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Öz

Türkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı
kaynaklarda bu sesteĢ kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmuĢ, bazı
çalıĢmalarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmiĢtir.
Etimolojik çalıĢmalarda genellikle farklı anlamlara sahip olan iki dalyan da
yabancı bir kökene bağlanmaktadır. “Uzun boylu” anlamına gelen dalyan
kelimesi Türkçedir, bu kelime tay isminden benzerlik ifade eden +lAŋ eki ile
türetilmiĢtir. Dalyan kelimesi Orta Türkçe taylaŋ kelimesinden gelmektedir.
BaĢlangıçta “tay gibi, taya benzeyen, genç” anlamına gelen taylaŋ kelimesi
zaman içinde çeĢitli ses değiĢimleri geçirerek dalyan‟a dönüĢmüĢ, “uzun
boylu, boylu boslu” anlamlarını da kazanmıĢtır. ÇağdaĢ lehçelerdeki ve
Türkiye Türkçesi ağızlarındaki tay kökünden türemiĢ benzer anlamlı
kelimeler bu görüĢü desteklemektedir.
Anahtar Sözcükler: Dalyan, etimoloji, taylaŋ.
ON THE ORIGIN OF WORD “DALYAN”
Abstract
There are two words from different sources in Turkic. In some works it
has been argued that these words are the same word, and in some works it is
stated that these words come from different sources. In etymological studies,
two dalyan, which usually have different meanings, are connected to a
foreign origin. The dalyan word meaning "tall" is Turkic, this word is derived
from + lAŋ suffix which is similar to the name of the tay (foal). The dalyan
word comes from Middle Turkish taylaŋ word. In the beginning, taylaŋ word,
which means "like a foal, young" has transformed into dalyan with a variety
of voice changes over time and has acquired the meaning of "tall, wellproportioned". Similar meaning words derived from the same root in the
contemporary dialects and dialects of Turkish supports this view.
Keywords: Dalyan, etymology, taylaŋ.

1. Giriş
Türkçede birbirinden farklı iki dalyan kelimesi bulunmaktadır. Bazı çalıĢmalarda farklı
kaynaklardan gelen dalyan kelimelerinin aynı kelimeymiĢ gibi birlikte ele alınıp
değerlendirildiği görülmektedir. Türkçe Sözlük‟te dalyan kelimesi “deniz, göl ve ırmakların
kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri” Ģeklinde
tanımlanmıĢtır. Aynı eserde “uzun boylu” anlamına gelen dalyan kelimesi, aynı maddenin
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içinde ele alınmıĢtır: dalyan gibi “boylu boslu” (TS: 588). Misalli Büyük Türkçe Sözlük‟te
dalyan maddesi benzer bir Ģekilde düzenlenmiĢtir (Ayverdi, 2006: 622). Aynı hata Osmanlı
Türkçesi dönemi sözlüklerinde de söz konusudur. ġemseddin Sami, farklı kaynaklardan gelen
bu iki kelimeyi aynı maddede ele almıĢtır (1995: 869).
Etimolojik çalıĢmaların bir kısmında da farklı kaynaklara sahip olan dalyan kelimeleri
aynı maddede iĢlenmiĢtir (TDES: 103-104, KBS: 873).
Bazı sözlüklerde ve etimolojik çalıĢmalarda ise bu kelimeler ayrı maddelerde
değerlendirilmiĢtir. Kaynağı farklı olan dalyan kelimelerini ayrı maddeler halinde ele alan
yazarlar, bu kelimelerin kökeni hakkında aynı görüĢü paylaĢmıĢlardır. Bu yazarlara göre “balık
avlamak için kurulan tuzak” anlamına gelen dalyan Rumca, “uzun boylu, boylu boslu”
anlamındaki dalyan ise Ġtalyancadır (TTL: 553, NiĢanyan, 2012: 117, Çağbayır, 2007: 1088).
NiĢanyan, dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen dalyan ile “bir tür balık tutma düzeneği”
anlamına gelen dalyan arasında bir ilginin olmadığını vurgulamıĢtır (2012: 117). Türkçede Batı
Kökenli Kelimeler Sözlüğü‟nde ise diğer çalıĢmalardan farklı olarak “uzun boylu, boylu boslu”
anlamındaki dalyanın Fransızcadan dilimize girdiği belirtilmiĢtir (TDK, 2015: 260).
Aynı seslerden oluĢan fakat birbirinden farklı kaynaklardan gelen iki kelimenin aynı
maddede ele alınması kelimenin kökeni ile ilgili karmaĢayı da beraberinde getirmektedir. TDK
tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük ile TDK sitesinde hizmet veren Büyük Türkçe Sözlük‟te
kelimenin kökeni farklı gösterilmiĢtir. TS‟de kelimenin Rumca (TS: 588), BTS‟de ise Ġtalyanca
olduğu iddia edilmiĢtir.1 Misalli Büyük Türkçe Sözlük‟te kelime için “Kökü kesin olarak belli
değildir. Ġtalyanca veya Yunancadan geldiği ileri sürülmüĢtür.” denmektedir (Ayverdi, 2006:
622). Eren‟e göre kelimenin kökeni kesin bir biçimde belli değildir ancak kelimenin kök
bakımından Türkçe olmadığı açıktır (TDES: 103-104).
Bazı sözlüklerde ve etimolojik çalıĢmalarda birbirinden farklı bu iki kelimenin niye aynı
maddede ele alınıp değerlendirildiği belirsizdir. “Balık avlanan sığ yer, balık avlamak için
kurulan tuzak” ile “uzun boylu, boylu boslu” arasında nasıl bir ilgi kurulduğunu anlamak
güçtür. Taradığımız çalıĢmalarda anlam ilgisini sadece ġemseddin Sami belirlemeye çalıĢmıĢ,
dalyan kurulurken kullanılan yüksek direğe benzetme yoluyla “uzun boylu, boylu boslu”
anlamının ortaya çıkmıĢ olabileceğini söylemiĢtir (1995: 869). Fakat Türkçede “direk, kazık”
kelimeleri ile yapılan benzetmeler övgü amacıyla değil yergi, aĢağılama için kullanıldığı için bu
görüĢe hak vermek mümkün değildir. “Balık avlamak için kurulan tuzak” anlamını taĢıyan
dalyan ile “uzun boylu, boylu boslu” anlamındaki dalyan farklı kelimelerdir.

