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tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine 
Bülent Gül 

Özet 
Bu makalede Türk tarım terminolojisinin iki temel terimin-
den biri olan tarı- fiili ve metinlerde tanıkladığımız bu fiilin 
türevleri olan tarın- “(toprak) işlemek”, tarıl- “ekilmek”, tarıt- 
“tohum saçmak; tarlayı ekip biçmek, ektirmek; dağıtmak”, ta-
rıtdur- “ektirtmek” ve tarımsın- “ekin eker görünmek” fiilleri 
üzerinde durulmuştur. Fiilin, runik harfli Türkçe metinler, 
Budist ve Maniheist çevre Türkçe metinler ile İslami çevre 
Türkçe metinlerdeki kullanım alanının belirlenmesi için çok 
geniş bir korpus taraması yapılmıştır. Fiilin modern Türk dili 
alanındaki durumlarına da değinilmiştir. Makaledeki amaç, 
hem Türk tarımının temel fiillerinden biri olarak karşımıza 
çıkan tarı- fiilinin kullanım alanlarını; hem de Türk tarım 
araştırmalarında dil malzemesinin ne kadar önemli olduğunu 
okuyucuya göstermektir. 

Anahtar Kelimeler 
tarı- fiili, tarım, Türk tarımı, Eski Türkçe, Uygurca. 

Giriş 
Türk runik harfli metinler, Budist ve Maniheist çevrelerin Türkçe eserleri 
ile İslami çevrelerde yazılan Türkçe eserlerde, Türk tarım terminolojisine 
ait çok geniş bir malzeme bulunmaktadır. Türk tarım terminolojisinin 
temel fiilleri, tarı- ve äk- fiilleridir. Özellikle Eski Türkçe metinlerde tarı- 
fiili yaygın olarak kullanılmışken, daha sonraki tarihî Türk lehçelerinde 
yerini äk- fiiline bırakmıştır. Bugün Türkiye Türkçesinde de, tarı- fiilin-
den türemiş olan tarım, tarla ve darı kelimelerinin yaşadığını ve fiilin asıl 
anlamı olan “tarım yapmak, ekin ekmek” anlamındaki işlevini ve kullanım 
alanını äk- fiiline bıraktığını belirtmeliyiz (Gül 2009: 291-316).  
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Bu çalışmada Eski Türkçe metinlerde tarımın temel fiili olan tarı- fiili ve 
metinlerde tanıkladığımız bu fiilin türevleri olan tarın- “(toprak) işlemek”, 
tarıl- “ekilmek”, tarıt- “tohum saçmak; tarlayı ekip biçmek, ektirmek; 
dağıtmak”, tarıtdur- “ektirtmek” ve tarımsın- “ekin eker görünmek” fiilleri 
üzerinde durulacaktır. Makale konusunun çok geniş olmasından dolayı, 
tarı- fiilinden türetilmiş bulunan ve metinlerde çok yaygın kullanım alanı 
tespit edilen tarıγ “1. tahıl, hububat 2. ekin ekilmiş arazi, tarla”; tarıγçı / 
tarıγuçı “tarımcı, ekinci”; tarıγlaγ / tarlaγ “tarla”; tarıγlıγ “anbar, ekin bu-
lunan yer”; tarıγsız (yer) “ziraat yapılmaya uygun olmayan yer”; tarıγ ta-
rıγu yer “tarım yapmak için kullanılan yer”; yür tarıγu yer “darı ekme yeri, 
tarla”; kepez tarıγu yer “pamuk ekmek için gerekli yer”; ekindi tarıγ “ekilen 
tohum”; baldır tarıγ “ilkbahar başında ekilen ekin”; bül tarıγ “eskimiş; 
nemden bozulmuş tahıl”; tubunluγ tarıγ “kesmikli buğday” gibi isimlere ve 
terimlere bu makalede yer vermeyi uygun bulmadık. Ancak, konumuzla 
ilgili bölümlerde, bunlara yer yer değindik. Ayrıca yazının sınırlarını aş-
mamak için tarı- fiilinin kullanım alanlarını gösteren örneklerin hepsine 
de yer veremedik.1  

Tarihî ve Modern Türk Lehçelerinde tarı- 
tarı- fiili runik harfli Türkçe metinlerde geçmez; ancak, bu fiilden türetil-
miş bulunan tarlaγ “tarla” [Aldıı Bel I ve II Yazıtı (Y 12, Y 72)] adına rast-
lamaktayız. Bu durum, tarı- fiilinin varlığını gösterir. Fiil, Budist-
Maniheist Türk çevresi metinlerinde sıkça geçer (ED 532b). Aynı şekilde, 
13.-14. yy. Sivil Uygur Belgelerinde de fiil sıkça karşımıza çıkar (bk. Ya-
mada 1993). Fiil, İslami Türk çevresi yazı dili Karahanlı dönemi eserlerin-
den Divanü Lugat’it-Türk’te (MK) tarı- (Dankoff ve Kelly II. 559), Ku-
tadgu Bilig’de (KB) tarı- “ekmek” (Arat 19792: 426), Atabet’ül-Hakayık’ta 
(AH) tarı- “ekmek” (Arat 1992: LX; 55) ve Kur’an tercümesi tarı- “ekin 
ekmek, ziraat yapmak” (Kök 177r/9=012/047) şeklinde tanıklanmaktadır. 
Harezm çevresi metinlerinde tarı- (Borovkov 2002: 252) şeklinde tanıkla-
nırken, dönemin diğer eserlerinde yer almamaktadır. Kıpçakça eserlerden 
CC’de tarı- “ackern, bebauen” (Grønbech 1942: 236) şeklinde tanıklanır. 
Ayrıca yine bu dönem eserlerinde bu fiilden türetilmiş ŧarla “tarla” (To-
parlı 2000: 142) kelimesi ile karşılaşılır. Çağatay Türkçesi’nde de fiil, tarı- 
“såçmåq, sepmåq, ekmåq”, “Köksini kildi Navåiy çu şiyer / Tuxm mexringni 
bu mazra’da tårib” (NevaiL III: 246) anlamları ile tanıklanır. Batı Türkçe-
sine baktığımızda fiilin kullanılmadığı; ancak, bu fiilden türetilmiş kelime-
lerin kullanıldığı görülür: tarıça “darı kadar” (KDK 125-10), taru “darı”, 
taruca “darı kadar” (TS 204). 
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tarı- fiilinin Modern Türk dili alanındaki durumunu da şu şekilde göste-
rebiliriz. Fiil, Yakut ve Halaç Türkçelerinde tanıklanamamıştır.2 Çuvaş 
Türkçesinde de fiil tanıklanmamaktadır; ancak, bu fiilden türetilen tırĭ 
“mısır, tahıl taneleri, buğday” sözcüğü görülmektedir (Fedetov 1996: II, 
268). Yegorov da tırĭ “1. xleba v zerne” 2. xleva na kornyu; posevı” anla-
mını verir ve tarıγ ile bağlantı kurar (1964: 268). Kuzey-doğu (Sibirya) dil 
alanında Tuva Türkçesinde tarıır “1. seyat’ 2. paxat’ 3. sajat’ 4. delat’ pri-
vivku 5. osemenyat’” (Tenişev 1968: 482), şeklinde tanıklanmaktadır. 
Altay Türkçesinde “dikmek” anlamı ile tarı- “dikmek”, tarıgan agaş “sık 
dikilmiş ağaç” (Naskali vd. 1999: 169b) yaşamaktadır. Şor Türkçesinde de 
bu fiilden türetilmiş taraa “darı, mısır” (Akalın vd. 1995: 110) adı tanık-
lanmaktadır. Kuzey-batı (Kıpçak) dil alanı içinde Kazak Türkçesinde tarı 
“1. darı, akdarı 2. darı tanesi” (Koç vd. 2003: 524) adı tanıklanırken; fiil, 
Başkurt Türkçesinde tarı- (Agişiv vd. 1993: II. 324a) ve Sibirya Tatar 
ağızlarında taru- /tarı- “suçivatısya” (Tumaşeva 1992: 204a) anlamıyla 
karşımıza çıkar. Karay Türkçesinde de fiilden türetilmiş tarlav “tarla” adı 
tanıklanmaktadır: tarlav Kar.L., Kar.T., Kar.K. tarlav “paşnya, polye, 
niva” (Baskakov vd. 1974: 515). Fiil, Kumuk Türkçesinde tari “próso // 
prosyanóy” (Bammatova 1969: 305); tarlav “1. jniv’ö 2. póle, niva” buday 
tarlav “pşeniçnaya niva” (Bammatova 1969: 305) örnekleri ile karşımıza 
çıkar. Karaçay-Malkar Türkçesinde de fiil tanıklanmıştır: tarı-, cer tarı- 
(Tavkul 2000: 379). 

