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SUNUŞ

1932 yılından bugüne kadar birçok bilim adamı Türk Dil Kurumunda 
önemli görevler üstlenmiş, değerli çalışmalar yapmışlardır. İçinde bulundu-
ğumuz 2021 yılı hem çeşitli idari görevler yürüterek, hem bilimsel çalışma-
larıyla eserler üreterek, hem de Kurumu ve faaliyetlerini yurt içinde ve dışın-
da liyakatle temsil ederek Kuruma üstün hizmetleri bulunmuş olan Prof. Dr. 
Hamza ZÜLFİKAR’ın 80. doğum yılıdır.

1941 yılında Bitlis’te doğan Hamza ZÜLFİKAR, 1964 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
münden mezun olmuştur. Aynı yıl Türk Dil Kurumunda açılmış olan uzman 
yardımcılığı sınavında başarılı olarak “Gramer Kolu”nda görevlendirilmiştir. 
Bir yıl sonra da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin asistanlık sınavını ka-
zanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görevine başlamıştır. O tarihten 
bugüne kadar kesintisiz olarak hem Türk Dil Kurumunda hem üniversitelerde 
akademik çalışmalarını sürdürmüştür. 2547 sayılı Kanun’un 40. maddesi uya-
rınca 1976’da Fırat Üniversitesinde (2 yıl), 1982’de Yüzüncü Yıl Üniversite-
sinde (1 yıl) misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Bunların yanı sıra Millî Eğitim 
Bakanlığının, TBMM’nin, TRT’nin çeşitli birim ve projelerinde görevler al-
mıştır.

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, hocası rahmetli Gündüz Akıncı’nın teklifi 
üzerine 1978 yılında Türk Dil Kurumuna üye olmuştur. 1983 yılında çıkan 
2876 sayılı Yasa ile Türk Dil Kurumu dernek statüsünden çıkarılıp tekrar dev-
letin bir birimi olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlan-
dıktan sonra seçilen üyeler arasında Prof. Dr. ZÜLFİKAR da vardır.

Yeni Yasa çerçevesinde ilk Başkan olarak atanan Prof. Dr. Hasan 
EREN’den sonra Kurum Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN 
getirilmiş; bu dönemde Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmıştır. Daha sonra 06.11.2000-16.04.2001 tarihleri arasında 
Türk Dil Kurumu Başkanlık görevini vekâleten yürütmüştür.

Bugüne kadar çeşitli dönemlerde Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama 
Kolu (1987-1989), Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu (1992-1995), Gra-
mer Bilim ve Uygulama Kolu (1984-1989 ve 1992-2001), Sözlük Bilim ve 



Uygulama Kolu (1984-1988 ve 1992-2001) üyelikleri yapmıştır. Terim Bi-
lim ve Uygulama Kolunun ise başkanlık görevini yürütmüştür. Bunların yanı 
sıra Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, terim sözlükleri gibi Kurumun önemli 
komisyon çalışmalarında uzun yıllar çalışmıştır. Kurumda yayımlanan terim 
sözlüklerinin birçoğunda Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR’ın da adı vardır.

Türk Dil Kurumuna her zaman yuvası nazarıyla bakan Prof. Dr. ZÜLFİ-
KAR, 1983’ten bugüne kadar yapılan neredeyse her tür çalışmanın içinde yer 
almıştır. Hâlâ Kurumun dergilerinde makaleler yayımlamakta; Kurum adına 
çeşitli kurum ve kuruluşlarda konferanslar vermekte, panellere katılmakta, 
konuşmalar yapmaktadır. 2020 yılında hazırlayıp yayımlanması talebiyle 
Türk Dil Kurumuna sunmuş olduğu “Atatürk’ten Bugüne Dil ve Alfabe” ve 
“Bitlis Halk Ağzı ve Kültürü” başlıklı iki kitabı da inceleyicilerden olumlu 
rapor almış ve basılmak üzere matbaaya verilmiştir.

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR lisans öğrenimini tamamladığı 1964 yılın-
dan beri hem Türk Dil Kurumuna hem de Türk dili alanına sayısız hizmetler 
sunmuş bir bilim adamıdır. Türk dili alanındaki en önemli katkılarından biri 
de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştirmiş olmasıdır. 
7’si yurt dışından, 12’si Türkiye’den olmak üzere 19 öğrencinin doktora da-
nışmanlığını; 10’u yurt dışından, 11’i Türkiye’den olmak üzere 21 öğrencinin 
yüksek lisans danışmanlığını yürütmüştür. Yetiştirmiş olduğu bilim adamları 
dünyanın çeşitli ülkelerinde akademik hayatlarını sürdürmektedirler.

Prof. Dr. ZÜLFİKAR Türkoloji dünyasında üretken, grup çalışmalarında 
aranan, bilgisini paylaşmaktan zevk alan, özellikle öğrencilere ve genç araştır-
macılara yol göstermeyi ve sorunlarını çözmeyi kendisine görev edinmiş ör-
nek bir akademisyen olarak tanınmaktadır. 1979 yılında Dil ve Tarih-Coğraf-
ya Fakültesinde kendisinin lisans öğrencisi olduğum ilk günden bugüne kadar, 
yani 42 yıldır herhangi bir öğrencisine bir kez bile adıyla hitap ettiğine şahit 
olmadım. Öğrencilerine bile hitabı “beyefendi”, “hanımefendi” olan Prof. Dr. 
Hamza ZÜLFİKAR hocam bu nezaketiyle de meşhurdur.

Hocamızın Türk Dil Kurumu ve Türk dili araştırmalarına katkısı saymak-
la bitmez. Kurum olarak kendisine 80. yaşında bir armağan kitap hazırlayıp 
sunmayı düşündük. Bu süreçte hazırlanacak kitabın makale yazarlarıyla ir-
tibatı kurma, baskıya hazır hâle getirme görevini DTCF’den öğrencisi Türk 
Dil Kurumu Uzmanı Hatice YAZICI MALKOÇ üstlendi. Hayat hikâyesi ve 
bilimsel çalışmalarının toplanıp metin hâline getirilme işini ise bizzat Prof. 
Dr. Hamza ZÜLFİKAR ile görüşerek Prof. Dr. Musa ÇİFCİ yaptı. Çoğu, Prof. 
Dr. Hamza ZÜLFİKAR’ın öğrencisi olmuş veya bir vesile ile onunla birlikte 
çalışmış bilim adamları da yazılarıyla bu kitabın oluşturulmasını sağladılar.



Bu armağan kitap için yazılarını göndererek katkıda bulunan bütün bilim 
adamlarına ve yayın sürecinde yer alan bütün mesai arkadaşlarıma Türk Dil 
Kurumu adına teşekkür ederim.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Türk Dil Kurumu Başkanı





PROF. DR. HAMZA ZÜLFİKAR’IN ÖZ GEÇMİŞİ VE 
ÇALIŞMALARI

Musa ÇİFCİ*

Türk diline elli yedi yıldır, pek çoğumuzun yaşından fazla bir süredir, 
hizmet vermekte olan Hocam Prof. Dr. H. Zülfikar, Bitlis’in köklü ve yerli 
Zülfikarlar ailesine mensuptur. Bitlis’te 1941’de doğmuş, ilk ve ortaöğrenimi-
ni bu ildeki okullarda  tamamlamıştır.

Babasının adı Mehmet Reşat (1910-1957) annesinin adı Aliye’dir (1911-
1984). Her ikisi de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu aileden İlham Ayten 
ve Mübeccel adlarındaki iki hanımdan İ. Ayten vefat etmiştir. Ömrünü hayır 
işleriyle yürüten Hacı Mübeccel, devlet memurluğundan emekli olmuş bir ev 
hanımıdır. İlham Ayten Bitlisli ilk bayan öğretmen olarak önce Bitlis’te daha 
sonra Malatya’da ve Ankara’da öğretmen olarak görev yapmıştır.

Babası Mehmet Reşat, hayatı boyunca ticaretle meşgul olmuş, ayrıca Bit-
lis’in Kaleli köyünde bulunan ve dede babalarından kalan tarlalarda bu köy-
deki ortakları aracılığıyla buğday ekmek ve onları buğday pazarında satmakla 
ömrünü tamamlamıştır. Üç yıl Gelibolu’da (Çanakkale) askerlik yapan M. Re-
şat, daha sonra tekrar silah altına çağrılmış ve bir süre daha vatan görevinde 
bulunmuştur.

H. Zülfikar, evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi Dr. Hayal Zülfikar, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup 
doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi 
Mesleki Eğitim Fakültesinde Türk Dili Bölümü Başkanı olarak görev yapmış, 
daha sonra yeni kurulan Atılım Üniversitesine geçmiş, burada Türk Dili Bö-
lümü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Çeşitli dergilerde alanıyla ilgili aka-
demik yazılar yayımlamış, düzenlenen kurultaylara bildirileriyle katılmıştır. 
Hayal Zülfikar, Atılım Üniversitesinden 2017 yılında ayrılmıştır.

Çocuklarından Levent Zülfikar ve Elif Zülfikar, Ankara Kolejinden me-
zun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine girmiş, buradaki dört 

* Prof. Dr., Uşak Üniversitesi.
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yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ailenin im-
kânlarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmiş, Teksas’taki Dallas 
Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dön-
müşlerdir. Her ikisi de evli olan kardeşlerden Levent ve eşi Buket’in oğlu Ke-
rem Zülfikar, Ankara Kolejinin lise bölümünde öğrencidir. Elif ise eşi Bekir 
ile birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.

H. Zülfikar, ortaöğrenimini Bitlis’te tamamladıktan sonra öğrenimine bir 
yıl ara vermiş, 1959-1960 öğretim yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-
nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girmiş, XV. yüzyılda yazılmış Kısa-
sü’l-Enbiya adlı yazmanın bir bölümünün dil özelliklerini bitirme tezi olarak 
hazırlayarak bu bölümden mezun olmuştur. Başta Prof. Dr. Saadet Çağatay 
olmak üzere hocaları onun Fakültede kalmasının yararlı olacağını belirtmiş ve 
bir kadro bulununcaya kadar Türk Dil Kurumunda görev yapmasını tavsiye 
etmişlerdir.

H. Zülfikar, 1964 yılında mezun olduktan sonra Türk Dil Kurumunda 
açılmış olan uzman yardımcılığı sınavına katılmış, bu sınavda başarılı bu-
lunmuş ve 1 Ocak 1964’te Kol Başkanlığını Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vecihe Hati-
boğlu’nun yürütmekte olduğu Gramer Kolunda çalışmalara başlamıştır. Bir 
yıldan fazla burada görev yaptıktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 
açmış olduğu asistanlık sınavına katılanlar arasında başarılı bulunmuş, altı ay 
sonra da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başlamıştır. 

Hocalarının derslere giremediği günlerde onların derslerini yürütmüş ve 
bölümce kendisine verilen görevleri yerine getirmiş, asistanlığının yanı sıra 
bölüm kütüphanesinde kütüphane memuru tayin edilmediği yıllarda birkaç 
yıl öğrencilere hizmet vermiştir. Doktora çalışmasını hocası Prof. Dr. Saa-
det Çağatay’ın gözetiminde tamamlamış, Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri adlı 
tezi, kurulan doktora jürisince kabul edilmiş; hocası S. Çağatay, Dekanlığa 
yazdığı 14.11.1970 tarihli yazıda, çalışmanın “Pekiyi” notu ile derecelendi-
rildiğini belirtmiştir. H. Zülfikar Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri adlı doktora 
teziyle “edebiyat doktoru” unvanını almıştır. Eser, Türk Dil Kurumunca ba-
sılmaktadır.

Askerlik

H. Zülfikar, 16 aylık askerlik görevini 20.12.1972 tarihinde tamamlamış-
tır. Önce Polatlı Topçu ve Füze Okulunda eğitim görmüş, ardından vatani gö-
revini yedek subay olarak Sarıkamış’ta tamamlayıp Fakültesine dönmüştür. 
Terhis belgesi, 4. Topçu Tabur Komutanlığı Sarıkamış 4084-272-72 sayılı ve 
20.12.1972 tarihlidir.
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Doçentlik ve Profesörlük

Doçentlik sınavının bütün aşamalarını (yabancı dil, örnek ders, tez savun-
ması) başararak 28.04.1982 tarihinde “pekiyi” dereceyle “doçent” unvanını 
kazanmıştır. H. Zülfikar’ın doçentlik tezi olarak hazırladığı Türkiye Türkçe-
sinde Ses Yansımalı Kelimeler (I. C İnceleme, VI-282 s.; II. C Sözlük, X-320 
s.) adlı çalışması, Türk Dil Kurumunca tek cilt olarak 1995’te basılmıştır. Bu 
eserin yeni baskısı ise 2015’te yapılmıştır.

Yayımlanmış kitap ve makale türündeki çalışmaları yeterli bulunarak 
01.12.1988 tarihinde Ankara Üniversitesince Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı-
nın profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Hizmetleri, Yaptırdığı Yüksek 
Lisans ve Doktora Tezleri

H. Zülfikar, Fakültesinde Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı göre-
vini 1983 yılından 2007 yılına kadar yürütmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lüm Başkanlığı da yapan H. Zülfikar, 02.04.2005 tarihinde bu göreve yeniden 
seçilmiştir. Ayrıca, H. Zülfikar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Yönetim 
Kurulu Üyeliğinde de bulunmuştur.

Hocamız, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevi ile birlikte li-
sans, yüksek lisans ve doktora derslerini de yürütmüştür. Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak sayıları 40’ı bulan (21 yüksek lisans, 
19 doktora) öğrencinin yüksek lisans ve doktora derslerine girmiş, adayların 
tez çalışmalarını denetlemiştir. H. Zülfikar’ın lisansüstü derslerine yabancı 
uyruklu öğrenciler de katılmıştır. Bunlar doktoralarını tamamlayıp ülkelerine 
dönmüş ve gittikleri ülkelerde öğretim üyesi olarak görev almış, doçent ve 
profesör olmuşlardır.

Yüksek lisans düzeyinde birer tez hazırlayarak başarılı olan yabancı öğ-
renciler:

Emir İchem, Furgan Hameed, Genciana Abazi, Lan-ya Tseng, Nazım İb-
rahim, Crinka Dragolovçanin, Cidem Sena Menabit, Neira Zaçinoviç, Nicolai 
Tufan, Sabine Abid. Bu öğrencilerden Emir İchem, Furgan Hameed, Genci-
ana Abazi, Lan-ya Tseng, Kerima Filan, Akmurat Allanazarov, Cidem Sena 
Menabit doktora öğrenimlerine devam etmiş ve hazırladıkları tezler başarılı 
bulunarak doktor unvanı almışlardır.

Doktorasını tamamlamış yabancı öğrenciler arasında Türkmenistanlı, 
Iraklı, Tayvanlı, Bosnalı, Pakistanlı, Romanyalı, Makedonyalı öğrenciler bu-
lunmaktadır. Bu kişiler ülkelerindeki üniversitelerde şu anda profesör, doçent 
ve yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı gruba giren Pakistanlı Dr. 
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Furgan Hameed ise doktorasını tamamlayıp unvanını aldıktan sonra Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Urdu Dili Bölümünde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora yapmak amacıyla Arnavutluk’tan ge-
len ve doktorasını tamamladıktan sonra ülkesine dönen Dr. Genciana Abazi, 
Tiran Üniversitesinde profesör olarak görev yapmaktadır. Bunun gibi dokto-
rasını tamamlayan ve unvanını alan Prof. Dr. Kerima Filan, Bosna Üniversite-
sinde çalışmaktadır. Tayvan’dan gelen Lan-ya Tseng, doktor unvanını aldıktan 
sonra ülkesine gitmiştir ve üniversitesinde doçent olarak çalışmaktadır. Vrap-
çişte ve Çevresi Türk Ağzı (Makedonya) adlı yüksek lisans tezini hazırlayan 
Prof. Dr. Nazım İbrahim ise Üsküp Kiril Metodi Üniversitesinde görev yap-
maktadır.

Yüksek lisans düzeyinde birer tez hazırlayarak başarılı olan Türk öğren-
ciler:

Halil İbrahim Usta, Neşe Seçkin, Abdullah Bağdemir, Paşa Yavuzarslan, 
Mahir Kalfa, Murat Küçük, Hakan Özdemir, Hatice Yazıcı, Adem Yüksel, 
Aziz Gökçe, Huriye Kaya.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktora öğrenimlerini tamamlayıp bu-
gün üniversitelerinde doçent ve profesör unvanıyla görev yapmakta olanlar:

Prof. Dr. Halil İbrahim Usta, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi; Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi; Doç. Dr. Murat Küçük Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi; Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe, Zonguldak Karaelmas Üni-
versitesi Ereğli Eğitim Fakültesi; Doç. Dr. Mahir Kalfa, Hacettepe Üniversite-
si; Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Bağdemir, Pamukkale Üniversitesi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesine göre Anado-
lu’nun çeşitli üniversitelerinden doktora yapmak üzere Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine gelip doktora çalışmasını tamamlayanlar-
dan Prof. Dr. Mustafa Sarı, önce Harran Üniversitesinde, sonra Konya Meram 
Üniversitesinde görev yapmıştır. Prof. Dr. Hakan Özdemir, Giresun Üniver-
sitesinde; Dr. Kâzım Karabörk, Konya Selçuk Üniversitesinde; Doç. Dr. Ra-
şit Koç, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; Prof. Dr. Ali Cin, Akdeniz Üniversite-
sinde; Doç. Dr. Tuncay Böler, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır.

Verdiği Kısa Süreli Dersler:

Ankara Üniversitesi kanalıyla Arnavutluk, Bosna ve diğer ülkelerden 
kısa süreliğine Ankara Üniversitesine gelen ve alanları tarih, dil ve sosyal 
bilgiler olan öğrencilere birkaç haftalığına Türkçe dersleri vermiştir. Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatının öteki ana bilim dallarında 
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yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin büyük bir bölümü, 
yardımcı ders olarak Türkiye Türkçesini almış ve bu dersten birçoğu başarılı 
bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğündeki Hizmetleri

H. Zülfikar’ın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde göreve başladığı yıl-
larda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı olan Prof. Kenan Akyüz, aynı 
zamanda Ankara Üniversitesine bağlı Türkçe kurslularını yönetmekle de meş-
guldür. H. Zülfikar, burada Bölüm Başkanı Prof. Kenan Akyüz’ün görevlen-
dirmesiyle hem sekreterlik işlerini yürütmüş hem de bu kursta yabancı uyruk-
lu öğrencilere dil bilgisi dersleri vermiştir.

Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5/ı maddesi gereğince üniversitelere mec-
buri “Türk Dili” dersi konduktan sonra ilk yıllarda, Ankara Üniversitesine 
bağlı fakültelerin Türkçe okutmanları tarafından “Türk Dili” dersleri verilmiş-
tir. Başlangıçta bu bölümün yöneticiliğini Prof. Dr. Zeynep Korkmaz üstlen-
miştir. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın Yüksek Öğretim Kuruluna üye seçilmesi 
üzerine Rektör Prof. Dr. Tarık Somer bu göreve H. Zülfikar’ı tayin etmiştir.

H. Zülfikar, 10.10.1983’ten 05.10.1989’a kadar 6 yıl süreyle Rektörlüğe 
bağlı bulunan Türk Dili Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüş, ayrıca yaptığı 
çeşitli derslerle bu Bölüme alınan okutmanların yetişmesine katkı sağlamış-
tır. Bölüme bağlı bulunan Türk Dili okutmanlarının akademik ilerlemelerine 
büyük önem vermiştir. Bu dönemde okutmanlık görevi yapanlardan pek çoğu 
üniversitelerinde profesör ve doçent unvanıyla akademik çalışmalarını yürüt-
mektedirler: Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Prof. 
Dr. Musa Çifci, Uşak Üniversitesi; Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi; Doç. Dr. Yusuf Avcı, Çanakkale 18 Mart Üniversi-
tesi; Doç. Dr. Mehmet Sarı, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Hocamız, Türk Dili Bölümü Başkanlığı göreviyle ilgili bir üzüntüsünü 
burada belirtmeden geçememiştir:

“Kendi bölümümde tezim ve yayımlarımla meşgulken bölüm sekreter-
lik görevlerini de yürütürdüm. Ayrıca Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünün kütüphanesinde gün boyu nöbet görevim vardı. 
Öğrencilerin aradıkları kitap ve makaleleri bulmakta yardımcı olur, kütüp-
hanede sükûneti sağlardım. Bunun dışında yıllar boyu fedakârca Rektörlüğe 
bağlı Türkçe kurslarını yönettim, bu kurslarda ders verdim. Gene rektörlüğe 
bağlı Türk Dili Bölümü Başkanlığı görevi yanında, Türkçe okutmanının bu-
lunmadığı fakültelerde örneğin Ziraat Fakültesinde ve Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinde boş kalan derslere girdim. Okutmanlarla haftada bir saat yapılan 
alanla ilgili görüşmelerde derslerin daha sağlıklı nasıl yapılacağı üzerinde 
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dururdum. Yüzlerce Türk ve yabancı uyruklu öğrenci yanında, bugün her biri 
önemli görevlerde olan öğrencilerime imla, ifade, dil bilgisi konularında ders-
ler verdim. Okutmanların yetişmesiyle meşgul oldum. Bu hizmeti Ankara Üni-
versitesi Rektörlüğüne bağlı olarak yürüttüm. Yaptığım bunca hizmetin sonun-
da, rektör seçilen Necdet Serin tarafından gerekçe belirtilmeden bir sarı zarf 
içinde iki satır yazıyla Rektörlükteki, Türk Dili Bölümü Başkanlığındaki hiz-
metim sonlandırıldı. Bunu, içimde bir yara olarak yıllarca taşıdım ama hiçbir 
zaman asi olmadım.” Hocamıza reva görülen bu kadirbilmezliğin bizler canlı 
tanıklarıyız. O yıllarda “Türk Dili” derslerini gereği gibi yürütmemiz, öğren-
cilere azami yararlı olabilmemiz için bizlerle sık sık toplantı yapar, alanımız-
la ilgili bilimsel çalışmalar yapmamız için bizleri teşvik eder, yol gösterirdi. 
Bu toplantıların birinde, Hukuk Fakültesindeki bazı sorunlar nedeniyle hiçbir 
okutman arkadaşımız bu Fakültede ders vermeye istekli olmadı. Başkanımız 
ve hocamız olmasına rağmen hiçbirimize “Sen git.” demeye kıyamadı. “Peki 
öyleyse, ben bari gideyim.” dedi.

Hocamız H. Zülfikar’ın maruz kaldığı vefasızlıklarla ilgili başkaca hatı-
ralarının da olduğu bilinmektedir. Ancak kendisi bunlardan söz etmeyi burada 
gerekli görmemiştir.

Hocamızın burada belirtmeyi arzu ettiği bir diğer konu da şudur:

“Rektörlüğün bir yayını olan Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi adlı bir 
kitabım 1968 yılında yayımlanmıştı. Kursta, öğrencilerin elinde de bulunan 
bu kitapla dersleri yürütüyordum. Benden sonra göreve gelen kişi bu yayını-
mı rafa kaldırdı ve rektörlük bir daha bu çalışmamı basmadı. Birçok yayına 
kaynak olan Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi kitabı, yurt dışında özellikle 
Almanya’da Türkçe öğrenmek isteyenlere başvuru kitabı olmuştur.”

Hocamız yine o günlerde çokça ihtiyaç duyulan Yüksek Öğretimde Türk-
çe ve Yazım Anlatım adlı kitabını 1967 yılında kendi imkânlarıyla bastırarak 
öğrencilerinin istifadesine sunmuştur. Kitap, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk 
dilinin yazım ve diğer kurallarıyla ilgili yeni bilgileri içermektedir. Hocamız 
bu kitabıyla Cumhuriyet’in getirdiği değerler arasında yaşayan Türkçenin in-
celiklerini üniversite çağına gelmiş öğrencilere öğretmeyi, yazım (imla) ve 
telaffuz konularında onları eğitmeyi, Türkçeyi sevdirmeyi amaçlamıştır. Ni-
tekim aradan on dört on beş yıl geçtikten sonra 2547 sayılı Kanun’la üniver-
sitelere mecburi “Türk Dili” dersi konularak H. Zülfikar’ın öngörüsü gerçek-
leşmiştir. Hocamızın bu çalışması örnek alınarak daha sonraki yıllarda çeşitli 
üniversitelerde Türk dili derslerinde okutulmak üzere pek çok benzer yayın 
yapılmış ve bu alan, yeni bilgilerle zenginleştirilmiştir.
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H. Zülfikar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki 
hizmetlerini öğretim üyesi olarak tamamlayıp Nisan 2008’de yaş haddinden 
emekli olmuştur.

Hizmet Yılları

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü

Öğretim Üyesi (toplam hizmet 42 yıl)
Türk Dili Bölümü Başkanlığı (4 yıl )
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (16 yıl)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörler Kurulu, Profesör Temsilciliği 

(3 yıl)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği (3 yıl)
2547 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca 1976’da Fırat Üniversitesin-

de misafir öğretim üyeliği (2 yıl)
2547 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca 1982’de Yüzüncü Yıl Üni-

versitesi misafir öğretim üyeliği (1 yıl)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu Müdürlüğü (1 yıl)

Daha sonraki yıllarda da ara ara bu üniversitede düzenlenen telafi dersle-
rine katılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığındaki Hizmetleri

Hocamız H. Zülfikar’ın Millî Eğitim Bakanlığında da çeşitli görevleri 
olmuştur. 1994-1995 öğretim yılı boyunca Millî Eğitim Bakanlığınca düzen-
lenen “Türk Dilinin Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Türkçenin Doğru 
kullanılması” adlı programa katılmış, çeşitli illerde öğretmen ve öğrencile-
re konferanslar vermiştir (İlgili Bakanlık yazısı: 07.12.1994 tarihli ve 19.02 
MEB 622 61/055 29/4150 sayılı).

Bu hizmetlerin başında Bakanlığa bağlı Basılı Eğitim Malzemesi Genel 
Müdürlüğünce çıkarılan Türk Ansiklopedisi gelir. Bu dev eser (büyük boy 33 
cilt) 1940 yılında yazılmaya başlanmış ve bir türlü bitirilememiştir. Bu çalış-
maya katılmak ve bitirilmesine katkı sağlamak üzere H. Zülfikar, 23 Ocak 
1974 tarihli ve 00632-209-1 sayılı yazı ile Bakanlık tarafından çalışmalara 
davet edilmiştir. 1980 İhtilali’nden sonra çalışmalara hız verilmiştir. Başre-
daktörlük görevini yürüten Yılmaz Öztuna’dan sonra Kurul Başkanlığına 
Prof. Dr. Hasan Eren getirilmiştir. Bu yeni yönetimde H. Zülfikar, Redaktör-
lük ve Başredaktör Yardımcılığı yapmış, gelen yazıların tashihlerini yaparak 



22 Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın Öz Geçmişi ve Çalışmaları

ansiklopedi formatına uygun hâle getirmiş, maddeleri kataloglamış, alanı ile 
ilgili bazı maddeleri de yazarak ansiklopediye katmıştır. Bu görev 1985 yılına 
kadar sürmüştür. Türk Ansiklopedisi’nin birkaç yıllık yoğun bir çalışmayla 
bütün ciltleri tamamlanmış ve Hocamızın buradaki görevi sona ermiştir. An-
siklopedideki çalışmalara arkadaşları Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. 
İsmail Parlatır ve öğrencileri Gürer Gülsevin, Tahsin Melan da katılmıştır. 
Böylece 1940’lı yıllarda hazırlanmasına başlanan bu ansiklopedi 1985 yılında 
tamamlanmıştır. Eser bugün için maddeleri, muhtevası açısından eskimiştir. 
Barajları, yolları, kuruluşları ülkenin maddi ve manevi varlığı, insan gücü ve 
öteki imkânlarıyla ulaştığı düzey daha sonra güncelleştirilip bu esere yansıtı-
lamamıştır. Eser tamamlandıktan sonra yeniden yazılması, güncelleştirilmesi 
gerektiği Millî Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Hasan Eren tarafından bildirilmiş 
olmasına rağmen herhangi bir gelişme olmamıştır. Bir devlet ansiklopedisi, 
içindeki bilgi hazinesiyle eskimiş, tarihî eser durumuna düşmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı, kurduğu “Yabancılara Türkçe Ders Kitapları Yaz-
ma Komisyonu”na bir ara bu alanda bir yayını bulunan H. Zülfikar’ı da davet 
etmiştir (22.02.2005-bir yıl süreyle). Ancak birkaç aylık çalışmadan sonra çe-
şitli nedenlerle elle tutulur bir yayın ortaya konamamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen meslek içi eğitim programları kap-
samında Türkçe öğretmenlerine Türk dil bilgisi konularında, Ankara Zübeyde 
Hanım Kız Melek Lisesinde 06.03.2004-21.03.2004 tarihleri arasında her gün 
ders vermiştir.

H. Zülfikar, Millî Eğitim Bakanlığının 08.09.1982 tarihli ve 29. Kur. Sek. 
8720 sayılı yazısıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Uzmanlar Kurulu 
Üyeliğine seçilmiş ve bir süre de burada hizmet vermiştir.

H. Zülfikar, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde de göreve 
çağrılmış, 17.01.2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.11-E 126 05 2404 sayılı ya-
zıyla bir yıl Bakanlık bünyesinde çalışmıştır.

Hocamız, Fakültesi dışındaki bilimsel nitelikli ve eğitim öğretim görev-
lerinin tamamını Ankara Üniversitesinin izin ve olurlarıyla gerçekleştirmiştir.

Türk Dil Kurumundaki Çalışmaları

Hocamız H. Zülfikar, yarım asırdan fazla görev yaptığı Türk Dil Kuru-
muna her zaman yuvası nazarıyla bakmış, Fakültesindeki çalışmalarının, ders-
lerinin yanında uzun yıllar bu Kurumda hizmet vermiştir. 29.01.1978 yılında 
hocası rahmetli Gündüz Akıncı’nın teklifi Üzerine Türk Dil Kurumuna Üye 
olmuştur: Üye numarası 1257’dir. Türk Dil Kurumu dernek statüsünden çıka-
rılıp devletin bir birimi olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 
bağlandıktan sonra da seçilen üyeler arasına H. Zülfikar dâhil edilmiştir. Türk 
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Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Eren’den sonra Prof. Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun’un getirildiği dönemde H. Zülfikar, Türk Dil Kurumunda 
Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Hocamız daha sonra 06.11.2000-
16.04.2001 tarihleri arasında bir süre de Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini 
vekâleten yürütmüştür.

Türk Dil Kurumunda Başkan Yardımcı olarak çalışırken Adana, Kilis, 
İzmir, Van, Bitlis, Bayburt, Balıkesir, Çorum ve Malatya’da, daha sonraki yıl-
larda Konya (Kulu), Çanakkale, Rize (İkizdere), Denizli (Pamukkale Üniver-
sitesi), Niğde (Niğde Üniversitesi) gibi illerde Türk Dil Kurumu adına alanı 
ile ilgili çeşitli konferanslar vermiştir.

Bu görevlerin yanı sıra H. Zülfikar, Ankara Üniversitesinin izniyle Türkçe 
Sözlük’ün ve Yazım Kılavuzu’nun yeni baskılarının yapılmasında yaklaşık 20 
yıl çalışmıştır. Türk Dil Kurumunda 1987-1989 yılları arasında Ağız Araştır-
maları Bilim ve Uygulama Kolu, 1992-1995 yılları arasında Dil Bilimi Bilim 
ve Uygulama Kolu, 1984-1989 ve 1992-2001 yılları arasında Gramer Bilim 
ve Uygulama Kolu, 1984-1988 ve 1992-2001 yılları arasında Sözlük Bilim ve 
Uygulama Kolu Üyeliği yapmıştır. Bilim ve Uygulama Kolu çalışmalarının 
yanı sıra 2001 yılında Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, Türkçede Batı Kökenli 
Yabancı Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu, Türkçenin Eğitim ve Öğretimi 
Çalışma Grubu Üyeliği (2005), Türk Diliyle İlgili Tanıtıcı Eserler Çalışma 
Grubu, Resimli İlköğretim Sözlüğü Çalışma Grubu üyelikleri ile Kütüphane 
Komisyonu Üyeliğinde bulunmuştur.

Hocamız, ayrıca Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu Üyesi idi. Terim Bi-
lim ve Uygulama Kolu Başkanlığı görevini yürütürken Terim Sorunları ve 
Terim Yapma Yolları (TDK 1991) adlı kitabını yayımlamıştır.

H. Zülfikar, yeni baskıları yapılan her Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu 
çalışmasına katkı sağlamıştır. Türk Dil Kurumu tarafından 1996-2000 ve 2005 
yıllarında basılan kılavuzların, 1994 yılında geliştirilerek yayımlanan Okul 
Sözlüğü’nün ve 1988-2005 yıllarında yayımlanan Türkçe Sözlük’ün, 2004 yı-
lında basılan İlköğretim Okulları İçin İmla Kılavuzu’nun hazırlayıcılarından 
biridir. Türk Dil Kurumunca yayımlanan Kürtçe-Türkçe Türkçe-Kürtçe Söz-
lük’teki Türkçe karşılıkları gözden geçirip eseri yazım açısından düzeltmiştir.

H. Zülfikar’ın Türk Dil Kurumundaki çalışmalarından biri de Türkçeye 
geçmiş Batı kökenli kelimelere kurul üyeleriyle karşılık bulmaktı. Yabancı 
Kelimelere Karşılıklar Çalışma Grubu 14 Kasım 2002 tarihinde kurulmuş, bu 
Grubun çalışmaları iki kitap hâlinde yayımlanmıştır.

H. Zülfikar 26.04.2002 tarihinde Türk Dil Kurumunca gerçekleştirilen 
“Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni”ne katılmış, burada “Türk Dili ve Teknik 



24 Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın Öz Geçmişi ve Çalışmaları

Terimler” konulu bir konuşma yapmıştır. İstanbul’da başlatılmış olan “Mü-
hendislik Terimleri” toplantılarına birkaç kez katılmış, ancak bu çalışmada bir 
sonuç alınamamıştır.

Hocamız 1987-1998 yılları arasında Türk Dil Kurumunun “Türk Dili 
Dergisi Yazı Kurulu Üyesi” olarak çalışmış, dergiye gelen yazıların değerlen-
dirilmesinde bulunmuştur. Bu dergide onun da pek çok yazısı bulunmaktadır.

Türk Dili dergisinin 1998 yılında yayımlanan 564. sayısıyla başlattığı ve 
570-572. sayılarında sürdürdüğü “Okuyucu Mektupları” başlığı altındaki ya-
zılarda, okuyucular tarafından Türk Dil Kurumuna gönderilen mektuplardaki 
sorulardan yola çıkarak dilimizde kullanılan bazı yanlış sözlerin doğrularının 
nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. Bunlar kısa da olsa birer yazı dizisidir. 
H. Zülfikar 1999 yılından 2005 yılı Ocak ayına kadar Türk Dili dergisinde 
Doğru Yazalım Doğru Konuşalım başlığı altında her ay düzenli olarak Türk-
çenin güncel sorunlarıyla ilgili makaleler yazmıştır. Bu makaleleri, daha sonra 
yeniden gözden geçirilen eklemelerle 2008 yılında Doğru Yazma ve Konuşma 
Bilgileri adı altında kitap olarak yayımlamıştır.

Hocamız, Türk Dili dergisindeki öteki yazılarını daha sonra “Dünden 
Bugüne Türkçe” başlığı altında 2005 yılında devam ettirmiştir. Hemen her 
sayıda yayımlanan ve eğitici olan bu yazılar derginin genel yapısına ve ama-
cına uygun, güncel olduğu için özellikle benimsenmiştir. Yazılar, görevdeki 
öğretmenlere, öğrenim çağındaki Türk dili ve edebiyatı öğrencilerine, gazete 
yazarlarına, radyo ve televizyonlarda görevli elemanlara yararlı olur düşün-
cesiyle yayımlanmıştır. Türk Dili dergisi, sanal ortamda da yayımlandığı için 
yurt dışında bu konulara ilgi duyanlarca da benimsenmiştir. Söyleyiş özellik-
leri, yazım sorunları, Türkçe terimler, kelime ve deyimlerin doğru biçimleri, 
yabancı, Türkçe kelimeler ve bunların telaffuzları, bunun dışında dilde yaşa-
nan yozlaşma ve yabancılaşma hadiseleri, edebî eser tanıtımı, halk ağızları 
örnekleri, toplantı haberleri işlediği konular arasındadır.

Hocamız, Türk Dil Kurumu ile olan irtibatını daima canlı tutmuştur. Türk 
Dil Kurumuna “Aslî Üye” olarak seçildiği dönemde birçok yayının ortaya 
konmasında görev almış, Türkçe Sözlük’ün 1988 yılı baskısını Prof. Dr. Hasan 
Eren, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr. Ta-
lat Tekin ile birlikte yayıma hazırlamışlardır. Ardından okullar için planlanan 
Okul Sözlüğü’nü Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr. Nevzat Gözaydın ile bir-
likte yayımlamıştır. Türkçe Sözlük’ün l998 baskısını hazırlayan kurul içinde 
de bulunmuştur. Sözlüğün kelime sayısı bu baskıda yetmiş beş bine ulaşmıştır. 
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın Türk Dil Kurumu Başkanı olduğu yıllarda 
son tarama verilerinin de eklenmesiyle sözlüğün kelime sayısı yüz bini bul-
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muştur. Hocamız, 2004 yılında Türk Dil Kurumunca yayımlanan İlköğretim 
Okulları İçin İmlâ Kılavuzu adlı çalışmada da görev almıştır.

Hocamız, 7 yıl yürüttüğü Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı görevi 
sırasında Türk Dil Kurumu Terim Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı olarak 
birkaç terim sözlüğünün projelere bağlanarak yayımlanmasını organize etmiş, 
inceleme raporları düzenlemiş, eserlerin sağlıklı bir biçimde ortaya konulma-
sına yazdığı inceleme raporlarıyla yardımcı olmuştur.

H. Zülfikar, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanmış olan Hâ-
mit Atalay’ın Türkçe İngilizce Sözlük adlı eserini Türk Dili Okutmanı Ahsen 
Esatoğlu’ndan da yardım alarak iki cilt hâlinde Türk Dil Kurumu yayınları 
arasına katmıştır. Hocamız, o tarihte Türk Dil Kurumunda Başkanlık görevini 
yürüten Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un bu eserin yayımlanmasındaki çabası-
nı takdirle anmaktadır. Amerika’da bu eserin hazırlanmasına Hâmit Atalay’ın 
yakınları Füsun H. Atalay, Nurdan H. Atalay ve İnci Atalay’ın değerli yardım-
larını da ifade etmektedir. Eserin başlıca özelliği, yabancı kelime ve terimlere 
Cumhuriyet sonrası türetilen kelime ve terimlerden karşılıklar gösterilmesidir.

H. Zülfikar’ın ilgi duyduğu alanlardan biri de Kuzey Irak Türkmen Ağız-
larıdır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki derslerde ele aldığı bu bölge ağ-
zıyla ilgili yayın da yapmıştır. Türk Dili dergisinin “Türk Şiiri (Türkiye Dışı 
Çağdaş Türk Şiiri) Özel Sayısı”nda (531. sayı, 1996) “Çağdaş Irak Türkmen 
Şiiri ve Şairleri” yazısı yayımlanmıştır. Burada gerekli açıklamalar yapıldıktan 
sonra çağdaş Türkmen şairlerinin şiirlerinden, hoyratlarından örnekler veril-
miştir. Kuzey Irak Türkmenleri, Osmanlı Devleti’nden koparıldıkları tarihten 
bu yana Türkiye Türkçesinden kopmamış, hatta çıkan kitap ve dergilerde Tür-
kiye Türkçesini kullanmış, kendilerini Türkiye’nin bir parçası saymışlardır. 
Hocamız yazılarında, konferanslarında bu duruma özellikle dikkat çekmiştir.

Türk Dili dergisinin 2003 yılında yayımlanan 615. sayısındaki “Irak 
Türkmen Kültürü Dosyası”nda yer alan “Irak Türkmen Türkçesi ve Sorun-
ları” adlı yazısı aynı zamanda 27 Şubat 2003 tarihinde Türk Dil Kurumunda 
verdiği konferansın metnidir.

Hocamız, Ahmet Midhat’ın doğumunun 150. yılı münasebetiyle Türk Dil 
Kurumunda yapılan toplantıda yazarın, o zamanın eğitim ve öğretimiyle ilgi-
li yazdığı, eğitim programını yönlendirdiği Rehnuma-i Mu’allimîn adlı eseri 
üzerinde durmuştur. Bu çalışması, Türk Dili dergisinin “Ahmet Midhat Efen-
di Özel Bölümü”nde (Ahmet Midhat’ın Rehnümâ-yı Mu’allimîn’i, Türk Dili, 
521. sayı, Mayıs 1995) yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumunun öncülüğünde ilan 
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edilen “Türk Dili Yılı” münasebetiyle Türk Dil Kurumunca hazırlanan Türk 
Dili Yılı Armağan Kitabı (TDK, 2018) adlı yayının hazırlanmasını Hocamız 
üstlenmiştir.

Türk Dili dergisinde ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı’nda da çeşitli ko-
nularda yazıları bulunan H. Zülfikar, Çağatay, Harezm ve Anadolu sahaların-
da ve özellikle Türkçenin Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemleri ile ilgili 
çeşitli konularında bilimsel çalışmalar yapmıştır.

J. Eckman’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (California, Los Angeles) 
vefatıyla masasında kalan, bitirilmemiş Nehcü’l-Feradis adlı tarihî Türk dili-
nin ünlü eserini Türkiye’ye 1976 yılında getirmiştir. Bu eser, Prof. Dr. Semih 
Teczan’ın da katkılarıyla tamamlanarak Türk Dil Kurumu tarafından yayım-
lanmıştır. Hocamızın bu eserle ilgili yaptığı açıklama şöyledir:

“Müsvedde hâlinde ve natamam olan bu büyük eseri bilgisayar imkânı 
bulunmadığı için daktiloda yazarak bir iki yılda ancak tamamlayabildim. Her 
okuyuşta çeviri harf yanlışları, hatalı okumalar çıkıyordu. Tekrar tekrar dak-
tiloda yazmak, mumlu kâğıtlara basıp çoğaltmak gerekiyordu. Böyle bir uğraş 
ve macera sonunda nihayet eser son şeklini aldı.”

Hocamız, Türk Dil Kurumu dernek statüsündeyken ilgililerin bu eseri 
önce basmayı kabul etmediklerini, eserin özgün biçiminin üzerinde “Uştmah-
larnıñ Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu)” yazılı olduğunu belirterek eseri 
Kültür Bakanlığınca yayımlanmak üzere teslim ettiğini belirtmektedir. Kültür 
Bakanlığı, eser için basım kararı almış ama basımı yapacak matbaada çeviri 
yazı işaretleri olmadığı için verilen prova metinlerinde kelimeler, örnek ola-
rak mes’ud, ma’şiyet, ‘avam’n-nâs gibi sözler mes ud, ma şiyet, avamu n nas 
biçiminde ayrı ayrı kelimeler biçiminde çıkmıştır. Özel işaretler olmadığı için 
örneğin “kurtarmak” anlamındaki ḳurtġarmaḫ fiili kurtgarmah biçiminde ba-
sılmıştır. Hocamız devamını şöyle anlatıyor:

“Basımın durdurulmasını, istedim. O ara hükûmet değişikliği oldu ve 
eserle ilgilenen olmadı. Yeni seçilen hükûmette Kültür Bakanlığının ilgili bi-
rimine başka elemanlar tayin edildi. Bir ara bu eser hatırlanıp ele alındı ve 
yeni Türk edebiyatı dalında bir öğretim üyesi arkadaşımıza incelenmek üzere 
gönderildi. Aradan aylar geçti, bir ses çıkmadı. Eserin mahiyeti, önemi, anla-
şılmadı. Bunun Üzerine Türk Dil Kurumuna basılması için tekrar başvurdum. 
Üzerimde Batılı Türk dil bilginlerinin baskısı vardı; neden ele alınmadığını 
soruyorlardı. Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden hocalardan bunun araş-
tırılmasını istiyorlardı. Olayı ve baskıları bilen ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesinden Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeleri olan Prof. Dr. Hasibe 
Mazıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Canpolat ve Prof. Dr. Semih Tezcan’ın aracılı-
ğıyla Türk Dil Kurumunda eserin basılmasına bu kez karar verildi. Prof. Dr. 
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Semih Tezcan ile birlikte çalışıldı; nihayet uzun bir süre sonra eser basıldı, 
gün yüzüne çıktı. Basıldıktan sonra üzerine makaleler yazıldı, Türk dili tarihi 
içindeki önemi daha çok anlaşıldı. Prof. Dr. Aysu Ata, bu eserin sözlüğünü 
hazırladı. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, daha önce 
eski yazılı özgün biçimini, yeni harfli nüshasını ve Prof. Dr. Aysu Ata’nın söz-
lük kısmını 2014 yılında tek cilt hâlinde Türk Dil Kurumunun eserleri arasına 
kattı.”

Hocamız, Türk Dil Kurumundan ayrılıp emeklilik yıllarını yaşarken de 
Kurumla ilişiğini kesmemiş, Türk Dili dergisinin hemen her sayısında dilin bir 
özelliği, inceliği hakkında yazılar yazmıştır. Söz konusu yazılar aşağıda ilgili 
bölümde verilmiştir.

H. Zülfikar, Türk Dil Kurumunca Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın’ın Kurum 
Başkanı olduğu yıllarda terim çalışma gruplarında dil uzmanı olarak görev-
lendirilmiştir. Bu gruplardan biri İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu 
olup eser, İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü adıyla Türk Dil Kurumunca ya-
yımlanmıştır (TDK 2014). Hocamız, bu Çalışma Grubunda üç yıl süreyle ça-
lışmış, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun birçok terim türeterek esere kazan-
dırmıştır. Bu sözlük, Eczacı Dergisi’nin bir organizasyonu olan Altın Havan 
Ödülleri 2015 kapsamında “Eczacılık Terminolojisine Hizmet Ödülü”ne layık 
görülmüştür. Gruptaki öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Prof. Dr. 
Rahmiye Ertan, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Bahar Tunçtan, Prof. Dr. 
Göknur Aktay, Prof. Dr. Yalçın Özkan, Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. İlkay 
Küçükgüzel, Prof. Dr. Ayhan Savaşer ve Prof. Dr. Kemal Buharalıoğlu’dur.

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı’nın grup başkanı olduğu Tıp Terimleri Çalışma 
Grubunda alanla ilgili öğretim üyelerinin yanı sıra H. Zülfikar da dil uzmanı 
olarak görev yapmıştır. Tıp Terimleri Sözlüğü adı altında çalışılan eser, bu-
günlerde Türk Dil Kurumuna teslim edilecek duruma getirilmiştir. Hocamız, 
bu çalışmada da Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun birçok terimin esere ka-
tılmasını sağlamıştır.

Hocamızın Türk Dil Kurumu bünyesinde Türk diline yaptığı hizmetlerin 
bir bölümünü de Kurumca yayımlanması düşünülen eserlere yazdığı incele-
me raporları oluşturmaktadır. Kendisine gönderilen yayınları, yazım kuralları, 
anlatım ve terimler açısından incelemiş; Türk Dil Kurumunun ilkelerine ve 
bilimsel kodlara uygunlukları bakımından denetlemiş; yayımlanmaya değer 
olup olmadıkları üzerinde durmuştur. Hocamız, raporunda bu hususları değer-
lendirirken çoğu zaman eserin daha bilimsel olması için katkıda bulunmuş, 
yazarına alanla ilgili başka eserleri, makaleleri hatırlatmıştır. Olumsuz rapor 
yazmayı pek sevmeyen Hamza Zülfikar, gelen eserlerin belli bir seviyeye 
ulaşması için bazen aynı esere her düzeltmeden sonra ikinci ve üçüncü defa 
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ek raporlar yazmıştır. Aşağıda olumlu rapor yazdığı eserlerden bir bölümü 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Türk Dil Kurumunca basılmış, birkaçı da 
basılmak üzeredir.

Yayımlanabilir raporu almış ve Türk Dil Kurumunca basılmış eserler 
şunlardır:

Basılmış Olanlar
Zafer Öztek, Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü (TDK, 1992)
Ahmet Buran, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları (TDK, 1997)
H. Hilmi Hacısalihoğlu, Akif Hacıyef, Varga Kalantorov, Arif Sabuncu-

oğlu, Matematik Terimleri Sözlüğü (TDK, 2000)
Güler Somer, Ahmet Yaşar, Kimya Terimleri Sözlüğü (TDK, 2009)
Nihat Kınıkoğlu, Malzeme Bilimi Terimleri Sözlüğü (TDK, 2013)
Hakan Özdemir Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişme-

ler, Gelişmeler (TDK, 2014)
Cahit Kalkan, Cengiz Yakıncı, katkısı olan diğerleri, Resimli Deney Hay-

vanları Terimleri Sözlüğü (TDK, 2014)
Fevzi Karademir, Nezir Gümüş, Ziver İlhan, Ahmet Korkut, Kürtçe Türk-

çe-Türkçe Kürtçe Sözlük, Kurdi-Turkî Tırkî-Kurdî Ferheng (TDK, 
2014)

Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (TDK, 2015)
Murat Atan, Şenol Altan, Yöneylem Terimleri Sözlüğü (TDK, 2015)
Metin Sarıbaş, Ormancılık Terimleri Sözlüğü (TDK, 2016)
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi Başkanlığı, Kriminal Te-

rimler Sözlüğü (TDK, 2016)
Ömer Faruk Recep, Göz Bilimi Terimleri Sözlüğü (TDK, 2017)
Muzaffer Akkuş, Kitab-ı Gunya (TDK, 2018)
Nurhan Sabuncuoğlu, Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü (TDK, 2018)
Levend Kılıç, Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü (TDK, 

2019)
Emine Gürsoy Naskali, Muvaffak Duranlı, Altayca-Türkçe Sözlük (TDK, 

2019)
Esmeray Acartürk, Yürek Bilimi Terimleri Sözlüğü (TDK, 2020)
Aksaamai Omuralieva, Türk Yazı Dilleri ve Diyalektlerinde Yansımalı Fi-

illerin Yapısı (TDK, 2021)
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Basılmakta Olanlar
İbrahim Arısoy, Türkçe-Gürcüce Sözlük
İncelenip de olumsuz rapor alan eserlere burada yer verilmemiştir.

Türk Dil Kurumunda Hizmet Yılları

Türk Dil Kurumu Asli Üyeliği (Başbakanlığa bağlanmadan önce 3 yıl, 
Başbakanlığa bağlandıktan sonra 2002 yılına kadar)

Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı (5 yıl)
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı (7 yıl)
Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği (13.11.2000-17.04.2001 tarihleri arası)

Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümünü anmak için 
düzenlenen oturumların birçoğunda konuşmacı olarak bulunmuştur. Türkçe 
Sözlük’ün yeni baskısının tanıtımında 11 Temmuz 2002’de konuşmacı olarak 
görev almış, ayrıca Türk Dil Kurumunda Atatürk’ün Harf İnkılabı konusunda 
konferans vermiştir. A. Dilaçar, Hikmet Dizdaroğlu gibi Türk Dil Kurumu 
bünyesinde hizmet vermiş kişileri anma toplantılarında konuşmacı olarak yer 
almıştır. 1976-1983 yılları arasında Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinde 
bulunmuş olan şair Cahit Külebi için Zile’de düzenlenen anma toplantısında 
bir konuşma yapmıştır.

Hocamız, sayısız konferans ve sempozyumda oturum başkanlığı görevini 
yürütmüştür.

Yurt İçi Görevleri

H. Zülfikar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki öğretim faaliyetinin 
yanı sıra yalnızca Fakültesinde ders vermekle iktifa etmemiş, Ankara Üniver-
sitesinin izniyle çeşitli devlet kuruluşlarında kendisinden istenen görevleri ye-
rine getirmeye çalışmış, devlet kurumlarına yeni alınan memurlara, yazışma 
ve yazım kurallarıyla ilgili dersler vermiştir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 
ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Millî Eğitim Bakanlığı, Merkez Banka-
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında aşağıda belirtilen resmî kuruluşlarda 
belli sürelerde verdiği derslerle Türk diline hizmetlerini sürdürmüştür.

Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 
Türkçe ders kitabını hazırlamakla görevlendirilmiş, Prof. Dr. Hasan Eren ile 
birlikte bu Fakülte için Türk Dili ders kitabını hazırlamışlardır.

H. Zülfikar, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere 1750 sayılı Ka-
nun’un 46. maddesi uyarınca 1976-1977 öğretim yılında bir yıl süreyle Elâ-
zığ’da Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün-
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de görev yapmış, Türk Dili dersleri vermiştir. O tarihte öğrencisi olan İsmet 
Çetin, şimdi Gazi Üniversitesinde profesör olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda da değinildiği gibi, bir başka görevi ise Van’da Yüzüncü Yıl 
Üniversitesindedir. 2547 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca 1982 yılın-
da Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gönüllü kurucu öğretim üyesi olarak görev 
almıştır. İhtilal sonrası henüz fakülteleri kurulmamış, bölümlerine öğrenci 
alınmamış bu ilde üniversitenin kuruluş aşamasındaki ihtiyaçların karşılan-
ması, programların hazırlanması, 1980 İhtilali sonrası üniversite içi asayişin 
sağlanması, Sıkıyönetim Komutanlığıyla irtibatın kurulması konularında H. 
Zülfikar büyük gayret sarf etmiştir. Bu Üniversitenin bünyesinde olan Eğitim 
Yüksek Okulunda haftada 10 saat ders vermiştir. Bunun dışında, bu üniversi-
tenin Yönetim Kurulunda, Senatosunda üye olarak bulunmuş ve Yüzüncü Yıl 
Üniversitesine bağlı Eğitim Yüksek Okulunun Müdürlüğünü de yürütmüştür. 
Kanunun öngördüğü süre içinde Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki görevini ta-
mamlayarak Ankara Üniversitesine dönmüştür.

H. Zülfikar, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi çeşitli üniver-
sitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde, yüksek lisans ve doktora jürilerinde 
üye olarak bulunmuş, ayrıca doçentliğe, profesörlüğe atanacak olanların çalış-
malarını değerlendirerek raporlar hazırlamıştır. Doç. Dr. Suzan Suzi Tokatlı, 
Prof. Dr. Mustafa Öner, Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın 
bunlardan birkaçıdır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırmalar ve Uygulamalar Ge-
nel Müdürlüğünde göreve yeni alınmış memurlar için düzenlenen kurslara 
öğretim elemanı olarak katılmıştır; bu hizmet 19-20.09.2001, 17-18.10.2001, 
14-15.11.2001 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna alınan muhabirlerin Türkçe kurs-
larında Türk dili uzmanı olarak görev almış, Ankara Radyosunda Türk dili 
ile ilgili haftalık konuşmalar yapmıştır. Bilgi yarışması olan “Bir Kelime Bir 
İşlem” televizyon programında uzunca bir süre jüri üyesi olarak bulunmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği bünyesinde düzenle-
nen “Uzman Yardımcıları Eğitim Programı”na 2, 8, 9 Şubat 2006 tarihlerinde 
katılmış; imla, telaffuz ve yazışma konularında dersler vermiştir. Söz konusu 
çalışmaları, devlet memurlarının hizmet içi eğitimi çerçevesinde gerçekleştir-
miştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı-
nın düzenlediği “75. Yıl Ulusal Egemenlik Destanı” konulu yarışmanın seçici 
kurul üyeliğini (30 Aralık 1994) yapmıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlı-
ğının Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği “Türk Dilinin Kullanım Sorunları” 
toplantısına katılmıştır (28.02.1997).

04.04.2007 tarihinden başlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığında aday 
memurlara Türkçenin yazım kuralları, yazışma usulleri dersi vermiştir.

Genel Kurmay Başkanlığı Millî Güvenlik Akademisi Komutanlığının ta-
lebi üzerine 2001’de bu kuruluşta “Türk Dili” konulu bir konferans vermiştir.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığının 20.09.2005 tarihli yazısı 
doğrultusunda Başbakanlığa bağlı Teftiş Kurulunda münhal bulunan 20 kad-
roya atanacak olan memurların sınavına jüri üyesi olarak katılarak Türkçe sı-
navını gerçekleştirmiştir.

Bitlis Valiliğince düzenlenen 80. yıl etkinlikleri çerçevesinde 30 Ekim 
2003’te Bitlis’te “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkçenin Kazanımları” konulu 
bir konuşma yapmıştır.

Karaman Valiliğince düzenlenen Dil Bayramı daha çok Türk Dil Kurumu 
ile birlikte gerçekleştirilmekte idi. Bu törenlere birkaç kez katılan H. Zülfi-
kar, ayrıca Türk diline hizmet eden, dili doğru ve kurallı bir biçimde kulla-
nan kişilere verilecek ödüllerin seçiminde kurul üyesi olarak görev yapmıştır. 
Bu amaçla yapılan toplantılardan sonuncusu 17 Kasım 2003 tarihinde Kara-
man’da gerçekleştirilmiştir.

Hocamız, Ankara Üniversitesinden emekli olduktan sonra davet üzerine 
Kara Harp Okulunda 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ders dönemlerinde 
Türkçe derslerini yürütmüştür. Ayrıca Kara Harp Okulunun 01.06.2011 tarihli 
ve 1390-608-11 / prog. Giş. Ks sayılı davet yazısıyla bu kuruluşta bir defa da 
Türk Dil Kurumu adına konferans vermiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Okul Ko-
mutanlığında düzenlenen seminerlerde “Türkçenin Etkin Kullanımı” konusu-
nu işlemiştir (04.10.2006).

Hacettepe Üniversitesinde 14.09.2006 tarihinde “Türkçede Seslerin Çı-
kış Yerleri” konulu bir konuşma yapmıştır. Bu Üniversitede verdiği başka bir 
konferansta da “Basın Dili” konusunu ele almıştır.

Bilkent Üniversitesince düzenlenen Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı anma 
toplantılarında birkaç kez konuşmacı olarak bulunmuş ve Doğramacı’nın 
Türk diline ve kültürüne verdiği değeri dile getirmiştir. H. Zülfikar, benzer 
konuşmaları Türkmeneli Televizyonunda da yapmış, Irak’taki Türkmen ağız-
ları üzerinde durmuştur. Bu televizyondaki konuşmaları daha sonraki yıllarda 
da devam etmiştir.
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Bilkent Üniversitesinin bir birimi olan Bölge Ülkeleri Direktörlüğünün 
düzenlediği yaz kurslarına katılmıştır. Irak’tan gelen Türkmen öğretmenler ve 
öğrenciler için yaz aylarında açılmış Türkçe kurslarında dersler vermiştir. Bu 
hizmetinden dolayı kendilerine Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Kürşat Aydoğan imzalı teşekkür belgesi verilmiştir.

Hocamızın çeşitli devlet kuruluşlarında yaptığı hizmetlerin yanı sıra bir 
de mahkemelerde bilirkişilik görevi vardır. İnsanlara ad vermeyle ilgili dava-
larda çocuk isimlerinin Türkçe olup olmaması meselesi veya bilimsel eserler-
deki intihal konularında mahkemelerin talebi üzerine raporlar yazmış, duruş-
malarda bilirkişi olarak bulunmuştur.

Hocamız, altı yıl kadar bir süre de Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Ço-
cukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunda üye olarak görev yapmış, gelen 
yayınları Kurul üyeleriyle birlikte denetlemiştir.

Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelerde okutulmak üzere mecburi 
Türk Dili dersleri konduktan sonra, bu derslerde okutulmak üzere H. Zülfi-
kar’ın da bulunduğu bir grup öğretim üyesinden bir kitap hazırlaması isten-
miştir. Bu amaçla Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. 
Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. İsmail Parlatır, 
Prof. Dr. Necat Birinci’den oluşan bir heyet tarafından yazılan Türk Dili ve 
Kompozisyon Bilgileri adlı ders kitabının “Cümle Bilgisi” bölümünü yazmış-
tır. Bu bölüm, Türk cumhuriyetlerinde de ders notu olarak kabul görmüştür.

H. Zülfikar’ın emeklilik sonrası etkinliklerinden birini de buraya ekleye-
lim. Ankara Üniversitesinin 2020-2021 ders yılı açılış töreninde “Günümüzde 
Türkçe” konulu açış dersini vermiştir.

Yurt Dışı Görevleri

Diğer Üniversitelerdeki Hizmetleri

H. Zülfikar, 1975 yılında California Üniversitesinin davetlisi olarak 10 ay 
kadar bir süre de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuş, kısa adı UCLA 
(University of California Los Angeles) olan bu üniversitede üç ay Türkçe 
dersleri vermiş, üniversite kütüphanelerinde çalışmalar yapmış, daha sonra 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki görevine dönmüştür.

1985-1986 ders yılında yaklaşık dört beş aylık bir süre Hollanda’da ça-
lışmıştır. Rotterdam’da bulunan Nuts Akademide, Türkiye’den göç etmiş, bu 
ülkeye yerleşmişler için Türkçe öğretmeni yetiştirmek üzere açılan bölümde 
Türkçe dersleri vermiştir.
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Burada okul çağı çocukları için hazırlatılmış olan bir ders kitabını ince-
leyerek rapor düzenlemiş ve oradaki Eğitim Bakanlığına sunmuştur. Görevini 
tamamladıktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine dönmüştür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde düzenlenen sem-
pozyumlara katılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde “Kuruluşunun 75. 
Yılında Türk Dil Kurumu ve Türkçemiz” konulu bir konferans vermiştir 
(30.03.2007).

2002 Haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefke Avru-
pa Üniversitesinin düzenlediği “Yazın Sorunları” konulu sempozyuma konuş-
macı olarak katılmıştır.

Türk Devletlerindeki Hizmetleri

H. Zülfikar, 19-27 Temmuz 1992 tarihinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla 
Özbekistan’a gitmiştir. Taşkent’te bir süre kalarak Büyükelçi Bilâl N. Şimşir 
ve Prof. Dr. Sema Barutçu ile birlikte bu ülkedeki yeni harflere geçme çalış-
malarına bağlı olarak Türkiye’deki tecrübelerden Özbek bilim adamlarına bil-
gi aktarmıştır. Hocamız, ayrıca 2011 yılında Kazakistan’ın Almaata şehrinde 
düzenlenen seminerde bulunmuştur. Katıldığı Türk devlet ve toplulukların-
daki etkinliklerden biri “Kâşgarlı Mahmut, Türk Dünyasında Dil, Edebiyat, 
Kültür ve Tarih” konulu uluslararası kurultaydır. Ayrıca Kırgızistan’da 2007 
yılında yapılmış olan Manas etkinliklerinde de bulunmuştur.

2-10 Haziran 1991 tarihleri arasında Ankara Üniversitesince görevli ola-
rak Arnavutluk Tiran Üniversitesini ziyaret etmiştir. Burada Şemsettin Sami 
üzerine bir konferans vermiştir. 1999’da Azerbaycan’da Dede Korkut etkin-
liklerine katılmıştır. Ayrıca Azerbaycan Millî Elmler Akademiyası Nesimi 
Adına Dilçilik İnstitutunca 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde “Salefler ve Halef-
ler” konulu bir konuşma yapmıştır. Bunun dışında Ağa Musa Ahundof için 
düzenlenen seminerde bildirisini sunmuştur. Prof. Dr. Tevfiq Hacıyev için 
hazırlanan armağanda H. Zülfikar’ın “Devamlılık Bildiren -makta (-mekte), 
mada (-mede) Eklerinin Dil Bilgisindeki Yeri” adlı makalesi yayımlanmıştır.

H. Zülfikar, İran’daki Türk Büyükelçisinin düzenlediği “Yunus Emre 
Sempozyumu”na Prof. Dr. İsmail Ünver ile birlikte katılmış ve orada bir ko-
nuşma yapmıştır. Ayrıca Tahran’da, Ankara Üniversitesi iş birliği çerçevesin-
de, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurulması için ilgili üniversite men-
suplarıyla görüşmeler yapmıştır.
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Üye Olduğu Kurum ve Kuruluşlar

Türk Dil Kurumunun Başbakanlığa bağlanmadan önceki döneminde Ku-
rum Üyesi. Türk Dil Kurumu Başbakanlığa bağlandıktan sonra Ku-
rum Asli Üyesi.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) 
Üyesi.

Uluslararası bir konferans olan PIAC (Permanent International Altaistic 
Conference) Üyesi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Kurucu Üyesi.

Emeklilik Sonrası

Irak’ta bulunan Kerkük ve Selahattin Üniversitelerinde okuyan Türk Dili 
ve Edebiyatı öğrencilerine Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Direktörlüğü 
aracılığıyla video konferans yoluyla dersler vermiştir.

Atılım Üniversitesinde iki yıl boyunca Hukuk Fakültesi öğrencilerine 
“Türk Dili” dersleri vermiş, hukuk terimleri üzerinde durmuştur.

Bilim Ödülleri
l. Cumhurbaşkanlığı Türk Diline Hizmet Ödülü. (Külliye’de yapılan 

törende Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından verilmiş-
tir.)

2. Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü. (Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’in 
Türk Dil Kurumu Başkanı olduğu 2012 yılında Türk Dil Kurumunun 
kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla yapılan törende verilmiştir.)

3. Bilkent Üniversitesi Bölge Üniversitesi Direktörlüğü, Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Bilim Ödülü.

Hizmet ve Teşekkür Belgeleri
T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Baş-

kanlığı Türk Dil Kurumu “Hizmet Beratı”.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi “Teşekkür Belgesi”.
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı “Hizmet ve Te-

şekkür Belgesi”.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı “Teşekkür Belgesi”.
Türk Dil Kurumunun 80. yılında Türk diline yaptığı katkı dolayısıyla ve-

rilen “Şeref Belgesi” (12 Temmuz 2012).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı 

“Teşekkür Belgesi”.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Teşekkür Belgesi” (Bakan Erkan Mum-
cu imzasıyla).

Harp Akademileri Komutanlığı Millî Güvenlik Sempozyumu “Seminere 
Katılma Belgesi”.

Niğde Üniversitesince düzenlenen Öğretmenler Günü’nde “Yeni Türk 
Harflerinin Türkçeye Kazandırdıkları” adlı konuşma dolayısıyla ve-
rilen “Teşekkür Plaketi” (28.11.2008).

Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin (HÜDİL) düzenlediği “Türkçe Kompozisyon Derslerinin Genel 
Sorunları” adlı seminerde yaptığı konuşma dolayısıyla “Teşekkür 
Belgesi”.

Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı imzasıyla, Türk diline 
vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla “Teşekkür Plaketi”.

Kısa adı BETAV olan Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının Genel Sekreteri 
iken Vakıf faaliyetleri çerçevesinde Türk millî eğitimine hizmetleri 
dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından verilen 
“Teşekkür Belgesi”.

Aramızdan ayrılışının 10. yılında Cahit Külebi’yi anmak amacıyla Zi-
le’de (Tokat) yapılan paneldeki konuşması dolayısıyla verilen “Pla-
ket”.

“Kuruluşunun 75. Yılında Türk Dil Kurumu ve Türkçemiz” konulu kon-
ferans dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniversitesince verilen “Teşekkür 
Belgesi” (30.03.2007).

Lefke Avrupa Üniversitesi “Teşekkür Belgesi” (2002).
“Birinci Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyat Sempozyumu” 

adlı toplantıya katkısı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniver-
sitesi Araştırma Merkezi tarafından verilen “Teşekkür Belgesi”.

38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’n-
de yaptığı konuşma dolayısıyla verilen “Teşekkür Belgesi”.

Karaman Belediyesince düzenlenen 733. Yıl Dil Bayramı dolayısıyla Ka-
raman’da gerçekleştirilen “Anadolu’da Türkçenin Yükselişi” paneli-
ne katkılarından dolayı “Teşekkür Belgesi”.

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan konuşma do-
layısıyla verilen “Teşekkür Plaketi”.

Musul Türkmen Eğitim ve Kültür Dairesince verilen “Teşekkür Plaketi”.
Dördüncü Kolordu Komutanlığı Garnizon Komutanlığınca düzenlenen 

kültürel faaliyetlere katkısından dolayı hizmet anısına verilen “Pla-
ket” (11.02.1992).
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü “Teşekkür Belge-
si”.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Antalya Bölge 
Müdürlüğü “Teşekkür Belgesi”.

ALSAV (Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı) “Teşekkür Belgesi”.
Türkmen öğretmenlere verdiği Türkçe dersleri dolayısıyla Irak Türkmen 

Cephesince verilen “Teşekkür Plaketi”.

Bunların dışında başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli resmî 
ve özel kuruluşlardan, vakıf üniversitelerinden onurluk ve teşekkür belgeleri 
verilmiştir.

Hocamız, hizmetlerini sıralarken bu noktaya gelişini Mustafa Kemal Ata-
türk’e borçlu olduğunu belirterek burada şu açıklamayı yapmak istemiştir:

“Ben, 1916 yılında Rus orduları tarafından işgale uğramış Bitlis’teki ai-
lemin güney illerine göç edişini ve yollarda çektikleri eziyetleri hiçbir zaman 
unutmadım. Bu, anlatılması uzun ve acı bir gerçektir. Söz uzar diye kısaca 
şöyle özetleyeyim: Çanakkale’den sonra bölgemize gelen Mustafa Kemal Ata-
türk, Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmış ve ailemin tekrar evlerine dönmesi-
ni sağlamıştır. Bu, Atatürk ile ilgili benim ve ailemin hayatındaki ilk hatıradır. 
Ne güzel tesadüftür ki büyük kurtarıcının açmış olduğu Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinde okudum ve buradan mezun oldum. Ardından bu Fakültede 42 yıl 
hizmet verdim. Bir başka mutluluğum, gene Mustafa Kemal Atatürk’ün kur-
duğu ve vasiyetinde para ayırarak idamesini sağladığı Türk Dil Kurumunda 
görev yapmamdır.

Diyebilirim ki Mustafa Kemal Atatürk’ün benim hayatımın her safhasın-
da yeri olmuştur. Kendim ve ailem adına şükranlarımı, minnettarlığımı belir-
tirken nur içinde yatsın diyorum. Büyük kurtarıcıyı kasım aylarında yayımla-
nan Türk Dili dergisinde yazılarımla anmaya çalıştım. Atatürk’ün yeni Türk 
harfleri ve Türk dilinin sadeleştirilmesi, aslına dönmesi için yaptığı etkinlik-
leri konu alan kitabımı basılması için Türk Dil Kurumuna teslim ettim. Kita-
bın basımı yakında tamamlanacaktır. Ulu Önder ile ilgili öteki çalışmalarım, 
kitap ve makalelerin yer aldığı bölümde görülebilir.”

Hocamızın her çalışması, eseri Türk dili için elbette büyük kazançlar ol-
muştur. Bunların içerisinde lisanstan itibaren yetiştirdiği öğrencileri önemli 
bir yer tutmaktadır. Yukarıda sadece lisansüstü ders verdiği, tez çalışmalarını 
yönettiği öğrencileri zikredilmiştir. Lisans sıralarında H. Zülfikar’dan bilim 
ve bilim disiplini alarak yetişmiş, önemli unvanlarla çeşitli akademik kurum-
larda görev yapmakta olan yüzlerce öğrencisi bulunmaktadır; bu bahtiyarlık 
pek az hocaya nasip olabilir. Seçkin öğrencilerinden biri olan ve bugün Türk 
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Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Turkish 
Studies’in Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağan Sayısı’nda (2009) şöyle demek-
tedir:

“Prof. Dr. Hamza Zülfikar, 1979 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte-
sinin Türk Dili Kürsüsüne öğrenci olarak girdiğim günden beri bizler için ho-
cadan çok öte bir büyüğümüz oldu. Hem akademik hem sosyal hem psikolojik 
gelişmelerimizde en yakınımızdaki yol göstericimiz, koruyucumuz, kollayıcı-
mız oldu… Öğrencim dediklerine o kadar güvenirdi ki her ortamda savunucu-
muz oldu… Limanımız oldu… Babamız oldu.”

Gürer Gülsevin’in bu düşünce ve tespitlerine hemen her öğrencisi katılır 
ki ben de Hocamızın bu örnek tutum ve davranışlarının yakın tanıklarından 
biri olma onurunu görüp yaşayanlardan biriyim.

Hocamızın Fakültesi dışında verdiği dersler, Ankara’nın ve diğer illerin 
önemli kurumlarında çeşitli sürelerle yaptığı akademik nitelikli görevler onun 
elde ettiği bilim kazancını ne kadar geniş bir kitleyle paylaştığının, kamusal 
sorumluluk bilincinin ne kadar yüksek olduğunun açık göstergeleridir. Hoca-
mız, bu durumu çok mütevazı cümlelerle ifade etmektedir: “Gerçek olan şu-
dur ki Türk Dil Kurumunda, devlet kuruluşlarında benden istenen her hizmet, 
Ankara Üniversitesine yapılan talep ve Rektörlükçe bu hizmetler için beni gö-
revlendirme üzerine yerine getirilmiştir. Kuruluş aşamasındaki üniversitelere 
hizmet etmek bunların arasında çok daha farklı bir hizmetti. Şikâyetçi olma-
dım. Göreve yeni başlamış olan gençlerin kurumlarında başarılı olmaları için 
verdiğim derslerden dolayı mutluyum.”

