ÇİNCEDEKİ TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE*

Y ARD. Doç. DR. ALİMCAN İNA YET

Tarihi kaynaklar Türk - Çin ilişkilerinin bundan binlerce
dığını

gayet

açık

bir

şekilde

göstermektedir. Türk

yıl

öncesine dayan-

menşeli olduğu sanılan

Cou

Süıa1esi (M. Ö. ı ı. yüzyıldan M. Ö. 3. yüzyıla kadar)nden günümüze kadar ge-

çen zamanı hesaba katarsa~, Türk - Çin ilişkileri en az 3000 senelik bir tarihe sahip demektir. Bu süre içerisinde "bu iki millet ticaretten savaşa kadar her türlü
komşuluk ilişkileri yanında, uzun devirler boyunca da aynı yöneticilerin idaresinde birlikte yaşamışlardır. Hayatlarındaki bu iç içelik mutlaka bu milletlerin
dillerine de yansımış olmalıdır."1
Nitekim bu komşuluğun bir neticesi olarak günümüz Türk ve Çin dillerinde
aynı ses ve aynı anlamda kullanılan pek çok ortak kelimeler bulunmaktadır. Ancak bugün dilcilerimiz veya Türk dili üzerinde

araştırma

yapanlar pek fazla üze-

rinde durmadan bu kelimeleri Çinceye mal etmektedirler. Konuya daha ciddi,
daha bilimselolarak yaklaşıldığında, Çince sanılan bu kelimelerin Çinceden
Türkçeye geçebileceği gibi, Türkçeden de Çinceye geçebileceği veya geçtiği yönünde bir fikir

oluşturmak

mümkündür.

Söz konusu kelimelerin kökeninin Çince mi yoksa Türkçe mi
lesinde kesin bir şey söyleyebilmek için bize göre
sı gerekir:
ı.

Türkçe kelimelerin kök ve ailesi veya

araştırı!malıdır.

2. Eski Çincenin teliiffuz

*
i

gibi, bugünkü Çincenin

diğer

alınma

şekilleri, şekil

Türk boylarının dillerindeki

özelliği hakkında
teUıffuzu

dikkate

mese-

Altay dillerindeki paralelleri

Yani Türkçe kelimelerin kökü ve türetilen

lam yönünden geçirdiği değişiklikler,
kullanım alanlan araştırılmalıdır.
diği

diğer

şu hususların

olduğu

ve an-

şekil

ve

bilgi sahibi olmak gerekir. Bilin-

ile Eski Çincenin teHiffuzu

arasında

epey

Bu yazı 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı' {Ankara 1996)'nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş şekli
dir.
Günay Karaağaç, "Türkçe ve Komşulan", E. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Sayı: V, 1989, s. 68.
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fark

vardır.

Bu

farklılık

alınan

Türkçeye Çinceden yahut Çinceye Türkçeden
teşkil

limelerin tespitinde önemli bir engel
taplarımızda rastladığımız

ke-

etmektedir. Mesela, bugün tarih ki-

"Mete" kelimesi

aslında

Türkçe batur <

bahadır

<

bagator kelimesinin Çinceye geçen ve bugünkü Çincenin telaffuzuna göre
"Mao- Tım" yahut "Mo-Du"

rıiye

şey değildir.

Eski

Çincenin telaffuzuna göre ".r-.1ao-Tun" ya da "Mo-Du" kelimesi "Bak-tut"

şek

okunan

şeklinden başka

bir

linde okunurdu. Çinliler kelime sonundaki 'r' sesini okuyamazlar ve bu sesi 't'
şekline sokarlardı."2
Aynı şekilde

Türklerin Nevruz

kelimesi de Türkçe Başay <
araştırmacılar

"Buz ay",

geleneğinden

baş+ay

"Mao-shıh-ai"

Çinceye geçen

kelimesinden başka bir şey

değildir.

