelime-
leri üzerinde etimolojik açıklamalar 
yapmak istiyorum.

3. Kâşgarlı Mahmûd Dîvânü Lu-
gâti’t-Türk’teki Türkçe bıçgu:ç mad-
desinde “makas, bir nesneyi kesen 
şey/âlet (227/197)” olarak karşı-
lamış. 1 Ancak “makas’ karşılığın-
da iki kelime daha veriyor: sındu: 

“Oğuzcada makas” (210/181) 2 ve kıftu: “Çiğil lehçesinde makas” (210/180). 3

DLT’teki bıç- fiili KVK (Konson-Vokal-Konson) yapısında olan Türkçe bir fi-
ildir. Bu fiil kökünden türetilen bıç-ak, bıç-gu > bıçkı gibi türevler de vardır. 
Ancak burada özellikle Kâşgarlı Mahmud’un verdiği sındu ve kıftu kelimeleri 
üzerinde duracağım.

4. Sındu: kelimesi görünüşte Türkçe sı- “kırmak” fiilinden türetilen sı-n- “kı-
rılmak” fiili ile ilişkili görünüyor. Söz gelimi Anadolu’da eli, ayağı, omuzu çı-
kan, incinen veya kırılan kişiler sınıkçı tabir edilen kırıkçı - çıkıkçıya giderler. 
Sınıkçı onların kırığını, çıkığını yerine yerleştirir ve ilgili organı, kemiklerin 
yapışıp kaynaşması için alçıya alır. 

Sındu kelimesinin yapısı hakkında etimolojik açıklama yapan dört hocanın 
söylediklerini de hatırlayalım. 

Gerhard Doerfer Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen (TMEN) 
adlı sözlüğünün Wiesbaden’de 1967 yılında yayımladığı III. cildindeki sok-
tu maddesinin sonunda -tu eki ile ilgili olarak verdiği kıftu < *kıp-tu “Schere 
[makas, kırkı = kırklık] von kıp- Radloff II 840 osm. ‘ein wenig beschneiden” 

1 Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti’t-Türk: Giriş-
Metin-Çeviri-Notlar-Dizin, Ankara 2014, bıçguç s. 584. 

2 Ercilasun-Akkoyunlu,  sındu, s. 821. 
3 Ercilasun-Akkoyunlu,  kıftu, s. 820.
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açıklamasına ek olarak verdiği 10 kelime arasında sındu kelimesini “Sche-
re” von sın- “zerbrechen (intr.) [kırılmak, parçalanmak] açıklamasını yapmış. 
Yani Prof. Dr. Tuncer Gülensoy da Prof. Dr. Ekrem Barak Arıkoğlu da sı-n-dı 
kelimesinin Türkçe olarak açıklamasında yalnız değillerdir. Gülensoy’un da 
Arıkoğlu’nun da öncüsü Gerhard Doerfer’dir. 

Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Tur-
kish4 adlı sözlüğünde, 836b’deki sındu: ‘scissors’ maddesinde kelimeyi “per-
haps a loan-word” şeklinde değerlendirip alınç kelime olduğunu söylüyor. An-
cak hangi dilden Türkçeye alındığını belirtmiyor.

Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü5 365b’de “sındı < sındu ‘makas’ 
Anadolu ağızlarında sındu, sundu, sindi olarak da geçer” açıklamasını yaparak 
devam ediyor. ~Türkmen sındı ~ Orta Türkçe (Oğuzca) sındu. Brockelmann 
(Osttürkische Grammatik § 23) -du eki ile yapılmış türevler arasında saymakla 
yetinmiştir. Doerfer TMEN 1250 sın- zerbrechen [kırılmak] kökünden geldi-
ğini açıklamış, -du (-tu) ekine ilginç örnekler vermiştir. Clauson (EDPT 836b) 
alıntı olasılığı üzerinde durmuştur. Kâşgarlı Mahmûd’a göre, Çiğiller makasa 
kıftu adını verirler. Bu ad çağdaş diyalektlerde kıptı olarak kalmıştır. Balkar 
kıptı. Şor, Sağay kıptı. Yakut kıptıy. Buna karşılık, diyalektlerin büyük bir bölü-
münde makasa kayçı adı verilir. Türkmen gayçı. Altay-Teleüt kayçı. Kazan Ta-
tarcası kayçı. Başkır kaysı. Karakalpak, Kazak kayşı. Karagas kayçı. Özbek kayçı. 
Bu yolda daha çok bilgi almak için bk. Doerfer: TMEN 318; Resänän: V. 234b.

Tuncer Gülensoy ise Türkiye Türkçesi’ndeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Söz-
lüğü (Etimolojik Sözlük)’ünün s. 627b’deki sındı maddesinde şu bilgileri payla-
şıyor: 6 

sındı (hlk.) ‘Makas’ = E. T., OT (Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Dîvânü Lugâti’t-Türk) 
< *sı-n-du. Anadolu ağızları: sındı, sındık, sındır, sındu, sindi, sundu. SI(> i,u) 
N-DI (>i, u)) +K/ +R. sındı (Türkmen); kıptı ‘makas’ (Balkar, Sor, Sagay), kıptıy 
(Yakut); kayçı (Altay, Teleüt, Kazan Tatarcası, Kırgız, Özbek); kayşı (Kazak, Ka-
rakalpak); gayçı (Türkmen). 