1

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts
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Bu çalıĢmada “uzun boylu, boylu boslu” anlamına gelen dalyan kelimesi incelenecektir.
Bize göre bu kelime Türkçe tay kelimesinden +lAŋ eki ile türetilmiĢtir ve Orta Türkçe taylaŋ
kelimesinden geliĢmiĢtir.2 Kelimenin kökeni hakkında açıklamaya geçmeden önce, kelimenin
kökünü oluĢturan tay kelimesi ve türevleri üzerinde duracağız.
2. Türkçede Tay ve Türevleri
2.1. Tarihî Lehçelerde „Tay‟ın Türevleri:
Kelimenin Eski Türkçedeki varlığı tartıĢmalıdır. Bazı bilim adamlarına göre kelime
Yenisey yazıtlarından Hemçik-Çırgakı‟da, tań biçimiyle yer almaktadır (Tekin, 1999: 6, Aydın,
2015b: 104). Kül Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde yer alan ve pek çok bilimi adamı
tarafından taygun okunan kelime hakkında da farklı görüĢler mevcuttur. Tekin kelimenin
kökünün tay “at yavrusu” olduğunu, Eski Türkçede tan ~ tay nöbetleĢmesi bulunduğunu iddia
etmiĢ ve kelimeyi “tay gibi oğullar, çocuklar” biçiminde anlamlandırmıĢtır (Tekin, 2003: 71,
Tekin, 2008: 99). Türk bilim adamları çoğunlukla Tekin‟i izlemiĢlerdir (Ergin, 2007: 31,
Ölmez, 2013: 103, Aydın, 2015a: 103-104, ġirin, 2016: 356). Yabancı Türkbilimciler ise
genellikle kelimeyi taygun / toygun biçiminde birlikte ele almıĢ, kelimenin ilk unsurunun Çince
tay “büyük” olduğunu iddia etmiĢ, kelimeyi “yüksek bir rütbe” Ģeklinde anlamlandırmıĢlardır
(Thomsen, 1993: 196, Gabain, 2003: 298, Clauson, 1972: 568).3
TartıĢmalı görüĢler bir kenara bırakılacak olursa tay kelimesi ilk kez Orta Türkçe
dönemi eserlerinde görülmektedir (bk. TDES: 398, EDT: 566, VEWT: 455).
Dalyan kelimesinin eski biçimi olduğunu ve tay isminden türediğini düĢündüğümüz
taylaŋ, sadece DLT‟de tespit edilmiĢtir: taylaŋ er “ince, güzel, kibar, boylu boslu, rengi parlak,
elbisesi temiz adam (en çok gençlerde kullanılır)”, taylaŋ yiğit “dalyan gibi genç” (DLT-III:
386).
Tay isminden türemiĢ olması ihtimal dâhilinde olan baĢka bir kelime de DLT‟de geçen
tayuk (er) “ince, kibar genç” (DLT-III: 160) kelimesidir. Clauson, tayuk ile taylaŋ kelimelerinin
birbirleriyle ilgili olabileceğini belirtmiĢtir (EDT: 568-569). EDAL yazarları ise tayuk
kelimesini farklı bir köke bağlamıĢlardır: “PTurk. *daja-gu 1 young, elegant, fastidious man 2
good, nice 3 robust, healthy, strong (man) (1 юный, элегантный, утонченный (человек) 2