bu kelimeyi bugünkü Çincenin telaffuzuna göre

"baş yıl"

diye

Çincenin telaffuzunu

çeşitli

tahminlerde

öğrenmek ahntı

bulunmuştur. 3

Ancak

okuduğu

Anlaşılıyor

için

ki, Eski

kelimeler meselesinde bize yeni ufuklar

açabilir.
3. Çincenin

yabancı

dillerden

alıntı

bilgi edinmek gerekir. Çünkü her dilin
özgü kural ve özellikleri

vardır.

yapma
başka

kuralları

bir dilden

Çincenin bu husustaki

ve

özelliği hakkında

alıntı

da

yapmada kendine

özelliği

ise

yabancı

bir

kelimeyi ilk aşamada orijinal sesini taklit etmek suretiyle, daha sonra ise kelimenin ifade

ettiği

anlama göre çevirmek veya kelimeyi

başından

yahut sonundan

parçalayarak almaktan ibarettir. Mesela, İngilizce combine kelimesini Çinliler
önce

"Eftif'c

re "~~tI'"
de önce

kang Mi yın" diye olduğu gibi almış, daha sonra anlamına gölian he shöu ge jı" diye çevirmiştir. 4 Fransızca burjuva kelimesi

":ı!i~rrl!.

bu'er gia ya" diye orijinal sesiyle

'Ut~n. zı chlin jıe ji" diye

çevirilmiştir. 5

alınmış,

sonra

anlamına

İngilizce

anarchism kelimesi
önce" :tt: EP ~ E::Z an na gi zhU yi" diye yarısı olduğu gibi, yarısı çevirilerek alın
göre"

mış, daha sonra tamamı " ~tJ:~~:t

wu zheng ro zhU yi" diye tercüme edilmiş

tir. 6 Sanskritçe bir kelime olan arhat kelimesi de, Çinceye önce '~~,,:~ a lu6 han"
2
3
4
5
6

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, ı. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s. 5.
HzI: Prof. Dr. Sadık Tural, Nevruz, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1995, s. 160.
Xi an dai han yu cı dian (Çağdaş Çin Dili Sözlüğü), Shang wu yın shu guan, 1986, Beijing, s. 633.
{I.g.e. s. 95.
a.g. e. s. 6.

775

Yard. Doç. Dr. Alimcan Inayel

olarak

alınmış,

sonra kelime

başındaki a

sesi

bırakılarak"

;lV!. lu6 han" şek

Yani Çinceye giren yabancı kelimeler anlamına göre çevrildiği veya parçalandığı için bu kelimelerin alıntı olup olmadığını kestirrnek çok
zordur. Bu sebepledir ki, Türk ve Çin dillerindeki birbirinden alınan kelimeleri
tespit etmek için Çincenin en eski kaynaklarına kadar inmek mecburiyetindeyiz.
liyle

yerleşmiştir.?

Şimdi

yukanda gösterdiğimiz cihetlerle aşağıdaki kelimeleri tek tek ele
muhakeme ederek bir sonuca ulaşmaya çalışacağız.

alıp

ı.

Ben: Türkçede "Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı"8 diye izah edilen ben kelimesi Çincede de " lt ban" (okunuşu: ben)
şeklinde yer almış olup "ben, leke, benli, benek"9 gibi anlamlan ifade etmektedir. Bu kelimenin Türkçede halk arasında kullanılan "saçta, sakalda beliren beyazlı~"IO anlamı da Çincede aynen mevcut olup buna" 'lt:
ban Mi" denmekll
tedir. Bu sebepledir ki bazı dilciler bu kelimeyi Çince kabul etmektedir. Mesela, Uygur bilim adamı Doç. Abdurrauf Polat Uygur Tili Leksikologiyisi adlı kitabında Uygurca men kelimesini Çince kökenli kabul etmiştir. 12 Bilindiği gibi,
ben kelimesi Türkçede, çok yaygın, çeşitli türerne şekli olan eski bir kelimedir.
Divanü Lugati't-Türk (DLT.)'te men 13 kelimesi "yüzdeki ben" diye izah edilmektedir.