“Güney-Doğu Türk dili alanı lehçelerinden Yeni Uygur Türkçesi ve ağız-
larında, Türkiye Türkçesindeki der- “toplamak; ekin toplamak; yığmak” 
fiili ile bağlantılı olan ter- fiili karşımızdadır:” ter- “1. ekmek, ekim yap-
mak, ekin işi 2. toplamak, bir araya getirmek” (Necip 1995: 403). Ağızlar-
da ise teri- /teji- “to cultivate, to grow, to plant, to sow” (Jarring 1964: 
306); tırı- “to sow, to cultivate, to plant” (Jarring 1964: 307) fiilleri gö-
rülmektedir. tarı- fiili ve türevleri, Özbek Türkçesinde ve Salar Türkçesin-
de de tanıklanmaktadır: Özb. tarik “darı” (Yusuf 1994: 257); Salar: ter-, 
teri- tere- (Xu 2000: 36; 93, 270), Doğu Türkistan Salarcası dere-, Çinghai 
Salarcası dere- (Xu 2000: 36, 93, 270).  

Güney-Batı (Oğuz) dil alanından Türkmen Türkçesi sözlüğünde fiil geç-
mez; ancak, darı “şalı yösümliğine meŋzeş yösümlik ve onuŋ ovnucak sarı 
däneli hasılı; serçeden gorkan darı ekmez” (Hamzayev 1962: 239b) kullanı-
mının tanıklanması ve örnek verilen deyimden de görüleceği üzere, fiil, 
yerini ek- fiiline bırakmıştır. Aynı şekilde Türkiye Türkçesinde de tarı- fiili 
yerini ek- fiiline bırakmıştır. Ancak, tarı- fiilinden türetilmiş tarım ve tarla 
adları yaşamaktadır: tarım “Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla 
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toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat” (TüSl. 1998: 2139), 
tarla “1. tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası 2. deniz hayvan-
larının çoklukla bulunduğu yer: Midye tarlası, İstiridye tarlası” (TüSl. 1998: 
2140). Horasan ve Azerbaycan Türkçelerinde ise fiil, tanıklanamamıştır. 

Türkçe tarı- fiili, Ana Altay söz varlığının bir unsuru olarak EDAL yazarla-
rı tarafından *tiora- “(toprağı) ekmek” şeklinde tasarlanmıştır (EDAL 
2003: 1438). Ancak, Altay dillerinin soy akrabalığı tezini reddeden Doer-
fer’e göre, Moğol Yazı Dilinde tanıklanan ve ortak Ana Altay söz varlığına 
kanıt olarak getirilen tari- fiili Türkçeden Moğolcaya geçmiş ödünç bir 
sözcüktür (Doerfer 1963-1975: I. 244-245; II. 480-482). Fiilin türevleri-
nin Macarcaya geçtiği de bilinmektedir. G. Kara, Moğolca makalesinde 
Türkçe tarlaγ “tarianı gazar/tarım yeri” sözcüğünün Macarcaya tarló “had-
san tarianı gazar/tarım yapılan yer” şeklinde geçtiğini; “kalın un, darı” 
anlamında da dara sözcüğünün yaşadığını belirtmiştir (Kara 2001: 58). 

Fiilin Moğolcadaki çeşitli biçimlerdeki kullanımını da kısaca ele almayı uygun 
görüyoruz. Fiil, modern Moğolcada yaşamaktadır: tarixu “säen, anbauen; 
kultivieren, pflügen; bestelen (den Acker) (WMS 1941: 92); tarilγa “ackerbau, 
Feldbestellung”; (WMS 1941: 92); tariyan (tar’ān) “Saat; Getreide, Korn” 
(WMS 1941: 92); tariyalang (tar’ālang) “Feld, Ackerfeld” (WMS 1941: 92) 
gibi. Memluk-Kıpçak sahası Moğolca sözlükleri tarı- fiilinin kullanımını ve-
rirken Türk terminolojisi yönünden de önemli bilgiler sunar. İbni Mühenna 
Lûgati’nin Moğolca kısmında fiilin geçmiş zamanlı çekimi tariba (KR 197b) 
şeklinde verilmiştir. Mukaddimet’ül-Edeb’in Moğolca kısmında tari’ān = ekin 
(Poppe 1938: 341); qaduba tari’āni = ordı ekini (Poppe 1938: 286); tari’ān ora 
= aşlık3 orası (Poppe 1938: 341); tari’ānu γacar = ekin yeri (Poppe 1938: 341) 
gibi kullanımlar göze çarpar. Burada ilginç olan şudur: Moğolcaya Türkçeden 
geçtiği bilinen tarı- fiilinin yine Türkçe karşılığı bu sözlükte ekin ve aşlık gibi 
Türkçe kelimeler ile verilmiştir. Demek ki, özellikle 11. yüzyıldan sonra Türk-
çe metinlerde yaygınlıkla görülmeye başlanan äk- fiili yerini sağlamlaştırmış ve 
tarı- fiilinin yerine kullanılmaya başlanmıştır: äkiş- “birlikte ekmek” (Yüce 
1993: 118); äk- “ekmek” (Eckmann 1995: 435-1); CC - ; ek- “ekmek” (To-
parlı 1999: 108); ek- “ekmek, ekin ekmek” (Toparlı 2000: 104), ekmek “ekin 
ekmek” (Battal 1934: 28); äk- “ekmek” (Özyetgin 2001: 457); ek- “ekmek” 
(Atalay 1945: 167).  

tarı- fiili ile ilgili köken bilimsel görüşler de şu şekildedir: Doerfer, tarıγ 
sözcüğünün tar- “verstreuen” (dağıtmak, saçmak, serpmek) fiilinden geldi-
ğini iddia eder. Doerfer’in sözcüğün kökeni olarak tar- fiilini tasarlamasın-
da, Maniheist Türk çevresi metinlerinden M III 13,6’da geçen (t’r’γ) taraγ 
biçimi etkili olmuştur. Doerfer, bu çerçevede tarihî Türk dili metinlerinde 
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tarıγ yanında taraγ şeklinin var olmasını dikkate alarak ve ikinci hece ün-
lüsünü bağlantı ünlüsü kabul ederek sözcüğü tar- fiiline temellendirmek-
tedir (1982: 114). Doerfer’in yukarıdaki görüşlerini değerlendiren M. 
Erdal, onun bu görüşüne katılmaz. Zira Erdal’a göre “dağıtmak” anlamlı 
tar- fiili, “taşımak, dağıtmak, zarar vermek” gibi olumsuz bir anlam içerir 
ve tarıγ sözcüğü ile aynı kökene sahip olamaz. M. Erdal bu anlamda tar- 
fiilinin öznesinin ETŞ 11, 22’de nizvanı ve KB 2268’de ise yazgı sözcükle-
ri olduğunu ifade ederek tar- fiilinin olumsuz anlamına dikkat çekmiştir. 
Buna göre tar- fiilinden tarık-, taral- ve tarkar- fiillerinin türediğini; buna 
karşılık tarıγ, tarıγçı, tarıγlaγ, tarıt- ve tarıtdur- sözcüklerinin tarım ile 
ilgili olduğunu ifade eder (1991: 206). Dolayısıyla M. Erdal, tar- ve tarı- 
fiillerinin farklı fiiller olduğunu iddia eder.  