2

“Balık avlamak için kurulan tuzak.” anlamındaki dalyan kelimesinin de yabancı kökenli olduğu tartıĢmalıdır. Bu
kelimenin Yunanca aliáneion kelimesinden geldiğini, aliáneion‟un article eki almıĢ biçimi olduğunu iddia eden bilim
adamları (Kahane ve Tietze, 1958: 729, TTL: 553) bu kelimenin Türkçede nasıl dalyana dönüĢtüğü, article almıĢ
biçimin Yunancada niye görülmediği konusunda doyurucu bir açıklama yapamamıĢlardır.
3
Kelimenin okunuĢu ve anlamlandırılıĢı hakkındaki diğer görüĢler için bk. KAYA, C. (1998). Köl Tigin Yazıtının
Güneydoğu Yüzünde Taygun mu Yoksa Ataygun mu Okunmalı. İlmî Araştırmalar, 6, 171-179.
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хороший, приятный 3 крепкий, здоровый, сильный (о человеке)): Karakh. tajuq er 1 (MK);
Tur. dajɨ (dial.) 2; Turkm. Dajav 3”.
Tay isminden türeyen taylak/ daylak kelimesi tarihî lehçelerde yaygındır. Bu kelime
“deve yavrusu; yük vurulmamıĢ genç deve; baĢıboĢ deve veya at” anlamları ile tespit edilmiĢtir
(YTS: 61, 206, KTS: 266, DTO: 211). Räsänen, kelimenin tay ve lök (deve) kelimelerinin
birleĢmesi ile meydana geldiğini iddia etmiĢtir (VEWT: 455). Kelimenin tay isminden hayvan
adları türeten +lAk eki ile türediği bilinmektedir (TDES: 399).
2.2. Çağdaş Lehçelerde „Tay‟ın Türevleri:
Tay, çağdaĢ lehçelerin hemen hemen hepsinde varlığını korumaktadır (bk. TDES: 398,
EDT: 566, KBS: 872, VEWT: 455, TeniĢev vd., 2001: 646). Tay kelimesinden türemiĢ olan
taylak kelimesi de pek çok lehçede bulunmaktadır: Az. daylak “at balası” (ADĠL: 556), YUyg.
taylak “köĢek, taylak” (YUTS: 395), Hak. taylah “üç yaĢında binit” (HakTS: 487), Kzk. taylaq
“bir yaĢını geçmiĢ, iki yaĢını doldurmamıĢ deve” (KzkTS: 258), Krgz. taylak “iki yaĢına girmiĢ
deve yavrusu” (KrgzS: 748). Kırgız Türkçesinde kelimenin tuylak biçimi de bulunmaktadır:
tuylak “tay, iki yaĢına basmıĢ olan tay” (KrgzS: 767).
Azerbaycan Türkçesi ağızlarında daylağ kelimesinin “hızlı, kıvrak, çevik” anlamını da
taĢıdığı görülmektedir (ADDL: 120).
Tatar Türkçesinde tay tulak4 ikilemesi “türlü yaĢtaki taylar; gençler” anlamlarını
taĢımaktadır (TatTS: 293).
2.3. TTA‟da „Tay‟ın Türevleri:
TTA‟da tay kelimesinden türeyen ve geniĢ bir sahaya yayılan taylak ve varyantlarının
Ģu anlamları tespit edilmiĢtir: daylah “1. deve yavrusu. 2. at, eĢek yavrusu” (DS: 1338), daylak I
“1. diĢi deve. 2. damızlık erkek deve. 3. boynunda tüy olmayan pehlivan deve. 4. deve yavrusu.
5. at, eĢek yavrusu. 6. iki yaĢında hayvan” (DS: 1338), daylak II “1. sakalı, bıyığı çıkmamıĢ
delikanlı. 2. ince, uzun boylu (kimse). 3. çıplak, sivri. 4. baldırı, bacağı açık (kimse). 5.
geliĢigüzel büyümüĢ ve terbiyesiz kalmıĢ, baĢıboĢ kimse” (DS: 2339), taylak I “1. yeni doğmuĢ
at yavrusu. 2. biniye gelmiĢ iki yaĢında at yavrusu. 3. bir yaĢında at yavrusu. 4. dört yaĢında at.
5. binilmeye alıĢtırılmamıĢ at. 6. çok güçlü ve iri hayvan. 7. deve yavrusu. 8. üç ya da dört aylık
tavĢan yavrusu” (DS: 3852), taylak III “ergenlik çağına girmiĢ kız” (DS: 3852), taylak “bir, iki
yaĢında üstüne binilmeyen at yavrusu, tay” (DS: 4744).
4