e

Bu kelime tarihte Eu., Hak., Çağ., Har., Kıp. men, Osm. ben, 14 şeklinde geçmektedir. Bugün de bu kelime TTü. ben, Tkm. men 15 Uyg., Kaz., Kırg., men 16
Özb. man 17 , Tat., SaL., Suyg. min 18 şekillerinde kullanılmaktadır.
7

a.g.e. s. 749.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 1988, s. 168.
9 Çağdaş Çin Dili Sözlüğü, s. 27.
10 Türkçe Sözlük, s. 168.
II Çağdaş Çin Dili Sözlüğü, s. 27.
12 Abdurrauf Po1at, Uygur Tili Leksikologiyisi, Keşker Uygur Neşriyatı, 1995, s. 167.
13 Divanü Lugali '1- Türk, ııı. Ci lt, s. 359.
14 Sır Orerard Clauson, An Elymological Dicıionary of Pre-Thirteenıh-Ce/JIury Turkish, OJiford At The Clarendon Press, 1972, s. 346.
15 HzI: Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Emine Ceylan, Zuha1 Ölmez, Süer Eker, Türkinence - Türkçe Sözlük,
Simurg, Ankara 1995, s. 454.
16-17-18 Zhongguo Tujue Yuzu yuyan ci huiji (Çin'deki Türk Dilleri Sözlüğü), Minzu chuban she (Milletler Neşriyatı), 1990, Pekin, s. 140.
8
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Yukanda gördüğümüz gibi, ben kelimesi muhtelif Türk boylannın yaşadığı
çok geniş coğrafi alanda eskiden beri çeşitli teHlffuz şekilleriyle yaygın olarak
kullanılmıştır. Bu, söz konusu kelimenin Çinceden Türkçeye değil, aksine Türkçeden Çinceye geçtiğini düşündürmektedir.

2. Beniz: Türkçede "yüz rengi" anlamına gelen beniz l9 kelimesi Divanü Lugati't-Türk'te men(i)z20 şeklinde geçer. Uygur bilim adamlan bu kelimenin de
Çince "cismin dış yüzeyi, yüz, itibar, hatır" gibi anlamlan ifade eden" ii mian"
veya "00 ±Mianzi"21 kelimesinden geldiğini ileri sürmektedir. Ancak beniz kelİmesi de yukanda gördüğümüz ben kelimesi gibi Türkçede çok eskiden beri
yaygın şekilde kullanılagelen bir kelimedir. G. Clauson'a göre bu kelime Eu.
meniz, Hak. meniz, Çağ. beniz, Harz. meniz, Osm. befiiz, Kum. meyiz, Kıp. menizlmegiz, Tar. menzi, Tkm. befiiz şekillerinde mevcut olup yerine göre "yüz,
renk, yüz rengi" gibi anlamlan ifade etmektedir. 22 Günümüzde de bu kelime
TTü. beniz23 Az. beniz24 , Tkm. meniz25 , Uyg. menzlmenzi26 şekillerinde kullanılmaktadır. benizimeniz kelimesinden Türkçenin çeşitli devirlerinde benzemeklmenzemek, benzemeklmenzemek, benzerlmenzer gibi fiil ve sıfatlar yapıl
mıştır. 27

Çincede" illi .::F mianzi" kelimesinin iki şekli vardır. Birisi ": iii mian", öbürü de" ını ''F' mianzi"dir." }iii Mian" "yüz, cismin dış yüzeyi, yüz yüze, kı
sım veya taraf'28 gibi anlamları ifade ederken "00 ::fmianzi" daha çok "cismin
dış yüzeyi, itibar, hatır" gibi anlamlara gelmektedir. Yani Türkçe beniz kelimesinin ifade ettiği "yüzün rengi, insanın rengi, renk" gibi asıl anlamlar Çince
" nil /00 -j-mianlmianzi" kelimesinde bulunmamaktadır. Bütün bunlardan beniz kelimesinin de ben kelimesi gibi Çinceden Türkçeye değil, Türkçeden Çini 9 Türkçe Sözlük, s.

170.