Hocamızın Türk diline bağlılığını, millete hizmet ülküsünü, bilim sevgi-
sini devletin kendisini emekli etmesinden sonraki yayınlarına bakarak daha 
iyi anlayabiliriz. Hocamızın, kendisini bilimsel çalışmalardan ve Türk diline 
hizmetten emekli etmediğini, hâlâ önemli değerler ve hedefler için nefes alıp 
vermeye devam ettiğini anlıyoruz.

Hocamızın öz geçmiş bilgi ve belgelerinin metinleştirilmesinde kendi an-
latımlarına sadık kalınmaya özen gösterilmiştir. Arada belirtmeden geçeme-
diği, duygu dünyasında iz bırakan olay ve durumlara yine kendilerinin özgün 
ifadeleriyle yer verilmiştir. Hocamız, bizim de yakından bildiğimiz karşılaş-
tığı bazı sitemkâr durumları, görevine ve milletine yüksek bağlılık bilinciyle 
dile getirmemiştir.

Türk Dil Kurumu tarafından Hocamız Prof. Dr. Hamza Zülfikar’a arma-
ğan edilen bu eser, onun onuruna yayımlanan ikinci eserdir. Birincisi Turkish 
Studies dergisinin 2009 yılında yayımladığı 4. cildin 3. sayısıdır. Adı geçen 
sayıda öz geçmişi, öğrencisi olan Doç. Dr. Murat Küçük tarafından yazılmış-
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tır. Hocamızın 2009 yılından sonra da kendisini emekli etmeyerek günümüze 
kadar yüzü aşkın akademik çalışma yapması, bizlerin, kendisini izleyenlerin 
azmini güçlendirmektedir.

Hocam Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın hayat hikâyesini yazma onurlu göre-
vinin şahsıma tevdi edilmesinden duyduğum tarifsiz mutluluğun; bu satırlara 
sığmayacak kadar büyük bir Türk dil bilimcisini, milletine ve diline olan hiz-
metini bitmez tükenmez bir enerjiyle yarım asırdan fazla bir zamandır sürdü-
ren Türkçe âşığını anlatmanın ağır sorumluluğunun farkındayım. Ayrıca, başta 
Hocamın ve onun rahleitedrisinde bulunmuş, bugün akademik unvanlarla yurt 
içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapmakta olan değerli mes-
lektaşlarımın görecekleri eksikliklerden, unutulmuş olanlardan dolayı aflarını 
istirham ediyorum. Bu kısa fakat gölgesi uzun biyografinin geleceğin bilim 
insanlarına güç vereceğini, onların yollarını aydınlatacağını, rehber olacağını 
biliyorum.
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giyimci kişi Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
581. sayı, Mayıs 2000.

86. “Peremeci, peremecilik, duayen, iade etmek, işte, abi yaa, inanılmaz, 
inanmıyorum, cep to cep Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşa-
lım”, Türk Dili, 582. sayı, Haziran 2000.
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87. “Alfabe, M.Ö., M.S., yoğun, Türkiye Devleti, ajansa düşmek, affe-
dersiniz, ne içersiniz, hazır kahve, super soft üzerine-Doğru Yazalım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 583. sayı, 2000.

88. “Şazi, Sirel, Aydınlatma Sözlüğü, Yem Yayınları, 1997” (Tanıtma), 
Türk Dili, 583. sayı, 2000.

89. “Mutluyuz, son kararım, azıcık, çıkartma yapmak, orijinli, orijinal, 
orijinalite Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
584. sayı, Ağustos 2000.

90. “Hane, ev, gerçekleştirmek, olumlu tepki Üzerine-Doğru Yazalım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 585. sayı, Eylül 2000.

91. “Sanat, aktivasyona geçmek, veyâ, rating, LPG, ISBN Üzerine-Doğ-
ru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 586. sayı, Ekim 2000.

92. “Jurnal, sutyen, eyalet, an Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşa-
lım”, Türk Dili, 587. sayı, Kasım 2000.

93. “On Kasım, umut etmek, etki etmek, salona teşrifleri Üzerine-Doğru 
Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 588. sayı, Aralık 2000.

94. “Millet, yaşamsal hayat, bilgilendirme toplantısı, motive etmek, mo-
tivasyon, kale gibi, müthiş (acayip, korkunç) güzel, fena hâlde Üze-
rine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 589. sayı, Ocak 
2001.

95. “Şimdilerde, sayın, bay, hafızada derin izler bırakmak, cezaevi, ope-
rasyon, kişi adlarının sonunda d/t ve t/d Üzerine-Doğru Yazalım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 590. sayı, Şubat 2001.

96. “Diaspora Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
591. sayı, Mart 2001.

97. “Tekrardan aramak, emlâk, yayıntı, şayia, asitane, üstesinden gel-
mek, muhterem Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk 
Dili, 592. sayı, Nisan 2001.

98. “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dili”, Türk Dili, 592. sayı, Nisan 
2001.

99. “Beyefendi, hanımefendi, sürü, bayan, teşriflerini, öğretim görevlisi, 
öğretim üyesi, hakketmek, hak etmek, ip ucu, diz siperi, baş siperi, 
zeminlik Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 593. 
sayı, Mayıs 2001.

100. “Söz, tıpkıçekim, cür’et, cüz’i, mes’ul, meş’um Üzerine-Doğru Yaza-
lım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 594. sayı, Temmuz 2001.

101. “Türkçenin İçinde Bulunduğu Sorunlardan Bazı Örnekler”, Türk 
Yurdu, 21. C, 162-l63. sayı, Şubat-Mart 2001.
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102. “Kasım, kasımpatı, KKTC, hibe Faik, Sait, kasım, Vak’a Üzeri-
ne-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 600. sayı, Aralık 
2001.

103. “Atatürk, Türkçe Eğitim ve Cumhuriyetin Temelleri”, Yabancı Dilde 
Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Tartışmalar, Türk Yurdu Yayınları, 
29-38. sayı, Ankara, 2001.

104. “Depresyon, global, globalleşmek, küreselleşmek, globalizm, kontör, 
tıraş, kılavuz, bilim insanı, bilim kadını, bilim adamı Üzerine-Doğru 
Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 601. sayı, Ocak 2002.

105. “İdrak, apostrof, Beyşehir, Nutuk, failimeçhul Üzerine-Doğru Yaza-
lım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 602. sayı, Şubat 2002.

106. “Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu”, Türkloji Dergisi XIV. C, 2002.
107. “Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın Öz Geçmişi”, Prof. Dr. Zeynep Kork-

maz Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2004.
108. “Sözlü ve Yazılı Basının Türkçe Karşısındaki Tutumu”, Kardelen, 4. 

yıl, 4. sayı, Ocak 2002.
109. “Miyop, -acak (-ecek), ne, anchorman Üzerine-Doğru Yazalım Doğ-

ru Konuşalım”, Türk Dili, 603. sayı, Mart 2002.
110. “Yer alan, hazır giyim, mal, maliye, tebrik etmek, takdir etmek, irsa-

liye, yayalık, trotuvar Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, 
Türk Dili, 604. sayı, Nisan 2002.

111. “Açış Konuşması, açılış, altını çizmek, telekonferans, bakış atmak 
Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 605. sayı, 
Mayıs 2002.

112. “Tartı almak, büyüme eğrisi, meymenetli, meymenetsiz, ıtır, manşet, 
sürmanşet Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
606. sayı, Haziran 2002.

113. “Ahmet Midhat’ın Rehnümâ-yı Mu’allimîn’i”, Türk Dili, 521. sayı, 
Mayıs 1995.

114. “Türk Terimcilik Tarihi İçinde Peyami Safa-Doğru Yazalım Doğru 
Konuşalım”, Türk Dili, 607. sayı, Temmuz 2002.

115. “Etmek, olmak, eylemek, kılmak yardımcı fiilleri ve hoca Üzeri-
ne-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 607. sayı, Temmuz 
2002.

116. “Small, medium, large, extra large, hizmet geçmek, kendine zaman 
ayırmak, Türkçeyi katletmek Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşa-
lım”, Türk Dili, 608. sayı, Ağustos 2002.
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117. “Oto-, mobil, mobilize, gaza gelmek, modernite, dilsel Üzerine-Doğ-
ru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 609. sayı, Eylül 2002.

118. “SSK’liye, TÜBİTAK’ın, ıslak mendil, kolonyalı mendil, sırındıraç, 
yonacak Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 610. 
sayı, Ekim 2002.

119. “Çörbilim, stok, blok, adrese teslim, Azerî, Azerbaycan, dikkatleriniz 
için teşekkür, hanımlar ve beyler Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Ko-
nuşalım”, Türk Dili, 611. sayı, Kasım 2002.

120. “Of road, olasılık, yemekçilik Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konu-
şalım”, Türk Dili, 612. sayı, Aralık 2002.

121. “Çeşmigül, yavaş çekim, sörf yapmak, acil eylem plânı, program, İs-
tanbul, rüzgâr, albüm Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, 
Türk Dili, 613. sayı, Ocak 2003.

122. “Yatık yazı, eğik yazı, italik yazı, italiklemek, bold, kriz, bakalım, 
duble yol Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
614. sayı, Şubat 2003.

123. “Irak Türkmen Türkçesi ve Sorunları”, Türk Dili, 615. sayı, Mart 
2003.

124. “Tezkere, teskere, antialerjik, antiasit, antibalistik, antibiyotik, an-
tibiyoz, antibranşiyal, antidamping, antidemokrat, antidemokratik, 
antidiüretik, antidromik, antidot, antiemperyalist, antiemperyalizm, 
antifaşist, antifaşizim, antifriz, antihijyenik, antihormon, antijen, 
antikapitalist, antikapitalizm, antikatot, antikiklon, antikoagülant, 
antikomünist, antikomünizm, antikodon, antikor, antimikrobiyal, an-
timisin, antimitotik, antimutagen, antinomi, antioksin, antioksidan, 
antiparalel, antipati, antipatik, antipetal, antiport, antipropaganda, 
antitisemit, antisemitist, antisemitizm, antisepal, antisepsi, antisep-
tik, antiserum, antisiklon, antispesifik, antitank, antiterminasyon, 
antiterör, antitez, antitoksit, antiviral Üzerine-Doğru Yazalım Doğru 
Konuşalım”, Türk Dili, 615. sayı, Mart 2003.

125. “Sanrı, sayrı, sayrılar evi, Meclisimebusan Üzerine-Doğru Yazılım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 616. sayı, Nisan 2003.

126. “paraaminobenzoik, parabellum, paradigma, paradigmatik, para-
doks, paradoksal, parafazi, parafimozis, parafiz, parafreni, parage-
nez, paraganazi, paraglossum, paragnat, paragnozi, paragraf, pa-
rakinezi, parakrin, parakrin hücreler, parakuzi, paralali, paraleksi, 
paralektotip, paralel, paralelokinezi, paralize, paralojizm, paramag-
netik, parametre, parametrik, parametriyum, paramorf, paramor-
fizme, parapineal organ, paraplâzma, parapet, parapot, parapoz, 
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parapsit kafatası, paramüzi, paranoya, paranoyak, parasempatik, 
parasempatik sinir sistemi, parasentrik inversiyon, parasfenoyit, pa-
rasimbiyum, paraspor, parasporangiyum, paraşüt,paratimi, paratip, 
paratiroit, paratop, paratoner,parazit, parazoa, Nasriye, mezhepsel 
Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 617. sayı, 
Mayıs 2003.

127. “Eks, gayrisafi millî hasıla, GSMH, LCV kısaltmaları, aktüaryal, ol-
mazsa olmaz Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 
618. sayı, Nisan 2003.

128. “Sevindik, duyduk, ivedik, beğendik, inandık, güvendik, yol haritası, 
seri Üzerine”, Türk Dili, 619. sayı, Temmuz 2004.

129. “Dize-mısra, uyak-kafiye, değişmece-mecaz, çoğul-çokluk, tekil-tek-
lik, belirteç-zarf, söz varlığı-kelime hazinesi-kelime dağarcığı-söz 
dağarcığı-söz hazinesi-kelime serveti-vokabüler, cümle-tümce, cüm-
le bilgisi-söz dizimi, yazım-imlâ, ana düşünce-ana fikir, hikâye-öy-
kü, sıfat-ön ad, hece-seslem, fiil-eylem, ünlü-sesli, vecize-öz deyiş, 
edat-ilgeç-takı, anlatım-ifade, üslûp-biçem, yazılı anlatım-kompo-
zisyon, isim hâlleri-durum ekleri, adıl-zamir, şahıs zamiri-kişi zami-
ri-kişi adılı, kişi ekleri-şahıs ekleri, itibariyle gurur duymak, iftihar 
etmek Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 620. 
sayı, Ağustos 2003.

130. “Hemfikir, oydaş, oydaşlık, makul Üzerine-Doğru Yazalım Doğru 
Konuşalım”, 621. sayı, Eylül 2003.

131.“İzolâsyonist, sualname, sual, sorgu, türev, Kerkük’e Üzerine-Doğru 
Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 622. sayı, Ekim 2003.

132. “Neden, sebep, uçun, mahfuzen, şehir, kent, ana kent Üzerine-Doğru 
Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 623. sayı, Kasım 2003.

133. “Kökü yabancı olan kelimelerin yardımcı fiillerle kullanımı Üzeri-
ne-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 624. sayı, Aralık 
2003.

134. “Irak Türkmen Türkçesi ve Sorunları”, Kardaşlık Dergisi, 20. sayı, 
2003.

135. “Sevgili, sayın, saygıdeğer, oğlum, çocuğum, kızım, evlâdım, kar-
deşim, azizim, dostum, üstadım, muhterem ve aziz efendim, iki gö-
züm efendim, iki gözüm Hamid’im, nurıaynım efendim, muhterem 
beyeefendi, edibimuhterem efendim, muhterem efendim, muhibbilü-
tufkârım, efendim, muhibbimuhterem, üstadımuazzez, muhibbimü-
kerremim, üstadımuhteremim, muhterem ve muazzez efendim, nih-
ririmücahidimiz efendim hazretleri, nihririmuhteremimiz efendim, 
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edibihürriyetperver, ben, anîden Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Ko-
nuşalım”, Türk Dili, 625. sayı, Ocak 2004.

136. “Detone, performans, Size (sana) tekrar döneceğim, Bana geri dö-
ner misin? insert, mood Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, 
Türk Dili, 626. sayı, Şubat 2004.

137. “Ağrı Dağı, Ağrı dağı, Van Gölü, Van gölü, İstanbul Boğazı, İstan-
bulboğazı, ev sahipliği yapmak, vizyon Üzerine-Doğru Yazalım Doğ-
ru Konuşalım”, Türk Dili, 627. sayı, Mart 2004.

138. “Son Ünsüzü Sert Olan Tek Heceli Kelimelerin İmlâsı ve Söyleyişi 
Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 628. sayı, Ni-
san 2004.

139. “Projeksiyon, mesai saatleri, çalışma saatleri, Emirdağ, Emir Dağı, 
Elmadağ, Elma Dağı, C vitamini Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Ko-
nuşalım”, Türk Dili, 629. sayı, Mayıs 2004.

140. “Bel altı pantolon, itikat, karizmatik, korozyon Üzerine-Doğru Yaza-
lım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 630. sayı, Haziran 2004.

141. “Azlık, azınlık, çokluk, çoğunluk, yekûn, sükûn Üzerine-Doğru Yaza-
lım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 631. sayı, Temmuz 2004.

142. “Enderuncular, tasfiyeciler, yeni lisancılar, tabiî tekâmülcüler, öz 
Türkçeciler, uydurmacılar Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşa-
lım”, Türk Dili, 632. sayı, Ağustos 2004.

143. “Karşılama, ağırlama, uğurlama, sözüm meclisten dışarı, çetleşmek 
Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 633. sayı, Ey-
lül 2004.

144. “Zina, var etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak, devralmak, iki 
nokta Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 634. 
sayı, Ekim 2004.

145. “Kurultay, katalizör, capuccino, nescafe, cheesburger, yararına Üze-
rine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 635. sayı, Kasım 
2004.

146. “Alem, âlem, D, B, K, G; KD, KB, GD, GB kısaltmaları, çalıştay, 
Türk Ceza Kanununda geçen sosyal köken, millî köken gibi terim-
ler Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 636. sayı, 
Aralık 2004.

147. “Fokus olmak, odaklanmak, tutu, yazın Üzerine-Doğru Yazalım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 637. sayı, Ocak 2005.

148. “Obez, obezite, misyon, vizyon, Adapazarı, adım başı, ayakkabı, dağ 
başı, Cumartesi, çarkçıbaşı, Emiroğlu, hafta başı, İnönü, İş başı, 
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kahvaltı, Kırklareli, Kocaeli, köprü başı, Köprübaşı, köşe başı, mad-
de başı, liste başı, Orhaneli, Pazartesi, Rumeli, satır başı, söz başı, 
ustabaşı, yüzbaşı, Tunceli, Zeytinburnu Üzerine-Doğru Yazalım 
Doğru Konuşalım”, Türk Dili, 638. sayı, Şubat 2005.

149. “Türk, Türkçe, Türkçü, Türkçülük, rakım, mukaddime, dibaçe, med-
hal, prolog, ön söz, ön deyiş, sunu, sunuş, söz başı, ön ek, 15. yüzyıl, 
XV. Yüzyıl, XV. yüzyıl, chat Üzerine-Doğru Yazalım Doğru Konuşa-
lım”, Türk Dili, 639. sayı, Mart 2005.

150. “-dıydım, mıştım, -dımdı, anti- kapkaç, gasp, onulmak, sırğa, pala-
tal, palatalisation, nasal, nasalization Üzerine-Doğru Yazalım Doğ-
ru Konuşalım”, Türk Dili, 640. sayı, Nisan 2005.

151. “Bodyguard, anchor person, anchorman, guru, animation, anima-
tor, deadweight, broker, virman, final four, rating, heyecan yapmak, 
makûs, irtikâp Üzerine”, Türk Dili, 641. sayı, Mayıs 2005.

152. “Tercümeihâl, CV, tenkit, münekkit, eleştirmeci, eleştirmen, eleştiri-
ci, eleştirel Üzerine”, Türk Dili, 642. sayı, Haziran 2005.

153. “Yapmak, etmek, buyurmak, deyim, terim, zevat, fire Üzerine”, Türk 
Dili, 643. sayı, Temmuz 2005.

154. “Fitness, sanatkâr, sanatkarlık, sanatçı, sanatçılık, sahtekâr, sah-
tekârlık, sahteci, sahtecilik, okuma, asitâne Üzerine”, Türk Dili, 644. 
sayı, Ağustos 2005.

155. “Magazin, Universiade Üzerine”, Türk Dili, 645. sayı, Eylül 2005.
156. “Tahsilat, beyanat, izahat, teşkilat, tatbikat, icraat, talimat, beyanat, 

evlat, hayvanat, esnaf, eşraf, havadis, evrak, eşkâl, gariban Üzeri-
ne”, Türk Dili, 646. sayı, Ekim 2005.

157. “Bekâr, dekar, dekan, dükân, ekonomi, ekâbir, hikâye, hünkâr, idrak, 
ikame, ikamet, ikametgâh, ikaz, ilhak, imsak, inkâr, inkıta, irtikâp, 
iskân, istikamet, mahlûk, mekân, mekanik, mika, mikâp, mükâfat, ne-
kahet, nikâh, nikâp, pikap, rekabet, rekât, rükû, sükûn, sükût, şikâr, 
şikâyet, tekabül, tekâlif, tekâmül, vekâlet, zekâ, zekât, zekâ, irdemek, 
irdelemek, irdek, irdel, cami Üzerine”, Türk Dili, 647. sayı, Kasım 
2005.

158. “Hediye, armağan, belek, gayriyasal, düşkünler evi, özel adlara ge-
tirilen ekler Üzerine”, Türk Dili, 648. sayı, Aralık 2005.

159. “Benimle, kiminle, bununla, ölçüt Üzerine”, Türk Dili, 649. sayı, 
Ocak 2006.

160. “Katliam, jenosit, soykırım, itlaf, tamamiyle Üzerine”, Türk Dili, 
650. sayı, Şubat 2006.
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161. “Cümle, tümce, cümlecik, tümcecik, yüklem, devre, dönem Üzerine”, 
Türk Dili, 651. sayı, Mart 2006.

162. “Nukut, nutuk, eleştiriyel, yazım, format, yazınbilim, bonjur, bonsu-
ar, by by Üzerine”, Türk Dili, 652. sayı, Nisan 2006.

163. “Anemi, anemik, terör, terörist, terörizm, ummak, umut, umut etmek 
Üzerine”, Türk Dili, 653. sayı, Mayıs 2006.

164. “Subjektif, objektif, nesnel, öznel, ayırbuyur, alımlayıcı, verimleyici, 
vermişin, problem Üzerine”, Türk Dili, 654. sayı, Haziran 2006.

165. “Cellatın, celladın Üzerine”, Türk Dili, 656. sayı, Ağustos 2006.
166. “Sağlama, dalga işareti, manipülasyon, manipüle etmek, bay bay 

Üzerine”, Türk Dili, 657. sayı, Eylül 2006.
167. “Progresif, dominant, preparat, frekans, hiper, terapi, fülus-i ahmer, 

muhtaç olmak Üzerine”, Türk Dili, 658. sayı, Ekim 2006.
168. “Atatürk’ün imlası, Türkçeyi Fransızca Kelimelerden Arındırma 

Üzerine”, Türk Dili, 659. sayı, Kasım 2006.
169. “Sabah öğle, ikindi, akşam, gece, yatsı, redif, akredite etmek, öz de-

ğerlendirme Üzerine”, Türk Dili, 660. sayı, Aralık 2006.
170. “Irak Türkmen Türkçesi ve Sorunları”, Yurt Dergisi, 2 Mayıs 2006.
171. “Dünden Bugüne Türkçe”, Türk Dili, 661. sayı, Ocak 2007.
172. “İmlamızdaki sorunlardan biri olan -ı,(-i,-u, -ü) -sı ( -si,-su, -sü) iye-

lik ekleriyle biten kelimelerin -ı,(-i,-u, -ü) ve -a (-e) durum ekleriyle 
kullanımı Üzerine”, Türk Dili, 662. sayı, Şubat 2007.

173. “Türkçe karşısında aydınların tutumu”, Türk Dili, 663. sayı, Mart 
2007.

174. “Üniversitelerde Okutulan Zorunlu Türk Dili Dersi”, Türk Dili, 664. 
sayı, 2007.

175. “Üniversite, Böyle şöyle, öyle Üzerine”, Türk Dili, 665. sayı, Mart 
2007.

176. “Kılkurdu, kılkurt Üzerine”, Türk Dili, 666. sayı, Haziran 2007.
177. “Türk Dil Kurumunca Batı’dan Gelen Kelimelere Karşılıklar Arama 

Çalışmalarında Yapılan Uygulamalar”, Türk Dili, 667. sayı, Temmuz 
2007.

178. “Türklük Bilgisi Çalışmalarının Başbilgini Hasan Eren”, Türk Dili, 
667. sayı, Temmuz 2007.

179. “Kalıp cümleler”, Türk Dili, 668. sayı, Ağustos 2007.
180. “Özdeyişler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dili, 670. sayı, Ekim 

2007.
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181. “Türk Terimciliğinin Öncüsü Atatürk, Eleştiriler ve Sonuçlar”, Türk 
Dili, 671. sayı, Kasım 2007.

182. “Terim Cenneti, Terimlerde Birlik Sorunu”, Türk Dili, 672. sayı, 
Aralık 2007.

183. “Meslek Adları ve -cı Ekinin Türkçedeki İşlevleri”, Türk Dili Araş-
tırmaları Yıllığı, 2007/1.

184. “Özgül, özgün, özgü Üzerine”, Türk Dili, 674. sayı, Şubat 2008.
185. “Virgülün kullanıldığı yerler Üzerine”, Türk Dili, 675. sayı, Mart 

2008.
186. “Denşirmek Üzerine”, Türk Dili, 676. sayı, Nisan 2008.
187. “Hasan Eren’in Ardından”, Türk Dili, 677. sayı, Mayıs 2008.
188. “Türkçedeki Yabancı Kelimelerin Üzerindeki Ekler”, Türk Dili, 678. 

sayı, Haziran 2008.
189. “Nükte ve Espri Üzerine”, Türk Dili, 679. sayı, Temmuz 2008.
190. “Terim Türetmede -ım (-im, -um, -üm), -ma (-me) Ekleri”, Türk Dili, 

680. sayı, Ağustos 2008.
191. “Sözlüklerin Teknik Özellikleri ve Dil Bilgisi Çalışmalarında Söz-

lüklerden Yararlanmak”, Türk Dili, 681. sayı, Eylül 2008.
192. “Yabancılaşan Bilim Dilimizde İhmaller ve Kayıplar Üzerine”, Türk 

Dili, 682. sayı, Ekim 2008.
193. “Yeni Türk Harflerinin Kabulünden Sonraki Gelişmeler”, Türk Dili, 

683. sayı, Kasım 2008.
194. “Özne Yüklem Uygunluğu”, Türk Dili, 685. sayı, Ocak 2009.
195. “Yazım Kılavuzuna Bakma, Sözlük kullanma Üzerine”, Türk Dili, 

686. sayı, Şubat 2009.
196. “Bir Yabancı Terimin Türkçede Farklı Sözlerle Karşılanması Üzeri-

ne”, Türk Dili, 687. sayı, Mart 2009.
197. “Aradan 70 Yıl Geçmesine Karşın Terimlerde Birlik Sağlanamama-

sı”, Türk Dili, 688. sayı, Nisan 2009.
198. “Türkçede Kaç Yardımcı Fiil Var?”, Türk Dili, 689. sayı, Mayıs 

2009.
199. “Osmanlı Döneminden Cumhuriyet Dönemine Terimlerdeki Değiş-

me Üzerine”, Türk Dili, 690. sayı, Haziran 2009.
200. “Kesme İşaretinin Kullanımında Dünden Bugüne Yaşanan Gelişme-

ler ”, Türk Dili, 691. sayı, Temmuz 2009.
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201. “Okuma Eğitiminde Dil Bilgisinin Yeri”, Türk Dili, 692. sayı, Ağus-
tos 2009.

202. “Terim Türetmede Örneksemenin Yeri”, Türk Dili, 694. sayı, Ekim 
2009.

203. “Söz Varlığını Geliştirmede Karşıtlık Sorunu”, Türk Dili, 695. sayı, 
Kasım 2009.

204. “Yazım Kılavuzlarına Bakma, Sözlük Kullanma”, Türk Dili, 696. 
sayı, Aralık 2009.

205. “Türkçeye Dönüş Hareketi İçinde Ömer Seyfettin ve Farsça Kuralla-
ra Göre Yapılmış Tamlamalar”, Türk Dili, 697. sayı, Ocak 2010.

206. “Osmanlı Türkçesinden Kalan Kelimelere Karşılıklar Bulmada Ula-
şılan Düzey”, Türk Dili, 698. sayı, Şubat 2010.

207. “Türkçeye İlişkin Neler Söylendi Neler Yazıldı?”, Türk Dili, 699. 
sayı, Mart 2010.

208. “Terim Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi ”, Türk Dili, 700. sayı, 
Nisan 2010.

209. “Mustafa Canpolat ”, Türk Dili, Özel Sayı (700. sayı), Nisan 2010.
210. “Dili Yabancılaştıran Kimlerdir?”, Türk Dili, 701. sayı, Mayıs 2010.
211. “Kesme İşaretiyle İlgili Kurallar ve Bazı Değerlendirmeler”, Türk 

Dili, 702. sayı, Haziran 2010.
212. “Yazım ve Noktalama Konusunda Bazı Değerlendirmeler”, Türk 

Dili, 703. sayı, Temmuz 2010.
213. “İle Bağlacı Bir Dönem Yazımda Yaşanan Gelişmeler”, Türk Dili, 

705. sayı, Eylül 2010.
214. “Konuşma, Yazma, Okuma Üzerine”, Türk Dili, 706. sayı, Ekim 

2010.
215. “Ahmet Cevat Emre ve Öteki Türk Büyüklerinin Hatıralarında Ata-

türk”, Türk Dili, 707. sayı, Kasım 2010.
216. “Yazım ve Telaffuzda Yaşanan Bazı Tutarsızlıklar”, Türk Dili, 708. 

sayı, Aralık 2010.
217. “Yabancı Kelimelerin Dilde Yayılışı”, Türk Dili, 709. sayı, Ocak 

2011.
218. “Kavramları Açısından Güvenlik ve Emniyet Terimleri”, Türk Dili, 

710. sayı, Şubat 2011.
219. “Terim Sözlükleriyle ilgili Düzenleme ve Belirtisiz Ad Tamlaması 

Yapısındaki Terimlerde İyelik Eki Yitimi”, Türk Dili, 712. sayı, Ni-
san 2011.
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220. “Türkçenin Anlatım Gücü Üzerine Değerlendirmeler”, Türk Dili, 
713. sayı, Mayıs 2011.

221. “Ne derlerdi ne diyoruz”, Türk Dili, 714. sayı, Haziran 2011.
222. “Terim Türetmede Fiilden ad Yapan -ı (-i-, -u, -ü) Ekinden Yararlan-

ma Üzerine”, Türk Dili, 716. sayı, Ağustos 2011.
223. “Yazım ve Anlatım Konularıyla Türk Dili Dergisi”, Türk Dili, 718. 

sayı, Ekim 2011.
224. “Kanun Bilmemek Mazeret Değil”, Türk Dili, 719. sayı, Kasım 2011.
225. “Daire-i Fasit’ten Fasit Daire’ye, Kısır Döngü’ye”, Türk Dili, 720. 

sayı, Aralık 2011.
226. “Türkçesi Olduğu Hâlde Fransızcasını Kullanmaya Devam mı?”, 

Türk Dili, 721. sayı, Ocak 2012.
227. “Dil Bilgisi Terimleri Karşısında Dilcilerin Tutumu”, Türk Dili, 722. 

sayı, Şubat 2012.
228. “Yapım Eki Gibi Kullanılan Bulunma Durum Eki”, Türk Dili, 723. 

sayı, Mart 2012.
229. “Terim Çalışmalarına Katkılar -amak (-emek) Eki”, Türk Dili, 726. 

sayı, Haziran 2012.
230. “Yazar Dilini Anlamamak”, Türk Dili, 727. sayı, Temmuz 2012.
231. “Anlamları, Deyimleri ve Çeşitleriyle Ekmek”, Türk Dili, 728. sayı, 

Ağustos 2012.
232. “Şart Cümlelerinde Noktalama Tutarsızlığı”, Türk Dili, 729. sayı, 

Eylül 2012.
233. “Geride Bıraktığımız Dil Malzemesi”, Türk Dili, 730. sayı, Ekim 

2012.
234. “Yeni Türk Harflerinin Yazımıza Getirdiği Kolaylıklar”, Türk Dili, 

731. sayı, Kasım 2012.
235. “Söyleyişte Uzun Hecelerin Aşınması”, Türk Dili, 732. sayı Aralık 

2012.
236. “Kavramları Karşılamada Üçüncü Tekil İyelik Eki -i, si”, Türk Dili, 

733. sayı, Ocak 2013.
237. “Çokluk Kavramı ve -lar (-ler) Ekinin Kullanımı”, Türk Dili, 736. 

sayı, Nisan 2013.
238. “Okuma Eğitimi Üzerine Birkaç Değerlendirme”, Türk Dili, 737. 

sayı, Mayıs 2013.
239. “Kaynak mı Kaynakça mı Bibliyografya mı?”, Türk Dili, 738. sayı, 

Haziran 2013.
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240. “Dili Sadeleştirmenin Günümüzde Bazı Görünümleri”, Türk Dili, 
740. sayı, Ağustos 2013.

241. “Sözü Anlamına, Telaffuzuna, Cümledeki Yerine ve Yazımına Göre 
Kullanmak”, Yeni Türkiye, 55. sayı, Ankara 2013.

242. “Anlatım Bozukluğuyla Ne Anlıyoruz?”, Türk Dili, 741. sayı, Eylül 
2013.

243. “Yazım Kılavuzlarında Kelimeleri Bitişik Ayrı Yazma Sorunu”, Türk 
Dili, 742. sayı, Ekim 2013.

244. “Fark Edilmeyen Türkçedeki Oldu Bittiler”, Türk Dili, 745. sayı, 
Ocak 2014.

245. “Kullanım Dışında Kalmış Türkçe Fiiller”, Türk Dili, 747. sayı, Mart 
2014.

246. “Anlamlandırma Tanımlama”, Türk Dili, 749. sayı, Mayıs 2014.
247. “Yükseköğretimde Karşılaşılan Terim Sorunları”, Türk Dili, 751. 

sayı, Temmuz 2014.
248. “Renkleri Adlandırma ve Tanımlama”, Türk Dili, 752. sayı, Ağustos 

2014.
249. “Türkçede Kâr ve Zarar Haneleri I”, Türk Dili, 757. sayı, Ocak 2015.
250. “Türkçe Terimlerde Mikyas, Metre, Metri, Ölçer, Ölçüm Denkliği”, 

Türk Dili, 758. sayı, Şubat 2015.
251. “Yazımında Birleşemediğimiz Birkaç Kısaltma, Terim”, Türk Dili, 

760. sayı, Nisan 2015.
252. “Terimlere Karşılık Bulmada Geniş Zaman Ekinden Yararlanma”, 

Türk Dili, 761. sayı, Mayıs 2015.
253. “Anlamları Açısından Tamlamalar”, Türk Dili, 762. sayı, Haziran 

2015.
254. “Tayın”, Türk Dili, 763. sayı, Temmuz 2015.
255. “Türkçe Karşılıklarda Anlam Tutarsızlığı”, Türk Dili, 766. sayı, 

Ekim 2015.
256. “Türkçe çalışmalarında Gözden Kaçanlar”, Türk Dili, 769. sayı, 

Ocak 2016.
257. “Hematom ve Kökteşleri”, Türk Dili, 770. sayı, Şubat 2016.
258. “Yok Hükmünde”, Türk Dili, 771. sayı, Mart 2016.
259. “Türkçe Coğrafya Terimleri, Reşat İzbırak”, Türk Dili, 774. sayı, Ha-

ziran 2016.
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260. “Bilim Adamı Neden Batı Kökenli Terimleri Seçer?”, Türk Dili, 776. 
sayı, Ağustos 2016.

261. “Türkçede -al (-el), -sal (-sel) Ekli Kelimelerin Ad Olarak Kullanıl-
ması”, Türk Dili, 777. sayı, Eylül 2016.

262. “Türkçede Kazançlar Kayıplar (1)”, Türk Dili, 779. sayı, Kasım 
2016.

263. “Koşaç ve Terimleri Adlandırma Üzerine”, Türk Dili, 781. sayı, 
Ocak 2017.

264. “Türkçedeki Dönüşümden Bazı Kesitler”, Türk Dili, 782. sayı, Şubat 
2017.

265. “Matbuat Lisanından Basın Diline”, Türk Dili, 783. sayı, Mart 2017.
266. “Kısaltmalarla Haberleşme, Bilgilendirme”, Türk Dili, 784. sayı, Ni-

san 2017.
267. “Eklendiği Kelimeyle Yokluk Anlamı Kazanan Ekler”, Türk Dili, 

793. sayı, Ocak 2018.
268. “Eş Görevli Kelime ve Kelime Grupları Arasına Virgül Konur Kuralı 

Üzerine”, Türk Dili, 794. sayı, Şubat 2018.
269. “Nısıf, Nim, Yarı, Yarım, Eş, Hemi-, Semi- Üzerine”, Türk Dili, 795. 

sayı, Mart 2018.
270. “Küre, Yuvar ve Otonom Üzerine”, Türk Dili, 796. sayı, Nisan 2018.
271. “Ülkemiz Aydınlarının Farklı Dil ve Yazım Tutumları”, Türk Dili, 

798. sayı, Haziran 2018.
272. “Terimleri Bitişik Ayrı Yazmada Kararsızlık”, Türk Dili, 799. sayı, 

Temmuz 2018.
273. “Türkçe Öğretimi Üzerine Birkaç Değerlendirme”, Türk Dili, 800. 

sayı, Ağustos 2018.
274. “Yabancı Kelime Kullanımı, Eğitim ve Öğretimde Türkçe”, Türk 

Dili, 801. sayı, Eylül 2018.
275. “Dersler Başladı Türkçe Öğretimine Katkı”, Türk Dili, 802. sayı, 

Ekim 2018.
276. “Yabancı Tamlamalar, Karşılıkları ve Günümüzdekiler”, Türk Dili, 

803. sayı, Kasım 2018.
277. “Atatürk’ün Vefatının Ardından“, Türk Dili, 804. sayı, Aralık 2018.
278. “Beka, Sevkiyat, Asgari Gibi Kelimelerin Kullanımdaki Sorunlar”, 

Türk Dili, 805. sayı, Ocak 2019.
279. “İhmale Uğrayan Halk Dili”, Türk Dili, 807. sayı, Mart 2019.
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280. “Dil Yazıları ve Yazarları Üzerine Düşünceler”, Türk Dili, 808. sayı, 
Nisan 2019.

281. “Türkçede Çokluk Ekleri Üzerine”, Türk Dili, 809. sayı, Mayıs 2019.
282. “Uzun Seslerin Sesletimi ve Etki Etmek Üzerine”, Türk Dili, 810. 

sayı, Haziran 2019.
283. “Dil Bilgisi Çalışmalarında Kayıp Yıllar”, Türk Dili, 812. sayı, 

Ağustos 2019.
284. “Farklı Dil Tutumları ve Farklı Kelime ve Terim Seçimleri”, Türk 

Dili, 813. sayı, Eylül 2019.
285. “Sıfatları Ad (İsim), Adları Sıfat Görevinde Kullanma”, Türk Dili, 

814. sayı, Ekim 2019.
286. “Atatürk Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi”, Türk Dili, 815. sayı, 

Kasım 2019.
287. “Adana’da Ağız Araştırmaları Etkinliği ve İki Emektar Öğretim 

Üyesi”, Türk Dili, 816. sayı, Aralık 2019.
288. “Farsça Kökenli ki Bağlacını Adlandırma”, Türk Dili, 817. sayı, 

Ocak 2020.
289. “Osmanlıca Türkçe Tartışmaları İçinde Bazı Öneri Kelimeler”, Türk 

Dili, 819. sayı, Mart 2020.
290. “Kalıplaşan Durum Ekleri, Dildeki Türevleri”, Türk Dili, 820. sayı, 

Nisan 2020.
291. “Gündemi İşgal Eden Sağlık Terimleri”, Türk Dili, 821. sayı, Mayıs 

2020.
292. “Halk Dilinin Sağlıkla İlgili Boyutu Üzerine”, Türk Dili, 822. sayı, 

Haziran 2020.
293. “Entübe Yani Solunum Cihazına Bağlı”, Türk Dili, 823. sayı, Tem-

muz 2020.
294. “Evde Kal Günlerinin Düşündürdükleri”, Türk Dili, 824. sayı, Ağus-

tos 2020.
295. “Dil Encümenini ve Türk Dil Kurumunu Meşgul Eden Yazım Sorun-

ları”, Türk Dili, 826. sayı, Ekim 2020.
296. “Atatürk’ün Nutuk’ta ve El Yazılı Metinlerindeki Söz Varlığı Üzeri-

ne”, Türk Dili, 827. sayı, Kasım 2020.
297. “Dilde Değişme, Gelişme ve Kazanımları”, Türk Dili, 829. sayı, 

Ocak 2021.
298. “Eski Edebiyatımızdan Bibehre Olarak Yetişmek”, Türk Dili, 830. 

sayı, Şubat 2021.
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299. “Türkçe Terimler Üzerinde Düşünmeye Çağrı”, Türk Dili, 831. sayı, 
Mart 2021.

300. “Uygulanması Terk Edilmiş İki Ses Bilgisi Olayı”, Türk Dili, 834. 
sayı, Haziran 2021.

301. “Yabancı Kelimelerden Doğan Söyleyiş Sorunları”, Türk Dili, 835. 
sayı, Temmuz 2021.

Bildiriler, Konuşmalar, Katılımlar
Hocamızın buraya sadece yakın tarihlerdeki çeşitli bilimsel toplantılarda 

sözlü olarak sunmuş olduğu ve bildiri metni olarak basılmış çalışma-
ları alınmıştır.

“Tanzimat’ın Getirdiği Yeniliklerin Türk Dilindeki Yankıları”, Tanzi-
mat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Ku-
rumu, 31 Ekim-3 Kasım 1989.

“Salnamelere ve Son Devir Kaynaklarına Göre Bitlis’te Ermeniler”, Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Ermeni Olayları Sempozyumu, Van 1989.

“İmlâmızın Arap ve Lâtin Harfli Alfabelerde Geçirdiği Evreler”, Seri 
Konferanslar Türk Dil Kurumu, 29 Kasım 1990.

“Batı ve Doğu Dillerinin Etkisi Altında Çağdaş Türkçede Yabancı Dille-
rin Etkisi Paneli”, Türk Dil Kurumu, 13 Aralık 1990.

“Türkçede Terim Konusu”, I. Türk Dili Kurultayı III. Komisyon, 25-28 
Eylül 1990.

“Halka Dil Bilincinin Kazandırılmasına Çalışan Bir Dilci: Ali Şir Nevaî”, 
Ali Şir Nevaî’nin 550. Yıldönümü Paneli, Türk Dil Kurumu, 25 Ni-
san 1991.

“Ciğer Taplaması”, V. Milletlerarası Yemek Kongresi, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 1994.

“Sentaks Çalışmalarında Manas’tan Yararlanılabilir mi?”, Manas Destanı 
ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, 315-320. sayı, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, Ankara 1995.

“Özne Türleri ve Bunların Adlandırılışı”, Türk Gramerinin Sorunları 
Toplantısı, 22-23 Ekim 1993, Türk Dil Kurumu Yayını 1995.

“Atatürk, Türkçe Eğitim ve Cumhuriyetin Temelleri”, Yabancı Dilde Eği-
tim Sempozyumu Bildirileri, Tartışmalar, Türk Yurdu, Ankara 2001.

“Atatürk, Türkçe Eğitim ve Cumhuriyetin Temelleri”, Türk Ocakları Ge-
nel Merkezince düzenlenen Yabancı Dilde Eğitim adlı sempozyumda 
sunulmuştur (02.07.2001).
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“Dilimizde Kalın k Sesinden Kaynaklanan Sorunlar”, Kültür Bakanlığı, 
Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını adlı Bilgi Şöleni, 7-8 Ocak 2002.

“Teknik Terimler Açısından Türkçe”, Türk Dil Kurumu, 24 Nisan 2002.
“Yazım Kılavuzlarındaki Tutarsızlıklar ve Yazım Birliği”, Lefke Edebi-

yat Buluşması, Bilgi Şöleni, 16-17 Mayıs 2002.
“Atatürk’ün Harf İnkılâbı İçindeki Yerine Genel Bir Bakış”, (11 Temmuz 

2002 tarihinde Türk Dil Kurumundaki Konuşma), Türk Dili, 608. 
sayı, Ağustos 2002.

“Harf İnkılâbının İlânından Sonra Atatürk’ün Yurt Gezilerinde Tespit 
Ettiği Sorunlar”, Sivas Kongresi I. Uluslararası Sempozyumu, 2-4 
Eylül 2002.

“Metin Yayınlarında Söz Varlığının Tespiti ve Anlamlandırılması”, V. 
Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004.

“Özleşen Türkçe Eskiyen Edebiyat Ürünleri” (Dil Bayramı dolayısıyla 
okunmuş bildiri), Bilkent Üniversitesi, 26 Eylül 2004.

“Arnavutluk’ta, Avrupa’da Türkçe”, Dil ve Edebiyat Konferansı, 30 Ey-
lül 2004.

“Arap Harfli Türkmence Metinlerde Yazı ve Ses İlişkisi”, İkinci Orta 
Doğu Semineri, Dünden Bugüne Irak, Elâzığ 27-28 Mayıs 2004.

“İmlâ Birliği Nasıl Sağlanır?”, Erciyes Türkçe Günleri, Erciyes Üniversi-
tesi, 07-08 Nisan 2005.

“Ȃşık Paşa’nın Türkçesinden Bazı Örnekler”, II. Kırşehir Kültür Araştır-
maları Bilgi Şöleni, 13-14.10.2005.

“İmla, Telaffuz ve Yazışma”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yar-
dımcılığı Eğitim Programı çerçevesinde Ocak-Haziran 2006 tarihle-
rinde yapılan bilgilendirme konuşmaları.

“-m (-ım, -im,-um,-üm) eki ile (-ma, -me) Eklerinin Terim Türetmede İşle-
vi, Benzerlikler Ayrılıklar”, III. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurul-
tayı, Avrupa Üniversitesi, Lefke-Kıbrıs 2008.

“731. Karaman Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri”, 
9 Mayıs 2008.

“Başlamak, Almak, Yapmak Birer Yardımcı Fiil midir?”, V. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.

“Harf Devriminin 80. Yılı”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 
Ekim 2008, Ankara.
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“Uluslararası Terimler Karşısında Türk Dili”, IV. Uluslararası Büyük 
Türk Dil Kurultayı, 26-28 Eylül 2009, Kırım Simferepol (Akmes-
cit)-Ukrayna.

“Yabancı Meslek Adlarını Türkçeleştirmede İzlenecek Yollar”, III. Ulus-
lararası Büyük Türk Dil Kurultayı, Kırcaali Bulgaristan 25-28 Eylül 
2010.

“Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları”, Bahçeşehir 
Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Elginkan Vakfı, Kub-
bealtı Akademisi, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Ulus-
lararası Sempozyum (Bu toplantıda Türk Dil Kurumunun Türkçe 
Sözlük’üne ve sözlükteki tutuma karşı yapılan eleştiriler H. Zülfikar 
tarafından savunulmuştur.), İstanbul 4-6 Kasım 2010.

“Yeni Anayasanın Dili Nasıl Olmalı?”, Hacettepe Üniversitesi, 22 Kasım 
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ÇAĞATAYCA MÜNAZARALARIN SEBEB-İ  
TELİFLERİNDEN TÜRKÇEYE BAKIŞ*

Ayşehan Deniz ABİK**

1. Doğu Türk yazı dilinin Çağatayca olarak adlandırılan geniş dönemi 
içerisinde, özellikle klasik öncesi Çağatayca Dönemi’nde üç münazara bilin-
mektedir. Klasik sonrasında da münazaraların varlığı görülür. Ancak klasik 
sonrasındaki mevcut münazara örneklerinde sebeb-i telifler bulunmamakta-
dır. Klasik öncesinde Yakini’nin Ok Yay Münazarası ve Yusuf Emiri’nin Ben-
gü Çagır Münazarası’nda sebeb-i teliflerde Türkçenin tanımlanması vardır1. 
Farsça ile Türkçenin karşılaştırılması ile Türkçe eser yazma isteğinin belirtili-
şi bakımından bu iki münazaradaki ifadeler dikkate değerdir.

Yakînî’nin Ok ve Yay Münazarası’ndaki yazılış sebebi:

314b1 “… çün ol yigitniŋ yasınıŋ sözi tilimde ve oḳınıŋ ḥayāli başımda 
ėgeç, köŋlümde keçti kim: ‘bu künke dėgrü hiç kimerse Türkı̄̇ tiliniŋg cevherin 
Fārisî elfāẓınıŋ gevherin terkı̄̇b ḳılıp oḳ yanıŋ arasıda münāẓara tertı̄̇b ḳılmay-
dur ki bu vechdin ‘ālemde andın nişāneı̄̇ ḳalgay dėp. Çün uşbu söz merġūb ve 
bu bāʿis̠ maḥbūb köründi, bu münāẓara taṣnı̄̇fine şürūʿ ḳıldım…” (A. G. Sert-
kaya 2005: 168). “O gencin yayının sözü dilimde ve okunun hayali başımda 
iken ‘Bugüne kadar hiç kimse Türk dilinin cevherini ve Farsça kelimelerin 
gevherini birleştirerek ok ve yay arasında münazara düzenlememiştir ki böy-
lece âlemde ondan bir nişane (işaret) kalsın.’ diye gönlümden geçti.” (A. G. 
Sertkaya 2005: 169).

Yusuf Emirî’nin Beng ü Çagır adlı münazarasının yazılış sebebi:

“Āġāz-ı suḫan : Bir kün maŋa ʿazı̄̇zı̄̇ kim belāġat Mıṣrıda Yūsuf mis̠il-
lik irdi ve żihni i’cāz iẓhārında Mūṣā ṣıfatlik, muṭāyaba bābında teklı̄̇f bilen 

* Yazı, 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Kudüs’te yapılan 2nd International Symposium on 
Language and Literature adlı toplantıda aynı adla sunulan bildirinin makale olarak işlene-
rek genişletilmiş hâlidir.

** Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi. 
1 Telli Sazlar Münazarası’nın sebeb-i telifinde bu yolda bir açıklama görülmez.
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terġı̄̇b ḳıldı kim Fars uslūbı bilen Türk elfāẓını terkı̄̇b itip beng ü çaġır ara-
sında münāẓara tertı̄̇b ḳılġıl kim bu çaḳḳa tigrü hı̄̇ç irse bu ṭavrnıŋ ʿuhdesidin 
çıkmay turur.” (Alpay 1972: 108).

Bu açıklamalarda Türkçenin yazı dili olarak işlenmesine ve çeşitli edebî 
türlerde kullanılmasına ilişkin bir yaklaşım görmek mümkün. Benzer yakla-
şım, daha sonra Ali Şir Nevayi’de birçok eserle açık hâle gelecektir. Müna-
zaralardaki Türk elfazı, Türk tili ifadelerinin benzerlerini Nevayi eserlerinde 
ve diğer Çağatayca eserlerde izlemek bu sözlerin arkasındaki fikri anlamayı 
kolaylaştırabilir.

Nevayi’nin, Münşeat’ında, Türk elfazı sözünün geçtiği satırlar şöyledir: 
M782b10 “…etrāk inşāsıda…elfāẓı letāfetdin muʿarra ve terākibi belāgatdin 
muberrā irdi edāsı rengı̄̇n fıḳarātdın nümāyişsiz… muḳābelede Farisi elfāẓnıŋ 
inşāları dil-pesend ve mekātibde imlāları nā-maʿdūd. Ve ḫayālge andaḳ kildi 
kim Türk elfāẓınıŋ daġı ruḳʿaları hem ol mis̠āl bile bitilgey ve bu tilniŋ nāme-
lerin hem uş ol minvāl bile s̠ebt itilgey…” (Abik 1993)2.

Nevayi, Garayibü’s-sıgar’da “Uygur ʿibāretiniŋ fuṣahasıdın ve Türk el-
fāẓınıŋ büleġāsıdın Mevlānā Sekkākı̄̇ ve Mevlānā Luṭfı̄̇ r.a. kim biriniŋ şiʿrin 
iştihārı Türkistānda bı̄̇-ġāyet ve biriniŋ laṭı̄̇f ġazeliyātı intişārı ʿIrāḳ ve Hora-
sanda bı̄̇-nihāyet durur.”(Kut 2003: 8). “…ġarābet iḳlı̄̇mleride tabʿ seyyāḥını 
ġurbetġa salġan Fārisı̄̇-dis̠ār u Türkı̄̇-şiār yigitler ser-haylı yār-ı ʿazı̄̇z Süheylı̄̇ 
dāme tevfiḳu kim fārisı̄̇ eşʿār bahārıda feyz seḥābıdın yaġḳan meʿānı̄̇ yamḳurı-
nıŋ her ḳaṭresi riştesiġa şuḫ-tabʿ ebkārı barmaḳları uçı bile yüz girih töker ve 
Türkı̄̇ ebyāt meydānıda ʿazimet bād-pāyın pūyeġa salsa yüz yılġı ötken daḳā-
yıḳ perı̄̇veşleriniŋ silsile-i zülfidin …” der (Kut 2003: 9).

Yine aynı eserde “…müs̠elles̠ tercı̄̇ʿler barça merġūb ve muʿtedil tuyuġlar 
barça Türkı̄̇ uslūb bu ebyāt zeylide muḫayyel ve eşʿār ḫaylide müzeyyel bol-
dı…” ifadesini görürüz (Kut 2003: 21).

Muhakemetü’l-Lugateyn’de:

“Ve üç til ki Türkı̄̇ ve Fārsı̄̇ ve Hindı̄̇ bolġay bu üçevniŋ evlād u etbāʿı ara-
sında şāyiʿ boldı.” (Barutçu Özönder 1996: 168, F777a 19-20). “Çün ʿArabı̄̇ 
til ve maḳāl bile kelām ve Hindı̄̇ alfāẓ bile muzaḫrefāt-ı nā-fercām biri ġāyet-i 
şeref ve ʿuluvv-i menziledin ve biri nihāyet-i nuḫūset ve dünüvv-i mertebedin 
aradın çıḳtılar. Ḳaldı Türkı̄̇ ālfaẓ bile maḳṣūd edāsı ve Fārsı̄̇ ʿibāret bile kelām 
maʿnāsı.” (Barutçu Özönder 1996: 169, F 777a 26-27 ). “velı̄̇kin tilleride 
kemāl ü noḳṣān ḥaysiyyetidin fāhiş tefāvütlerdir ki alfāẓ u ʿibāret vażʿ ḳılurda 
Türk Sartḳa fāyiḳ kilipdür. Ve öz alfāẓıda Sart ʿibāretiġa meziyyetler körgü-

2 Metinde görülen “Türkçe hat” sözü M794a4, yazıya ilişkin görünmektedir.
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züptür ki öz maḥallide meżkūr bolġay.” cümleleri görülür (Barutçu Özönder 
1996: 169, F 777b 3-5).

Yine Muḥakemetü’l-Luġateyn’deki “ammā Türkniŋ uluġdın kiçikige 
diginçe Sart tilidin behremenddürler. Andaḳ kim öz ḫord aḥvālıġa köre ayta 
alurlar. Belki baʿżı faṣāḥat ve balāġat bile hem tekellüm ḳılurlar. Ḥattā Türk 
şuʿarāsı kim Fārsı̄̇ til bile rengı̄̇n eşʿār ve şı̄̇rı̄̇n güftār ẓāhir ḳılurlar. Ammā 
Sart ulusınıŋ erzālidin eşrāfıġaça ve ʿāmisidin dānişmendiġaça hiç ḳaysı 
Türk tili bile tekellüm ḳıla almaslar ve belki tekellüm ḳılġannıŋ maʿnāsın 
hem bilmesler. Eger yüzdin belki miŋdin biri bu tilni örgenip söz aytsa hem 
her kişi işitse bilür ve anıŋ Sart ikenin fehm ḳılur ve ol mütekellim öz tili bile 
öz rüsvalıġıġa özi iḳrār ḳılġan dikdür.” (Barutçu Özönder 1996: 169, F777b 
9-14) satırları dil üzerinedir.

Nevāyı̄̇, Hamsetü’l-Mütehayyirin’de:

“...bu faḳirġa emr kıldılar kim siniŋ daġı naẓmıŋ Türkçe elfāzda müteʿad-
did boluptur sin daġı her birisini bir isim bile birbiridin mümtāz ḳıl ve her 
ḳaysını bir laḳab bile cilve-sāz itkil.” (Abik 2006: 68 , HM 770a24). “…çün 
Türkçe elfāz bile naẓmġa iltifāt ḳılmas irdiler, bir Fārsı̄̇ ġazel ayttılar, maṭlaʿı 
budur kim…” (Abik 2006: 69, HM 770b14-15) cümlelerinde “Türkçe elfaz” 
karşımıza çıkar.

Nevayi, Sedd-i İskenderi’de “saŋa anca ḥaḳ luṭfı vākiʿ durur / ki tā Türk 
elfāẓı şāyiʿ durur (641)” (Tören 2001: 90) derken “Türk elfazı”nı kullanır 
yine.

Nevayi, Mizanü’l-Evzan’da “Türk tili”, “Türkçe til” ve “Çağatay lafzı” 
sözlerini kullanır. “Türk tili bile ḳalem sürdüm ve her niçük ḳaʿidede kim maʿ-
nı̄̇ ebkārıġa zı̄̇b ü ārāyiş körgüzüp irdiler, Çaġatay lafẓı bile raḳam urdum 
andaḳ kim tā bu mezkūr bolġan til ve lafẓ bināsıdur hı̄̇ç naẓmġa bu dest bir-
meydür ve hiç rāḳımġa bu müyesser bolmaydur” (Eraslan 1993: 11, 750b7).

“Ve bu bendeniŋ daġı tört divānımġa kim Türkçe til bile naẓm tapıp du-
rur ve ebyātı ʿadedi yigirmi beş miŋge yaḳınlaşıpdur…” (Eraslan 1993: 12, 
Mizanü’l-Evzan 751a2). “Fārisı̄̇ şiʿrde kesı̄̇rü’l-vuḳūʿdur, bişdür:… Ve Türk-
çe şiʿrde hem olça mülāḥaẓa ḳılıpdur…” (Eraslan 1993: 15, Mizanü’l-Evzan 
751a14).

Tarih-i Enbiya ve Hükema’da “Türki tili” tamlaması görülür:

“… gāhi ḫāṭırġa bu ārzūnı kiçürür kim inşa’llah ʿömr āmān birse Türki 
tili bile oḳ kāfūrgūn varaḳ üzre ḫāme-i müşgı̄̇n şemāmeni sürgey…” (Abik 
1993, T700b1).
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Mecalisü’n-Nefayis’te dilin adlandırılmasında, “Türk tili”, “Türkçe”; şiir-
lerin dili için “Türkçe şiʿr”, “Türkçe beyt”, “Türkı̄̇ naẓm”, “Türkçe mes̠nevı̄̇”; 
Türkçe şiir söyleyenler için “Türkı̄̇-gūy”, “Türkçe şiʿr aytġan” sözleri görülür 
(Abik 2014). Bu sözlerin tanıkları şunlardır: 

Mevlana Emiri “Türk irdi ve Türkçe şi’ri yaḫşı vāḳiʿ boluptur” (Eras-
lan 2001: 22, 28); Mevlana Kutbi “Türkçe maṭlaʿı meşhūrdur kim” (Eraslan 
2001: 27, 38); Mevlana Naimi “Türkı̄̇ naẓmlarġa ṭabʿı mülāyim irdi” (Eras-
lan 2001: 27, 38); Ḥarimı̄̇ Ḳalender “Bu Türkçe maṭlaʿ anıŋdur” (Eraslan 
2001: 52, 88); Mevlāna Tarḫanı̄̇ “Türkçe şiʿr aytḳandur” (Eraslan 2001: 53, 
89); Mevlānā Muḳimı̄̇ “Türkı̄̇-gūy’”, “Türkçe terciʿ aytıptur” (Eraslan 2001: 
69, 125); Mevlānā Kemālı̄̇ “Türkı̄̇-gūy’” (Eraslan 2001: 69,126); Mir Saʿid 
“Türkçege meyli köprek irdi” (Eraslan 2001: 72, 135); Seyyid Ḥasan-ı Erde-
şir “ikkelesi til bile gāhı̄̇ naẓm aytur irdi”, “bu Türkçe beyt hem anıŋ durur 
kim” (Eraslan 2001: 75, 139); Mevlana Şevki “Türkı̄̇ ve Fārisı̄̇de ṭabʿı yaḫşı 
taṣarruf ḳılur” (Eraslan 2001: 87, 156); Saki “Türkçe mes̠nevide…” (Eraslan 
2001: 176, 407) ; Mevlana Sadruddin “dāyim Türkçe aytıptur” (Eraslan 2001: 
181, 416); Ebubekr Mirza “baʿżı elfāẓı türkāneraḳdur” (Eraslan 2001: 193, 
441) ; “türk tiliniŋ şı̄̇rı̄̇n-eşʿār ve şeker-güftārları” (Eraslan 2001: 216, 461); 
Ebulġazi Sultan Ḥüseyin Bahadur Ḫan “ṭabʿı Türkı̄̇ ve Fārisı̄̇ naẓmġa mülāyim 
irdi” ( Eraslan 2001: 246, 461).

2. “Türkı̄̇ tiliniŋ cevherin Fārisı̄̇ elfāẓınıŋ gevherin terkı̄̇b ḳılıp oḳ yanıŋ 
arasıda münāẓara tertı̄̇b ḳılmaydur” ve “Fars uslūbı bilen Türk elfāẓını terkı̄̇b 
itip beng ü çaġır arasında münāẓara tertı̄̇b ḳılġıl” cümlelerindeki Türk dilinin 
cevherini Fars elfazının gevheri ile terkip etmek, Fars üslubu ile Türk elfazını 
terkip etmek ile kastedilen nedir?

Sanatçıların edebî dili, yeni eserlerde zenginleştirmek için üsluptan da 
yararlandıklarını düşünmek gerek. Klasik İslami edebiyatlarımızda -Doğu ve 
Batı- tarz, tarîk, vâdî, şîve, işve, edâ sözleri yanında elfāz sözünün de üslup 
için kullanıldığı görülür (Batislam 2013: 51). Tezkirelerde üslup ve tarz keli-
melerinin yalnız dil ve dilin kullanılışını ifade etmek üzere değil, konunun ve 
içeriğin de açıklayıcısı olarak kullanıldığına dikkat çekildiğini değişik araştır-
macılar dile getirirler (Batislam 2013: 47). Arap edebiyatı eleştirisinde mânâ-
nın şiirin teması, lâfzın da üslup olarak görüldüğü belirtilmektedir (Çapan 
2009: 437). Şairler tezkirelerinde şairleri ve şiirleri değerlendirmede “elfâz ve 
edâ” kelimelerinin çokça kullanıldığı, tezkire terminolojisinde elfâzın, şairin 
kullandığı kelime ve söz unsurlarını; edânın ise bu unsurların eser içindeki 
kullanım yoğunluğunu, şairin söz üzerindeki tasarruf gücünü, şairin kendine 
has anlatım üstünlüğünü, tarzını ve hatta üslubunu ifade etmekle görevli oldu-
ğu belirtilir (Çapan 2009: 444).
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Klasik İslami edebiyat incelemelerinde elfâzın daha çok tezkirelerde in-
celendiği görülmektedir. Tezkirelerdeki değerlendirmelerin şairlerin kelime 
hazinesi ve şiirlerinin söz unsuru üzerinde yoğunlaştığı, tanıtımlarda da, şair-
lerin kendilerine has oluşları, şiirlerinde kullandıkları kelimelerin sade veya 
sanatlı olması, dile hâkimiyetleri ve tasarruf kudretleri üzerinde durulur (Ça-
pan 2009: 446).

Nahiv ilminde lâfzın mukabili olan mânâ “sözle anlatılmak istenen şey” 
(maksad, medlûl) olarak kullanılmıştır. Belâgat ilminde kelâmın mânâ mı 
yoksa lâfız mı olduğu konusu tartışmalıdır (Çapan 2009: 436).

Sebeb-i teliflerdeki ortak temaları inceleyen Önal, klasik şiir kültüründe, 
Türk diline duyulan sevgi ve gösterilen önemin belirtisi olarak, Arap ve Acem 
şiirinde çokça işlenmiş bir konunun, Türk şiirinde de işlenmesi veya bu dil-
lerde yazılmış eserlerin Türkçeye çevrilme gerekliliğinin de sebeb-i teliflerde 
karşımıza çıktığını söyler (Önal 2007: 122).

Klasik İslami edebiyatlarımızda bilinen Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin 
benzeri konuların yeniden yazılması, zaman zaman çeviri gibi düşünülmüşse 
de birçok eserin çeviri değil yeniden yaratım olduğu görülür. Örneğin Neva-
yi’nin Lisanü’t-Tayr’ı özgün bir eserdir yine Hoca Mes’ud’un Mantıku’t-Tayr’ı 
da aynı özgünlüktedir. Klasik edebiyatlarımızda çeviri ile telifin de sebeb-i 
teliflerde ifade edildiğini belirten araştırmacılar vardır. Yıldız, çevirilerde, 
sebeb-i te’lif değil, sebeb-i tercüme başlığının kullanıldığına dikkat çeker. 
Hoca Mesud’un eserinde yaptığı çevirinin sıradan bir çeviri olmadığını, sö-
züne başkalarının sözünden katmadığını, buna inanmayanların eserin orijinali 
ile karşılaştırarak emeğini ve yaptığı çevirinin değerini görmelerini istediğini 
belirten Yıldız, çevirilerde çevirmenin yaptığı işin niteliğini açık olarak dile 
getirdiğini vurgular (Yıldız 2009: 948). Canpolat da Lisanü’t-Tayr’da Neva-
yi’nin yeni bir eser ortaya koyduğunu söyler (1995: 3).

Çağataycada tercüme söz konusu olduğunda “Türkçe til” ve “Türk tili” 
sözleri görülür. Nevayi, Hamsetü’l-Mütehayyirin’de “Türkçe til” tamlamasını 
kullanmıştır: “Hem ol Erbaʿı̄̇nġa Türkçe til bile terceme ārzūsı köŋülge tüşti.” 
(Abik 2006: 55, HM 768a6).

Yine Nesāyimü’l- Maḥabbe’de Nevayi, tercümeden3 söz ederken “Türk 
tili” tamlamasını kullanır:

“Dāyim āşüfte ḫātırġa kilür irdi ve perişān ḫayālġa ivrülür irdi kim ol kitāb 
elfāẓı Fārisı̄̇dür ʿArabı̄̇ġa peyveste ve ʿibāreti işāret ehli tilige vābeste. Ve 
ol tiller vuḳūfıdın behreverler ve ol ʿibāret ü işāretdin ber-ḫaberler andın 

3 Nesayimi’l-Mahabbe, Cami’nin Nefahatü’l-Üns adlı sofiler tezkiresinin eklemeli bir çevi-
risidir.
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öz ḳābiliyetleri ḥurdıda ve iştiġalleri muḳābeleside nefʿ taparlar ve feyẓ 
iltürler. Ammā Türk ulusıdın baʿżı ki köŋül ṣıdḳ u ṣafāsıġa behremend 
tururlar ve bu kimı̄̇yā-es̠er sözler te’essüriġa Tiŋri ʿināyetidin ercemend 
ol elfāẓġa vuḳūf ḳılletidin ol feyzlerdin maḥrūm ve bu ḥaḳāyıḳnıŋ deḳāyıḳı 
alarġa nā-maʿlūm. Bu ḥaḳı̄̇r eger saʿy ḳılsam bu kitābnı Türk tilige terceme 
ḳıla alġay mu min ve ol deḳāyıḳ u müşkilātnı rūşenraḳ elfāẓda açuġraḳ edā 
bile ötkere alġay mu min dip müte’emmil irdim.” ( Eraslan 1979: 1-2).

Babür’ün de Risale-i Validiye Tercümesi’nde mütercim olduğunu söyle-
diği görülür: “Söz miniŋ irmes alarnıŋdur bil / Mini bilgil ki mütercim ḥāṣıl” 
(Bilkan 2001: 44).

3. Sonuç

Kutadgu Bilig metin yayınında, Arat, Yusuf Has Hacib tarafından yazıl-
mış olduğu hâlde, şekil ve konu bakımından Kutadgu Bilig’e ait olmayan par-
çaları E. başlığında göstermiştir. E. başlığında III numara ile verilen “A 184 
Kitab idisi Yusuf Ulug Hacib özinge pend birür” (Arat 1947: 650) bölümdeki 
6617 numaralı şu beyit ilgi çekicidir:

“keyik taġı kördüm bu Türkçe sözüg 
anı aḳru tuttum yaḳurdum ara”   (Arat 1947: 651)

“Bu Türkçe sözü yabani geyik gibi gördüm; onu yavaşça tuttum, aldata-
rak kendime yaklaştırdım.” (Arat 1959: 6617. beyit).

Bu beyitten sonraki beyit de dikkate değerdir:

“sıḳadım sewittim köŋül birdi terk 
taḳı ma beliŋler birerde yire”   (Arat 1947: 652)

“Okşadım, ısındırdım, çabucak bana gönül verdi; yine de ara sıra ürkü-
yor, korkuyor.” (Arat 1959: 6618. beyit).

Karahanlı Türkçesiyle başlayan Doğu’daki İslami Türk yazı dili, klasik 
edebiyat dili olma yolunda ilerlerken Yusuf Has Hacip’in bunu, evcilleşme, 
üst dil olma, sanat dili olma çabasını ifade ediş yolu olarak görebiliriz.

Yine Anadolu’da Hurşid-name’de “323 diriġā söz mücābātımda söz çoḳ 
/ne ḳılam çün bu dilde şerḥa yol yoḳ; 324 ki Türküŋ dili nā maʿlūm dildür / 
ʿibāretden neden maḥrūm dildür; 325 ḳuru vü sulb ü serddür türke benzer /
ter ü nāzük dil andan ürke benzer” (Ayan 1979: 12) beyitlerini bize ulaştıran 
Şeyhoğlu Mustafa da benzer sorunu, edebî dil, yüksek dil eksikliği sorununu 
dile getirmeyi hedeflemiş olmalıdır. Aslında, metni yayımlayan ve inceleyen 
Ayan’ın da yüzyıllarca işlenmiş Arapça ve Farsça yanında, XIV. yüzyıl Türk-
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çesi düşünüldüğünde Şeyhoğlu’na gücenmemek gerektiğini söylemesini, do-
laylı olarak bu duruma yormak mümkündür (Ayan 1979:12).

Çağataycanın klasik öncesi münazaralarında ve sonra klasik döneminde 
üst dil olma, sanat dili olma, Farsçanın sanat dili olarak yetkinliğinden yarar-
lanma, edebî üslubu oluşturma düşünce ve isteğinin, Türk dilini Fars üslubu 
ile birleştirme söylemini ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu ifadeler dönem 
sanatçılarının kendi dillerine bakışlarını göstermektedir. Yazı dilinin standart-
larının da oluşturulması anlamına gelmektedir.

“Türk elfazı”, “Türkçe elfaz” tamlamaları “Türk dili” ile eş anlamlı gö-
rülebilme ihtimali taşısa da yalnızca dili değil; üslubu, tarzı da içermektedir. 
Türkçe edebî dili anlatmayı hedeflemektedir denebilir.

Çağataycada Türkçenin yazı dili olmasına yönelik görülen ifadelerin Ka-
rahanlı Türkçesinden başlayarak değerlendirilmesi, bize Doğu’daki Türk yazı 
dili geleneğinin bilgilerini vereceği gibi; Batı’daki Türk yazı dilinin gelişimi-
nin değerlendirilmesinde de yol gösterici olacaktır.
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Giriş

Bilişim alanındaki ilerlemeler, bilgisayarlı dil bilimi (computational lin-
guistics), derlem dil bilimi (corpus linguistics) ve benzeri alanlarla birlikte 
sözlük biliminde de yeni gelişmelerin yaşanmasını, yeni yöntem ve kuram-
ların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sözlüklerin bilgisayarda hazırlanmasıyla 
başlayan bilgisayarlı sözlük bilimi (computational lexicography) veya daha 
yaygın adlandırmasıyla elektronik sözlük bilimi (electronic lexicography) bir 
üst terim olarak doğal dil işlemeden bilgisayar destekli dil bilimi ve derlem 
dil bilimi çalışmalarının yanı sıra söz birimleştirme (lemmatisation), anlam ve 
örnek çıkarımı, kullanım sıklığı belirleme, özetleme ve benzeri sözlük bilimi 
çalışmalarıyla birlikte elektronik sözlük olarak kullanıcılara sunmaya kadar 
başlı başına pek çok alanı kapsayan bir bilim dalı olarak gelişmektedir (Gran-
ger 2012: 1-2). Günümüzde bilgisayarlı doğal dil işlemede matematiksel mo-
deller ağırlık kazanmış ve dil modellemesi adı verilen farklı bir çalışma alanı 
ortaya çıkmıştır. Milyarlarca söz varlığından oluşan büyük boyutlu derlemler-
deki sözcüklerin vektör olarak temsil edilmeleriyle sözcüklerin hesaplanabi-
lirlik boyutları artmıştır. Artık sözlük bilimi için önemli olan sözcükler arası 
anlam ilişkileri başta olmak üzere hemen hemen bütün dil bilgisi özellikleri 
kısa sürede gözlemlenebilir ve belirlenebilir nitelik kazanmıştır.

Elektronik sözlük bilimi, sözlük yazarlığının ön aşamaları olan büyük 
veri (big data), derlem (corpus) ve söz birimleştirmenin ardından, bütüncül 
yapı (macrostructure) ve parçacıl yapıları (microstructure) oluşturmada ya-
rarlanılan bir alan olarak hızla gelişmekte ve yayılmaktadır. Bu işlemlerin son 
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aşaması ise hazırlanan sözlüğün geleneksel anlamda kâğıda basılarak ciltlenip 
baskı sözlük (b-sözlük) veya elektronik sözlük bilimi uygulamalarıyla çeşitli 
ortamlarda elektronik sözlük (e-sözlük) olarak kullanıcıya sunulmasıdır.

Bu uygulamalar e-sözlüklerin çeşitlenmesini sağlamıştır. XX. yüzyılın 
son çeyreğinde hesap makinesi, tarayıcı kalem görünümlerindeki iki veya 
daha çok dilli sayısallaştırılmış sözlükler, bugünkü akıllı telefonların atası 
sayılabilecek PDA’ların (personal data assistant) türevleri veya bir parçası 
olarak ortaya çıkmıştı. 1990’lı yıllara kadar sayısal olarak yayımlanan bu söz-
lükler bir olguya dönüşemedi. Bu dönemden önce de kimse e-sözlüklerden 
söz etmiyordu (Svensén 2009: 437). Ancak çağımızda pek çok alanda olduğu 
gibi yeniliklerin her yıl katlanıp artmasıyla elektronik sözlük bilimi alanında 
da yenilikler, gelişmeler yaşanarak e-sözlükler çeşitlendi.