Ġkilemenin ikinci unsuru Türkiye Türkçesi ağızlarındaki toluk “koyun ve keçi yavrusu” (DS: 3953) ile aynı kelime
olabilir. Kelime davar doluk “irili ufaklı bütün davarlar” (DS: 1378) ikilemesinde de varlığını korumaktadır. Tulak
ve toluk bugüne kadar tanıklanmamıĢ olan tol ( < to- „dol-‟ -l) “ĢiĢkin, kabarık, iri (nesne)” kelimesinden küçültme
ekleri ile türetilmiĢ olmalıdır. Kelimenin yapısı hakkındaki farklı bir görüĢ için bk. (Özçam, 2013: 2039).
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Tay isminden +lAŋ eki ile türetilmiĢ olan taylaŋ kelimesinin TTA‟daki varyantları ise
Ģunlardır: daylan I “boylu boslu, gürbüz, güçlü kuvvetli (kimse)” (DS: 1389), daylan II “dalsız,
budaksız uzayan ağaç” (DS: 1389), dalyan “uzun boylu” (DS: 4482), toylan “geliĢmiĢ, yakıĢıklı,
gösteriĢli kız, delikanlı” (DS: 4771). Dalyan, Afyon-Emirdağ‟dan derlenmiĢ bir atasözünde de
geçmektedir: Yiğit oğlan, dalyan kız yürüyüşünden belli olur (TDK, 2009: 90).
3. Dalyan Kelimesinin Kökeni
3.1. Kelimenin Kökeni ile İlgili Görüşler
Tietze, kelimeyi Osmanlı Türkçesinde “bir çeĢit uzun tüfek” anlamını taĢıyan dalyan
kelimesine (bk. Dankoff, 2004: 112; Redhouse, 1994: 2705) bağlamıĢ, bu kelimenin de İtalyan
(< Italian) kelimesinden geldiğini iddia etmiĢtir: İtalyan > talyan > dalyan. Tietze, burada
güzel vücutlu insanın silaha benzetildiğini savunmuĢ, benzer bir anlam değiĢiminin filinta
kelimesinde de görüldüğünü iddia etmiĢtir (TTL: 553). NiĢanyan da, Tietze gibi kelimenin
İtalyan‟dan geldiğini öne sürmüĢtür (2012: 117).
Eren‟e göre kelimenin kökeni kesin bir biçimde belli değildir ancak kelimenin kök
bakımından Türkçe olmadığı açıktır (TDES: 103-104). Gülensoy, kelimeyi “ < *tal ( > dal)
+yan” biçiminde çözümlemiĢ, fakat anlaĢıldığı kadarıyla kelimeyi DLT‟deki taylaŋ biçimine
bağlamıĢ, maddenin sonundaki notta “Orta Türkçedeki Taylaŋ sözünün kökeni tay „genç, zayıf,
ince‟ olmalıdır.” demiĢtir (KBS: 263). Gülensoy, taylan “TT‟de erkek adı” kelimesini ise “*tay
“*genç, taze; *yiğit” +la-ŋ” biçiminde çözümlemiĢtir. Yazar, bu maddede Taylan ile dalyan
arasında bir ilginin olup olmadığından bahsetmemiĢtir (KBS: 873).
3.2. Görüşlerin Değerlendirilmesi
Dalyan‟ı, İtalyan kelimesine bağlamak dayanaksız bir yaklaĢımdır. Bu görüĢü savunan
bilim adamlarının kelimenin baĢındaki ünlü düĢmesini açıklamaları, aynı ses olayının alıntı
baĢka kelimelerde ne Ģekilde görüldüğünü ortaya koymaları gerekir. Türkiye Türkçesinde “uzun
boylu” anlamına gelen dalyan ile Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılan “bir tür uzun tüfek”
anlamındaki dalyan aynı kelimedir. Fakat kelimenin İtalyan ile ilgisi yoktur. Orta Türkçede
geçen taylaŋ kelimesinden geliĢen dalyan, Osmanlı Türkçesi döneminde “uzun boylu” anlamını
taĢıyor olmalıdır. Adı geçen tüfek, uzun namlulu olduğu için bu tüfeği adlandırmak üzere
Türkçe dalyan kelimesi kullanılmıĢtır. Zaten Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟ndeki örnekler
incelendiğinde özellikle tüfeğin boyunun uzunluğunun vurgulandığı görülecektir: dalyan boylu
uzun tüfekler 101b12, yedişer sekizer karış dalyan tüfengleri 105b16, dalyan karabine çarḫlı
5