20

Divanü Lugati 't- Türk, 1. ci lt, S. 60 ve III. Ci lt, s. 363.
21 Çağdaş Çin Dili Sözlüğü, s. 786-787.
22 Gerard Clauson, a.g.e., s. 352.
23 Türkçe SiMiik, s. 170.
24 Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçni Sözlüğü I, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul 1994, s. 117.
25 Türkmence - Türkçe Sözlük, s. 454.
26 Henzuçe - Uygurca yançuk Lugiti (Çince-Uygurca Cep Sözlüğü), Şincang Helk Neşriyatı, 1993, Urumçi,
s. SOL.
Gerard Clauson, a.g.e., s. 352.
28 Çağdaş Çin J)ili Sözlüğü, s. 786.
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ceye geçmiş olduğu kanaatine varabiliriz. çünkü Çince" 00 i='mianzi" kelimesinin bazı Türk boylarının diline mefiiz, bazılarına befiiz ya da Hakaniye devrinde mefiiz, Çağatay devrine gelindiğinde befiiz olarak değişmesi mümkün değil
dir. Çincede beniz kelimesinin tam karşılığı ",la if. Jtliandanr" 29dir. Bu kelime
ile" mi mian" kelimesi birleştirilerek '~ iiflian miim"30 kelimesi doğmuştur
ki, bu da "yüz, itibar, hatır" gibi anlamları ifade etmektedir. Bu durum Türkçe
beniz ya da meriiz kelimesinin Çinliler tarafından "00 ~mianzi" veya"

an"

şeklinde

parçalanarak

alındığı

ii

mi-

fikrimizi destekler niteliktedir.

3. Bön: Türkçede "budala, saf' anlamında kullanılan bön 31 kelimesi Çincede de" $: ben" şeklinde mevcut olup "kavrama kabiliyeti ve hafızası zayıf,
akıllı olmayan, uyuşuk, ağır"32 anlamlarını ifade etmektedir. Bu kelime eskiden
Hak. mün, Osm. bön, Kırg. mün, Kaz. min, Kıp, bun, Tuv, mufi 33 şekillerinde
geçmektedir ki, "aptal, saf, hasta" anlamlarını ifade eder. Divanu Lugati'tTürk 'te böfi şeklinde bir kelime vardır. BU).la bağlı olarak böfi kişi deyimini Kaş
garlı Mahmut "iri yarı, yoğun, obur kişi", ~unun aslı şebefidir, kısaltılmıştır, demirden yapılmış baston cop anlamındadır" diye izah etmektedir. 34 Buradaki bön
kelimesinin "aptal, saf' anlamındaki bön kelimesiyle ne derecede ilişkisi olduğu aynca düşünülmesi gereken bir husustur. Bugün de TTü. bön, Tkm. mön "aptal, saf, çabuk inanan"35, Uyg. mön "İyi ve kötüyü pek fark edemeyen, kafası çalışmayan, aptal, geri zekaJ.ı"36 şeklinde kullanılmakta olan bu kelimenin Türkçeden Çinceye geçmiş olabileceğini düşünüyoruz.
4. Denk: Türkçede "yük hayvanlannın sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri, ağırlık bakımından eşit olan, eşit, müsavat, uygun, rast gelmek"
gibi anlamları ifade eden denk 37 kelimesi Çincede de ": ~ deng" şeklinde mevÇin Dili Sözlüğü, s. 704.
ÇinDili Sözlüğü, s. 704.
Türkçe SiJzlük, s. 222.
32 Çağdaş Çin Dili Sözlüğü. s. 52.
33 Gerard Clauson, a.g.e., s. 347.
34 Divanü Lugati't-Türk, III. Cilt, 354.
35 Türkmence-Türkçe Sözlük. s. 463.
36 Uygur Tilinin Izahıık Lugiti, 5. Cilt, Milletler Neşriyatı, Pekin
37 Türkçe Sözlük, s. 357-358.
29