1. E-sözlük Tipolojisi

Genel olarak değerlendirildiğinde e-sözlükler insanlar veya bilgisayarlar 
için olmak üzere iki türdedir. İlki bilgi edinmek amacıyla insanlar tarafından 
kullanılır, ikincisi ise bilgisayarlı çeviri gibi farklı uygulamalar için otoma-
tik olarak bilgisayarlar tarafından işlenir (Svensén 2009: 437). Günümüzde 
derlemler de iki amaca yönelik olarak tasarımlandırılmaktadır: Dil bilimi 
çalışmalarında kullanılan dil bilimi derlemleri veya doğal dil işleme (DDİ) 
araştırmalarında kullanılan DDİ derlemleri (Adalı 2020: 182). İkinci türler 
doğrudan doğruya bilgisayar mühendisliği alanına girdiği için bu yazının kap-
samı dışında tutulmaktadır.

Kablolu, kablosuz, uydu ve hücresel ağ erişimlerinin her geçen gün kap-
sama alanlarını genişlettiği günümüzde e-sözlükler teknik özellikler açısından 
hem çevrim içi hem de çevrim dışı kullanıma uygun olarak tasarımlanmakta-
dır. Bu ayrım, e-sözlük çalışmalarında belirleyici bir niteliğe dönüşmekte ve 
sözlüklerin kullanımını, işlevselliğini etkilemektedir. Çevrim dışı sözlüklerin 
güncelleştirilmeme durumunda içerik açısından çevrim içi sözlüklere kıyasla 
daha geride olacağı açıktır.

Çevrim dışı e-sözlük, kişisel bilgisayarların yanı sıra günümüzde belki 
de onlardan daha fazla akıllı telefonlara, tabletlere yüklenmektedir. Yakın za-
mana kadar disketten, yoğun diskten (CD-ROM), taşınır bellekten (flashdisk) 
yüklenen e-sözlükler günümüzde artık işletim sistemlerinin ağ ortamındaki 
uygulama mağazalarından akıllı telefonlara, tabletlere genellikle ücretsiz ola-
rak indirilmektedir. Ancak e-sözlük uygulamalarının ticari amaçlı olanlarında 
uygulama içi satın alma özelliği bulunduğu kullanıcıya önceden bildirilmek-
tedir. Bu tür sözlük uygulamalarında ücretsiz kullanım son derecede kısıtlı-
dır. Daha ayrıntılı arama ancak ücretli üyelikle mümkündür. Bir kez indirilen 
bu uygulamalar ağ bağlantısı olmadan çalışabilmekte, uygulamada yapılan 
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güncellemeler kullanıcıya bildirilmekte ve uygulamanın güncellenmesi öne-
rilmektedir. Çevrim dışı çalışan e-sözlük uygulamalarını kullanıcıların daha 
çok tercih ettiği açıktır. Çünkü kablosuz ağların bulunmadığı bir ortamda kul-
lanıcılar telefonun şebekesinin hücresel ağını zorunlu olmadıkça kullanmak 
istemez.

Çevrim dışı sözlük, b-sözlükler gibi son hâli verilmiş, bitmiş bir ürün 
olarak görülebilirken çevrim içi sözlük sürekli gözden geçirilen, yenilenen, 
genişletilebilen özelliğiyle bitmemiş bir ürün niteliğindedir. Daha ileri bir 
e-sözlük türü ise çevrim içi ve çevrim dışı arasında karma bir tür olarak kurum 
ve kuruluşların yerel ağda (intranet) kullanılan e-sözlükleridir (Svensén 2009: 
438). Çevrim içi e-sözlükler ise ağ ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. Bü-
tün bir yazılımı, veri tabanını kullanıcının bilgisayarına, akıllı telefonuna, tab-
letine yüklemesine gerek yoktur. Bir dönem, cep telefonlarında kısa mesajla 
veya Kablosuz Erişim Düzeneği (KED, Wireless Application Protocol=WAP) 
ile başvurulabilecek ağ ortamında sözlükler de vardı. Svensén’in 2009 yılında 
gelecekte olası bir gelişme olarak elde taşınan bilgisayar aracılığıyla sözlük-
le kablosuz iletişim kurulacağı (Svensén 2009: 438) yolundaki öngörüsü ise 
çoktan gerçekleşti.

Sözlük bilimi bakış açısından ise Svensén, e-sözlüğün esasta her basılı 
sözlüğün sayısallaştırılmış bir biçimi olabileceği gibi en başından elektronik 
sözlük olarak üretilebileceği ayrıntısına dikkat çekmektedir. Sayısallaştırılmış 
baskı sözlük (digitized print dictionary veya digitized paper dictionary) olarak 
adlandırılan bu türden sözlük, basılı biçiminden çeşitli farklılıklar gösterebilir. 
Özel üretim elektronik sözlük (purpose-built electronic dictionary) ise yeni bir 
sözlük olarak elektronik ortamda hazırlanan ve üretilen veya kökleri b-söz-
lük geleneğine dayanan tür olarak tanımlanmaktadır (Svensén 2009: 439). Bu 
sınıflamaya karşılık uluslararası alan yazınında electronic dictionary terimi 
yaygın olsa da eş anlamlı olarak digital dictionary teriminin bu sözlük türlerini 
genel veya niteliklerine göre özel adlandırmalarda kullanıldığı görülmektedir 
(Töpel 2014: 15). Türk Dil Kurumunun (TDK) sanal ortamdaki sözlüklerini 
incelediğimizde açıkça görülebileceği gibi her sözlüğün oluşturuluş, hazırla-
nış biçimleri, aşamaları ve niteliği bu türlerin yalnızca birine değil ikisine de 
uygun olabilir. Bir bölümü yıllar önce b-sözlük olarak yayımlanan eserlerin 
taranıp sayısallaştırılmasıyla, bir bölümü geleneksel fişleme yoluyla hazırla-
nıp bilgisayarda kelime işlemci (Word) dosyalara yazılarak veya işlem tablo-
su (Excel) dosyalarına işlenerek, bir bölümü madde başı ve tanımlar çalışma 
gruplarında tartışılarak doğrudan kelime işlemci dosyasına veya işlem tablosu 
dosyalarına veyahut özel olarak yapılmış e-sözlük yazılımlarına girilerek, bir 
bölümü de bu yollardan herhangi biriyle oluşturulmuş sözlük veri tabanının 
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derlemlerden elde edilen verilerle geliştirilmesiyle kullanıma sunulduğundan 
TDK’nin e-sözlüklerinin her birinin öyküsü kendisine özgüdür.

Öte yandan bilişim uygulamalarındaki yenilikler elektronik sözlük bili-
minin önünde yeni ufuklar açmakta, bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan 
yeni ürünlerle mevcut terimler ve tanımları değişmekte, hatta birkaç yılda es-
kimektedir. Söz gelimi 2010 yılından önce yazılan sözlük bilimi kitaplarının 
elektronik sözlük bölümlerinde anlatılan 3,5 inç disketteki (floppy disk), yo-
ğun diskteki sözlükler ve bunların kullanılış özellikleriyle ilgili bilgiler bugün 
artık tarihe karışmıştır. Disket sürücülü (floppy disk drive) bilgisayarlar artık 
üretilmiyor. Yeni üretilen bilgisayarlardan yoğun disk sürücüsü bile kaldırılı-
yor. Kısacası e-sözlük üretimi, çalışmaları ve araştırmaları yeni uygulamalara 
ayak uyduramayınca ürünler gibi terimler1 de eskimeye, değişmeye başlıyor. 
Çağımızın e-sözlük tipolojilerinde (Sert 2019) geçen disketler gibi PDA, mik-
rofiş, tarayıcı kalemlerdeki sözlükler ise çoktan eskidi. Sözlükler artık sanal 
ortamda, akıllı cep telefonları uygulamalarında çevrim içi veya dışı yaygın bir 
biçimde kullanılır hâle geldi.

2. E-sözlük mü B-sözlük mü?

Çağımızda bu soru yalnızca sözlükler için sorulmuyor. Kâğıda basılan 
gazeteler, dergiler, kitaplar için sorulduğu gibi yüz yüze öğretim, bankacılık 
vb. işler, işlemler için de benzer sorular yöneltiliyor. Jackson (2016: 115), 
kitabının yayımlandığı 2001 yılında b-sözlükler konusunda iyimser: “…basıl-
mış sözlükler gelecekte hiç kullanılmayacak değil; önümüzdeki dönemlerde 
de hayatımızda olacak.” derken bilgisayarlı sözlükçülük çalışmalarının 1998 
yılında ulaştığı noktayı görmüş olan Grefenstette “3000 yılında sözlükçüler 
olacak mı?” sorusunu Jackson’dan önce gündeme getirmişti. Rundell ise 2012 
yılında doğru sorunun “3000 yılında sözlükler olacak mı?” biçiminde yönel-
tilmesi gerektiğini yazmıştı (Rundell 2012: 29).

Günümüzde b-sözlüklerin de e-sözlüklerin de ortak veya ayrı ayrı kul-
lanıcıları olduğu bir gerçek. Bilişim uygulamaları akıllı telefonlarda, tablet-
lerde, bilgisayarlarda çeşitlendikçe, yeni işlevler kazandıkça e-sözlüklerin de 
yaygınlaşacağı, çeşitleneceği, işlevselleşeceği açıktır. Kâğıda basılan sözlük-
lerin geleceği sorusunun yanıtını ise hiç kuşkusuz okuyucular belirleyecek.

1 TDK’nin bugün tarihe karışmış bir uygulaması da ked.tdk.org.tr adresinde erişime açılan 
ağ sayfası ve sözlükleriydi. 2000’li yılların henüz başlarında cep telefonlarından ağ sayfa-
larına erişimi sağlayan WAP (Wireless Application Protocol) uygulamasını KED (Kablo-
suz Erişim Düzeneği) olarak adlandırmış ve bu alan adında ağ sayfalarımızla birlikte söz-
lüklerimizi de o zamanlar küçük ekranlı cep telefonlarından erişime uygun arayüzle tasa-
rımlamıştık (Akalın 2009: 10). Ancak akıllı telefonların kısa süre sonra yaygınlaşmasıyla 
WAP uygulaması, terimi ile birlikte ked.tdk.org.tr alan adresi de tarihe karıştı.      
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Günümüzde çok sayıda e-sözlük hem ağ ortamında hem de akıllı telefon 
ve tablet uygulamalarında kullanıcılara sunuluyor. Çoğu iki veya daha çok 
dilli bu sözlüklerin 2007 yılındaki bir listesini İlhan vermişti (2007: 40-46). 
Aradan geçen on dört yıl içerisinde bu listedeki e-sözlüklerin sayısının artma-
sı doğaldır. Çoğu ticari amaçlı, Türkçeden yabancı dillere, yabancı dillerden 
Türkçeye bu sözlüklerden yararlanabilmek için olur olmaz her türden reklam 
görsellerinin sayfanın sağında solunda, altında üstünde açılmasına, görüntü ve 
ses kirliliğine katlanabilirseniz bu sözlükler kullanım kolaylığı sağlayabilir. 
Sanal ortamdaki her bilgi gibi bu sözlüklerin içerdiği bilginin doğruluğunun 
da denetlenmesi asla gözden kaçırılmamalıdır.

Bilgiye erişimin ve iletişimin ışık hızına ulaştığı günümüzde zamanla ya-
rışan insanoğlu, sözlüğün de ötesinde cümleleri, paragrafları, metinleri hatta 
anlık konuşmaları çevirebilen yazılımlar kullanıyor. Yabancı dildeki bir me-
tinde geçen anlamını bilmediği sözcükler için b-sözlüğün sayfalarını karıştır-
mak veya e-sözlükte sözcük aramak yerine, metni akıllı cep telefonuna veya 
tabletine fotoğrafını çekerek aktardıktan sonra çeviri yazılımlar aracılığıyla 
çevirisine ulaşmayı tercih ediyor. Ağ ortamındaki sayfaları ise otomatik ola-
rak çeviren tarayıcılar var. Kullanıcıların çeviride yaptığı her düzeltme, bu ya-
zılımların kendisini geliştirmesine de katkıda bulunuyor. Diller arası çeviriye 
yatırım yapan uluslararası şirketler, dil içi yazılımlar geliştirmeseler de dille-
rin veri tabanlarını diller arası çeviri yazılımlarında kullanmakla yetiniyorlar.

Ağ ortamında başta çevirmenler olmak üzere herkesin işine yarayacak 
çok sayıda terim sözlüğünün bulunmasına karşılık herhangi bir terimin, hatta 
herhangi bir sözün anlamını merak eden kullanıcı bunu doğrudan doğruya ara-
ma motorlarına sormayı tercih ediyor. Haftalık, günlük, anlık sorgulamaları 
gözleyen arama motoru yazılımcılarının, kullanıcıların bu gereksinimini kar-
şılamak üzere bir tür e-sözlük işlevini yerine getirecek betikler (script) ekle-
dikleri anlaşılıyor. Arama çubuğuna yalnızca bir sözcük yazılıp arandığında o 
sözün içinde geçtiği yazılar, haberler, görseller, alışveriş, harita, kitap verileri 
sayfalarca sonuçla ve etkin bağlantılarla kullanıcıya sunulmaktadır. Kullanıcı, 
önüne gelen ilgili ilgisiz sayfalar arasında gezinerek aradığı bilgiye ulaşmaya 
çalışır. Ama arama çubuğuna “nedir”, “ne demek” vb. sorularla yazılan bir te-
rimin, bir sözcüğün ilk olarak sözlük tanımı getirilmektedir. Aslında bu, daha 
önceden kullanıcıların arama çubuğuna sıkça yazdıkları söz öbeklerini belle-
ğinde tutan ve kullanıcıya seçenek sunan yazılımın işlevidir. Örneğin Google 
arama motorunda herhangi bir sözcük “…ne demek” sorusuyla yazıldığında 
açılan sayfadaki ilk veri, sözcüğün tanımı ve diğer dillerdeki karşılıklarıdır.2 

2 Arama motoru, Türkçe Sözlük’ün Oxford Languages tarafından sağlandığını belirtiyor. 
Ancak arama çubuğuna “Damper ne demek?” diye yazdığımda (erişim 21.12.2020) gelen 



74 Elektronik Sözlük Bilimi ve Türk Dil Kurumunun E-Sözlükleri

Altında da, aranan sözün diğer dillerdeki karşılıklarını vermesi, arama moto-
runun bir başka özelliğidir.

Bununla birlikte günümüzde Türkçe e-sözlük denilince bu türün sayısı 
iki elin parmaklarının sayısına bile ulaşamıyor. Ölçünlü Türkçenin e-söz-
lüklerinin mevcut durumunu, Türk sözlükçülüğünde yeni gelişmeleri konu 
edindiğim bildirimde ele almıştım (Akalın 2020). Hiç kuşkusuz bu alanda en 
yetkin kurum olan TDK’nin, başta GTS’si olmak üzere, e-sözlükleri üzerinde 
durulması gereken kaynaklardır. Bugün IOS ve Android tabanlı akıllı telefon 
uygulaması olarak da kullanıcılara hizmet veren TS ve ağ ortamındaki GTS si-
yaset, iktisat, kültür, sağlık, ilahiyat, spor vb. hemen her alandaki köşe yazısı-
nın, makalenin başvuru kaynağı durumundadır. Yazısında değindiği konudaki 
sözcüğün, terimin TDK’ye göre tanımını vererek başlayan yazarın kaynağı 
hiç kuşkusuz GTS’dir. TDK’nin e-sözlükçülüğe başlayışının yirminci yılına 
yaklaştığımız bugünlerde e-sözlüklerinin sözlük bilimi açısından değerlendi-
rilmesi ve sorgulama, seçenekleme (filtering), güncelleme vb. özelliklerine, 
niteliklerine kısacası tipolojilerine göre incelenmesi, bu sözlüklerin geliştiril-
mesine katkıda bulunacaktır.

3. Türk Dil Kurumunun E-sözlükleri

Bu yazının yazılmaya başlandığı 2020 yılından 2021 yılının ilkbaharına 
kadar geçen yaklaşık bir yıllık sürede TDK’nin e-sözlüklerinin yeni bir alan 
adına taşınmış olmasının yanı sıra, akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayar-
lar için hazırlanan çevrim içi ve çevrim dışı kullanıma uygun Türkçe Sözlük 
Uygulaması (TSU) da erişime açıldı. Böylece TDK’nin e-sözlükleri sayıca 
artmanın yanı sıra çeşitlenmiş de oldu.

3.1. Çevrim İçi Sözlükler

Gerek TDK’nin yeni alan adındaki Güncel Türkçe Sözlük, Kişi Adları 
Sözlüğü, Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türkçede 
Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, Atasözleri 
ve Deyimler Sözlüğü, Tarama Sözlüğü gerek IOS ve Android tabanlı aygıt-
lar için hazırladığı Türkçe Sözlük Uygulaması, kullanıcılara çevrim içi olarak 
hizmet vermektedir. Ancak çevrim içi ve çevrim dışı kullanılabilen TSU dışın-
dakiler, bilgisayarlara veya akıllı cep telefonlarına herhangi bir yazılım, uygu-
lama vb. yüklemeden doğrudan doğruya aygıtlarındaki tarayıcılar aracılığıyla 
erişilebilen ve sözcük araması yapılabilen e-sözlüklerdir.

tanımdaki şaşi “şasi” sözünün yanlış yazılışı dikkatimi çekti. Bu tanım ve yanlış yazım 
nereden aktarılmış diye b-sözlükleri araştırdığımda ise karşıma Püsküllüoğlu’nda (2006: 
477) birebir aynı tanım ve aynı yanlış yazım çıktı.       
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3.1.1. Ağ Sayfasında Erişime Açık E-sözlükler

TDK’nin yeni alan adı sozluk.tdk.gov.tr’deki e-sözlüklerden Kişi Adları 
Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Türkçede Batı Kökenli Kelimeler 
Sözlüğü önceden var olmayan, çalışma grubu veya telif eser niteliğinde e-söz-
lük olarak hazırlanan kaynaklardır. Bunlardan yalnızca Türkçede Batı Kökenli 
Kelimeler Sözlüğü 2015 yılında b-sözlük olarak da yayımlanmıştır. Güncel 
Türkçe Sözlük ise 1945 yılından bu yana yayımlanan TS’nin bilgisayar ortamı-
na aktarılan veri tabanında hazırlanan özel yazılım aracılığıyla işlenmesi yo-
luyla e-sözlük olarak yayımlanmış şeklidir. Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, 
Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Derleme Sözlüğü) 
ve Tarama Sözlüğü ise önceki yıllarda b-sözlük olarak yayımlanmış eserle-
rin sayısallaştırılmış sürümleridir. Bununla birlikte Bilim ve Sanat Terimleri 
Sözlüğü’nün tamamının sayısallaştırılmış b-sözlük olmadığını da belirtmek 
gerekir. Çeşitli bilim, sanat, spor dallarındaki terim sözlüklerini barındıran 
bu sözlük yazılımı içerisinde İktisat Terimleri Sözlüğü, Ekonometri Terimleri 
Sözlüğü gibi çalışma gruplarında işlem tablosuna madde başı, köken, tanım 
vb. sütunlar hâlinde yazılarak yazılıma dönüştürülüp e-sözlük olarak TDK ağ 
sayfasında erişime açılan, birkaç yıl sonra da b-sözlük olarak yayımlanan ça-
lışmalar da bulunmaktadır.

3.1.1.1. Özel Üretim E-sözlükler

Kişi Adları Sözlüğü (KAS): TDK’ye en sık yöneltilen sorular adlarımızın 
anlamı, belirli anlamlarda hangi kız veya erkek adlarının bulunduğu idi. Öte-
den beri bir gereksinim olan ad sözlüğünün hazırlanarak yayımlanması ama-
cıyla TDK Başkanlığının 28.08.2002 tarihli ve 110-213-1438 sayılı yazısıyla 
kurulması teklif edilen Ad Sözlüğü Çalışma Grubunun Prof. Dr. Ş. H. Akalın, 
Prof. Dr. M. Canpolat, Prof. Dr. N. Gözaydın, Prof. Dr. O. F. Sertkaya, Prof. 
Dr. S. Sakaoğlu, Prof. Dr. M. Öztürk, Prof. Dr. R. Toparlı, Prof. Dr. B. Aytaç, 
Prof. Dr. A. Buran, S. Kazmaz ve A. Erol’un üyeliğinde kurulması, Prof. Dr. 
R. Genç, Prof. Dr. S. Tural ve Prof. Dr. H. Eren’in ise Danışma Kurulunu oluş-
turması AKDTYK Yönetim Kurulunun 12 Eylül 2002 tarihli ve 441/4 sayılı 
kararıyla kabul edilmişti. Çalışma Grubunun, Ad Sözlüğü olarak kurulmasının 
nedeni, kişi adlarının yanı sıra yer adlarımızın sözlüğünü de hazırlama ama-
cı bulunmasıydı. Ancak KAS’ın tamamlanmasından sonra yer adları sözlüğü 
ne yazık ki hazırlanamadı. KAS, sürekli olarak toplanan Çalışma Grubunun 
oturumlarında çeşitli kaynaklardan yararlanılarak özel üretim e-sözlük olarak 
hazırlandı. Yazılıma aktarılmasında kolaylık sağlaması amacıyla madde başı 
ad, köken, cinsiyet, anlam sütunları olmak üzere KAS işlem tablosu oluşturul-
muştu. Çalışma Grubunun, sözlüğe alınacak adlarla ilgili veri girişini tamam-
lamasından sonra Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Uzmanı Murat 



76 Elektronik Sözlük Bilimi ve Türk Dil Kurumunun E-Sözlükleri

Kara, gönüllü çalışmasıyla Kişi Adları Sözlüğü yazılımını hazırladı (Akalın 
2004: 103) ve e-sözlük, 5 Ocak 2004 günü TDK’nin ağ sayfasında kullanıma 
açıldı. Yazılımda 10.843 ad anlamıyla aranabildiği gibi, seçenekleme yoluyla 
kız veya erkek adı olarak veri tabanındaki dürüst, akıllı, güzel, cesur, çalışkan 
vb. anlamlardaki ad sorgulaması da yapılabilmektedir. Bazı adların köken ve 
anlamlarındaki düzeltmeler dışında veri tabanında güncelleme yapılmamak-
tadır.

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (ADS): Prof. Dr. Ş. H. Akalın, Prof. Dr. R. 
Toparlı ve Uzm. B. T. Aksu tarafından e-sözlük olarak hazırlanan ve kelime iş-
lemci dosyada oluşturulan tabloya işlenen sözlükte madde başı 2.396 atasözü 
ve 11.209 deyim türleri ve anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Türk Dil Kurumu 
Elektronik Dil Yayımcılığı Araştırma ve Uygulama Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan yazılım, 21 Mayıs 2009 günü Kars’ta düzenlenen II. Uluslararası 
Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nda kullanıma açılmıştır (Balcı 
2009a: 575-576; Akalın 2009: 3-13; Akalın 2010: 3-22). Yazılım esnek ara-
ma yöntemine uygun özellik taşımaktadır. Kullanıcı, arama çubuğuna atasö-
zü veya deyimin tamamını yazarak sorgulama yapabileceği gibi herhangi bir 
sözcüğün yalın veya ekli biçimini yazarak da arama yapabilmektedir. Örneğin 
kullanıcı “Ağaç yaşken eğilir” atasözünün anlamını öğrenmek isterse bunu 
aynen yazıp anlama ulaşabilir ama ekleşme sırasında son sesin ötümlüleşe-
ceğini göz önüne alarak ağa* biçimi ile arama yaptığında, sözün yalın veya 
ek almış ağaç, ağaca, ağacı, ağacın, ağaçta, ağaçtan vb. biçimlerinin içinde 
geçtiği atasözü ve deyimi de yazılım kullanıcıya sunabilmektedir. Ancak yazı-
lımın zayıf yönü, kullanıcının bu biçimde aradığı atasözlerinin yanı sıra ağa, 
ağaran, bağa, dağa, dağarcığına, kurbağaya vb. ilgisiz sözcüklerin geçtiği 
atasözleri ve deyimleri de göstermesidir. Yazılım veri tabanının söz birimleş-
tirme yoluyla yalın veya ekli madde başında geçen bütün sözcükleri göstere-
bilme veya GTS’de olduğu gibi yalnızca ADS’yi kullanırken arama çubuğuna 
yazılacak ilk üç harften sonra öneri sunma özelliğinin eklenmesi, e-sözlüğü 
daha da kullanışlı hâle getirecektir. ADS’nin geliştirilmiş atasözleri bölümü, 
Türk Atasözleri Sözlüğü adıyla yayım işlemleri şu anda TDK’de sürmektedir. 
Sözlüğün yayımlanmasından sonra ADS’nin atasözleri bölümü, b-sözlükten 
aktarılacak atasözleriyle sözlük veri tabanı güncelleştirilebilir.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (TBKKS): Edebî eserlerimizde 
kullanılan Batı kökenli sözcüklerin anlamlarıyla ve örnekleriyle birlikte veril-
diği sözlük Prof. Dr. Ş. H. Akalın, Prof. Dr. R. Toparlı, Prof. Dr. G. Gülsevin, 
Prof. Dr. M. Öner, Prof. Dr. E. Boz, Prof. Dr. H. Şirin, Doç. Dr. Ö. Öztekten, 
Doç. Dr. Ö. Ay ve Dr. Öğr. Üyesi M. Y. Kaya’nın yer aldığı Türkçede Batı 
Kökenli Yabancı Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu tarafından edebî eserlerin 
fişleme veya sayısallaştırılmış dosyalarının taranıp işlenmesiyle elde edilen 
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verilerle hazırlanmıştır. Bu özellikleriyle kökleri b-sözlük geleneğine dayanan 
türdedir. Madde başı sözcük, kökeni, tanımı ve tanıklarının kelime işlemci 
dosyalara işlenmesiyle hazırlanan veri tabanı, Prof. Dr. Ş. H. Akalın, Prof. 
Dr. R. Toparlı, Dr. Y. Dağlı ve Ş. B. Çavuşoğlu tarafından genel ağ ortamı-
na e-sözlük olarak aktarılmış ve TDK’nin yetmiş beşinci kuruluş yıl dönümü 
töreninde, 12 Temmuz 2007 günü erişime açılmıştır. Sözlükte edebî eserleri-
mizde geçen Batı kökenli 5.321 söz ve bunların yer aldığı 25.530 örnek cümle 
bulunmaktadır (TDK 2015: 5-8; Balcı 2007: 386-387). Çalışmanın b-sözlük 
olarak ilk yayımı 2015 yılında yapılmış, 2019 yılında da ikinci baskısı yayım-
lanmıştır. Yalnızca madde başı sözcüklerin aranabildiği veri tabanında güncel-
leme yapılmamaktadır.

3.1.1.2. Sayısallaştırılmış B-sözlükler

TDK e-sözlüklerinin önemli bir bölümünü, önceki yıllarda yayımlanmış 
sonradan sayısal ortama aktarılıp ağ sayfasında bir yazılımla aranabilir, mad-
de başı sorgulaması yapılabilir özellik kazandırılmış eserler oluşturmaktadır. 
Ancak bunların yazılımlaştırılması ve veri tabanlarının niteliği birbirinden 
farklılıklar göstermektedir. Örneğin GTS, bilgisayar ortamındaki 1998 baskılı 
TS dosyalarının madde başı sorgulaması yapılabilir bir yazılım ve arayüzle 
e-sözlüğe dönüştürülüp güncellenebilen bir yapıda erişime sunulurken e-Ta-
rama Sözlüğü doğrudan doğruya baskı sözlüğün optik karakter tanımlayıcı 
.pdf uzantılı dosyalarda arama yapılabilen ve görüntü olarak da aranan söz-
cükle ilgili verileri .pdf biçiminde kullanıcıya gösteren özelliktedir. Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü (TTAS) ise önceki yıllarda yayımlanmış Derleme 
Sözlüğü’nün ve onun yanı sıra yine TDK tarafından önceki yıllarda yayımlan-
mış ağız bilimi kitaplarının sözlük bölümlerinin hazırlanan özel bir yazılımda-
ki veri tabanına aktarılmasıyla oluşturulmuş yeni bir sürümüdür. Prof. Dr. A. 
B. Ercilasun başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlı-
ğınca yayımlanan Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü de TDK’nin sayısal 
ortama aktardığı b-sözlüklerdendir. Kısacası sayısallaştırılmış e-sözlüklerin 
yazılımlarının ve veri tabanlarının her birinin özellikleri kendine özgüdür.

Güncel Türkçe Sözlük (GTS): TDK’nin genel ağ sayfasında erişime açılan 
ilk sözlüğüdür. Dokuzuncu baskı TS’nin (1998) aradan geçen süre içerisinde 
geliştirilmiş biçimi bilgisayar ortamında bulunuyordu. Madde başı sorgulama 
yöntemi ile sözcüğün türüne, söylenişine, kökenine, anlamına ve tanıkları-
na erişimi sağlayacak yazılım o yıllarda görev yapmakta olduğum Çukurova 
Üniversitesinden Prof. Dr. Y. Ünlü ile Dr. S. Kandırmaz’ın gönüllü çalışmaları 
sonucunda hazırlandı. Sözlüğün TDK’nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde 
erişime açılacağı haberi basında yer alınca TS’nin genel ağ ortamında erişim 
haklarının kendisinde olduğunu ileri süren bir şirketin noterden gönderdiği 
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protesto Kuruma ulaştı. Aslında TS Kurumun eseriydi, ortada tartışmalı bir 
durum vardı. Hukuk müşavirimiz “şimdilik” bir başka adla sözlüğü genel 
ağda yayımlamanın olası sorunları ortadan kaldıracağını söyleyince aklıma 
Güncel Türkçe Sözlük adı geldi. Hem güncellenmiş bir sözlük veri tabanı-
nı kullanıma açacaktık hem de daha önemlisi kurulacak çalışma grubunda 
sözlük veri tabanını sürekli olarak güncelleyecektik. Hazırlanan yazılım ve 
arayüz, 11 Temmuz 2002 tarihinde düzenlenen TDK’nin yetmişinci kuruluş 
yıl dönümü kutlamaları kapsamında törenle erişime açıldı. Sözlüğün sanal or-
tamda kullanıma açılmasıyla sözlükteki her madde başının, her tanımın ve 
tanıklarının sorgulanması üzerine gelen eleştirileri ve önerileri incelemek, ge-
rekli düzeltmeleri ve eklemeleri yapmak üzere Güncel Türkçe Sözlük Çalışma 
Grubu3 kurularak sözlüğün geliştirilmesi çalışmaları başlatıldı. Kullanıcıla-
rın saniyede ortalama 53 sözcük araması üzerine oluşan yoğunluğu azaltmak 
amacıyla İstanbul’da dört sunucu kurulup erişimin hızı artırıldı. Başlangıçta 
TS’ye dayanan bu sözlük yazılımı ve veri tabanı, her geçen gün daha da geliş-
tirildi ve sözlüğün on birinci baskısı bu veri tabanına dayalı olarak hazırlandı. 
Veri tabanının anlam ve örneklerle geliştirilmesi aşamasında yazarlarımızın 
ve şairlerimizin eserlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla oluşturulan 
derlemden ilk kez bu baskıda yararlanıldı (Akalın 2011c: XXI). Genel ağda 
kullanıma açıldığı 2002 yılından TS’nin on birinci baskısının yayımlandığı 
2011 yılının son günlerine kadar sürekli olarak güncellenen GTS’nin 2012 
yılından bu yana tanımı değiştirilmesi gereken birkaç madde dışında gün-
cellemesi yapılmıyor. TS’nin önümüzdeki yıl yapılması tasarlanan on ikinci 
baskısından sonra GTS veri tabanı da güncellenecektir (Akalın 2002: 351-
357; Akalın 2005a: 3-14; Akalın 2005b: VII-XI.; Akalın 2006a: 3-23; Akalın 
2006b: 228-237; Akalın 2007b: 311-320; Akalın 2011a: 3-31; Akalın 2011b: 
109-118; Akalın 2011c: XIX-XXI.). Kısacası GTS, veri tabanı güncellenebi-
lir nitelikteki e-sözlük türündedir. TDK’nin 26 Eylül 2008 tarihinde ayrı bir 
e-sözlük olarak kullanıma açtığı Sesli Türkçe Sözlük’ün daha sonra yazılımına 
eklemlenmesiyle GTS, b-sözlükte bulunmayan bir özellik kazanmıştır.

Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü (BSTS): Türk Dil Kurumunun kurulu-
şundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çe-
şitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır. 
Veri tabanında çeşitli bilim ve sanat dallarına ait 185.332 terimin açıklaması 
ve yabancı dillerdeki karşılıkları bulunmaktadır. TDK’nin yetmiş dördüncü 

3 Söz konusu Çalışma Grubunun görevini tamamlayarak onuncu baskı TS’yi yayımlamak 
üzere TDK Başkanlığına teslim etmesinden sonra on birinci baskıyı hazırlamak üzere AK-
DTYK Yönetim Kurulunun 24 Kasım 2005 tarihinde 509/19 sayılı kararıyla Güncel Türk-
çe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu kurulmuştur. İki grubun birleştirilmesinin 
amacı TS ve Yazım Kılavuzu arasında birlikteliğin sağlanabilmesiydi.
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kuruluş yıl dönümü töreninde 12 Temmuz 2006 günü erişime açılan (Karakuş 
2006: 303-305) sözlük yazılımı, aslında içerisinde sayısı yüzü bulan terim 
sözlüğü barındırmaktadır. Bunlar içerisinde TDK tarafından başta Atatürk’ün 
eseri Geometri’deki terimler olmak üzere çeşitli yıllarda basılmış olan terim 
sözlükleri bulunduğu gibi, son yıllarda oluşturulan çalışma gruplarında ha-
zırlanan ve önce sanal ortamda erişime açılan sonra da yayımlananlar da yer 
almaktadır. Çalışma gruplarında (Akalın 2007a: 3-26) sözlüklerin hazırlanma-
sı da yöntem ve tür bakımından birbirinden farklılıklar göstermektedir. İlgili 
alandaki kaynakları tarayıp bilgisayar ortamında veri tabanı oluşturup kulla-
nım sıklığı, terim ve anlam farklılığı gibi özellikleri bu veri tabanı ölçeğin-
de tartışarak, kelime işlemci dosyalara veya işlem tablosuna aktarıp e-sözlük 
hazırlayan gruplar olduğu gibi, geleneksel fişleme yoluyla sözlük yazanlar da 
bulunmaktadır. Bu bakımdan BSTS, kendi içinde de farklılıklar gösteren çok 
sayıda e-sözlükten oluşmaktadır.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (KTLS): Türkiye Türkçesinde en 
çok kullanılan 7.000 sözcüğün Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, 
Tatar, Türkmen ve Uygur Türk yazı dilleriyle Rusçadaki karşılıklarının veril-
diği sözlük Prof. Dr. A. B. Ercilasun başkanlığında bir kurul tarafından hazır-
lanmış ve 1992 yılında Kültür Bakanlığınca yayımlanmıştır. Kültür Bakanlı-
ğından alınan izinle sözlük, Türk Dil Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Türk 
Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalışma Grubu tarafından sayısallaştı-
rılarak hazırlanan madde başı ve madde içi araması yapılabilir nitelikteki özel 
bir yazılımla e-sözlüğe dönüştürülmüştür. TDK’nin yetmiş beşinci kuruluş yıl 
dönümü töreninde 12 Temmuz 2007 günü erişime açılan (Balcı 2007: 386-
387) e-sözlük güncellenmemektedir.

(Derleme Sözlüğü) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (TTAS): TDK’nin 
1952 yılında başlattığı halk ağzından söz derleme çalışması sonucunda eklerle 
birlikte yayımlamış olduğu on iki ciltlik Derleme Sözlüğü (DS) 1963-1982 
yılları arasında dönemin baskı tekniğiyle basılmıştı (Aksu 2002: 143). Sözlük, 
TDK tarafından bilgisayar ortamına aktarılırken TDK’nin yayımlanmış ağız 
bilimi kitaplarının sözlük bölümleri de gözden geçirildi ve DS’de bulunmayan 
sözcüklerin de eklenmesiyle 231.268 söz varlığından oluşan TTAS, madde 
başı sorgulamasıyla anlam ve derleme yeri bilgisiyle 25 Mart 2008 tarihinde 
kullanıcıların erişimine açıldı (Akalın 2008: 303-315). Bu niteliğiyle TTAS, 
baskı DS’den ve yayımlanmış yirmi beş ağız bilimi kitabının sözlükçesinden 
oluşan geliştirilmiş bir veri tabanına sahiptir. Sözlük veri tabanı güncellenme-
mektedir.

Tarama Sözlüğü (e-TS): XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar olan 
dönemde yazılmış eserlerdeki Türkçe veya Türkçeleşmiş sözcüklerin taranıp 
fişlenmesiyle hazırlanan Tarama Sözlüğü 1963-1977 yılları arasında sekiz cilt 
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olarak TDK tarafından yayımlanmıştır (Aksu 2002: 144). Sonradan tıpkıba-
sımı da yapılan baskı sözlük taranıp sorgulanabilir biçime dönüştürülmüş ve 
hazırlanan özel bir yazılımla madde başı araması özelliğiyle yetmiş yedin-
ci Dil Bayramı kapsamında düzenlenen törende 26 Eylül 2009 günü erişime 
açılmıştır. Tanımlar yazılımın kullandığı harflerle gösterilirken b-sözlükte çe-
viri yazılı ve Osmanlı Türkçesi yazımıyla verilen tanıklar özgün biçimleriy-
le görselleştirilerek kullanıcıya sunulmaktadır. e-TS veri tabanı ve yazılımı, 
TDK Elektronik Dil Yayımcılığı Araştırma ve Uygulama Çalışma Grubu üye-
leri Prof. Dr. R. Toparlı, Prof. Dr. M. Çiçekler, Dr. Y. Dağlı, S. A. Kahraman 
ve Ş. B. Çavuşoğlu tarafından hazırlanmıştır. Doğrudan doğruya b-sözlüğün 
sayısallaştırılmasıyla ağ ortamında erişime açılan sözlüklerin en karakteristik 
örneği olan e-TS de güncellenmemiştir (Balcı 2009b: 561-562).

3.2. Çevrim Dışı Özel Üretim E-sözlükler

Bilgisayarlara veya akıllı telefonlara yüklenen özel bir yazılımın kuru-
lup etkinleştirilmesiyle çalışan e-sözlüklerin veri tabanı b-sözlüğe dayansa da 
özel üretim e-sözlük olarak nitelenirler. Günümüzde bu uygulamalar işletim 
sistemleri için geliştirilen çevrim içi elektronik ürün dağıtım ve satış mağaza-
larından (App Store veya Google Play) yüklenebilmektedir. Üreticiler, uygu-
lamalarındaki güncellemeleri kullanıcıya anlık olarak bildirmekte ve kullanı-
cının uygulamasını güncellemesi sağlanmaktadır. Böylece kullanıcı, çevrim 
içi olsa da olmasa da bu uygulamaları kullanabilmektedir. TDK’nin Türkçe 
Sözlük Uygulaması (TSU) her iki işletim sistemi için de uygun olarak hazırlan-
mış özel üretim e-sözlüklerdendir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yoğun 
diskten yazılım yükleme yoluyla TDK’nin kullanıma sunduğu tek e-sözlük ise 
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Yoğun Diski’dir (GTSYK-YD). Veri 
tabanı onuncu baskı TS’ye dayanan GTSYK-YD seçenekleme, seslendirme vb. 
uygulamalarıyla özel üretim e-sözlüklerdendir. Benzer nitelikleri taşıyan bir 
başka özel üretim e-sözlük ise İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Ya-
zım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski’dir.

3.2.1. Türkçe Sözlük Uygulaması (TSU): Akıllı cep telefonları ve tablet 
bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan uygulama TS’nin 2011 yılında 
yapılan on birinci baskısına dayanmaktadır. TSU, söz konusu taşınabilir cihaz-
lara indirilerek kurulması ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı kullanılabil-
mesi dolayısıyla diğer e-sözlüklerden ayrılmaktadır. Uygulama; sorgu kutu-
suna anlamı öğrenilmek istenen sözün en az iki harfi yazıldığında hem madde 
başlarına hem de madde içlerine ait seçenekler sunmaktadır. İstenen kelimeye 
ulaşıldığında TS’deki bilgilerin yanı sıra madde başına ait seslendirilmesine 
ve “Türk İşaret Dili”nde (TİD) parmak abecesiyle gösterimine ulaşılabilmek-
tedir. Bulunan sözcüğe daha sonra kolaylıkla ulaşabilmek için “Sık Kullanı-
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lanlar”a ekleme özelliği de vardır. Bu bölüme eklenen sözler, aranma sırasına 
göre değil, abece sıralamasında tutulmaktadır. “Geçmiş” bölümünde aranan 
sözler ise aranma sırasına göre saklanmaktadır. Aranan sözcüğe ait “Atasöz-
leri, Deyimler ve Birleşik Fiiller” bölümünde ilgili madde içleri abece sıra-
sında verilmektedir. Bu liste, atasözü, deyim ve birleşik fiillerin seçilmesine 
izin vermekte ve yine TS’deki bilgilerin yanı sıra madde başının TİD parmak 
abecesiyle gösterimine buradan da ulaşılabilmektedir. Aranan sözcükle baş-
layan veya biten sözler de “Birleşik Kelimeler” bölümünde abece düzeninde 
listelenmektedir. Bu liste, madde başlarının seçilmesine izin vermekte ve yine 
TS’deki bilgilerin yanı sıra madde başının seslendirilmesine ve TİD parmak 
abecesiyle gösterimine buradan da ulaşılabilmektedir. Uygulama, TDK Uz-
manı B. T. Aksu’nun TS’nin yapısı hakkında verdiği teknik bilgiler ışığında 
ve denetiminde yazılımcı H. Yumuş ve N. Özgedik tarafından hazırlanmış ve 
5 Şubat 2020 tarihinde hem Android hem de IOS tabanlı taşınabilir cihazlarda 
kullanıma sunulmuştur. Sözlük, çevrim dışı olarak kullanıldığında madde baş-
larının seslendirmesi dışında kalan bütün özellikleriyle kullanılabilmektedir.

3.2.2. Özel Üretim E-sözlük Yoğun Diskleri:

Kişisel bilgisayarlar için hazırlanan GTSYK-YD yalnızca madde başı ara-
ması değil, seçenekleme yoluyla başta madde içinde, sözcük türünde, köken 
bilgisinde ve kullanım alanında olmak üzere sözlük veri tabanında pek çok 
veriye ulaşma olanağı sağlayan özel üretim e-sözlük olarak tasarımlanmıştır. 
TDK’nin yetmiş beşinci yılına özel olarak hazırlanan bu sözlük, tarayıcıya 
gerek kalmadan ve çevrim içi olmadan kendi arayüzünde çalışmaktadır. Kul-
lanıcı, anlamını bilmediği sözcüklerin türünü, kökenini, anlamını, söylenişi-
ni, içinde geçtiği deyimi, birleşik fiili, atasözünü görebileceği “Söz Arama” 
düğmesinden bu bilgilere erişebilmektedir. Kullanıcı, arayacağı sözcüğün ilk 
birkaç harfini bu bölüme yazarak yazılımın önerdiği sözcüklerden istediğini 
seçip bütün bilgileri görebilmektedir. Kullanıcı, sözcüğün doğru söylenişini 
hoparlör simgesine tıklayarak dinleyebilmekte, ardından mikrofon simgesine 
tıklayarak kendi söyleyişini karşılaştırabilmektedir. Yazılımın bu bölümünde-
ki her sözcüğü Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) sunucuları G. 
Durna ve R. Aygün seslendirmiştir. Ayrıntılı Arama seçeneğindeyse sözcük-
lerin türlerine, kökenlerine, kullanım alanlarına, biçimlerine göre seçenekle-
me uygulamak mümkün olabilmektedir. Böylece kullanıcı herhangi bir dilden 
Türkçeye geçmiş bütün sözcükleri veya belirli bir alandaki terimleri anlamla-
rıyla, kullanım biçimleriyle, türleriyle görebilmektedir. Örneğin araştırmacı, 
yazılım veri tabanından yararlanarak bütün sıfatları veya zarfları görebileceği 
gibi, Arapçadan Türkçeye geçmiş zarflara da birkaç saniye içerisinde erişebil-
mektedir. Bir sözcüğün edebî metinlerde kullanımına da “Örnek İçi Arama” 
düğmesinden erişmek mümkündür. Şair, yazar adına göre de arama yapılabil-
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mekte, seçenekleme yoluyla edebî eserlerden seçilmiş örnekler görülebilmek-
tedir. Yazılım çeşitli söz oyunları da içermektedir. Bunlardan “Kafiye Bulma”, 
aslında sözcüklerin ters dizilimini veren bir yazılımdır.

İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yo-
ğun Diski (İOİTS-EYD) 2008 yılının Mart ayında çıkmıştır. Kişisel bilgisayar-
lar için hazırlanan bu yazılım da yoğun diskten bilgisayarlara yüklenebilmek-
te ve çevrim içi olmadan, herhangi bir tarayıcıya gerek kalmadan kendi arayü-
zünde kullanılabilmektedir. Özel üretim e-sözlük olarak çoğaltılan yazılımın 
veri tabanı TDK İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük’e dayanmaktadır. Bu 
yoğun diskte de GTSYK-YD’de olduğu gibi ayrıntılı arama ve seçenekleme 
özellikleri bulunmaktadır. Yoğun diskte ilköğretim öğrencilerinin Türkçe söz 
varlıklarını geliştirmeye yönelik çok sayıda oyun da yer almaktadır.

Her iki yoğun diskte güncelleme bölümleri bulunmaktaysa da yeni bas-
kıların yayımlanmasından sonra TDK ağ sayfasına yüklenecek güncelleme 
uygulamasıyla kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına yükledikleri e-sözlük 
yazılımlarının ve veri tabanlarının güncellenmesi hedeflenmişti. Ancak bu 
güncellemeler yapılmadığı gibi yeni işletim sistemine de uyum sağlanama-
dığından her iki e-sözlük ancak eski işletim sistemine sahip bilgisayarlarda 
kullanılabilmektedir.

4. Değerlendirme ve Sonuç

Çeşitli özellikleriyle incelediğimiz TDK e-sözlükleri, yazımızın girişinde 
de değindiğimiz gibi birbirinden farklı nitelikler göstermektedir. Teknolojide 
yaşanan değişim ve gelişimlerle birlikte geliştirilmeye çalışılan e-sözlüklerin 
tipolojileri aşağıdaki tabloda topluca gösterilmiştir:
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+ - - - ± + + + - -

Çevrim içi ağ sayfasında 
erişime açık

+ + + + + + + + - -

Çevrim dışı uygulama/
arayüz

- - - - - - - - + +

Madde başı arama + + + + + + + + + +
Seçenekleme - + - - - - - - + +
Güncelleme + - - - - - - - + +
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GTS: Güncel Türkçe Sözlük, KAS: Kişi Adları Sözlüğü, ADS: Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 
TBKKS: Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, BSTS: Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, 
KTLS: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, TTAS: Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
(Derleme Sözlüğü), e-TS: Tarama Sözlüğü, TSU: Türkçe Sözlük Uygulaması, GTSYK-YD: 
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Yoğun Diski, İOİTS-EYD: İlköğretim Okulları İçin 
Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski

Bu sözlüklere yakın zamanda yenileri de eklenecektir. Örneğin Türkiye 
Türkçesi Köken Bilimi Sözlüğü’nün A maddesinin önümüzdeki aylarda e-söz-
lük olarak TDK ağ sayfasında erişime açılması beklenmektedir. Öte yandan 
TDK’de 10 Ağustos 2005 tarihinde kurulan ve çalışmalarını büyük ölçüde 
tamamlayan Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubunun hazırlamış oldu-
ğu sözlüğün de sanal ortamda erişime açılmasıyla bu alandaki en kapsamlı 
e-sözlük kültürümüze kazandırılmış olacaktır. İster sayısallaştırılmış b-sözlük 
olsun ister özel üretim e-sözlük olsun TDK ağ sayfasında bulunan sözlükle-
re seçenekleme özelliklerinin eklenmesi, kullanıcıların veri tabanından daha 
etkin yararlanmalarını sağlayacaktır. TDK’nin yayımlamakta olduğu iki dilli 
sözlükler İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe, Türkçe-Sırpça, Bulgarca-Türk-
çe vb.lerinin de sayısallaştırılarak erişime açılması TDK’yi e-sözlük alanında 
yetkin bir kurum hâline getirecektir. Bu sözlüklerin yanı sıra Türkçe Sözlük’ün 
derlem tabanlı yeni bir sürümünün özel üretim e-sözlük olarak hazırlanması 
eş dizimlilik, sıklık, deyim, argo vb. sözlük türlerinin hazırlanmasına da kat-
kıda bulunacaktır.
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MECMUÂLAR ARASINDAN:  
BİR KASTAMONU ŞİİR MECMUÂSI

Eyüp AKMAN*

Metin

Gerek divan edebiyatında ve gerekse halk edebiyatında şiir yazmış şair-
lerin tam bir divanlarının oluşturulabilmesi için onların yazdığı şiirlerin çe-
şitlemelerine de (varyant) ihtiyaç vardır. Şiir mecmuaları bu bakımdan son 
derece faydalıdır. Bir şiirde okunamayan veya daha evvel yanlış okunmuş bir 
kelime, şiirin diğer çeşitlemesinde net olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şiir 
mecmuları daha ziyade yerel şairlerin şiirlerini ihtiva etse de zaman zaman 
büyük şairlerin şiirlerine de yer vermiştir. Hatta o büyük şairin daha evvel hiç 
bilinmeyen bir şiiri, şiir mecmuaları arasında bulunabiliyor1. Nitekim Kasta-
monu’da elimize geçen bir şiir mecmuası da bu tarz bir eserdir.

Mecmua, iç içe iki karton ciltlidir. Dış kapağın üstüne vişne çürüğü ren-
ginde ince bir kâğıt yapıştırılmıştır. Mecmua 16,5x12 ebadındadır. Baş ve son-
lardaki iki kapak hariç 35 varaktır. Arada bir varak kopmuştur. Defterin içine 
sayfa numarası verilmiştir. Toplamda defter 70 sayfadan oluşmaktadır. Defter, 
iki yanı kırmızı çizgilerle çizilmiş sarı renkli bir okul defteri görünümündedir. 
Defterde asıl şiirler orta kısımdadır. Zaman zaman kenarlara başka şiirler ilave 
edilmiştir.

İkinci kapağın başında kurşun kalemle yazılmış bir temellük kaydı var-
dır: “Haza mecmuâ Mergüze nahiyesinin İslam karyesinden Fazlızâde Molla 
Bekir Âgâhındır. Kimse mâni’ olmaya. 5 Muharrem 318. Fiatı 20 guruş”. Bu-
radan anladığımıza göre mecmua, 5 Mayıs 1900 tarihinde, 20 kuruşa, şu an 
Kastamonu’nun bir ilçesi olan İhsangazi, eski adıyla Mergüze nahiyesinden 
Molla Bekir Âgâh tarafından satın alınmıştır. Demek oluyor ki mecmuanın 
yazılma tarihi 1900 yılından öncedir. Bu kaydın dışında, mecmuayı kimin 
yazdığına dair bir kayıt yoktur.

* Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi.
1 Şiir mecmuaları arasında Fatih Köksal, Bâki ve Âşık Paşa’nın yeni şiirlerini tespit etmiştir. 

bk. Köksal 2016: 213, 239.  
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Mecmuanın ana sayfalarına yazılan yazı, okunaklı nesihtir ve siyah mü-
rekkeple yazılmıştır. Mecmuadaki yazılar tek elden çıkmıştır. Mecmuanın baş 
iç kapağında “Yâ Ali” ve “İmamköy” ibareleri vardır.

İç kapakta, kurşun kalemle sonradan yazılmış, Emrah’ın “söyle ağlasun” 
redifli bir şiirini görüyoruz. Birinci sayfada ise Fuzûlî’nin “Ey vücûd-ı kâmi-
lin esrâr-ı hikmet masdarı/ Masdarı zâtın olan eşyâ sıfâtın mazharı” beytiyle 
başlayan gazeli yer almaktadır.

İkinci sayfanın başında “Cenâb-ı Türâbi” yazmaktadır. Burada Türâbi’ye 
ait bir Kerbela Mersiyesi vardır. Bu sayfanın iki kenarında Erzurumlu Em-
rah’a ait “kerâmetinden” ve “dost” redifli iki koşma bulunmaktadır.

Mecmuanın tamamında yer alan şairler ve şiirlerinin bulunduğu sayfa nu-
maraları şöyledir: Fuzûlî (s. 1, 14), Türâbi (1, 3), Fevzi (4, 8, 9, 12, 20, 21, 
25, 43), Nûrî (3, 5), Nâbî (3, 17, 18), Râzî (6, 16), Ceyhûnî (6, 40), Surûrî 
(6), Vâsıf (10, 11, 12), Figânî (10, 39), Meydânî (10, 11, 13, 14, 15), Kemâlî 
(15), Hayâlî (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 59), Rüşdî (17), Sezâyi (25), 
Nevres (26, 27), Nef’î (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), Hayretî (35, 38), Nesîmî 
(36), Yahya Bey (37), Zahmî (41), Ruhî (44, 45), Râmiz (51), Emrah (2, 5, 7, 
13, 18, 19, 41, 42).

Defterde şairi belli olmayan şiirler de vardır. Defterin altmışıncı sayfasın-
dan son sayfasına kadar olan kısmında Arapça dualar yer almaktadır.

Yukarıdaki şairlerden Fevzi, Kemâli, Meydânî Kastamonuludur. Âşık Er-
zurumlu Emrah Kastamonu’ya gelmiş ve uzun süre burada yaşamıştır. Âşık 
Kemâli (1821-1892) ve Âşık Meydânî (1815-1897) Emrah’a çırak olmuşlar-
dır. Kemâli’nin çırağı da Âşık Fevzî’dir (Akman 2018: 276).

Tokatlı Nûri de Erzurumlu Emrah’ın çırağıdır. Nûri’nin çırağı da Cey-
hûnî’dir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki bu mecmuayı Kastamonu’da şiire 
meraklı birisi oluşturmuştur ve bu şiirleri Kastamonu’daki âşık ve şairlerden 
kaydetmiştir.

Diğer şiirler, tanınmış divan edebiyatı şairlerine aittir. Bu şiirler etraf-
lıca incelendiğinde daha önce yayımlanmamış olanlarına rastlayabiliriz. Biz 
burada sadece Erzurumlu Emrah’ın şiirlerini vermekle yetineceğiz. Şiirleri 
söz varlığı bakımından zengindir. “Kendi şerâfetin bilmeyen âdem/Ne bilsin 
gayrının şerâfetinden.” gibi atasözleri ve “Gönül beytullahtır cevr edip yık-
ma/Çeşm-i hakaretle kimseye” bakma gibi nasihat sözleriyle şiirleri ile edebȋ 
değer kazanmıştır. Mecmuayı incelemek üzere bir öğrencimize yüksek lisans 
tezi olarak verdiğimizi de ilave edelim.
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Erzurumlu Emrah’ın Şiirleri

A. Aruzlu Şiirler

1- Ey sabâ derdim budur dildâre söyle ağlasun2 
 Hasbihâlim ol lebi sükkâre söyle ağlasun

 Hüsnüne âşık olup aşkın yolunda her zaman 
 Çekdiğim mihnetleri ol yâre söyle ağlasun

 Vasf-ı hâlim söyleyim sen dinle ey bâd-ı sabâ 
 Ol güzeller serdarı hünkâra söyle ağlasun

 Sakla zârım duymasın kûyundeki o hâreler 
 Bülbül-i gûyendesi gülzâre söyle ağlasun

 Nâme yazsam derdiyle Emrah kan ağlar hâmeler 
 Öz dilinle ol şîrin güftâre söyle Ağlasun

Divan / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

2- Ey ismi gibi behcet-i esmâda ferîde3 
 Yokdur sana hemtâ hele hûride perîde

 Evsâfını evrâk-ı sahih üzre yazarken 
 Destimde tutuşdu bu şeb âhımla cerîde

 Çoktan beri söyletmedi ahvâl-i şeririn (?) 
 Bilmem ki o kâfir yine girmiş mi Girîd’e (?)

 Vasf eyleyemez kimse ‘izâr içre şükûfun 
 Kum saatidir sanki derûnun kederi de

 Emrâh gibi bir sâhib-i irfân ele girmez 
 Bir sencileyin dergah-ı hidmetde merîde

2 Bu şiir iç kapağa sonradan kurşun kalemle yazılmıştır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 
2014: 202, Divan 1332: 44.

3 Bu şiir on üçüncü sayfadadır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Divan 1332: 51, Erkal 2014: 236, 
Akman 2011: 189.
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Kalenderi / Mef û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe û lün

3- Ey gülşen-i behcette biten verd-i tarâvet/V’ey bûy-ı letâfet4

 Cennette mi ser çekdin ayâ serv-i kâmet/Bilmem ne alâmet
 Sen pâdişâh-ı kişver-i mahbûb-ı cihânsın/Sultân-ı zamânsın
 Gel tahta cülûs eyle ayâ şâh-ı adâlet/Sen şâh-ı vilâyet
 İnsân diyemem ben sana ey mâh-ı münevver/Ruhsâr-ı mübedder (?)
 Hüsnündeki var bunca nezâketli sabâhat/Allah’a emânet
 Cânâ bu nezâket bu letâfet bu ne zibâ/Şol nev-arûs âsâ
 Öğmüş de yaratmış seni meşâtta-i kudret/Vermiş sana ziynet
 Emrâh sana bülbül gibi ey ruhları gülgûn/Bin cân ile meftûn
 Gel pâdişâhım başın içün eyle inâyet/Kıl nâil-i vuslat

Müstezad / Mef û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe û lün (Mef û lü / Fe û lün)

4- Azîzâ tekye-i aşkın ezel irşâdı ben çıkdım5 
 O pîrin himmetinden feyz alan dil-şâdı ben çıkdım

 Bu meydâna hezârân merd-i kâmil çıkdılar ama 
 Velî aşk içre cânâ baş u cân nakkâdı ben çıkdım

 Geçürdi Vâmık Ferhâd Mecnûn nevbet-i aşkın 
 Bu esnâda habîbim anların endâdı ben çıkdım

 Hakîkat bî-sütûnunda çeküp nakkâşı âşıklar 
 Didiler var mıdır bu Şirin’in Ferhâd’ı ben çıkdım

 Bu meydâna çıkanlar ekseri zındık olur derler 
 Hezârân hamdülillah râh-ı Hakk münkâdı ben çıkdım

 Halas olmaz düşenler pençe-yi polada gamdan 
 Kazâ-yı aşkın ey âşık bugün sayyâdı ben çıkdım

 Ne şâirler çıkupdur Erzurum’dan lîk Emrâhî 
 Bu devrândan hakikat bezminin üstâdı ben çıkdım

4 Bu şiir kırk birinci sayfadadır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Divan 1332: 40, Erkal 2014: 
293, Akman 2011: 47.

5 Şiir kırk ikinci sayfadadır. Çeşitlemeleri için bk. Divan 1332: 40, Erkal 2014: 188, Akman 
2011: 44.
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Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

B. Heceli Şiirler-Koşmalar

1-  Şâd olmak dilersen ey dil-i nâşâd6 
 Fâriğ ol cihânın feragatinden 
 Meclis-i devrânda kalmadı bir dad 
 Sefer kılmak yeğdir ikâmetinden

 Gûş eyle pendimi ey nûr-ı dîdem 
 Bu pendi ârifler söylemiş akdem 
 Kendi şerâfetin bilmeyen âdem 
 Ne bilsin gayrının şerâfetinden

 Hakk’a ihlâs ile olanlar bende 
 Emrâhî anlardır aşka efgende 
 Eğer kâbiliyet yok ise sende 
 Ne fayda şeyhin kerâmetinden

2- Sür mâsivâyı safha-yı dilden7 
 Bekâyı nakş eyle levm-i hayâle 
 Kurtulmak dilersen bu kâl-ı kılden 
 Var intisâp et bir ehl-i hâle

 Dinle nasihatim ey ehl-i fünûn 
 Âdab-ı erkânda böyledir kânun 
 Kelâmın gümüşse sükûtun altun 
 Sükût ile ermiş eren kemâle

 Emrah âşık isen cemâl-i dosta 
 Cehd eyle iresin visâli dosta 
 Sabr-ı tahammül et celâl-i dosta 
 Celâlden ayrılır lutf-ı cemâle

6 Bu şiir ikinci sayfanın sağ kenarında kayıtlıdır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 
339, Akman 2011: 128.

7 Bu şiir, defterin ikinci sayfasının alt ve sol tarafında kayıtlıdır. Çeşitlemeleri için bk. Erkal 
2014: 307.
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3- Hayâl-i pâkindir kâşifü’l esrâr8 
 Güzellik kudretin eylemiş izhâr 
 Bu benzer ne hûri ne gılmânda var 
 Bunu bir yaratmış Allah desünler

 Açınca yüzünü zülf-i siyâhın 
 Feth ider zibâsı mihr ile mâhın 
 Dergâh-ı lütfunla sen güzel şâhım 
 Âşık-ı sâdıklar Emrah desünler

4- Cihân mı görünür çeşm-i uşşâka9 
 Firâkınla dâim nâre yanınca 
 Ser çekse inanmam ağyâr âfâka 
 Herkes feyz bulur itibârınca

 Dinle bu pendimi elden bırakma 
 Gönül beytullahtır cevr edüp yıkma 
 Çeşm-i hakâretle kimseye bakma 
 Dahi olursa da misl-i karınca

 Emrâh [her yerde bulur]10 çok itibâr 
 Her kim âkildir pendimi tutar 
 Kepenin altında ne erler yatar 
 El elden üstündür arşa varınca

5- Cemâlin görenler ey bedr-i münir11

 Evc-i melâhatda bu mâhı derler 
 Bu hüsn devlet-i mülk-i hûbânda 
 Ya han ya sultân ya şâhı derler

 Bu naz nezâket nedir vah sende 
 Hiç akıl mı kalır seni sevende 
 Bu cemâlde bu kemâlde bu tende 
 Yoktur anın gibi bir dahi derler

8 Bu şiir iki dörtlüktür ve beşinci sayfanın alt kenarındadır. Çeşitlemesi yoktur. İlk defa bu-
rada yayımlanmaktadır. 

9 Bu şiir defterin yedinci sayfasının sol kenarında kayıtlıdır. Çeşitlemeleri için bk. Akman 
2011: 151, Erkal 2014: 351.

10 Bu kısım asıl metinde okunamamış, diğer çeşitlemelerden tamamlanmıştır. 
11 Şiir, yedinci sayfanın sol kenarında kayıtlıdır. Çeşitlemeleri için bk. Karadağ 1996: 180.
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 Sen bir pâdişahsın hûbân içinde 
 Emsâlin bulunmaz devrân içinde 
 Sevdiğim defteri kalem içinde 
 Bize de bir dertli Emrâhî derler

6- Ben sana ne taksir ettim ey felek12

 Bir kadir bilmeze yâr ettin beni 
 Ben gül isterken bezm-i gülşenden 
 Sen nice hemdem-i hâr ettin beni

 Tıfl çağlarında çekdirdin sevdâ 
 Âkıbet eyledin âleme rüsvâ 
 Adem diyârında ey gani Mevlâ 
 Bilmem derd için mi var etdin beni

 Emrâh der bu hasret acı ölümden13

 Yandı ciğerciğim sûz-ı dilimden 
 Âkıbet ayırdın gonca gülümden 
 Bülbülüm işimi zâr ettin beni

7- Belki açılırdı baht-ı siyâhım14

 Güzellerde mürüvveti göreydim 
 Baktıkça olurdı kalb-i ferâhım 
 Mâh-ı cemâlin ziyâsın göreydim

 Gönül sevdi asla etmem inkârı 
 Yüreğimde yanar muhabbet nârı 
 Diyâr-ı gurbette ölmeden yâri 
 Semt-i yâre ziyâreti göreydim

 Emrâhî kimseye kalmadı cihân 
 Bir pula değmedi taht-ı Süleymân 
 Vakit gelüp teslim olduğu zaman 
 Çıkıp giden emâneti göreydim.

12 Şiir on sekizinci sayfanın sol kenarındadır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 316.
13 Son iki kelime metinde “ucı elemden” şeklinde yazılmıştır. 
14 Şiir on dokuzuncu sayfanın sağ kenarındadır. Şiirin çeşitlemesi yoktur. İlk defa tarafımız-

dan yayımlanmıştır. bk. Akman 2013: 292.
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8- El’amân bu deyrin sanemlerinden15

 Kâkülün uşşâka kemend ettiler 
 Zincir-i zülfüne âşüfte kılup 
 Ne küşâd ettiler ne şâd ettiler

 Mecnun Hakk yolunda Leylâ yüzünden 
 Anın içün gelmedi sahrâ yüzünden 
 Bülbül ağladıkça sevdâ yüzünden 
 Goncalar şâd olup guyend (?) ettiler

 Emrâh bülbül gibi hûbdur âvâzım 
 Dertli olan dinler nâğme-yi sâzım 
 Her kande okunsa şi’r-i mümtâzım 
 Gûş eden âşıklar pesend ettiler

Kaynaklar
Akman, Eyüp (2018), “Kastamonu Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı”, 81 İlde 

Kültür ve Şehir Kastamonu, Kastamonu Valiliği Yayınları.
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Gazi Kitabevi Yayınları.
Akman, Eyüp (2013), “Emrah Mahlaslı Yeni Şiirler”, Saim Sakaoğlu Armağanı, 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
Divân-ı Emrâh (1332), Muhammed Abdülaziz, Matbaa-yı Şems, Dersaadet.
Erkal, Abdülkadir (2014), Erzurumlu Emrah Divanı, Ankara: Birleşik Yayınları.
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yıldız Yayınları.
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ları.

15 Şiir on dokuzuncu sayfanın sol kenarındadır. Şiirin çeşitlemesi yoktur. İlk defa tarafımız-
dan yayımlanmıştır. bk. Akman 2013: 293.



ŞAİRİN ŞAİRE “ŞİİR ARZ ETMESİ”NİN  
SANATSAL YOLCULUĞU

İ. Hakkı AKSOYAK*

Günümüz diline “sunmak” diye aktarabileceğimiz “arz” eskiden yaşça 
ve makamca küçük olanın kendisinden büyük olana durumunu bildirmesi idi. 
Osmanlı şiir geleneği söz konusu olunca da aslında şairlerin padişahtan başla-
yarak daha alt kademedeki önemli devlet memurlarına genellikle kaside şek-
linde yazdıkları övgü şiirlerini sunarak bir bakıma isteklerini de dile getirmiş 
oluyorlardı.

Ne zaman oluşturulduğu kesin değilse de şiir sunmanın protokolü ve yol-
ları da aşağı yukarı belli idi. Önemli günler ve bayramlar “şiir arz etmek” için 
çok önemli bir fırsattı. Şairler bu günlere özgü şiirlerini hazırlayıp sunarlar ve 
emeklerinin karşılığını da maddi ve manevi olarak alırdı. Bazen de bir pro-
tokole uymadan şairin manzumesini doğrudan doğruya en üst makamdaki-
ne gönderdiği nadir de olsa görülmekteydi. Örneğin Gelibolulu Mustafa Âlî, 
kendi ifadesine göre bir kıtasını devletin en üst makamına “Güllerle Gönderil-
miştir” başlığı altında Divan’ına almıştır.

Elf Muharremi Evâhirinde ki Vakt-i Hazân idi 
Tâze Güllerle Cenâb-ı Saltanata Gönderilmişdür.

Benzüm firâkun ile sarardukça serverâ 
Sen gül açıl ki açıla fasl-ı hazânda gül (Aksoyak 2006: s. 1252)

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin kendine özgü bu yöntemi, şiirini sultana ulaş-
tırmada başarılı olmuş mudur bilinmez ancak oldukça ilginç bir deneme ola-
rak edebiyat tarihlerine girecek bir özelliktedir.

Buraya kadar yazdıklarımızla “arz etme”nin şair ve yönetici arasındaki 
ilişkisini kısaca anımsatmakla birlikte asıl amacımız şairler arasındaki “sanat-
kârane arz” konusuna odaklanmak istiyoruz.

* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
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Edebiyat tarihinin önemli şairlerinden Sâbit’in Divan’ında (öl. 
1124/1712), Nabi’nin (öl. 1124/1712) Divan’ında şairane “arz”lara iltifat et-
memeleri büyük bir olasılık ile bu geleneğin o yıllarda başlamadığını göste-
riyor. “Arz”ın edebî dönüşümündeki ilk örneklerinden biri İzzet Ali Paşa’nın 
(doğ. ?/öl. 1734) iki beytindedir.

Arz et bu şi‘ri destine sür rûyun İzzetâ 
Anın ki hâk-i pâyı olan ser-firâz olur (Kutlar 2019: 67)

Bu nazm-ı tâze-tarhı İzzetâ yârâna arz et kim 
Hüner-perverleri İstanbul’un tanzîre mâildir (Kutlar 2019: 178)

İzzet Ali Paşa, bu beyitlerin ilkinde şiirini sevgiliye ikincisinde adları-
nı anmadan “yaran”a yani dostlarına arz ediyor. Dostlarından gazelini tanzir 
etmesini istiyor. Aslında arz ettiği kişileri söylemiş olsaydı arkadaşlarını, be-
ğendiği şairleri öğrenilmiş olacaktı. Belki de şair dostlarının çokluğunu da 
belli etmek için “yaran” ifadesini kullanıyor. Paşa’nın şiirini arz ettiği dostla-
rın isimlerini vermiyor. Bu tarihlerden sonra şairler genel olarak gazellerinin 
son beytinde beğendiği şairlere gazel arz etmeyi sürdürüyorlar. Gazellerini arz 
ederken de onlardan bir takdir veya tanzir olduğunu belli ediyorlar. Mehmet 
Emin Beliğ (doğ. ?/öl. 1760-61) bir beytinde şairlere altın ve gümüş yerine 
caize olarak bir beğenilerin bildirildiğini anlatıyor ki şairin eleştiri konusu 
yaptığı bu durum aslında bir dönüşümü de belirtiyor. Şiir sunmanın artık mad-
di bir karşılığı kalmamıştır.

Bir zamân şâire ihsân olunurmuş zer ü sîm 
Şimdi medh ü gazele câʾize tahsîn olundu (Demirel 2005: 213)

Zer-i mahbûbdur üslûb-ı hikmet bûs-ı laʿlinde 
Meseldür Râtibâ meyhâneci almaz gazel virme (Kılıç 2005: 347)

Devlet büyüklerinin şiire değer vermediklerini en kuvvetli biçimde ifade 
eden de Sabih Ahmed Efendi (doğ. ?/öl. 1783) olmuştur. Ona göre zamanın 
anlayışı olmayan yeni makam görmüş yöneticilerine şiir okumak, gezgin der-
vişler gibi saz eşliğinde basit güfteli şiirler okumak olup bu da züldür. Bir baş-
ka beyitte de sevgiliye kavuşmada gazel ve kaside yazmanın önemini yitirdiği 
bu konuda altın ve gümüşün gerektiğini ifade ediyor.

Nev-devlet-i zemane-i nâ-fehme ey Sabîh 
Abdâlveş gazel okumak zül degül midür (Özdingiş 1998: 620)

Sıle manzûme-i vasla zer ü sîmîn gayrı 
Ne kasîde gerek ol yâre Sabîhâ ne gazel (Özdingiş 1998: 690)
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Şairler caize alamayacaklarını farkına vardıklarından devlet büyüklerinin 
adlarına bu kez de gazellerinde yer vermeye başladılar.

Hatemanzâdelerün eşbehi Ahmed Ağa kim 
Dehre anun gibi bir zât-ı mükerrem gelmez (Demirel 2005: 211)

Beliğ, bu ifadeler ile birlikte şiirin önemine dair beyitler de söylemeye 
devam ediyor. Mücevher ve inciye benzettiği şiirlerinin bilgili kişilere layık 
olduğunu söylemeyi dürdürüyor.

Kadr-i güher-i nazmı bilen kimse Belîğa 
Bin cân ile gencîne-i dîvânum ider arz (Demirel 2005: 148)

Dür-i sühanı nazma getürdünse Belîğâ 
Erzân anı nâ-dâna virilmez bu güherdir (Demirel 2005: 187)

Böylece şair, bir yandan şiirin değerini överken bir yandan da önemini 
yitirdiğini belirterek şiirin devlet katındaki değerinin düştüğüne de işaret et-
miş oluyor. Daha önceki yıllarda çağdaşı şairleri geçmeyi amaçlayan şairler, 
XVIII. yüzyılda şair dostlarının adlarını sohbet eder tarzda beyitlerde geçir-
meye başlarlar. Onlardan şiirlerine nazire yazmalarını, beğenmelerini, takdir 
etmelerini bekliyor ve istiyorlar. Râtib Ahmed Paşa (doğ. 1711?-22?/öl. 1762) 
Râmiz ü Rahmî Azîz ü Râtib ü Nimet’in şiir yazmanın güçlüğünü ifade ederek 
söz konusu şairleri beğendiğini edebî kamuoyuna ilan ediyor.