Redhouse Sözlüğü‟nün 1890 basımında “uzun boylu” anlamındaki dalyan kelimesi yoktur (Redhouse, 1987: 883).
Kelime, daha sonra sözlüğü düzenleyenler tarafından eklenmiĢtir.
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boylı tüfengler 144b16, dalyan boylı musanna‟ tüfengleri 145a25, onar karış dalyan tüfeng
162b31 (Dankoff, 2004: 112).
Keresteciyan, balık avlamak için kullanılan dalyan yönteminin Türk sularında bir
Ġtalyan buluĢu olduğunu varsaymıĢ, “balık avlamak için kurulan tuzak” anlamındaki dalyan
kelimesini talian / dalian (< İtaliano) ile açıklamaya çalıĢmıĢtır (1971: 195). Yazarın “balık
avlamak için kullanılan tuzak” anlamındaki dalyan için yaptığı ses benzerliğini esas alan bu
yorumunun benimsendiği, bu yorumun “uzun boylu” anlamına gelen dalyan için de kaynak
teĢkil ettiği görülmektedir.
Gülensoy, kelimenin Türkçe olduğunu ve kökünün tay‟a dayandığını belirlemiĢ fakat “<
*tal ( > dal) +yan” biçiminde farklı bir çözümleme yapmıĢ, farklı kaynaklardan gelen kelimeleri
aynı maddede ele almıĢtır. Yazar, taylaŋın nasıl dalyana dönüĢtüğünü açıklamamıĢtır.
3.3. Yorum
Dalyan, Türkçedir ve Orta Türkçe taylaŋ kelimesinden gelmektedir: taylaŋ > daylaŋ >
dalyaŋ > dalyan. Dalyan kelimesinin eski biçimi olan ve tay isminden türeyen taylaŋ, DLT‟de
iki tamlamada yer almaktadır: taylaŋ er “ince, güzel, kibar, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi
temiz adam (en çok gençlerde kullanılır)”, taylaŋ yiğit “dalyan gibi genç” (DLT-III: 386).
KaĢgarlı‟nın kelime hakkındaki “En çok gençlerde kullanılır.” açıklaması, taylaŋ kelimesinin
tay kökünden türediği görüĢünü desteklemektedir. Clauson, DLT‟de sadece tek yerde geçen
taylaŋ kelimesinin kökeni hakkında bir açıklama yapmamıĢ, DLT‟de yine bir kere geçen tayuk
“ince, kibar (genç)” (DLT-III: 160) ile bu kelimenin birbiriyle ilgili olabileceğini ama +lAŋ
ekinin Türkçede bilinen bir ek olmadığını belirtmiĢtir (EDT: 568-569). Räsänen ise Ramstedt‟e
dayanarak kelimenin yabancı kökenli olduğunu iddia etmiĢtir (VEWT: 456). Paçacıoğlu,
kelimeyi „tayuk+la-ŋ‟ biçiminde çözümlemiĢtir (2006: 538).
Taylaŋ > dalyan değiĢimi Türkçenin ses yasaları ile rahatlıkla açıklanabilir. Eski
Türkçedeki kelime baĢı /t/ sesinin /d/‟ye dönüĢmesi Oğuz Türkçesinin en önemli özelliklerinden
biridir. Türkçede -yl- > -ly- göçüĢmesinin bazı örnekleri görülmektedir: talyasan / dalyasan (<
Ar. taylasān) “sarıkların omuz üzerine dökülen ucu” (TDES: 399, Parlatır, 2009: 1646), tolyan
(< toylan)6 “geniş alan” (DS: 3953), sılyan / silyan (< sıylan < suvlaŋ)7 “az budaklı, düzgün
ağaç” (DS: 3636), nalyon (< naylon) “naylon” (UMA: 265).8 Türkçede kelime içinde ve