Çağdaş

30
31

Çağdaş

1995, s. 260.
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"eşit,

tür, cins, derece ve

sayıca aynı"38

gibi anlamlara gelnıektedir. Bu

kelime Yenisey kitabelerinde tefi, Uygurca Maniheist ve Budist metinlerinde de
tefi, Hak., çağ., Harz., Kum., Kıp. tefi, Osm., Tkm. den, Far. tan/dan şeklinde
geçmektedir39 . Bu bakımdan Clauson bu kelimenin Çinceden. alınmış olduğunu
doğru bulmuyor4°. denk kelimesi bugün de bütün Türk boylannda kullanım alanı

çok geniş olan bir kelimedir. Bu kelimenin çeşitli Türk boylannın dillerindeki şekilleri şöyledir: TTü. denk, Tkm. 41 , Suyg. defi 42 , Tuv. difi 43 , Tat. tefi/tifi44 ,
Uyg., Kaz., Kırg., Özb. tefi45 , Şor. te.fi46, Yakt. tefi47 . Öyle anlaşılıyor ki,
denk/tefi kelimesi de Türkçenin Çinceye verdiği bir kelimedir. Nitekim bugünkü Çincedeki" •
deng" kelimesinin Eski Çincede "teng" okunduğunu G.
Clauson'un kitabından öğrenmekteyiz. MarUı Rasanen "Versuch eines etymologischen wörterbuchs der turk-sprachen" (Helsinki 1969) adlı kitabında, "eşitlik,

müsavat" anlamına gelen "dın" kelimesini Çince kaynaklı
laffuz itibanyla da doğru değildir.

göstermiştir

ki, bu te-

5. Dinlemek: Türkçede "işitmek için kulak vermek, birinin sözünü, öğüdünü
kabul edip gereğince davranmak, uymak, baş eğmek, itaat etmek" gibi anlamlan ifade eden dinlemek4 8 kelimesi Çincede" ııır ting" şeklinde geçer ve "işitmek,
duymak, öğüte itaat etmek, bir fikri kabul etmek"49 gibi anlamlarda kullanılır.
Orhun kitabelerinde tıfila-/tifile- So şeklinde geçen bu kelime Eu., Hak., Çağ. tıfi
la-, Harz., Osm., Az., Tkm. difile-, Tuv, dıfina- SI biçiminde kullanılmıştır. Günümüzde de bu kelime TTü. dinlemek, Az. dinlemeks2 , Tkm. difi, difilemeks3 ,
Uyg. tıfişamak, Kaz. tefidamak, Kırg. tıfişamak, Özb. tifişemek, tifilemek, Tat.
38
39

Çağdaş Çin Dili Sözlüğü, s. 227.
Gerard Clauson, a.g. e., s. 5 i ı.
40 Gerard Clauson, a.g.e., s. Si i
41 Türkmence-Türkçe Sözlük, s. 145.
42,43,44,45 Çince'deki Türk Dilleri Sözlüğü, s. 280
46 N. N. Kurpeşko, Tannagaşeva- Doç. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Şor Sözlüğü, Türkoloji Araştırmaları, Çukurova Üniversitesi Basım Evi, s. 112.
47 Yuriy Vasiliev (Cargistay), Türkçe-Sahaca (Yakutça) Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 64.
48 Türkçe Sözlük, s. 379.
49 Çağdaş Çüı Dili Sözlüğü, s. 1145.
50 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 864-865.
5 i Gerard Clauson, a.g.e., s. 522.
52 Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, i, s. 288.
53 Türkmence Sözlük, s. 162.
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SaL. dinnamak, Suyg. tl/ınamak54 şekillerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kelimenin de Çincenin Türkçeye değil, Türkçenin Çinceye verdiği bir kelime olduğu anlaşılmaktadır.
teiilamak, Tuv.

dl1ınamak,

6. Donmak: Türkçede "buz tutmak, soğuktan ölmek, çok üşümek, soğuktan
zarar görmek" gibi anlamlara gelen donmak55 kelimesi Çincede de" ~/j; dong"
şeklinde mevcut olup "donmak, buz tutmak, soğuktan katılaşmak, üşümek"56 gibi anlamlan ifade etmektedir. Türkçede bu kelimenin biri isim don, biri fiil donmak olmak üzere iki

şekli vardır.