San‘at-ı şiiriyyede tanzîr olunmaz Râtibâ 
Râmiz ü Rahmî Azîz ü Râtib ü Ni‘met sana (Kılıç 2005: 163)

Bu tarz-ı tâzeyi yârâna Ratiba şimdi 
Aceb mi hâme nazîre ider ise teklîf (Kılıç 2005: 272)

Refet, Mehmed Azîz (doğ. 1723/öl. 1760) bir vezire sunduğu kasidesinde 
yaşadığı yıllarda devlet yönetimine eser sunmanın da devam ettiğini şu dize-
lerle gösteriyor.

Arz-ı dîvân eyleyip dîvân-ı âlî-şânına 
Oldu Re’fet bendene bu beyt-i garrâ müstedî (Kardaş 2008: 95)

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Kömürkayazâde Fennî, bu 
değişimi fark edip “arz etme” terimini en fazla kullanan şairlerden biri olarak 
şairler arasındaki iletişim ağını göstermektedir. Fennî Divan’ında beğendiği 
şairlerin adlarını gazellerinin son beytinde açıklar. Fennî bu değişimi fark edip 
“arz etme” terimini en fazla kullanan şairdir. (bk. Tablo 1)

Şairler, beğendiği şairleri gazellerinde övmeye başlar. Pertev aşağıdaki 
beyitte İzzet’in gazelindeki yenilikleri ve üslubu över.
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Mazmûn-ı nev ü hüsn ü edâ sûziş ararsan 
Pertev bulınur Hazret-i İzzet gazelinde (Bektaş 2004: 285)

Pertev, bir başka beytinde de “sadece söylediği” gazelini dostlarına arz 
etmek için layık olup olmadığı hususunda tereddüt yaşıyor.

Pertev bu gazel sâdece söylendi be-gâyet 
Arz itmege şâyeste mi yârân-ı azîze (Bektaş 2004: 288)

Yenişehirli İzzet, Âkif’in şiir kumaşını altınla dokumasına karşılık ken-
disinin arz etmek için sade bir kumaş dokuduğunu ifade ediyor. Sade kumaşa 
benzettiği şiirini sunmaya lâyık görmüyor.

Cenâb-ı Âkif-i zer-bâf-ı nazma arza nâ-şâyân 
Bu gûne bir nesîc-i sâde çıkdı destgâhumdan (Nar 2016: 413)

Yenişehirli İzzet ise şiir mücevherlerini Necip adlı şaire sunma hususun-
da utanıyor.

Gevher-i eşârımuz İzzet Necîbe arz içün 
Gark-ı bahr-ı hacletüz şerm ile âb altundayuz (Nar 2016: 347)

Gazelde arz etmenin kasideye göre çok öne geçtiğini gösteren ifadeleri 
Âkif (doğ. ?/öl. 1827) mahlaslı şairin Divan’ında görürüz. Şair usta şaire ga-
zelini sunmayla gazelinin hayat bulacağını söylüyor.

Âkifâ arz edegör pîşgeh-i üstada 
Bulmak istersen eger bu sühanın neşv ü nemâ (Admış 2007: 347)

Bir başka beytinde de Muhlis adlı kişiye hüner göstermek üzere “bu gece” 
redifli şirini bayram hediyesi olarak sunuyor.

Hazret-i Muhlisin Âkif bu gazel tarzında 
Bezmine tuhfe bir îdiyye bırakdım bu gece (Admış 2007: 449)

“Arz etmek” yani şairin şaire şiir sunma ifadesini 18. yüzyıldan 20. yüz-
yıla kadar yazılmış 100 kadar divanı gözden geçirerek Osmanlı’da şiirin dev-
let protokolünde öneminin azalışının nasıl bir süreç izlediğini belirlemeye 
çalıştık. Daha önce çoğunlukla bir protokolle sunulan şiir, 18. yüzyılın ilk 
çeyreğinden itibaren şairlerin birbirlerine şiir “arz etmeleri” gibi edebî ve sa-
natkârane bir şekle dönüştüğü görülüyor. Bu dönüşüm safhaları, edebî ilişkiler 
ağı ve ekonomik, toplumsal ve siyasi sebepler gibi birçok konuda da söyle-
necek yeni yorumlar ortaya çıkıyor. Gazellerin son beyitlerinde adları geçen 
Akif, Nimet, Şeyhülislam Muhammed Şerif Efendi, Rodoscuklu Kömürkaya-
zade Fennî, Ferrî, Sabîh, Çelebizâde Âsım, Seyyid Mehmed Efendi, Hâkim, 
Gurbî, Mustafa Sıdkî Efendi, Beylikçi İzzet Bey Divanı, Ârif Süleyman, Ab-
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bas Vesîm Efendi, Hatem, Kânî gibi daha çok ikinci planda kalan birçok şairin 
ismini aktaran gazeller bu sanatkârane arzın baş aktörleridir.

Şiir “arz eden ve edilen” şairler arasında muhakkak dostane bağlantı gö-
rülüyor. Buradan hareketle o günkü sanat ortamında hangi şairin hangi şairle 
bağlantılı olduğunu görmek mümkündür. Bir bakıma edebiyat tarihinin hazır 
örnekleriyle dolu bir malzemeyle karşılaşırız. Bir şairin bir başka şairin üstün-
lüğünü psikolojik bakımdan kabul etmesi; âdeta söz konusu kişiyi sanatın da 
ustası görür. Şairlerin beğendiği şairlerden nazire isteme de aslında beyitte adı 
geçen şairin üstünlüğünü kabul etmek anlamına geliyor ki önceki yüzyıllarda-
ki “şairane tefahürü” ortadan kaldırıyor.

“Şairane arz”, Türkçe belagat kitaplarında edebî terim olarak yer almasa 
da daha önce bir makaleyle duyurduğumuz, bir sanatçının bir başka sanatçıyı 
önder kabul etmesi anlamına gelen, “peyrev” terimiyle birlikte şiir sanatının 
geçirdiği evreleri gösteren önemli terimlerdendir.

Kaynaklar
Admış, Aysel (2007), Âkif Dîvânı: Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üni-

versitesi Yayınları.
Akkaya, Hüseyin (1995), Nevres-i Kadîm and his Turkish Dîvân, Harvard Üni-

versitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
Aksoyak, İ. Hakkı (2006), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-I) (Har-

vard University, 2006), Sources of Oriental Languages and Literatures 72. 
- Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-II) (Harvard University, 
2006), Sources of Oriental Languages and Literatures 73. - Gelibolulu Mus-
tafa Âlî’nin Divanları (Divan-III) (Harvard University, 2006), Sources of 
Oriental Languages and Literatures 74.

Aksoyak, İ. Hakkı (2020), “Peyrev Kelimesine Mana Elbisesi Giydirmek”, 
Halûk İpekten Anısına, (Yayımlanmak üzere olan bildiri kitabı).

Alkan, Sevim (2011), Ni’met Divanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek 
Lisans Tezi.

Arslan, Mehmet ve Aksoyak, İ. Hakkı (1994), Haşmet külliyatı: Divan, Sene-
dü’ş-şu’arâ, Vilâdet-nâme (Sur-nâme), İntisabü’l-mülk (Hab-nâme), Sivas: 
Dilek Matbaası.

Atik Gürbüz, İncinur (2011), Vâsık (İlâhîzâde Mehmed Emîn) Dîvân, Ankara: 
Grafiker Yayınları.

Bektaş, Ekrem (2004), Muvakkitzade Muhammed Pertev Hayatı, Sanatı ve Diva-
nı, Ankara Üniversitesi.

Demir, Hiclâl (2008), Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı, Hacettepe Üniver-
sitesi Doktora Tezi.



100 Şairin Şaire “Şiir Arz Etmesi”nin Sanatsal Yolculuğu

Demirbağ, Ömer (1999), Koca Râgıb Paşa ve Dîvân-ı Râgıb, Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Doktora Tezi.

Demirel, Hafize Gamze (2005), XVIII. Yüzyıl şairlerinden Belîğ Mehmet Emin 
Dîvânı, Doktora Tezi, Elâzığ.

Dursunoğlu Halit (1996), Şeyhülislam Muhammed Şerif Efendi’nin Hayatı, 
Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı, Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Kadriye, Alagöz (2016), Rodoscuklu Kömürkayazade Fennî Müşaare Divançesi, 
Ankara: Grafiker Yayınları.

Kaplan, Yunus (2011), “XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Nihalî ve Divançesi”, Selçuk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 29.

Karacan, Turgut (1991), Sabit Divanı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
Kardaş, Mehmet Nuri (2008), Re’fet Mehmed Aziz ve Dîvânı, Sakarya Üniversi-

tesi Yüksek Lisans Tezi.
Kılıç, Yasin (1996), Râtib Ahmed Paşa, Edebî Kişiliği, Divanı’nın Tenkitli Metni 

ve İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
Kırbıyık, Mehmet (1994), Ferrî Mehmed ve Dîvânı, Selçuk Üniversitesi Yüksek 

Lisans Tezi.
Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha (2019), Dîvân-ı İzzet ve Nigâr-Nâme (Tezkire-i Nigâ-

riyye), https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/67329.
Nar, Oktay (2016), Yenişehirli İzzet Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkitli 

Metni, Selçuk Üniversitesi.
Özdingiş,Vicdan (1998), Sabîh ve Divanı, Selçuk Üniversitesi Doktora Tezi.
Öztekin, Özge (2010), Çelebizâde Âsım Divan, Ankara: Ürün Yayınları.
Poyraz, Yakup (2008), Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) ve Dîvânı, Ondokuz Ma-

yıs Üniversitesi Doktora Tezi.
Sezen, Gülşen (2010), Mustafa Sıdkî Efendi Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Yük-

sek Lisans Tezi.
Sibel Akbulut (2007), XVIII. Yüzyıl Şairi Gurbî’nin Divanı, Marmara Üniversi-

tesi Yüksek Lisans Tezi.
Şen, Fatma Meliha (1995), Beylikçi İzzet Bey Divanı, İstanbul Üniversitesi Yük-

sek Lisans Tezi.
Tankuş, Mustafa (2002), Ârif Süleyman Dîvânı, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans 

Tezi.
Tuğluk, İbrahim Halil (2007), Abbas Vesîm Efendi Divanı, Gazi Üniversitesi 

Doktora Tezi.
Varışoğlu, Mehmet Celal (1997), Hatem Divanı, Atatürk Üniversitesi Yüksek 

Lisans Tezi.
Yazar, İlyas (2007), Kânî Dîvânı, Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Tezi.
Yiğit, Bilge Kaya (2015), XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Bolulu Mehmed Hanif ve 

Dîvânı, Bolu Üniversitesi Yayınları.



101İ. Hakkı AKSOYAK
Ta

bl
o 

1
A

N
A

N
A

N
IL

A
N

A
N

M
A

 Y
Ö

N
Ü

İS
T

E
Ğ

İ
B

E
Y

İT

Fe
nn

î
C

el
al

î
Ta

nz
ir

Fe
nn

î C
el

âl
iy

e 
n’

ol
a 

ar
z 

et
se

 şe
vk

 il
e

Ta
nz

îr 
iç

ün
 b

el
âg

at
-ı 

m
an

zû
m

ı c
â-

be
-c

â 
(s

. 8
3)

Fe
nn

î
A

rif
 E

fe
nd

i
Te

m
iz

e 
çe

km
e

B
u 

na
zm

ı F
en

ni
yâ

 Â
rif

 E
fe

nd
iy

e 
yü

rü
 a

rz
 e

t
Eg

er
 te

m
yî

z 
ed

er
se

 h
at

t e
di

p 
ol

m
a 

m
el

âl
 a

m
m

a 
(s

. 8
3)

Fe
nn

î
H

as
ib

H
ün

er
 g

ös
te

rm
e

B
u 

na
zm

ı m
âh

ya
 k

an
dî

li 
uç

ur
up

 F
en

ni
 ü

st
ad

a
H

ün
er

 a
rz

 e
t H

as
îb

-i 
rû

ze
-d

âr
a 

he
r ç

i b
âd

-â
bâ

 (s
. 8

3)

Fe
nn

î
Fa

zı
l

R
eʾ

is
-i 

Fâ
zı

la
 b

u 
na

zm
ı F

en
nî

yâ
 a

rz
 e

t
Fe

le
k 

is
te

r i
se

 b
âd

bâ
n 

be
hâ

sı
na

dı
r (

s. 
88

)

Fe
nn

î
Le

zi
zi

Fe
nn

î b
u 

ne
v-

ze
m

în
i L

ez
îz

iy
e 

ar
z 

ed
ip

Se
ng

-i 
H

is
âr

ı t
ab

-ı 
hü

ne
rd

en
 te

m
el

 k
op

ar
 (s

. 9
0)

Fe
nn

î
Le

zi
zi

N
az

îre
 il

tim
âs

 e
di

p 
bu

 n
az

m
ı F

en
nî

yâ
 a

rz
 e

t
Le

zî
zî

 ç
ün

kü
 b

ir 
us

ta
 d

eg
il 

eh
l-i

 h
ün

er
de

nd
ir 

(s
. 9

6)

Fe
nn

î
Zi

ve
r

Şi
iri

ni
 o

ku
m

as
ı

Fe
nn

iy
â 

ar
z 

ey
le

 e
şâ

rın
 c

en
âb

-ı 
Zî

ve
re

K
im

 b
u 

na
zm

ı o
ku

r i
se

 iz
z 

ile
 z

î-ş
ân

 o
lu

r (
s. 

10
4)

Fe
nn

î
N

eş
et

 E
fe

nd
i

A
rz

 e
t b

u 
na

zm
ı N

eş
ʾe

t E
fe

nd
iy

e 
Fe

nn
iy

â
C

ev
he

r-f
ür

ûş
-ı 

pe
y-

re
vi

n 
ol

 c
ev

he
rîs

id
ir 

(s
. 1

10
)

Fe
nn

î
Sı

rr
i E

fe
nd

i
B

u 
na

zm
ı F

en
ni

yâ
 S

ırr
î E

fe
nd

iy
e 

yü
rü

 a
rz

 e
t

O
ku

yu
p 

ba
st

-i 
af

v 
et

m
es

in
 n

ik
ât

-c
ûl

ar
ın

 b
is

ât
 (s

. 1
31

)

Fe
nn

î
Le

zi
zi

B
eğ

en
ilm

e
Le

zî
zî

ye
 d

em
-â

-d
em

 n
ev

-s
üh

an
 a

rz
 e

yl
ey

ip
Fe

nn
î K

itâ
b-

ı s
af

ha
-i 

m
ec

m
ûa

-i 
ta

bî
 g

az
el

le
ns

in
 (s

. 1
63

)

Fe
nn

î
Zi

ve
r

A
rz

 e
t b

u 
na

zm
ı Z

îv
er

 E
fe

nd
iy

e 
Fe

nn
iy

â
A

fv
 e

yl
es

in
 k

us
ûr

un
u 

te
m

yî
z 

ge
re

ks
e 

de
 (s

. 1
69

)

Fe
nn

î
Â

rif
 E

fe
nd

i
N

az
îre

 a
rz

 e
de

r Â
rif

 E
fe

nd
iy

e 
bu

 m
an

zû
m

u
A

câ
yi

b 
sa

çm
al

ar
 ta

hr
îr 

ed
er

 F
en

nî
-i 

bî
-ç

âr
e 

(s
. 1

70
)

Fe
nn

î
Zü

m
re

-i 
irf

an
B

u 
m

üf
er

rih
-i 

ne
v-

ze
m

în
i F

en
ni

yâ
 a

rz
 e

yl
ey

ip
Zü

m
re

-i 
irf

ân
 b

uy
ur

su
n 

sö
yl

e 
Sa

d-
âb

âd
ım

a 
(s

. 1
79

)

Fe
nn

î
H

as
ib

 E
fe

nd
i

A
rz

 e
t b

u 
ne

v-
ze

m
în

i [
.] 

üs
tâ

da
 F

en
ni

yâ
B

ak
m

az
 H

as
îb

 E
fe

nd
i o

 d
en

lü
 k

us
ûr

um
a 

(s
. 1

79
)

Fe
nn

î
Zi

ve
r

Fe
nn

iy
â 

Zî
ve

r E
fe

nd
iy

e 
bu

 n
az

m
ı a

rz
 e

t
Sö

yl
er

 o
l h

âl
is

-a
yâ

rı 
sa

na
 z

er
ge

rc
es

in
e 

(s
. 1

80
)

Fe
nn

î
Zi

ve
r

Fe
nn

iy
â 

te
m

yî
z 

iç
ün

 a
rz

 e
t b

u 
na

zm
ı Z

îv
er

e
O

l s
ef

îd
 e

yl
er

 im
iş

 e
şâ

rı 
çü

n 
er

zi
z 

gi
bi

 (s
. 1

84
)

Fe
nn

î
H

as
ib

C
ev

he
r-f

ür
ûş

-ı 
ta

b-
ı H

as
îb

ây
a 

Fe
nn

iy
â

A
rz

 e
t b

u 
dü

rr-
i r

iş
te

-i 
na

zm
-ı 

be
lâ

ga
ti 

(s
. 1

86
)





EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN  
MÜZEKKI’N-NÜFÛS’U

Abdullah BAĞDEMİR*

Müzekki’n-Nüfûs, Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî tarafından XV. yüzyıl-
da eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tasavvufi bir ahlak kitabıdır. Müzek-
ki’n-Nüfûs, içinde eski Anadolu Türkçesinin zengin söz varlığının bulunduğu, 
tasavvufa ait sözcük ve terimlerin kullanıldığı bir eser olmakla birlikte, aynı 
zamanda sufi ahlakının ve süluk adabının anlatıldığı bir ahlak kitabıdır.

Ahlak Kitapları ve Müzekki’n-Nüfûs

Eskiden bugüne uzanan zengin bir ahlak külliyatı bulunmaktadır. Doğru-
dan ahlak üzerine yazılmış kuramsal kitapların yanında, edebiyatın çeşitli tür-
lerinde ahlakla ilgili konulara da rastlanır. Ahlak (éthique, ethik, ethics), Arap-
ça ḫulḳ “huy” sözcüğünün çoğuludur ve insanın manevi karakterini başkala-
rından ayıran davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bazı huylar yaradılış-
tan gelir, bazıları ise sonradan alışkanlıkla ve eğitimle kazanılır. Yaradılıştan 
gelenler kalıcı iseler de alışkanlıkla ve eğitimle kazanılanlar değiştirilebilirler. 
Ahlak bilimi, doğruları öğretme amacıyla düzenlenmiş ahlak öğretisidir. Bu 
öğretiye göre ahlak bilimi, insana yakışan erdemleri edinme, insana yakışma-
yan erdemsizliklerden kaçınma bilimidir. Aynı zamanda ahlak, sağlığı koruma 
ve sağlıklı yaşama bilgisidir.

Semavi bir kaynağa bağlanmadan önce ahlak, doğal düzen olarak kabul 
ediliyordu. Ahlak bilimi adıyla anılan bu bilime Yunan filozofları Pythagoras 
(Fisagor), Sokrates (Sokrat), Platon (Eflatun) ve Aristoteles (Aristo) eserle-
rinde yer vermişlerdir. Muallimievvel Aristo ahlak bilimini bağımsız bir bi-
lim hâline koymuştur. “Aristo’nun ahlaka dair yazdığı eseri Kitāb al-Aḫlâḳ 
unvanı ile 12 kitaptan mürekkep olarak Ḥunayn b. İsḥāḳ tarafından tercüme 
edilmiş bulunduğu rivayet edilir.” (Vaux 1940: I. 158)

Yunan filozoflarının kurdukları doğal-akli ahlak sistemleri, İran’ın 
iyi-kötü ikilemine dayanan ahlak ilkeleri, Musevilerin sert-yasakçı düzenleri, 

* Dr. Öğretim Üyesi, Pamukkale Üniversitesi.
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Hristiyanların yumuşak-formalist gelenekleri ve İslamların adli-şeri nizamları 
hep uyulması gereken doğru kuralları göstermiştir. (bk. Ülken 1946: 280-296; 
Sarac 1959: 20).

Ümmet çağının başlıca karakteri, dinin her yönden topluma egemen ol-
masıdır. Kurʾan ve hadis, uyulan başlıca iki kaynaktır. Ahlak, hukuk ve felsefe 
bu kaynaklardan ilham alır. İslam ahlakı, kaynağını Kurʾan ve Sünnet’ten al-
makla birlikte bilge kişilerin “Pendname, Nasihatname, Vasiyetname” adıyla 
yazdığı öğüt ve tavsiye kitaplarını da kılavuz edinmiştir.

Muallimisani Farabi (870-950), Eflatun ve Aristo’yu incelemiş ve Aris-
to’nun felsefesini anlaşılır bir biçimde açıklayıp yorumlamıştır. Filozof, bir 
toplumun nasıl olması gerektiğini el-Medinetüʾl-fâzıla (çev. Danışman, 1956) 
adlı eserinde anlatmıştır. Bunun yanında İbn-i Sina (980-1036), Gazali (1058-
1111) gibi ahlakçılar da İslami esaslara dayanan ahlakı kayıt altına almışlar 
ve geliştirmişlerdir. Daha sonra gelen bilginler ise ahlakiyatı (adap ve ahlakı) 
sistemleştirmeye çalışmışlardır. Bu tür ahlak kitaplarının en tanınmışları şun-
lardır.

1. Yaḥyâ bin ʿAdî, Tehẕîbüʾl-aḫlâḳ.1

2. İbn-i Miskeveyh, Tehẕîbüʾl-aḫlâḳ ve taṭhîrüʾl-aʿrâḳ.2

3. Naṣîrüʾd-dîn-i Ṭûsî, Aḫlâḳ-i Naṣîrî.3

4. Celâlüʾd-dîn-i Devvânî, Aḫlâḳ-ı Celâlî.4

1 Yahya bin Adî’nin doğum tarihi bilinmemektedir. “Arap asıllı Hristiyan filozof, mantıkçı, 
ilahiyatçı ve mütercim. Bağdat yakınlarındaki Tikrît’te doğdu. Bu şehre nisbetle Tikrîtî, 
mantıkçı kişiliğine atıfla Mantıkî nisbeleriyle anılır. Fârâbî’nin vefatından sonra Bağdat 
mantık okulunun başkanlığına getirildi. İbni Adî, bir yandan Süryânîceden çeviriler yapar-
ken bir yandan da İslami eserleri istinsah etmiştir. 364’te (1 Ağustos 975) Bağdat’ta öldü.” 
(Doru 2013: 43. 237).

2 Fars asıllı İbn-i Miskeveyh (Muskûye), filozof ve filologdur. “Adap ve ahlaka ait birçok 
eserler de yazmıştır. Bunların içinde en mühimmi Tehzibülahlâk ve Tathirülârak’ıdır. Bu 
kitap İstanbul’da 1298 ve 1299 senelerinde ve Kahire’de de 1317’de basılmıştır. İbni Mis-
keveyh eski Yunanca ahlak kitaplarından Kabesin levhası denilen eseri manzum olarak 
Arapçaya çevirmişti. İbni Miskeveyh’in H 421’de (1030) vefat ettiği tahmin olunmakta-
dır.” (Aynî 1939: 6).

3 “Bilhassa riyaziyat, heyet ve felsefede teferrüt etmiş bilgin. H 597’de (1201) Horasan’da 
kâin Tûs şehrinde doğmuştur. Meşhur Merâga Rasathanesini Hülâgû’ya tesis ettiren, bura-
daki mesaisiyle İlhanî ziycini meydana getiren odur. Ahlâk-ı Nasîri’yi Kûhistan hâkimi 
Nasîrüʾd-dîn Muhteşem adına yazmıştır. Vefatı Bağdat’ta 672 (1274) yılındadır.” (Sarac 
1959: 22).

4 “Muhammed Esad bin Sadüʾd-dîn. Bilhassa kelam ve felsefede şöhret bulmuş, II. Bayezid 
devri bilginlerinden, Fars’ta Kâzerun şehri mülhekatından Devvan’da H 828 (1424) doğ-
muş, orada 908 (1502) tarihinde ölmüştür. Ahlâk-ı Celâlî adlı kitabı en muteber eserlerin-
den olup Farsçadır.” (Sarac 1959: 22).
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5. Ḥüseyn-i Vâʿiẓ-i Kāşifî, Aḫlâḳ-ı Muḥsinî.5

6. Ḳınâlı-zâde ʿAlî, Aḫlâḳ-ı ʿAlâʾî.6

Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs’u yukarıda adı geçenler gibi ku-
ramsal bir ahlak kitabı olmamakla birlikte, sufiyane ahlakı ve süluk adabını 
anlatan bir eserdir.

Eşrefoğlu, Eşrefoğlu Rûmî, Eşrefzâde, Rûmî, İznikî mahlaslarını kullanan 
Abdullah-ı Rûmî (ʿAbduʾllâhiʾr-Rûmî), tasavvufi halk edebiyatı yolunda Yu-
nus Emre takipçilerindendir.7 Künyesinden anlaşıldığına göre babası Eşref8, 
dedesi Mısırlı Muhammet’tir.9 Babasının önce Mısır’dan Hama’ya göçtüğü, 
sonra oradan İznik’e gelip yerleştiği söylenmektedir. “Eşrefoğlu’nun dili, tam 
ve öz Türkçe olduğuna göre babası ve dedesinin de Türk olduklarına, Mı-
sır’a herhangi bir münasebetle gittiklerine hükmetmek, sanırız ki doğrudur. 
Hele Rûmî, yani Anadolulu sözünü de mahlasına eklediğine bakılırsa bu hü-
küm daha da kesinleşir. Bursa’da Çelebi Mehmed Medresesinde tahsil etmiş 
o medreseye muîd, yani ders tekrarlayıcısı, asistan olmuştur. İyi bir tahsil 
gördüğü şiirlerinden ve bilhassa Müzekkiʾn-Nüfûs adlı mensur eserinden an-
lıyoruz.” (Gölpınarlı 1968: 390).

Eşrefoğlu Rûmî’nin Divan’ının ve Müzekki’n-Nüfûs adlı eserinin değeri-
ni pek çok kaynak belirtmektedir. Ahlak Dersleri (1930) ve Türk Ahlakçıları 
(1939) adlı kitapların yazarı Mehmet Ali Aynî bu konuda şunları söylemek-
tedir.

“Türk ahlakçılarının başına Eşrefoğlu’nu koyacak olursam doğru bir iş 
yapmış olacağımı zannediyorum. Çünkü bu zat, bundan beş yüz sene kadar 
evvel bütün Türklerin kolayca anlayabilecekleri bir şekilde ve kendi özünü, 

5 “Timur ahfadından Belh emiri Hüseyin Baykara devrinde yaşamış, Herat’ta vaizlik etmiş 
şair ve bilgin. Hüseyin Baykara’nın oğlu Mirza Muhsin adına ithaf etmiş olduğu Ahlâk-ı 
Muhsinî ile şöhret kazanmıştır. H 910 (1504) tarihinde vefat etmiştir.” (Sarac 1959: 22)

6 ʿAlî bin Emruʾllâh-ı Ḳınālı-zāde, “Kanuni Sultan Süleyman devri şair ve bilginlerindendir. 
Kûzattan Ispartalı Kadı Emrullah Efendi’nin oğludur. H 916’da (1510) bu şehirde doğmuş-
tur. 979’da (1572) vefat etmiştir. Edirne’de, İstanbul yolu üzerinde medfundur. Şuara tez-
kiresi sahibi Hasan Çelebi’nin babasıdır. Ahlâk-ı Alâî, hicri 971 yılı sonları ile 972 (1564) 
yılı arasında yazılmıştır. (Sarac 1959: 23-24); bk. Ahlâk-i Alâʾî, (haz. Hüseyin Algül), [ta-
rihsiz]: 13 vd.)

7 Tam künyesi şöyledir. “Hāẕā fī beyāni silsile-i müʾellif-i kitāb Şeyḫ ʿAbduʾllāh bin Eşref 
bin Muḥammediʾl-Mıṣriyyiʾl-meşhūr Şeyḫ ʿAbduʾllāhiʾr-Rūmiyyiʾl-İzniḳiyyiʾl-Ḳādirī.” 
(Eşrefoğlu Rûmî 1997: 39, 485. [21b-6, 7; 271b-5, 6]).

8 Gölpınarlı, “Eşrefoğlu” makalesinde babasının adının “Eşref Ahmed” olduğunu söyle-
mektedir. (Gölpınarlı 1968: 390)

9 Köprülü, dedesinin adını “Muhammed” biçiminde değil “Mehmed” biçiminde vermiştir. 
(Köprülü 1980: 361)
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içini nasıl ve ne yollarla temizleyebileceğini anlatmıştı… Eşrefoğlu bu ahlaki 
eserine (Müzekkin nüfus; yazılış senesi H 852) adını vermişse de bunu herke-
sin anlayamayacağını bildiği için yine kendisi bunun nefisleri arıtıcı demek 
olduğunu yazmıştır. Arıtmak, Türkçe, bir şeyi su ile temizlemek manasınadır. 
Bu kitabın en büyük meziyeti ve kıymeti evvela dilinin halis Türkçe olmasıdır. 
Kendisi (bu kitabı sırf Türkî dilince cem eyledim ki ol kitabın faydası umuma 
şamil ola) diyor. Eğer Eşrefoğlu’ndan sonra âlimler, edipler ve kâtipler bu dili 
o tabiilikten çıkarmasalar; Acem ediplerine takliden birçok istiareler, mecaz-
lar, cinaslar ve manasız terkipler ile ifsat etmeselerdi bugün ne yüksek ve tatlı 
bir edebiyatımız olacaktı.” (Aynî 1939: 59-60)

Arap harfli matbu kitaplarda da Müzekki’n-Nüfûs’un bir ahlak kitabı ol-
duğu belirtilmektedir. “Bi-ḥamdihi sübḥânehu ve taʿâlâ ʿilm-i aḫlâḳ ve maʿā-
rif-i Rabb-i ḫallâḳı ḥâvî iş-bu ʿAbduʾllâhiʾbni Eşrefüʾr-Rûmî ḳuddiseʾs-sâmî 
ʿârif-i Rabbânîniñ Müzekkiʾn-Nüfûs-nâm kitâb-ı ḥaḳâyıḳ...” (Eşrefoğlu Rûmî 
1301: 359)

Tasavvuf Cereyanı ve Müzekki’n-Nüfûs

Görünen dünyanın üstünde ve ötesinde görünmeyenin bilinci olarak ta-
nımlanan tasavvuf (mysticisme, mysticismus, mysticism), tarikatların uyduğu 
bir felsefe sistemidir. “Bu felsefedeki inancı benimseyenler de ehl-i tasavvuf 
adını alırlar. Bunun içindir ki kâmil insan, Tanrı’nın dışındaki her şeyden yüz 
çevirip aslına kavuşmak ve onun varlığında yok olmak ister. Bu ülkü ile her 
cefaya katlanır. Tasavvuf inancının esası da budur.” (Levend 1968: 176)

“Tasavvuf, bir batın ilmi, bir ledün ilimdir. Söze değil, hâle; dışa değil, içe 
ait ilimdir; daha doğrusu bir hikmettir.” (Sunar 1975: 169). “Tasavvuf yolu 
keşif yolu, delili de zevk ve vicdandır. Bilgi sağlamada iki yol vardır. Biri 
nazar ve istidlal yolu, akıl ve mantık yolu, diğeri de riyazet ve mücahede, 
keşif ve vicdan veya tasfiye yoludur. Nazar ve istidlalle birlikte şeriate 
de bağlanılırsa o ilme kelam denir ve eğer şeriata bağlanılmazsa o ilme 
felsefe denir. Riyazet ve mücahede yolunda da eğer dine bağlanılırsa o ilme 
tasavvuf denir... Allahʾa ulaşma yolu olan tasavvuf üç başlıkta toplanabilir: 
Züht ve ibadet yolu, tasfiye ve mücahede yolu, aşk ve muhabbet yolu.” 
(Sunar 1966: 111, 113)

“Tasavvufta belli başlı iki mezhep vardır: 1. Kıdem-i evvelde müşahede-i 
hak yani müessirden esere intikal usulüdür ki bu mezhebin mürevvici 
(Seyyid Ḥasan ʿAliyyüʾş-Şâẕilî) ve Muḥyiddîn-i ʿArabî addolunur. Felsefe-i 
garbiyyede buna kableʾt-tecrübe ‘a priori’ namı verilir. 2. Kıdem-i evvelde 
marifet-i nefs ile badehu müşahede-i hak yani eserden müessire intikal 
usulüdür. Bu mezhebin müctehidi İmam Ġazâlî idi. Felsefe-i garbiyyede bu 
kısma badeʾt-tecrübe ‘a posteriori’ diyorlar. Birinci usul ile işe başlayanlar 
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(Men ʿarefe nefsehu feḳad ʿarefe Rabbehu)10 kelamını esas ittihaz ederlerdi. 
İran’da, Bâyezîd-i Bisṭâmî, bu usul ile hikmet-i tasavvufu, lisan-ı aşk 
u vahdetle ifade ediyor. İbrâhîm bin Edhem ictihad ile talim-i mezhep 
eyliyordu.” (Ertuğrul 1917: 52)

Müzekki’n-Nüfûs, bunlardan birinci usulü takip eden bir eserdir. Çünkü 
Müzekki’n-Nüfûs’ta hem Muhyiddin-i Arabi’den söz edilmekte hem esas it-
tihaz edilen kelam geçmekte hem de Bayezid-i Bistami ve İbrahim bin Ed-
hem’in sözlerinden örnekler verilmektedir.

Eski dönemlerde tasavvufu yayan kurumlar tarikatlar ve dergâhlardı. 
“Tasavvuf esasları üzerine müstenit, ayin ve adab-ı mahsusaya tabi mesalik-i 
İslamiyyeye tarikat namı veriliyordu. Tarikatler, tererruattan sarf-ı nazar üç 
esaslı sınıfa irca edilebilirdi. 1. Ayin vesairede usul-ü cehrîyi kabul edenler. 
2. Ayin vesairede usul-ü hafîyi kabul edenler. 3. Melamîler.” (Ertuğrul 1917: 
52-53)

Burada da Müzekki’n-Nüfûs birinci usulü takip eder. Çünkü zikir, açık-
tan ve yüksek sesle söylenir.11 “Eşrefoğlu, Alevi-Bektaşî yahut Melamî-Ham-
zavî zümresine girmediği gibi zühdî edebiyata da giremez. Tasavvufun ‘varlık 
birliği’ inancına candan bağlı olmakla, bazı şiirlerinde bu inancı heyecanla 
sunmakla beraber onda Şiî yahut Bâtınî bir temayülün izine bile rastlanmaz. 
Sünnîlik çerçevesinden hiçbir vakit çıkmaz.” (Gölpınarlı 1968: 391)

Türkler arasında tasavvuf cereyanı miladi dokuzuncu ve onuncu yüz-
yıllarda yayılmaya başlamıştır. “Eski İran ananelerini göğsünde saklayan 
Ḫorâsân, İslamiyet’ten sonra tasavvuf cereyanının başlıca merkezlerinden 
biri ve belki de birincisi mahiyetinde idi; binaenaleyh maveraünnehir. İslami-
yet’ten sonra, bu cereyanın, İslamiyet’ten evvel takip ettiği yollardan Türkis-
tan’a gireceği gayet tabii bir hadise idi. Filhakika öyle oldı. Herât, Nîşâbûr, 
Merv nasıl üçüncü asırda mutasavvıflarla dolmağa başladıysa, dördüncü 
asırda Buḫârâ’da, Ferġâna’da da şeyhlere tesadüf edilmeğe başlandı.” (Köp-
rülüzâde 1918: 21)

“Dördüncü asırdan ibtidar ederek yavaş yavaş altıncı asra kadar İslam 
âleminde ‘Tarikatler’ teşekkül etmeğe başlamış, altıncı asırdan sonra ise bu 
gibi tarikat teşkilatı her sahada büyük bir vüsat ve ehemmiyet kazanmıştır.” 
(Köprülü 1926: 143). “Büyük Selçukî, Harzem ve Cengiz devletleri sırasında 
birbirini takip eden muhaceret dalgalarıyla beraber Anadolu’ya gelen bu 

10 Kim nefsini bilir Rabbini de bilir. “Men ʿarefe nefsehu fe-ḳad ʿarefe Rabbehunuñ sırrı 
öküşdür.” (Eşrefoğlu Rûmî 1997: 14)

11 “Sesli zikir yapan tarikatlardan biri olan Eşrefiyye, bu zikrin adap ve erkânının gelişmesin-
de de mühim katkıları olmuştur.” (Kara 1995: 80)
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dağınık derviş kafileleri büyük mutasavvıflara dayanmadığı ve yalnızca 
mübhem bir tasavvuf temayülü olarak kaldığı için teşkilatları da kolaylıkla 
dağılmakta idi. Ancak yedinci asır nihayetlerinden itibaren klasik Türk 
tasavvufunu takip ederek devamlı ve büyük tarikatler meydana çıkmaya 
başladı. Bunlardan en mühimleri ve zamanımıza kadar iz bırakanları 
Mevlevilik, Bektaşilik, Nakşilik ve Kadirilik’tir. Esasında Irak’ta bir Arap 
tarikati olan sonuncusu Anadolu’da yenileşerek bir Türk tarikati hâlini 
almıştır.” (Ülken 1933: 2. 251-252). “En devamlı ve büyük tarikatlerden 
olan Kadirilik, Irak’ta Abdulkadir-i Geylani (H 470-561) tarafından tesis 
edilmiştir… Abdülkadir’in menşe itibarıyla Türk olması çok muhtemeldir. 
Fakat hayatını Irak’ta geçiren ve eserlerini Arapça yazmış olan bu zatın 
açtığı cereyanı asıl millîleştiren Eşref-i Rûmî’dir.” (Ülken 1933: 2. 262-
263).

Selçuklular Dönemi’nde Anadolu’da halk Türkçe konuşmakla birlikte 
din ve bilim dili olarak Arapça, edebiyat ve siyaset dili olarak Farsça yürür-
lükte idi.

“Haberleşmelerde ve şer’i işlerde Arapçanın, divan işlerinde ve dâhilî 
muamelelerde daha ziyade Farsçanın, halk ile olan muamelelerde de 
Türkçenin kullanıldığını zannediyoruz… Mamafih Türkçenin XIII. yüzyılın 
sonlarından başlayarak devlet muamelelerinde yavaş yavaş ehemmiyet 
kazanmağa başladığı muhakkaktır… İşte bütün bu şartlar altında, 
Anadolu’da XIII. yüzyıl içinde Türkçe edebî eserler vücuda geldiğini 
görüyoruz… XIII. yüzyılda Anadolu’nun siyasi ve iktisadi vaziyeti, bilhassa 
ilk Moğol istilalarıyla başlayan maddi ve manevi burhan bu sahada tasavvuf 
cereyanını kuvvetlendirmişti.” (Köprülü 1980: 334-336)

Bir önceki yüzyılda başlayan edebî gelişmenin XIV. yüzyılda da sürdü-
ğünü görüyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla Osmanlı Beyli-
ği, Rumeli’deki fetihlerle güçlü bir imparatorluk meydana getirme yolunda 
önemli adımlar atmıştır. Beylikler Dönemi’nde ise en çok Karaman Beyli-
ği’nde Türkçeye önem verildiği görülmektedir. Böylece Türkçe hem resmî dil 
hem de bilim ve sanat dili olma yoluna girmiştir. “XIV. yüzyılda Anadolu’nun 
Konya, Niğde, Lâdik, Kastamonu, Sinop, Sivas, Kırşehir, Bursa, İznik gibi 
muhtelif merkezlerinde Türkçe eserler yazıldığını, bize kadar kalabilen na-
dir eserlerden anlıyoruz… Bu izahat gösteriyor ki XIV. yüzyıl Anadolu Türk 
edebiyatının büyük bir kuvvetle inkişaf ettiği millî dilin din ve ilim lisanı olan 
Arapça ile edebiyat dili olan Farsçaya karşı muvaffakiyetle mücadele ettiği 
bir devirdir.” (Köprülü 1980: 339, 352)

XV. yüzyılda klasik edebiyat, nazımda ve nesirde önemli temsilciler ye-
tiştirmiş, bunun yanında Arapça ve Farsçadan yapılan çevirilerle de pek çok 
eser ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda siyer kitaplarının en güzeli olan Mevlid, 
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Süleyman Çelebi tarafından 812’de (M 1409) Bursa’da yazılmıştır. Bu eser, 
halk tarafından sevildiği için geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Bu yüz-
yılda dinî ya da sufiyane edebiyat, Anadolu ve Rumeli’de yeni tarikatların 
kurulması ve yayılmasıyla güçlenmiştir. “Gülşen-i Râz, Mirsâdü’l-İbâd, 
Faslü’l-Hitâb, Tezkire-i Evliyâ gibi tasavvuf edebiyatının klasik mahsülleri-
nin tercümeleri yanında ahlâk-ı sûfîyâneye ve sülûk âdabına dâir manzûm 
ve mensûr muhtelif eserler yazıldı.” (Köprülü 1980: 359). Emir Sultan, Hacı 
Bayram-ı Velî gibi sufilerin ardında binlerce mürit toplanmış ve bunlar ara-
sından şairler ve yazarlar yetişmiştir. Yazıcıoğlu Mehmed, 853’te (M 1449) 
yazdığı Muhammediyye adlı eseriyle yalnız Anadolu’da değil, Orta Asya’da 
da büyük bir rağbet kazanmıştır.

“Müzekki’n-Nüfûs adlı eseri ve Divan’ı Anadolu’da ehemmiyetini asırlarca 
muhafaza eden Bayramiyye Tarikati’nin Eşrefiye şubesi kurucusu İznikli 
Eşrefoğlu lakabıyla meşhur Abdullah bin Eşref bin Mehmed (vefatı 874 hicri)12 
de bu devrin tanınmış sûfî şâirlerindendir. Ancak bu şöhret Yazıcıoğlu’nun 
şiirlerine benzeyen şiirlerinden ziyade kayınpederi Hacı Bayram-ı Velî gibi, 
etrafına pek çok müritler toplamaya muvaffak oluşundan ileri gelmektedir. 
Türkiye’de büyük sûfîlerin yetişmesi ve yeni tarikatler kurması, onlara ait 
Türkçe menakıp mecmuaları yazılmasını ve böylece Türk Hagiograhie’sinin 
teşekkülünü intâc etti.” (Köprülü 1980: 361)

Bu yüzyılda Emir Sultan, Eşrefoğlu, Hacı Bektaş-ı Velî, Kaygusuz, Ot-
man Baba gibi büyük şahsiyetler hakkında önemli eserler yazılmıştır. XIV. 
yüzyılda bu tür eserler daha çok Farsça yazılıyordu. XIV. yüzyıldan başlaya-
rak bunların hem Türkçe yazıldığı hem de adına hagiograhie denen “evliyâ 
menkıbeleri”nin çoğaldığı görülüyor.

“Eşrefoğlu veya Eşrefzade mahlaslı şiirleriyle halk edebiyatında meşhur 
olan Abdullah, dokuzuncu asır zarfında yaşamış ve Kadiriliğin Eşrefiye 
kolunu tesis ederek Anadolu’da yerleşmesine sebep olmuştur. Kayınbabası 
Hacı Bayram-ı Veli vasıtasıyla evvela Bayramiliğe intisap etmiş, fakat 
sonradan Hüseyin Hamevi’den Kadiriliği öğrenerek ona yeni bir şekil 
vermiş ve mahallî bir tarikat hâline getirmiştir. Fikrinin yayılmasına 
büyük bir tesiri olan divanından başka Müzekki’n-Nüfûs ismindeki eseri 

12 “Yûnus tarzında ilahiler yazmış olan Tekke şairleri pek çoksa da eserleri biraz Yûnus Em-
re’yi hatırlatabilenler azdır: Hacı Bayram Velî damadı ve Kādiriye tarikatı kollarından 
Eşrefiye şubesinin kurucusu olan, Müzekki’n-Nüfûs sahibi İznikli Eşref-Oğlu Rûmî’den 
(vefatı H 874/M 1469-70) başlayarak… eserlerinde az çok Yunus Emre’yi hatırlatabilir-
ler.” (Köprülü 1966: 295). Sicill-i Osmanî’de Eşrefoğlu Rûmî’nin vefat tarihi farklı veril-
miştir. “Eşref-i ʿAbdullâh-i Rûmî, maẓanne-i kirâm (keramet sahibi veli olduğu zannedi-
len) ve meşâyiḫ-i ʿiẓâm cümlesinden olup İzniḳ’de sâkin olmuş idi. 899’da orada irtiḥâl 
eyledi. Ḳabri ziyâretgâhdır; ilâhiyyâtı meşhûr idi.” (Meḥmed S̱üreyyâ 1308: 1. 388). “Bu-
radaki Eşrefoğlu’nun vefat tarihi yanlıştır.” (Kufralı, 1964: 397)
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ve tabedilmemiş bir Tarikatname’si vardır. Eşref-i Rûmî’nin en güzel 
eseri Müzekki’n-Nüfûs’tur. Çok sade Türkçe ile ve zengin halk kelimeleri 
ile yazılmış olan bu tasavvufi ahlak kitabı orta derecedeki fikir muhitinde 
büyük bir rol oynamıştır.” (Ülken 1933: 2. 263-264)

Müzekki’n-Nüfûs’un Adı ve Konusu

Müzekki’n-Nüfûs, Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî tarafından 1448 (H 852) 
tarihinde, eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tasavvufi bir ahlak kitabıdır. Ya-
zar, kendi zamanındaki kardeşlerinin hâllerinin döndüğünü, nefsiemmeranin 
yaramaz huylarını edindiklerini görünce aralarından uzlet edip çıktığını ve 
tutum ve davranışları bozulan kardeşlerinin kurtulmalarına ve bundan sonra 
gelen taliplerin nefis elinden kurtulup Allah’a kavuşmalarına sebep olması 
için bu eseri kaleme aldığını söylemektedir. Bunun için insanın nefsini ter-
biye edip emmareliğinden mutmainneliğe döndürmesi gerekir. Yazara göre 
insan gayret gösterir çalışırsa kötü huylardan kurtulup içini arıtabilir. Müzek-
ki’n-Nüfûs13, “nefisleri arıtıcı” demektir. Müzekki’n-Nüfûs’un konusu, kitabın 
adından da anlaşılacağı gibi nefis terbiyesidir. Arapça tamlamanın ilk sözcüğü 
olan müzekkī 14, zekiye (zekā, zekāt)15 kökünden “tezkiye16 eden, temizleyen, 
arıtan” anlamına gelir; nüfūs17 ise “nefs”in çoğuludur ve “nefisler” demektir.

13 Bu kitāba Müzekkī-i Nüfūs déyü ad vérildi, yaʿnī arıdıcı dénildi. (Eşrefoğlu Rûmî 1997: 
40. [21b-9])

 :müzekkī Ar. is. Ṣāf édici, c. müzekkiyyāt, ṣadāḳa-i zekāt. (Aḥmed Vefîḳ Paşa 1306 مزّكى 14
 Tezkiye éden, ṣāf [zekāt»dan sf. tefʾīl زكوة»] .müzekkī { ṣ. Ar. s̱: müzekkiyye ُمَزّكى .(1379
ve ḫāliṣ ḥāline ḳoyan… (Ş. Sāmī 1318: 2. 1331). ُمَزّكٖى müzekkī Ar. Tezkiye édici, éden; 
meʿāyibden berī ḳılıcı, ıṣlāḥ édici: Müzekkiʾn-nüfūs. (Ṣalâḥî 1322: 4. 476)

 to thrive (büyümek, gelişmek, felah bulmak); to grow (zekāʾ زكاء) zekā u زكى) زكا and زكو) 15
(büyümek, boylanmak), increase (büyümek; artmak, çoğalmak); to be pure in heart (kal-
ben saf/temiz olmak)… - zekiye a to grow, increase II to increase (büyütmek; artırmak, 
çoğaltmak), augment (artırmak, teksir etmek), make grow (ھ s.th.) (büyütmek); to purify 
(temizlemek, tathir etmek, tasfiye etmek), chasten (ھ s.th.) (terbiye vermek, terbiye etmek; 
teʾdib etmek)… (Wehr 1980: 379)

 züküvv ʿulüvv vezninde, neşv ü nemā bulmaḳ زكّو zekāʾ zāyıñ fetḥiyle ve زكاء (vāvī زكو) 
maʿnāsınadır ve bir kimse ehl-i ṣalāḥ (iyilik ehli) olmaḳ maʿnāsınadır ve mütenaʿʿim (te-
naʿʿum edici, niʿmet içinde yaşar) olmaḳ maʿnāsınadır. (Mütercim ʿÂṣım 1272: 3. 832). 
 zekāt, ḥaṣāt vezninde, her nesneniñ ḫāliṣ ve pākīzesine dénür, ṣafvet maʿnāsınadır ve زكوة
kişiniñ kendi mālından iḫrāc ve infāḳ eyledigi miḳdār-ı muʿayyene ıṭlāḳ-ı şerʿīdir ki mālını 
taṭhīr içün ifrāz éder. Şāriḥ dér ki زكاة zekāt lafẓınıñ aṣlı فعلة faʿaletdir, ṣadaḳa vezninde, 
ṭahāret (pak olmak) ve nemāʾ (artmak) ve bereket (artıp çoğalmak) maʿnālarına olup baʿ-
dehu māl-ı merḳūmda istiʿmāl olundı. (Mütercim ʿÂṣım 1272: 3. 832)

 Pāk ve temiz étme, meʿāyibden taṭhīr ve [ẕekāʾ»dan maṣ. tef‘īl زكاء»] .tezkiye { ss̱. Ar تَزِكيه 16
tebriye: Tezkiye-i nefs… (Ş. Sâmî 1317: 1. 402) 

 ,enfüs. 1. Rūḥ, cān, ḥayāt. n. 2. Ḥayāt-ı ḥayvānī انفس ,nüfūs نفوس :nefs { ss̱. ʿAr. cem نَفس 17
insāndaki ḥayvāniyyet, şehvete ve yiyüp içmek gibi iḥtiyācāt-ı māddiyyeye olan meyl-i ṭa-
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Eşrefoğlu Abdullah, kitabına nefis terbiyesiyle başlar ve nefsi dört kısma 
ayırır.

Birincisi, insanı sıradan hayvanlık derekesinde bırakan, her türlü kötü-
lüğe ve sapkınlığa sürükleyen “nefs-i emmâre”dir. Başka bir deyişle nefsin 
kötülüğü emrettiği nefs-i emmâre’dir ki “kötülüğü buyuran nefis” demektir ve 
emmâre, mübalağa ile emredici yani çok buyurucu ve buyurduğunu geçirici 
anlamına gelir. İnsana seyyi’âtı (kötülüğü) emreden nefis ve şehvetidir. Nefs-i 
emmârenin sıfatı her şeye meyyal olan kötü ve çirkin huylardır. Nefs-i emmâ-
renin yaramaz ve çirkin huyları heva, gazap, şehvet, hırs, buhl, ucb ve kibirdir. 
İnsanda kemal odur ki nefsinin ayıplarını bile ve onu ahlak-ı rediʾesinden 
döndürüp ahlak-ı hamide ile huylandıra.

İkincisi, insanı sıradan hayvanlık derekesinden çıkarıp kötülüğe ve sap-
kınlığa sürükleyen fikir ve davranışlarından vicdani rahatsızlık duymasını 
sağlayarak bunları levm etmesine, kınamasına vesile olan “nefs-i levvâme”-
dir. Başka bir deyişle nefsin kötülüğü levm ettiği nefs-i levvâme’dir ki “kötü-
lüğü kınayan nefis” anlamına gelir ve levvâme, pek levm edici, pek kınayıcı 
demektir. Yapılan kötü bir işten dolayı kişiyi ayıplayacak ve kınayacak nefis-
tir. Kötülüğü yaptıktan sonra ortaya çıkan vicdan rahatsızlığıdır. Nefs-i emmâ-
renin yaramaz huylarını terk edip kurtulmak mertebesidir.

Üçüncüsü, kötülükten kurtulup kendi hatalarını görerek iyiliğe yönelmiş 
kişinin artık Allah’tan ilham almaya başladığı “nefs-i mülhime”dir. Başka bir 
deyişle ilham edici nefs ki nefs-i mülhime “esinlenici nefis” adıyla anılır. Mül-
hime, ilham edici, esinlenici, kalbe feyz suretiyle ilka ve telkin edici demektir. 
Kalbe feyz suretiyle ilka ve telkin eden Cenab-ı Hak’tır. Bu mertebede nefis, 
Rabbani ilhamlar ile müşerref ve münevver olur. Zihin ve kalbe ilka olunan 
İlahi ilhamlara kavuşur. Bu mertebeye ʿilmeʾl-yaḳîn (şek ve şüphe etmeden 
bilme) mertebesi denir ki nefis, her nesnenin gerçeğini Allah’tan aldığı ilham-
la bilerek hayrı şerden seçer. Basiret gözüyle Hakk’ı görmek ve batın kulağı 
açılıp “ilham-ı Rabbani”yi işitmek ve Hak’tan gelen ilhamların zevkini bul-
mak mertebesidir.

Dördüncüsü, Allah’tan aldığı ilhamla kişinin kalbinin huzur ve sükûna 
kavuştuğu, şek ve şüphesinin kalmayıp rahatladığı mertebe olan “nefs-i muṭ-
ma’inne”dir. Başka bir deyişle kalbin ve zihnin bir şeye yatırılıp rahat, sükûn 
ve itmi’nan üzere olduğu nefs-i muṭma’inne’dir ki “kesin bilme ile kanmış ve 
inanmış olan nefis”tir. Buradaki muṭma’inne, itmi’nan hasıl etmiş, zihnini bir 

bīʿī: Nefsine maġlūb olmaḳ; Nefs-i emmāre = İnsānı kötilige sevḳ éden şehvet; Nefs-i 
levvāme = Kötiligi işledikden ṣoñra veḫāmetini ibrāzla levm ve taḳbīḥ éderek muʿaẕẕeb 
édici ḥāl, vicdān rāḥatsızlıgı; Nefs-i muṭma’inne = İyiligi kötilikden farḳ ve temyīz éderek 
adama vaẓīfe-i insāniyyeti ṭanıtdıran ḳuvvet… (Ş. Sâmî 1318: 2. 1466)
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şeye yatırıp rahatlamış demektir. Bu mertebeye ʿayneʾl-yaḳîn (gözüyle gör-
müş gibi bilme) mertebesi denir. Bu, ulemanın çokça girdiği rüya mertebesi-
dir. Burada şek, vehm ve hayal karanlığı yok olur. Bunun sonucunda ricat-i 
kahkariyye (mücadele ederek geri çekilme, geri dönüş) düşünülemez. Nefs-i 
muṭma’inne’nin iyi ve güzel huyları şunlardır: Haya, sehavet, şecaat, hilm, te-
vazu, mürüvvet, kanaat, sabır, şükür. Bundan sonra ise nefs-i muṭma’inne’nin 
sıfatları olan ve kişinin Allah’tan razı olduğu “râżiye”; Allah’ın da o kişiden 
razı olduğu “marżiyye” mertebesi gelir. Son mertebe ḥaḳḳeʾl-yaḳîn (doğrulu-
ğundan asla şüphe duymadan bilme) adını alır.

Sufiyane ahlak ve süluk adabınca bir varlığa ait nitelikleri söylenenlerle 
ve kanıtlarla işitecek olursak onun hakkında ilmelyakin elde ederiz. Bu nite-
likleri bizzat görürsek aynelyakin elde ederiz. Bu nitelikleri nefsimizde yaşa-
dığımız zaman onun hakkında hakkelyakin elde etmiş oluruz. Birincisi akıl 
ehline, ikincisi bilgi ehline, üçüncüsü irfan ehline aittir. Tasavvufa göre mut-
lak varlık hakkındaki bilgi bu üç mertebeden geçerek elde edilir. Gerçek bilgi, 
mutlak varlığı kendi nefsinde yaşayanın bilgisidir.

Daha sonra yazar, “Kitabın tertibi iki bap üzerine kılındı.” (Eşrefoğlu 
Rûmî 1997: 40), demektedir. Kitabı okuyanlara birinci bapta şu konular bil-
dirilmektedir: 1. Dünyayı ve dünya muhabbetini (bildirir) ve muhabbetine se-
bep nedir? 2. Dünyanın terkini (bildirir) ve terkine sebep nedir? 3. Dünyayı 
sevmenin ziyanı nedir? 4. Terkinin faidesi nedir ve sebebi nedir? 5. Dünyanın 
misali neye benzer? 6. Bu dünyaya muhip olup dünyalık cemedenlerin misali 
neye benzer? 7. Nefs-i emmarenin sıfatları nelerdir?

Sonra yukarıdaki konuların beyan edildiği fasıllara yer veriliyor. Fasl: 
Bahilliği ve sehaveti beyan eder. Fasl: Tevekkülü beyan eder. Fasl: Sabrı be-
yan eder. Fasl: Gazabına sabretmek beyanındadır…

İkinci bapta ise şu konular işlenmektedir: 1. Bu nefs-i emmareyi nice 
terbiyet etmek gerektir kim mutma’inneye tebdil ola. 2. Bir şeyhe nice iradet 
getirip (bağlanıp) mürit olmak gerek? 3. Tevbe ve teveccüh etmek nice olur? 
4. Nice kişileri şeyh edinmek gerektir? 5. Şeyhlik mertebesi nedir ve ne ma-
kamdır? 6. Müritlik makamı nedir ve müritliğin şartları ve adapları nedir? 7. 
Zikrullaha meşgul olup çile ve halvet çıkarmak nice olur? 8. Hazret’e kığrıl-
mak (çağrılmak) nice olur?

Yine buradaki konuların açıklandığı fasıllar yer alıyor. Birinci fasl: Açlı-
ğı beyan eder. İkinci fasl: Az söylemenin faydasını ve çok yemenin ziyanını 
bildirir…

Müzekki’n-Nüfûs, Orta Çağ’ın felsefi, sosyal ve kültürel özelliklerini yan-
sıtan bir eserdir. O çağın dünya görüşünü, değer yargılarını, sorunlar karşısın-
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da insanların aldıkları tavrı göstermesi bakımından ilginçtir. Eserde evrenin 
yaratılışı ve eskiliği, varlık sorunu, insanın yaratılışındaki hikmet, dünyanın 
yok oluşu gibi konularla ilgili bilgiler verilmiştir. Yazar, içinde yaşadığı top-
lumun durumunu ele alarak toplumdaki aksaklıkları gündeme getirmiş ve bu 
aksaklıkların nasıl düzeltilebileceğinin yollarını göstermiştir. Bu eser aynı za-
manda halk edebiyatına özgü efsane, masal, menkıbe, hikâye türünden malze-
meyi de içermektedir.

Sonuç olarak daha çok şehir merkezlerinin dışında yaşayan, orta dere-
cedeki fikir çevresinde rağbet gören eser, hem onların dinî konularda bilgi-
lenmelerini sağlamış hem de iyi bir tasavvufi ahlak kuralı vererek toplumun 
eğitilmesine yardımcı olmuştur.

Müzekki’n-Nüfûs’un Dili

Türk dili ürünleri arasında yüzyıllar içerisinden süzülerek zamanımıza 
dek ulaşan ve bugün sadeleştirmeye gerek duymadan okunup anlaşılabilen 
pek az eser vardır. Bu tür eserlerin en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz Mü-
zekki’n-Nüfûs’tur. XV. yüzyıl eski Anadolu Türkçesinin güzel örneklerinden 
biri olan Müzekki’n-Nüfûs; dili, söz varlığı ve anlatım özelliği bakımlarından 
dikkate değer bir eserdir.

XV. yüzyılda Anadolu’da ve Rumeli’de devam eden Türkleşme ve İs-
lamlaşma sürecinde İslami inanışları halka yaymak, halkı etrafında toplayıp 
onları bu inançlar doğrultusunda bilgilendirmek ve onları tasavvufi ahlak ko-
nusunda eğitmek amacıyla halkın anlayabileceği sade bir dille yazılmış olan 
Müzekki’n-Nüfûs, teşkilatçı tasavvuf ürünlerinin ilk örneklerindendir.

“Müzekkiʾn-Nüfûs, heyet-i mecmuası itibariyle aşk ve mücahede vadisinde 
yazılmış bir eserdir. Divanlarında aşk ve irfana dair pek çok mesrudat 
(güzel, düzgün söylenmiş sözler) vardır. Yunus Emre divanı gibi tarih-i 
lisan-ı Osmani nazarından kıymettardır.” (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 1. 
17).

“Müzekkiʾn-Nüfûs telif-i meşhurudur. Eski Türkçe için bir numune sayılır. 
İlahiyat tarzında eşarı da vardır.” (Muallim Nâcî 1308: 59).

“Müzekkiʾn-Nüfûs matbudur. Fakat el yazısı nüshaları ile matbuu arasında 
bazı farklar vardır. Eski Türkçe kelimeler için en zengin menbaalardandır.” 
(Ülken 1933: 2. 264).

“Müzekkiʾn-Nüfûs; tasavvufî meseleleri ihtiva eden bu eser, Eşrefoğlu 
namıyla meşhur Abdullah bin Eşref’in kaleme aldığı kıymettar bir kitaptır. 
On beşinci asır dilinin güzel bir yadigârıdır. Hem yüksek bir bilgin hem 
de değerli bir halk şairi olan Eşrefoğlu 1469’da (H 874) İznik’te ölmüştür. 
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Şiirleri heyecanlı ve sade bir şive ile yazılmıştır.” (Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
1934: 77).

Müzekki’n-Nüfûs’un Söz Varlığı

XV. yüzyıl ortalarında yazılan Müzekki’n-Nüfûs, Eski Anadolu Türkçesi 
Dönemi özelliklerini göstermektedir. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi, bir yan-
dan eski Türkçenin izlerini taşırken öte yandan köklerde ve eklerde birtakım 
ses ve biçim ayrılıklarının ortaya çıktığı bir dönemdir. Müzekki’n-Nüfûs, bu 
dönemin dil özelliklerini ve söz varlığını geniş bir biçimde yansıtmaktadır. 
Bütünüyle canlı bir halk Türkçesiyle yazılmıştır. Bilindiği gibi bu dönemden 
sonra giderek Türkçe sözlerin yerini Arapça ve Farsça sözlerin aldığı; biçim, 
ölçü ve uyak zorunluklarından Arapça ve Farsça ögelerin dile çokça sokuldu-
ğu Osmanlı Türkçesi Dönemi’ne girilecektir. Nazım dilini bir yana bırakırsak 
nesir dili dönemin sonlarına kadar bozulmadan kalabilmiştir. İşte bu dönemin 
dili, söz varlığının henüz bozulmadığı, Türkçe sözlerin yaygın biçimde kul-
lanıldığı, daha sonraki dönemlerde yabancı dillerden alınan pek çok sözün 
Türkçe sözlerle karşılandığı bir dönemin dilini yansıtmaktadır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde yazmalar bölümünde bulunan 281 va-
raklık A/143 numarayla kayıtlı yazma, tarafımızdan doktora tezi olarak ha-
zırlanmıştı. Söz varlığı için adı geçen nüshadan 12b’ye kadar olan bölüm ta-
ranmıştır. Taranan sözlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu taramada yazma 
nüsha ile matbu eserler arasında bazı farklar olduğu görülüyor. Örnek olarak 
yazmada “riyāżet ve mücāhedāt eylemek ile ve ẕikruʾllāhı géce gündüz kes-
meyüp çoḳ étmek ile” ibaresi, matbu metinde “mücāhedāt ve riyāżāt eylemege 
ve ẕikruʾllāh géce gündüz lā-yenḳaṭıʿ çoḳ étmek-le” biçiminde yer almıştır.18 
Ayrıca yazmada Türkçe “kesmeyüp” sözü yerine, matbu metinde Arapça “lā-
yenḳaṭıʿ ” sözü geçmektedir. Bunun dışında metinde yoḳaruluḳ “yukarılık, yu-
karıda, yüksek” biçiminde geçen sözcük Tarama Sözlüğü’nde bulunmamak-
tadır. Yine yüklenmek “almak” sözcüğü Tarama Sözlüğü’nde yer almamıştır. 
Kısaca Müzekki’n-Nüfûs bize Türkçe sözler bakımından zengin bir söz varlığı 
sunmaktadır.

18 “Bu nefs-i mülhime issi kim vardur anlar çoḳ riyāżet ve mücāhedāt eylemek ile ve ẕikruʾl-
lāhı géce gündüz kesmeyüp çoḳ étmek ile ve nefslerini ol ṣıfāt-ı rediyyeden bir uġurdan 
ḳurtardılar ve beşeriyyet ḥicābın baṣīret gözinden götürdiler.” (Eşrefoğlu Rûmî 1997: 20 
[11a-5]). “Bu nefs-i mülhime issi kim vardır anlar çoḳ mücāhedāt ve riyāżāt eylemege ve 
ẕikruʾllāh géce gündüz lā-yenḳaṭıʿ çoḳ étmek-le ve nefslerini ol ṣıfāt-ı rediyyeden bir uġur-
dan ḳurtardılar ve beşeriyyet ḥicābın baṣīret gözinden götürdiler.” (Eşrefoğlu Rûmî 1281: 
12)
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Sonuç

Divan’ı ve Müzekki’n-Nüfûs’u ile Anadolu’da önemini yüzyıllarca koru-
yan Bayramiye Tarikati’nin Eşrefiye kolu kurucusu, İznikli Eşrefoğlu lakabıy-
la ünlü Abdullah bin Eşref bin Mehmed (öl. 1469) on beşinci yüzyılın tanınmış 
sufi şair ve nasirlerindendir.

Müzekki’n-Nüfûs, Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî tarafından 1448 tarihinde, 
eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tasavvufi bir ahlak kitabıdır. Yazar, eserini 
kendi zamanında tutum ve davranışları bozulan kardeşlerinin kurtulmalarına 
ve bundan sonra gelen taliplerin nefis elinden kurtulup Allah’a kavuşmalarına 
sebep olması için kaleme almıştır. Müzekki’n-Nüfûs, “nefisleri arıtıcı” demek-
tir. Arapça tamlamanın ilk sözcüğü olan müzekkī, zekiye (zekāʾ, zekāt) kökün-
den “tezkiye eden, temizleyen, arıtan” anlamına gelir; nüfūs ise “nefs”in ço-
ğuludur ve “nefisler” demektir. Kitabın konusu, adından da anlaşılacağı üzere 
“nefis terbiyesi”dir.

Müzekki’n-Nüfûs, bir ahlak kitabı olarak sufi ahlakını ve süluk adabını 
anlatan bir eserdir. Tasavvufta sebepten sonuca giden mezhebin temsilcisi 
olan Muhyiddin-i Arabi ekolünün takipçisidir.

Müzekki’n-Nüfûs, Anadolu’da ve Rumeli’de devam eden Türkleşme ve 
İslamlaşma sürecinde İslami inanışları halka yaymak, onları bu inançlar doğ-
rultusunda bilgilendirmek ve tasavvufi ahlak konusunda eğitmek üzere ya-
zılmıştır. Halk diline özen gösterilerek sade Türkçe ile yazılmış olan bu eser, 
Türkçe söz varlığı bakımından çok zengindir. Bunun için “yanmak” anlamın-
da göyünmek, “çağırmak” anlamında kıgırmak, “kırmak” anlamında sımak, 
“kaymak, sürçmek” anlamında tayınmak, “çekinmek, kaçınmak, sakınmak” 
anlamında yıglınmak, “kötü, fena” anlamında yatlu, “sahip” anlamında is, issi 
gibi tarihî değeri olan örnekleri verebiliriz. Bugün yazı dilimize kazandırılmış 
olan arınmak fiili de bunlardan biridir.

ancılayın: Onun gibi, öyle.

Pes ol vaḳtın ol yüküñ issi bāzirgān nice ḫacīl olup ve nice rüsvāy olur 
nice maġbūn olur ancılayındur. (7b-8)

arınmaḳ: Temizlenmek.

Göñülleri ġayrüñ ḫayālinden arınur pāk olur. (5b-6)

ayırtlanmaḳ: Ayrılmak, tefrik edilmek.

Bu nefs-i levvāme ḳavmi ṣırāṭdan yıldırım gibi geçdiler ve Allāhuñ dost-
ları olup kendileri günāh murdārlıġından ayırtlanduḳları sebebden ve āḫiret 
saʿādetlerine daḫı yetişdiler. (10a-13)
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deñemek: Dikkatle bakmak, gözetmek, intizar etmek.

Cemīʿ-i ʿ ömrüñde işledügüñ işüñ ser-nāmesine ḳıyāmet güninde deñe gör 
ki ne iletürsin. (8a-12)

durġurmaḳ: Durdurmak.

Mülhime nefs ḫod mülhimelikden ṭayınsa levvāmelikde durġur ve saʿy 
éderse yine mülhimelige érişür. (10b-12)

dürişmek (dürüşmek): Çalışmak, çabalamak, cehdetmek, sayetmek, ikdam 
etmek.

Bunlaruñ mücerred ṣūretine ḳāniʿ olmayup dürişesin. (6a-13)

Pes dürüşüp anuñ içün bu nefs-i emmārelıġından ve levvāmelıġından ve 
mülhimeliginden muṭma ʾinnelige iletürler. (8a-5)

értegi (irtegi): Ertesi, yarınki.

İmdi kişiye értegi peşīmānlıḳ fāʾide étmez. (7b-1)

eyitmek (eytmek): Demek, söylemek.

Ḥażrete ʿarż olıcak yüzine urılup begenilmez kendüsi daḫı maġbūn ve 
maḥzūn olup āh ve ḥasret-ile eydür. (7b-13)

Nite-kim Bā-Yezīd-i Bestāmī ḥażretleri raḥmetuʾllāhi ʿaleyhi eydür. (8b-
13)

gevşemek (< gevişemek): Geviş getirmek.

Ol ṣavtdan Elest ḫiṭābınuñ ẕevḳini alurlar, ḥattā ḳapu ḳıcırdısı daḫı olursa 
ve devenüñ gevşedüginden dişlerinüñ gürüldüsine baḳarlar daḫı Elest ḫiṭābı-
nuñ ẕevḳin alurlar ve der-ḥāl semāʿa ḳalḳarlar. (12b-5)

ırılmaḳ: Ayrılmak.

Zīrā nefs-i emmāre ḳaçan yaramaz ṣıfatlarından ırılsa hem-ān ölür. Gör-
mez misin ehl-i riyāseti ehl-i manṣıbı riyāsetinden ve manṣıbından ayrılsa 
hem-ān ölür. (11b-11)

ıṣmarlamaḳ: Bırakmak, tevdi etmek, emanet etmek, teslim etmek.

Érken işini başar daḫı kendüñi Allāha ıṣmarla. (7a-7)

idügi: Olduğu.

Allāhun birliğine ezeli ebedī idügine ve daḫı inanmışdur. (2a-16)

imdi: Artık, şimdi, o hâlde.

Gel imdi evvel bunı işit ki emmāre nefs nice olur. (1b-11)
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is (issi): Sahip, malik (sahibi, maliki).

Zīrā nefs-i emmāre issi kim vardur üç bölük ṭāʾifedür. (2a-2)

ḳaçan: Ne zaman, ne vakit, ne zaman ki, her ne zaman.

Ḳaçan bir kişi-y-le söyleşse yaʿnī çekişe faḥş keleciler söyler. (3b-11)

keleci (geleci): Söz, laf, lakırtı.

Ol küfürlerin iẓhār éderler ol küfür kelecilerini söyleşürler. (3a-11)

ḳıġırmaḳ: Çağırmak.

Pes Ḥażrete kimesne varamaz Ḥażret-i Bārī anı ḳıġırmayınca ḳıġrılmaḳ 
ḫod nefs-i muṭma’inneyedür. (9a-12)

kimesne: Kimse.

Eyle olsa bir kimesne kendü maʿnīsini bilüp andan Ḥaḳḳı bilmese baña 
maʿrifet-i nefs ḥāṣıl oldı dése dürüst olmaya. (9a-2)

nitelik: Keyfiyet, mahiyet, nasıl olduğu.

Şol kimse ki kendü niteligini bilmez ol Ḥaḳḳı daḫı bilmez ġayri ḫod hiç 
bilmez. (9a-5)

oñat: Doğru, iyi, uygun, layıkıyla.

Anları daḫı oñat teftīş eyleyüp ṣaḳın-kim anlarda daḫı ġaraż-nümā olma-
sun. (7b-17)

ögrenmek: Alışmak, ülfet etmek, ünsiyet peyda etmek.

Ol eme durduġı südden kesüp laṭīf ġıdālara bıraġursañ aña daḫı ögrenür 
ḳarār ṭutar. (2a-13)

öğüş (öküş): Çok.

Men ʿarefe nefsehu fe-ḳad ʿarefe Rabbehunuñ sırrı öğüşdür cemīʿisin 
söylesevüz söz uzar. (8a-16)

ṣımamaḳ: Kırmamak, bozmamak.

Ammā ḳaçan levvāmeligi üzerine ḳāyim ṭura tevbesin ṣımaya bu levvā-
me ḳavmi tā ölince ṣalāḥiyyet üzerine ola. Ölicek ṭoġrı cennete gider hergiz 
cehenneme girmezler. (9b-12)

ṣıñarı: Kendisi gibi, benzeri, arkadaş, akran, emsal.