Hamilton da Budist çevrenin erken tarihli eserlerinden “tarım yapmak” çekir-
dek anlamı ile geçen tarı- fiilini “dağıtmak, ekmek, (bir tarlayı) işlemek” ola-
rak anlamlandırarak tarı- fiili ile tara- “taramak, saçlar vb. dağıtmak, tırmık-
lamak” eylemi arasında bir bağ kurmuş ve her iki fiili de MK’ye gönderme 
yaparak tar- fiili ile ilişkilendirmiştir. Hamilton, iki biçimin de tar- “dağıt-
mak” eyleminin pekiştirmeli türevleri olabileceğini belirtir (Hamilton 1998: 
219). Hamilton, T. Tekin’e dayanarak sözcüğün son hece ünlüsünün tarı:- 
olarak uzun olabileceğine de dikkat çeker. tar- “dağıtmak” fiilinin en erken 
tanıkları, erken İslami çevre Karahanlı eserlerinden MK’de bäg süsin tardı “Bey 
ordusunu dağıttı, fırkalara böldü, ayırdı”; ärdim süsin tarıp “yakaladım ve 
ordusunu dağıtıp”; KB 2268’de yağısın tarar “düşmanını dağıtır” (Arat 19792: 
241) örneklerindedir. Hamilton’un işaret ettiği tara- fiili de en erken 11. yüz-
yıldan, MK ve KB’de tanıklanmıştır. MK’de tara- için verilen birinci anlam 
“taramak (saç vb.)”dir. Kâşgarlı Mahmut, tara- maddesi altında, orijinalinin 
tar- olduğunu belirterek ol anıŋ süsin taradı “O onun ordusunu dağıttı” örne-
ğini vererek tardı yerine taradı olarak da söylendiğine dikkat çekmiştir. tar-‘ın 
bu kullanımının diyalektal bir tasarruf olduğunu ileri sürebiliriz, zira tara- 
sözcüğü “dağıtmak” anlamı ile KB (4829, (Arat 19792: 483) ve MK dışında 
tarihsel Türk dilinde tanıklanmamıştır. Ancak, Kaya 1994’te geçen ülüş tarıtıp 
övkäçi ärsär (594-8/10) “pay/hisse dağıtıp öfkeli ise” cümlesinden yola çıkarak, 
tarı- fiilinin “dağıtmak” anlamının olduğunu da düşünebiliriz.  

M. Räsänen, etimolojik sözlüğünde MK’deki, tarihsel ve modern Türk 
dilindeki “kämmen, eggen, harken” olarak tanımladığı tara- biçiminin 
proto-tipini *tarγa- olarak kurar ve Moğolca Kalmuk diyalektinden tar 
“Haar, Haarsorte”, tara- “sich ausbreiten”, taraga “ausbreiten” ile karşılaş-
tırır (Räsänen 1969: 464). 
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Tekin, Türkçedeki kök hece ünlü uzunluklarıyla ilgili eserinde hem tar- 
fiilinin MK’daki yazımına hem de Türkmen Türkçesi dāra- “kaçıp gitmek, 
uzaklaşmak” biçimine dayanarak Proto-Türkçe biçimine “dağıtmak, yay-
mak” anlamı verir ve bu fiili, *tār- şeklinde tasarlayıp kurar (1995: 174). 
Bu doğru olmalıdır. dāra- fiili Türkmen Türkçesinde “1. yakın aralıga 
çapıp geçmek (at hakda) 2. Hücüm etmek, okdurılıp topulmak, çozmak” 
anlamlarına sahiptir (Hamzayev 1962: 239a). 

tara- sözcüğü Orta dönem İslami çevrenin hem Batı hem de Doğu Türk-
çesi eserlerinde “taramak (saç vb.)” anlamı ile tanıklanmıştır (bk. sırası ile 
TS -, fakat tarakçı “tarayıcı”; tarandı “saçı ve sakalı tararken dökülen kıl-
lar” (TS 204); NevayiL tara- “taramåk (saçni)” “Gar nixån såçing tarar 
maşşåta kelsunkim, erür / Kirpigimdin şåna, aşkimdin suv, küz xilvatsaråy” 
(NevayiL III: 183). Türkiye Türkçesinde de taramak “1. bir şeyin tellerini 
birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek” anlamı ile kullanılmaktadır 
(TüSL. 1998: 2137). 

Tarihsel Türkçe Metinlerde Kullanımı 
Burada tarı- fiilinin tarihsel Türkçe metinlerdeki kullanımına dönersek, 
muhtemelen en eski Türklerin tarımda toprağın dağıtılma ve sürülme 
süreçlerinin ifadesinde kullandıkları çekirdek fiilin tarı- olduğunu görürüz. 
Sözcük Türk runik harfli metinlerde henüz tanıklanmamış olmakla birlik-
te, bundan türev tarıγlaγ/tarlaγ “tarım yapılan yer, tarım toprağı, tarım 
arazisi, tarla” sözcüğünün Ötüken Uygur Kağanlığı dönemi kağanlık yazıt-
larından 753 tarihli Terx (Taryat) yazıtında ötüken eli tägräs eli äkin ara 
ılγam tarıγlaγım... (Tekin 1983: 806) “Ötüken yurdu ile Tegres yurdu 
arasındaki vadilerim ve tarlalarım...” şeklinde, Yenisey bölgesi yazıtların-
dan Aldıı Bel I ve II (Y 12, Y 72) yazıtlarında4 daha ileri ve geç bir biçimle, 
tarlaγ olarak tanıklanmış olması tarı- fiilinin varlığını Kök Türk ve daha 
öncesi dönemler için de destekler niteliktedir.  

Kök Türk ve takip eden Ötüken merkezli Türk kağanlıkları döneminden 
kalma runik harfli metinlerde tarı- fiili tanıklanmamış olsa da, müştağı 
tarıγlaγ~tarlaγ’ın bulunması, bu fiilin eski Türk tarım terminolojisi içinde 
kesin olarak kullanımda olduğunu düşündürtmektedir. Bu türev isim, 
içinde bir başka türev ismi de barındırmaktadır: tarıγ “harf. tarım yapma 
işinden elde edilen şey”, yani “hububat”. tarıγ sözcüğü de Kök Türk dev-
resinden ve Ötüken Uygur Kağanlığının taş yazıtlarından henüz tanıklan-
mamıştır. Ancak, Ötüken Uygur Kağanlığı döneminde düzenlendiği dü-
şünülen Türk runik harfli Irk Bitig’in sonucu “iyi” olan 53. ırkında bu 
sözcük geçer. Bu ırkta yağmurun yağmasının iyi sonuçlarından biri olarak 
tarıγ “ekin”in olgunlaşması verilir (Tekin 1993: 22). tarı- fiili, tek başına 
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“tarım yapmak” olarak olmasa bile, bu tarıγ sözcüğüyle bir etimolojik figür 
(iştikaklı cinas) oluşturarak tarıγ tarı- şeklinde Budist çevrenin erken tarih-
li eserlerinden Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinde, kazanç yollarının 
sayıldığı bir söylem parçası içinde qazγanç näŋ tarıγ tarımaqda ädgü yoq 
kim bir tarısar miŋ tümän bulur “Kazanç konusunda ekin ekmekten daha 
iyisi yok, nitekim kim bir ekse, binlerce onbinlerce bulur” (Hamilton 
1998: 33) içinde tanıklanmıştır. Müller 1910’da (77, 27) da bağcılık, 
meyvecilik ve tarımcılığın art arda sıralandığı baγ borluq ı tarıγ tarımaq 
uγrında cümlesinde de geçer. Tarımcılığın bir meslek, tarım yapmanın da 
kazancı bol bir iş olarak gösterildiği Budist Kalyanamkara ve Papamkara 
sutrasını dinleyen Türk soylu kitleye tarımcılık ve tarım yapmanın getirisi 
yüksek bir iş olduğu bilgisi hiç de yabancı gelmemiş olsa gerektir.5 Nite-
kim aynı çevreden geç tarihli 13.-14. yüzyıllardan kalma Doğu Türkistan 
Uygur sivil belgelerinin büyük bir bölümü arazi sahipleri ile kiralayıcılar 
arasında akdedilen tarım arazisi sözleşmelerine aittir ve bu senetlerde, hem 
tarıγ tarı-, hem de tek başına tarı- fiili “tarım yapmak” sıkça geçmiştir:  