6

bk. TTA toyla / toylan “bitki yetişmeyen taşlı toprak” (DS: 3975), doyla “killi, çorak toprak” (DS: 1568), toylan
“yele açık olan alan; ormansız, çıplak alan; zeytin yetiĢtirmeye elveriĢli toprak” (DS: 3975), taylan “çok yağmur
yağmasına karĢın iĢlenebilir durumda toprak” (DS: 3853).
7
bk. TTA sıylan / sıvlaŋ “düzgün, dalsız budaksız ağaç” (DS: 3626).
8
Çağıran, Türkiye Türkçesi ağızlarında ünsüz göçüĢmelerini incelediği ve göçüĢmelerin temel kurallarını belirlediği
yazısında -yl- > -ly- göçüĢmesine yer vermemiĢtir. Yazarın belirlediği göçüĢme kurallarına göre -yl- > -ly- yönünde

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/4 2017 s. 2132-2143, TÜRKİYE

Ferdi GÜZEL

2138

sonunda ŋ > n değiĢiminin birçok örneği görülmektedir. Türkiye Türkçesi yazı dilinde ŋ sesi
yoktur. Eski Türkçe kelimelerde yer alan ŋ‟ler, Türkiye Türkçesinde çoğunlukla diĢ sesi n‟ye
dönüĢmüĢtür: yalın < yalıŋ; tan < taŋ; kalın < kalıŋ; derin < teriŋ; odun < otuŋ; deniz < teŋiz;
yeni < yaŋı… Eski Türkçede damaksı n sesini taĢıyan ilgi, iyelik 2. teklik ve çokluk Ģahıs, emir
2. çokluk Ģahıs vb. ekler de Türkiye Türkçesinde aynı değiĢimi yaĢamıĢtır (Çağatay, 1954: 16,
27, Caferoğlu, 1964: 27-28).
TTA‟da aynı zamanda taylaŋ kelimesinin göçüĢmeye uğramamıĢ Ģekilleri de
korunmuĢtur: daylan I