Bir münāfıḳ oldur kim ḫalḳ içinde oruç ṭutar namaz ḳılur ammā yine 
ṣıñarların bulıcaḳ biri birine ol küfürlerin iẓhār éderler. (3a-10)



118 Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs’u

söyündürmek: Söndürmek, itfa etmek.

Yā müʾmin tiz geç kim nūruñ benüm odumı söyündürdi déye. (10a-8)

ṭayınmaḳ: Kaymak, sürçmek.

Nefs-i levvāme eger levvāmelikden ṭayınsa emmārelige dek giderdi. 
(10b-11)

ṭamu: Cehennem.

Bir ḳavm öle ṭamudan çıḳalar, şol ḳara kömür gibi göyünmüş olalar. (2b-
14)

Tañrı: Allah.

Pes kāfirler ḫod ne ṭāʾifedür bilürsin, put-perestler ve Tañrınuñ kelāmına 
ve resūline inkār édenlerdir. (3a-5)

uġur: Yön, yol.

Bir uġurdan: Bir yönden, bir yolla, bir şekilde.

Nefs-i levvāme nefs-i emmāreden ayrıldı cennet yolunı ṭaleb étdi ve cen-
net ʿameline meşġūl oldı. Bir uġurdan nefs-i emmāreden yüzin çevürdi vardı, 
mürşide uydı. (9b-5)

yıġlınmaḳ: Çekinmek, kaçınmak, sakınmak, nesfini menetmek, içtinap et-
mek, imtina etmek.

ʿĀlem-i ġaybdan gelen ilhāmlaruñ dürlü dürlü ẕevḳlerini envāʿ-y-ile cān-
ları dimāġlarına ṭadurdılar ve her ṣalāḥı ve fesādı bu ilhām ile bildiler ve ḥaḳḳı 
bāṭılı farḳ édüp durmayup ḥaḳḳa uydılar ve bāṭıldan yıġlındılar daḫı ol nefs-i 
muṭma ʾinnenüñ gökcek ḫuları-y-le ḫulandılar vardılar muṭmaʾinne maḳāmına 
yetişdiler. (11a-9)

yoḳaruluḳ: Yukarılık, yukarıda, yüksek.

Evvelki mertebede olan ḫāṣlardan bunlar yoḳaruluḳdur. (5b-10)

yüklenmek: Almak.

Şerīʿat ve ṭarīḳat yükini arkalarına yüklendiler. Taṣfiye-i ḳalbe ve tezki-
ye-i nefse dürüşdiler. (10b-8)
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BİRECİKLİ NÂMIK EKREM’İN ESERLERİNE YAZILAN 
TAKRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*

Ekrem BEKTAŞ**

Giriş

Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan 
Nâmık Ekrem’in hayatı ve eserleri üzerine bugüne değin bazı çalışmalar ha-
zırlanmıştır. Bunlardan ilki, Nâmık Ekrem’in hemşehrisi Verdi Kankılıç’a 
(1967) ait olup küçük boyutta bir biyografik çalışmadır. Bu çalışmadan sonra 
Yunus Ayata (2009) da Nâmık Ekrem’in hayatı ve eserleri üzerine bir dokto-

* Bu yazının hazırlanmasına vesile olan hocam, büyüğüm ve hemşehrim Prof. Dr. Hamza 
Zülfikar’dır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Yeni Türk Dili Kürsüsünde başladığı asistanlığından emekli oluncaya kadar hiz-
met eden, yüzlerce öğrenci ve akademisyen yetiştiren Hamza Zülfikar’ın ilmî, edebî ve 
insani yönünü ele alan yazılar, öğrencileri ve dostları tarafından muhakkak kaleme alına-
caktır. Ancak 1997-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yaparken yakından tanıma fırsa-
tı bulduğum ve kendilerinden “Türk Dilinin Güncel Sorunları” dersini aldığım Hocam 
Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın bazı meziyetlerini zikretmeden geçemeyeceğim. Hamza Zül-
fikar, 1992 yılında Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde kurulan üniversitelerden 35. mad-
deyle görevlendirilen araştırma görevlileri için tahsis edilen odaya zaman zaman uğrar, hâl 
hatırımızı ve bir problemimizin olup olmadığını sorardı. Hocanın mütevazı şahsiyeti ve 
gösterdiği yakın alaka biz asistanlar arasında büyük bir memnuniyet ve takdir ile karşıla-
nırdı. Öğlen yemeğine inmeden önce odamıza kadar gelerek bizleri davet etmesi ve özel-
likle yemek ikram etme çabası, cömertliğinin ve asaletinin bir numunesi idi. Hamza Zülfi-
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leri gelir ve geldiği zaman da odası hiç boş olmazdı. Hatta odasının anahtarı bütün lisan-
süstü öğrencilerinde vardı. Zaman zaman biz de Hocamızın kitaplarından istifade ederdik. 
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Allah’tan rahmet diler; başta hocam Prof. Dr. Hamza Zülfikar olmak üzere sağ olanlara da 
sağlık, sıhhat ve uzun ömürler temenni ederim.
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ra tezi hazırlayarak söz konusu çalışmasını yayımlamıştır. Bu iki çalışmadan 
sonra, müellif/şairin Bahâr-ı Edeb (Bektaş 2014) ve -Osmanlı Ordusuna- 10 
Temmuz Hâtırası (Bektaş 2017: 130-139) isimli eserleri de yayımlanmıştır.

Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz çalışmalarda müellif/şairin hayatı te-
ferruatlı bir şekilde anlatıldığı için tekrar edilmeyecek, çok kısa bazı bilgiler 
verilecektir.

Nâmık Ekrem, Urfa’nın Birecik beldesinde 1877-1878 yıllarında do-
ğar, ilkokuldan sonra Birecik Rüşdiyesine devam eder, lise öğrenimini Halep 
İdadîsinde yatılı öğrenci olarak bitirir; Birecik’te kısa bir süre kaldıktan son-
ra eğitimine devam etmek üzere İstanbul’a gider, “Dârü’l-mu’alimîn-i Âli-
ye’yi”den mezun olduktan sonra da “Makriköy Mekteb-i İdadî”de öğretmen-
liğe başlar. 11 yıl aradan sonra İstanbul’da hastalanan Nâmık Ekrem, 1909 
yılında Birecik’e gelir. İki ay kadar Birecik’te kalan Ekrem, aynı yıl içinde 
tekrar İstanbul’a döner. Eğitimci kimliğiyle de öne çıkan Nâmık Ekrem, sade-
ce öğretmenlik yapmaz, müfettişlik görevlerinde de bulunur. Nâmık Ekrem, 
1911 yılında Maarif Müfettişliği göreviyle Erzurum, Van ve Bitlis bölgesini 
teftiş etmek üzere İstanbul’dan ikinci kez ayrılır. Ekrem, 1914 yılında Kerkük 
İdadî Mektebi Müdürlüğüne atanır ve bu görevde 3 yıl kadar kalır. Yakalan-
dığı tifo hastalığından kutulamayarak 1917 yılında Kerkük’te vefat eder ve 
orada defnedilir. Velut bir şahsiyet olan Nâmık Ekrem’in kırk civarında eseri 
olduğu ifade edilir. Fakat bunların bir kısmı kayıp olduğu için günümüze ka-
dar ulaşamamıştır.

Bu çalışmada, farklı türlerde eser telif etmede gayet üretken olan Nâmık 
Ekrem’in yayımladığı eserlerine devrinin önemli şahsiyetlerince yazılan tak-
rizlere değinilecek, böylece müellifin/şairin yazdığı eserlerin matbuat âlemin-
deki yankıları irdelenmeye çalışılacaktır.

Nâmık Ekrem, başarılı bir şair olduğu kadar, güçlü bir yazar, iyi bir eği-
timci, aktif bir yayıncı ve aksiyon adamıdır. Velut bir şahsiyet olan Nâmık 
Ekrem, bir kısmı kayıp olmak üzere kırk civarında eser telif etmiştir. Bu eser-
lerden bazıları ders kitabı olmakla birlikte büyük bir kısmı ise edebî ve ilmîdir.

Yayımlanan bir eserin beğenilip takdir edildiğinin en belirgin delillerin-
den biri de şüphesiz o esere yazılan takrizler ve takdimlerdir. Arapça “karz” 
kökünden türetilen “takrîz” kelimesi sözlükte (http://www.lugatim.com) “Bir 
eser hakkında bir yazı yazarak övme.” veya “Yazarın isteği üzerine tanınmış 
biri tarafından yazılıp eserin başına konan takdim yazısı.” şeklinde tanımlan-
mıştır. Nâmık Ekrem’in bazı edebî eserlerine de devrin önemli edebiyatçıları 
tarafından yazılmış takrizler vardır. Bu takrizlere geçmeden evvel yazarın/
şairin eser telif etme nedenini ortaya koyan bir iki hususa değinmek isteriz. 
Nâmık Ekrem, 1323/1907 yılında yayımladığı Makâlât-i Güzîde isimli ese-
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rinin başındaki manzumede, okuyucuya seslenerek yazdığı eserin/eserlerin 
okunmasını ister. Bu eserin, ilim ve gayret gül bahçesinden derlenmiş, güzel 
kokan bir demet çiçek mesabesinde olduğunu ancak noksanları bulunduğunu, 
bu yüzden neşredilmeye layık olmadığını ileri sürerek övünmek istemediğini 
söyler. Vatan evlatlarına hizmet etmek amacıyla böyle bir işe giriştiğini, insa-
noğlunun emeğinin kaybolmadığını, dünyada her şeyin geçici, kalıcı olanın 
ise hoş bir seda/ses olduğunu dile getirerek bir nevi neden eserler neşrettiğinin 
gerekçelerini sıralar. Sözünü ettiğimiz manzume şöyledir:

[fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün]

Kâri’! Al, aç, oku şu âsârı, 
Şu bahârı, şüküfte ezhârı…

Gülşen-i ‘ilm ü ğayrete girdim, 
Devşirip, topladım, birikdirdim

Bir mu‘attar demet, fakat noksân 
Bilirim, yok içinde gül, reyhân

Neşre lâyık deyip de fahr etmem: 
Belki bir fikr eder beni mülzem

Varsa birkaç güzel çiçek yetişir 
Geh bana bûy-ı mefharet getirir.

Maksad: Ebnâ-yı mülke bir hidmet 
Şu te’emmül verir bana cür‘et

Eyledim kudretimce bezl-i hüner; 
Zâyi‘ olmaz yolunda sa‘y-i beşer

Hep geçer âh! Zevk, ümîd, heves… 
“Kalır ancak cihânda bir hoş ses”   [Makâlât-ı Güzîde 1323: 3]

Nâmık Ekrem’in yayımlanan ilk eseri, 1320/1904 yılındaki Fen Hülâsa-
ları isimli ders kitabıdır. Bundan bir yıl sonra da Ziraat Dersleri (1321/1905), 
Bahâr-ı Edeb (1321/1905) ve Zevâhir-i Pejmürde (1321/1905) isimli eserleri 
neşredilir. Diğer eserleri ise bunlardan sonra yayımlanır.

Nâmık Ekrem’in takriz yazılan ilk eseri ise 29 Kânûn-i Evvel 318/11 
Ocak 1903 tarihinde yazılan ancak 5 Mart 1321/1905 tarihinde yayımlanan 
Zevâhir-i Pejmürde isimli şiir kitabıdır. Tamamı aruz vezniyle yazılmıştır. 
Bu manzumelerden bazıları Nüzhet Sâbit, Fâ’ik Bey, Tahsîn Bey, Ziyâ Bey, 
Hersekli Ârif Hikmet Bey, Menemenli-zâde Tâhir Bey, Şefîk Bey, Nûrî Bey, 
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Hilmî Bey gibi devrin önemli şairlerine ithaf edilmiştir. Zevâhir-i Pejmür-
de’nin başında ise zamanın padişahı II. Abdulhamid’in (1876-1909) övüldüğü 
iki cümlelik bir mukaddime yer alır. Söz konusu kısa mukaddime şöyledir: 
“Sâye-i kemâlât-sermâye-i Hazret-i pâdişâhîde her şeyde eser-i muvaffakiyet 
rû-nümâ olduğu şu zamân-ı pür-mes’adetde âcizleri de bihamdillâh-i te’âlâ 
şu mecmû’ayı tertîb ve tedvîne muvaffak oldum. Cenâb-ı Hak ömr ü şevket-i 
şâhânelerini müzdâd buyursun. Birecikli Nâmık Ekrem” [Zevâhir-i Pejmürde 
1321: 4]

Bu kısa mukaddimeden sonra, Nâmık Ekrem’in Zevâhir-i Pejmürde isim-
li eserini Edîb Nezîh1 isimli bir şaire ithaf ettiğini bildirdiği kısa bir yazısı yer 
alır. Nâmık Ekrem bu ithaf yazısında, yazdığı Zevâhir-i Pejmürde isimli eserin 
kendisinin değersiz bir yadigârı olduğunu, beğenilip beğenilmeyeceğine dair 
kaygı taşıdığını ancak bütün eksikliğine rağmen kabul ve incelemeye değer 
bulunabileceğini umarak Edîb Nezîh’e seslenir. Yazdığı bu şiirlerle kendisini 
(Edîb Nezîh) sıkabileceğini, aradığı hususları bulamayabileceğini, kendisinin 
şiirde kafiye ve vezinden ziyade ahenk, söyleyiş zarafeti ve mana sağlamlığını 
aradığını; temelsiz, başı sonu belli olmayan tumturaklı hayalleri sevmediğini 
dile getirir. Yazının sonunda Nâmık Ekrem, kendisinin yeteneksiz, âciz ve ku-
şatıcı bilgiden yoksun olduğunu bu yüzden noksanlarının müsamaha ile kar-
şılanmasını isteyerek sözü bitirir. Süslü ve akıcı bir dille 2 Ramazan 321/22 
Kasım 1903 tarihinde yazıldığı anlaşılan ithaf metni şöyledir:

“Edîb Nezîh

İşte size bir yâdigâr-ı nâ-çîz...: [Zevâhir-i Pejmürde]. Nazar-ı dakîka-
senc-i edîbânelerine hoş görünecek mi bilmem?.. Eser-i ‘âcizi degersizdir, 
i’tirâf ederim. Yalnız umduğum bir cihet var: Kabûl ve mutâla’aya şâyân 
görülmek... İşte bu kâfî... bundan fazla kıymet gerekmez.

Bilirim ki: Siz, şi’irde incelik ararsınız. Âhenk, nâzikî-i edâ, dürüstî-i ma’nâ 
istersiniz... Evet, kafiyeden, vezinden ziyâde bunlara dikkat edersiniz. Bî-ser 
ü bün, tumtaraklı ifâdeleri, mazmûnsuz hayâlât-ı ‘acemâneyi sevmezsiniz...

Bilirim: Siz, şâhid-i zîbâ-yı hakîkatin gül-çehre-i me’âline meftûnsunuz... 
Ne a’lâ!.. ‘Âcizleri de isterim, âh! İsterim öyle bir eser vücûda getirmeyi... 
Nasıl? Bir eser ki bütün aradıklarınız orada mendemic olsun...

Lâkin... fikdân-ı bizâ’a, ‘acz, ‘adem-i ihâta, bunlar, bunlar mâni’... Şu eser-i 
nâ-çîzimi okuduğunuz vakit, kim bilir kaç def’a, kaç yerinde cânınızı sıkmış 
olacağım. Noksânlarımı heveskârlığıma bağışlarsanız bu da ayrıca bir 
lütuf olur...

Fî 2 Ramazân sene 321 Birecikli N. Ekrem” [Zevâhir-i Pejmürde 1321: 5]

1 Edîb Nezîh hakkında bilgi bulunmamıştır.
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Bu ithaf yazısından sonra Edîb Nezîh de Nâmık Ekrem’e cevaben bir tak-
riz kaleme alır. Samimi bir dille yazılan takrizde Nâmık Ekrem ve kendisine 
ithaf edilen eser (Zevâhir-i Pejmürde) şu cümlelerle takdir edilir:

“Cevâben Bir Takrîz

Ekremim!

Yâdigâr-ı iltifâtınızı aldım. Kemâl-i iftihâr ve memnûniyetle okudum. 
Teşekkür ederim. Mecmû’a-i nefîsenizdeki şi’irler pek güzel!.. Diyebilirim 
ki her biri ravza-i tab’ınızda nev-şüküfte bir çiçek… sevimli... rengîn... 
Sözlerimde iltizâm yok...

Her biri nezâhet-i fikrinizin bir misâl-i bedî’i, rikkat ve nezâket-i hissinizin 
tercümân-ı belîği... Mâhasal her biri bânû-yi zînet-i karîhanızın bir nev-
zâde-i behîci!.. Okudum, hem seve seve okudum. Şâyân-ı takdîr!.. Bu gibi 
latîf ve rakîk eserleriniz, şüphe yokdur ki sâha-i edebe zînet verecek... 
Cenâb-ı Allâh muvaffakiyetinizi artırsın Ekremcigim… fî 2 Ramazan sene 
321 E. N.” [Zevâhir-i Pejmürde 1321: 6]

Nâmık Ekrem’in takriz yazılan ikinci eseri -Osmanlı Ordusuna- 10 Tem-
muz Hâtırası ismiyle 1325/1909-10 senesinde neşrettiği kitaptır. Eser, is-
minden de anlaşıldığı üzere 10 Temmuz 1324/23 Temmuz 1908 tarihinde II. 
Meşrutiyet’in ilan edilişi anısına kaleme alınmış ve “Osmanlı Ordusuna” ithaf 
edilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilan edildiği “10 Temmuz” günü Osmanlılarda 
resmî bayram olarak kutlanılmış ve Cumhuriyet’in ilk çeyrek yıllarına kadar 
devam etmiştir. Manzum olarak yazılan eser, hacim itibarıyla küçük olması-
na rağmen zamanın iki önemli şahsiyeti tarafından takriz yazılmıştır. Yazılan 
bu takrizlerin ilki, edebiyat tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan İb-
nülemin Mahmut Kemal’e (öl. 1957) aittir (Taşkesenlioğlu: TEİS). Mahmut 
Kemal, Nâmık Ekrem’e seslenerek vatan, millet ve hürriyet için canını feda 
eden fedakâr insanları yücelttiği için takdir ve tebrik ettikten sonra Ekrem’in 
yazdığı bu manzumelerle iyi bir şair olacağını vadettiğini, vatana hizmet ko-
nusunda da vakarlı/onurlu bir mevki kazanacağını dile getirir. Mahmut Kemal 
İnal’ın 5 Temmuz 325/1908 tarihinde edebî bir dille kaleme aldığı kısa takriz 
metni şöyledir:

“Nâmık Ekrem Bey Efendi,

Her zamân söylerim: İnsân için en büyük meziyyet, meziyyet-şinâslıkdır. 
Mazhar-ı ikbâl olan bir millet içinde erbâb-ı meziyyet tevkîr olunur. Karîn-i 
izmihlâl olan bir cem‘iyyet arasında ashâb-ı meziyyet tahkîr olunur. Efrâd-ı 
vatan miyânında tekrîm-i meziyyet edenler tekessür etdikçe milletin ikbâl-i 
istikbâlinden emîn olmak icâb eder.
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İşte siz -rûhu’l-hayât olan- hürriyet-i milleti istihsâl uğrunda îsâr-ı cân eden 
fedâkârân-ı cem‘iyyeti böyle bir eser-i güzîn ile i’zâz, meziyyet-şinâslığınızı 
ibrâz etdiginiz için takdîr ve tebrîke lâyıksınız.

Kudret-i şâ’irâneniz, hubb-ı vatan denilen hâsse-i feyzâ-feyz ile münevver 
oldukça tebcîl-i hamiyyet, tekrîm-i meziyyet vâdîsinde pek çok âsâr-ı bedî’a 
tedvîn, hâdimîn-i vatan sırasında kendinize bir mevki’-i muvakkar ta’yîn 
edeceginiz tabî’îdir.

Görmedi millet-i Osmâniyye 
Böyle bir rûz-ı sa’adet-efrûz 
Herkese geldi hayât-ı tâze 
‘Îd-i ekber sayılır On Temmuz 
   Mercân 5 Temmuz 325 İbnü’l-Emîn Mahmûd Kemâl”  

[10 Temmuz Hâtırası 1325: 3-4]
Nâmık Ekrem’in -Osmanlı Ordusuna- 10 Temmuz Hâtırası adlı eserine 

takriz yazan ikinci şahıs da ara nesil şairi olarak değerlendirilen Halîl Edîb’dir 
(İnal 1988: 1/269-271; Yekbaş: TEİS). Nâmık Ekrem tarafından yazıldığı tah-
min edilen takrizin başındaki “Mekâtib-i ‘âliyye müfettişi, üdebâ-yı meşhûre-
den Halîl Edîb Bey Efendi’nin takrîz-i ‘âlî-i ehliyet-şinâsîleridir. Makriköyü 
5 Temmuz 1325” ifadesinden Halîl Edîb’in Mekâbi-i âliyye/Yüksekokulları 
Müfettişi ve meşhur edebiyatçılardan olduğu anlaşılmaktadır. Halîl Edîb’in 
takrizi, beliğ bir dille yazılmış olup hem Nâmık Ekrem hem de 10 Temmuz 
Hâtırası adlı eseri övülmektedir. Halîl Edîb’in yazdığı takriz ile Mahmut Ke-
mal İnal’ın aynı esere yazdığı takrizi birbirine benzemektedir. Muhtemelen 
Halîl Edîb, daha önce yazılan İnal’ın metnini görmüştür. Söz konusu takriz 
metni aşağıdadır:

“Azîzim Efendim,

Her zamân ve her yerde insâniyyeti idâme ve i’lâya yegâne vasıta; 
insâniyyete masrûf olan hıdmetlerdir. Bu büyük hakîkati pek çoklarından pek 
çok ziyâde takdîr buyurduklarına müsveddâtını irâ’e lütfunda bulunduğunuz 
eser-i latîfiniz celî şa’şa’a bir bürhândır. Bu bâbdaki himmetinizin efrâd-ı 
meziyyet-şinâsân-ı millete tertîp edecegi şükrâna pâyân tasavvur edemem. O 
meyânda hisse-i ‘âcizâneme terettüb eden teşekkürâtı, ihlâs ve mefharetime 
terdîf ile işte şimdiden arz eyliyorum.

Eseriniz küteh-bîn nazarlarda küçük görülebilir. Fakat erbâb-ı basîret ve 
im’ân, mevzû’an hâ’iz olduğu ehemmiyeti mülâhaza ile me’ser-i celâdet ve 
i’câzkârânesi bütün cihân-ı insâniyete veleh-resân olan şânlı ordumuzu, 
inkılâb-ı cemîlemizi böyle vecîz bir edâ ile tasvîrde ibrâz eylediginiz kudrete 
bî-şüphe şâbâş-hân olacaklardır.
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Sözü mevzû’a intikal etdirmek, o zeminde bahsi ıtnâb eylemek fikrimce 
pek beyhûde bir külfetdir. Zirâ bugün millet-i mefhûme ve necîbe-i 
Osmâniyyeden büyük küçük, fakîr ve ganî herhangi bir ferdin nâsiye-i ikbâl 
ve pertev-bârına ‘atf-ı nazar edenler; (10 Temmuz) hâtıra-i mu’azzezesinden 
mütevellid ihtisâsât-ı şükr-güzerâne ve minnetdârânenin mücelledâd ile 
icmâli hayyiz-i imkânda olmadığını ve olamayacağını teslîmde tereddüd 
edemezler. Her eser-i mücmel ü dil-pezîr-i şâ’irânenizde her nağme-i 
vicdan-fürûz u şevk-engîzinizde mündemiç nikât-ı dakîkada birer faslü’l-
hitâb sûretinde bu hakîkati vuzûh ve ‘an’anâtiyle bildiriyor.

Gösterdi bize felek bir gün 
Allâh’a hezâr, hezâr tahmîd 
Temmuz onu ne rütbe etsek 
Şâyeste Hudâ bilir ki tes’îd 
  Halîl Edîb ” [10 Temmuz Hâtırası 1325: 5-6]

Nâmık Ekrem’in takriz yazılan bir diğer eseri ise klasik tarzda ve bir mes-
nevi denemesi olan Hicrân isimli eserdir. Nâmık Ekrem, Hicrân adlı mesnevi-
sini 1315/1897-98 yılında kaleme almış olmasına rağmen ancak 1325/1907-8 
senesinde yayımlamaya muvaffak olur. Ekrem kitabın başındaki “Hicrân’ın 
Tarihçesi” başlıklı mensur kısımda, yazdığı eserin ne derece önemli olduğunu 
şu cümlelerle anlatır:

“Çünkü (Hicrân) benim bâğzâr-ı şebâbımın en tâze, en zarîf, en nazar-
nüvâz çiçekleri, bir gül-deste-i şiir ve nezaheti idi.

Zira (Hicrân) hakîkaten bir hayât-ı sevdânın temessül etmiş reng ü bûyu, 
teressüm etmiş hüsn ü tarâveti, tecessüm etmiş hiss ü rikkati idi.

Çünkü (Hicrân) bir silsile-i mu’âşakâtın bütün te’essürlerini, bütün 
tahassürlerini, bütün feryâdlarını, heyecânlarını tasvir ediyordu.

Zira (Hicrân) gözyaşlarıyla, doğmuş mâtemler içinde yaşamış, nihâyet 
hasret-i ebediyenin sûzişli elemleri, kanlı veremleri arasında solmuş 
gitmiş!.. İki ser-güzeşt-i masûmâne idi.

Evet Hicrân, serâpâ âh u enîn, ‘aşk u muhabbet, hüzn ü tefekkür idi… Asıl 
vak’ayı işitdigim sıralarda incizâbât-ı hissiyem pek serî’ hevesât-ı kalbiyem 
pek hadd ve harr, temayyülât-ı rûhiyem -hele mehasin-i semâya karşı her 
zamân olduğu gibi- pek cevvâl ve mütemevvic idi.

Kitâbı yazarken, gözlerim pek çok yaşlar akıtmış, yüreğim sızlamış… Her 
safhasında ağlamış, ağlamışdım.” [Hicrân 1325: 6-7]

Nâmık Ekrem yazının ilerleyen bir yerinde Hicrân’ın “Makbûliyetini 
intâc eden başlıca üç sebep vardır.” dedikten sonra, bu üç sebepten ikincisinin 
İsmail Safâ Bey’in (İnal 1988: 3/1577-1582) kendi eserine diğer bir ifade ile 
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Hicrân’a yazdığı takriz olduğunu söyler. Nâmık Ekrem’in bu konudaki ifadesi 
şöyledir: “Şâ’ir-i âlî merhum İsmail Safâ Bey’in buna dâ’ir bir mütala’a-i 
kadrdânları (Birinci sahifede münderiçtir.)”

Yine şairin eserini bastırmak üzere zamanın Maarif Nezaretine (Millî 
Eğitim Bakanlığı) gönderdikten sonra hangi bahanelerle oyalandırıldığı, han-
gi zorluklarla karşılaştığı konusunda bir fikir vermek üzere bir iki paragraf 
aşağıda sunulmuştur:

“Hicrânın Tarîhçesi

Bundan takriben on bir sene mukaddem (Hicrân) nâmındaki şu kitâbımı 
tab’ ve neşr etdirmek istedim. Özene bezene iki defter yazdım. Ma’arif 
Nezâretine gönderdim, hani ya (Teftiş ve Mu’ayene Heyeti) dedikleri 
bir (Encümen-i Tahrîş!) vardı? Oraya havâle olundu. Eserim o mahfel-i 
tahribde kaldı, hırpalandı… Giderim, sorarım: (Daha okunuyor!) cevâbını 
alırım.

Bir hafta sonra yine mürâca’at ederim: (Beytimde tedkîk olunuyor!..) derler. 
Daha doğrusu, çiziliyor, siliniyor.

Birkaç hafta geçer, yine Nezârete uğrarım: Yine cevâp: (Efendim, daha, 
daha…) Böyle tam bir sene kadar ta’kib etdim. Son mürâca’atımda a’zâdan 
birini Encümen Dâ’iresinin kapısı önünde yakaladım dedim: Efendim bir 
seneden beri buraya taban döşüyor, yoruluyorum, vakit kaybediyorum, 
kat’a bir cevâb alamıyorum nedir? Ya ruhsat ya red, boşuna uğraşmayalım 
artık… A’zâ içeri girdi. On dakîka sonra yanıma geldi. Şu cevherleri dökdü.

Beyim: (Kitâbınız muzırdır!) (Abdulhak Hâmid’i taklit etmişsiniz!), 
(Tezer… kılıklı yazmışsınız!) (Bu gibi eserlerin neşri şiddetle memnû’dur!) 
(Bilmez misiniz!) (İşte size nüsha-i evveli!) (Bunu da hemen yırtınız.) 
(Neye yarar çünkü?) Bu sözlerin her biri sâ’ika-i âsmânî gibi yüregime 
indi. Hemen çıkdım. Yolu tuttum: Halecân ve ye’simden gözlerim karardı. 
Kitâbçıya gitdim., haber verdim. O da pek acıdı. Çünkü kendisine birinci 
tab’ını satacakdım. Elimdeki nüshaya bakdım: Birçok sahifeler hûnîn 
çizgilerle mülevves perişân bir hâlde…. Ba’zı sahîfeler eksik. Dedim, belki 
düşmüştür…” [Hicran 1325: 4-6]

Şairin bu uzun metinden sonra İsmail Safâ’nın esere yazdığı takrizi be-
lirten“Şâir-i sencide-beyân edîb-i kadr-dân İsmail Safa Beg’in takrîz-i belîğ-i 
dakâyik-şinâslarıdır.” cümlesinden sonra takriz metni yer almaktadır. Ekrem, 
İsmail Safâ gibi bir şairin kendi eserine takriz yazmasını çok önemli görmüş 
olmalı ki bu hususu bir iki yerde zikreder ve onu “şâir-i sencide-beyân edîb-i 
kadr-dân/beyan ilmine göre söz söyleyen şair, değerli edip” olarak tavsif eder. 
İsmail Safâ da, Hicrân’ı “eser-i rakîk/ince, nazik eser” ve Nâmık Ekrem’i de 
“istikbâlin büyük bir edîbi” olarak över. 7 Teşrîn-i sânî sene 1315/17 Kasım 
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1899 tarihinde yazılan kısa ve objektif bir değerlendirme olarak değerlendiri-
lebilecek takriz metni aşağıdadır:

“Nâmık Ekrem Beg’e

Vatan-perver Oğlum

Bu sene de böyle bir eser-i rakîk te’lîfine muvaffakiyetiniz, istikbâlin büyük 
bir edîbi olacağınıza dâlldir.

Kitâbınızı okurken ba’zen âsâr-ı müheyyice-i (Hâmid’i) ba’zen eş’âr-ı sûz-
şikâr-ı (Fuzûlî’yi) mütâla’a ediyorum gibi müteheyyic, müte’essir oldum. 
Hakikaten şâyân-ı takdîr Cenâb-ı Hak ğayretinizi müzdâd, bünyân-ı 
isti’dâdınızı âbâd eylesin. 7 Teşrîn-i sânî sene 1315 İsm’âil Safâ.” [Hicrân 
1325: 3]

Sonuç

Nâmık Ekrem, liseden sonra gittiği İstanbul’da yükseköğrenimi tamam-
lamış, akabinde öğretmenliğe başlamış ve kendisini yetiştirerek eserler telif 
etmiş gayretli bir şahsiyettir. Bugün için kayıp olanlarla birlikte kırka yakın 
eser kaleme almış olan Nâmık Ekrem’in özellikle edebî eserleri arasında yer 
alan Zevâhir-i Pejmürde, -Osmanlı Ordusuna- 10 Temmuz Hatırası ve Hicrân 
adlı eserleri devrin edebiyatçıları tarafından beğenilip takdir edilmiş ve bu 
eserlere kısa da olsa takrizler yazılmıştır. Yazılan bu takrizlerle büyük mutlu-
luk duyan Nâmık Ekrem de bu sevincini gizleyememiş, takriz yazan edipleri 
güzel sıfatlarla takdir etmiş ve kendisine olan güveni bir kat daha artmış olma-
lı ki, bu kadar eser telif etmeye muvaffak olmuştur denilebilir.
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TÜRKÇENİN KONUŞMA DİLİ GRAMERİ ÜZERİNE*

Erdoğan BOZ**

Giriş

Türkiye’de bugüne kadar Türk dil bilgisi araştırmacılarının konuşma di-
line olan yaklaşımları ve buna bağlı olarak yapılan araştırmaların nicelik ve 
niteliği istenilen düzeyde olmamıştır. Johanson’a (1975)1 göre Türkiye Türk-
çesi konuşma dilinin kendine has eğilimlerinin saptanması ve incelenmesi yö-
nünde bir başlangıç bile yapılmamıştır. Aradan geçen yaklaşık elli yılda çok 
mesafe alındığı söylenemez.

Batı’da konuşma dili üzerine yapılan dil araştırmaları, Türkiye’dekilere 
göre görece ileri durumdadır.

Batı felsefesinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselmeye baş-
layan gündelik dil felsefesi anlayışı, mantıkçı pozitivistlerin dil anlayışlarına 
bir antitez olarak ortaya çıkmıştır. Wittgenstein, Austin ve Searle gibi dil fel-
sefecilerinin başını çektiği bu felsefi akıma göre, dil artık ilk dönemdekinin 
aksine kusursuz bir mantıksal biçime dayandırılmaz, değişik kullanım biçim-
leri ve işlevleri açısından ele alınır. Bu anlamda gündelik dilcilerin, dile artık 
doğruluk-yanlışlık karşıtlığı içinde bakmaları söz konusu değildir. Dil, günlük 
etkinliklerin bir parçası olarak görülür ve böyle bir bağlantılılık içinde de-
ğerlendirilir. Dolayısıyla birinci dönem analitikçilerden ayrı olarak gündelik 
dilciler, dili bir edim alanı içinde ele alır. Dili, konuşanın ve dinleyenin yöne-
limleri, edimleri vb. açısından değerlendirirler (Ricoeur, 2000: 27’den aktaran 
Çelebi, 2014: 74).

∗ Bizim yöneticiliğimizde “Türkçenin Konuşma Dili Grameri” üzerine bir araştırma projesi 
çalışması başlatılmıştır.

** Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. 
1 Makalenin aslı “Gesprochenes Türkisch als Forshungsobject” Materialia Turcica 1 (1975), 

S 1-8.
 “Araştırma Konusu Olarak Konuşulan Türkçe” (çev. Nurettin Demir) İlmî Araştırmalar, S 

12, s. 215-220, İstanbul, 2001. Nurettin Demir’e göre bu yazı her ne kadar Almanya şart-
ları göz önüne alınarak hazırlandıysa da Türkiye Türkolojisi için faydalanılacak birçok 
konu ihtiva etmektedir. 
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Dil Araştırmalarında Konuşma Dili

Konuşma dili, bir ülkede ölçünlü yazı dilinin günlük konuşmadaki karşı-
lığı olarak kabul edilebilir. Bir dilin konuşma biçimleri, çeşitli dil düzlemle-
rinde farklı terimlerle karşılanır. Örneğin ağız, kaba söyleyiş, argo vd. bunlar-
dan birkaçıdır. Bizim burada konu aldığımız konuşma dili, ölçünlü yazı dilinin 
geniş halk kitlelerinde sözlü olarak kullanımından ibarettir. Türkçe özelinde 
söylersek konuşma dili, İstanbul ağzının (Türkiye Türkçesi ağzı?) resmî dai-
reler, okullar, medya vb. ortamlarda konuşulma biçimidir.

Yazı dilindeki (ses, biçim, söz dizimi ve söz varlığı) ölçünlülük, görece 
olarak gündelik dilde gözlemlenemeyebilir. Ancak bunun ne ölçüde olduğuna 
karar verebilmek için çok geniş sözlü derlemler hazırlamak ve bu derlemler 
üzerinden çaplı dil araştırmaları gerçekleştirmek gerekmektedir.

Johanson (1975), “Her ne kadar dilin aslında ‘yazıdan değil sesten’ oluş-
masıyla, yazılı kodun temel bir anlamda sözlü olana göre ikincil görülmesi 
gerekirse de, her iki ortaya çıkış biçimi de dil bilimsel incelemenin eşit değer-
lere sahip unsurları olarak kabul edilmelidir.” diyerek yazılı dil ile konuşma 
dilinin birbirine üstünlüğünün olmadığına vurgu yapar. Ayrıca konuşma dili 
ile yazı dilinin değişik özel şartlar ve özellikleri bünyelerinde barındırdıklarını 
ve aynı hareketin değişik kolları olarak ortaya çıktıklarını belirterek yapılacak 
araştırmalarla aralarında hem ayrılıkların hem de az çok düzenli bir bağın 
olduğunun tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapar. Johanson, bununla birlik-
te Türkiye Türkçesi konuşma dilinin envanterinin düzenlenmesinin ve tasvirî 
açıdan incelenmesinin çok elzem olduğunu söyler.

Türkiye’de konuşma dili üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda sı-
nırlı sayıda lisansüstü tez, makale, bildiri ve bir iki kitap görebilmekteyiz.2

Lisansüstü Tezler

•	 Akın Özçiftçi, Bir Veri Tabanının Günlük Dil Kullanılarak Sorgulan-
ması İçin Bir Arayüz Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2000.

•	 Barbaros Dağdeviren, Türkçe Gündelik Dil Kullanılan Ortamlarda 
İzlenen Ünlemlerin Edimbilimsel Açıdan İşlevlerini İnceleme, Hacet-
tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, 2003.

•	 Batuhan Kama, Konuşma Dilinde Yazılmış Türkçe Metinler Üzerin-
de Özellik Tabanlı Duygu Analizi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016.
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Konuşma dili üzerine Batı’da farklı görüşler mevcuttur ve bu konuda bir 
uzlaşma söz konusu değildir. Akın (2015), Batı’daki konuşma dilinin grameri 
üzerine yapılan tartışmaları şöyle özetler:

i. Konuşma dili grameri diye bir şey olamaz.
ii. Konuşma dili grameri özel bir gramere sahip değildir. Yazı dili gra-

merinin farklı bir şekilde kullanımından ibarettir.
iii. Konuşma dili grameri, yazı dili gramerinin dışında özel bir gramere 

sahiptir. Onun da kendine özgü kuralları vardır.3

3 İngilizce konuşma dili kaynakları için bk. Brazil, David A Grammar Of Speech, Oxford 
University Press, 264 S. Oxford, England, 1995; Chafe, W.; Tannen, D., “The Relation 
Between Written And Spoken Language”, Annual Review Of Antropology, S 16, s. 383-
407, 1987; Dave Willis: The logic of spoken English; www.willis-elt.co.uk/documents/
Fullhandout_000.doc,  Halliday, M. A. K., Spoken and written language, Oxford: Oxford 

http://www.willis-elt.co.uk/documents/Fullhandout_000.doc
http://www.willis-elt.co.uk/documents/Fullhandout_000.doc
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Türkçenin konuşma dili grameri üzerine, bir makale sınırlılığında araştır-
ma yapan Akın (2005), konuşma dilinin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve 
söz varlığı düzlemlerinde ölçünlü Türkiye Türkçesi yazı dilinden farklılaşan 
yanlarını örnekleriyle göstermiştir.

Saussure’ün haklı itirazı tam da burada önem kazanmaktadır. O, yazı dili 
gramerinin belli sayıda yazardan alınmış metinlere dayalı olarak hazırlandı-
ğını, bu noktadan bakınca da bu gramerin, söz konusu yazarların metinlerinin 
grameri olduğunu söyler. Saussure, söylediklerinde bütünüyle haksız değildir, 
belki asıl amacı konuşma diline dikkat çekmektir.

Kartallıoğlu (2015a-b), Türkiye Türkçesi konuşma dilinin aslında Os-
manlı konuşma dilinin çağdaş şartlar altında devamı olduğunu belirttikten 
sonra, Osmanlı konuşma dilinin kaynaklarını transkripsiyon metinleri denen 
gramerler ve sözlükler, Fransızca-Türkçe konuşma kılavuzları, Osmanlı kro-
nikleri, şeriye sicilleri, gazeteler, mizah dergileri vd. olarak sayar. Osman-
lı konuşma dilinin söz varlığının daha çok Türkçe kelimelerden oluştuğunu, 
Arapça ve Farsça sözcüklerden daha çok yerlileşenlerin kullanıldığını, Arapça 
ve Farsça tamlamaların yine Arapça ve Farsça eş anlamlı sözcüklerin neredey-
se hiç kullanılmadığını ve tümcelerin eylemsilerle uzatılmayıp kısa tümceler 
kurulduğunu söyler.

Yılmaz ve Yılmaz’ın (2012), Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanında 
konuşma dili yapısını incelediği makalesinde, konuşurken sıkça kullanılan ve 
konuşma dilinin özelliğini yansıtan “devrik yapılar, deyimler, tekrarlamalar, 
yinelemeler ve eksik söylemler”in zenginliğine dikkat çekmiştir. Yine Yılmaz 
ve Yılmaz’ın (2012) Blanche-Benveniste’den (1997) aktardığına göre “Ko-
nuşanın ürettiği dilsel oluşumu dikkatle inceleyen edim bilimi, sözcelem ve 
bilişsel araştırmalar gibi dil biliminde yeni alanların ortaya çıkışı, kuşkusuz 
konuşma diline olan ilgiyi arttırmıştır.”

Johanson’a (1975) göre, Türkiye Türkçesinin konuşma dili üzerine yapı-
lacak araştırmanın özellikleri ve basamakları şöyle olmalıdır.

•	 Malzemenin derlenmesi.
•	 Malzemenin temsil gücünün yüksek olması.
•	 Malzemenin konuşma dilinin hemen bütün durumlarını yansıtacak 

kapasiteye sahip olması.

University Press. 1989. Leech, Geoffrey, “English Grammar İn Conversation” Language 
Learning And Computers  https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/linguist/real/
independent/llc/Conference1998/ Papers/Leech/Leech.htm 1998; Willis, Dave, “The 
Logic Of Spoken English”, Teaching English To Speakers Of Other Languages Conferen-
ce, Tesol, France, 2008.  
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•	 Derleyicinin, dili (Türkiye Türkçesi) teorik ve pratik olarak iyi tanı-
ması.

•	 Malzemenin yazıya geçirilmesinde parçalarüstü ses birimlerinin 
(vurgu, yükseklik, durak uzunluğu vs.) dikkate alınması.

•	 Malzemenin incelenmesinde sistemleri geliştirmek ya da sapmaları 
tanımak için değişkenlerin değişmez şekillere indirgenmesi.

•	 Dil bozukluklarının (Eksik cümle başlangıçları, caymalar, söz dizimi 
bakımından tabii olmayan eklemeler ve ayraçlı ilaveler, tekrarlar, 
başka türlü ifade etmeler, ara vermeler, bitmemiş cümleler, her tür-
den tümce uzunluğu gibi diğer basitleştirmeler veya fazlalıkların uy-
gunsuzluğu) ortaya çıkartılması.

•	 En başta konuşma dilinin söz dizimsel özelliklerinin ortaya çıkartıl-
ması.

•	 Daha da ileri gidilerek Türkiye Türkçesi konuşma dilinin söz dizi-
mindeki sosyolinguistik değişmezliklerin ve değişkenliklerin ortaya 
çıkartılması.

Sonuç

Türkiye’de konuşma dili grameri üzerine yapılacak teorik ve uygulama-
lı araştırmalar için ilk iş olarak sözlü dil derlemlerinin hazırlanması gerekir. 
Sözlü dil derlemleri, konuşma dili üzerine yapılacak araştırmalar için veri su-
nabilen en önemli kaynaklardır. Türkiye’de en çok kullanılan iki sözlü dil 
derlemi vardır, bunlar ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi4 ile Türkçe Ulusal Der-
lem (TUD)5. Bunların yanında konuşma dilinin derlenerek yazıya geçirilmiş 
metinlerine ulaşmak oldukça zordur. Eldeki birkaç çalışma dışında konuşma 
dilinin yazıya geçirilmiş verileri yok denecek kadar azdır.

Ayrıca konuşma dili üzerine teorik ve uygulamalı araştırmaların giderek 
artırılması gerekir. Konuşma dili, yazı dili kadar değerlidir ve gündelik haya-
tımızın bir parçasıdır. Dil araştırmacılarının yazı dili yanında konuşma diline 
yönelmeleri, onlara yepyeni ufuklar açacak ve çalışılacak çok sayıda malzeme 
sunacaktır.

Johanson’a (1975) göre, konuşma dilinin Türkoloji için ayak basılmamış 
bir bölge olarak kaldığının anlaşılması, ihmal edilen bu sahada gerekenden de 
yoğun telafi çalışmaları için itici güç olmalıdır. Türkiye Türkçesi yazı dilinin 
gelişmesi ve korunması için konuşma dilinin bilimsel bakımdan titiz tahlili 
çok büyük bir öneme sahiptir.

4 https://std.metu.edu.tr/
5 https://www.tnc.org.tr/tr/

https://www.tnc.org.tr/tr/
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TÜRKÇENİN KISA HİKÂYESİ

Şerif Ali BOZKAPLAN*

Hikâye etmenin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Modern hikâye önce-
sinde yazılı ve sözlü edebiyat geleneklerine sahip bütün kültürlerde bir hikâye 
geleneği mevcuttur (Yağcı 2002: 147). Sözün tanımı, pek çok ilgili çalışmada 
yer almaktadır. Türkçe Sözlük’te “Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatıl-
ması.” şeklinde ilk anlam olarak kaydedilmiştir (Türkçe Sözlük 2005: 891). 
Kelime, Arapça “ha ke ye” kök anlamıyla “taklit etmek, bir nesnenin kopya-
sını çıkarmak” anlamını taşır. Zamanla, “nakil, rivayet, beyan, haber vermek” 
kavramlarını içine almış ve daha sonra da “anlatma, benzetme, tarih, destan, 
kıssa, masal, rivayet” anlamlarını ihtiva etmiştir (Yağcı 2002: 148).

Hikâyenin çok genel bir tarifini yapmak gerekirse “Bir olayı, durumu 
veya nesneyi belli bir çerçevede anlatmaktır.” denebilir (Bozkaplan, 2007: 
1105).

Türkçenin ilk hikâye örneklerine tercüme edilmek suretiyle Eski Uygur 
Dönemi eserlerinde rastlanır. Prens Kalyanamkara ve Papamkara, Şehzade 
ile Aç Pars, Çaştani Bey, Maymunlar Beyi, Dantipali Bey, Mukaddes Tavşan 
hikâyeleri Türkçenin bu yoldaki macerasının ilk örnekleridir. Hepsi de tercü-
medir. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “hikâye” anlamında, biri fiil (ötkün-) ve biri 
isim şeklinde (ötkünç) olmak üzere iki kullanım mevcuttur (Ercilasun-Akko-
yunlu 2014: 792). Yine Divan’da geçen “saw” sözünün “hikâye (kıssa), an-
latım (hikâye)” manaları da vardır (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 810). Hikâye 
sözünden türemiş olan “tahkiye” ise “Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış dü-
zeni, anlatı.” şeklinde tarif edilmiştir (Türkçe Sözlük 2005: 1885).

Hikâye, İngilizcede short story (kısa hikâye) olarak adlandırılmıştır (Yağ-
cı 2002: 149). Uzun hikâye için de nouvelle, novelette ve novella kullanılmış-
tır (Yağcı 2002: 149). Austin M. Wrigt, “Kısa Öyküyü Tanımlama Üzerine” 
başlıklı yazısında şunları der: Kısa öykü eleştirisi alanında son zamanlarda 
görülen gelişmeye karşın, günümüzde kısa öykünün yalnızca tanımını değil 

* Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi.
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kapsamını, hangi yapıtların kısa öykü olup hangilerinin olmadığını da tartı-
şıyoruz. Bu nedenle türün Binbir Gece Masalları’na ve Kutsal Kitap’a kadar 
gittiğini tartışanlar ve türün, ya İrving ya Poe ya daha dar bir kapsamda Çehov 
ya da Joyce ile başladığını söyleyenler arasında bir tartışma süregelmekte. 
Kimi kısa öykü ile çağcıl kısa öykü arasında ayrım olduğunu öne sürüyor; 
kimi de var olan tek kısa öykünün, çağcıl olduğunu savlıyor (Wrigt 1998: 19; 
Yağcı 2002: 149-150’den).

19. yüzyılda, aralarında Amerika’da Poe, Fransa’da Merimee ve Balzac, 
Almanya’da E. T. A. Hoffman gibi tanınmış kimseler de bulunan bir küme ya-
zar, kısa öyküyü bilinçli bir sanat biçimi olarak belirlemişlerdir. Bu gelişme, 
Amerika’da öylesine hızlı ve güçlü bir biçimde olmuştur ki çağdaş kısa öykü, 
biraz abartma ile, Amerikan sanat biçimi olarak nitelendirilmektedir (Koca-
man 1997: 24; Yağcı 2002: 150’den).

Bu edebî türün Türkçedeki durumu daha çok türün adlandırılması husu-
sundadır. Dilimizde bu anlatım tarzı için hikâye veya öykü terimleri kullanıl-
maktadır. “Taklit, nakil, rivayet, beyan, haber vermek” gibi anlamlar taşıyan 
hikâye kelimesi, anlamca tarih kelimesi ile de bağlantılıdır. Benzer bir bağlan-
tı İngilizcede story ve history kelimeleri arasında da vardır. İngilizcedeki story 
kelimesinin kökeni, Latincedeki historia (tarih) kelimesinden geldiği için, 
“Edebî niteliği olan hikâyelerin tarihî olayların sunuluşuna olan ilişkisini ima 
eder”. Fransızcada da histoire kelimesi, özellikle konuşma dilinde bugün bile 
hikâye karşılığında kullanılmaktadır. Aynı şekilde Almancada da geschichte 
kelimesi, hem tarih hem de hikâye anlamına gelmektedir (Yağcı 2002: 150).

Türün adlandırılmasındaki en önemli problemlerden biri İngilizcedeki 
short story teriminin Türkçede hikâye olarak mı yoksa küçük hikâye olarak 
mı karşılanacağı konusudur. Hikâye kelimesinin başına getirilen “küçük, kısa, 
uzun”, hatta günümüz hikâyeleri söz konusu olduğunda “kısa kısa, mini, mi-
nimal” sıfatları neyi anlatır ve neye karşılıktır? (Yağcı 2002: 151). Daha sonra 
işin içine short short story de girmiş ve kısa kısa öykü olarak adlandırılmıştır. 
Hâlbuki kastedilen bizdeki küçük (ya da kısa) hikâyelerdir (Yağcı 2002: 151). 
Son zamanlarda ise İngilizcedeki bu terim, Türkçede küçürek öykü (hikâye) 
şeklinde çevrilmiştir.

Atasözleri, yüzyıllardan süzülüp gelen dilin özlü sözlerindendir. Bilme-
celer, deyimler, kelamıkibarlar gibi özlü ve sağlam ifadelerdir. Nedir bunları 
bu derece sağlamlaştıran hususlar? Tabii ki yapılarındaki birtakım ifade bi-
çimleridir: Zıtlıklar, tekrarlar, kafiyeli sözler, sıfatlar, sayılar, ikilemeler, soru-
lu şekiller, mukayeseler, paralellikler ve birtakım cümle tipleridir (Bozkaplan 
2004: 513-552). Yukarıdaki anlatım yollarına ilaveten “tahkiye” de belli öl-
çüde başvurulmuş bir anlatım yöntemidir (Bozkaplan 2007: 1105). Atasözle-
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rinde tahkiye, herhangi bir olayın âdeta karşılıklı konuşma şeklinde verilmesi 
dolayısıyla birden çok cümlenin bu tür yapılarda yer almasıdır (Bozkaplan, 
2007: 1105). Ömer Asım Aksoy’un “öykü biçimindeki atasözleri” (1988: 26), 
İsmail Parlatır’ın “söyleşmece” (2007: 6) diye tespit ettiği bu yapılar, bir nevi 
küçürek hikâye diye adlandırılabilir.

Eli boşa “ağa uyur” derler, eli doluya “ağa, buyur” derler. Bu atasö-
zünde bir olay, bir durum anlatılmaktadır. En azından iki durum söz konusu-
dur. Vuran mı yiğit? Vur diyen mi? “Vur.” diyen. Bu atasözünde de hadiseyi 
işleyen var, bu duruma sebep olan var, bir de olayların karşılaştırması var. 
Tabiatıyla atasözünü “bir hadiseler bütünü” olarak ele almak gerekir. Dervişe 
“Bağdat’ta pilav var.” demişler. “Yalan değilse ırak değil.” demiş. Bir an için 
hayal etmek gerekse Bağdat geçmiş asırlarda ulaşılması çok vakit alacak kül-
tür merkeziydi. Ona rağmen pilav için o kadar uzaklık ırak gelmiyor zamane 
dervişine. Olay örgüsü olan bir küçürek hikâye.

Küçürek hikâyelerin ilk örnekleri Dîvânu Lugâti’t-Türk’tedir: It ısırmas, 
at tepmes time (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 91). Kadaş timiş kaymaduk, ka-
dın timiş kaymış. Kardeş ve akraba dendi; kimse ona iltifat etmedi. Kayın 
dendi; o, onu kayırdı (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 455).

Küçürek hikâyelerde en çok kullanılmış olan fiil de-’tir. Diğerleri at-,  
çık-, ek, gör, ol-, san-, ver-, yan- vb.

Küçürek hikâyelerde cümleler, genellikle fiil cümlesidir. Çok azı isim 
cümlesi şeklinde kurulmuştur.

Diğer atasözlerinde olduğu gibi küçürek hikâyelerde de zıtlıklar, kafiyeli 
sözler, nükteli anlatımlar, tekrarlar, ikilemeler vb. mevcuttur.

Küçürek hikâyede, çoğu kere ilk cümle başlangıç cümlesi, ikinci cümle 
ise sonuç cümlesidir. İlk cümlede vurgulanmak istenen husus dile getirilir. 
Diğer cümlede ise bu hususiyete uygun bir özellik konu edilir:

1. Dervişe, “Bağdat’ta pilav var.” demişler. “Yalan değilse ırak de-
ğil.” demiş.

Bu küçürek hikâye çok önemli sözlerden kurulmuştur: derviş, Bağdat, 
pilav, yalan ve ırak. Bu kompozisyonu ikiye bölsek müşevveş leff ü neşr sana-
tının varlığını görürüz.

Dervişe, “Bağdat’ta pilav var.” demişler.
“Yalan değilse ırak değil.” demiş.

Irak kelimesi, tevriyeli olarak kullanılmış olup hem uzaklık manasını 
hem de başkenti Bağdat olan ülkeyi temsil etmektedir. Dolayısıyla çapraz bir 



142 Türkçenin Kısa Hikâyesi

leff ü neşr sanatı söz konusudur Bağdat ile ırak sözleri arasında. Öte yandan 
derviş, taşıdığı misyon dolayısıyla insanlar arasında belli bir seviyesi olan, de-
ğer verilen ve sözüne itibar edilen manevi bir kişiliktir. Bağdat, ta eski devir-
lerden beri dünyanın önemli ve hatırı sayılır bir kültür merkezidir. Türkçenin 
en önemli eserlerinden olan Dîvânu Lugâti’t-Türk Bağdat’ta İslam halifesine 
takdim edilmiştir. Pilav, bu hikâyenin önemli bir ögesi: Yemek. Hem de esas 
besin maddelerinden. Beslenmenin olmazsa olması âdeta. Bu yüzden çok tü-
ketilen, hem doyurucu hem de besleyici, eskiden çok da pahalı olmayan bir 
besin maddesi. Talep edilen bir besin maddesi için ta Irak’a ya da çok uzak bir 
şehre gidilebilir. Hem de derviş gider. Zaten dervişe de yalan söylenmez ki. 
Çünkü o bir din ulusu. Deveyi yardan atlatan bir tutam ot ise dervişe Bağdat’ı 
ırak saydırmayıp yakın eden de değerli bir besin maddesi olan pilavdır. Bu 
küçürek hikâye,

Bana mektup geldi.
İçinden ben çıktım.
Diyen şairin dünyasından küçük değil ki…

2. Boşboğazı cehenneme atmışlar. “Odun az/yaş.” diye bağırmış.

Boşboğazlık, makbul bir huy değildir. Her şeye sözle karışan, ilgili veya 
ilgisiz konuşan birinin başkaları tarafından sevilmesi ve sayılması mümkün 
değildir. Dolayısıyla bu tür kişiler, muteber bir insan profili çizmiyor, demek-
tir. Böyle bir kişiliğin zaman ve mekân tanımaksızın her yerde ve daima söze 
ortak oluyor olması, onun cehennemde bile sözünü esirgeyemeyecek kadar 
konuşmaya düşkün olduğunun resmidir. Cehennem… Dinî bakış açısı iti-
barıyla bulunulması arzu edilen bir mekân değildir. Orada bulunanların dinî 
perspektife göre sıkıntı ve çaresizlik içinde olacakları, oradan kurtulmak için 
yollar arayacakları bir zaman diliminde boşboğaz bir kimsenin “Yanıyoruz 
bari odunlar yaş olmasaydı ya da çok olaydı.” gibi hayret edilecek bir cümle 
kurması, hakikaten onun en zor şartlarda dahi konuşmaktan geri kalmadığının 
işaretidir. Bu küçürek hikâyede cehennem ile boşboğaz arasında ilgi kurul-
ması, boşboğazlığın kişi için hiç tasvip edilmeyen bir özellik olduğunu da 
göstermektedir. Dil, insanı diğer varlıklardan ayıran, ona üstünlük kazandıran 
bir hususiyet olmakla birlikte, aynı zamanda gayet tehlikeli bir ayrıcalıktır. 
Boşboğazlık için bir başka atasözünde de “sofrada elini, mecliste dilini” den-
mek suretiyle konunun hassasiyeti yeterince açıklanmıştır.

3. Eli boşa “Ağa, uyur.” derler. Eli doluya “Ağa buyur.” derler.

İnsanoğlu, genellikle almayı, kazanmayı seven bir karakterdedir. Hâlbu-
ki, almanın yanı sıra vermek de kazançlı bir davranıştır. Yani bunun adı pay-
laşmaktır. Paylaşmak… Sahip olunanı başkalarıyla bölüşmek, başkalarını da 
bu zenginlikten yararlandırmak. Takdir edilen, hatta gıpta edilen bir özelliktir 
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insan için. Kişiyi başkalarının gözünde yücelten, sevdiren, saydıran bir du-
rumdur. Hâl böyle olmasına rağmen yine de insanoğlu, daha çok almak, daha 
az vermek hatta mümkünse hiç vermemek niyetindedir çoklukla. İnsanın pay-
laşabileceklerinin bir kısmını başkalarına vermesi bir erdemdir. Dolayısıyla 
toplumda huzur ve barışın sağlanması için de gereklidir paylaşmak. Hele de 
günümüz dünyasında... Misafirliğe gidilen bir evde eller boş yani hediye yok-
sa eve kabul edilmemek; buna karşılık eller doluysa yani hediye varsa misafi-
rin derhâl rütbe kazanarak “ağalık, efendilik ve beylik” makamlarına yüksel-
me vermenin yani paylaşmanın önemini ironik bir biçimde dile getirmektedir.

4. Mirasa “Nereye gidiyorsun?” demişler. “Esip savurmaya.” demiş.

Çalışmak, kazanmak ve üretmek… Kişiye huzur veren, onu mutlu kılan 
durumlardır. Alın teri ile kazanılan mal ve mülk, insanoğlu için değerli ve 
önemlidir. Onun har vurup harman edilmesine çoğumuz razı değilizdir. Çünkü 
onu elde etmek için emek vermiş, zaman harcamış ve de ter dökmüşüzdür. 
Bu yüzden gözümüz gibi bakar ve değer veririz. Bunun yanında çalışmadan, 
kazanmadan ve de terlemeden edinilmiş değerleri de vardır insanın. El emeği, 
göz nuru olmayan, bedavadan sahip olunan: Miras. Çoğu kere değeri bilinme-
yen, değersizce sarf edilen, har vurup harman savrulan… Adı miras. Dededen, 
nineden, babadan, anadan kalan adı miras olan değerler… Onların harcanması 
diğerlerine nazaran daha kolaydır. Ticaret ehli bazı kimseler, özellikle miras 
olan mal ve mülkü gözler ve onların alışverişine katılır. Çünkü onların alınıp 
satılması emek ürünü olana göre daha hesaplı ve kolaydır. İşte miras, bu kü-
çürek hikâyede teşhis edilerek hareketlenmiş ve kendini yiyip bitirmek üzere 
esip savurmaya çıkmıştır.

5. Öpmeye niyeti olmayan “Yanağın nerde?” diye sorar.

Her işin başlangıcında niyet vardır. Peki, niyet nedir? Niyet, her şeyin 
başıdır, başlangıcıdır. Yani gönüldür niyet, gönülle başlamaktır. Arzudur, is-
tektir, hevestir, rızadır. Dolayısıyla başarmanın da hiç olmazsa yarısıdır. Giri-
şimin başarısı niyetin halisliğine, arzuya, hevese, isteğe bağlıdır. Bu duygular 
kişide şevk uyandırır. İnsana zevk verir. Başarmak için âdeta güdüler bizi. Bu-
nun tersi de niyetsizlik… İsteksizlik… Arzusuzluk… Zevksizlik… Kısacası 
bir işe başlamak ve devam ettirmek için hiçbir itici ve güdüleyicinin olmama-
sıdır. İnsanın temel vasıflarından olan dokunmak isteğinin bile yok olmasıdır. 
Âdeta yalnızlık ve duygusuzluğun kişi üzerindeki hâkimiyetidir bu durum. 
Dokunmak ya da öpmek için bile hevesi, arzusu, isteği olmayan birinin hayat 
damarlarından belki de en önemlisi kopmuş demektir. Bizi hayata bağlayan 
ana kanallardan biri çalışmıyor demektir. Bunun anlamı nedir? Hayattan, ya-
şamaktan zevk almıyoruz, yani mutlu değiliz, demektir. Hayatın anlamı Koca 
Yunus’un da dediği gibi “sevmek ve sevilmek”tir. Çünkü bu dünya kimseye 
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kalmamış, kalmayacak da. O hâlde “Sevmek dokunmaktır.” diyen E. Fromm, 
yerden göğe kadar haklıdır. Her işin başı niyettir, niyet de istektir, arzudur, he-
vestir. Dolayısıyla öpmek için niyetimiz olsun ki “Yanağın neredeydi?” şek-
lindeki gereksiz bir soruyla muhatabımızın hevesini kursağında koymayalım.

6. Elekçiyi paşa yapmışlar da “İlle kasnak.” demiş.

Elek, kalbur, kasnak. Bunlar benzer nesnelerin adlarıdır. Hepsinin de şe-
killenmiş ince bir tahtası ve gerilmiş bir teli vardır. Elekçi, ya bunlarla iş üre-
ten ya da bunları satandır. Bu işi yapanlardan biri, daha yüksek bir mertebeye 
yükseltilse bile bir süre sonra “Hani benim kasnağım?” demeye başlar. Bazen 
insanlar, -ya hak etmedikleri ya da eski işlerini çok sevip benimsedikleri için 
olsa gerektir- önceki mertebelerini, seviyelerini ya da durumlarını bir süre 
sonra, ara sıra ya da daima özler. İnsanoğlunun makam ve mevki kazançları, 
bazen sindire sindire bazen de birden gerçekleşir. Eğer kişioğlu, hak etmediği 
bir makamda ise o makamın hakkını veremeyeceği ve hazmedemeyeceği için 
bir süre sonra sıkılır, eski durumunu özler. Bu makam, paşalık gibi yüksek bir 
makam dahi olsa onun bakış açısından pek bir şey ifade etmediğinden, değeri 
anlaşılamayan bu makamda bile önceki hâl arzulanır. Paşalık, asker milletimiz 
için, çok özel ve önemli bir rütbedir. Nitekim kimi ebeveyn, erkek çocuklarını 
küçüklüklerinde “paşam” diye sever. Bu küçürek hikâye, her şeyi hak ederek 
elde etmenin tarifi imkânsız hazlar sunacağının altını çizmektedir.

7. Şaşı, çakır demektense “kör” de. Kurtul.

Şaşılık, çakırlık ve körlük… Hepsi de görme kusurudur. Şaşı olan iyi ba-
kamaz, çakır olan da. Bu tür kusur sahibi olanlar, nesneleri nitelikli olarak 
göremez. O hâlde birine, “şaşı” veya “çakır” demektense -aralarında önemli 
bir fark olsa dahi- “kör” (artık görme engelli) deyip kurtulmak gerek. Peki, 
aralarında böylesine önemli bir fark olan “şaşı ve çakır” sözlerini “kör” ke-
limesinin anlamı ile birleştiren mantık nedir? Mazerete gerek yok, hakikati 
söylemek cesareti ve mecburiyeti. Hakikat, her ağızdan kolayca dökülebilen, 
hemen söyleniveren bir durum mudur? Tabii ki değil. Öyle de olmalıdır kimi 
zaman. Ama gerektiğinde de derhâl ifade edilmelidir gerçek(ler). İnsan ve top-
lum hayatında “kem küm”lerin çok yeri olmamalıdır. Hakikat, ne kadar acı, 
yüzü ne kadar soğuk olsa da mümkün mertebe ilk ağızda dile getirilmelidir. 
Çünkü zaman, gerçeğin aleyhinedir. Zaman ilerledikçe, ifadesi güçleşebilir. 
Dolayısıyla filanca şaşıdır, çakırdır gibi sıfatlar kullanmak suretiyle işi, daha 
da zora sokmak yerine kör demek çoğu kere yerinde bir davranıştır.

8. Küpe “küp” deyince; küp, adama “düp” der.

İletişim, insanoğlunun en önemli ayırıcı vasfıdır. İletişmek, doğru ve ye-
rinde olursa kişiye avantajlar sağlar. Yani lisan, insan için özel bir yetidir. Onu 
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yerli yerinde kullanmak gerekir. Dil, insanın dünyasının sınırlarını çizermiş. 
Dil, ama tatlısıyla yılan bile deliğinden çıkarmış. Bu özlü sözler, lisanın nelere 
kadir olduğunu gösteren önemli ifadelerdir. Dil, kapılar açan bir anahtardır. 
Sinirleri yatıştıran bir müsekkindir. Dertlere deva bir ilaçtır. Meramın, arzu ve 
isteğin taşıyıcısıdır. Böylesine önemli bir vasıtadır dil. Yaşananlardan anlaşı-
lıyor ki bu kadar önemli olan bir özellik maalesef hoyratça kullanılmakta, el 
yordamıyla yönlendirilmektedir. Gerekli özen ve dikkat gösterilmemektedir. 
Hususen Türkçe dikkat nazarına alınırsa hiç hak etmediği yaftaların yakıştırıl-
dığı malumdur: Türkçe değil mi uydur uydur, söyle! Türkçeyi nereye çekersen 
oraya gelir! Bu iki yanlış kanaat dilimize bakış açımızı göstermesi bakımın-
dan manidardır. Bu bakış nasıl bir bakıştır? Bu bakış, kolaycı, umursamaz ve 
önemsemez bir bakıştır. Bunun sonucunda asırlar önce Konfüçyus’un özet-
lediği durumla karşılaşmak işten bile değildir. Öyleyse, insan için çok büyük 
önemi olan lisan, gereği gibi öğretilmeli ve öğrenilmelidir. Dolayısıyla hak 
ettiği biçimde ve yerli yerinde kullanılmalıdır. İşte, gereği gibi kullanılan bu 
lisan ile “küp”e “küp” dememek gerekir. Onun sahip olduğu başka vasıfla-
rı dikkate alarak hitap edilmeli ve meram ifade edilmelidir. Öyle olunca da 
“küp”e “küp” demeyen birine onun diyeceği de “düp” değildir. Peki ya nedir? 
Daha güzel ve hoş bir hitap…

9. Gelin ata binmiş. “Ya nasip, kim bilir kime münasip?” demiş.

Nasip, kısmet… İnsanı bazen rahatlatan bazen de isyana sürükleyen söz-
ler… İnanç farklılıklarına dayanan bazı ayrıntıları olsa da kısmet veya nasip 
kelimelerinin çağrıştırdığı kavram alanı, hemen hemen aynıdır. Bu, âdeta si-
hirli sözlerin devamında ya sahip olmak ya da kaybetmek vardır. Daima fiziki 
bir hakikat olarak kazanmak da kaybetmek de yan yana veya art ardadır. O 
yüzden bir olayın bütün yönleriyle ve tam anlamıyla sonuçlanmadan hakkında 
söz söylemek doğru olmaz. Çünkü tecrübeyle sabittir ki nice hadiseler, “bitti 
bitecek” denirken tamamen başka bir sonuç doğurmuştur. Hâl böyle olunca 
bir konu ya da olay hakkında vaktinden evvel konuşmak, fikir ileri sürmek, 
kişioğlunu zora sokar. Onu, tükürdüğünü yalamak gibi son derece zor bir dav-
ranışa sürükler.

Gelin de, hayatını birleştirmek yolunda onca adımı atmış olmasına rağ-
men yolun sonu denen noktada hiç beklenmedik bir son ile karşılaşabilir. O 
yüzden telli duvaklı ayrıldığı baba evinden, kurulan yeni yuvaya kavuşama-
dan umulmadık bir gelişmeyle bambaşka bir sonuçla karşılaşabilir. Demek 
ki “tamam” olmadan “tamammış” gibi davranmak çok kimsenin umduğu ve 
beklediği bir sonucu bambaşka bir mecraya sokabilir. Bu durum; özne, gelin 
ve yaşanan evlilik töreni dahi olsa.
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Sonuç

Tarih içinden süzülüp gelen özlü sözlerden olan atasözleri, anlam vur-
gusunun yanı sıra çeşitli yollarla daha etkili ve kalıcı hâle gelmiştir. Ses ve 
söz tekrarları, zıtlıklar, paralellikler ve mukayeselerin yanında soru yoluyla 
veya çeşitli cümle formları kullanılarak özgün bir yapıya kavuşmuştur. Bu 
formlardan biri de hadiseyi tahkiye etmektir. Uzun uzun cümleler, paragraflar 
ve bağlamlar yerine en az iki cümle olmak üzere 4 ya da 5 cümleye kadar 
çıkabilen bir hacimle (cümlelerin de yarısı tek kelimelik) olayın özlü ve etkili 
olarak anlatılması olan küçürek hikâyenin, Türkçenin ilk yazılı vesikalarından 
beri kullanılan bir ifade vasıtası olduğu anlaşılmaktadır.
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ÇORUM MÜZESİ 10172 NUMARADA KAYITLI  
SATIR ARASI KUR’AN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN  

YÛSUF SÛRESİ ÜZERİNE

Ali CİN*

Semavi dinlerden önce Tevrat sonra İncil ve daha sonra da Kur’an-ı Ke-
rim’de “ahsenü’l kasas” olarak ifade edilen Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi, tarihin 
ilk dönemlerinden başlayıp yazılı ve sözlü kültür geleneğinin içerisinde ya-
şayarak günümüze kadar ulaşan dinî kaynaklı bir hikâyedir. Yûsuf hikâyesi, 
Tevrat’ta 37-50. baplar arasında (Kitab-ı Mukaddes 38-55) İncil’ de Resullerin 
İşleri bölümü bap yedide, Kur’an-ı Kerim’de ise Yûsuf Sûresi’nde anlatılmak-
tadır (Yazır 2005: 234-248). Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi önce Arap ve Fars 
milletleri arasında da ilgi görmüş, daha sonra da Müslüman Türkler arasında 
hızla yayılmıştır. Arap edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyhâ hikâyeleri, ge-
nel olarak nesir şeklinde olup zaman zaman nesir içerisinde manzum kısımlar 
bulunmaktadır (Cin 2001: 3). Fars edebiyatında da Yûsuf ve Züleyhâ hikâye-
sinin, manzum ve mensur biçimlerinin birçok örneği görülür (Cin 2011: 3-4). 
Fars edebiyatında, ilk yazılan Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Firdevsî-i Tusî’ye 
aittir (Ethé 1908:1-2). Türk edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyhâ hikâyeleri 
manzum, mensur ya da manzum mensur karışık olarak yazılmıştır. Türk ede-
biyatında elli civarında manzum olarak yazılmış Yûsuf Kıssası bilinmektedir 
(Cin 2011: 38; Şahin 2019: 42). Yine Türk edebiyatında tespit edilen mensur 
Yûsuf hikâyeleri, Kısasü’l-Enbiyâlar da dâhil edildiğinde kırk civarındadır. 
(Şahin 2019: 54). Manzum mensur karışık olarak yazılan hikâyeler ise sınırlı 
sayıda olup manzum kısımların mensur olarak yazılan Yûsuf ve Züleyha hikâ-
yelerinin içine serpiştirilmiş beyitler hâlinde olduğu görülmektedir.