taşıqqa utmışqa bu yirlärimni tarıp yizün tip (Yamada 1993: Mi28-9) 
“Taşık’a, Utmış’a bu yerlerimi ekip yesin diye”; näçä uruγ batsar ikägü 
täŋ ündürüp tarır biz (Yamada 1993: RH07-5/6). “Ne kadar tohum 
ekilse ikimiz eşit yetiştirip ekeriz”  

Erken tarihli çeviri bir eser olan Maitrisimit’in Hami nüshasında geçen aşağı-
daki parçalarda tarı- fiili ile anlatılan tarım yapma işinin süreçleri sırayla anla-
tılmaktadır.6 Aşağıda Maitrisimit’ten verilen ilk örnek metin pamuk tarımı ile 
ilgilidir ve “Ekip biçmek, tarım yapmak” şeklinde anlamlandırabileceğimiz 
tarı- fiili käbäz tarı- “pamuk tarımı yapmak” şeklinde özelleştirilmiş pamuk 
ekiminden bez dokumasına uzanan süreçler sıralanmıştır. Çeviri bir eser bile 
olsa, metinde tarım süreçlerinin adlarının Türkçe olması, Budist Türklerin 
tarıma, daha ileri olarak pamuk tarımına yabancı olmadıklarını göstermekte-
dir. Nitekim, bu durumu, daha geç tarihli sivil metinler de gösterecektir: 

patini qız inçä tip tidi ... käbäz tarısaγuq ödtä gautami qatun kntü iligin 
uruγ saçtı... otaγu ödtä kntü iligin otadı suwaγu oγurda suwtın suwap açıntı 
öz iligin äwdidi kntü özi arıtıp qanlap öz iligin tıdıp özi äŋirip özi böz 
toqudı (MaitrH V.: 2232/2238 -s. 172) “Patini kız şöyle diye söyledi... 
pamuk ekmek istenecek zamanda Gautami Kadın kendi eliyle tohum 
saçtı ... ot biçilecek zamanda kendi eliyle ot biçti... sulanacak zamanda 
sudan su yolu açtı kendi eliyle döndürdü kendisi temizletip yapıp kendi 
eliyle engelleyip kendisi eğirip kendisi bez tokudu”  
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tarıγçı todunlarıγ oqıp inçä tep yarlıqadı qayu käbäzkä ya[ra]şı säkiz türlüg 
adruqın tükällig yer ärsär anı sizlär suwap sıp sapanlap anuq uruŋlar kim 
män täŋri täŋrisi burxan üçün käbäz tarıyur män (MaitrH V.: 2412/2416 
s. 184) “Ekinci brahmanları çağırıp şöyle dedi: Hangi pamuğa uygun se-
kiz türlü mükemmel yer varsa onu sizler sulayıp, kesip sabanlayıp hazır-
layınız ki ben yüce Burhan için pamuk ekiyorum”  

Hem Budist içerikli eserlerde hem de sivil metinlerde tarı- fiilinin tarıγ ile 
birlikte tarıγ tarı- “ekin ekmek” şeklinde kullanılması, Türkistan Türklü-
ğünün hububat tarımını pek iyi bildiklerini, hatta bu alanda tarım çeşitle-
rinin olduğunu göstermektedir. käpäz tarıγu yer “pamuk ekilecek yer, 
pamuk tarlası”; yür tarıγu yer “darı ekilecek yer, darı tarlası” gibi tarım 
arazisi tanımlamalarında görülen özelleşme buna açıkça işaret etmektedir. 
Böyle kullanımlara bakarak, işi bildiren tarıγ tarı- fiili ile işin yapıldığı yeri 
bildiren tarıγ tarıγu yer tamlamasının, daha çok hububat tarımının anla-
tılmasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sivil metinlerden seçilen aşağıdaki 
söylem parçaları bunu destekler niteliktedir:  

tarıg tarıgu yer kärgäk bolup (Yamada 1993: RH05-3) “hububat (darı) 
ekmek için yer gerekli olup ...”; maŋa elçikä tarıg tarıgu yer kärgäk bo-
lup (Yamada 1993: RH07-2/3) “bana; Elçi’ye hububat (darı) ekmek 
için yer gerekli olup”  

tarı- fiili Budist ve Maniheist Türk çevresine ait eserlerde hem asıl hem de 
yüklendiği dinî metaforlu anlamlarıyla beraber sıklıkla tanıklanmıştır. Budist 
çevrenin hem dinî hem de sivil belgelerinde fiilin kullanım alanı, onun, bu 
dönemde genel bir teknik terim gibi kullanıldığını belirlemede yardımcı 
olmaktadır. tarı- fiili dinî metinlerde hem tek başına hem de äk- “ekmek, 
saçmak”, saç- “saçmak” ve tik- “dikmek” fiilleriyle birlikte geçmiştir. tarı- 
fiili geçişlidir. Fiil bu çevre metinlerinde tek başına veya äk- ile qılınç “iş, 
amel”, tik- ile beraber (töz) yıltız “kök”, saç- ile uruγ tarıγ, tek başına olarak 
yıltız, uruγ, tarıγ, uruγ tarıγ, ı tarıγ tüş yemiş, baγ borluq ı tarıγ nesnelerini 
aldığı tanıklanmıştır. Fiilin hem “tane”, “habbe” gibi saçılarak ekimi yapılan 
uruγ, tarıγ gibi tohum veya hububat adlarıyla, hem de ı tarıγ tüş yemiş, baγ 
borluq ı tarıγ gibi bağcılık ve meyvecilikle ilgili terimlerle kullanılmış olması, 
tarı- teriminin “tarla tarımı yapmak” yanında, “üzüm ve meyve tarımı yap-
mak” şeklinde genelleşen bir “tarım yapmak” değerinde de olduğunu göste-
rebilir. Ayrıca “tarım yapma, ekin ekme” işinin tarı- fiiliyle yapıldığı ve bu 
işin de, ı tarıγ tarımak, tarıγ tarımak şeklinde anlatıldığını görüyoruz. 
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äksär tarısar (Zieme 1991: 242) “(ekin, tohum) ekse2”  
tarıγ tarır yerin bodun tarınıp yer başıŋa qalan tutup (TT I. 208) “darı 
ekilecek yeri halk ekip biçip, yer başına (da) kalan (vergisini) verip”  

arasında ät’özin birlä yoqluγ asıγlıγ qılγu üçün baxşıqa kärgäklig taş al’maq 
ı tarıγ tarımaq : satıγ yuluγ qılmaq suv kötürmäk (Kara ve Zieme 1977: 
35) “arasında vücuduyla faydalı olmak için Bahşıya gerekli taş almak, 
ekin ekmek (tarım yapmak), satış-ticaret yapmak, su götürmek”  