“boylu boslu, gürbüz, güçlü kuvvetli (kimse)” (DS: 1389), toylan

“geliĢmiĢ, yakıĢıklı, gösteriĢli kız, delikanlı” (DS: 4771).
Anlam göz önüne alındığında, ilk bakıĢta dalyan kelimesinin dal (< ET tal) ile ilgili
olduğu düĢünülebilir. Nitekim Gülensoy da kelimeyi “*tal ( > dal) +yan” biçiminde
çözümlemiĢtir (KBS: 263). Fakat kelime bu Ģekilde çözümlenecek olursa kökten sonra gelen
+yan biçimini açıklamak mümkün değildir. Aynı zamanda dal ile kurulan kelime ve kelime
grupları “ince, uzun boylu” anlamına gelir, “boylu boslu, alımlı, gösteriĢli” anlamını taĢımaz.
Dal ile kurulan kelime ve kelime grupları dalyan‟ın taĢıdığı anlamı tam olarak karĢılamaz.
TTA‟da dal kelimesi ile kurulmuĢ, dalyan ile benzer anlam taĢıyan bazı kelimeler de vardır:
dalayak “uzun boylu” (DS: 1339), daldak “uzun boylu kimse” (DS: 1341), dalamuk “boyu bosu
düzgün” (DS: 1337), dalaman “uzun” (DS: 1337). Taylaŋ kelimesinin göçüĢme ile dalyan
biçimini almasında bu dal köklü kelimelerin etkisi de söz konusu olabilir.
Dalyan ( < taylaŋ), “tay gibi, taya benzeyen” anlamına gelmektedir ve tay “at yavrusu”
isminden benzerlik iĢlevi taĢıyan +lAŋ eki ile türetilmiĢtir. Yazı dilinde görülmeyen +lAŋ eki
tarihî ve çağdaĢ lehçelerde birkaç kelimede tespit edilmiĢtir, daha çok yer adları ve nitelik
bildiren sıfatlar türetmektedir: suvlaŋ “düz, parlak”, çaylan “kumlu yer, kumsal”
(Brockelmann, 1954: 118, Atalay, 1941: 190); Trkm. aklaŋ “selinden baĢga ot-çöp gögermeýän
uly çäge depesi, ak alaŋ” (TDDS-I: 49), suwlaŋ “suwuk (nahar hakda); heniz eti-gany berkäp
ýetiĢmedik, suw ýalı (çaga hakda)” (TDDS-II: 288), YUyg. tüzleŋ “vadi, dere, ova” (YUTS:
432), Krgz. köktöm “ilkbahar” (KrgzS: 499), Alt. kırlaŋ “dağlık arazi, tepe; zor ulaĢılan tepe;
zor ulaĢılan yer” (AltTS: 109), Tuv. kırlaŋ “sıradağ” (TuvTS: 68). Tarihî ve çağdaĢ lehçelerde
nadir görülen +lAŋ eki, Türkiye Türkçesi ağızlarında iĢlektir. TTA‟da bu ekle kurulmuĢ yetmiĢ
civarında kelime tespit edilmiĢtir: bozlan/ bozlaŋ “kireçli toprak” (DS: 752), dızlaŋ “ağaçsız,
çıplak dağ” (DS: 1477), düzlen “düz, ova” (ADÜM: 167); diplen “kısa boylu, ĢiĢman”
bir göçüĢme mümkün değildir ancak tam tersi yönde bir göçüĢme mümkün olabilir. Yazar, TTA‟da talyasan ve
taylasan biçimlerinde görülen kelimedeki göçüĢmeyi, -ly- > -yl- göçüĢmesi olarak değerlendirmiĢtir (1996: 254,
265). Hâlbuki kelime Ar. taylasān biçiminden gelmektedir ve ters yönde bir göçüĢme söz konusudur. Çağıran‟ın
ortaya koyduğu göçüĢme kuralları genel bir geçerliliğe sahiptir. Fakat TTA‟da tespit ettiğimiz -yl- > -lygöçüĢmesine uğramıĢ kelimeler, istisnaların olabileceğini göstermektedir.
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(DS:1511), diĢlen / diĢleŋ / diĢlān / diĢlank “diĢleri dıĢarı doğru çıkık olan kimse” (DS:1525),
sazlaŋ “kahverengimsi renkli keçi” (MAS: 317); söpleŋ “oval, yuvarlak” (MAS: 333), soğuklan
“semiz otu” (DS: 4700); özlen “ağaç kökü” (DS: 3372)… DLT‟deki taylaŋ kelimesine, çağdaĢ
lehçelerdeki ve TTA‟daki verilere göre ekin son sesi, damaksı n‟dir. Zamanla -ŋ > -n değiĢimi
ile ekin +lAn biçimi de ortaya çıkmıĢtır.
+lAŋ (> +lAn) eki, +lAk ile benzer iĢleve sahip bir ektir. TTA‟da her iki ekin de aynı
köklere gelerek aynı veya yakın anlamda kelimeler oluĢturdukları görülmektedir: bozlaŋ “kireçli
toprak” (DS: 752), bozlak “killi toprak” (DS: 751); düzleŋ “düz yer” (SYA: 716), düzlek aa.
(DS: 1646); dızlaŋ “ağaçsız, çıplak dağ” (DS: 1477), dazlak “otsuz, çıplak arazi, tepe” (DS:
1391); baylan “Ģımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz” (DS: 581), baylak aa. (DS: 581);
bozlaŋ “bozumsu renkte” (DS: 752), bozlak aa. (DS: 751); diplen “kısa boylu, ĢiĢman” (DS:
1511), diplek aa. (DS: 1511); diĢlen / diĢleŋ “diĢleri dıĢarı doğru çıkık olan kimse” (DS: 1525),
diĢleg aa. (DS: 1525); söblen “yumurta biçimi, oval” (DS: 3671), söbelek aa. (DS: 3671)….
TTA‟da +lAk eki, tay köküne de eklenmiĢtir: daylak II “1. sakalı, bıyığı çıkmamıĢ delikanlı. 2.
ince, uzun boylu (kimse) (DS: 2339), taylak III “ergenlik çağına girmiĢ kız” (DS: 3852). Tay
kökünden bu ekle türemiĢ, dalyan ile benzer anlam taĢıyan kelimeler, hem iki ek arasındaki
ilgiyi hem de dalyan kelimesinin tay kökünden türediğini ortaya koymaktadır.
Azerbaycan Türkçesi ağızlarında daylağ kelimesi bilinen anlamlarının yanı sıra “hızlı,
kıvrak, çevik” anlamını da taĢımaktadır (ADDL: 120). Tatar Türkçesinde tay tulak ikilemesi
“türlü yaĢtaki taylar; gençler” anlamlarına gelmektedir (TatTS: 293). TTA‟da daylak “sakalı,
bıyığı çıkmamıĢ delikanlı; ince, uzun boylu (kimse)” (DS: 2339), taylak “ergenlik çağına
girmiĢ kız” (DS: 3852) demektir. Türkiye Türkçesinde -daha çok argoda- iri yarı, boylu boslu
kadınları tanımlamak için “tay gibi, kısrak gibi” ifadeleri kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi
Türkçede tay kelimesinden “gençlik, güç, güzellik, çeviklik, uzun boy” kavramlarını ifade
etmek için yararlanılmıĢtır.
Ses, yapı ve anlamı esas alarak yaptığımız inceleme, dalyan kelimesinin Orta
Türkçedeki taylaŋ‟dan geldiğini, tay isminden +lAŋ eki ile türetilmiĢ Türkçe bir kelime
olduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir.
4. Sonuç
“Uzun boylu” anlamına gelen dalyan kelimesi, Türkçe tay kökünden benzerlik ifade
eden +lAŋ eki ile türetilmiĢtir. DLT‟te taylaŋ biçiminde görülen kelime, ötümlüleĢme ile
daylaŋ, göçüĢme ile dalyaŋ, -ŋ > -n değiĢimi ile dalyan biçimini almıĢtır. “Tay gibi, taya
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benzeyen”