Tevrat’ın ve İncil’in Türkçeye ilk çevirileri 1666 yılında Ali Ufki Bey 
(Albertus Bobovius/Wojciech Bobowski) tarafından tamamlanmıştır. Bu kişi 
Kitab-ı Mukaddes’i Türkçeye ilk tercüme eden kişi olarak da bilinmektedir 
(Kut 1989: 457). Ufki, çalışmasını Hollanda Sefiri Levinus Warner’in isteği 
ve onun sağladığı maddi imkânlarla yapmıştır. Bugün kullanılan Türkçe Ki-

* Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi.
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tab-ı Mukaddes, Ali Ufki tarafından tercüme edilen esere dayanmaktadır (Kut 
1989: 456, 57). Ali Ufki tarafından hazırlanan Arap harfli Tevrat, 1827 yılında 
Paris’te basılmıştır (Cin 2016: 102; Toprak 2006: 22). Kur’ân-ı Kerîm’in ilk 
çevirisi ise İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte Kur’ân’ın öğrenilmesi, temel 
prensiplerin herkes tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için başka dillere tercü-
me ihtiyacı hissedilmiş, Hz. Peygamber zamanında Selmân-ı Fârisî tarafından 
Fâtiha suresi Farsçaya çevrilmiş ve bu çeviriyi Hz. Peygamber menetmemiş-
tir (Ata, 2004: 9). Günümüzde ise Kur’ân-ı Kerîm yüzlerce dile çevrilmiştir.

İlk Türkçe Kur’an tercümesinin ne zaman yapıldığıyla ilgili tartışmalar 
hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Ancak Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden 
sonra X. yüzyıl ve devamında olduğu düşünülebilir. (Ata 2004:11)

Türk edebiyatında İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân’ın çevirileri, satır 
arası kelime kelime çeviriler ya da tefsirli çeviriler şeklinde görülmektedir. 
Satır arası Kur’ân çevirileri, ayetlerin cümleler hâlinde değil, ayette geçen 
kelimelerin altlarına tek tek Türkçe karşılıklarının yazıldığı tercümelerdir.  
Tefsirli çeviriler ise bir Arapça kelimenin tek bir Türkçe kelime ile karşılan-
masından ziyade, ayetin tamamının uzun cümlelerle açıklanmasını esas alan 
tercümelerdir (İnan 1960: 90; Topaloğlu 1976-78: 3). Ülkemiz el yazması kü-
tüphanelerinde eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış birçok Kur’ân tercümesi 
bulunmaktadır (Küçük 2014: 24-25). Bu tercümelerden biri de, çalışmamıza 
konu olan Çorum Müzesi 10172 numarada kayıtlı bulunan satır arası Kur’ân 
çevirisidir. Üzerinde durduğumuz, Çorum Müzesinde kayıtlı bulunan nüsha, 
540 varak olup şirazeli, miklepli, koyu kahverengi meşin ciltlidir. Beyaz kâğı-
da, sülüs kırmasıyla yazılmış ve yer yer tamir görmüştür. Yazmanın sayfaları 
genel olarak 8 satırdan oluşmaktadır. Yazmada ana metin (Kur’ân -ı Kerîm) 
harekeli sülüs kırması, satır arası açıklamalar ise harekeli nesih hatla yazılmış-
tır (Cin 2018: 120).

Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihiyle ilgili olarak metinde bir bilgi 
bulunmamaktadır. Söz konusu yazma eser, Besmele ve Fâtiha ile başlamış, 
ancak herhangi bir satır altı çeviri yapılmamıştır. Kur’ân’ın ikinci suresi olan 
Bakara Suresi ile birlikte satır arası anlam verilmeye başlanmıştır. Surenin ba-
şında bulunan Besmele’ye anlam verilmiştir. Ancak metin tamir gördüğü için 
bazı yerler okunamamaktadır. Kur’ân’ın son iki suresi olan Sûretü’l-Felaḳ 
ve Sûretü’n-Nâs surelerine satır arası anlam verilmemiştir. Ayrıca nüshanın 
sonunda Fâtiha suresi satır arası tercümesi olmaksızın tekrar edilmiştir. Nüs-
ha tam bir çeviri değil, eksik bir çeviridir. Üzerinde çalışma yaptığımız satır 
arası Yusuf Suresi tercümesi, tefsire nerdeyse hiç yer vermeyen kelime kelime 
yapılan bir tercümedir.
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Çorum nüshasının ses ve şekil hususiyetleriyle ilgili olarak şunları söyle-
yebiliriz: Nüshada ünlüler eski Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu gibi ge-
nel olarak yuvarlaktır: eyü dileyücilerüz (193r5); bizümle (198v1); verdüŋüz 
(196r4); bildük (200r8). Söz konusu nüshada, kapalı /ė/ sesinin şu kelimelerde 
kullanıldığı görülmüştür: gėrçek (196v8); dėmezseŋüz (201v1) yėye anı-siz 
(193r6); ḫaber vėresin (193v1) ėrte (193r5).

Üzerinde çalıştığımız nüshada Türkçe kelimelerin imlasında /b/, /p/ ay-
rımı yapılmıştır. Arap harfli Türkçe metinlerde /ç/ ve /c/ seslerinin yazımında 
farklı kullanımlar göze çarpmakla birlikte, kelime ve eklerin yazımında genel 
olarak /ç/, /c/ ayrımı yapılmıştır. Kelime başı /k/ ve /g/ seslerinin ayrımının 
yer yer yapıldığı görülmektedir. Metinde ek uyumsuzluğuna rastlanılmakta-
dır: üzerümüze ḳaṣd eyledi-y-iduḳ (201r6). Eski Anadolu Türkçesi Dönemi 
eserlerinde görülen birinci tekil şahıs -vAn ve -vUz ekleri, üzerinde çalıştığı-
mız nüshada da görülmektedir: ben ḳarındaşuŋvan (199r6); ṭaʿām getüreven 
(198v4); dutavuz (194r1); alavuz (200r3); ḳurtaravuz (203r1); döndürevüz 
(194r8); eyleyevüz (196r1); görevüz (200r2).

Metin gerek söz varlığı gerekse ses ve şekil bilgisi hususiyetleri açısın-
dan eski Anadolu Türkçesi metinleriyle uyum içerisindedir. Metinde, yaratıcı, 
ilah anlamında hem “çalap” (194r6; 197v5; 202r2) hem de “çalabı” (195v1; 
196r7) kelimesi birlikte kullanılmıştır. Eski Türkçeden itibaren tarihî metin-
lerde yulduz, ıldız gibi biçimlerle kullanılan kelime, metinde ılduz (192v2) bi-
çiminde geçmektedir. (199r8; 200v1; 201r8). Farsça bir kelime olan ve tarihî 
Türk dili metinlerinde genel olarak kervān şeklinde geçen kelime, metinde 
kārbān, DLT’te suwgar- “sulamak, su vermek” anlamındaki kelime metni-
mizde suvar- (ey zindān eşleri suvara /196r7) şeklinde geçmektedir. Üzerinde 
çalıştığımız Yusuf Suresi metni ve tamamı Türkçenin söz varlığı açısından 
önem arz etmektedir.

Sūre-yi Yusuf Metni

1.  [192r/7] innallahe’r-raḥmān1 āyetlerdür kitābuŋ.
2.  biz indürdük ʿarapca anuŋçün (192r8) aŋlaya-sız.
3.  biz hikāyet eylerüz görklüregin eyledük saŋa [192v/1] işbu kurʿānı ol-

duŋ andan ilerü yūsuf ḳıṣṣasından.
4.  ayıtdı yūsuf (192v2) atasına atam ben on bir ılduz güneş ay (192v3) 

gördüm anları.

1 Burada geçen elif, lām, rā harfleri, hurûf-u mukataadır. Satır arası Türkçe anlam verilme-
miştir. Elif’ten kasıt İnnā; lam’dan kasıt, lillā; rā’dan kasıt da rahmandır. “Şüphesiz Allah 
rahmandır.” anlamındadır.
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5.  ayıtdı hikāyet eyleme ḳarındaşlaruŋ (192v4) yavuz ṣanala<r> saŋa 
şeyṭān ādemı̄̇lere içün bellü.

6.  ancılayın (192v5) üyer-sin ögrede saŋa sözleri tamām eyleye üzerüŋe 
(192v6) ḳavim üzere yaʿḳūbuŋ ataŋ anaŋ üzere ilerüden ibrāhim isḥāḳ 
(192v7) çalabuŋ bilicidür.

7.  oldı yūsufda nişānlar ṣor- (192v8)- ıcılar-çün.
8.  yūsuf sevgülürekdür bizden biz cemāʿatiz [193r/1] atamuz azġunlıḳ 

içinde bellü.
9.  depeleŋ yūsufı bir yėre boş ḳala (193r2) yüzi ataŋuzuŋ andan ṣoŋra eyü 

işleyiciler.
10.  eydici anlardan (193r3) öldürmeŋ yūsufı dibine ḳuyunuŋ bir nicesi 

yüriyicilerüŋ (193r4) ola-sız işleyiciler.
11.  atamuz inanmaz sen bize biz aŋa (193r5) eyü dileyücilerüz.
12.  ėrte biz aŋa ṣaḳlayıcılaruz.
13.  (193r6) ḳayġulu eylerin ilde-siz ḳorḳudan yėye anı siz (193r7) andan 

ġāfiller-iken.
14.  yėye anı ḳurt biz cemāʿat-iken (193r8) ziyānlular.
15.  gitdiler ḳılalar anı dibine ḳuyunuŋ [193v/1] eyledük ḫaber vėresin 

anlara işbu bilmezler.
16.  geldiler (193v2) atalarına ağlarlar.
17.  atamuz gitdük yarışıruz ḳoduḳ (193v3) yūsufı ḳatında yedi anı ḳurt 

inanıcı olduġ-usa (193v4) gerçekler.
18.  getürdiler ḳan yalan belki bezedi siziŋçün (193v5) nefslerüŋüz eyü iş 

görklü taŋrı dilenmişdür sıfat eyler-siz.
19.  (193v6) yüriyiciler veribidiler bıraḳdı ḳuyuya ayıtdı sevinmek benüm 

oġlandur (193v7) gizlediler anı taŋrı bilicidür işler-siz.
20.  ṣatun aldılar anı akçalar (193v8) ṣayılmış anda raġbet eyleyicilerden.
21.  ṣatun aldı ʿaziz-i mısırdan [194r/1] ʿavratına aġırla ṭuraġın ol kim tā 

dutavuz anı oġlan (194r2) yėrlendürdük yūsufı yerde tefsı̄̇r eylemek-
den (194r3) sözleri ġālipdür iş üzere çoḳ ādemı̄̇lerüŋ bilmezler.

22.  (194r4) erdi ḳuvvetine ḥükm eylemek muzd muzd vėrürüz eylük ey-
leyiciler.

23.  (194r5) istedi andan ol evindeyidi baġladı ḳapuları (194r6) ayıtdı ilerü 
gel ṣaḳınmaḳdur ol çalabum ṭuraġum (194r7) ol kurtulmaz żālimler.

24.  ḳaṣd eyledi bir söz görmeseydi (194r8) ḥācetin çalabısınuŋ döndüre-
vüz yavuzlıġı zişt iş ḳullarumuz döndüre [194v/1] aru olınmışlar.
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25.  düşdiler ḳapuya göŋlegin ardından buldılar (194v2) ḳapu ḳatında de-
güldür cezāsı diledi ḳavmüŋ yavuz iş zindāna girmek (194v3) ʿaẕā-
bıdur.

26.  ayıtdı gendüzmi ṭanuḳlıḳ verdi (194v4) ḳavminden ola yurtıldı ṭoġrı 
söyledi zeliḫa ol (194v5) yalancılardandur.

27.  ola ardından ol (194v6) gėrçeklerdendür.
28.  gördi ardından ol sizüŋ yavuz ṣanmaġuŋuzdan (194v7) yavuz ṣan-

maġuŋuz uludur.
29.  yüz döndüre yarlıḳamaḳ dile yazuġun içün (194v8) sen olduŋ yazuḳ 

eyleyicilerden.
30.  şehir içinde ʿavratı [195r/1] ʿazı̄̇züŋ ḳulunı gendüzini sevmekden 

yaŋa (195r2) azġunlıḳ içinde.
31.  eşitdi zeliḫa veribidi anlara yaraḳladı anlaruŋçün (195r3) söykenecek 

nesne her birisine anlardan çıḳ yūṣuf anlaruŋ üzere (195r4) gördiler 
anı ulu gördiler ellerini aytdı taŋrınuŋdur degül işbu (195r5) ādemı̄̇ 
degül işbu görklü ʿizzetlü.

32.  ayıtdı melāmet eyledüŋüz beni (195r6) bayıḳ döndürevüz gendüzin-
den işlemeye zeliḫa aytdı (195r7) zindāna givürinile ḥorlardan.

33.  ayıtdı seveglürekdür (195r8) baŋa andan andan yaŋa benden meyl 
eyleyem anlara [195v/1] ola cāḥillerden.

34.  uyı verdi çalabısı andan (195v2) ol oldur eşidicidür.
35.  görindi andan ṣoŋra nişānları (195v3) zindāna givüreler bir zamāna 

degin.
36.  anuŋla zindāna iki ḳul ol ikiden birisi (195v4) ben gördüm düşde ṣıḳa-

ram ben gördüm başum üstine (195v5) etmek yėr ḳuş tefsı̄̇rin eylük 
eyleyicilerden.

37.  (195v6) ayıtdı yėyesi kim rūzi verinürsiz tefsı̄̇rin gelesiz ikiye (195v7) 
şol ögretdi baŋa ḳodum bir ḳavmüŋ inanmazlar (195v8) anlar āḫiretde 
kāfirlerdür.

38.  uydum milletine ibrāhime isḥāḳa [196r/1] yaʿḳūba olmadı ortaḳ ey-
leyevüz nesne şol (196r2) fażlından taŋrınuŋ ādemı̄̇ler üzere çoḳ āde-
mı̄̇ler şükr eylemezler.

39.  (196r3) eşleri zindānuŋ çalaplar yėgregdür bir ḳahr eyleyici.
40.  (196r4) ṭapmaz siz andan ayruġa ad verdüŋüz atalarıŋuz (196r5) in-

dürmedi ḥı̄̇ç ḥüccet degül ḥükm taŋrınuŋ ṭapmaz (196r6) aŋa şol dı̄̇n 
ṭoġrıdur çoḳ ādemı̄̇lerüŋ.
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41.  bilmezler (196r7) ey zindān eşleri suvara çalabısı tā biri (196r8) aṣı-
lına yėye ḳuş başından iş anuŋ içinde ḥükm bellü eylemek isterler.

42.  [196v1] ayıtdı anlar ol ikiden çalabuŋ ḳatında unutdurdı (196v2) 
şeyṭān çalabısınuŋ zindān içinde arasında.

43.  ayıtdı (196v3) pādişāh görürin yedi ṣıġırlar yėrler anları yedi arıḳlar 
(196v4) yedi salḳımlar yaşıllar ḳurular ėy bölük serverler (196v5) dü-
şümi ola-sız yorar siz.

44.  ayıtdılar ḳarışıḳ (196v6) degülüz biz tefsirini düşlerüŋ.
45.  ayıtdı ḳurtıldı (196v7) aŋladı biz zamāndan ṣoŋra tefsı̄̇rini
46.  ėy yūsuf (196v8) yavlaḳ gėrçek yedi ṣıġırlar semizler yėr anları 

[197r/1] yedi arıḳlar yedi salḳumlar ayruḳlar ol kim (197r2) ben dö-
nem ādemilere bileler.

47.  ayıtdı yedi (197r3) yıllar biçdüŋüz salḳımından az andan (197r4) yer-
siz.

48.  andan ṣoŋra şol ḳatı ilerü ṭutduŋuz (197r5) az saklar-sız.
49.  andan ṣoŋra şol anuŋ içinde (197r6) ādemı̄̇lere anuŋ içinde.
50.  ayıtdı pādişāh geldi (197r7) peyġamber ayıtdı çalabuŋa ʿavratlaruŋ 

(197r8) kesdiler ellerin yavuz ṣanduġını.
51.  ayıtdı nedür işiŋüz [197v/1] istedüŋüz yūsufdan ayıtdılar arulıḳdur 

bilmedük (197v2) yavuzlıḳ ʿavrat ʿazizüŋ s̠ābit oldı ḥaḳ istedüm anı 
(197v3) gendüzinden gerçeklerden.

52.  şol biz ḥiyānet eyledük aŋa (197v4) ġāyib-iken taŋrı ṭoġrı yol göster-
mez.

53.  beri eylemezin (197v5) bayıḳ nefs buyurıcıdur raḥmet ḳıla çalabum 
yarlıġayıcıdur (197v6) raḥmet ḳılıcı.

54.  getürüŋ baŋa gendüzüm-çün ayıtdı (197v7) bugün inam.
55.  ḳıl beni ḥazı̄̇neler üzere yėrün (197v8) ṣaḳlayı-çün bilicidür.
56.  yūsuf yerde mıṣır yerinde andan [198r/1] anda kim diler ėrerüz diler 

żāyiʿ eylemezüz eylük eyleyicilerüŋ suv.
57.  (198r2) muzdı āḫiretüŋ anlar oldı ṣaḳınurlar.
58.  yūsufuŋ (198r3) girdiler anuŋ üzere anlar bilmezlerken.
59.  yaraḳlarıyla (198r4) ayıtdı ḳarındaşuŋuzı görmez misiz tamām eyleriz 

ölçegi (198r5) yėgrekdür indirücilerüŋ.
60.  getürmeyesiz benüm ḳatumda yaḳın gelmeŋ baŋa.
61.  (198r6) ayıtdılar anı işleyicilerüz.



153Ali CİN

62.  ḳullarına ḳıluŋ (198r7) māllarını yükleri içine bileler anı karındaşla-
rından yaŋa (198r8) gėrü döneler.

63.  ol vaḳt döndiler ayıtdılar yıġlındı bizden ölçek [198v/1] veribi bizüm-
le biz anı.

64.  aytdı inanayım size (198v2) anuŋ üzere ḳarındaşı üzere taŋrı yėgrek-
dür ṣaḳlamaḳdan (198v3) ol raḥmet ḳılıcılaruŋ.

65.  ḳumaşlarını buldılar mālların (198v4) döndürildi ayıtdılar ne istersiz 
döndi bilmedi ṭaʿām getüreven (198v5) ḳarındaşumızı ölçegin onuŋ 
şol geŋez.

66.  (198v6) ayıtdı sizüŋle tā vėresiz baŋa taŋrıdan getüre-siz baŋa anı 
(198v7) helāk olına-sız inana-sız ḳullarına ayduruz ṣaḳlayıcıdur.

67.  (198v8) ayıtdı girmeŋ bir ḳapudan girüŋ ḳapulardan [199r/1] perā-
kendelerdür size taŋrıdan degül ḥükm anuŋ üzere (199r2) tevekkül 
eylesün tevekkül eyleyiciler.

68.  ol yėrden (199r3) ataları olmadı anlar taŋrıdan bir ḥācet içün (199r4) 
göŋlündeyidi ḥükm eyledi-y-di ʿilmi issidür velı̄̇kin çoḳ (199r5) āde-
mı̄̇lerüŋ bilmezler.

69.  yūsuf üzerine karındaşına (199r6) ben ḳarındaşuŋvan oldılar işlerler.
70.  yaraḳ eyledi anlara (199r7) yaraḳlarıyla maşrapayı ḳarındaşınuŋ ḳıġı-

rıtdı ḳıġırdıcı (199r8) kārubān uġrılayıcılar-sız.
71.  anlaruŋ üzere ister-siz.
72.  [199v/1] ayıtdılar maşrapasın getürdi anı dönüŋ ben aŋa pāyenden-

ven.
73.  (199v2) ayıtdılar bildüŋüz fesād eyleyevüz yėrde olmadı.
74.  (199v3) ayıtdı ola-sız yalancılar.
75.  cezāsı her kim bulına2 ol cezāsıdur (199v4) cezā vėrür żālimlere.
76.  ḳaplarını ḳarındaşınuŋ çıḳardı (199v5) ḳatında ḳarındaşınuŋ mekr ey-

ledük olmadı ḳarındaşı (199v6) dı̄̇ninde pādişāhuŋ dı̄̇nine derecātları 
her yėr (199v7) ʿilm issi üzere.

77.  ayıtdılar uġruldı ilerüden (199v8) yūsuf gizledi gendüzinde anı anlar-
siz yavuzraḳsız [200r/1] taŋrı ṣıfat eylersiz.

78.  ėy ʿazı̄̇z anuŋ ḳoca ulu (200r2) al birümüzi görevüz seni eyülük eyle-
yicilerden.

79.  ṣıġınmaḳdur (200r3) alavuz bulduḳ anuŋ ḳatında żālimlerüz.

2 Yazmada yolına şeklinde yazılmıştır.
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80.  nevmı̄̇d oldılar (200r4) andan arḳun söyleyiciler bilmedüŋüz mi 
ataŋuz ṭutdı (200r5) üzerüŋüze taŋrıdan taḳṣı̄̇rlıḳ eyledüŋüz gitmeyem 
(200r6) yėrden atam ḥükm eyleye ol yėgrekdür ḥükm eyleyicilerüŋ.

81.  (200r7) dönüŋ ayduŋ oġluŋ oġurladı ṭanuḳlıḳ vėrmedüŋ (200r8) bil-
dük olmaduḳ ṣaḳlayıcılaruŋ.

82.  ṣor köye ol kim [200v/1] olduḳ kārbān anuŋ içinde.
83.  ayıtdı bezedi (200v2) nefslerüŋizi görklü taŋrı getürdi baŋa (200v3) 

hep ol dürüst işlü.
84.  anlardan ḳatı ḳayġum (200v4) aġırladı ḳayġudan ol.
85.  ayıtdılar hemı̄̇şe alursın (200v5) yūsuf tā ola olasın helāk eyleyiciler-

den.
86.  ayıtdı (200v6) şikāyet eylerin taŋrı taŋrıdan bilmez-siz.
87.  (200v7) oġlanlarum ḫaber isteŋ ḳarındaşıŋdan nevmı̄̇d olmaŋ (200v8) 

raḥmetinden raḥmetinden taŋrınuŋ kāfirlerdür.
88.  [201r/1] girdiler anuŋ üzere yoḳandı bize ḳavmümde getürdük bā-

zirganlıḳ mālın (201r2) sürülmiş ṣadaḳa vėr bize yanud vėrür ṣadaḳa 
vericilere.

89.  (201r3) ayıtdı işledüŋüz ḳardaşıŋa bilmezler-siz.
90.  sen (201r4) yūsuf mısın ben yūsufven minnet eyledi taŋrı ḳorḳa 

(201r5) ḳatlana taŋrı müzdini eyülük eyle-y-icilerdür.
91.  ayırdı seni (201r6) üzerümüze ḳaṣd eyledi-y-iduḳ.
92.  ḳaḳımaḳ yoḳdur yarlıġaya taŋrı (201r7) ol raḥmet ḳılıcılaruŋ.
93.  göŋlegümi yüzi üzere atamuŋ (201r8) döne görici ḳavmüŋüzi.
94.  ayrıldı kārbān ayıtdı [201v1] ataları buların yūsufuŋ ḥaraf dėmez-

seŋüz beni.
95.  tā ayda3 (201v2) sen azġunluġındasın.
96.  ol vaḳt muştılayıcı yüzi üzere (201v3) döndi görici aytmadum mı 

bilirin taŋrıdan bilmez-siz.
97.  (201v4) ayıtdılar yazuḳlarumuzı ḳaṣd-ıla yazuḳ işleyiciler.
98.  tı̄̇z (201v5) yarlıġamaḳ dileyem ol yarlıġayıcı raḥmet ḳılıcı.
99.  yūsuf üzere (201v6) gendüden yaŋa ayıtdı mıṣıra eger dilerse.
100.  götürdi (201v7) anasını atasını taḥt üzere secde eyleyicilerken işbu 

tefsı̄̇rdür (201v8) ilerüden ḳıldı anı gėrçek çıḳardı beni [202r/1] zin-
dāndan yazıdan azġunlıḳ eyledi şeyṭān (202r2) aramda arasında ça-
labum luṭf issidür ol dürüst işlü.

3 Metinde yukarıdaki gibi geçiyor ancak “ta’llahi” ya da “ta’llahi”nin kısaltması da olabilir.



155Ali CİN

101.  (202r3) çalabum pādişāhlıḳdan tefsirin sözlerüŋ yaradıcı (202r4) 
gökleri yeri dünyāda aḫiretde müslimān-iken (202r5) ḳavuşdur bizi 
sālihlere.

102.  şol ġaybuŋ saŋa (202r6) olmaduŋ ittifāḳ eylediler anlar mekr ey-
ler-iken.

103.  degül çoḳ (202r7) ādemilerüŋ inanıcılara.
104.  anuŋ üzere geri (202r8) ol ögüt ālemlere.
105.  nişān göklerde yerde [202v/1] geçerler andan anlar.
106.  inanmaz eyregi anlar taŋrıya (202v2) illā anlar.
107.  emı̄̇n oldılar mı örtüci ʿaẕāb taŋrınuŋ (202v3) gele anlara ḳıyāmet 

anlar bilmezler-iken.
108.  yolumdur (202v4) oḳurın taŋrıdan yaŋa ben uydı baŋa arulıġı taŋrı-

nuŋ ben (202v5) ortaḳ  eyleyicilerven.
109.  senden ilerüden anlar olınur anlardan yaŋa (202v6) kavminden köy-

lerüŋ yerde göreler nite ola (202v7) ṣoŋı anlaruŋ sarāyı āḫiretüŋ an-
lara ṣaḳındılar (202v8) aŋlamaz mı siz.

110.  tā nevmı̄̇d oldı bildiler anlar yalan düşildiler [203r/1] geldi anlara 
ḳurtaravuz diler ʿāzābumuz yazuḳlulardur.

111.  (203r2) oldı ḥikāyet eylemeginden ʿaḳıllar issilerin olmadı bir söz 
(203r3) yalan baġlanıla velı̄̇kin anı kim ileyinde seçmek her bir nes-
neyi (203r4) ṭoġrı yol içün raḥmet içün inanurlar.
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Gramatikal Dizin

A; ʿA
ad: İsim, ad.

ad ver-: Adlandırmak.
a. diŋüz 196r4

ādemı̄̇: (Ar.) İnsan, insanoğlu.
195r5
ā.-ler 196r2; 196r2;197r6
ā.-lere 192v4; 197r2
ā.-lerüŋ 196r6; 199r5; 202r7; 194r3

aġırla-: İkramda bulunmak, iyilik et-
mek.
194r1

aġırla-: Yüklenmek, ağırlaşmak, art-
mak.
a.-dı 200v4

aġla-: Ağlamak.
a.-rlar 193v2

āḫiret: Ar. Öteki dünya.
ā.-de 195v8; 202r4
ā.-üŋ 198r2; 202v7

aḳça: Para, gümüş lira.
a.-lar 193v7

ʿaḳıl: Ar. Akıl.
ʿa.-lar 203r2

al-: Almak, elde etmek.
a.-200r2
a.-avuz 200r3
a.-dı 193v8
a.-dılar 193v7
a.-madı 199v2
a.-ursın 200v4

ālem: Ar. Kainat, bütün mahlukat.
ā.-lere 202r8

ana: Anne, ana.
a.-ŋ 192v6
a.-ŋuzuŋ 193r2
a.-sını 201v7

ancılayın: Onun gibi.
192v4

anda: Orada.

193v8; 195v3; 198r1
andan: Ondan.

192v1; 193r2; 193r7; 194r5; 195r8; 
195r8; 195v1; 195v2; 196r4; 197r3; 
197r4; 197r5; 197v8; 200r4; 202v1

anı : Onu. 194r1; 193r6; 193r7; 193r8; 
193v3; 193v7; 193v7; 195r4; 197v2; 
198r6; 198r7; 198v1; 198v6; 199v1; 
199v8; 201v8; 203r3

anlar: Onlar. 195v8; 196v1; 198r2; 
198r3; 199r3; 202r6; 202v1; 202v1; 
202v2; 202v3; 202v5; 202v8
a.-a 193v1; 195r2; 195r8;
199r6; 202v3; 202v7; 203r1
a.-dan 193r2; 195r3; 200v3;
202v5
a.-ı 192v3; 196v3; 196v8
a.-uŋ 195r3; 199r8; 202v7
a.-uŋçün 195r2

anuŋ: Onun.
196r8; 197r5; 197r6; 198r3; 198v2; 
199r1; 200r1; 200r3; 200v1; 201r1; 
202r7
a.-çün 192r7
a.-la 195v3

aŋa: Ona.
193r4; 193r5; 196r6; 197v3; 199v1

anla-: Anlamak.
a.-rsiz 199v8
a.-maz mısiz 202v8
a.-ya-sız 192r8

ara: Orta, ara.
a.-mda 202r2
a.-sında 202r2; 196v2

ard: Arka, arka taraf.
a.-ından 194v1; 194v5; 194v6

arık: Zayıf, semiz olmayan.
a.-lar 196v3; 197r1

arḳun: Gizli.
200r4
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ʿarapca: (Ar.+T.) Arapların dili.
192r7

aru: Temiz, kirli olmayan.
194v1

aru olın-: Günahtan temizlenmek.
o.-mışlar 194v1

arulıḳ:Tenzih etme, münezzeh olma.
a.-dur 197v1
a.-ı 202v4

aṣılın-: Asılmak, idam edilmek.
a.-a 196r8

assı: Sahip.
a.-ları 196r7

ata: Baba.
a.-ları 199r3; 201v1
a.-larına 193v2
a.-larıŋuz 196r4
a.-m 192v2; 200r6
a.-muŋ 201r7
a.-muz 193r1; 193r4 ; 193v2
a.-ŋ 192v6
a.-ŋuz 200r4
a.-sına 192v2
a.-sını 201v7

ʿavrat: (Ar.) Eş, zevce.
197v2
ʿa.-ı 194v8
ʿa.-ına 194r1
ʿa.-laruŋ 197r7

ay: Ay.
192v2

āyet: (Ar.) Sureleri meydana getiren, 
cümle ya da cümle grubu.
ā.-lerdür 192r7

ayır-: Seçmek, ayırmak; üstün gelmek.
a.-dı 201r5

ayıt-: Söylemek.
a.-a 201v1
a.-uŋ 200r7
a.-uruz 198v7
a.-dı 192v1; 192v3; 193v6;

194r6; 194v3; 195r4; 195r5; 195r6; 
195r7; 195v6; 196v1; 196v2; 196v6; 
197r2; 197r6; 197r7; 197r8; 197v6; 
198r4; 198v1; 198v6; 198v8; 199v3; 
200v1; 200v5; 201r3; 201r8; 201v6
a.-dılar 196v5; 198v1; 198r6; 198r8; 
198v4; 199v1; 199v2; 199v7; 200v4; 
201v4
a.-madum mı 201v3

ayrıl-: Uzaklaşmak, ayrılmak, terk et-
mek.
a.-dı 201r8

ayruḳ: Başka, diğer.
a.-lar 197r1
a.-a 196r4

az: Çok olmayan, az.
197r3; 197r5

ʿazāb: (Ar.) Ceza, işkence.
202v2
ʿa.-ıdur 194v3
ā.-umuz 203r1

azġunlıḳ: Sapıklık, dalalet.
193r1;195r2;203r1

azġunluḳ: Sapıklık, dalalet.
a.-ındasın 201v2
ʿazı̄̇z: (Ar.) Şerefli, kıymetli.

200r1
ʿa.-üŋ 195r1;197v2

ʿaziz-i mısır: Mısır hükümdarı, yöneti-
cisi.
ʿa.-dan 193v8

B
baġla-:Bağlamak, kuvvetlendirmek.

b.-dı 194r5
baġlanıl-: Bağlanılmak.

b.-a 203r3
baŋa:Bana. 195r8; 195v7; 197v6; 198r5; 

198v6; 198v6; 200v2; 202v4
baş: Baş, kafa.

b.-ından 196r8
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b.-um 195v4
bayıḳ: Gerçek, açıkça, kesinlikle, kuş-

kusuz.
195r6; 197v5

bāzirganlıḳ: (Far.) Ticaret, alışveriş.
201r1

belki: Doğrusu.
193v4

bellü: Açık, apaçık.
192v4;193r1;196r8

ben: Ben, birinci teklik zamiri.
192v2; 195v4; 195v4; 197r2; 199r6; 
199v1; 201r4;2 02v4;2 02v4
b.-den 195r8
b.-i 195r5; 197v7; 201v1; 201v8
b.-üm 193v6;198r5

beri: (Ar.) berı̄̇ʾ Temiz, kurtulmuş.
beri eyle-: Temize çıkarmak
b.-mezin 197v4

beze-: Süslemek, güzelleştirmek.
b.-di 193v4; 200v1

bırak-: Terketme, vazgeçme.
b.-dı 193v6

biç-: Biçmek, kesmek; toplamak.
b.-düŋüz 197r3

bil-: Bilmek.
b.-diler 202v8
b.-dük 200r8
b.-düŋüz 199v2
b.-eler 197r2; 198r7
b.-irin 201v3
b.-medi 198v4
b.-medük 197v1
b.-medüŋüz mi 200r4
b.-mezler 193v1; 194r3; 196r6; 199r5
b.-mezleriken 202v3
b.-mezlerken 198r3
b.-mezler-siz 201r3
b.-mez-siz 200v6; 201v3

bilici: Her şeyi hakkıyla bilen Allah.
b.-dür 192v7; 193v7; 197v8

bir: Bir sıfat.

193r1; 193r3; 194r7; 195v7; 196r3; 
198v8; 199r3; 203r2; 203r3

biri: Birisi.
196r7

birü: Birisi.
b.-müzi 200r2

birisi: Herhangi birisi.
195v3
b.-ne 195r3

biz: Biz 1. çokluk zamiri.
192r7; 192r8; 192v8; 193r4; 193r5; 
193r7; 196v6; 196v7; 197v3; 198v1
b.-den 192v8; 198r8
b.-e 193r4; 201r1; 201r2
b.-i 202r5
b.-ümle 198v1

boş: Boş, boşalmış.
193r1

bölük: Topluluk, cemaat, grup.
196v4

bugün: Bu gün, yirmidört saatlik zaman 
dilimi.
197v7

bular: Üçüncü çokluk işaret zamiri.
b.-ın 201v1

bul-: Bulmak.
b.-dılar 194v1; 198v3
b.-duḳ 200r3

bulın-:
b.-a 199v3

buyurıcı: Emreden.
c.-dur 197v5

C
cāḥil: (Ar.) Bilgisiz, bilmeyen.

c.-lerden 195v1
cemāʿat: (Ar.) Topluluk, grup, bölük. 

193r7
c.-iken 193r7
c.-iz 192v8

cezā: Ceza, mükafatın karşıtı.
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c.-sı 194v2; 199v3; 199v4
c.-sıdur 199v3

Ç
çalabı: Efendi, sahip.

ç.-sı 195v1; 196r7
ç.-sınuŋ 196v2; 194r8

çalap: Tanrı, ilahi yaratıcı.
ç.-um 194r6; 197v5; 202r2; 202r3
ç.-uŋ 192v7; 196v1
ç.-uŋa 197r7
ç.-lar 196r3

çıḳ-: Çıkmak.
195r3

çıḳar-: Dışarı çıkarmak.
ç.-dı 199v4; 201v8

çoḳ: Çok, pek çok.
194r3; 196r2; 196r6; 199r4; 202r6

D
dė-: Söylemek, demek.

d.-mezseŋüz 201v1
degin: Kadar, dek.

195v3
degül: Değil.

195r4; 195r5; 196r5; 199r1; 202r6
d.-dür 194v2
d.-üz 196v6

depele-: Öldürmek, katletmek.
d.-ŋ 193r1

derecāt: (Ar.) Derece, mertebe.
d.-ları 199v6

dip: Dip.
d.-ine 193r3; 193r8

dile-: İstemek, arzu etmek.
d.- 194v7
d.-di 194v2
d.-r 198r1; 198r1; 203r1
d.-rse 201v6
d.-yem 201v5

dilen-: Çok istemek, arzulamak.

d.-mişdür 193v5
dileyüci: İsteyen, dileyen, arzu eden.

d.-lerüz 193r5
dı̄̇n: (Ar.) Din.

196r6
d.-ine 199v6
d.-inde 199v6

dön-: Yönelmek, dönmek; getirmek.
d.-di 198v4; 201v3
d.-diler 198r8
d.-em 197r2
d.-üŋ 199v1; 200r7

dön-: Getirmek.
d.-e 201r8

dön-: Bir hâlden başka bir hâle geçmek.
d.-e 201r8

döndür-: Geri çevirme, döndürme.
d.-e 194r8
d.-evüz 194r8; 195r6

döndüril-: Geri çevrilmek, gönderilmek.
d.-di 198v4

dut-: Yakalamak, tutmak.
d.-avuz 194r1

dünya: (Ar.) Dünya.
d.-da 202r4

dürüst: (Far.) Doğru, düzgün.
200v3; 202r2

düş: Rüya.
d.-de 195v4
d.-ümi 196v5
d.-lerün 196v6

düş-: Yönelmek, koşmak.
d.-diler 194v1

E
eger: (Far.) Şayet, eğer.

201v6
el: El.

e.-lerin 197r8
e.-lerini 195r4



160 Çorum Müzesi 10172 Numarada Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi’nde Geçen Yûsuf Sûresi Üzerine

emı̄̇n: (Ar.) Güven ve emniyet içinde, 
korkusuz.
e. ol-: Güven içinde olmak, korkusuz 
olmak.
e.-dılar mı 202v2

er-: Erişmek, ulaşmak, tamamlamak krş. 
bk ėr-
e.-di 194r4

ėr-: Erişmek, ulaşmak, tamamlamak krş. 
bk er-
ė.-erüz 198r1

ėrte: Sabah, sabahleyin.
193r5

eşidici: Dinleyen, dinleyici.
e.-dür 195v2

eşit-: Dinlemek.
e.-di 195r2

etmek: Ekmek.
195v5

ev: Ev.
e.-indeyidi 194r5

ėy: Ey.
196v4; 196v7; 196v7; 200r1

eydici: Söyleyen, sözcü.
193r2

eyle-: Yapmak, işlemek.
e.-di 199r6; 201r4; 203r1
eylediduḳ 201r6
e.-diler 202r6
e.-diyidi 199r4
e.-dük 192r8; 193v1; 197v3;
199v5
e.-düŋüz 195r5; 200r5
e.-meginden 203r2
e.-mek 194r4; 196r8
e.-mekden 194r2
e.-mezin 197v4
e.-mezler 196r2
e.-mezüz 198r1
e.-r 202r6
e.-riken 202r6
e.-rin 193r6; 200v6

e.-riz 198r4
e.-rsiz 193v5; 200r1
e.-sün 199r2
e.-ye 192v5; 200r6
e.-yem 195r8
e.-yevüz 196r1; 199v2

eyleyici: Yapan, eden; yaratıcı.
196r3
e.-ler eylük 194r4; 199r2
e.-lerden 193v8; 194v8; 195v5; 
200r2; 200v5
e.-lerdür 201r5
e.-lerken 201v7
e.-lerüŋ 198r1; 200r6
e.-lerven 202v5

eyülük: İyilik, güzellik.
194r4; 195v5; 198r1; 200r2; 201r5

eyrek: Daha çok, ekser.
e.-i 202v1

eyü: Güzel, iyi, hoş.
193r2; 193r5; 193v5

F
fażl: (Ar.) Lütuf, inayet, kerem.

f.-ından 196r2
fesād: (Ar.) Bozgunculuk, fitne.

199v2

G; Ġ
ġāfil: (Ar.) Habersiz, farkında olmayan.

ġ.-ler 193r7
ġ.-ler-iken 193r7
ġālip: (Ar.) Galip, muzaffer.

ġ.-dür 194r3
ġayb: (Ar.) Görünmeyen, gizli olan.

ġ.-uŋ 202r5
ġāyib: (Ar.) Kaybolan.

197v4
ġ.-iken 197v4

geç-: Gitmek, uzaklaşmak.
g.-erler 202v1
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gel-: Gelmek.
194r6
g.-di 197r6; 203r1
g.-diler 193v1
g.-e 202v3
g.-e siz 195v6
g.-meŋ 198r5

gendüz: Kendi, dönüşlülük zamiri.
g.-i 194v3
g.-inde 199v8
g.-inden 195r6
g.-inden 197v3
g.-ini 195r1
g.-üm 197v6

geŋez: Kolay.
198v5

gėrçek: Doğru, gerçek.
196v8; 201v8
g.-ler 193v4
g.-lerden 197v3
g.-lerdendür 194v6

gėrü: Geri.
198r8

geri: Sevap, mükafaat.
g. 202r7
getür-: Getirmek, alıp gelmek.

g.-di 199v1; 200v2
g.-diler 193v4
g.-dük 201r1
g.-e-siz 198v6
g.-en 197v6
g.-even 198v4
g.-meyesiz 198r5

gir-: Girmek.
g.-diler 198r3; 201r1
g.-mek 194v2
g.-meŋ 198v8
g.-üŋ 198v8

git-: Gitmek, uzaklaşmak.
g.-diler 193r8
g.-dük 193v2
g.-meyem 200r5

givinüril-: Koyulmak, sokulmak. Yer-
leştirilmek.
g.-e 195r7

givür-: Koymak; sokmak; yerleştirmek.
g.-eler 195v3

gizle-: Saklamak, gizlemek.
g.-di 199v8
g.-diler 193v7

gök: Sema, gök.
g.-lerde 202r8
g.-leri 202r4

göŋül: Gönül, kalp.
g.-ündeyidi 199r4

gör-: Görmek, fark etmek.
g.-di 194v6
g.-diler 195r4; 195r4
g.-düm 192v3; 195v4; 195v4
g.-eler 202v6
g.-evüz 200r2
g.-meseydi 194r7
g.-mez misiz 198r4
g.-ürin 196v3

görici: Gören, farkına varan.
201r8; 201v3

görin-: Görünmek, fark edilmek.
g.-di 195v2

göŋlek: Gömlek.
g.-üm 201r7
g.-in 194v1

görklü: Güzel.
193v5; 195r5; 200v2

görklürek: Daha güzel.
g.-in 192r8

göster-: Göstermek.
g.-mez 197v4

götür-:Taşımak, yüklenmek.
g.-di 201v6

güneş: Güneş.
192v2
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H; Ḥ; Ḫ
ḫaber: (Ar.) Haber.

193v1; 200v7
ḥācet: (Ar.) İhtiyaç.

199r3
ḥ.-in 194r8

ḥaḳ: (Ar.) Hak, hakikat, doğru.
197v2

ḥaraḳ: (Ar.) Deli divana; bunamış.
201v1

ḥazı̄̇ne: (Ar.) Hazine.
ḥ.-ler 197v7

helāk: (Ar.) Helak olma.
200v5

h. ol-: Yok olmak, mahvolmak.
h.-una siz 198v7

hemı̄̇şe: (Far.) Devamlı, daima, ebedi.
200v4

hep: (Far.) Hepsi, tamamı.
200v3

her: (Far.) Her, her bir.
195r3; 199v3; 199v6; 203r3.

ḥı̄̇ç: (Far.) Hiçbir.
196r5

ḥikāyet: (Ar.) Durum, vaziyet.
203r2
h. eyle-: Anlatmak, bildirmek.
h. -me 192v3
ḥ.-rüz 192r8
h.-yem 192v3

ḥiyānet: (Ar.) Hainlik, ihanet.
197v3

ḥor: (Ar.) Hor görülen, aşağılanan.
ḥ.-lardan 195r7

ḥüccet: (Ar.) Delil.
196r5

ḥükm: (Ar.) Karar, hüküm.
194r4; 196r5; 196r8; 199r1; 199r4; 
200r6; 200r6
ḥ. eyle-: Karar vermek, hükm etmek.
ḥ.-diyidi 199r4

I
ılduz: Yıldız.

192v2

İ
ibrāhim: 192v6

i.-e 195v8
iç: İçeri, iç.

i.-inde 193r1; 194v8; 195r2; 196r8; 
196v2; 197r5; 197r6; 200v1
i.-ine 198r7

içün: Son çekim edatı, aitlik ve sebep 
ifade eder.
192v4; 192v8; 194v7; 197v6; 199r3; 
203r4; 203r4

iki: İki sayısı.
195v3
i.-den birisi 195v3; 196v1
i.-ye 195v6

ilt-: Götürmek, alıp gitmek.
i.-esiz 193r6

ilerü: Önce, evvel.
192v1; 194r6; 197r4
i.-den 192v6; 199v7; 201v8; 202v5

iley: Ön, ön kısım, ön taraf.
i.-inde 203r3

illā: (Ar.) Ancak, yalnız.
202v2

ʿilm: (Ar.) İlim.
199v7
ʿi.-i 199r4

inam: Güvenilen, itimat edilen.
i. ḳıl-: Güvenilmek
197v7

inan-: İman etmek, inanmak.
i.-a-sız 198v7
i.-ayım 198v1
i.-maz 202v1
i.-mazlar 195v7
i.-mazsın 193r4
i.-urlar 203r4
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inanıcı: İnanan, iman eden.
193v3
i.-lara 202r7

indirüci: İndiren, inzal eden.
i.-lerüŋ 198r5

indür-: İnzal etmek, indirmek.
i.-dük 192r7
i.-medi 196r5

innallahe’r-raḥmān: (Ar.) Allah rah-
mandır.
192r7

isḥāḳ: (Ar.) Hz. İshak Aleyhisselam.
192v6
i.-a 195v8

issi: Sahip; malik.
199v7
i.-dür 199r4; 202r2
i.-lerin 203r2

iste-: Talep etmek, arzu etmek.
i.-di 194r5
i.-düm 197v2
i.-düŋüz 197v1
i.-ŋ 200v7
i.-rler 196r8
i.-rsiz 198v4; 199r8

iş: Hareket, davranış.
193v5; 194r3; 194r8; 194v2; 196r8
i.-iŋüz 197r8
i.-leri 196r3

işbu: İşte bu.
192v1; 193v1; 195r4; 195r5; 201v7

işle-: Yapmak, etmek, işlemek.
i.-ledüŋüz 201r3
i.-lerler 199r6
i.-meye 195r6
i.-rsiz 193v7

işleyici: Yapan, eden, işleyen.
i.-ler 193r2;193r4; 201v4
i.-lerüz 198r6

işlü: İşe sahip.
200v3; 202r2

ittifāḳ: (Ar.) Uyuşma, karara varma.

i. eyle-: Kararlaştırmak.
i.-diler 202r6

ʿizzetlü: (Ar.+T.) Şerefli.
195r5

K; Ḳ
kāfir: (Ar.) Allah’ın varlığına ve birliği-

ne inanmayan.
k.-lerdür 195v8; 200v8

ḳahr: (Ar.) Güç, kudret, üstünlük.
ḳ. eyleyici: Üstün olan, galip gelen
196r3

ḳaḳı-: Kızmak, ayıplamak, suçlamak.
ḳ.-maḳ 201r6

ḳal-:Bırakmak, koymak.
ḳ.-a boş 193r1

ḳan: Kan.
193v4

ḳap: Kap.
ḳ.-larını 199v4

ḳapu: Kapı.
194v2
ḳ.-dan 198v8
ḳ.-lardan 198v8
ḳ.-ları 194r5

ḳ.-ya 194v1
ḳardaş: Kardeş. Krş. bk. ḳarındaş.

ḳ.-ıŋa 201r3
ḳarındaş: Kardeş. Krş. bk. ḳardaş.

ḳ.-ı 198v2; 199v5
k.-ına 199r5
ḳ.-ınuŋ 199r7; 199v4; 199v5
ḳ.-ıŋdan 200v7
k.-larından 198r7
ḳ.-laruŋ 192v3
ḳ.-umızı 198v5
ḳ.-uŋuzı 198r4
ḳ.-uŋvan 199r6

ḳarışıḳ: Karışık.
196v5

kārubān: (Far.) Kervan.
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199r8; 200v1; 201r8
ḳaṣd: (Ar.) Niyet; saldırı.

201r6
ḳ.-ıla 201v4
ḳ. eyle-: Yönelmek.
ḳ.-di 194r7

ḳatı: Sert, haşin; sağlam, kuvvetli.
197r4; 200v3

ḳat: Sıra, tabaka.
ḳ.-ında 193v3; 194v2; 196v1; 199v5; 
200r3
ḳ.-umda 198r5

ḳatlan-: Sabretmek.
ḳ.-a 201r5

ḳavi/üm: (Ar.) İçinde yaşanılan toplu-
luk, kabile, boy.
192v6
ḳ.-inden 194v4; 202v6
ḳ.-üŋ 194v2; 195v7
ḳ.-üŋüzi 201r8
ḳ.-de 201r1

ḳavuşdur-: Kavuşturmak.
202r5
ḳayġu: Kader, üzüntü.

ḳ.-dan 200v4
ḳ.-m 200v3

ḳayġulu: Kederli, üzüntülü.
193r6

kendü: Kendi, dönüşlülük zamiri.
k.-den yaŋa 201v6

kes-: Kesmek.
k.-diler 197r8

ḳıġırdıcı: Tellal, münadi, davetçi.
199r7

ḳıġırıt-: Bağırmak, nida etmek.
ḳ.-dı 199r7

ḳıl-: Yapmak, etmek.
ḳ.-a raḥmet 197v5
ḳ.-alar anı 193r8
ḳ.-dı anı 201v8
ḳ.-uŋ 198r6

ḳılıcı: Yapan, eden.
197v6; 201v5
ḳ.-laruŋ 198v3; 201r7

ḳıṣṣa: (Ar.) Hikâye, kıssa.
ḳ.-sından 192v1

ḳıyāmet: (Ar.) Ahiret, kıyamet.
202v3

kim: Bağlama edatı; kim ki; diye için.
194r1; 195v6; 197r1; 198r1; 199v3; 
200r8; 203r3

kitāb: (Ar.) Kitap.
k.-uŋ 192r7

ḳoca: Çok, yaşlı, ihtiyar.
200r1

ḳo-: Bırakmak, terk etmek.
ḳ.-duḳ 193v2
ḳ.-dum 195v7

ḳorḳ-: Korkmak.
ḳ.-a 201r4

ḳorḳu: Korku.
ḳ.-dan 193r6

köy: (Far.) Belde, memleket.
k.-e 200r8
k.-lerüŋ 202v6

ḳul: Allah’ın kendisine ibadet etmesi 
için yarattığı varlık, kul.
195v3
ḳ.-larına 198r6; 198v7
ḳ.-larumuz 194r8
ḳ.-unı 195r1

ḳumaş: (Ar.) Eşya, ağırlık.
ḳ.-larını 198v3

kurʿān: (Ar.) Hz. Muhammed’e indiri-
len kutsal kitap.
k.-ı 192v1

ḳurt: Yırtıcı bir hayvan, kurt.
193r7; 193v3

ḳurtar-: Kurtarmak.
ḳ.-avuz 203r1

ḳurtıl-: Kurtulmak, emin olmak. Kr. bk. 
ḳurtul-
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ḳ.-dı 196v6
kurtul-: Kurtulmak, emin olmak. Kr. bk. 

ḳurtıl-
ḳ.-maz 194r7

ḳuru: Yaş olmayan
ḳ.-lar 196v4

ḳuş: Kuş
195v5; 196r8

ḳuvvet: (Ar.) Güç, kuvvet, kudret.
ḳ.-ine 194r4

ḳuyu: Kuyu.
ḳ.-nuŋ 193r3; 193r8
ḳ.-ya 193v6

L
luṭf: (Ar.) İyilik, lütuf.

202r2

M
māl: (Ar.) Varlık, servet, mülk.

m.-ın 201r1
m.-ların 198v3
m.-larını 198r7

maşrapa: (Ar.) Su kabı, maşrapa.
m.-sın 199v1
m.-yı 199r7

mekr: (Ar.) Hile, düzen.
202r6
m. eyle-: Hile yapmak, hilecilik yap-
mak.
m.-dük 199v5

melāmet: (Ar.) Kınama, suçlama, ayıp-
lama.
m. eyle-: Kınamak, suçlamak, ayıp-
lamak.
m.-düŋüz 195r5

meyl: (Ar.) Eğilme.
m. eyle-: Gönlü akmak, meyletmek.
m.-yem 195r8

mısır: Mısır ülkesi.
197v8

m.-a 201v6
millet: (Ar.) Din, inanç; izlenilen yol.

m.-ine 195v8
minnet: (Ar.) İyilik, bağış, lütuf.

m. eyle-: İyilik etmek.
m.-di 201r4

muzd: (Far.) Mükafat, karşılık, ecir.
198r2

muzd muzd: (Far.) Karşılık, ecir.
194r4

muştılayıcı: (Far.+T.) Müjdeleyen, müj-
deci.
201v2

müslimān: (Ar.) Allah’a teslim olan kişi, 
Müslüman.
m.-iken 202r4

muzd: (Far.) Mükâfat, ecir, sevap.
m.-i 198r2
m.-ini 201r5

N
ne: Soru edatı.

198v4
n.-dür 197r8

nefs: 197v5
n.-lerüŋizi 200v2
n.-lerüŋüz 193v5

nesne: Nesne, şey.
195r3; 196r1
n.-yi 203r3

nevmı̄̇d: (Far.) Ümitsiz, meyus.
200r3; 200v7; 202v8

nice: Bir çok, hayli, haylisi.
n.-si 193r3

nişān: (Far.) Alamet, belirti.
202r8
n.-lar 192v7
n.-ları 195v2

nite: Nasıl 
202v6
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O
oġlan: Oğul, erkek çocuk.

194r1
o.-dur 193v6
o.-larum 200v7

oġul: Oğul, erkek çocuk.
o.-uŋ 200r7

oġurla-: Çalmak, hırsızlık yapmak.
o.-dı 200r7

oḳu-: Davet etmek, çağırmak.
o.-rın 202v4

ol: Teklik üçüncü şahıs zamiri o.
194r1; 194r5; 194r6; 194r7; 194v4; 
194v5; 194v6; 195v2; 195v3; 196v1; 
197r1; 198v3; 199v3; 200r6; 200r8; 
200v3; 200v4; 201r7; 201v5; 202r2; 
202r8
o.-dur 195v2

ol: O sıfat
198r8; 199r2; 201v2

ol-: Olmak.
o.-a 194v4; 194v5; 195v1;
196v1; 200v5; 202v6
o.-asın 200v5
o.-a-sız 193r4; 196v5; 199v3
o.-dı 192v7; 197v2; 198r2;
202v8; 203r2
o.-dılar 199r6; 200r3
o.-dılar mı 202v2
o.-duġusa 193v3
o.-duḳ 200v1
o.-duŋ 194v8; 192v1
o.-madı 196r1; 199r3; 199v5;
203r2
o.-maduḳ 200r8
o.-maduŋ 202r6
o.-maŋ 200v7

olın-: Olunmak, edilmek.
o.-a-sız 198v7
o.-mışlar 194v1
o.-r 202v5

on bir: On bir sayısı.
192v2

onuŋ: Onun.
198v5

ortak: Ortak, şerik.
o. eyle-: Şerik olmak, ortak olmak.
e.-yevüz 196r1
o.-yicilerven 202v5

Ö
ögret-: Bildirmek, öğretmek.

ö.-e 192v5
ö.-di 195v7

ögüt: Öğüt.
202r8

ölçek: Ölçü, ölçek.
198r8
ö.-i 198r4
ö.-in 198v5

öldür-: Öldürmek.
ö.-meŋ 193r3

örtüci: Herkesi kaplayan, sarıp sarmala-
yan.
202v2

P
pādişāh: (Far.) Melik, hükümdar.

196v3; 197r6
p.-uŋ 199v6

pādişāhlıḳ: (Far.) Güç, kudret, saltanat.
p.-dan 202r3

payenden: (Far.) Kefil.
p.-ven 199v1

perakende: (Far.) Dağınık.
p.-lerdür 199r1

peyġamber: (Far.) Nebi, peygamber.
197r7

R
raġbet: (Ar.) İtibar etme, arzuyla karşı-

lama.
193v8
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raḥmet: (Ar.) Acıma, esirgeme.
197v5; 197v6; 198v3; 201r7; 201v5; 
203r4
r.-inden 200v8; 200v8

rūzi: (Far.) Rızık, nimet.
r. verün-: Rızık verilmek, nimete 
ulaştırılmak.
r.-ürsiz 195v6

S
s̠ābit: Gerçek, sağlam.

s̠. ol-: Ortaya çıkmak, gerçekleşmek.
s̠.-dı 197v2

ṣadaḳa: Bağış, sadaka.
201r2; 201r2

ṣaḳın-: Korunmak, kaçınmak.
ṣ.-dılar 202v7
ṣ.-maḳdur 194r6
ṣ.-urlar 198r2

ṣaḳla-: Korumak, muhafaza etmek.
ṣ.-maḳdan 198v2
s.-r-sız 197r5

ṣaḳlayıcı: Gözetleyen, bekleyen, koru-
yan.
ṣ.-dur 198v7
ṣ.-laruŋ 200r8
ṣ.-laruz 193r5
ṣ.-van 197v8

sālih: Güzel harekette bulunan, iyi amel 
eden.
s.-lere 202r5

salḳum: Salkım, başak. Krş. bk. salḳım.
ṣ.-lar 197r1

salkım: Salkım, başak. Krş. bk. salḳum.
ṣ-lar 196v4
ṣ-undan 197r3

ṣan-: Zannetmek.
ṣ.-duġını yavuz 197r8
ṣ.-maġuŋuz yavuz 194v7
ṣ.-maġuŋuzdan yavuz 194v6

saŋa: Sana.
192r8; 192v4; 192v5; 202r5

sarāy: (Ar.) Saray, mekân; diyar.
s.-ı 202v7

ṣatun: Satış.
ṣ. al-: Bir karşılık vererek almak.

ṣ.-dı 193v8
ṣ.-dılar 193v7

ṣayıl-: Kabul edilmek, addedilmek.
ṣ.-mış 193v8

secde: (Ar.) Secde.
201v7

seç-: Ayırmak, seçmek.
s.-mek 203r3

semiz: Besili, semiz.
s.-ler 196v8

sen: İkinci teklik, şahıs zamiri.
194v8; 201r3; 201v2
s.-den 202v5
s.-i 200r2; 201r5

server: (Far.) İleri gelen, başkan.
s.-ler 196v4

sevin-: Sevinmek, sevinç duymak.
s.-mek 193v6

sev-: Sevmek, muhabbet beslemek.
s.-mekden 195r1

sevgülürek: Daha çok sevinen, daha 
sevgili.
s.-dür 192v8; 195r7

sıfat: Vasıf, sıfat.
ṣ. eyle-: Vasıf, sıfat isnat etmek.
ṣ.-rsiz 193v5; 200r1

ṣıġın-: Sığınmak.
ṣ.-maḳdur 200r2

ṣıġır: Sığır.
ṣ.-lar 196v3; şahıs zamiri.
193r6
s.-e 198v1; 199r1
s.-iŋçün 193v4
s.-üŋ 194v6
s.-üŋle 198v6

ṣoŋ: Arka, art.
ṣ.-ı 202v7
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ṣoŋra: 193r2; 195v2; 196v7; 197r4; 
197r5

ṣor-: Sormak.
200r8

ṣorıcı: Soran; araştıran.
ṣ.-lar 192v7

söyken-:Yaslanmak, dayanmak
s.-ecek 195r3

söyle-: Demek, söylemek.
s.-di 194v4

söyleyici: Söyleyen, diyen.
s.-ler arḳun 200r4

söz: Söz.
194r7; 203r2
s.-leri 192v5; 194r3
s.-lerüŋ 202r3

suv: Su.
s. 198v1

suvar-: Sulamak.
s.-a 196r7

sürül-: Değersizlenmek, kıymetsizlen-
mek.
s.-miş 201r2

Ş
şehir: (Ar.) Şehir.

194v8
şeyṭān: (Ar.) Şeytan.

192v4; 196v2; 203r1
şikâyet: (Ar.) Şikâyet.

ş. eyle-: Şikayet etmek.
ş.-rin 200v6

şol: Şu, ol.
195v7; 196r1; 196r6; 197r4; 197r5; 
197v3; 198v5; 202r5

şükr: (Ar.) Hamt, şükür.
ş. eyle-: Şükretmek.
ş.-mezler 196r2

T
tā: (Far.) İçin, diye.

194r1; 196r7; 198v6; 200v5; 201v1; 
202v8

taḥt: (Far.) Taht.
201v7

taḳṣı̄̇rlıḳ: (Ar.) Kusur, ihmal.
t. eyle-: İhmal etmek.
t.-düŋüz 200r5

tamām: (Ar.) Tam, eksiksiz.
192v5;198r4

taŋrı: Tanrı, Allah.
193v5; 193v7; 197v4; 198v2; 200r1; 
200v2; 200v6; 201r4; 201r5; 201r6
t.-dan 200r5; 198v6; 199r1; 199r3; 
200v6; 201v3; 202v4
t.-nuŋ 196r2; 196r5; 200v8; 202v2; 
202v4
t.-nuŋdur 195r4
t.-ya 202v1

tefsı̄̇r: (Ar.) Açıklama, izah, yorum.
194r2
t.-dür 201v7
t.-in 195v5; 202r3
t.-ini 196v6; 196v7

tevekkül: (Ar.) Allah’a teslim olma, işini 
Allah’a güç ve kudretine bırakma.
199r2; 199r2

tı̄̇z: (Far.) Yakında; hemen, derhâl.
201v4

ṭanuḳlıḳ: Şahitlik.
194v3; 200r7

ṭaʿām: (Ar.) Yiyecek, yemek.
198v4

ṭap-: İbadet etmek, kulluk yapmak.
ṭ.-maz 196r5
ṭ.-maz siz 196r4

ṭoġrı: Doğru, hak, yalan ve yanlış olma-
yan.
194v4; 197v4; 203r4
ṭ.-dur 196r6

ṭuraḳ: Mahal, yurt.
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ṭ.-ın 194r1
ṭ.-um 194r6

ṭut-: Yakalamak, tutmak, almak; muha-
faza etmek.
ṭ.-dı 200r4
ṭ.-duŋuz 197r4

U
uġrılayıcı: Hırsızlık tapan, hırsız.

u.-lar-sız 199r8
uġrul-: Çalınmak.

u.-dı 199v7
ulu: Büyük.

195r4; 200r1
u.-dur 194v7
u.-gör-: Heybetli görmek.
195r4

unutdur-: Unutturmak.
u.-dı 196v1

uy: Kabul, tasvip.
uyı ver-: Karşılık vermek, icabet et-
mek
u.-di 195v1

uy-: Tabi olmak; bağlanmak.
u.-dı 202v4
u.-dum 195v8

üst: Üst, üzeri.
ü.-ine 195v4

üyer-: Seçmek.
ü.-sin 192v5

üzere: Üzere, üzerine, üstüne; üzerin-
de, üstünde. 192v6; 192v6; 194r3; 
195r3; 196r2; 197v7; 198r3; 198v2; 
198v2; 199r1; 199r8; 199v7; 201r1; 
201r7; 201v2; 201v5; 201v7; 202r7

üzeri: Üzerine, üzerinde. krş. üzerü.
ü.-ne 199r5

üzerü: Üzerine, üzerinde. krş. üzeri
ü.-müze 201r6
ü.-ŋe 192v5
ü.-ŋüze 200r5

V
vaḳt: (Ar.) Zaman, vakit.

198r8; 201v2
velı̄̇kin: (Ar.) Fakat, lakin.

199r4; 203r3
vėr-: Vermek. Krş. bk. vėr-

201r2
v.-esin 193v1
v.-esiz 198v6
v.-medüŋ 200r7
v.-ür 199v4; 201r2
v.-ürüz 194r4

ver-: Vermek. Krş. bk. vėr-
v.-di 194v3;195v1
v.-düŋüz 196r4

verin-: Verilmek.
v.-ürsiz rūzi 195v6

veribi-: Göndermek.
198v1
v.-di 195r2
v.-diler 193v6

verici: Veren, ödeyen.
v.-lere 201r2

Y
yaḳın: Yakın.

y. gel-: Yaklaşmak
y.-meŋ 198r5

yalan: Doğru olmayan.
193v4; 202v8; 203r3
y. baġlanıl-: İftira atmak
203r3
y. düşil-: Yalanlanmak.
y.-diler 202v8

yalancı: Yalan söyleyen, yalancı.
y.-lar 199v3
y.-lardandur 194v5

yanud: Karşılık, yanıt.
201r2
y. vėr-: Mükafat vermek.
y.-ür 201r2

yaŋa: Taraf, yön; tarafına doğru.
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195r1; 195r8; 198r7; 201v6; 202v4; 
202v5

yaʿḳūb: (Ar.) Hz. Yakup Peygamber.
y.-a 196r1
y.-uŋ 192v6

yaradıcı: Her şeyi yoktan var eden, ya-
ratan, ilah.
202r3

yaraḳ: Hazırlık; fayda.
199r6
y.-larıyla 198r3; 199r7
yaraḳ eyle-: Hazırlık yapmak, hazır-
lamak.
y.-di 199r6

yaraḳla-: Hazırlamak.
y.-dı 195r2

yarlıġa-: Bağışlamak, affetmek. Krş. bk. 
yarlıḳa-
y.-maḳ 201v5
y.-ya 201r6

yarlıġayıcı: Bağışlayan, affeden.
201v5
y.-dur 197v5

yarlıḳa-: Bağışlamak, affetmek. Krş. bk. 
yarlıġa-
y.-maḳ 194v7

yarış-: Yarışmak; koşmak.
y.-ıruz 193v2

yaşıl: Yeşil, canlı, taze.
y.-ler 196v4

yavlaḳ: Çok, pek.
196v8

yavuz: Kötü.
192v4; 194v2; 194v6; 194v7; 197r8
y. sanal-: Tuzağa düşürülmek; alda-
tılmak.
192v4

yavuzlıḳ: Kötülük.
197v2
y.-ı 194r8

yavuzraḳ: Daha kötü.
y.-sız 199v8

yazı: Çöl; kara parçası.
y.-dan 202r1

yazuḳ: Günah.
194v8; 201v4
y.-un 194v7
y.-larumuzı 201v4

yazuḳlu: Günah işleyen, günahkâr.
y.-lardur 203r1

yedi: Yedi rakamı.
196v3; 196v4; 196v8; 197r1; 197r1; 
197r2

yegrek: Daha iyi, daha hayırlı, daha ha-
yırlı.
y.-dür 196r3; 198r5; 198v2; 200r6

yė-: Yemek. krş. bk. ye-
y.-r 195v5; 196v8
y.-ye 193r6; 193r7; 196r8
y.-rler 196v3
y.-yesi 195v6

ye-: Yemek krş. bk. yė-
y.-di 193v3
y.-r-siz 197r4

yėr: Yer, mekân, yeryüzü, ülke. krş. bk. 
Yer.
199v6
y.-de 194r2; 197v8; 199v2; 202r8; 
202v6
y.-den 199r2; 200r6
y.-e 193r1
y.-ün 197v7

yer: Yer, mekân, yeryüzü, ülke. krş. bk. 
yėr
y.-i 202r4
y.-inde 197v8

yėrlendür-: Yer sahibi yapmak, yerleş-
tirmek; muktedir kılmak.
y.-dük 194r2

yıġılın-: Alıkonulmak, menedilmek.
y.-dı 198r8

yıl: Yıl
y.-lar 197r3

yoḳan-: Temas etmek, dokunmak.
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y.-dı 201r1
yoḳ: Var olmayan, mevcut bulunmayan.

y.-dur 201r6
yol: Yol.

197v4; 203r4
y.-umdur 202v3

yor-: Tabir etmek.
y.-arsiz 196v5

yurtıl-: Yırtılmak.
y.-dı 194v4

yūsuf: (Ar.) Hz. Yusuf.
192v1; 192v1; 192v8; 195r3; 196v7; 
197v8; 199r5; 199v8; 200v5; 201v5
y.-mısın 201r4
y.-da 192v7
y.-dan 197v1
y.-ı 193r1; 193r3; 193v3; 194r2
y.-uŋ 198r2; 201v1
y.-ven 201r4

yük: Taşınabilecek kadar eşya, ağırlık, 
yük.
y.-leri içine198r7

yüriyici: Kervan.
y.-ler 193v6
y.-lerüŋ 193r3

yüz: Yüz, çehre.
y.-i 193r2; 201v2; 201r7

y. döndür-: Yüz çevirmek, terketmek, 
vazgeçmek.
y.-e 194v7

Z; Ż
żālim: (Ar.) Zulmeden, zalim.

ż.-ler 194r7; 199v4
ż.-lere 199v4
ż.-lerüz 200r3

zamān: (Ar.) Müddet, vakit, zaman.
z.-a 195v3
z.-dan 196v7

żāyiʿ: (Ar.) Boşa giden, koybolan.
żāyiʿ eyle-: Heba etmek
z.-mezüz 198r1

zeliḫa: (Ar.)
194v4; 195r2; 195r6

zindān: (Far.) Hapishane, zindan.
196r7; 196v2
z.-a192v3; 194v2; 195r7; 195v3
z.-dan 203r1
z.-uŋ 196r3

zişt: (Far.) Çirkin.
194r8

ziyānlu: (Far.+T.) Zarara uğramış, zarar-
da olan.
z.-lar 193r8
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HALK HİKÂYELERİNDE  
TOPLUMSAL KURALLAR VE EVLİLİK

İsmet ÇETİN*

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren topluluk hâlinde yaşayan insanoğlu, 
belirli kuralları olan bir sosyal yapı oluşturur. Kişinin tek tek veya grup ola-
rak daha üst bir sosyal yapının üyesi olması, o yapı içindeki kişi veya grubun 
statüsünü belirler. Statü, ister toplum tarafından verilsin ister kişi veya grup 
tarafından kazanılmış olsun, ilk çağlardan itibaren kalıtsal bir olgu ve insan-
lık tarihinde bir yenilik olarak kabul edilmiştir (Barnard 2011: 70). Saint-Si-
mon’a göre toplumda “ayrıcalığa dayanan eski sınıfsal yapının, yönetici sınıfa 
doğuştan üstün yeteneğe sahip kişilerin seçileceği bir yapıya dönüştürülmesi 
gerektiği inancı” yatmaktadır. Saint-Simon’un tasavvur ettiği şekliyle “fizyo-
loji”nin belirlediği, “doğal” bir sınıf sistemi ortaya çıkacaktır. Bu sistemde, 
davranışlarla toplumsal eylem, bireysel kapasitelerin uygun mesleki ya da 
profesyonel rollere göre tahsis edilmesinin bir işlevi olacaktır (Jahoda 2011: 
93).

İnsanlık tarihinde yenilik olarak kabul edilen sosyal yapının ve bu yapı 
içinde statülerin belirlenmesi (Wells 1972: 73), aynı zamanda insanlar arasın-
daki ilişkilerin de belirleyicisidir. Kişinin edindiği ya da edindirildiği mevki, 
yer olarak açıklanabilecek sosyal statü, bir yandan da kişi veya grubun kim 
olduğunu, hak, yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu belirler. Toplumsal 
statünün belirlenmesi aynı zamanda toplumsal iş bölümünün de oluşmasıdır. 
İş bölümünün oluşması, aynı zamanda toplum kesimlerinin hak, yetki ve so-
rumluluklarının da belirlenmesidir. Bütün bu belirleyici/belirlenen unsurlar 
toplumun istikrarlı bir yapı içinde yaşamasını sağlar. Toplumdaki istikrarlı ya-
pının korunması için, o toplumun kolektif bilgi ve deneyimden beslenen ortak 
bilince, dolayısıyla kolektif norm ve değerlere sahip olması gerekir.