bu käbäz üzäki mu bözüg ayur sän ötrü patini qız inçä tip tidi bu özi ta-
rımış käbäzi üzä yip äŋirip böz toqımış ärür (MaitrH V.: 2422/2424- s. 
184) “bu pamuktan bezi mi söylüyorsun? Sonra Patini kız şöyle dedi: 
Bu, kendisinin ektiği pamuk ile ip eğirip bez dokumuş olduğu bezdir”  

baγ borluq ı tarıγ tarımaq uγrında (Müller 1910: 77, 27) “bağ2 ekin2 ekmek 
uğrunda”  

bodistv bor bägn’i içgüçi ı tarıγ tarıγuçı ävlig barqlıγ toyın közünmiş täg 
(Kara ve Zieme 1977: A 95-96) “Boddhisattva şarap2 içen, ekin eken, 
evli barklı öğrenci görünmüş gibi”  

tarı- fiilinin eserlerde “yapılan işler”i de göstermesi bakımından metaforik 
kullanımları ilginçtir. Budist Türk çevresi metinlerinde tarı- fiili, edgü yıltız-
lıg urugug tarı- “iyi kök tohumunu ekmek”, [edgü] yıltızlıg urug tarıg saç- 
t[arı]- “iyi kök tohumunu saçmak, ekmek”, edgülüg töz yıltız tik- tarı- “iyi 
kök dikmek ekmek”, üç ärdinilig tarıγlaγ ädgü qılınç içintä saç- tarı- “üç 
mücevher tarlası içinde iyi amel saçmak, ekmek” örneklerindeki gibi meta-
forlu olarak kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise, tarı- fiilinin yerini, 
hem asıl ve hem de metaforlu anlamlarıyla, äk- fiili alacaktır (bk. Gül 2008). 

burqanlarqa yaqın tapınmaduq erserler azu yme nomluγ şasınta [edgü] 
yıltızlıγ uruγ tarıγ saçmaduq t[arı]maduq bütürmeyük bışurmayuq erser-
ler (Kaya 1994: 337-8/11) “Buddhalara yakın olarak tapınmamış iseler 
veyahut da Dharma kanununda (śāsana) [iyi] kök tohumunu2 saçma-
mış2 ve olgunlaştırmamış iseler”  

bo ärür alqu tınlıγlarnıŋ tözlärinçä nom nomlap tarımaduq ädgü yıltızlıγ 
uruγların tarıtıp tarımış ädgü yıltızlıγ uruγların bütürüp bışurup ädgükä 
mäŋikä yaratmaqqa tayanıp küç küsün p(a)ramitıg tükäl bütürmäk (Ka-
ya 1994: 301-22/24+302-1/6) “Budur, bütün canlıların köklerine göre 
dharma va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği iyi kök 
tohumlarını bitirip olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya daya-
nıp güç2 erdemini eksiksiz bitirmek/tamamlamak”  
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quşalamul tigme edgülüg töz yıltız tikser tarısarlar (Kaya 1994: 168-2/3) 
“kuśalamula denen iyi kökü2 dikseler ekseler”  

bökünki künke tegi üç erdinilig tarıγlaγ içinte saçmış tarımış neçe buyan 
edgü kılınçlarım erser (Kaya 1994: 168-20/22) “bugünkü güne kadar üç 
mücevher tarlası içinde saçılmış ekilmiş ne kadar iyi amellerim2 varsa”  

[öŋrä ajuntaqı] qılınçnıŋ tarımış äkmiş t(a)varnıŋ tüşin utlısın bilmädin 
(Warnke 757) [UWb. 362] “önce dünyadaki amelin ekmiş2 malın kar-
şılığını2 bilmeden/tanımadan”  

İslami çevre Türkçe eserlerinde de tarı- fiilinin metaforlu kullanımlarına 
tanık oluyoruz. Bu eserlerde geçen örneklere göre dünya ile tarıγlaγ “tarla”; 
dünyada yapılan işler ile de tarınan/ekilen tahıl ürünleri arasında ilişki 
kurulmuştur: 

tarıγlaγ erür dünya ilig qutı / tarısa orar er tirilgü otı “Ey devletli hü-
kümdar, dünya bir tarladır; insan bu tarlayı ekerse, hayat ekinini biçer” 
KB 1393 (Arat 1994: 109); tarıglıq tep aymış ajunnı rasul tarıglıqta qat-
lan tarı äđgülük “Resûl, dünya için, tarladır demiş; tarlada çalış çabala 
ve iyilik ek” AH 191/192 (Arat 1992: 89)  

tarı- fiili, 13.-14. yüzyıl ile tarihlendirilen sivil Uygur metinlerinde de 
sıkça geçmiştir:  

taşıqqa utmışqa bu yerlärimni tarıp yezün tep (Yamada 1993: Mi28-9) 
“Taşık’a ve Utmış’a bu yerlerimi ekip yesin diye”  

näçä uruγ batsar ekägü täŋ ündürüp tarır biz (Yamada 1993: RH07-
5/6) “ne kadar tohum ekilse ikimiz eşit yetiştirip ekeriz”  

özi tarızun taplamasar adın kişikä ötgürü satzun (Yamada 1993: Sa02-
14) “kendisi eksin. Uygun görmezse başkalarına geçirerek satsın.”  

s(a)ŋigik yerni tarıp säkin bermädin “manastıra ait yeri ekip säkin (vergi-
si) vermeden” (Radloff 1928: 77-13, Özyetgin 2004). 

Sivil Uygur Belgelerinden Radloff 1928’de bor “şarap” imâl edilişi tarı- ile 
ifade edilmiştir. Bilindiği üzere tarı- fiili genellikle “tarla tarımı yapmak; 
hububat ekmek” için kullanılmaktadır. Bu nedenle de tarı- fiilinin bor’la 
birlikte kullanılması ilginçtir. Burada bahsedilen şarap yapımı değil, “şarap 
yapmak için üzüm bağında üzüm dikmek” olmalıdır: 

korumçı oγulnuŋ qoyın yıl bir yegirminç ay bir otuzqa borçı salγarqa bor 
tarıγalı balıqta müngü bir at ulaγ baçaγa taγ yosınta bolmış t(ä)rs berip 
bir yarım baqır kümüş kupçırıŋa tutzun “Korumçı Ogul’un koyun yılı 



• Gül, tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine • 

109 

• 

BAHAR 2012 / SAYI 61 

bilig 

on birinci ay(ın) yirmi birinde şarapçı Salgar’a şarap üretmek için şe-
hirde binilecek bir ulak atı Baçaga-tag nizamına aykırı olarak verip bir 
buçuk bakır gümüş kupçırı yerine geçsin”. (Özyetgin 2004: XVIII: 
1/10; Radloff 1928: 53) 

Budist çevre metinlerinde tarı- fiilinin tarıg kelimesi ile birlikte tarıγ tarı- 
“ekin ekmek” şeklinde kullanılması, Uygur sahasında hububat tarımının 
yapıldığını veya en azından tarım çeşitlerinin olduğunu göstermektedir. 
Metinler bunu käpäz tarıγu yer; yür tarıγu yer ifadeleri ile tanıklamaktadır. 
tarıγ tarı- ve tarıγ tarıγu yer ibarelerinin daha çok hububat tarımının anla-
tılmasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aşağıdaki örneklere bakıldığında 
tarıγ tarı- bir ürünü değil de, genel olarak “toprağı ekmek” şeklinde an-
lamlandırılır. tarıγ kelimesi için Hamilton, “tohum, tohum ekilmiş yer 
(Tarla)” (1998:219) anlamını vermektedir. Dolayısıyla da tarıγ tarı- birle-
şiğini “toprağı ekmek; tarlaları ekip biçmek” şeklinde yorumlamaktadır:  

balıq taştın tarıγçılaraγ körür erti quruγ yerig suvayu öl yerig tarıyu quş 
quzγun sukar yulıyur sansız tümän özlüg ölürür tarıγ tarıyu “Kentin dı-
şında çiftçiler görüyordu. Onlar kuru toprağı sulayıp, nemli toprağı 
ekerlerken, kuzgun (gibi) kuşlar gelip pek çok sayıda yaratığı gagalayıp 
öldürüyorlar. Bir taraftan toprak ekilirken ...” (Hamilton 1998: 27). 

qazγanç näŋ tarıγ tarımaqda ädgü yoq kim bir tarısar miŋ tümän bulur 
“Kazanç konusunda tarlaları ekip biçmekten daha iyi bir yol yoktur, bir 
tane (tohum) ekince, binlercesi, onbinlercesi elde edilir” (Hamilton 
1998: 33). 