Ancak sındu kelimesi konusunda delillendirme Clauson’dan 23 yıl sonra Uy-
gur Türkçesinin önde gelen araştırıcılarından James Russell Hamilton tarafın-
dan yapılmıştır. Japonca ve Çinceye derinlemesine vâkıf olan Eski Uygur Türk-
çesinin önde gelen araştırıcılardan James Russell Hamilton’un 25 yıl önce 
Diyojen dergisinde yaptığı “East-West Borrowings via the Silk Road of Textile 
Terms” başlıklı incelemesi araştırmacıların gözlerinden kaçmıştır.7 Konunun 
ehemmiyetine dayanarak Hamilton’un satırlarını olduğu gibi aşağıda veriyo-
rum. Yazıyı bulamayacak olanlar Hamilton’un açıklamalarını buradan okuya-
bilirler:

4 Oxford 1972, s. 836b sındu:
5 Ankara 1999, s. 365b “sındı < sındu ‘makas’. 
6 3. Basım, İstanbul, Kasım 2018, s. 627b, sındı.
7 Diogenes, No. 171, Vol. 43/3, Fall 1995, s. 25-33.
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Konunun daha iyi ve açık anlaşılması için başka bir örnek vereyim. Çincede 
kelime başı j- sesi Eski Türkçede kelime başı s- şeklinde telaffuz edilmiştir. Ör-
nek olarak Göktürk metinlerinde “general” anlamında geçen sengün unvanını 
veriyorum. Sengün kelimesinin Çince telaffuzu jiang-jün şeklindedir. İkinci 
örnek ise Türkçe kökenli olduğu iddia edilen sındu kelimesidir. Sındu kelime-
sinin Çince telaffuzu jian-daw şeklindedir. O hâlde formülü şöyle yapabiliriz. 
Çince j- = Türkçe s-. 

Şimdi Çince jian-daw  = Türkçe sın-du: kelimesinin etimolojisini yapa-
lım. 
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Kelimenin ilk hecesi olan ve bugün jian şeklinde telaffuz edilen kelimenin 
Çincedeki gelişimi jian-daw “tsian-daw = cian-daw”, Çincedeki anlamı ise “cut 
off, clep, scissors [Kesmek, koparmak, kırpma, kırkım; makas]”tır. 8 Kelime 
Çinceden Türkçeye sın telaffuzu ile geçmiştir. Kelimenin ikinci hecesi olan ve 
bugün daw şeklinde telaffuz edilen kelimenin Çincedeki gelişimi *tog > tâw 
> taw > daw şeklinde olup anlamı “knife [bıçak, çakı]”dır. 9 Bu hece Çinceden 
Japoncaya dô, Türkçeye ise dû telaffuzu ile geçmiştir. Yani Çince “kesici bıçak 
/ kesen bıçak = makas” anlamındaki jian daw’dan alınçlanan sındu kelimesi-
nin Türkçe sı- ve sın- fiilleriyle bir ilgisi yoktur. Kelime Çinceden alınçlama-
dır. Alınç kelime olduğunu da gören Sir Gerard Clauson’dur. Kelime kendisine 
Türkmen Türkçesi ile Kuzey-Doğu Türkiye’de kullanım alanı bulabilmiştir.

5. 15 Kasım 2012 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Av-
rasya Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 
Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu’nda Prof. Dr. Mehmet Ölmez “Tarih 
Boyunca Türkçe-Çince İlişkileri” başlıklı bir bildiri sundu. Sayın Ölmez’in bil-
dirisinde üzerinde durduğu kelimelerden birisi de Eski Uygur Türkçesi ile Ka-
rahanlı Türkçesi metinlerinde geçen SINDU kelimesi idi. Bu kelimenin Çağdaş 
Çincede jian daw (= cian daw) şeklinde telaffuz edildiğini söyledi. Bu kelimeyi 
açıklaması sırasında “20 yıl önceki notlarımda” diye bir cümle kullandı, ancak 
notu kimden kaydettiğini söylemedi. 