Çincede ise sadece fiil

Osm., Az., de don, Tkm., Tuv.,da don

şeklinde

şeklini

görüyoruz.

geçen bu kelime DLT., Hak.,

Harz., Kıp.,da ton biçiminde görUlmektedirY Bunun fiil şekli olan donmak fiili
de Osm., Az., Tkm., Tuv. donmak, DLT., Hak., Çağ., Harz., Kum., Kip. toiimak5 p'

şeklinde kullanılmıştır.

Bugünkü Türkçede bu kelimenin isim ve fiil

şek

li TTii. d0!1ldonmak 59 , Az. donldonmak 6o , Tkm. doiildonmak 61 , Uyg. toiiltoiila-

mak, Kaz. toiiltoiidanmak,

Kırg.

tonltoiimak, Tat. toiilamak, Tuv. donldonmak,

SaL. donldonmak, Suyg. doii/dongemek 62 biçimlerindedir. Uygur bilim

adamı

Doç. Abdurauf Polat bu kelimeyi Çince kabul etmektedir. Ona göre Çinceden
giren fiil sözcükleri Uygurcada

doğrudan doğruya

la/-le, -dal-de, -sa/-se eki alarak Uygurca fiil

mak/mek eki alamaz, ancak -

sözcüğüne dönüşebilir. 63

müellifin sadece Uygurca'daki tofilamak kelimesini göz önünde
anlaşılmaktadır.
ğümüz

Bu

Halbuki ton kelimesinin -la almayan

gibi Türkçenin muhtelif dönemlerinde ve

bakımdan

geçtiğini rahatlıkla

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Çindeki Türk Dilleri Sözlülfü. s. 258.
Türkçe Sözlük, s. 399.
Heıızııçe - Uygurçe Yunçuk Lugiti, s. 198.
Gerard Clauson, ll.g.e., s. 513.
Geranı Clauson, !lKe., s. 515.
Türkçe Sözlük. s. 398-399.
Azerbeycan Türkçesi Sözlülfü, s. 306.
Türkmence Söz.lük, s. 170.
Çin 'deki Tiirk J)ifferi Sözlülfü, s. 265.
Doç. Abdumıuf Polat, a.g.e .. s. 170.

söyleyebiliriz.

bulundurduğu

yukanda gördü-

çeşitli şivelerinde

donmak kelimesinin Çinceden Ti.irkçeye

ye

şekilleri

değil,

Burada

mevcuttur.

Türkçeden Çince-

780

Çincedeki Türkçe Kelimeler Üzerine

Netice itibanyla, Türk ve Çin dillerindeki aynı ses ve aynı anlamlarda kullanılan bu kelimelerin bir tesadüf olmadığı anlaşılmaktadır. Öyleyse bu kelimelerin diller arası geçişi ne zaman, nasılolmuştur meselesi ortaya çıkar. Bu meseleye bilimselolarak yaklaşabilmek için daha evvel de işaret ettiğimiz gibi, Türkçe kelimelerin kök ve ailesini daha ciddi araştırmakla birlikte Çincenin tarihi ve
bugünkü özelliklerini de incelemek gerekiyor. Üzerinde fazla durmadan bir kelimeyi hemen Çinceye veya Türkçeye mal etmek hiç de bilimsel bir tavır değil
dir. Biz bu yazıda dikkati bu noktaya çekmek istedik.
KISALTMALAR

Az.

Azerice

Çağ·

Çağatayça

Eu

Eski Uygurca

Far.

Farsça

Hak.

Hakaniye Türkçesi

Harz.

Harezmce

Kaz.

Kazakça

Kırg.

Kırgızça

Kıp.

Kıpçakça

Kum.

Kumanca

SaL.

Salarca

Suyg.

Sarı

Şor.

Şorca

Osm.

Osmanlıca

Özb.

Özbekçe

Tar.

Tarançı şivesi

Tat.

Tatarca

Tuv.

Tuvaca

Tkm.

Türkmence

TTü.

Türkiye Türkçesi

Uyg.

Yeni Uygurca

Uygurca