Uygur Sivil belgelerinde geçen tarıγ tarıγu yer tamlamasını “tarım yapmak 
için yer” veya “darı ekmek için yer” şeklinde anlamlandırmak mümkün-
dür. Diğer belgelerde käpäz tarıγu yir veya yür tarıγu yir gibi tamlamalar 
da geçmekte, bu belgelerde käpäz ve yür ihtiyacı nedeniyle tarla kiralan-
makta ve kira bedeli de yine bu ürünlerle ödenmektedir. Hangi ürünün 
tarımı yapılacağı belli olmaktadır. Ayrıca Sivil belgelerde geçen yür tarıγu 
yer de “darı ekilecek yer” anlamını taşımaktadır. Yür tarıγı yer ile ilgili şu 
örnekte darı ihtiyacından dolayı tarla kiralanmaktadır: 

maŋa mısırqa yür tarıγu yer kärgäk bolup qayımtunung sıqaptaqı yarım 
äŋiz yerin anuqqa tu(t)dum bu yerkä neçä uruγ batza ekigü täŋ alır biz 
bu yerkä berim alım kälsä ekirär yarım bilşip//// berür biz (Yamada 1993: 
RH08-2/9) “... bana Mısır’a darı ekmek için yer gerekli olup Ka-
yımtu’nun Sıkap’taki yarım boş yerini hazırlamak için kiraladım. Bu 
yerde ne kadar tohum bitse ikimiz eşit alırız. Bu yere verim alım (vergi-
si) gelse ikimiz yarım (eşit) veririz...”.  
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Fiillerin Arapçadaki anlamlarına ve özellikle de MK’deki kullanışlarına göre, 
zar’a fiilinin “tohum saçmak” ve hars fiilinin de “tarla, çift sürmek; toprağı 
işlemek, tarım yapmak” anlamlarında tarıγ tarı- fiilinin karşılığı olarak kul-
lanıldığını söyleyebiliriz. ol tarıγ tarīdı “He tilled the field” (Dankoff ve 
Kelly II. 559) cümlesini MK, Arapça harasa’l-hars (bk. ED 532b) ile karşı-
lamıştır. tarı- karşılığının Arapça harasa, tarıg’ın da Arapça hars olarak çev-
rildiği bu cümlede tarıg tarı-‘ın doğrudan “toprağı işlemek, tarım yapmak” 
anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Arapça harasa “(toprağı) sürmek, 
(yeri) ekip biçmek, işlemek” anlamını taşımaktadır (Mutçalı 1995: 158). 
MK’nin verdiği tarıγ tarı- fiilinin türevlerinde ise tarıg tarı- esas olarak iki 
Arapça fiille, hars ve zar’a fiilleri ile karşılanmıştır. [“The field (or other) was 
sown” MK (Dankoff ve Kelly II. 331); “the seed was sown (zuri’a)” (ED 
547a)] şeklinde Dankoff ve Kelly ile Clauson tarafından anlamlandırılan 
tarıγ tarıldı cümlesi için MK’de verilen karşılık zar’a fiilinin türevi zuri’a’dır. 
Buradaki tarıγ tarı- kullanımı “tohum ekmek, tohum saçmak” anlamını 
taşımaktadır. Aynı şekilde bu är ol tälim tarıγ tarıtγān “This is a man who 
often dries grapes” MK (Dankoff ve Kelly I. 256) cümlesindeki tarıγ tarıt- 
ifadesi için MK’de Arapça karşılık olarak al-zirâ’a kelimesi verilmiştir (bk. 
ED 536a). Ancak aynı tarıγ tarıt- ifadesi için MK’de verilen ikinci örnekte ol 
tarıγ tarıtγān ol “He always orders tilling” MK (Dankoff ve Kelly II. 424), 
Arapça karşılık olarak da al-hars ifadesi kullanılmıştır. Fiillerin Arapçadaki 
anlamlarından yola çıkarak tarıγ tarıt- ifadesinin birinci örnekte “tohum 
saçmak”, ikinci örnekte ise “ekin ekmek, çift sürmek, tarım yapmak” anlam-
larını taşıdığını söyleyebiliriz.  

Karahanlılar döneminde çevrildiği sanılan ilk Türkçe Kuran çevirisine en 
yakın nüsha olan Türkçe Kuran Çevirisi’nde, bir yerde tarı- fiili tanıklan-
maktadır. Arapça tazra‘ūna’nın çevirisi olan tarı- fiili “ekin ekmek, ziraat 
yapmak” anlamıyla metinde geçmektedir: 

aydı tarıγay silär yeti yıllar tutaşı. nä kim ursa silär qođuŋlar anı başı 
içindä mägär az anıŋdın kim yegäylär kim “Dedi ki sizler yedi yıl eskisi 
gibi ekeceksiniz, yiyeceğinizden başka biçtiklerinizi başakta bırakınız” 
(Kök 2004: 177r/9=012/047). 

Anonim Kuran Tercümesi’nde de tarı- fiili “toprağı, tarlayı ekmek, işle-
mek” için kullanılmıştır. 

sän öz uruγuŋ birlä tarıγıl “sen tarlayı kendi tohumlarınla işle” (Borov-
kov 2002: 252); tar(ı)sa otasa suwarsa ol waqtγa tägi kim tarıγ yetilmiş 
waqtı ärdi “işlesin, otlarını ayıklasın, sulasın o vakta değin ki tarla ye-
tişmiş olsun” (Borovkov 2002: 240); ol yerni ... öz uruγı birlä tar(ı)sa 
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otasa suwarsa ol waqtγa tägi kim tarıγ yetilmiş waqtı ärdi “ekin yetişene 
değin o toprağa... kendi tohumunu eksin, otlarını ayıklasın, sulasın” 
(Borovkov 2002: 252). 

İslami çevre Türkçe eserlerinden MK’de tek başına geçmeyen tarı- fiili, 
yine bu fiilden türetilmiş olan tarıγ kelimesiyle birlikte bir etimolojik figür 
olarak sivil Uygur metinlerinde kullanıldığı gibi, tarıγ tarı- şeklinde geç-
mektedir. MK’nin tarıγ tarı-‘dan türetmiş olduğu eylem ve isimler, geniş 
bir yayılım gösterir. MK’de tarı- fiili yanında äk- fiili de yer alır. MK’de, 
Uygur metinlerinde geçen tarıγ tarı- kullanımı yanında, tarıγ äk- kullanı-
mı da dikkati çeker. MK’den sonraki eserlerde tarımla ilgili olarak äk- fiili 
ve onun türevleri kullanılmaya başlanmıştır. tarı- fiilinin yerini orta Türk-
çe döneminde almaya başlayan äk- fiilinin kullanım alanı da bu dönemle 
birlikte genişlemiştir. Bu dönemde bütün tahılların yetiştirilmesini anlat-
mak amacıyla, äk- fiili kullanılmıştır. Bugün de Türkiye Türkçesinde ta-
rım yapmak işini karşılayan tek fiil, ek-’tir. 

tarı- Fiilinin Fiil Türevleri  
tarın- : tarı- fiilinin dönüşlü çatısı olan tarın- fiiline “(toprak) işlenmek; 
ekilmek” (< tarı-n-) (ED 552a) Sivil Uygur metinlerinde, İslami çevre 
eserlerinden MK ve Borovkov 2002’de rastlanmaktadır. Hem T II Nr. 4 
nolu sivil Uygur belgesinde geçen yerin bodun tarınıp “yerini halk ekip” 
cümlesine, hem de erken İslami çevre eserlerinden MK’de geçen er tarıγ 
tarındı cümlesine karşılık olarak, Arapça yahrusu’l-hars ifadesinin kulla-
nılmış olmasına bakarak, tarın- fiilinin “(toprak) işlenmek, tarım yapıl-
mak” anlamlarını taşıdığını söyleyebiliriz.  