Benim bilgime göre sındu’nun “makas” olduğunu ilk öneren kişi James Rus-
sel Hamilton olup önerisini “East-West Borrowings via Silk Road of Textile 
Terms” 10 adlı makalesinde yazmıştır. Bunu 2011’de İstanbul’da yayımlanan 
Prof. Dr. Mehmet Ölmez’in naşiri olduğu Mahmûd al-Kâşgarî’nin 1000. Do-
ğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dîvânü Lugâti’t-Türk Sempozyumu, 5-7 
Eylül 2008, İstanbul = The Dîvânu Lugâti’t-Türk International Symposiuum: In 
Commemoration of Mahmûd al-Kâşgarî’s 1000th Birthday. 5th-7th September 2008, 
Istanbul adlı bildiri kitabındaki Peter Zieme’nin “Mahmûd Al-Kâşgarî’s Dîvân 
Lugât-it-Türk and Foreign Elements = Mahmûd Al-Kâşgarî’nin Divânu Lugât-
it-Türk’ü ve yabancı ögeler]” adlı makalesinden de öğrenmek mümkündür. 11 
Umarım Prof. Dr. Mehmet Ölmez bildirisinde sındu’yu açıklarken 1995’te J. R. 
Hamilton’un, 1997’de de hocası T. Tekin’in12 ilk önericiler olduğunu söyleme-
yi unutmaz. Unutursa J. R. Hamilton’un ve hocası T. Tekin’in görüşünü sahip-
lenerek “intihal” suçunu işlemiş olur.

8 Bk. Karlgren, Analitic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, 1077,
9 Bk. Karlgren, Analitic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, 975.
10 Diogenes, Paris 1995, s. 25-33 (bk. s. 30-31). 
11 bk. s. 27 ve 37.
12 “Notes on some Chinese Loanwords in Old Turkic”, Türk Dilleri Araştırmaları, 7, 1997, s. 

165-173. 
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6. Gelelim DLT’te kıftu: şeklinde geçen kelimeye. Kelime Çince kökenlidir. İlk 
hecenin tarihî gelişimi *kap >> kia. < kiap Eski Çince: kiep > kie. 13 

Kelimenin ikinci hecesi olan ve bugün daw şeklinde telaffuz edilen kelimenin 
Çincedeki gelişimi *tog > tâw > taw > daw şeklinde olup anlamı “knife [bıçak, 
çakı]”dır. 14.

İki hece birlikte Kiap-tu > Kıf-tu. Çince Kiap-tu’dan Türkçeye kıf-tu > kıp-tı 
şekillerinde geçiyor. DLT’te kıf-tu. El-İdrak’te ve Codex Cumanicus’ta kıptı. Ya-
kut Türkçesinde ise kıptıy.

7. Kelime Çinceden Koreceye kawi-ti şeklinde geçmiştir. Soyon ve Karagas 
Türkçelerinde de kaiti şekli görülüyor. Kelime Koreceden Moğolcaya geçerken 
ilk hecede w > y değişmesi görülüyor. İkinci hece olan ti ise t > c değişmesi ile 
çi şeklini alıyor. (Moğolcada ı sesi olmadığı için ünlünün sadece i şekli kullanı-
lıyor.) Böylece Moğolcada kullanılan şekil kayi-çi oluyor.

8. Kayi-çi kelimesi İlhanlılardan itibaren Türk dünyasına giriyor, ancak ünlü 
uyumu ve vurgusuz hece düşmesi ile kayçı (PdC) şeklinde tespit ediliyor. Mo-
ğolca kelime Türkmen ve Başkır lehçelerinde kaiçı, Altay, Teleüt, Kas diyalekt-
lerinde ve Türkiye Türkçesinde (Derleme Dergisi) kayçi, Özbek, Kırgız, Karakır-
gız Türkçelerinde kaiçi, Azerbaycan Türkçesinde gaiçi, Yeni Uygur ve Tuva 
Türkçelerinde xaci, Çuvaş Türkçesinde ise xaça, Xaiça şekillerinde kullanılı-
yor.

9. Sonuç olarak Türkçenin asli kelimesi bıç-guç, Çin’in güneydoğusunda kul-
lanılan jian-daw’dan Oğuz Türkçesine alınç kelime olarak sındu, Çin’in kuzey-
doğusunda kullanılan *kiap-taw > kiap-tu’dan Çiğil lehçesine ve Kıpçak diya-
lektlerine kıftu ve kıptı şekillerinde geçiyor. Kuzeydoğu Çincesindeki kelime, 
Çinceden Koreceye kawi-ti, Koreceden Moğolcaya kayi-çi, Moğolcadan Çağa-
tay Türkçesine kayçı şekillerinde geçerken Yakut Türkçesinden Çuvaş Türkçe-
sine kadar yukarıda verdiğim kayçi ~ gayçi, xaci, xaça, xayça gibi çeşitli telaf-
fuzlar ile kullanılıyor. 

Türkiye Türkçesinde ise bıç- fiilinden bıç-ak, 
bıç-kı gibi alet isimleri kullanılırken bıç-kuç unu-
tuluyor, yerine Arapçadan makas kelimesini alıyo-
ruz. 

Türkiye Türkçesinde kullandığımız makas kelimesi dili-
mize Arapça mikass’tan girmiştir. 15 Bu tercihin sebebi ise 
belirsizdir. Diller arasında yüzen ve gezen kelimelerin kaderi 
budur. 

13 Bk.  Karlgren, Grammatica Serica 630a-c ve g. 
14 Bk. Karlgren, Analitic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, 975. 
15 Bk. Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara 2010, s. 1610b.