anlamına gelen kelime, zaman içinde “uzun boylu, boylu boslu” anlamını da

kazanmıĢtır.
Sözlüklerde farklı kaynaklardan gelen dalyan kelimeleri, farklı madde baĢlarında ele
alınmalı, “uzun boylu, boylu boslu” anlamına gelen dalyan kelimesinin kökeninin Türkçe
olduğu belirtilmelidir.

Kısaltmalar
aa.: aynı anlam
Ar.: Arapça
ADDL: Azərbaycan Dilininin Dialektoloji Lüğəti (NADĠ, 2007).
ADİL: Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti I-IV (NADĠ, 2006).
ADÜM: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme I (Caferoğlu, 1994).
Alt.: Altay Türkçesi
ATS: Altayca-Türkçe Sözlük (Baskakov ve TaĢçakova, 1999).
Az. : Azerbaycan Türkçesi
DLT: Dîvânu Lugâti‟t Türk
DLT-III: Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi III (Atalay, 1985).
DS: Derleme Sözlüğü I-XII (TDK, 1963-1982).
DTO: Dictionnaire Turc-Oriental (Pavet de C., 1870).
EDAL: Etymological Dictionary of the Altaic Languages (Starostin vd., 2003).
EDT: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (Clauson, 1972).
F.: Farsça
Hak. : Hakas Türkçesi
HakTS: Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük (Arıkoğlu, 2005).
KBS: Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (Gülensoy, 2007).
Krgz. : Kırgız Türkçesi
KrgzS: Kırgız Sözlüğü (Yudahin, 1988).
KTS: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (Toparlı vd., 2007).
Kzk. : Kazak Türkçesi
KzkTS: Kazak Türkçesi Sözlüğü (Oraltay, 1984).
MAS: Mersin Ağzı Sözlüğü (Tor, 2004),
NADİ: Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutu.
SYA: Sarıgöl ve Yöresi Ağızları (Demir, 2012).
TatTS: Tatarca-Türkçe Sözlük (Ganiyev vd., 1997).
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TDDS: Türkmeŋ Dilinin Düşündirişli Sözlügi I-II (Kyýasowa, G. vd., 2015).
TDES: Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Eren, 1999).
TDK: Türk Dil Kurumu
TS: Türkçe Sözlük (TDK, 2011).
TTA: Türkiye Türkçesi Ağızları
TTL: Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı I (Tietze, 2002).
Tuv.: Tuva Türkçesi
TuvTS: Tuva Türkçesi Sözlüğü (Arıkoğlu ve Kuular, 2003).
UMA: Urfa Merkez Ağzı (Özçelik, 1997).

VEWT: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen (Räsänen, 1969).
YTS: Yeni Tarama Sözlüğü (TDK, 1983).
YUTS: Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü (Necip, 1995).
YUyg.: Yeni Uygur Türkçesi
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