T II Nr. 4 nolu metinde halkın tarlaları ektiği ve yer başına da kalan vergi-
si ödedikleri ve yoksul olmalarından dolayı kalan vergisiyle ilgili istekleri 
anlatılmaktadır: 

çıγay qalançı bodunlarqa ozatın bärü çirtinniŋ tarıg[-ka] tägi yerin bodun 
tarınıp yer başınqa qalan tutup bodun kiŋäşip qalansız quv(r)aγlarqa 
qalanlıγ yertä kuv(r)aγqa bersä bermiş yerkä qalan qodup s(a)ŋ(i)gik yerni 
qalanın tutmadın säkin berip quv(r)aγqa yaqasız berip yorır atı matı ärsär 
biz bı bitigtäki atlıγça çıγay bodunlarnıŋ küçümüz yoq üçün qalanlıγ yerni 
m-ä bizkä äksitmädin s(a)ŋigik yerni tarıp säkin bermädin küçämiş yolınta 
biz bitigkä uda kirmişçä bodunlar qalansız kuv(r)aγ birlä qayu bägkä eşikä 
barıp sözläsär birlä bolup sözleşirbiz “yoksul kalancı halklara eskiden beri 
Çirtin’in ekinli arazisine kadar yerini halk ekip yer başına kalan (vergisi) 
ödeyip halk müşavere edip, kalan vergisi olmayan cemaatlere kalanlı yer-
den cemaate verse, verdiği yere kaln (vergisi) koyup manastıra ait yerin 
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kalanını ödemeden sekin (vergisi) verip cemaate kirasız verip geçerli adı 
madı her ne ise (?) biz bu senetteki adları geçen kadar yoksul halkların, 
gücümüz olmadığı için kalan vergisine tâbi yeri de bize küçültmeden 
manastıra ait yeri ekip säkin (vergisi) vermeden zorladığımız hakkında 
biz senede uyarak girmiş kadar halklar kalansız cemaat ile hangi (sorumlu 
amir) beye, hanıma varıp söylesek beraber olup sözleşiriz.” [T II Nr. 4 
(Özyetgin 2004: XXV. 5/16; Radloff 1928: 77]. 

MK’de geçen tarıγ tarın- ifadesi dönüşlülük ve istek bildirmektedir. 
MK’de iki yerde geçen tarıγ tarın- fiili “tohum ekmeye niyet etmek” ve 
“tohum ekmek” anlamıyla kullanılmıştır: 

ol tarıγ tarındı “o kendi kendine tohum ekti” “The man tilled for him-
self, independently” MK (Dankoff ve Kelly II. 346); är tarıγ tarındı “er 
tarlayı ekip biçmeye niyet etti” “The man pretended to till the field” 
MK [Dankoff ve Kelly II. 340 (DLT II. 145, 159)]. 

Borovkov 2002’de geçen aşağıdaki cümlede tarın- fiili tam olarak işin 
bittiğini göstermektedir. Bir parça tarlanın ekilmiş olduğu anlatılan aşağı-
daki örnekte tarıγ adının “tarla” anlamıyla kullanılması önemlidir. Ancak, 
burada bir parça tahıl? anlamı olabileceği de göz ardı edilmemelidir: 

mänim bir käsäk tarıγım ärdi tarınmış yetilmiş ärdi “benim bir parça 
tarlam vardı, ekilmiş, ekini yetilmiş idi” (Borovkov 2002: 253). 

tarıl- : tarı- fiilinin edilgen çatılı şekli olan tarıl- fiili “ekilmek” [(< tarı-l-) 
“to be cultivated” (ED 547a)] sadece erken İslami çevre eserlerinden MK’de 
tanıklanmaktadır. MK’de verilen bu örneğin özelliği tarıγ tarıl-‘ın farklı 
anlamlarda yorumlanmış olmasıdır. tarıg tarı- Budist ve Maniheist çevre 
Türkçe metinleri, sivil Uygur belgeleri ve MK de dâhil erken İslami çevre 
metinlerinde “darı ekmek, tarım yapmak” anlamlarında kullanılmıştır. 
MK’deki bu tarıg tarıldı cümlesi ise, Dankoff ve Kelly tarafından “tarla ekil-
di / The field (or other) was sown” [Dankoff ve Kelly II. 331], Clauson 
tarafından ise, “the seed was sown (zuri’a)” (ED 547a) olarak yorumlanmış-
tır. MK, bu cümlenin Arapça karşılığını zuri’a olarak vermektedir. Zuri’a, 
zar’a “ekin, tohum saçmak, bitirmek” (Ahterî Kebir s. 224) fiilinin edilgeni 
olmasından dolayı, Clauson’un verdiği anlam daha doğru olmalıdır. 

tarıt- : tarı- fiilinin ettirgen şekli olan fiil (< tarı-t-) (ED 536a) “ektirmek, 
ekme işini düzenlemek” anlamını taşımaktadır. tarı- fiilinin ettirgen şekli-
ne Budist Türk çevresi metinlerinde Altun Yaruk ve İslami çevre Türk yazı 
dili eserlerinden KB ile MK’de rastlanmaktadır.  
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Altun Yaruk’ta geçen örneklerde tarı- fiilinde olduğu gibi, tarıt- fiilinin de, 
“iyi kök ekmek” şeklinde metaforlu kullanımlarının olduğunu görüyoruz: 

bişinç tınl(ı)glar tözinçe nom nomlap tarımaduk edgü yıltızlıg urugların 
tarıtıp tarımış edgü yıltızlıg urugların bışurup edgüke mengike yaratmak-
ka tayanıp (Kaya 1994: 294-21/23+295-1/2) “beşinci canlılar köklerine 
göre dharma va’zedip ekilmemiş iyi kök tohumlarını ektirip, ektiği 
iyikök tohumlarını bitirip, olgunlaştırıp, iyilik ve sevinç için yaratmaya 
dayanıp ...”.  

İslami çevrenin ilk eserlerinden MK ve KB’de ise, tarıt- fiili “ektirmek” an-
lamıyla geçmektedir. bu är ol tälim tarıγ tarıtγān “This is a man who often 
dries grapes” (Dankoff ve Kelly I. 256) cümlesindeki tarıγ tarıt- ifadesi için 
MK’de Arapça karşılık olarak al-zirâ’a kelimesi verilmiştir (bk. ED 536a). ol 
tarıγ tarıtγān ol “He always orders tilling” (Dankoff ve Kelly II. 424) cümle-
si için ise, Arapça karşılık olarak al-hars ifadesi kullanılmıştır. Hars ile zar’a 
fiillerinin Arapçadaki anlamlarından yola çıkarak, tarıγ tarıt- ifadesini ilk 
cümlede “tohum saçmak”; ikinci cümlede ise, “ekin ekmek, çift sürmek, 
tarım yapmak” şeklinde anlamlandırmak mümkündür.  

Aşağıdaki örnekte geçen tarıt- fiilinin anlamı ise, “ektirmek” değil; “da-
ğıtmak”tır. ülüş tarıt- şeklindeki kullanım, “pay, hisse dağıtmak” anlamı ile 
cümlede geçmekte olup tarımla bir ilgisi yoktur. Ancak, tarıt- fiilinin “da-
ğıtmak” anlamını göstermesi açısından önemlidir:  

kiçig yigit yaşınta ... saçı başı yürüŋärsär ... ülüş tarıtıp övkäçi ärsär (Kaya 
1994: 594-8/10) “küçük yiğit yaşında ... saçı başı ağarsa .... pay/hisse 
dağıtıp öfkeli ise”.  

tarıtdur- : Budist Uygur Metinlerinden Altun Yaruk’ta geçen tarıtdur- fiili 
“ektirtmek” (< tarı-t-tur-) tarımsal işlevin dışında metaforlu bir kullanımla 
karşımıza çıkmaktadır. ädgülüg yıltızların tarıtdur- şeklindeki metaforlu 
kullanımın anlamını da “iyi köklerini ektirmek” şeklinde verebiliriz:  

tınlıγ oγlanlarınıng tarımaduq ädgülüg yıltızların tarıtdurγaylar tarımış 
ädgü yıltızların üklitdürüp asturup bışrunturγaylar ... (Kaya 1994: 88-
3/7) “canlı oğullarının ekilmeyen iyi kökünü ektirecekler; ektiği iyi 
köklerini çoğaltırıp artırıp olgunlaştıracaklar”.  

tarımsın- : Clauson, tarı- fiilinin türevi olarak belirttiği tarımsın- fiili “ekin 
eker görünmek” (< tarı-m+sı-n-) için Divan’da geçen ol tarıγ tarımsındı 
cümlesini örnek vermekte ve “he pretended to sow the sees (yazra’u’l-zar’), 
but did not actually sow it” anlamını vermektedir (ED 551a). Fiilin MK’de 
verilen Arapça karşılığı olan yazra’u’l-zar’ ifadesi “tohum ekiyor” şeklinde 
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anlamlandırılabilir. Dankoff ve Kelly ile Atalay da cümlenin anlamlarını şu 
şekilde verirler: “o ekin ekmeye niyet etti”; “He pretended to sow the seed 
but did not really do so” (Atalay II. 259; Dankoff ve Kelly II. 395). 

Sonuç 
Tarihî ve modern Türk dili alanında geçirmiş olduğu evreleri göstermeye 
çalıştığımız bu çalışmada, tarı- fiilinin Türk tarımında “tarım yapmak” 
işlevini karşıladığı ve özellikle de tarihî Türk dili alanında tarım faaliyetle-
rini göstermesi açısından önemli bir fiil olduğu görülmektedir. Her ne 
kadar runik harfli Türkçe metinlerde fiil tanıklanmamış olsa da, fiilden 
türetilen tarlaγ/tarıγlaγ adlarının mevcut bulunması, Türkçedeki tarı- 
“tarım yapmak” fiilinin var olduğunu göstermektedir. Tarihî Türk dili 
alanlarında yukarıda gösterdiğimiz metinlerde geçen fiil, Türklerde tarım 
faaliyetlerinin olduğunun da göstergesidir. Yukarıda vermiş olduğumuz 
bazı Budist ve Maniheist çevre tercüme eserlerinde de fiilin tanıklanması 
ve yabancı kelimeye karşılık Türkçe tarı- fiilinin verilmiş olması da Türk-
lerde Türkçe tarım terminolojisinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
fiilin metaforlu kullanımlarının olması, Türk sosyal yaşamında tarımın ne 
denli önemli olduğunu gösterir. 

Açıklamalar
 

1  Terimler ile ilgili metinlerde geçen bütün örnekleri görmek isteyenler, kaynakçada belirt-
tiğimiz çalışmamıza bakabilirler (Gül 2004). 

2  Yakutçada “toplamak” anlamı ile yaşayan tarıy- fiili, genelde ot kelimesi ile birlikte 
kullanılmaktadır (Sleptsov 1972). 

3  Aşlıq da bilindiği üzere MK’da Oğuz kelimesi olarak ve “buğday” anlamı ile verilmiştir 
(DLT I. 373). 

4  Bu yazıtların metni şu şekildedir: çuçuq böri s(a)ŋun ... –un qatun tarlaγım ... m 
tarlaγ y… (Y 12 Aldıı Bel I, Vasil’ev 1983: 20).; çuçuş q(a)tun t(a)rl(a)γ(ı)m 
qırıγ yor(ı)t(ı)m (Y 72 AldııBel II, Vasil’ev 1983: 20) 

 

5  Maniheist ve Budist Türk çevresi metinlerini dil özelliklerine ve dış görünüşlerine göre 
tasnif eden ve tarihlendiren Ağca (2006: 29), Sekiz Yükmek Sutra ve Maitrisimit'in yanı 
sıra KP'nin de klasik öncesi / erken tarihli Budist Türkçe metinler arasında değerlendi-
rilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bu çerçevede tarı- fiilinin ve türevlerinin erken tarihli 
Maniheist ve Budist Türk çevresi metinlerinden itibaren tanıklandığını söyleyebiliriz. 

6  Uygurlardaki tarımı ve tarımın süreçlerini en iyi gösteren iki metin Zieme (1975: 109-
143) ve Molnar-Zieme (1989: 140-152) tarafından yayımlanmıştır. Her iki metinde de 
tarım süreçleri çok iyi bir şekilde anlatılmaktadır. 
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Kısaltmalar 
Ar. = Arapça 
Kar. K. = Karayim Kırım ağ. 
Kar. L. = Karayim Haliç-Lutzk ağ. 
Kar-Malk. = Karaçay-Malkar Türkçesi. 
Kar. T. = Karayim Troki ağ. 
KB = Kutadgu Bilig.  
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On the Verb tarı- and its Derivations 
Bülent Gül  

Abstract 
This article focuses on the verb tarı-, which is one of the two 
fundamental terms of Turkish agricultural terminology, and ex-
plores its derivations, which are tarın- “to cultivate (the land)”, 
tarıl- “to be sown”, tarıt- “to scatter seeds; to sow the field, to 
have the field sown; to scatter”, tarıtdur- “to make the field sown” 
and tarımsın- “to appear to be sowing seeds”. A comprehensive 
corpus review has been conducted to identify the usage of the 
verb in Turkish texts using runic letters as well as in Turkish texts 
found within Buddhist, Manicheist and Islamic contexts. The 
study also discusses the verb within the context of modern Turk-
ish. In this way, the article aims to demonstrate the usage areas of 
the tarı- verb on the one hand and the significance of linguistic 
material in Turkish agricultural research on the other.  

Keywords 
The verb tarı-, agriculture, Turkish agriculture, Old Turkish, 
Uyghur. 
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О глаголе тары- и его производных 
Бюлент Гюль 

Аннотация 
В данной статье рассматривается глагол тары-, являющийся 
одним из двух основных терминов сельскохозяйственной 
терминологии, а также такие производные этого глагола, как 
тарын- «обрабатывать (землю)», тарыл- «быть посаженным», 
тарыт- «сеять семена, возделывать поле, посадить, 
распространять», тарытдур- «заставить (повелевать) 
посадить» и тарымсын- «делать вид что садишь». С целью 
определения области использования глагола было проведено 
широкоспектральное исследование рунических тюркских 
текстов, тюркских текстов буддистского и манихейского 
толков и исламских тюркских текстов. Также затронуты 
области употребления этого глагола в современном турецком 
языке. Целью данной статьи является выявление областей 
применения турецкого глагола тары-, являющегося одним из 
основных терминов турецкого сельского хозяйства, а также 
показать читателю важность языкового материала в турецких 
сельскохозяйственных исследованиях. 

Ключевые Слова 
глагол тары-, сельское хозяйство, турецкое сельское 
хозяйство, древнетюркский язык, уйгурский язык. 
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