Standartlaşmış prensipler manzumesinden (normlar) bazıları, yazılı hu-
kuk kuralları dışında yazısız örfi kurallar olarak görülür. Sosyal ilişkilerin dü-
zenlenmesine duyulan ihtiyaçtan doğan kurallar, toplumdaki sosyal ahengi, 

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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kontrolü sağladığı gibi; toplum içinde kişi veya grupların nasıl davranacağı 
veya davranamayacağı konularını da belirler. Yazılı ve örfi kurallara uyulma-
dığı takdirde cezalandırma yolu seçilir. Zira “Durkheim’e göre, kolektif bi-
linç bir toplumda yaşayan bireylerin ortak inanç ve duygularına tekabül eder. 
Bu kavram toplumun ahlaki bir temelde anlamlandırılmasını sağlamaktadır. 
Mekanik dayanışmaya bağlı toplumlarda kolektif bilinç tüm toplumu ve bu 
toplum içinde yer alan bütün üyeleri kapsamaktadır. Toplumda oluşan ortak 
bilinci tehdit eden bir davranış, toplum tarafından cezalandırılmaktadır. Durk-
heim’e göre, mekanik dayanışmaya dayalı toplumlarda cezalandırıcı hukuk 
olarak tanımladığı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu toplumlarda, ortak değer 
sistemine karşı yapılan bir davranış, toplum üyeleri için oldukça önemlidir. 
Çünkü mekanik dayanışmacı toplumlarda insanlar birbirlerine büyük oranda 
benzemekte ve ortak bir ahlaka da aynı düzeyde sahip çıkmaktadırlar.” (Kaç-
mazoğlu 2020)

Toplumun genel yapısı içinde, toplumsal yapıyı oluşturan katmanların 
kendi içinde belirli davranış kalıpları, hayat tarzları, hayatı algılayış ve yaşa-
yış tarzlarının varlığı söz konusudur. “Bireyler ve gruplar, tabakalaşma şema-
sındaki kendi konumlarına dayanan farklı (eşitsiz) karşılığa ulaşmaktan hoşla-
nırlar. Böylece tabakalaşma, insanların ayrı gruplanmaları arasındaki yapısal 
eşitsizlikler olarak da tanımlanabilir.” (Gıddens 2012: 340)

Toplumu oluşturan bütün gruplar/katmanlar genellikle ortak norm ve de-
ğerlere sahiptirler. Ancak “Bu ortaklık yalnızca toplumun tamamı için değil, 
aynı zamanda onu oluşturan parçalardan her biri için de geçerlidir. Sighele, 
toplumsal sınıfların eğitimlerindeki, dillerindeki, kıyafetlerindeki, yaşam 
tarzlarındaki vb. farklılıklara dikkat çekerek hepsinin sadece insanın genel 
niteliklerine değil, aynı zamanda kendi özgül alt gruplarının niteliklerine de 
sahip olduklarını iddia etmiştir.” (Jahoda 2011: 136).  Toplum katmanlarında 
her bir kesime özgü olan ortak değerler, norm ve kabuller sadece toplumsal 
statüyü belirlemezler. Bunun yanında toplum hayatındaki ahengi de sağlarlar. 
Bu sebeple de toplumlarda katmanlar/statüler arası geçişler, ahengin bozulma-
sına sebep olur düşüncesiyle çoğu zaman hoş karşılanmaz, hatta yasaklanır. 
Toplumda genel kabul gören prensipler manzumesine aykırı davranıp yasak-
ları ihlal edenler cezalandırılırlar. Ozankaya, toplumsal statüye sahip katman 
veya kümelerin genel davranış kurallarına aykırı davranılması konusunu izah 
ederken: “Her kümede birtakım davranış kuralları vardır. Üyelerin her biri-
nin yetki ve sorumluluklarını belirleyen bu kurallardır. Bunlar resmî olmayan 
beklemeler biçiminde belirlenmiştir (gelenekler, görenekler, aktöre kuralları 
ile); bunların ne oldukları bilinir, ama yazılı değildirler. Yaptırımları da kendi-
leri gibi yazılı değildir. Temel olarak kümenin bir denetimi ve tinsel (manevi) 
baskısı biçimindedir. Ama bu beklemelerin aşırı ölçüde bozulması durumunda 
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bir üye kümece dışarı da atılabilir. Geleneklere aykırı davranışlar, toplulukça 
reddedilme, alaya alınma, küçük görülme ya da yığınların saldırısına uğra-
ma gibi biçimler alan cezalarla karşılaşırlar. Toplumun varlığı ve sürekliliği, 
kendi kendisine bir düzen vermek üzere oluşturduğu kuralları, ölçüleri yürü-
tebilmesine, bunlara uyulmaması durumunda, yaptırımları uygulayabilmesine 
bağlıdır. Toplumda düzeni sağlayan kuralları hiçe sayanlar herhangi bir yaptı-
rımla karşılaşmıyorlarsa toplum çok geçmeden yok olup gider. Bundan dola-
yı “En kötü düzen bile, hiç düzen olmamasından daha iyidir.” denilmektedir 
(1991: 128, 179).

Türk toplumunun Batı’ya akması, gelirken de ozanlar vasıtasıyla destani 
anlatılarını canlı olarak yaşatmaları, sadece edebî faaliyet alanı olarak değer-
lendirilmemeli. Zira Türkiye sahasına gelinmesinden sonra ozanların ürettik-
leri anlattıkları destani eserlerin yanına, yerleşik tarım ve hayvancı kültürün 
ürünü olan ve çevre kültürlerden alınan kahramanlık anlatılarının varlığını da 
göz ardı etmemek gerek. İlk dönemlerde Başta Oğuznâme olmak üzere anlatı-
lan destanlar, yanına dinî-kahramanlık hikâyeleri/destanları olan Battalnâme, 
Danişmendnâme, Hz. Ali Cenknâmeleri gibi yeni türleri de alarak zenginleşti. 
Anlatı geleneği içinde varlığını sürdüren bu tür eserlerin tamamının kahra-
manlarının ortak özelliği, kahramanlarının ve kahramanların ailelerinin, top-
lumun üst tabakasına mensup olmalarıdır (Çetin 1998).

Türk toplumunun Türkiye sahasına gelmesi ve tarım toplum hayatını 
yaşamasıyla beraber destani anlatıların yerini yerleşik hayatın anlatıları olan 
hikâye türü alır. Bunun yanında yeni bir ideolojik yapıyla şekillenen destan 
türü anlatılar/eserler cenkname, fetihname, zafername ve gazavatname adla-
rıyla varlıklarını devam ettirir.

Tarihî dönemlerde Türk toplumunun lideri/yöneticisi -han, hakan- olmak, 
Tanrı tarafından verilmiş kut sahibi de olmaktır. Bu anlayış destanlara da yan-
sır ve destan kahramanı kut sahibi hanedan ailesine mensup biridir. Destandan 
hikâyeciliğe geçiş sürecinde Türk anlatı geleneğindeki bu yapı -bazı istisnalar 
dışında- devam etmiştir. Hikâye kahramanı âşık, genellikle bir han, bey veya 
olayların geçtiği yörenin önde gelen şahsiyetlerindendir. İktidar sahibi baba-
lar, hem iktidarlarının hem de soylarının devamı için çocuk sahibi olmayı, 
varlıklı aileler varlıklarının çocuklarına kalmasını istemektedirler. Köroğlu ve 
Battalnâme örneğinde olduğu gibi bazı anlatılarda, intikam almak için de ço-
cuğun varlığı söz konusudur.

Kirmanşah Hikâyesi’nde kahramanın babası, Tiflis vilayetinin şahı Hur-
şit Şah’tır ve Hızır’ın yardımıyla Kirmanşah doğar (Sakaoğlu-Alptekin-Şim-
şek 1997: 41-51). Cihan Abdullah Hikâyesi’nde kahraman, Gence Hanı Ziyad 
Han’ın çocuğudur ve Tanrı’ya yakarmadan sonra bir evliyanın verdiği elma 
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sayesinde Cihan Şah doğar (Yılmaz 2011a: 213-216). Han Mahmut Hikâye-
si’nde Sedef, Buhara ve Mısır şehirlerinin padişahlarının çocuklarıdır. Üç pâ-
dişah da birbirinden habersiz ziyarete giderler ve orada çocuklarının olması 
için dua ederler. Sedef ve Buhara padişahlarının oğlu, Mısır padişahının kızı 
olur. Çocuklardan birinin adını Gamber, birinin adını Mahmut korlar. Gamber 
ağlarken Mahmut Mahmut diye, Mahmut ağlarken de Gamber Gamber diye 
ağlamaktadır. Hikâye kahramanı olan Han Mahmut, Sedef padişahının oğlu-
dur.

Kerem ile Aslı Hikâyesi’nde Ahlaz Şehri şahı Ağa Beğ’in çocuğu yoktur. 
Lalasıyla birlikte yola çıkarlar, bir subaşında dinlenmek üzere otururken yan-
larına gelen bir Pîr, Şaha bir elma verir, memleketinde bulunan ahalinin yedi 
yaşından büyük olanlarını Uğra Dağı’na davet etmesini ve elmaları hanımıyla 
kendisinin yemesini söyler. Han bir elma da çocuğu olmayan sarrafa verir. 
Vakti gelince Ağa Beğ’in oğlu olur adını Mirza Beğ, sarraf Keşiş’in kızı olur 
adını Aslı Han korlar (Duymaz 2001: 55). Sevdakar Şah ile Gülenaz Sultan 
Hikâyesi’nde, İsfahan şehrinin şahı Şahoğlu Şah Abbas’ın çocuğu olmayınca 
cariyesi Gülşah’la evlenir ve bir çocukları olur. Çocuğu tehlikelerden koru-
mak için Kandahar şehrine götürürler (Aslan 1975: 309-310). Razınihân ile 
Mahfiruze Hikâyesi’nde, Razınihân’ın babası Kandehar padişahıdır ve çocuğu 
olmaz, dervişin himmetiyle çocuk sahibi olur (Gedik 2004: 46). Salman Bey 
ile Turnatel Hanım Hikâyesi’nde, Salman Bey, Çin Maçin Ülkesi’nin padişahı 
Alhan Bey’in oğludur. Rıza Bey Hikâyesi’nde, hikâye kahramanı varlıklı bir 
bey çocuğudur (Yılmaz 2011a: 66). Alihan Hükümdar ile Peri Hatun Hikâ-
yesi’nde, hikâye kahramanı Van padişahı Alihan’dır. Hikâyede problem olan 
ise ailesi olmayan, Hacı Seyyad’ın dördüncü defa gittiği hac dönüşü yolda 
bulduğu Taptuk’tur. Peri Hatun sıradan bir köylü olan Hacı Seyyad’ın kızıdır 
(Yılmaz 2011a: 121-122). Kenan ile Hanzâde Hikâyesi’nin kahramanı Kenan, 
servetinin ne kadar olduğunu, kaç mağazasının olduğunu bilmeyen varlıklı 
bir beyin, Hamit Han’ın oğludur (Türkmen-Taşlıova, Tan 2008: 52). Burada 
verilen örnekler, halk hikâyelerinin geneli için de söz konusudur.

Toplumun üst katmanlarına mensup olan hikâye kahramanı “Genç oğul, 
erkekler toplumunun başarılı bir üyesi olması için kendisine yol gösterecek, 
onu toplumca beklenen şekilde eğitecek otoriteyi, yani babayı kaybetmiştir. 
Erkek evlat olarak aileyi geçindirmek, korumak ve kollamak onun görevi 
sayılmaktadır. Hikâye kahramanının bu sorumluluğu yüklenmekte başarısız 
olması ve bundan doğan derin bunalım, kahramanın olgun bir erkeğe, bir sa-
natçıya ve her iki anlamda da bir âşığa dönüşeceği bir mesleğe giriş töreni ile 
giderilir… Kahraman, rüyasında bir kıza âşık olur ve ‘rüyasında gördüğü kız’ı 
aramak için yollara düşer… Hikâye türünün en temel unsuru olan tutkulu, 
romantik aşk ortaya çıkar… Genç bir delikanlı, hikâyenin esas kahramanına 
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dönüşür. Bu eylem aynı zamanda hikâyenin diğer önemli karakterlerini de 
bize tanıtır. Bunlardan başka, hikâyede daha sonra ortaya çıkacak eylemleri, 
hikâye kahramanının sonunu bu değişimle tanırız… Hikâyenin çoğunda ka-
dın kahraman da benzeri bir dolu içerek erkek kahramana âşık olur.” (Başgöz 
2012: 82-83). Kişiliği oluşan hikâye kahramanı ile sevgilinin aynı anda rüya 
görmeleri, rüyalarında içirilen bade ile bade içirenlerin aynı olması, erkek ile 
kızın toplumun eşit/benzer katmanlarına mensup olduklarının ilk işaretleri 
olarak görülür. Bu işaretler, hikâye kahramanlarının toplumun üst katmanına 
mensup olmaları ile sevgililerin, içine doğdukları toplumun benzer katman-
larında, benzer statüde bulunan ailelerin çocuklarının anlatı içinde vurgulan-
masıdır.

Ailelerin ve çocuklarının aynı/benzer katmana mensup olmaları Gıd-
dens’in; “Toplumsal yapıyı oluşturan katmanların kendi içinde belirli davra-
nış kalıpları, hayat tarzları, hayatı algılayış ve yaşayış tarzlarının varlığı söz 
konusudur. Bireyler ve gruplar, tabakalaşma şemasındaki kendi konumlarına 
dayanan farklı (eşitsiz) karşılığa ulaşmaktan hoşlanırlar.” (2012: 340) dü-
şüncesiyle paralellik gösterir. Aynı veya benzer olma sadece toplumun eşit 
katmanlarına mensup sevgililerin bu durumdan hoşlanması değildir. Hikâye 
kahramanlarının bulundukları toplumsal katmanda sosyal ilişkilerin düzenli 
yürütülmesi, sosyal ahengin devamı, ortak davranışların hayatı kolaylaştıra-
cağı ön kabulü de hem sevgililerin hem de bunların içinde bulundukları diğer 
katman mensuplarının mutluluğu anlamına gelir. Zira mevcut statünün korun-
duğu katmanın varlığını sürdürebilmesi için duyulan ihtiyaçtan doğan kural-
lar, hikâyedeki kahraman ve sevgilisi, aracı kılınarak anlatılır.

Hikâyecilik geleneğinden önceki dönemin edebî verileri olan destanlar, 
kendi kurmaca yapısı içinde toplumun idealize ettiği örnek davranışları sergi-
lemesi bakımından da önemlidir. Zira destan kahramanının ortaya çıkışından 
kahramanlık kimliği kazanmasına, başarıya ulaşmak için sürekli hareket hâ-
linde olmasından içinde yaşadığı toplumun geleceğini tayin etme düşünce-
sine kadar her alanda örnek davranış sergilemektedir. Bu davranışlar, Türk 
destanlarında ortak, standart davranış olarak görülmektedir. Standart davra-
nış özellikleri, destan kahramanının kalıp davranışı olarak destan metninde 
yer alırken, toplum zihninde örnek davranış olarak kabul edilmektedir (Çetin 
2013: 188-189). Destani dönemi takip eden hikâyecilik döneminde, destani 
dönemin unsurlarından bazıları yeni anlatıda kendine yer bulmaktadır. Anlatı 
kahramanının eğitimi de bunlardan biridir. Türk destan kahramanlarının ço-
cukluk döneminden itibaren yetişkinliğe geçişlerine kadar olan ara dönemde 
yetişmeleri ve bu süreçte aldıkları eğitimle ilgili unsurlar, hemen hemen aynı 
şekilde halk hikâyelerinde devam etmektedir. Destanlarda eğitim süreci, 5-15 
yaş aralığındadır.
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Hikâyelerde, kahramanlar ile sevgililer aynı/benzer sosyal çevrede ye-
tişip benzer/aynı seviyede eğitim alırlar. Hikâye kahramanları ve sevgili-
lerinin de aynı yaş aralığında, 5-15 yaşlarında eğitim sürecinden geçtikleri 
görülmektedir. Bu dönem kahramanların erginlenme dönemine rast gelmesi, 
dolayısıyla aynı zamanda kahraman kimliği kazandıkları dönemdir. Asuman 
ile Zeycân’da, hikâye kahramanları hocaya verilir, on dört yaşına kadar yedi 
sene okurlar. On dört yaşından sonra bunları ayırırlar başka okullara verirler 
(Kaya-Koz 2000: 23).

Tahir ile Zühre Hikâyesi’nde toplumun üst katmanlarında bulunan padi-
şah ile vezirin çocukları Tahir ile Zühre, eşit şartlarda, aynı seviyede eğitim 
almaktan başka, ayrı ailelerin çocukları olduklarını anlamayacak kadar aynı 
şartlarda yaşayan tabakaya mensupturlar. Hikâyede bu yapı şöyle anlatılır: 
“Bu çocuklar, dadılar elinde büyümeye başladılar. Ama birbirlerinden ayrılsa-
lar feryatlarından durulmaz, ancak birlikte olunca susarlardı. Birlikte oynarlar, 
birlikte yiyip içerlerdi. Padişah bunları okutmak üzere devrin en tanınmış ho-
casını tayin etti. Ama o kadar zeki idiler ki bir müddet sonra her şeyi öğrendi-
ler, hocaları âciz kaldı. Çocuklar birbirlerini kardeş sanmakta idiler. Böylece 
on yaşına kadar okudular. On yaşına girdiklerinde Zühre’nin gönlü Tahir’e 
düştü. Günden güne artan sevgisi yüzünden Zühre, Tahir’i uyurken gizlice 
öptü. Tahir uyandı ve ‘Bire kız, sen benim kardeşim değil misin, ayıp değil 
mi?’ diyerek onu azarladı. Birkaç gün mektebe ayrı gittiler ama Zühre’nin 
sevgisi her geçen gün artıyordu. Zühre dayanamayıp bir gün yine Tahir’i 
öpünce Tahir, ‘Bire kız, nedir senin bu edepsizliğin?’ deyip Zühre’yi güzelce 
dövdü. Zira Tahir hâlâ onu kardeşi zannetmekteydi.” (Türkmen 1983: 211)

Toplumlar, birbirinden farklı statü veya rollere sahip olan gruplardan 
oluşsalar da temel de bütünlük gösterir ve farklı görünen unsurlar birbiriyle 
ahenkli bir bütünlük sağlayan bir sistem içinde varlıklarını sürdürürler. Toplu-
mun yaşadığı sistemin korunması açısından zorunlu olan, ahengin bozulma-
ması, birbiriyle ilintili olan grupların da kendi içinde birliğini koruması gere-
kir. Aksi hâlde sistem bozulur, karmaşa hâkim olur ve dolayısıyla toplumsal 
yapı sarsılır. Bunun önlenmesi için kurallar yazılı olmasa bile toplumun her 
ferdi kurallara uymak zorundadır. Hikâyelerde açıkça belli olan toplumsal kat-
manlar, katmanlar arasındaki çatışmayı önlemek için kuralların oluşturulması, 
dönemin telakkilerine göre hikâye musannifi veya anlatıcısı1 tarafından da 
üzerinde durulan önemli noktalardandır. Halk hikâyelerinde toplum katmanla-
rı arasındaki geçişlerin mümkün olduğunca engellenme çabası, hikâyenin ba-

1 Halk hikâyelerinde anlatıcı ve anlatıcı tipolojisi hakkında bk. Ayşe Yücel Çetin, Türk Halk 
Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi, İstanbul, 2016.
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şında; ailelerin mensup olduğu toplumsal katmanın, çocukların doğumundan 
eğitimlerine kadar her dönemleri kuvvetle vurgulanır.

Toplum kümeleri, kendini koruduğu gibi, kendi düşüncelerini savunup 
geliştirecek bir kitle yaratır. Bu aynı zamanda, kendi statüsünün korunması 
yanında kümeler arası geçişin ancak benzeşip dönüştüğü zamanda olacağının 
da ifadesidir. Halk hikâyelerinde bu yakınlaşma, yumuşak geçiş görülür.

Hikâye kahramanlarından bazıları, iktidar sahibi olmasalar bile iktidar 
sahibi yanında/himayesinde mevkileri olan kişilerdir. Emrah ile Selvihan 
Hikâyesi’nde, Âşık Emrah’ın babası, Kuğu Han ve Miroğlu’nun huzurunda 
çalıp söyleyen usta bir âşıktır (Bali 1973: 44). Köroğlu Hikâyesi’nde, Köroğlu 
namlı yiğit Ruşen’in babası Ali, büyük ve tanınmış bir ılhıcıdır. Revan Hanı 
Hasan Han, Ali’yi başmehter (seyis) yapar (Ekici 2004: 348).

Halk hikâyelerinde kahraman veya ailesinin mensup olduğu toplum kat-
manı sıradan olduğunda anlatıcı, kahramanın veya ailesinin bulunduğu top-
lum katmanını değiştirmesini makul bir sebebe bağlar. Sümmanî ile Gülperi 
Hikâyesi’nde, Sümmanî’nin ailesi yoksullaşır: “Sümmanî, Erzurum’un Nar-
man kazasının Samikale köyündendir. Hasan Ağa’nın oğludur. Ahıskalıdır 
bunlar. Bu Hasan Ağa birkaç sene ekini dolu falan dövdükten sonra fakirleş-
ti, köyün danasına, nahırına gitti (Türkmen-Cemiloğlu 2009b: 133). Murat 
Uraz’ın yeniden kaleme aldığı hikâyede ise Sümmanî’nin ailesi yoksuldur 
ancak toplumsal statüsü namuslu olması ile yükseltilir: “Burada Kasımoğul-
larından Hasan adında fakir ve namuslu bir adam vardı. Hasan, köyünde bu-
lunan ileri gelenlerin işlerini yapmakla geçinirdi. Hasan, çoluk çocuğunu çok 
sever ve Hüseyin adındaki oğlunu hayatından aziz tutardı. Ancak, (kör olsun 
gözü yoksulluğun) Hasan da, oğlu Hüseyin’i on bir yaşına geldiği zaman, 
köylünün danalarını otarmak için çoban vermiş idi…” (Uraz 1981:4).

Behçet Mahir’in Âşık Garip anlatmasında Garib’in ailesinin yoksul veya 
varlıklı olup olmadığı ifade edilmez. Ancak statüsü; Tiflis şehrinin içinde 
Hacı İbrahim diye bir hoca vardı. Üç defa ömründe Kâbe-i Beytullah’a üz 
sürmüş bir kimse idi. Dar dünyada bir tek oğli vardı. Adına Garip dirdiler. 
Yedi mektep talebesine ders verirdi. Okudurdi. Yoksul, anasız-babasız öksüz 
çocuklardan para almazdı. Oni sevabı içün ohudurdi.” (Türkmen 1995: 206) 
cümlelerinden de anlaşılacağı gibi âlimliği ve hayırseverliği anlatılarak yük-
seltilir.

Toplumsal yapıda aynı katmanda bulunan hikâye kahramanları, zaman 
zaman bulundukları katmanı, sahip oldukları statüyü terk eder veya kendi kat-
manının dışında olan, statüsüne uymayan başka bir katman veya statüde bu-
lunan birisiyle gönül ilişkisi yaşayıp âşık olursa veya karşılıklı âşık olurlarsa 
toplumun genel kurallarına aykırı bu davranış cezaya müstahak olarak kabul 
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edilir. Farklı statü veya katmanlar arası ilişkiler toplum tarafından hoş karşı-
lanmaz, toplumun ortak bilincini, norm ve değerlerini tehdit eden bir davranış 
olarak algılanır. Bu durum Durkheim’e göre, mekanik dayanışmaya dayalı 
toplumlarda cezalandırıcı hukuk olarak tanımlanmaktadır. Zira ortak değer 
sistemine karşı yapılan bir davranış, toplum üyeleri için oldukça önemlidir. 
Daha önce de ifade edildiği gibi geleneklere aykırı davranışlar, toplulukça 
reddedilme, alaya alınma, küçük görülme ya da yığınların saldırısına uğra-
ma... gibi biçimler alan cezalarla karşılaşırlar (Ozankaya 1991: 128,179). Top-
lum, hayat tarzındaki ahengin bozulmaması için en küçük bir kuralsızlığı bile 
hoş görmez.

Toplumsal anlayış, Tahir ile Zühre Hikâyesi’nde olduğu gibi toplumun 
aynı katmanına mensup, ancak farklı statülerde olan sevgililerin dahi bir araya 
gelmemesi gerektiği kanaatindedir. Hikâyede Tahir, vezirin; Zühre, padişahın 
çocuklarıdır. Sevgililerin kavuşmalarını istemeyen Zühre’nin annesinin ağ-
zından; “Padişahım ben, kızımı Tahir’e vermem. Benim kızım senin gibi bir 
padişah çocuğuna layıktır.” cümleleriyle açıkça ifade edilir (Türkmen 1983: 
218). Hikâyedeki bu düşünce yapısı, rakip veya olumsuz tipin varlığından 
çok, sosyal yapıya özgüdür. Tahir ile Zühre’nin, hikâyenin sonunda ölmele-
ri/öldürülmeleri, statü farklılığını hiçe sayan düşüncenin reddedilmesi, gerek 
hikâye içinde gerekse hikâyenin anlatıldığı dönem ve çevrede bu kurala uy-
mamanın cezalandırılmaları olarak açıklanabilir.

Başgöz, Âşık Garip ile Şahsenem ve Kerem ile Aslı örneklerini vermek 
suretiyle sevgililer arasındaki sınıf farkına temas eder: “Hem erkek hem de 
kadın kahramanın babası Âşık Garip ile Şah Senem ve Kerem ile Aslı, annesi, 
kızın erkek kardeşleri veya kahramanın üvey annesi, çeşitli nedenlerle en-
gel oluşturabilir; başka bir engel de delikanlıyla kız arasındaki sınıf farkıdır. 
Zengin tüccar olan Şah Senem’in babası, kızını yoksul bir âşık olan Garib’e 
vermeyi kabul etmez, sevenleri birbirinden ayırır ve üstesinden gelmeleri ge-
reken çeşitli engeller çıkarır. Kızını varlıklı bir adamla evlendirmek isteyen 
bir anne, hikâye içinde aynı rolü üstlenebilir.” (2012: 89).

Kerem ile Aslı Hikâyesi’nde Kerem’in ailesi İran Şahlarındandır. Kendi-
sinin asıl adı da Ahmet Şah’tır. Âşık olduğu Aslı’nın asıl adı Gara Sultan’dır. 
Kahramanlar, aynı toplumsal katmanda yaşamış olmakla beraber ayrı inanç 
yapısına sahip, ayrı statüleri olan gruplara mensupturlar. Ailelerin çocukla-
rı doğmadan, anlatıcı; aileleri aynı toplum katmanında buluşturmaya çalışır: 
“-Şimdi farhında mısan? Eğer farkındasan gel sen benim dinime dön de demi-
rem ahlın keserse. O mübarek adam, ‘Hanginizin dini hagigatise onun fidanı 
tutacah dedi mi, dedi. İndi ne diyirsen. Benimki tutdu seninki tutmadı. İndi 
sen döner misen?’
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Dedi ki:

-İlerde.

-Benim sana ısrarım da yoh. Ahim keserse dedi.

İş gapandı. Bu fidan aynı yılın içerisinde bir tek elma verdi. Bahdı ki 
şahın hanımı elma tam oldu. Almanın bir tarafı gızardı. Bir tarafı da bayazlan-
dı. Tam yiyilecek zamanı oldu. Bunu hemen yere inmeden elden gopatdırdı. 
Keşiş’in garısını çağırtdırdı. Keşiş’in garısına dedi ki:

-Bah, elma da oldu. İndi ne diyirsen? Dönir misen? Dedi ki:

-İlerde. Bahım çocuğum olursa belki dönerem. Elmayı kesdi bunun önü-
ne goydu:

-Hangi tarafını alirsen al.

Bu gene aynı Tahir Mirza’daki kimi gırmızı tarafını aldı. Beyaz tarafını 
da şahın garısı aldı. Böylece elmayı yedi halletdiler.

Hikmeti ilahi. Hakigaten ikisi de çocuğa gebe oldular. Oldular, şöyle di-
yeller ki, At ayağı yörük olar, usta dili külünk olar. Artıh o çucuh yetişen O 
çocuğun başına olmaz işler geler. Biter.

Şahın garısı bir oğlu oldu. Dokguz ay, dokguz saat, dokguz dakika tamam 
oldu. Şahın garısının bir oğlu oldu. Keşiş’in garısının bir gizi oldu. Şahın ha-
beri geldi. Müjdesi geldi. Şah muazzam bir ihsanda bulundu, Memleketi gani 
etdi. Açları doyurdu, çıplahları geydirdi. Mahkumları affetdi. Memleket türlü 
türlü ziyafetlere gani oldu.

Gızın adını Keşiş Gara Sultan goydu. Şahın garısı da oğlunun adını Ahmet 
Şah goydu. Bunnar daha mektep vahdi olmadan iki üç yaşına girdi. Üç yaşına 
girdikleri vahit Keşiş durdu düşündü ki, garı buna her şeyi annatmışdı. ‘İşte 
böyleyken böyle. Zaman gelecek bu gızı bu istiyecek.’ Hesap etdi ki bu gız 
benim başıma bela olacah. Şah ilerde istediği zaman ben buna ‘yoh’ desem, 
bugün İran şahıdır. Benim anamı ağladar. Yoh diyim, benim dinim dinayetim 
bunu gabul itmir. Yahşisi nedir? Bu gızı bir yire sahlatdı, gizletdi de buna bir 
cenaze şeklinde bir şey bezedi. Memleketde herkes ‘Bu öldü.’ diye şah bile 
buna baş sağlığına getdi. Yalandan bir şey götürdü mezerliğe defnetdi. Adını 
goydu ki, gizim öldü. Bu böyle olduhdan sora bu keselik garısına dedi ki:

-Bizim burda durmamız artıh haram oldu. Gız da artıh eve gelecek. Eğer 
şah duyarsa bizim neslimizi yeryüzünden keser.

-Ya ne yapalım?

-Biz burdan göçek. Ben istifamı verecem, burdan gahacayıh…”
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Keşiş, Aslı’yı Kerem’e vermemek için ailesiyle birlikte üstlendiği görev-
den ayrılıp başka bir memlekete gider. Hikâyenin sonunda Halep’te Kerem ile 
Aslı buluşurlar, nikâhları kıyılacağı zaman Kara Keşiş’in yaptığı büyülü elbi-
seyi giyen Aslı’nın ah çekmesiyle Kerem yanar, Kerem’in aleviyle Aslı’nın 
saçı tutuşur, ikisi de yanar, külleri birbirlerine karışır. Ancak başka bir riva-
yete göre de âşıkların külleri ayrı ayrı yerlere gömülür (Türkmen-Cemiloğlu 
2009b: 494-495, 524).

Başlangıçta büyük kültür merkezlerinde, şehir ve kasabalarda yaratılıp 
icra edilen hikâyeler, sonraki dönemlerde taşrada geniş bir yayılma alanı 
bulmuştur. Son yüzyıldan itibaren sosyal yapının değişmesi ile musannif ve 
dinleyici kitlesinin tanıyıp bildiği mahallî unsurların çevresinde, daha dar bir 
mekânda, bilinen/tanınan şahıslar ve yine bilinen olaylar çevresinde yeniden 
şekillenmişlerdir. Hikâye kahramanları da bu çerçevede mahallîleşmiş, tanı-
dık/bildik şahsiyetlerden seçilmiştir.

Âşık Şeref Taşlıova’nın tasnifi olan Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi’n-
de, hikâye kahramanı Hafız, Çıldır Gölü’nün kenarında Albız Köyü’nden 
Mahmut Ağa isminde birinin oğludur (Türkmen, Taşlıova, Tan 2008: 274). 
Geleneksel hikâyecilik kalıpları dışında bir üslupla kaleme alınan Âşık İsmeti 
ile Kapı Güzeli adlı hikâyede, asıl adı Abdulkadir olan İsmetî’nin babası Mus-
lu Kahya sıradan bir köylüdür (Pürlü 1989: 9). Âşık Sümmanî ile Gülperi’nin 
kahramanı, Sümmanî’nin ailesi yoksuldur. O’nun babası Hasan, köy ileri ge-
lenlerinin işlerini yapan biridir (Türkmen, Cemiloğlu 2009b:133; Uraz 1981: 
4). Menekşe ile Lütfü Salih Hikâyesi’nde, Lütfi Salih’in babası, Sultan Hamit 
Han döneminde başvezir olan Osman Bey’in kapıcısıdır (Türkmen, Cemiloğ-
lu 2009b: 229).

Hikâye kahramanlarının aileleri genellikle soylu/aristokrat/yönetici çev-
reden veya bunların maiyetinde olan aileler olmakla birlikte bazı hikâyelerde 
bu değişir. Hikâyelerden bazılarında varlıklı bir aile yoksullaşabildiği gibi, 20. 
yüzyılda tasnif edilen hikâyelerden bazılarında da aileler sıradanlaşır. Hikâ-
ye anlatıcısı zaman zaman hikâyenin anlatıldığı sosyal yapıyı dikkate alarak 
dinleyicinin ilgisini hikâye kahramanın üzerinde toplamak için onun ailesi 
hakkındaki genel bilgileri değiştirebilir. Başgöz, Behçet Mahir anlatması Âşık 
Garip Hikâyesi’ni, anlatıcının hikâye kahramanıyla özdeşleştiğini; “Kahra-
manla hikâye anlatıcısı âşık arasındaki sınıf farklılıklarını ortadan kaldırarak, 
âşığın hikâyenin kahramanıyla özdeşleşmesini, onun duygularını ve kaderi-
ni paylaşmasını kolaylaştırır. Hatta bazı çağdaş âşıklar, kahramanın ailesinin 
toplumsal kökenini bile değiştirir. Örneğin, Erzurum Atatürk Üniversitesinde 
kapıcılık yapan Behçet Mahir, Âşık Garib’in bir tüccar olan babasını bile yok-
sul yapmıştır. “Kendimi kahramanla öyle çok özdeşleştiririm ki…” cümlele-



183İsmet ÇETİN

riyle ifade eder. Dursun Cevlanî anlatmasında ise Garib’in babası bezirgandır 
(Başgöz 2012: 75, 220). Bizim kanaatimiz, anlatıcının hikâye kahramanıyla 
özdeşleşmesi değil, yukarıda söylediğimiz gibi dinleyici profili dikkate alına-
rak ilginin hikâye kahramanının üzerine yoğunlaşmasını sağlamak olsa gerek. 
Behçet Mahir anlatmasında, Garib’in ailesinin yoksul veya varlıklı olup olma-
dığı ifade edilmez. Ancak statüsü; “Tiflis şehrinin içinde Hacı İbrahim diye bir 
hoca vardı. Üç defa ömründe Kâbe-i Beytullah’a üz sürmüş bir kimse idi. Dar 
dünyada bir tek oğli vardı. Adına Garip dirdiler. Yedi mektep talebesine ders 
verirdi. Okudurdi. Yoksul, anasız-babasız öksüz çocuklardan para almazdı. 
Oni sevabı içün ohudurdi.” (Türkmen 1995: 206) cümlelerinden de anlaşıla-
cağı gibi âlimliği ve hayırseverliği anlatılarak yükseltilir.

Âşık Mevlüt İhsani’nin anlattığı Saraç İbrahim Hikâyesi’nde, kahrama-
nın ailesinden bahsedilmez ancak kahramanın yoksul, yoksulluğa sebebin ise 
öksüz ve yetim olduğudur: “Gel haberi kimden verelim, Saraç İbrahim’den. 
Saraç İbrahim de yirmi yaşlarında bir saracın yanında çıraklık yapıyor… Ken-
disinin de ne anası vardı, ne babasi. Bu küçük yaşta yetim kalmıştı... Saraç 
İbrahim buradan kendi evine giderken, kendi evi de tek bir ev, bir göz ev, bu-
rada yatar kalkar, burada yer içerdi. Tek ev olunca ne olacak? Kendisi de fakir 
insan, saraç çırağı.” (Türkmen-Cemiloğlu 2009: 270).

Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı gibi birkaç hikâye hariç hikâye 
kahramanı, genellikle asalet unvanına sahip, soy ve iktidarlarını devam ettir-
mek maksadıyla çocuk sahibi olmak için çaba sarf eden çekirdek ailelerdendir.

Hikâye kahramanlarının aileleri genellikle soylu/aristokrat/yönetici çev-
reden veya bunların maiyetinde olan aileler olmakla birlikte bazı hikâyelerde 
bu değişir. Hikâyelerden bazılarında varlıklı bir aile yoksullaşabildiği gibi, 
20. yüzyılda tasnif edilen hikâyelerden bazılarında aileler sıradanlaşır. Bu tür 
hikâyeler ve hikâye kahramanları, 19. yüzyıldan itibaren zaman zaman deği-
şiklik gösterse de hikâye anlatıcısı tarafından, anlatıcı ve dinleyici çevrenin 
yapısına uygun hâle getirilmeye çalışılır. Bu da hikâye kahramanın şahsında, 
Türk toplum yapısında toplumsal statüde/katmanda katı bir ayrışmanın olma-
ması gereğine ilişkin düşünce tarzı olmalı.

Toplum hayatının düzenli, disiplinli bir yapıda devam etmesi; sahip oldu-
ğu, benimsediği, yaşadığı ve yaşattığı norm ve değerler sistemidir. Uyulması 
gereken ve toplumun her ferdinin uyması gereken kurallar manzumesinden 
bazı unsurların değişmesi, toplumun kendi dinamizmi içinde süreklilik göste-
rir. Ancak, kuralların yok sayılması veya ihlal edilmesi, toplumda uyumsuzluk 
meydan getirir. Anomi kavramıyla ifade edilen ve kuralsızlık olarak kabul edi-
len bu durum, toplumun dağılması, kimliğini kaybetmesi anlamına gelir. Bu-
nun önüne geçmek için bazı tedbirlere başvurulur. Dönemin gereğine uygun 
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olarak alınan tedbirler, uygulanan politikalar aksaklıkların önüne geçilmesi 
için gösterilen çabalardır. Bunlardan edebiyat, konumuz olan halk hikâyele-
ri de dönemin politik uygulamalarına konu olmuştur. Gelenekten kopmadan, 
kültürel kodlar korunarak yaşanılan dönemin kültür politikasına uygun olarak 
hikâyelerin de içinde bulunduğu birçok kitap yeniden yazdırılmıştır. Çok na-
dir de olsa 19. yüzyılın son dönemlerinde örneklerine rastlanılan,2 20. yüzyılın 
ilk yarısında yeniden yazılan/yazdırılan ve halk arasında çok okunan/dinlenen 
halk kitapları tarzı hikâyelerde, zaman zaman hikâyelerin genel yapısında de-
ğişiklikler yapılmıştır (Çetin 2007).

Toplumun genelinde ve toplumu oluşturan her katmanda herkesin hak, 
sorumluluk ve yetkileri bulunmaktadır. Bütün bunlar yazılı veya yazılı olma-
yan kurallar biçiminde belirlenmiştir. Yazılı olmayan ancak gelenek, görenek, 
inanç gibi adlar altında toplanan kurallar, yazılı olan yasa ve yasaya dayalı 
diğer kurallar, toplumu bağlayıcı ve uyması gereken genel kurallar toplamıdır. 
Halk hikâyeleri, tasnifinden itibaren her icra zamanı ve ortamında, bütün bu 
kurallara uygun tarzda bir yapı göstermek zorundadır. Bunun aksi durumunda, 
anlatıcı tarafından yeniden kurgulanır; toplumun, toplumu oluşturan kesim-
lerin, daha dar bir çevrede dinleyici grubun benimsediği kurallar çerçevesi 
dışına çıkılmaz. Çıkıldığı takdirde ya dinlenir/okunur olmaktan çıkar ya da 
hikâyenin musannifi veya anlatıcısı, toplum tarafından kabul görmez.
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ELMALILI HASAN EFENDİZÂDE ARİF’İN  
LÜGAT KİTABI VE TÜRK DİL KURUMUNUN  

OKUL SÖZLÜĞÜ
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Giriş

Çalışmada okul sözlüklerinin önemi ve tarihçesi üzerinde ana hatlarıyla 
durularak 1916 yılında Elmalılı Hasanzâde Arif Çelebi’nin yazdığı Lügat Ki-
tabı ile 2005 yılında hazırlanıp basılan ve hâlen kullanılmakta olan Türk Dil 
Kurumunun İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük’ü karşılaştırılmıştır. İki 
eserin ana hatlarıyla karşılaştırılması, bize okul sözlükçülüğümüzün yaklaşık 
yüzyıllık gelişimi hakkında fikir verebilecektir.

Bir terim olarak ilk kez 1225’te John Garland’ın kullandığı sözlük (Lat. 
dictionarium) ifadesi (Aksan 2000) temelde bir metnin alfabetik bir dizelgesi 
olarak tanımlanmaktadır. Birçok mevcut sözlük tanımı olsa da sözlüklerde ön-
celikli olarak bulunması gereken özelliklerin; metin üretimi veya çevirisi ile 
ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda ya da sadece bir sözcük veya sözcük 
dizisi hakkında bilgi alınmak istendiğinde danışılabilen, özgün konular veya 
dil ögeleriyle ilgili sözlük maddelerini ve muhtemelen birçok harici metni de 
içeren; esas olarak bir metni ya da kavramı alımlayıp ardından kendimizi bu 
konuda yazılı veya sözlü olarak ifade etmemize yarayan başvuru metinleri 
(Bergenholtz 2012; Tarp, Gouws 2012) olması beklenir.

Hartmann’a göre (1984: 4) sözlükler; yazının icadından sonra toplum-
ların sosyokültürel, ticari ve diplomatik ilişkiler vasıtasıyla iletişim kurma 
uğraşı sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzdeki anlamında ilk 
sözlük çalışması İskenderiye Müzesi Kütüphanecisi Aristophanes’in (yakla-
şık MÖ II. yüzyıl) hazırladığı Yunancada az kullanılan ve açıklaması zor kimi 
sözcükleri bir araya getirip bunların tanımlarını veren çalışma olarak kabul 
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edilmektedir (Kahraman 2016: 3291). Sözlükçülük anlamında en önemli ge-
lişmeler Batı’da 19. yüzyılda kaydedilmiştir. Sözlük bilimciliğinin en önemli 
isimlerinden olan Grimm Kardeşler, ilk cildi 1854 yılında yayımlanan Alman 
Sözlüğü’nü (Deutsches Wörterbuch) birçok dilcinin de çabasıyla 1961 yı-
lında tamamlamıştır. Aynı döneme rastlayan Türk sözlükçülüğü döneminde 
ise Şemsettin Sami’nin ilk baskısı 1901 yılında yapılan Kamus-ı Türki adlı 
Türkçeden Türkçeye sözlüğü, önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir 
(Koçmar 2011: 53). Cumhuriyet’in ilanından sonra, günümüz sözlükçülüğü-
ne temel olan Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’ün ilk 
baskısı 1945 yılında, on birinci baskısı ise 2011 yılında yapılmakla birlikte, 
sözlük hem basılı yayın olarak hem de mobil uygulama olarak kullanıcılarına 
sunulmaktadır.

Maddelerine, tanımların yapısına, verilen bilginin seviyesine, yoğunlu-
ğuna ve hedeflenen kullanıcıya göre çeşitlilik gösteren sözlükleri (Dash 2007: 
238) hazırlama konusunda birtakım ölçütler ve yöntemler geliştirilmiş, iyi bir 
sözlüğün nitelikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Hangi türde olursa olsun 
sözlük, amacın belirginleştirilmesinden, madde başlarının düzenlenmesine ve 
tanımların verilmesiyle madde başı için temel anlam ve ilgili yan anlamların 
kullanım sıklığına göre sıralanışına kadar daha pek çok konuda özenli, ilkeli 
ve yöntemli bir çalışmayı ve dilsel (linguistic) veya dilsel olmayan (non-lin-
guistic) ölçütler doğrultusunda sınıflamayı gerektirmektedir (Uzun 1998; 
Bekdaş 2017).

Sözlük sınıflandırmalarında oldukça uzun bir süre temelde dil bilimsel 
sözlükler ve ansiklopedik sözlükler olarak ikiye ayrılan Zgusta’nın (1971) 
sözlük sınıflandırması kabul görmüştür; fakat bilgi akışının teknolojik plat-
formlarda bilimsel bir şekilde sağlanmasıyla birlikte, sözlük çeşitleri de ol-
dukça artırmıştır. Bu değişimle beraber daha kapsayıcı bir sözlük sınıflandır-
ması Atkins ve Rundell (2008: 24-25) tarafından yapılmıştır. Aksan’a (2000: 
69-87) göre ise;

“1. Bir ya da birden çok dilin söz varlığını işleme bakımından: a) Tek dilli 
b) Çok dilli sözlükler; 2. Abece sırasının temel alınıp alınmamış olmasına 
göre: a) Abecesel sözlükler, b) kavram (ya da kavram alanı) sözlükleri; 
3. Ele alınan söz varlığının niteliğine göre: a) Genel sözlükler (ortak dil, 
yazı dili sözlükleri, ansiklopedik sözlükler) b) Lehçe bilimi sözlükleri c) Eş 
anlamlı, eş adlı, ters anlamlı ögeler sözlükleri ç) Yabancı ögeler sözlükleri 
d) Tarihsel sözlükler e) Köken bilgisi sözlükleri f) Uzmanlık alanı sözlükleri 
(terim sözlükleri) g) Argo sözlükleri h) Deyim ve atasözü sözlükleri ı) 
Anlatım bilimi sözlükleri. i) Sanatçı ve metin sözlükleri j) Yanlış yerleşmiş 
öge sözlükleri k) Tersine sözlükler ve başka sözlük türleri.”
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Alan yazını incelendiğinde okul sözlüklerinin incelenmesi, değerlen-
dirilmesi, sözlüklerdeki söz varlığının hitap edilen öğrencilerin seviyesine 
göreliğini, öğrencinin aktif kelime hazinesini tespit ederek etkili bir sözlük 
hazırlama çalışmaları, yeniden sınıflamalar yapma, görsellerin kullanılması, 
seviyeye göre öğretilmesi gereken kelime sayısı, öğrencilerin sözlük kullan-
ma becerisi, hedef kitleye göreliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin sözlük kul-
lanmadaki tutum ve davranışları  (Nagy ve Anderson 1984; Tarp ve Gouws: 
2012 ; De Schryver and Prinsloo 2011; Tarp 2011; Thorndike 1991; Melan-
lıoğlu 2013; Koçmar 2011; Yılmaz ve Koçmar 2009; Okur 2011; Göçer 2001; 
Potgieter 2012; Akyüz 1998; Baskın 2017; Baskın ve Birol 2017; Boz ve De-
mirtaş 2011; Sayan 2005; Kaya 2007; Uzlu 2004) üzerine birtakım çalışmala-
rın yapıldığı görülebilmektedir.

1890’lı yılların sonundan itibaren çocuk eğitiminde çocukların ilgi ve 
eğilimlerinin esas alınması gerektiği, doğasına uygun eğitim yöntemlerinin 
benimsenmesi gerektiği, materyaller ve birçok şey tartışılırken çocuklara yö-
nelik hazırlanacak okul sözlüklerinin nasıl daha uygun hâle getirileceği me-
selesi üstünde durulmamış; birçok çalışma, okuma ve hecelemenin öğrenme 
psikolojisini tartışırken kelime bilgisinin temel kaynaklarından olan okul söz-
lükleri ihmal edilmiştir (Thorndike 1991: 16). 1890’lı yıllardan günümüze ba-
kıldığında hâlâ aynı problemin devam ettiği söylenebilir (Çotuksöken 1999: 
61, 62; Tarp, Gouws 2012: 334-335).

Okul sözlüklerinin kazandırması hedeflenen davranışlar yedi başlıkta 
toplanabilir (Tarp, Gouws 2012: 338-339):

1. Çocukların metni alımlamasına yardım etmek.
2. Çocukların metni üretmesine yardım etmek.
3. Çocukların dil bilgisini öğrenmesine yardım etmek.
4. Çocukların kelime bilgisini artırmasına yardım etmek.
5. Çocukların dünyayı öğrenmesine yardım etmek.
6. Çocukların kelimelerin kökenini öğrenmesine yardım etmek.
7. Gelişmekte olan sözlük yeteneklerine yardım etmek.

Birçok araştırmacı tarafından ana dilinden ana diline tanım yapan ve bi-
reyin ana dilini geliştirmeyi hedefleyen sözlükler olarak tanımlanan okul söz-
lükleri (Tarp 2011: 222); okul çağı çocukları için yazılmış, kelime tanımları-
nın açık ve anlaşılır bir illüstrasyonlarla birleştirildiği sözlüklerdir (Hartmann 
ve James 1998: 122). Bunun yanı sıra alan yazınında çocuk sözlükleri kavra-
mına da rastlanmaktadır. Ortalama 6 yaşından itibaren zorunlu eğitim süreci-
ne giren çocuklar, yaklaşık 16-17 yaşlarına kadar bu eğitimi sürdürmekte ve 
“çocuk” olarak tanımlanan bu bireylerin eğitim sürecinde kullandıkları okul 
sözlükleri aynı zamanda “çocuk sözlükleri” olarak da tanımlanabilmektedir 
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(Tarp 2011: 227). Bu açıdan bakıldığında Tarp’a (2011) göre, eğitim sürecinde 
kullanılan sözlükleri okul öncesi çağı, okul çağı ve üniversite çağı sözlükleri 
şeklinde sınıflandırmak gerekir.

Öğrencilerin kendi yaş dönemlerine uygun okuma, konuşma ve yazma 
becerilerine ulaşabilmeleri için hedef kitlesine uygun, titizlikle hazırlanmış 
sözlükleri kullanarak “sözlük kullanma alışkanlığı” edinmeleri gerekir (Yıl-
maz, Koçmar 2009: 81). Göğüş (1996: 5) “Benim İlk Sözlüğüm” isimli ese-
rinde bu sözlüğün amacının “Sözcüklerin anlamlarını açıkça öğretmek, ya-
zımlarını göstermek, sözcükleri doğru okumaya ve söylemeye alıştırmak, kü-
çük yaştan itibaren sözlük kullanmaya alıştırmak.” olduğunu ifade etmektedir. 
Öğrencilerin kelime dağarcığının zenginleşmesine büyük bir katkıda bulunan 
sözlükler (Melanlıoğlu 2013: 266; Okur 2011: 1569), Göçer’e göre (2001: 
400) öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmesi ve günlük hayatında doğru 
kullanabilmesi; kelimelerin kullanımını bir yapı içinde göstermek için verilen 
örnekler vasıtasıyla öğrencinin şiir, roman, hikâye gibi türlerle Türk dilinin 
inceliğini ve etkileyiciliğini tanımasına yardımcı olmakta önemli bir yer tu-
tar. Gülseren ve Batur’a göre (2009) sözlük kullanımı temel dil becerilerimizi 
doğrudan ya da dolaylı olarak muhakkak etkilerken; Karadağ (2011: 95) öğ-
renciler için dinleme ve okuma sırasında karşılaşılan ve anlamı çözülemeyen 
kelimeler için sözlüğe başvurmanın güvenilir bir yol olduğunu vurgulamakta-
dır. Tüm bunların yanı sıra sözlükler, ses bilgisinden yapı bilgisine, söz dizi-
minden anlam bilgisine kadar pek çok dil bilgisel bilgiyi içeren başvuru kay-
naklarıdır. Kullanıcılar sözlüklere başvurduğunda doğrudan ya da dolaylı pek 
çok dil bilgisel veri karşılaşır ve sözlükler bu vasıtayla dil bilgisi bilgilerinin 
öğreniminde de etkili ve anlamlı bir yere sahiptir (Baskın 2018: 38).

Sözlüklerin sadece sözlerin basit anlamlarını açıklayan eserler olma-
dığı, ilerleyen sözlük bilimi çalışmalarıyla başta dil ve kültür tarihi olmak 
üzere birçok alanda bilgi edinilebilen kaynaklar olduğu anlaşılmıştır (Erdem 
2005: 178). Türk tarihinde bu bilgiyi destekleyecek en önemli çalışma, aynı 
zamanda Türklerde sözlükçülük geleneğinin başlangıcı sayılan Divan-ı Lü-
gati’t-Türk’tür. Karşılaştırmalı sözlüklerin ilk örneği olan eser aynı zamanda 
Türkçenin söz varlığını, biçim bilgisini, Türk yaşam kültürünü kapsamlı bir 
biçimde yansıtan eser, madde başlarını açıklamak üzere, maddi ve manevi 
kültür ürünleri ile ilgili dil malzemesinden yararlanır (Ercilasun 2001: 77; Ak-
san 1998: 115). Türk sözlükçülük tarihinin başlangıcı bu eserle birlikte XI. 
yüzyıl olarak görülse de çocuklar için sözlük hazırlanması bundan yaklaşık 
3 yüzyıl sonradır. Türk tarihinde çocuklar için yazılan ilk eser “Ferişteoğlu 
Lügati”dir (Akalın 2016: 866). XIV. yüzyıl sonlarında, muhtemelen 1392’de 
yazıldığı sanılan eseri, İzzeddin Abdüllatif bin Abdülaziz bin Eminüddin 
olan Ferişteoğlu eseri, torunu Abdurrahman için manzum olarak düzenlemiş; 
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manzumenin büyük bir bölümünde Kur’an’da geçen 1.528 Arapça kelimenin 
Türkçe karşılığını vermiştir.

Okul çağından itibaren çocuğun sahip olduğu dil, okul sistemi içerisinde 
belli bir program ve izlence eşliğinde geliştirilir. Çocuğun sahip olduğu dilin 
zenginleştirilmesinde “kelime öğretimi” oldukça önemli bir yer tutmaktadır 
(Özbay, Melanlıoğlu 2008: 31). İlköğretimin ilk yılından başlayarak amaçlı 
ve sistemli kelime öğretimi çalışmaları yapılmalı ve öğrencilerin kelime da-
ğarcıkları zenginleştirilmeye çalışılmalıdır (Göçer 2010: 1011). Çünkü Türk-
çe öğretiminde temel dil becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) et-
kileyen faktörler arasında kelime hazinesinin önemli bir yeri vardır. Anlama 
ve anlatma temel dil becerilerinin etkin kullanımı kelime hazinesine bağlıdır 
(Karatay 2007: 141).

Öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirmede kullanılabilecek ana 
materyallerden birinin sözlükler olduğu unutulmamalıdır (Melanlıoğlu 2013: 
266). Öğrencilerin temel dil becerilerini oluştururken söz varlıklarını besle-
meleri, büyük ölçüde okul sözlüklerine bağlıdır, çünkü bilmedikleri kelime ve 
kavramlara başvurmada bu sözlükler en büyük yardımcı kaynaklardır denile-
bilir (Karadağ 2011: 205). Burada dikkat edilmesi gereken en önemli durum, 
kullanılacak sözlüğün hedef kitleye göre olmasıdır. Zira hedef kitleye uygun 
olmayan bir sözlüğün başarılı olması pek mümkün görünmemektedir (Boz 
2006: 30-31). Hedef kitle okul çağı çocukları ise bu dönem çocuklarının hazır 
bulunuşlukları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak öğrenciye uygun 
okul sözlüklerinin kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.

Çalışmanın Yöntemi

Yapılan çalışmada dokümanları sistematik bir biçimde değerlendirebil-
mek veya incelemek için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır (Bowen 
2009: 27). Dokümanlar araştırmacıya araştırma problemi ile ilgili keşfedil-
memiş anlamları verir, algısının ve içgörüsünün gelişmesini sağlar (Merriam 
1988: 118).

Çalışmanın temel problemini, yaklaşık yüzyıl önce hazırlanmış olan 
Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in “Lügat Kitabı”yla (Elmalılı Hasan Efen-
dizâde Arif 1916) günümüzde geçerli okul sözlüğü olan Türk Dil Kurumunun 
Okul Sözlüğü (TDK 2015) arasında nasıl bir gelişme ve değişmenin görüldü-
ğü oluşturmaktadır? Alt problemler ise şunlardır:

Elmalılı Hasan Efendizâde Arif kimdir?

Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in “Lügat Kitabı”nın yazıldığı dönemin 
özellikleri nelerdir?
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Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in “Lügat Kitabı”nın özellikleri nelerdir?

Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü’nün özellikleri nelerdir?

Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü ile Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in 
“Lügat Kitabı” arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?

Elmalılı Hasan Efendizâde Arif

Sınırlı kaynaklarda çeşitli “Hasan Efendi/Elmalılı Hasan Efendi” isimleri 
zikrediliyorsa da hiçbirisinin bu çalışmaya konu olan çocuk sözlüğünün (Lü-
gat Kitabı) yazarı olma ihtimali görünmemektedir.

Bursalı Mehmet Tahir’in hazırladığı kronolojik bir çalışma olan Osman-
lı Müellifleri adlı eserde bahsedilen, Tüfengcibaşı adıyla bilinen Arif Efendi 
lâkaplı kişinin (Tahir 2016: 1046) erken tarihte, sözlüğün yazılışından epeyce 
önce vefat etmiş olması nedeniyle eserin yazarı olma ihtimali bulunmamak-
tadır. Bursalı Mehmed Tahir: “Tüfengcibaşı” adıyla bilindiğini, Ankaralı olup 
III. Selim dönemine dair bir tarihçe yazdığını ve bu yazılı eserin bir nüsha-
sının Bayezid Camii Kütüphanesinde bulunduğunu, yazarın 1828 senesinde 
vefat ettiğini belirtmektedir.

Bir başka Arif Efendi kaydına Sicill-î Osmani kayıtlarında rastlıyoruz 
(Süreyya 1996: 314). Ancak yazarın yaşadığı tarih ile eserin yazıldığı tarih 
birbiriyle örtüşmediğinden bu ismin de “Lügat Kitabı”nın yazarı olamayacağı 
anlaşılmaktadır. Arif Mehmed Efendi adlı kişi: Ankaralı Hacı Hasan Efen-
di’nin oğlu olan Arif Mehmed Efendi Tophane Müdürlüğü, Hassa Müsteşar-
lığı ve Serasker Müsteşarlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bunun yanı sıra 
Meclis-i Vâlâ Azalığı (1876), Viyana Sefirliği (1850), Tersane Müsteşarlığı 
(1855), Ticaret Nazırı Vekilliği (1858-59), Refia Sultan’ın Kethüdalığı (1860), 
Deâvi Nâzırlığı (1864), Evkaf Nazırı Vekilliği (1870), Şura-yı Devlet Azalığı 
(1871) gibi görevlerde bulunup 1878’de vefat edip Topkapı’ya defnedilmiştir.

Lügat Kitabı’nın yazarı olan Elmalılı Hasan Efendizade Arif hakkında 
başkaca kayıtlarda da dikkate değer bir biyografik bilgiye rastlanmamaktadır.

Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in “Lügat Kitabı”nın Yazıldığı Dö-
nem

Eserin yazarının yaşadığı zaman diliminin, dilde sadeleşme hareketlerinin 
kendini yoğun bir biçimde gösterdiği, Tanzimat-Millî Edebiyat Dönemlerine 
rastladığı söylenebilir (Koç 2011: 61). Tanzimat Dönemi, aynı zamanda söz-
lükçülüğe bakış açısında değişmelerin güçlü bir biçimde görüldüğü dönemdir. 
Bu dönemde Osmanlı sözlükçülük yazımının genellikle kişisel gayretlerle yü-
rütülen bir sürecin ürünü olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 19. yüzyılın 
ortalarından sonra, dili bağımsız bir varlık olarak değerlendiren aydınların 
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sayesinde bu konu gündeme gelmiş ve çalışmalar artmıştır (Parlatır 1995: 4). 
Yine aynı şekilde Osmanlı dilinin söz varlığını içeren bir sözlüğün yapılması 
gerektiği, bu dönemlerde dillendirilmiştir (Yavuzarslan 2004: 189).

Bu dönemin aydınlarından Namık Kemal, Osmanlıcanın sadeleştirilme-
si ve yaygınlaştırılması üzerine çalışırken düşüncelerini “Lisân-ı Osmanînin 
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” adlı makalesinde toplamış; 
Türkçenin gramerini hazırlamak, ifadeyi ağdalı sanatlardan kurtarmak, gü-
zel Türkçe örneklerinin bulunduğu dergiler hazırlamak, Türkçeyi her alanda 
kullanmak gibi önemli konulara değinirken; bir sözlük meydana getirme ge-
rekliliğini de vurgulamayı ihmal etmemiştir (Karahan 1995: 25). Bu dönemde 
Namık Kemal ve onun gibi düşünen birçok aydının umduğu ölçülerde bir söz-
lük çalışmasını Şemsettin Sami, Kamus-ı Türkî ile ortaya koyar. Türkî adıyla, 
birçok yazardan farklı olarak Türkçenin söz varlığını ortaya koyduğunu, dili-
mizin Türkçe olduğunu belirten yazar, yer yer kökenleri açıklayarak dildeki 
ögeleri düzenli bir şekilde sergilemiş, dilin o günkü görünümünü çalışmasıyla 
yansıtarak sonraki çalışmalara rehberlik etmiştir (Aksan 1998: 116; Akalın 
2010: 278).

Tanzimat Dönemi ve sonrası edebî eserlerdeki sadelik ve yabancı keli-
melerden arınma çabası, çocuk sözlüklerinde de görülür. Bu dönem öncesinde 
çocukların ilk belagat, fesahat, edebiyat derslerini aldığı, ezber yaparak öğ-
rendikleri manzum sözlüklere pek rastlanmaz. Onun yerini daha sade, gün-
lük dilde de kullanılan, yabancı kelimenin kendi dilindeki birçok anlamından 
ziyade Osmanlı dilinde ne anlamda ve nasıl kullanıldığını gösteren sözlükler 
görülmektedir. İncelemenin konusu olan Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in 
çocuklar için yazmış olduğu “Lügat Kitabı” adlı eseri bu açıdan önem taşı-
maktadır.

Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in “Lügat Kitabı”nın Özellikleri

Matbu eserin kapağında adı “Lügat Kitabı” olarak yazmaktadır, Millî Kü-
tüphane kataloglarında ise “Çocuklara Lügat Kitabı” adıyla yer almaktadır. 
Millî Kütüphanenin “Nadir Eser Koleksiyonu”nda yer alan eserin 3 nüshası 
bulunmaktadır: (İstanbul: 1332 [1916], Nefaset Matbaası; yer numaraları 1: 
EHT 1948 A 2855, 2: EHT 1948 A 2917, 3: EHT 1948 A 2920). Çalışmada 
incelenen nüsha, Nefaset Matbaası tarafından yayımlanan eserdir. Basım tari-
hi hicri 1332 (M 1916) olup toplamda 75 sayfadan oluşmaktadır. Eser, Nihat 
Yalçın tarafından “Osmanlıca Cep Sözlüğü” adıyla madde başları (entry) La-
tin ve Arap harfleriyle, açıklamaları Latin harfli olarak temel basitleştirme-
lerle (simplification), günümüz alfabetik düzeninde 2014’te yayımlanmıştır 
(Yalçın 2014).
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Eserin kapağında “Lügat Kitabı” yazmakta ve hemen altında “Her çocuk 
birer tane edinmelidir.” reklam cümlesi yer almaktadır. Yazar adından sonra 
eserin hedef kitlesi, kapsamı ve yararlı olacağı belirtilmiştir: “Lisânımızda eñ 
çok müsta’mel olan ‘Arabî ve Fârisî lügatler derc edilüp iptidaiye ve rüşdiye 
şâkirdânı içün gâyet istifâdeli bir eserdir.” Bu açıklama notunun altında, ba-
sıldığı matbaanın adı ve basım yılı bulunmaktadır.

“İfâde-i Mahsûsa” başlığı ile yazılan önsözde su şu açıklamalar yapıl-
mıştır:

“Muallim efendileriñ malûmudur ki her şâkird okuduğu kitaplarda gördüğü 
kelimeleriñ m’anâsını añlayamaz ve m’anâlarını añlamakta müşkilât 
çekerler. Binâen’aleyh bu kitâb-ı ‘âciziñ mütâlâ’asışâkirde tavsiye edilirse 
şâkird efendiler o zaman ibâre arasına gelen lügatleriñ m’anâlarını 
añlamakta müşkilât çekmeyüp istifâde edecekleri âşikârdır. Hatâyânıñ 
zevi’l-i irfan tarafından ‘afvı ricâ olunur. Ve minallâhi’t-tevfīk.”

Eser 14x10 ebadında olup 75 sayfadır. Yazılar çift sütun olarak dizilmiş-
tir. Sütunlar dikey çizgilerle ayrılmıştır. Yazının türü nesihtir. Sözlükte 1712 
madde başı bulunmaktadır.

Sözlük, Arap harflerinin alfabetik düzenine göre sıralanmıştır. Maddeler, 
bazen bilinen karşılığı verilerek bazen de kısa açıklamalarla işlenmektedir. 
Sütun başlarında sütunun son maddesi yer almaktadır. Madde başından sonra 
noktalama işareti olarak dışa dönük ayraç kullanılmıştır. Sözlük “âb” mad-
desiyle başlamakta, “yevmiye” maddesiyle bitmektedir. “âb” iki farklı madde 
olarak açıklanmıştır: “âb: Baba, peder; âb: Su, mâ-i lâtîf, yağmur” Yazarın 
sesteş olarak düşünüp ayrı madde yaptığı “âb: Baba, peder” karşılığına başka 
sözlüklerde rastlanmamıştır.

Sözlüğün kapsamı, kitabın kapağında Osmanlı Türkçesinde en çok kul-
lanılan Arapça ve Farsça kelimelere yer vermek olarak belirtilmiş olmakla 
birlikte, madde açıklamalarında yetişkin sözlüğüne başvurmayı gerektirecek 
ve bu sözlükte bulunmayan pek çok kelimeye rastlanmaktadır:

“ahmak: Akl u ferâsetten bîhaber olan.

belâgat: Kelâmıñ merama mutâbık olması ve beliğ olmak.”

Bu örneklerdeki “ferâset” ve “beliğ” sözleri sözlükte yer almamaktadır. 
Bunlara benzer pek çok örnek söz bulunmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin 
sözlüğü anlayarak kullanmalarını engelleyici olarak değerlendirilebilir.

Sözlükte maddelerin tanıklayıcı örnek cümleleri bulunmamaktadır. Bazı 
sözlerin, açıklama geniş tutularak kavratılmaya çalışıldığı görülmektedir:
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“tevârih: Târihler, eski zamânlarıñ, vuku’âtını zikr itmek, vak’ânıñ zamâ-
nını iş’âr iden kitâb.

dîbâce: Kitaplarıñ evvellerinde hamd ü senâya, salât ü selâma, kitâbıñ 
sebeb-i te’lîfine ve mü’ellîfiñ kim olduğuna dâir yazılan sözlerdir.”

Sözlerin dil bilgisi kategorilerine yer verilmemiş, hangi dile ait oldukları 
(Arapça, Farsça) belirtilmemiştir.

Eserin giriş bölümünde yazar, eseri kaleme alma amacını belirtmiş; sonra 
da Allah’ın yardımını dileyerek bölümü bitirmiştir. Bu bölümlerin diğer söz-
lüklerde “Sebeb-i nazm kitap başlığı altında bazen de başlık konulmadan sa-
dece birkaç beyit ya da cümle ile anlatıldığı görülmektedir (Erdem 2005: 180).

Eserde mukaddimeden sonra sözlük başlamaktadır. Sözlük düzeninde 
Osmanlı alfabesi esas alınarak alfabetik bir dizilim benimsenmiş; “p”, “ç” 
seslerine de yer verilmiştir. Eserde Osmanlı dilinde Arapça, Farsça dillerinden 
alınmış kelimelerin en çok kullanılanlarının alındığı belirtilmektedir; diğer 
sözlüklerde olduğu gibi bütün Arapça ve Farsça kelimeler bu sözlüğe alın-
mamıştır. Sözlükte yakın anlamda kullanılanların arasına virgül konmuştur. 
“Çocuklara Lügat Kitabı” isimli eser, hedef kitlesi olarak çocukları belirleme-
si açısından, Türk dilinin sözlükçülükte önemli eserlerinden biri olan Lügat-i 
Nâcî ile benzerlik gösterir.

“Okul sözlükleri” ile ilgili ilk sistematik çalışmaların yapılması her ne 
kadar Thorndike tarafından 1930-1940 yılları arasında gerçekleşmiş olsa da 
(Bayniyazov, Bayniyazova 2007: 18) çocukların okudukları kitaplarda bil-
medikleri kelimeleri öğrenmeleri amacıyla Hasan Efendizâde Arif’in kaleme 
aldığı “Lügat Kitabı” isimli eser, bu ölçütlerle birçok noktada örtüşmektedir. 
Okul sözlüklerinin öğrencinin metni alımlamasına, metni üretmesine yardım 
etmek, kelime haznesini geliştirmek, gelişmekte olan sözlük bilgilerini artır-
mak (Tarp, Gouws 2012: 338-339) gibi hedefleri vardır. İncelenen eserin ön 
sözünde yazar, öğrencilerin anlamadığı kelimeleri bu sözlük sayesinde anla-
yabileceklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra okul sözlüklerinin, çocukların 
kelimelerin kökenlerini öğrenmesi, dil bilgisini öğrenmesi, dünyayı öğren-
mesi (Tarp, Gouws 2012: 338-339) gibi hedefleri olduğunu da unutmamak 
gerekir.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi eserde kelime kökenlerine, dil 
bilgisi açısından kelimenin hangi türe girdiğine (isim, sıfat, zarf vb.) ilişkin 
herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bunların yanı sıra sözlükte öğrencinin dün-
yayı anlamasına yardımcı geniş bir bakış açısına sahip olmasını sağlayacak 
ve seviyesine uygun kapsamlı bir açıklama, farklı yöntemlerle örneklemeler 



196 Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in Lügat Kitabı ve Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü

yapılmamıştır. Bu durumun eserin bir “cep sözlüğü” seviyesinde olmasından 
kaynaklandığı düşünülebilir.

İncelenen eserde anlamı verilen bazı kelimelerin yakın ilişkili oldukları 
diğer kelime anlamlarının da verildiği; bazı kelimelerde ise verilmediği görül-
müştür. “Kâşif” kelimesinin anlamı “keşfedici” olarak verilirken “keşfetmek” 
fiilinin anlamına yer verilmemiş; “âlim” kelimesinin anlamı “İlim sahibi, bilir 
olan.” olarak geçerken “ilim” kelimesinin anlamına yer verilmemiştir. Bu-
nun yanı sıra “mimar” kelimesi ile beraber bununla yakın ilişkili olan “imar” 
kelimesi; “veled” kelimesi ile yakın ilişkili olan “velâdet”, “mevlûd” kelime-
lerinin anlamlarının verildiği görülmektedir. Düzensiz bir görünüm sunan bu 
uygulamada, yanlışlıkla yapılmadıysa, o dönemin öğrencilerinin hazır bulu-
nuşluklarının dikkate alındığı düşünülebilir.

Lügat Kitabı’nda geçen “akâ’id: akîdeler, itikad olunan kaziyeler; bâ-
rekâllah: Allah mübârek eylesin ma’nasında dua; ehâdis: Pegamber’in söz-
leri; ibâdullah: Allah’ın kulları; muhadderât: ehl-i perde olan (başörtülü) kız-
lar; yevmü’l-ba’s: kıyamet günü.” gibi madde başlarına sıkça rastlanmaktadır. 
Anlaşıldığı üzere bu kavramların birçoğu inanç dünyasına ait kavramlardır. 
Eserde yazar ilkokul ve ortaokul öğrencileri için lügatlerden en çok kulla-
nılan kelimeleri aldığını belirttiğinden dolayı o dönemin sosyal hayatında 
dinî kavramların önemli bir yer teşkil ettiğini söylemek mümkündür: Emî-
rü’l-mü’minîn (Bil-cümle Müslümanların padişahı), Halife (Peygamberden 
sonra emîrü’l-mü’minîn olan zevât hâzeratından her biri), Osmâniyân (Os-
manlı taifesi) gibi.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi kelimelere verilen Türkçe karşılık-
lar, dilin zenginliğini görme ve sözlük bilimi açısından son derece önemlidir. 
Sözlükte kelimenin Türkçe karşılığı verilirken aynı zamanda semantik bağ-
lamları hakkında da fikir verilmektedir.

Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü’nün Özellikleri

Karşılaştırmaya konu olan Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü’nün ilk 
baskısı 2007 yılında yapılmış olup (TDK 2015) hâlihazırda kullanılmaktadır. 
Farklı yayınevlerince kopyaları yapılarak satışa sunulmaktadır. 15x10 ebadın-
dadır. Yazı büyüklüğü 10 puntodur. Çift sütun olarak dizilmiştir. 650 sayfadır. 
Sözlükte kaç madde başı bulunduğu belirtilmemektedir, 11.698 madde başı-
nın anlamının verildiği tespit edilmiştir. “a” harfinin tanımıyla başlamakta, 
“zürriyet” sözünün tanımıyla sonlanmaktadır.

“Sunuş” başlığı altında verilen ön sözde, sözlüğün öğrencilerin düzeyi-
ne uygun olarak hazırlandığı, başvuru kaynağı olabileceği, söz dağarcığının 
öğretim programına uygun olarak hazırlandığı belirtilmektedir. Ancak, Bas-
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kın’ın (2018b: 634) tespitine göre mevcut ortaokul sözlüklerinin sadece Türk-
çe ders kitabında yer alan kelimelere yer verme oranı ortalama olarak %60 
civarındadır. Öğrenciler, yazım kuralları için İlköğretim Okulları İçin Yazım 
Kılavuzu’na yönlendirilmektedir. Sunuş, Yunus Emre’nin sözün önemini vur-
gulayan bir dörtlüğüyle sonlanmaktadır. Sonraki sayfada sözlükte kullanılan 
kısaltmalar verilmiştir.

Sözlüğün nasıl kullanılacağına dair herhangi bir bilgiye ya da kılavuz 
gösterime rastlanmamaktadır. Kaç kelimeden oluştuğu belirtilmemektedir.

Madde başlarının işlenmesinde ise madde başı, sözün dil bilgisi katego-
risi, hangi ad durum ekiyle kullanıldığı, özel ad, mecaz ve argo oluşu belirtil-
miştir. Madde başı sözler kırmızı renkte yazılmıştır. Sayfa üst bilgisi olarak 
birinci sayfanın sol üst köşesinde sütundaki ilk söz, ikinci sayfanın sağ üst 
köşesinde sütundaki son söz yer almaktadır. Bazı sözlerin alt anlamları veril-
miştir. Madde başı sözlerin ek almaları durumunda yumuşayan ünsüzleri ve 
düşen ünlüleri belirtilmiştir. Sözlerin eş ve zıt anlamlarına yer verilmemiştir:

“gümüş a. 1. Parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen 
element. 2. sf. Bu elementten yapılmış.

kaptırmak (-i, -e) 1. Bir şeyin ele geçirilmesine, kapılmasına yol açmak. 
2. Vucudun herhangi bir organı, bir kaza sonucunda makine tarafından ezil-
mek veya koparılmak.

oksit, -di a. Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan mad-
de.”

Tanımlamalarda Türkçe Sözlük’ün tanımlarının çoğu zaman kısaltma yo-
luyla basitleştirilerek düzeye uygun hâle getirilmeye çalışıldığı görülmektedir:

Türkçe Sözlük:

“odaklanmak (-e) 1. Odaklama işine konu olmak. 2.mec. Belli bir nokta-
da, yerde veya olguda toplanmak, odaklaşmak: Bütün sporseverler olimpiyat 
oyunlarına odaklandı.”

İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük:

“odaklanmak (-e) Belli bir noktada, yerde veya olguda toplanmak, odak-
laşmak.”

Yukarıdaki örnekte “odaklanmak” sözünün mecazlı kullanımı yaygın ol-
duğundan basitleştirmede sadece bu tanıma yer verildiği anlaşılmaktadır.
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Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü ile Elmalılı Hasan Efendizâde 
Arif’in “Lügat Kitabı” Arasındaki Önemli Farklılıklar

Her iki okul sözlüğünde de hedef kitle açık şekilde belirtilmiştir, ikisinin 
de kullanıcıları aynı öğrenim düzeyi öğrencileridir. Her iki sözlükte de kaç ke-
lime bulunduğu belirtilmemiş, sözlüğün nasıl kullanılması gerektiği hakkında 
bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aynı şekilde her ikisinde de eş ve zıt anlamlı 
sözler belirtilmemiştir, tanıklara ya da örnek cümlelere yer verilmemiştir.

Ebat bakımından Türk Dil Kurumunun sözlüğü daha geniş ve hacimlidir. 
Elmalılı’nın sözlüğü, bu yönüyle daha çok cep sözlüğü niteliğini taşımaktadır. 
Türk Dil Kurumunun sözlüğü de cep için olmasa da öğrencilerin okul ve ev 
arasında kolay taşıyabilecekleri niteliktedir. Puntoları bakımından her iki söz-
lük de kolaylıkla okunabilir özelliktedir.

Elmalılı, sözlerin dil bilgisi kategorilerine, argo, mecaz gibi bazı temel 
nitelik ve kullanımlarına yer vermemiştir; madde başlarını renklendirmemiş, 
ancak o günün basım imkânlarına göre siyah dizmiştir. Madde başı ile tanım-
ların birbirinden kolaylıkla ayrılarak fark edilebilmeleri için aralarına büyük 
puntolu ters uçlu ayraç koymuştur.

Her iki sözlükte de madde açıklamalarında yer alan bazı kelimelerin söz-
lükte bulunmadığı görülmektedir. Öğrenci bu kelimeler için daha büyük söz-
lüğe başvurmak zorunda kalacaktır:

“metafizik–ği sf. Doğaötesi bir özelliği bulunan, duyularla kavranama-
yan.”

“Doğaötesi” kelimesi sözlüğün içerisinde bulunmamaktadır. Benzer du-
rumla Elmalılı’nın sözlüğünde de karşılaşıyoruz:

“küfrân: İhsân ve inâyete mukâbil teşekkür etmek.”

“İnâyet” kelimesi sözlüğün içerisinde yoktur. Bu tespitler eleştiri amacı 
taşımamaktadır; öğrencileri daha üst düzey sözlüklere yönlendirici buna ben-
zer uygulamalar, kişisel söz varlığını geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Elmalılı’nın sözlüğü ile Türk Dil Kurumunun sözlüğü arasındaki en kay-
da değer farklar şunlardır: Türk Dil Kurumu Okul Sözlüğü’nde, sözlerin dil 
bilgisi kategorilerinin belirtilmesi, mecaz, argo, özel adların belirtilmesi ve 
bazı madde başlarının ek almaları durumunda dar ünlülerinin düşmesinin, son 
ünsüzlerin yumuşamasının belirtilmesi, alt anlamların verilmesi ve söz da-
ğarcığının genişliği. Elmalılı’nın sözlüğünde daha az kelimenin yer alması, 
sadece belli Arapça ve Farsça kelimeleri kapsamasına bağlanabilir. Buna kar-
şılık öğretim programına uygun olarak hazırlandığı belirtilen Türk Dil Kuru-
mu sözlüğünün kelime dağarcığının daha çok olması beklenirdi; en azından 
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kelime varlığı bakımından modern zamanların okul sözlüğü ihtiyacını karşıla-
maktan uzak görünmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Her iki okul sözlüğünün incelenmesi sonucunda illüstrasyon, hikâye, mi-
zahi ögeler ve belli seviyede kelime türlerine yer verilmesi açılarından okul 
sözlüklerinde bulunması gereken özelliklerin pek çoğuna yer vermedikleri 
görülmüştür. Doğru uygulama olarak her iki sözlüğün de hedef kitleyi belir-
lemiş olduğunu, madde başlarının belirlenmesinde kelime sıklıklarını tahminî 
olarak göz önünde bulundurmaya çalıştıklarını; kelimenin anlamı verilirken 
semantik birtakım bağlamlarına değindiklerini görüyoruz.

Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü, madde başlarının işlenmesi, alt an-
lamlara azaltılmış biçimde yer verilmesi, sözlerin ünsüz uyumuna göre doğru 
yazımına kılavuzluk etmesi, dil bilgisi kategorilerini belirtmesi, mecaz, argo, 
özel adların belirtilmesi ve bazı madde başlarının ek almaları durumunda dar 
ünlülerinin düşmesinin belirtilmesi gibi bakımlardan hiç şüphesiz daha yarar-
lı uygulama ve bilgilere yer vermektedir. Ancak, günümüzde bir ilköğretim 
düzeyindeki okul sözlüğünde bulunması gereken söz varlığı bakımından çok 
amatörce hazırlanmış görünen “Lügat Kitabı”ndan kayda değer bir derecede 
zengin görünmemektedir. Bugün yabancı dillerin bu düzeydeki okul sözlükle-
rinde en az 25-30 bin madde başı söz bulunmaktadır. Dilin zenginliği sadece 
söz miktarının fazlalığı demek değildir; ancak çok az sayıdaki kelimeyle de 
zenginlik olmayacağı açıktır. Bunlar da göz önüne alındığında okul sözlükleri-
mizin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak oldukları anlaşılmaktadır.

Öneriler

Sözlüklerin hazırlanmasında üzerinde durulması gereken ilk nokta sözlü-
ğün hitap ettiği hedef kitlenin özellikleri olmalıdır. Hedeflenen kitlenin yaşı, 
hazır bulunuşluk seviyeleri, ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrencilerin gelişim 
özelliklerinin ve eğitim-öğretim ortamında karşılaşacakları içeriklerin bilin-
mesi gerekmektedir.

İncelenen iki sözlükte de kelimelerin eş ya da zıt anlamlılarının verildiği 
tespit edilememiştir. Kelimelerin anlamları verildikten sonra eş ve zıt anlam-
larına, içinde bulunduğu diğer kalıp söz yapılarına yer verilmesi faydalı ola-
caktır.

Görseller ve illüstrasyonlara hiç yer verilmemesi, çocuğun kelimeyi zih-
ninde tam olarak yapılandıramamasına sebep olmaktadır (Thorndike 1991: 
16). Çocuğun zihninde kelime ve kavramları tam olarak oturtabilmesi için 
gerek soyut gerek somut kavramları anlamlandırmasında, okul sözlüklerinde 
görsellere yer verilmelidir.



200 Elmalılı Hasan Efendizâde Arif’in Lügat Kitabı ve Türk Dil Kurumunun Okul Sözlüğü

Öğrencilerin okul sözlüklerinden en verimli biçimde faydalanabilmele-
ri amacıyla, sözlüğün başlangıcında, öğrenciyi doğru yönlendirecek şekilde 
sade ve anlaşılabilir “kullanım kılavuzu”, “kullanım şeması” oluşturulmalıdır.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TABAN VE EK İLİŞKİSİ

Hacı İbrahim DELİCE*

Bu makalede, Türkçenin sistemini adlandırabilecek ağırlığa sahip olan 
eklerin sınıflandırmasının nasıl bir teorik altyapıya ihtiyaç duyduğunu açık-
lamak hedeflenmektedir. Bunu yaparken -elbette- bir sınıflandırmaya işaret 
edilecektir; ancak, tasniften ziyade, ona da zemin teşkil eden ek ve taban ara-
sında anlam ilişkilerinin kaç değişik fark ile belirginleştiğinin tespiti öne çı-
karılacaktır.

Türkçenin eklemeli bir dil olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Türkçenin 
eklemeli olması, Türkçede nedenli kelime yapımı ve çeşitli açılardan kelime-
nin işletiminin tabanlara getirilen eklerle yapılıyor olması demektir.

Bu zamana kadar, Türkçenin eklilik sistemi, hep “son ek” olarak dile ge-
tirilmiştir. Örneğin, “Türkçe eklemeli bir dil olduğu için sisteminde yalnız son 
ekler vardır.” (Korkmaz 2009: 20).

Delice, genel kabul görmüş olan bu teze “Türkçe bulunduğu yapı itiba-
rıyla sadece sondan eklemeli; aynı zamanda, işlevce de son, öncül ve ara 
ekli bir dildir.” şeklinde bir düzeltme önerisinde bulunmaktadır (2019a: 67). 
Bu düzeltme önerisi, Türkçenin eklilik durumunu betimlerken yapı ve işlev 
açısından ayrı ayrı yaklaşmak gerektiği düşüncesini öne çıkarmış olmaktadır.

Delice, zikredilen bu bildirisinde, “Ali okula gidecek.” cümlesinin “oku-
la” kelimesindeki [-A] ekini, işlevi “okul” kelimesi üzerinde gerçekleştiği 
için işlevce de “son ek” (2019a: 65), “Meddahlıkla kendinden önce gelenleri 
geçmiş bir adam olarak tanımıştır.” cümlesinin “kendinden” kelimesindeki 
[-dAn] ekini, işlevi kendinden sonra gelen “önce” kelimesi ve “Bir şeye canı 
sıkıldığı vakit elini ensesine atar; saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip 
dururdu.” cümlesinin “çekiştirip” kelimesindeki [-(I)p] ekini, işlevini yine 
kendinden sonra gelen “dururdu” kelimesi üzerinde gerçekleştirdiği için bu 
ekleri işlevce “öncül ek” (2019a: 65); ve ayrıca bk. (2009: 703-716), “Parkın 
kapısı dışındaki kalabalık içinde polisler de gidip geliyordu; ama, adamın 
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‘Poliis!’ diye bağırmasına hiçbiri aldırmıyordu.” cümle dizisindeki “gidip” 
kelimesindeki [-(I)p] ekini, işlevi hem “git-” hem de “gel-” kelimelerinin her 
ikisi üzerinde gerçekleştiği için bu gibi eklere de işlevce “ara ek” (2019a: 65-
66) denmesi gerektiği fikrini ileri sürmektedir.

Türkçenin ekleri, geleneksel dil bilgisi kaynaklarında yapıları itibarıyla 
-genellikle- bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın “basit” ve “birleşik” olarak 
iki grupta değerlendirilir. Türkçenin eklerinin yapı açısından kaç grup oluştur-
duğunu inceleyen Delice, “Türkçenin Ekleri Yapı Açısından Nasıl Sınıflandı-
rılmalıdır?” isimli bildirisinde “A. Eklerin Bulunduğu Dil Bilgisel Yapı: 1. Son 
Ek, 2. Öncül Ek; B. Eklerin Oluşturulduğu Dil Bilgisel Yapı: 1. Basit Ek, 2. 
Birleşik Ek, 3. Birlikte Ek” (2013) ayrımını yapar. Bu bildirisinde, geleneksel 
yaklaşımda “birleşik” nitelemesiyle verilen ve ayrı yazılan [-dI mI (zarf-fiil): 
geldi mi=gelince] ve farklı yerlerde bulunan [... -(I)r ... -mAz (zarf-fiil): gelir 
gelmez] gibi ekleri “birlikte” terimiyle ayrı bir grup altında incelemeyi teklif 
eder. Bu teklif, “Gelir gelmez sınıfa gitti.” cümlesindeki “gelir gelmez”in bir 
kelime öbeği olarak düşünülmesinin önünü kesecek ve hem “gel-” fiilinin iki 
kez kullanımını hem de ayrı yerlerde duran -(I)r ve -mAz’ın tek işlev için kul-
lanılmış olduğunun anlaşılmasını sağlayacak bir tekliftir.

Türkçenin ekleri, geleneksel dil bilgisi kaynaklarında işlevleri esas alına-
rak “Bu yüzden de kelime yapımında kullanılan ve sürekli ilişki kuran ekler ile 
kelimelere geçici olarak gelen ve geçici anlam bağlantısı kurmaya yarayan 
ekler, nitelikleri ve işlevleri bakımından birbirinden ayrılır. Birinci gruptaki-
ler yapım ekleri, ikinci gruptakiler işletme ekleri adını alır.” (Korkmaz 2009: 
21) alıntısından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi “yapım” ve “çekim/işletme” 
terimleri etrafında iki grup ek olarak sınıflandırılır.

Bu sınıflandırma ile sadece Türkçenin ek ve taban ilişkisi bağlamında ek-
lerin tabanlara nedenli kelime türetimi yapmak ve bunun dışında kelimelerin 
işletimini gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olduğu öğrenilebilir ve öğretile-
bilir. Bunun dışında, taban-ek arasındaki bütün anlam ilişkileri kavratılmış 
olmaz.

Türkçenin eklerini iki grupta sınıflandıran geleneksel yaklaşıma 2000 yılı 
itibarıyla birbirinden habersiz iki farklı sınıflandırma ile itiraz sesleri yüksel-
miştir. Bunlardan birincisi Delice’nin “Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi Dene-
mesi” makalesi (2000), diğeri ise Turan’ın “Türkçenin Yapım ve Çekim Düze-
ninde Yer Alan Eklerin Sınıflandırılması Nasıl Olmalıdır?” (2000) bildirisidir. 
Turan bu bildirisinin teorik temellerini “Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırma-
nın Esasları” başlığıyla 2018’de Türkbilig dergisinde yayımlamıştır (2018). 
Geleneksel ek tasnifinin yetersizliğinin kabulü anlamında başka çalışmalar 
da bu iki çalışmayı izler. Bunlardan biri, Gülsevin’in “Türkçede Sıra Dışı Ek-
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ler ve Eklerin Tasnif-Tanımlanma Sorunu Üzerine” (2004) adlı bildirisidir. 
Bir başka çalışma da Başdaş’ın “Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler” (2006) 
isimli bildirisidir.

Delice, adı geçen bildirisinde “genişletme”, “durum”, “kurucu”, “dönüş-
türücü”, “yapım”, “bütünleşik” ve “temsil ekleri” (2000) olmak üzere Türk-
çenin eklerini işlevleri açısından yedi farklı grupta incelemeyi teklif etmiştir.

Turan, zikri geçen bildirisinde “yapım ekleri”, “çekim ekleri”, “fiilimsi 
ekleri”, “çatı ekleri”, “olumluluk-olumsuzluk ekleri”, “teklik-çokluk ekleri”, 
“soru eki” ve “sıfatlama ekleri” olmak üzere sekiz grupta incelenmesi teklifini 
yapar.

Gülsevin de Türkçenin eklerini zikri geçen bildirisinde “türetme ekleri”, 
“tür değiştirici ekler”, “işletme ekleri” ve “kategori ekleri” (2004) şeklinde 
dört grupta inceler.

Başdaş, “yapım ekleri”, “çekim ekleri ve “ara ekler” (2006) şeklinde üç 
başlık altında incelenmesi teklifini sunar.

Boz, Türk gramerciliğinin eklerle ilgili yaklaşımının yetersizliğinin an-
laşılması sonucu ortaya çıkan sınıflandırma tekliflerini değerlendiren bir yazı 
kaleme alır (2019). Bu yazısında, ek sınıflandırmasıyla ilgili çalışmaları “in-
dirgeyici” ve “çoğaltıcı” olmak üzere iki başlık altında bir araya getirir ken-
disi de çoğaltıcı başlığı altında “işletimlikler” ve “türetimlikler” olmak üzere 
ekleri iki temel grup altında değerlendirir (2019).

Boz’un bu yazısının sonuç bölümünde ek sınıflandırmaları, hedef kitle ile 
ilişkilendirilmiş ve “Son 15-20 yıl içerisinde sayıları giderek artan çoğaltıcı 
tasniflerin de daha sınırlı bir kitlenin ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıktır.” 
(2019) yorumunu yapmıştır. Devamla, “-Demir’in vurgusuyla (2007)- dilin 
belirsizliğinden kaynaklanan ‘dilin tam olarak çerçevelenemezliği’ engeline 
takılmaktadır.” (2019) görüşüyle hiçbir zaman tam ve mükemmel bir sınıf-
landırmanın yapılamayacağı vurgulanır. Yine “Ryle’nin “Kategoriler” baş-
lıklı yazısı uygun olmayan konumlandırmalara dikkat çeker (Altınörs 2000). 
Tasnifler, bu anlamda araştırmacıların konumlandırma tecrübeleridir. Alan 
bilgisi yanında derinlikli kavram, terim ve ulam bilgisi de tasniflerdeki isabeti 
artıran önemli bir ögedir.” (2019) saptamasıyla sınıflandırma için sadece alan 
bilgisi değil; aynı zamanda kavram, terim ve ulam bilgilerinin de iyi olma-
sı gerektiği hususuna dikkat çeker. Dili mekanik bir nesne gibi görmek ve 
ona göre incelemenin yanlışlığı dile getirildikten sonra indirgeyici yaklaşımın 
durağan bir dil anlayışına büründürmesinden hareketle ortaya çıkan çoğaltı-
cı yaklaşımların da dil bilimsel fanteziye varan sonuçlar ortaya çıkarmasını 
eleştirir (2019). Sonuç olarak da ya Ockhamlı William felsefesine uyarak ge-
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reğinden fazla nesne ve bilgi üretmemeli ya da eklerin sınıflandırma işinin 
geniş bir derlem kullanan uzman ekip tarafından yapılması gerektiği tezini 
ileri sürer (2019).

Boz’un derinlikli bilgi ve değişik disiplinlerin verdiği titizlikle ortaya 
koyduğu fikirler -elbette- yabana atılamaz. Bu yüzden, bu makale ile Türk-
çenin eklerini geleneksel sınıflandırma dar kalıbından çıkarak ve işlev çeşitli-
liğinin tamamını görmeyi gerektirecek geniş bir derleme de ihtiyaç duymak-
sızın eklemeli bir dil olan Türkçenin eklerinin birbirinden farklı kaç değişik 
iş yaptığını tespit etmeye çalışacaktır. Bu da Türkçenin mikro-anlamı diyebi-
leceğimiz yapısının anlaşılabilmesi ve anlatılabilmesi için bir zorunluluktur. 
Ayrıca, ek sadece anlamca etki ettiği tabanla ilgili bir durum da oluşturmaz; 
bir tabana eklenirken kelime öbeği, cümle ve cümleler bağlamını da ilgilendi-
ren bir yanı vardır. Dolayısıyla, şekil bilgisi bağlamında konulmuş kuralların 
söz dizimi kuralları ile çelişmemesi de gerekir.

Bu bağlamda “Türkçenin ekleri nasıl sınıflandırılmalıdır?” sorusundan 
ziyade, “Türkçede ekler, eklendikleri taban üzerinde nasıl anlamsal etkiler 
oluşturmaktadır?” sorusuna cevap aramak, -sanırım- bir bilim dalı olarak 
Türkçenin yapı ve anlam özelliklerini kurallara bağlamak yanında o kuralla-
rın sistemle uyuşur olmasını sağlayarak daha anlaşılabilir olmasını da sağla-
yacaktır.

Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz:

1. İnsanoğlunun çeşitli açılardan gelişmesi ile yeni yeni kavramlar keş-
fedilmektedir. Bu kavramları isimlendirmek için Türkçe, daha önceden türe-
tilmiş kelime tabanlarının üzerine yapım -türetim- eki getirerek de yapabilir.

Bir ekin tabanla ilişkisinin yeni bir kavramı isimlendirmek olup olmadığı, 
taban üzerine gelen ekin eklendiği tabanın gösterileninden ayrılmasını sağla-
mış olup olmamasına dikkat edilerek ayrılır. Örneğin, “göz” tabanı, tıbbın ve 
teknolojinin gelişmesi sonrasında gözün önünde azalan görmeyi kuvvetlen-
dirmek için yapılmış aygıtın isimlendirmesi için [-lIk] ekiyle kullanıldığın-
da “göz-lük” kelimesi ortaya çıkar ve “gözlük” kelimesinin gösterileni “göz” 
kelimesinin gösterileninden [-lIk] eki nedeniyle farklılaşır. Kelime tabanı ile 
aynı tabanın yapım eki almış şekli arasında böyle ‘gösterilen’ farklılaşma, 
“isimlendirme ilişkisi” olarak belirtilebilir.

Türkçede istisnasız tüm ekler böyle bir ilişki ile kullanılınca gramerde tek 
bir kategori oluşturur. Bu kategoriyi betimlemek için gerek geleneksel yakla-
şımlarda -indirgeyici- gerekse yenilikçi yaklaşımlarda -çoğaltıcı- “yapım eki” 
terimiyle karşılanmıştır. Burada da bu ilişkiyi “yapım” terimiyle karşılamak 
doğru olacaktır; ancak, bu ilişkinin dışında herhangi bir kullanıma “yapım 
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eki” denmemelidir. Örneğin, geleneksel ek öğretiminde yapım eki olarak be-
lirtilen [-DIr] ettirgenlik eki, tabanın gösterileni olan fiili, başka bir kavramın 
gösterenine dönüştürmüş -yani, “isimlendirme ilişkisi” ile kullanılmış- olmaz; 
çünkü, “kırmak” ile “kırdırmak” arasında gösterilen açısından bir fark yoktur. 
Her ikisinde de sadece “kırmak” gösterileni -anlamı- vardır. [-DIr] eki, eklen-
diği tabanın gösterilenini değiştirmiyorsa -elbette- başka bir ilişki ile kelime 
tabanının üzerine gelmektedir. O da söz dizimi bağlamında yüklemin iki farklı 
“özne” ile ilişkilendirilmesi görevidir; ki, bu da cümle bağlamında tabana an-
lam çeşitliliği katmak olarak betimlenebilir.

Geleneksel dil bilgisinde “yapım eki” kategorisi başlığı altında gösteri-
len değiştiricisi olmayan ekler ayıklanmalıdır. Yani, bir ek için kişilerin ne 
dediğinden ziyade bu kategoriyi oluşturacak eklerin eklendiği tabanın göste-
rilenini değiştirip değiştirmediğine bakılmalıdır. Bir ek yeni bir gösterileni bir 
gösterene bağlamak için kullanılıyorsa “yapım eki” denmeli; aksi takdirde, 
ne yaptığını işlevine bakarak yeniden tespit edilmelidir. İsimlendirme ilişkisi 
ile tabana eklenen ekler, anlam değiştirici ekler olarak da betimlenebilir. Bu, 
başka işlevlerle karıştırılmaması gereken bağım bir ek kategorisidir.

2. Türkçede bir grup ek, ismin cümle ögesi olarak kullanılmasını zorun-
lu hâle getirebilir. Yani, bu tür eklerin üzerine geldikleri tabanlar ile eklerin 
arasındaki anlam ilişkisi, tek başına bir kavram ismi -gösterge- olarak kul-
lanılabilen kelimenin mutlaka bir yüklem ile kullanılması gerekir. Bu ilişki, 
bağımsız bir göstergeyi kullanımı açısından yüklem ile zorunlu hâle getirme 
ilişkisidir ve “kelimeyi ögeleştirme ilişkisi” betimlemesiyle rahatlıkla diğer 
ek kategorilerinden ayrılması sağlanmış olur. Örneğin, “sınıf” kelimesi, ders 
yapılan kapalı mekânın adı olmasından tek başına kullanabilirliğe sahipken 
[-DAn] eki getirilerek kelime “sınıftan” şekline dönüştürüldüğünde artık bu 
kelime “çıktı” / “ayrıldı” / “çık” vb. yüklemlerle birlikte zorunlu olarak kul-
lanılması gereken bağımlı bir kelime hâline gelir. İşte bu ilişki, kelimenin bir 
üst biçim birimine dönüşmesini sağlama -yani, kelimeyi ögeye dönüştürme- 
ilişkisidir.

Türkçede bu ilişkiyi kuran ek sayısı sınırlıdır ve ismi “belirtili nesne” 
olarak yükleme bağlanmayı zorunlu hâle getiren belirtme: [-(y)I]; ismi “do-
laylı tümleç/yer tamlayıcısı” olarak yükleme bağlanmayı zorunlu hâle getiren 
yönelme: [-(y)A], bulunma: [-DA] ve ayrılma: [-DAn] ekleridir.

Türk dil bilgisinin birbirinden çok farklı yaklaşımları, bu ilişki etrafında 
oluşmuştur. “İsmin durumu”, “isim çekimi”, “isim hâli” gibi terimlerle ifade 
edilen beş ile on arasında değişen isim durumu tespitleri vardır. Detaylı bilgi 
için Delice’nin “Türkçede Kaç İsim Durumu Vardır?” (2019b) başlıklı bildi-
risine bakılabilir.
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3. Yine, Türkçenin ekleri, eklendikleri taban üzerinde onların kelime öbe-
ği ve cümle içinde konum belirleyicisi olarak da kullanılmaktadır. Dil bil-
gisi kategorisi anlamında “kelime türü” terimiyle ifade edilen ayırımlar da 
-aslında- kelimelerin cümle içindeki bu konumlarının adıdır. Şöyle ki, özne 
konumundaki kelime “isim”; zarf tümleci konumundaki kelime “zarf”; sıfat 
tamlamasını oluşturan ve kendinden sonra gelen ismin çeşitli vasıflarını -ni-
teleme- veya durumlarını -belirtme- gösteren kelime konumu “sıfat” olarak 
isimlendirilmektedir. İşte bir grup ek, kelimelerin doğal hâlde kullanılması 
gereken konumlarından eklendikleri tabanları uzaklaştırarak onları farklı ke-
limelerin konumlarında kullanılmasını sağlar. Eklendikleri taban üzerinde bu 
ilişkiyi kuran ekler de “kelime türünü değiştirme ilişkisi” olarak ifade edilebi-
lir. Örneğin, “okumak fiili “Okuyorum.” şeklinde kip yükleyicileriyle donatıl-
dığı zaman cümle içinde fiil cümlesinin yüklemini, fiil cümlesinin yüklemi ise 
kelime türü olarak “asıl fiili” gösterir. Asıl fiil tabanının üzerindeki kip dona-
tıcıları kaldırılıp yerine [-mA] isim-fiil eki getirildiğinde “okuma” biçimiyle 
somut ve soyut isim konumlarının yerinde kullanılabilme ayrıcalığını elde et-
miş olur. Yine asıl fiilin üzerindeki kip donatıcıları kaldırıp yerine [-mAdAn] 
zarf-fiil eki eklendiğinde “okumadan” biçimiyle zarf-tümlecini oluşturan 
“zarf” konumunda kullanılma ayrıcalığına sahip olur. Aynı şekilde, asıl fiil 
üzerinden kip donatıcıları kaldırıp yerine [-An] sıfat-fiil eki eklendiğinde bu 
kez “okuyan” biçimiyle sıfat tamlaması içinde niteleyen sıfat konumlarının 
yerinde kullanılma ayrıcalığı yüklenmiş olacaktır.

Bu tür ekler, tabanda hiçbir “gösterilen” değişikliği gerçekleştirmeden 
sadece değişik bir sözcük türü olarak kullanılmasını ve dolayısıyla cümle 
içindeki kullanım konumundan dolayı farklı isimlendirme yapılmış olmasını 
sağlamış olacaktır. Yani, kelime aynı gösterilen ile cümlede bu işlevi yerine 
getiren eklerden birini aldığında sadece asıl fiil, isim, zamir, zarf, sıfat gibi 
cümle içindeki kullanım isimleri farklılaşmış olacaktır. Bu işlev ile kullanılan 
ekler de bağımsız bir ek kategorisini oluşturmaktadır.

4. Türkçede yine bir grup ek, iki kelime arasında anlam bağı kurmak ve 
o iki kelimenin bir kelime gibi kullanılma bağlamında bütünleşmesini ger-
çekleştirmek amacıyla kullanılır. Yani, iki kelimenin cümle bağı olmaksızın 
anlamsal bütünlüğe kavuşmasını sağlamaktadır. Bu durumda kullanılan ekle-
rin eklendikleri taban ile olan anlam ilişkisi, “kelime öbeği oluşturma ilişkisi” 
şeklinde vurgulanabilir. Bu tür eklerin işlevinin anlaşılmasını öne çıkarabil-
mek amacıyla bu kategoriyi oluşturan ekler için rahatlıkla “çöpçatan ekler” 
de denebilir. Örneğin, “kalem” kelimesi ile “renk” kelimeleri hiçbir ek kul-
lanılmaksızın yan yana getirildiğinde “kalem renk” şeklinde kullanılan birle-
şim hiçbir anlam üretmez, yan yana kullanılabilirlikleri söz konusu değildir; 
çünkü, aralarında öbek bağı oluşmamıştır ve bu yüzden yan yana kullanılan 
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bu iki kelime arasında “anlamsal bütünlük” yoktur. Bu iki kelimenin anlam 
yardımlaşmasını sağlayan yine bir ektir. Bu ek, [-In/-nIn (ilgi) + -I/-sI (iyelik)] 
eklerinden oluşan “birlikte ek”tir. Bu birlikte ek, ilgi ve iyelik eklerinin birlik-
te kullanımıyla elde edilmiştir. Geleneksel dil bilgisi çalışmalarında ayrı ayrı 
değerlendirilen ancak kullanımları açısından birlikte bir iş yapan bu “birlikte 
ek” (bk. Delice 2013) sayesinde yan yana kullanımlarıyla anlamsal bir bü-
tünlük sergilemeyen “kalem renk” dizilimi “kalemin rengi” kurgusu ile artık 
anlamsal bir bütünlüğe kavuşmuştur. Bu anlamsal bütünlüğün adı da belirtili 
isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasında ilgi ve iyelik ekleri ayrı ayrı 
kelimelerin üzerinde kullanılır; ama, her iki ekin ayrı ayrı görevi söz konusu 
değildir; ikisi birlikte bir iş yapmaktadır. Bu da kelimeleri kelime öbeği yapı-
sıyla anlamsal bir bütünlüğe kavuşturma ilişkisidir.

Türkçede eklendikleri tabanlar arasında belirtilen bu anlam ilişkisi bulu-
nan eklerin tamamı “kurucu ek” olarak isimlendirilebilir (bk. Delice 2000). 
Mesela, daha çok isim konumunda kullanılması gereken kelimeleri, sıfat veya 
zarf konumuna taşıyan -yani, dönüştürme ilişkisiyle kullanılan [-lI] eki, ba-
zen bir ek kullanılmaksızın yan yana söylenebilirliği olmayan iki kelimeyi 
“aşk konu” > “aşk konulu” kullanımında olduğu gibi yana yana söylenebilir 
yapmak -yani, kelimeleri birleştirerek öbek kurmak- için kullanılabilir. Bu 
kullanım, [-lI] ekinin bu görevle kullanılabileceği bilinmediği için öbekleş-
tirdiği yapı da geleneksel dil bilgisinde isimlendirilememiştir. Delice, bu ekin 
birleştiriciliğiyle oluşan kelime öbeğini “-lI Ekli Öbek” (Delice 2018) olarak 
isimlendirmiştir.

Fiilimsi ekleri, “Okumak güzeldir.” örneğinde olduğu gibi sadece ‘oku-’ 
fiil tabanına geldiğinde “dönüştürücü”; “Yatmadan önce kitap okumak güzel-
dir.” örneğinde olduğu gibi üzerine geldiği fiil tabanını başka isim ve zarflarla 
öbekleştirmek amacıyla kullanıldığında önce “kurucu” sonra “dönüştürücü” 
ektir. Yani, önce öbekleştirmiş; öbekleştirilen kelimeleri dönüştürmüştür.

5. Yine, Türkçede bir grup ek, eklendikleri kelime tabanında var olan 
anlamı, çeşitli açılardan anlam çeşitliliği ile zenginleştirmeye, onlara değişik 
anlam ilgileri yüklemeye yarar. Bu dizisel özelliğe sahip olan ekler, kelimenin 
anlamını başka bir kavramın isimlendirmesi için kullanmak, onun cümledeki 
konumunu değiştirmek, kelimeleri öbekleştirmek ve kelimenin cümle ögesi 
olarak kullanımını zorunlu kılmak ilişkilerini gerçekleştirmez. Bu tür eklerin 
ortak özelliği olarak da “kelimenin anlamını çeşitlendirme” ibaresi kullanıla-
bilir.

Bu gruptaki ekler, eklendiği tabanları sayı, olumsuzluk, başkasına yaptır-
ma, fiilin anlamsal tabanını değiştirme, küçültme, sevgi, kip, kişi gibi çeşitli 
anlamlarla öne çıkaran eklerdir. Örneğin, “ağaç” kelimesi, kendi içinde de-
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ğişik özellikleri ile çeşitlenen bitkilerin ortak adıdır ve sayı olarak doğrudan 
‘bir’ sayısını gösterir. Bu kelime tabanının üzerine [-lAr] çokluk eki getirildi-
ğinde “ağaçlar” olarak sadece “ağaç” denen nesnenin “sayı”sı değiştirilmiş ve 
birden çok ağaca işaret edilmiş olur. Türkçede pek çok ek, bu şekilde bir ilişki 
ile kullanılır. “Okumak” kelimesinin [-mA/-mAz] olumsuzluk ekiyle “oku-
mamak” şeklinde kullanımı da aynı taban ve ek ilişkisini gösterir. Eklendiği 
tabanda mevcut olan temel anlamı çeşitlendirmeye yarayan bu ek grubuna da 
“genişletme eki” denebilir.

6. Türkçede bazı ekler de cümle kurgusunu oluştururken -genellikle- ek-
siltme sonrasında eksiltilen kelimenin yerine veya edatlarla eklerin görevli 
biçim birimleri olması hasebiyle çekim edatı yerine kullanılabilir. İşte, bu, 
“yerine kullanma” durumunun altı, “bir kelimenin anlamını temsil etme iliş-
kisi” olarak çizilebilir.

“Bu kitabı Ahmet için aldım.” cümlesi yerine “Bu kitabı Ahmet’e aldım.” 
cümlesi kurgulandığında “Ahmet’e” kelimesindeki [-(y)A] ekinin birinci 
cümledeki “için” çekim edatı yerine kullanılmış olduğu aşikârdır. İkinci cüm-
ledeki [-(y)A] eki için “yönelme” eki demek artık doğru bir betimleme asla ol-
mayacaktır; çünkü, bir yönelme söz konusu değildir. “İçin” edatının yüklediği 
sebep ilgisinden başka bir anlam aktarımında bulunmaz, zira.

Yine, “Ayşe korkusundan konuşmuyor.” cümlesinde “korkusundan” keli-
mesindeki [-DAn] eki dil bilgisinde “ayrılma” eki diye bilindiği için görüldü-
ğü her yerde ayrılma eki olarak vasıflandırılmak bir gelenek olmuştur. Oysa, 
bu cümlede [-Dan] eki, ayrılma bildirmemekte; çekim edatından eksiltilmiş 
olan [-DAn] ekinin de bir parçası olan “dolayı” edatını kendi temsiliyeti ya-
nında temsil de etmektedir. Yani, “temsil etme ilişkisi” ile cümle kuruluşuna 
katılan bir ektir.

Dilde “en az çaba” yasası gereği eksiltilen ögelerin işlevi genellikle ekle-
re yüklenmektedir. Doğrudan kullanımsal bir tercih olarak veya eksiltilen bir 
kelimenin yerine kullanılan ekler üzerine çıkarımlarda bulunurken bu ilişki 
dikkate alınmalıdır; çünkü, bu ilişki bağlamında kullanıldığı işlevler ile başka 
ilişki bağlamında kullanıldığı işlevler birbirinden tamamen farklı olacaktır. 
Örneğin, bulunma [-DA] eki, “kelime öbeği oluşturma ilişkisi” ile kullanıldı-
ğında ikinci kelimenin birinci kelimeyle “yer” bağı kurarken “bir kelimenin 
anlamını temsil etme ilişkisi” ile kullanıldığında “sebep” bağı da kurabilir. Bu 
bağlardan birincisi isme, ikincisi zarfa gösterimde bulunur.

7. Türkçede bir grup ek de ya işlevlerinin yerine getirilebilmesi için bu-
lunmaları gereken yapıdan ya da dilin doğası gereği zamanla anlamsal deği-
şiklik veya aşınmalar sonucu kalıplaşmadan dolayı bir önceki yahut bir son-
raki tabanla bütünleşmiş bir kullanım özelliği arz eder. Bu dizisel birliktelik 
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bağı için bir kategori oluşturan ekler, “tabanla bütünleşme ilişkisi” diye rahat-
lıkla ifade edilebilir.

Dillerde “bitişme kuramı” (Dilaçar 1968: 8) bağlamında “anlam boşan-
ması” (Dilaçar 1968: 8) gerçekleşmesi sonucunda sözlük anlamlı kullanılan 
bir kelime üzerine aldığı eklerle birlikte dil bilgisi anlamlı bir kelime hâline 
gelebilir veya bir kelime zaman içinde eksiltme yoluyla kalıplaşarak bir keli-
me kökü gibi görünüm sergileyebilir. Örneğin “Masa üzerine yazılmış bir ha-
tırlıyor musunuz?” cümlesinde “üzerine” kelimesini oluşturan taban ve ekler 
ile “Masanın üzerine şiir yazmak da ne demek oluyor!” cümlesinde “üzerine” 
kelimesini oluşturan taban ve ekler yapılışı itibarıyla çözümlenebilirlik açısın-
dan birebir aynı olmasına rağmen aktardıkları anlam açısından asla birbirinin 
aynı değildir. Birincisinde kelime tabanı sözlüksel anlamdan dil bilgisel anla-
ma geçtiği için üzerindeki ekler onunla kalıplaşarak tek tek kendi işlevlerini 
yerine getiremez hâle gelmiştir. Bu kelime tabanı üzerindeki ekler, kelime 
tabanının anlamı ile birlikte bir ve bütüncül bir anlamı ifade eder durumdadır. 
Dizisel değişkenleri de “hakkında”, “ile ilgili” gibi çekim edatlarıdır; çünkü, 
taban ve üzerindeki eklerle birlikte artık bir çekim edatıdır. İkincisinde ise 
sözlüksel anlamla kullanıldığı için üzerindeki eklerin tek tek kendi işlevleri 
vardır ve bu işlevler doğrultusunda “yön gösterme”, “3. teklik iyelik”, “ilave 
ses” ve “yönelme” isimlendirmeleri rahatlıkla yapılabilir.

Yine “Öğrencilerden biri yanıma uğrasın.” cümlesindeki “biri” kelime-
sinin tabanı olan “bir” sayı ismi, yine kendi anlamıyla bu cümlede sözlüksel 
olarak kullanılmıştır ve bu yüzden üzerindeki eke rahatlıkla iyelik [-(y)I] eki 
denebilir; çünkü, tamlanan ile tamlayan arasında öbek ilişkisi kurmuş bir ku-
rucu ektir. “Sabah okula müdürü soran biri geldi.” cümlesindeki “biri” dildeki 
aşınma sonrasında artık isim tamlamasının tamlananı olmaktan çıkmış; eklen-
diği sayı ismi olan “bir” kelimesi veya tabanı ile bütünleşerek onun ayrılamaz 
bir parçası hâline gelmiştir. Böyle olunca da artık “biri” bir isim değil bir 
zamir göstergesi olmuştur. Yani, “bir” isim kökü, “-i” iyelik eki çözümlemesi 
-her ne kadar yapılışı itibarıyla öyle olsa da- anlamsal açıdan öyle çözümle-
nemez; çünkü, ortada bir tamlama yoktur. Tamlama olmayınca da iyelik eki, 
tamlananın bir parçası değildir artık. “Bir” ve “-i” kalıplaşmıştır. Belirsizlik 
zamiri içindeki iyelik [-i] eki, eklendiği tabanla bütünleşik bir özelliğe sahip 
olmuştur. Bu tür ekler hakkında detaylı bilgi için Korkmaz’ın “Türkçede Ekle-
rin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları” (1994) kitabına bakılabi-
lir. Değişik şekillerle eklendiği tabanla tek veya diğer eklerle kalıplaşmış olan 
eklere de işlev kategori ayırımı amacıyla “bütünleşik ek” denebilir.

8. Türkçede yine bazı ekler de -aslında- hiç kullanılmasına gerek yokken 
“basarak” denmesi yeterli iken yerine “basarak+tan” denmesi gibi yanlış kul-
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lanım örneği olarak kelime işletimi veya cümle kurgusu içinde yer alabilir. 
Bu gruptaki ekler -genellikle- ödünçleme kelimeler üzerinde görülür. Bunun 
nedeni, dil kullanıcısının ya ödünçlenen kelime tabanının anlamsal özelliği-
ni sezememiş olması ya da ödünçlenen kelime tabanının üzerinde eklenmek 
istenen anlamı karşılayan zaten kaynak dilden eklenmiş bir ekin varlığını bil-
miyor olmasıdır. İşlev açısından bu tür ekler de “işlevsiz kullanım” yahut “boş 
ek” olarak ifade edilebilir.

Örneğin, Arapçadan ödünçlenen “evrak” kelimesinin bu hâliyle çokluk 
olduğunu bilmeyen Türkçe dil kullanıcısı, kelimenin anlamı zaten “kağıtlar” 
demek iken bunu bilmediği için bir de Türkçe çokluk eki [-lAr] ekleyerek “ev-
raklar” söyleyişiyle kullanıma girer; ki, böyle kullanım durumunda, çokluk 
eki [-lAr] işlevsiz kullanılmış olur.

Yine, Farsçadan ödünçlenmiş olan “çaydan” kelimesi “çaylık” anlamında 
iken [-dân]’ın Farsça isimden isim yapım eki olduğu bilinmediği için Türk-
çede “çaydanlık” şeklinde aynı işlevi yerine getiren ikinci bir yapım eki ile 
kullanılmaktadır; ki, Türkçe isimden isim yapım eki [-lIk] işlevsiz -yani, yan-
lış- kullanılmış olmaktadır.

Ayrıca, Türkçe kelimelerde bu tür işlevsiz kullanım daha çok ağızlardan 
halk edebiyatı veya halk kültürü vesilesiyle dilimize geçmiş olan yanlış kul-
lanım örnekleri olarak göze çarpar. Örneğin, Kayseri yöresine ait bir halk tür-
küsünde [-ArAk] zarf-fiil eki üzerinde [-Dan] ayrılma eki boş ek olarak şöyle 
kullanılır:

Erkilet güzeli bağlar bozuyor 
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor

Tek tek basaraktan bade süzerekten 
İnci dizerekten gel canım gel aman

Cevizin yaprağı dal arasında 
Severler güzeli bağ arasında

Tek tek basaraktan bade süzerekten 
İnci dizerekten gel canım gel aman

9. Türkçe, sistemi eklemeli olduğu için “dil estetiği” bağlamında taban 
ile ek, ek ile ek arasında biçim birimleriyle karıştırılabilecek ses ögeleri de 
kullanır.

Taban ile ek, taban ile taban, ek ile ek arasında söyleyişi kolaylaştırmak 
amacıyla kullanılan bu parçalar, ünlü veya ünsüz tek sesten oluşabilmek gibi 
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eklerin yapısal tüm özelliklerini üzerinde barındırır. Bazen ek diye karıştırı-
labilen bu tür parçalar da “söyleyiş ses birimi” ibaresiyle gruplandırılabilir.

Bu söyleyiş ses birimleri, dil bilgisinde “kaynaştırma”, “bağlayıcı”, “ila-
ve ses” gibi terimlerle ifade edilmektedir. Tek sesten oluşan ses birimlerini 
ayırmakta sıkıntı yaşanmamaktadır; ancak, bazen zamir tabanı ile edat taba-
nını vurgusal açıdan bu iki kelimenin söyleşini rahatlatmak amacıyla [-In / 
-nIn] ses birimi, kurucu ek olarak belirtili isim tamlaması veya ilgi öbeği ya-
pısında kullanılan ilgi ekinin tüm şekilleri ile neredeyse aynı hâle bürünmüş-
tür. Bu yüzden, tüm dil bilgisi kaynaklarında “sen-in gibi” örneğindeki “sen” 
zamirinin üzerindeki [-in] ses birimi ilgi eki olarak işlenmektedir: “Türkiye 
Türkçesindeki adların yalın durumları ile birleşen edatlardan bir kısmı, özel-
likle gibi, için, ile, kadar gibi ad kökenli olanlar ile fiil kökenli diye edatı, 
zamirlerle birleşirken genellikle ilgi durumu isterler. Aralarında ilgi durumu 
istemeyenleri de vardır.” (Korkmaz 2009: 1062).

Hâlbuki, bu bir ek değildir; söyleyişi kolaylaştırıcı bir ses birimidir (De-
lice 2019).

Sonuç

Türkçede taban ile ekler arasındaki anlam ilişkilerini gruplandırmaya ça-
lışan bu makalede tüm ekler teorik olarak dokuz ortak özellik ile dil bilgisinin 
bütün alanlarında çelişkisiz uygulanabilirlik özelliğiyle kategori bağlamında 
değerlendirilebilecek dokuz değişik taban ile ek ilişkisi belirlemektedir:

1. Yeni kavramların gösterenlerini oluştururken daha önceden yapılmış 
kavram isimlerinin nedenli isimlendirme bağlamı ile ortaya çıkan ilişkidir; ki, 
buna “isimlendirme ilişkisi” denebilir. Bu ilişkinin yapısal dil bilgisinde karşı-
lığı yapım ekidir. Bu işlev de fiil tabanından isim (büyüt-eç), isim tabanından 
isim (top-aç) isim tabanından fiil (oy(u)n-a-) olmak üzere üç değişik yapıda 
ortaya çıkar.

2. İsimlerin cümlede bir cümle ögesi olarak kullanılmasını zorunlu hâle 
getiren ilişkidir; ki, bu ilişkiye de “kelimeyi ögeleştirme ilişkisi” denebilir. Bu 
ilişkinin de yapısal dil bilgisinde durum/hâl ekidir. Bu işlev, isimlerin belirtme 
[-(n/y)I] (Ahmet ödevini yapmadı.), yönelme [(y)A] (Öğretmen sınıfa girdi.), 
bulunma [-DA] (Kitabımı okulda unuttum.) ve ayrılma [DAn] (Babam evden 
çıktı.) eklerinden birini almasıyla ortaya çıkan dört tane ekin oluşturduğu ka-
tegorinin adıdır.

3. Kelimeler cümle bağlamına girmeksizin isim, zamir, fiil ve edatlar ol-
mak üzere dört doğal şekilde var olur. Edatlar hariç olmak üzere isim, zamir 
ve fiiller birtakım ekler ile cümle içinde kullanılması gereken konumlarından 
eklendikleri tabanları uzaklaştırarak onları farklı kelimelerin konumlarında 
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kullanılmasını sağlar. Eklendikleri taban üzerinde kelimenin doğal türünü 
cümle içinde değişmez bir türe değiştiren bu ilişki de “kelime türünü değiş-
tirme ilişkisi” şeklinde ifade edilebilir. “Ben gidiyorum.” cümlesinde “ben” 
zamirdir. Bu kelimeye [-CA] eklendiğinde artık anlamca zamir olmasına rağ-
men tür olarak kesinlikle zamir değildir. Cümledeki kullanımına göre ya sıfat 
ya da zarf olabilir. “O bence buraya gelmeyecek.” cümlesinde “bence” keli-
mesi [-CA] ekinden dolayı artık zarftır.

4. Türkçede bir grup ekler de aralarında hiçbir anlam bağı olmayan iki 
kelime arasında bir anlam bağı kurmak ve o iki kelimenin anlamsal bütün-
lüğünü gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. Bu durumda kullanılan eklerin 
eklendikleri taban ile olan anlam ilişkisi, “kelime öbeği oluşturma ilişkisi” 
bağlamıyla ifade edilebilir. “Kalem renk güzelmiş!” diziminde “kalem” ile 
“renk” kelimeleri arasındaki anlam bağı yoksunluğundan dolayı ortaya çıkan 
mantıksızlığı giderecek olan ya ilgi ve iyelik eki birlikteliği (“Kalemin rengi 
güzelmiş!”) ya da sadece iyelik eki kullanımıdır “Kalem rengi güzelmiş!”. Bu 
kategoriyi oluşturan eklere de “kurucu ek” denebilir.

5. Türkçede bazı ekler de eklendikleri tabanların anlamını, zenginleştir-
meye, onlara değişik anlam ilgileri yükleyerek çeşitlendirmeye yarar. Bu tür 
eklerin işlevselliği de “kelimenin anlamını çeşitlendirme” şeklinde diğerlerin-
den farklı bir kategori olarak ortaya konabilir. Bu kategoriyi oluşturan eklere 
de “genişletme eki” denebilir.

6. Bir grup ekler de daha çok eksiltme sonrasında eksiltilenin veya edat-
ların yerine kullanılabilmektedir. Taban ve ek ilişkisi bir kelimenin yerine kul-
lanılmakta olan eklerin işlevi de “bir kelimenin anlamını temsil etme ilişkisi” 
şeklinde “temsil eki” terimiyle zikredilebilir. “Kitabı Ahmet’e aldım.” = “Ki-
tabı Ahmet için aldım.” ([(y)-a] = için) gibi.

7. Türkçede bir grup ek, ya -A dek, -DAn beri; -(I)p dur-, -mIş bulun- 
örneklerinde olduğu gibi bulunmaları gereken yapı gereği ya da biri, üzerine, 
diye, kulak örneklerinde olduğu gibi zamanla anlamsal değişiklik veya aşınma 
sonucu kalıplaşmanın zorunluluğundan kendinden önceki yahut kendinden 
sonraki tabanla bütünleşmiş yapı özelliğiyle kullanılabilir. Bu dizisel birlikte-
lik bağı için bir kategori oluşturan ekler, “tabanla bütünleşme ilişkisi” tabiriy-
le ayrıştırılabilir. Bu kategoriyi oluşturan eklere de “bütünleşik ek” denebilir.

8. Türkçede bazı ekler işlevsiz kullanılabilmektedir. İşlevsiz kullanılan 
bu tür ekler de çaydanlık, evraklar, basaraktan, iyicene örneklerinde olduğu 
gibi “işlevsiz kullanım” yahut “boş ek” olarak ifade edilebilir.

9. Eklerin her türlü yapısal özelliklerini bünyelerinde barındıran ve taban 
ile ek, taban ile taban, ek ile ek arasında söyleyişi kolaylaştırmak amacıyla 
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kullanılan ses birimleri vardır. Bu ses birimlerini de eklerden ayırabilmek için 
tek sesten oluşuyorsa “ilave ses”, bir ses grubundan oluşuyorsa “ilave hece” 
ifadeleri kullanılabilir.

Türkçe öğretiminde eğitim ve öğretim süreçlerinin doğal bir sonucu ola-
rak zaman içinde ortaya konulmuş, güncellenmesi gereken pek çok konu var-
dır. Bu konular hakkında üretilen bilgiler dilsel gerçekliği yansıtmamaktadır. 
Ayrıca, dil incelerinin bütünlüğü içinde bir üst dil bilgileri ile çelişkili bir du-
rum ortaya çıkarmaktadır.

Dolayısıyla, bu durumlarda yetersiz bir teorinin yerine konulabilecek bir 
teoriye ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu makale, bu düşünceden hareketle Türk-
çenin eklerinin sınırlarını çizecek ve hemen her metin için uygulanabilir var 
olan çelişkili bilgiyi güncellemek ve bu alanda ek teorisine duyulan ihtiyacı 
yerine getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Bu yazıda önerilen teori kabul gördüğünde hem Türkçenin sistemi net bir 
şekilde ortaya konulmuş olacak hem işleyişi mükemmel bu dili kitlelere mü-
kemmel işleyiş özelliğine uygun bir yaklaşımla daha iyi anlatacak hem de tüm 
dil bilgisi çözümlemelerinde çelişkisiz bir dil bilgisi ortaya konmuş olacaktır.
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GÜLÜCÜK VE GÜLÜMSEMEK

Nurettin DEMİR*

Prof. Dr. Bülent Özkan’ın öncülüğünde, 118K109 kodlu Gerçek Yaşam 
Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları (GYTOSU) başlıklı bir TÜBİTAK-SO-
BAG projesi yürütülmektedir (Proje hakkında ayrıntılı bilgi için bk. http://
turkcederlem.mersin.edu.tr/okulsozluk/). Araştırmacıları arasında olduğum 
proje çerçevesinde özel amaçlı bir derlem oluşturulmuştur. 10.686.657 ke-
limelik derlemde MEB onaylı ders kitapları, çocuk edebiyatı ürünleri, süreli 
çocuk yayınları gibi basılı metinler yanında lise öncesi eğitim-öğretim çocuk-
larının karşılaşabilecekleri doğal dil ortamlarına ait metinler yer almaktadır. 
Derlemde ilkokul çocuklarının karşılaşabilecekleri metinlerde geçen 6.000 
kadar özel isim, 4.553 deyim, 1.027 kısaltma; 8.639.522’si çocuk edebiyatı 
metinlerinden, 2.047.135’i ders kitaplarından alınan kelime bir araya getiril-
miştir. Sözlük verisi yaklaşık 31.000 madde başını kapsamaktadır. Derlemde-
ki verileri, sözlüklerde sözlük maddesi olarak tanımı yapılan ögelerin tamamı 
anlamında kullanacağım sözlük birimleri (lexem) sözlük verisi olarak işler-
ken, tanımlar için sıkça başvurulan temel kaynak TDK’nin Türkçe Sözlük’ü-
nün (TS) online biçimidir. Bunun yanında en azından kendi işlediğim sözcük-
lerin tanımları için www.lugatim.com adresinden erişilen Kubbealtı Lugatı’na 
da (KAL) bakıyorum. İlkokul öğrencilerine dönük metinlerden oluşturulan 
bir derlemdeki her bir sözün tanımının Türkçenin en yaygın kullanılan iki 
sözlüğünde, en azından ilkokul öğrencisinin anlayacağı biçimde tanımlanmış 
olduğunu varsayabiliriz. Ancak sözlük birimlerinin tanımları, sözlükler yar-
dımıyla yapılıp derlemden seçilen örnek cümlelerle tanıklanmaya çalışılırken 
standart sözlüklerdeki anlamların metindeki anlamı karşılamakta yetersiz kal-
dığını sıkça gözlemledim. Bunların bir kısmı elbette yazarlara özgü bir kerelik 
kullanımlardır. Örnek olarak Mustafa Ruhi Şirin’in Bir Şemsiyem Olsa Kuş-
lardan adlı eserinden alınmış olan Bir gülücüğe benzer martının konduğu yer 
cümlesindekine benzer bir kullanımının sıklığı, tahmin edileceği üzere düşük 
olacaktır. Nitekim derlemde böyle başka bir örnek geçmez. Ancak sıklığı yük-

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi.
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sek kullanımların da sözlüklerde yetersiz tanımlanmış olduğu, işlediğim pek 
çok örnekte dikkatimi çekti.

İsmini üniversite öğrenciliğim sırasında duyduğum, ilk olarak TRT’de 
Bir Kelime Bir İşlem programında Türk Dili Danışmanı olarak gördüğüm 
Prof. Dr. Hamza Zülfikar Hoca ile başta Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlük ve Yazım Kılavuzu Komisyonu olmak üzere çeşitli ortamlarda birlik-
te çalıştım. Yazdıklarından ve konuşmalarından öğrendiğim bilgiler yanında, 
Türkolojinin bu beyefendi isminden birlikte çalıştığım her ortamda, akademik 
nesiller arasında olması gereken sağlıklı ilişkiye dair de çok şey öğrendim.

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, çalışmalarında standart Türkçenin doğru ta-
nımlanması ve kullanılması konusuna önemli bir yer ayırmıştır. Onun için ha-
zırlanan bir armağan yazısı olarak, çok önem verdiği Türkçenin söz varlığına 
dair bir yazının uygun olacağını düşündüm. Bu çerçevede, aşağıda GYTOSU 
projesinden hareketle sözlük maddelerinin tanımlanması konusunu tartışma-
ya, derlem temelli bir tanımlamanın nasıl olabileceğini ve derlem temelli söz 
varlığı çalışmalarının ne tür bilgiler sunabileceğini örneklendirmeye çalışa-
cağım.

Yazıda, bir deneme olarak, standart Türkiye Türkçesi sözlüğünün derlem 
tabanlı hazırlanması durumunda ne tür bilgilere ulaşılabileceğini göstermek 
için gülücük ve gülümseme sözlük birimleri seçilmiştir. Bu iki maddenin se-
çilmesi, Hocanın mizacına uygun düşmeleri dışında, tesadüfidir. Benzer veya 
daha ayrıntılı tartışma ve tanımlamaları başka örnekler üzerinden yapmak 
mümkündür. Çalışmada örneklerin gösteriminde Türkçe Sözlük’teki yol takip 
edilecek, sadece aynı sözlük birimi tanıklamak için kullanılan örnekler, sayfa 
sayısını arttırmamak amacıyla önlerine konacak x ile ayrılacaktır.

Gülücük

Gülücük, mevcut baskısının hazırlayıcıları arasında olduğum TS tarafın-
dan “Gülümseme, tebessüm.” biçiminde tanımlanır ve E. Şafak’tan alınan 
“Ve yavaş yavaş gevşeyerek sabahtan beri herkesten esirgediği gülücüğü sa-
lıverdi.” cümlesi ile tanıklanır (basılı biçim için bk. Akalın vd. 2011, 999). 
Görüldüğü gibi gülücük sözlük biriminin tanımı, eş anlamlıların verilmesiyle 
yapılmıştır. Bu tür durumlarda olması beklenen yayın, kullanılan eş anlamlı 
biçimde ayrıntılı bir tanım vermektir. Daha ayrıntılı bir tanım yapılıp yapıl-
madığını görmek için gülücük ile eş anlamlı kelimelerin sözlükteki durumuna 
bakınca gülümseme maddesinin “Gülümsemek işi, tebessüm.” biçiminde gü-
lümsemek fiilinin gösterdiği iş (basılı biçim Akalın vd. 2011, 999), tebessüm 
maddesinin ise “Gülümseme.” biçiminde tanımlandığını görüyoruz (basılı 
biçim Akalın vd. 2011, 2294). Bunlar da kelimenin gösterdiği durumu açıkla-
maktan uzaktır. KAL’da ise sözcüğün kullanımına daha da aykırı bir tanımla 
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karşılaşırız. “Çocukların, özellikle bebeklerin gülüşü.” Tanımı tanıklayacak 
bir örnek kullanılmaz. KAL’da kelimenin kökeni hakkındaki gülüş-çük bilgisi 
de DLT’de geçen külgü “gülüş, gülme” biçimi daha uygun bir köken adayı ol-
duğundan gözden geçirilmeye muhtaç görünmektedir (bk. Atalay 395, Tietze 
2016: 309). Derlemde “Karnı doyunca ağzını memeden çekmeden, gülücükle-
re başladı.” gibi KAL’daki tanımı destekleyen örnekler bulunmaktadır. Ancak 
tanımın doğru olmadığını, gülücük sözcüğünün sadece çocuklara, özellikle de 
bebeklere özgü bir durumu yansıtmadığını gösterecek örnekler, aşağıda göre-
ceğimiz gibi, çok daha fazladır.

Tekil Biçimler

GYTOSU çerçevesinde oluşturulan derlemde gülücük sözcüğünün azım-
sanmayacak bir sıklığı vardır. Sözcük, derlemde 93’ü gülücükler biçiminde 
olmak üzere toplam 169 defa geçer. Bir sözlük biriminin bir metinde gerçek-
ten kullanılan biçimleri anlamında kullanacağım tekil biçimler ve derlemdeki 
sıklıkları aşağıdaki gibidir:

Tekil Sıklık Çoğul Sıklık
gülücük 45 Gülücükler 66
gülücükle 7 Gülücüklerle 11
gülücüğü (iyelik 3. tekil) 5 gülücükleri (belirtme) 4
gülücüğümü 3 Gülücüklere 2
gülücükten 3 gülücükleriyle 2
gülücüğün (İlgi) 2 gülücüklerden 1
gülücüğün (iyelik 2. tekil) 2 gülücükleri (iyelik 3. tekil) 1
gülücüğüyle 2 gülücüklerin 1
gülücüktü 2 gülücüklerinde 1
gülücüğü (belirtme) 1 gülücüklerinden  

(iyelik 3. çogul + ayrılma)
1

gülücüğe 1 gülücüklerini  
(iyelik 3. çoğul + belirtme

1

gülücüğüne  
(iyelik 3. tekil + yönelme)

1 gülücüklerini  
(iyelik 3. tekil. + belirtme)

1

gülücüğüdür 1 gülücükleriyle 1
gülücüğünde
(iyelik 3. tekil + bulunma)

1

76 93
Tablo 1: Gülücük sözcüğünün tekil biçimlerinin sıklığı.
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Derlemde yer alan sayısal veriler bir anlam ifade eder mi sorusunu sorma-
mız ve cevabını aramamız gerekir. Sayısal verilere baktığımız zaman dikkat 
çekici temel bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Derlemde çoğul eki almış biçimler 
tekil olanlardan daha fazla kullanılmıştır. Yalın biçimler ve -le almış olanlar 
diğerlerine göre daha sık kullanılmaktadır. Yalın hâldeki gülücük 45 defa kul-
lanılırken yalın hâldeki gülücükler biçiminin 66 defa geçmesi dikkat çekicidir. 
Metindeki gerçek kullanımlarda çoğul biçimlerin daha yaygın olması ayrıca 
üzerinde durmayı hak eder. Konuya aşağıda yeniden döneceğim. Diğer tekil 
biçimlerin dağılımında tartışmayı gerektirecek derecede bir fark görülmüyor.

Tanım

KAL’daki tanımı destekleyen örnek yukarıda verilmişti. Derlemde gü-
lücük sözcüğünün TS’deki tanımını destekleyen örnekler bulunabilmektedir.

“Gülümseme, tebessüm” x Arka sıradakiler, gülücüklerini pek önleyemi-
yorlardı. x Ana kız dudaklarında çok kibar, çok sevimli gülücüklerle konukla-
rın yanına döndüler. x Selami Çavuş, dudaklarında anlamlı bir gülücük, çıktı.

Gülücük sözcüğü, tekil kullanımında 29 örnekte yüz ve 12 örnekte dudak-
lar ile eş dizimlilik gösterir. Gülücükler ise yüz ile 31, dudaklar ile 5 örnekte 
birlikte kullanılır. Bu yüzden sözcüğün birinci anlamı tanımlanırken yüz ve 
dudaklar kullanılabilir:

(I). “Hoşnutluk vb. ifadesi olarak yüzde veya dudaklarda beliren gülüm-
seme, tebessüm” x Duran Ağabey`in her zamanki güzel gülücüğü yüzündeydi. 
x Yüzündeki gülücükten cebinde para olduğunu anlarız. x Dudaklarıma gü-
lücüğümü yapıştırıp, “Buyur baaba!” dedim. x O, dudaklarındaki her zaman 
var olan gülücüğüyle bir uçurtmaya bakıyordu, bir bize...

Gülücük Işareti

Diller durağan değildir; toplumun yaşadığı değişimler dile yansır. Bu 
yüzden sözlüklerdeki mevcut veriler eskirken dile giren yeni ögelerin sözlük 
birimi olarak tanımlanması gerekir. Günümüzde iletişim imkânları dil alanın-
da da hızlı değişimlere neden olmaktadır. Değişim yine teknoloji sayesinde 
eskiyle kıyaslanamayacak bir hızda olabilmekte, yeni bir öge; örnek olarak 
son yıllarda ortaya çıkan öz çekim/selfi, emoji gibi yeni sözcüklerde görüldüğü 
gibi, o kadar hızlı yaygınlaşmaktadır ki dilde yeni kavramları gösteren sözlük 
birimler oldukları unutulabilmektedir. Yeni kavramlar, yeni işaretleyicilerle, 
yeni adlarla gelebildiği gibi var olan bir kelimede anlam genişlemesi biçi-
minde, dil ilişkileri terminolojisini kullanacak olursak başka bir dilden sadece 
anlamın alındığı seçilmiş kopyalar biçiminde de ortaya çıkabilmektedir (terim 
hakkında bk. Johanson 2007). Burada tartıştığımız sözlük birimi, örnekleri-
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mizde de görüleceği üzere bugün standart Türkçenin güncel bir sözlüğünde 
mutlaka yer alması gereken ikinci bir anlam kazanmıştır.

(II) “Gülücük işareti; gülme, hoşnutluk, memnuniyet gösteren çizim veya 
emoji” x En yüksek not beş gülücüktü. x Dedelerine cep telefonundan gülücük 
gönderecekler. x Karneyi alır almaz iki gülücüklere taktı Ada!

Gülücük - Gülücükler

Tekil kullanım bir seferlik olan gülümseme veya tebessümü, çoğul biçim 
ise daha çok süreklilik gösteren bir gülümseme ve tebessümü ifade eder. Der-
lem verilerine göre iki kullanım arasında bu açıdan dikkat çekici eş dizimlilik 
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan anlam farkları görülür.

Yüzü gülücük içinde ol- veya yüzü gülücük dolu ol- sadece tekil biçimle 
kullanılır. Çoğul biçimi sadece bir örnekte gülücüklerle dolu biçiminde görü-
lür. dudaklarına gülücük yerleş-/otur- sadece dudaklar ile kullanılır, yüz ile 
kullanımı görülmez. dudaklarına/yüzüne gülücük yayıl- derlemde 5, yüzüne 
gülücük kondur- 3, sadece dudaklar ile kullanılan gülücük yerleş-/otur- 3, gü-
lücük don- 1, gülücüğü donup kal- 1 defa kullanılır.

dudaklarına/yüzüne gülücük yayıl- “Yüzünde veya dudaklarında çeşitli duy-
guları yansıtmak için gülümseme belirmek” x Yüzüne bir gülücük yayılmış-
tır. x Bir gülücük yayıldı ince dudaklarına. x Dudaklarına bir gülücük ya-
yıldı. x Bütün bunları düşündükçe, Duygu`nun yüzüne kocaman bir gülücük 
yayılıyordu.

yüzünde gülücüğü donup kal- “Gülerken büyük şaşkınlık yaşamak” x Ama 
sonra, “Ya Esra yanılıyorsa?” diye tasalanıveriyor, gülücüğü yüzünde do-
nup kalıyordu.

gülücük don- “Gülmenin şaşkınlığa dönüşmesi işareti belirmek” x Yüzündeki 
gülücük donarken, ikinci soruyu ekledim.

dudaklarına gülücük yerleş-/otur- “Gülümsemeye başlamak” x İnce, bıçakla 
çizilmiş gibi bir gülücük yerleşti dudaklarına. x Aklına komik bir şey gelmiş 
gibi dudaklarının kenarına yerleşen gülücük giderek genişliyordu. x Yanak-
ları hafifçe pembeleşmiş, dudaklarına belli belirsiz; ama benim çok iyi ta-
nıdığım bir gülücük yerleşmişti. Tek bir örnekte ise dudaklarına gülücükler 
yerleşti biçimi kullanılır. x Dudaklara, mutlu gülücükler yerleşti.

yüzü gülücük içinde ol-/yüzü gülücük dolu ol- “Yüzünde hoşnutluk ifadesi 
olmak” x Yüzü gülücük dolu. x Çomar’ın da yüzü gülücük içindeydi... x Bon 
Bon kız kardeşinin gülücüklerle dolu yüzüne bayılıyordu.

yüzüne gülücük kondur- “Gülümsemek” x Somurtkan yüzüne gülücük kondur-
malıyım. x Aynı anda kendine gelip, yüzüne masum bir gülücük kondurmayı 
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başaran Milla, “Susun lütfen, saygıdeğerler!” diye seslendi nazikçe. x Zey-
nep Kadın, Coşkun`un sesini duyunca kendini toparladı; yüzüne bir gülücük 
kondurdu.

yüzüne gülücüğü yapıştır-/yerleştir- “Gülümseme ifadesi takınmak” x Bunun 
da dudaklar ile kullanımı yok. x Ancak, en şirin gülücüğümü yüzüme yapış-
tırıp, “Özür dilerim, patron yarım saat sonra gelecek,” demek gerekiyordu. 
x Hemen en şirin gülücüğümü suratıma yerleştirip, saçlarımı havalandı-
rarak sordum. x Yüzüme salakça olduğunu kuvvetle tahmin ettiğim bir gü-
lücük yerleştirdim ve bekledim. x Yüzüne bir gülücük yerleştirmeye gayret 
göstermişti ama aslında gitgide endişeleniyordu. x Dudaklarıma gülücüğü-
mü yapıştırıp, “Buyur baaba!” dedim.

Tekil gülücük biçimiyle kurulan bu birleşikler ve eş dizimlilikler yanında, 
gülücükler biçimiyle de tanımlanması gereken yeni sözlük birimleri oluşturul-
maktadır. Derlemdeki örnekler ayrıntılı incelendiğinde dikkat çeken sonuçlar-
dan biri gülücükler saç- biçiminin kullanım sıklığındaki yüksekliktir. Gülücük 
saç- birleşiğinin örneği yokken gülücükler saç- derlemde 16 defa geçer ve 
yeni bir sözlük birimi, en azından gülücük altında tanımlanması gereken yeni 
bir anlam ifade eder. İstem olarak biri gülücükler saçmak veya biri birine 
gülücükler saç- biçiminde ortaya çıkabilmektedir. İlk bakışta yönelme eki isti-
yor görünse de örneklerin tamamında öyle olmadığı, “öylesine gülümsemek” 
anlamıyla, yönelme eki almış bir isim olmadan da kullanıldığı görülmektedir.

Gülücükler aç- birleşiği derlemdeki 7 örnekte yüzünde, 1 örnekte ise du-
daklarında ile eş dizimli olmak üzere derlemde 8 defa geçer. Toplam 10 ör-
nekte görülen ve bir örnekte dolaylı tümleçsiz, diğerlerinde dolaylı tümleçli 
gülücükler dağıt- anlamca gülücükler saç- ile benzerlik gösterir. Yüzünden 
gülücükler eksik olma- 5 defa tanıklanırken, dudaklarından gülücükler eksik 
olma- biçimi kullanılmaz. Derlemde sıklığı az olmakla birlikte anlamının ta-
nımlanması gereken gülücükler gönder- / gülücükler at-, gülücükler ver- gibi 
birleşiklere de rastlanır. Gerçi gülücükler at- biçimi alışılmış bir kullanım gibi 
durmaz. Ayrıca gülücükler atan’ın ağız olması da ilginçtir.

dudaklarında/yüzünde gülücükler aç- “yüzünde veya dudaklarında gülümseme 
emareleri görülmek, hoşnutluk ifadesi olarak gülümsemek” x Yüzünde nar 
çiçeği gibi gülücükler açtı o günden sonra. x Gördüğü manzara karşısında 
yüzünde gülücükler açmış. x Ahmet`in hüzünlü yüzünde birden gülücükler 
açmıştı.

gülücükler at-/gönder- (-a) “Birine uzaktan sürekli gülümsemek” x Annemle 
babam da yıkanınca, sanki akrabalarımıza gelmişiz gibi, ev sahipleriyle hiç 
konuşmadan, arada birbirimize gülücükler atarak televizyon izledik. x Ko-
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caman gülücükler atan bir ağzı vardı. x Pencereden tekrar bakan babaları-
na sahte gülücükler gönderdiler.

gülücükler dağıt- (-a) “Sürekli gülümsemek” x Bebekliğini durmadan, “agu-
cuk, gugucuk,” diye bebekçe sesler çıkararak, gülücükler dağıtarak geçirdi. 
(-a) “birine veya bir şeye sürekli gülümsemek”. x Sonra çocuğa öyle gülü-
cükler dağıtıp saçlarını savurur muydu? x Öteki dükkân komşularıyla se-
lamlaşıyor etrafına gülücükler dağıtıyordu. x Kırmızı taç yapraklarını sağa 
sola sallayarak etrafa gülücükler dağıtıyordu. x Peltek peltek konuşuyor, 
çevreye gülücükler dağıtıyordu.

gülücükler saç- (-a) (1) “Sürekli gülümsemek, gülümsemesine hâkim olama-
mak” x Gülücükler saçıyordu yüzü. x Merve`nin de yüzü gülmeye başlamış, 
biraz önceki üzüntülü hâli gitmiş, gülücükler saçmaya başlamıştı. x Oysa o 
gözler dünyada gördüğüm en güzel gülücükleri saçıyor. (2) (-a) “Hoşnut-
luğunu birine ve çevresine sürekli gülümseyerek ifade etmek”. x En şirin 
hâliyle ağabeyine gülücükler saçıyor, yaptığı boyama çalışmasının beğenil-
mesini bekliyordu. x Çanak öğretmenlerin gözüne girdiğimden beri beni ne-
rede görse gözlerini kocaman kocaman açarak tatlı tatlı gülücükler saçıyor. 
x Herkese gülücükler saçıp, gönülleri bir bir fethediyordu.

gülücükler ver- (-a) “Birine gülümsemek” x Ona gülücükler veriyor. x Yumuk 
yumuk baktı babaanneye, gülücükler verdi. “Uyandın mı?” Alara başını 
salladı.

yüzünden gülücükler eksik olma- “Sürekli gülümsemek, güler yüzlü olmak” x 
Yüzünden gülücükler hiç eksik olmazdı. x İşçilerden biri, genç adama ses-
lenmiş: İki gündür yüzünden gülücükler eksik olmuyor. x Ben mutlu olma-
yayım da kim olsun, diye yanıt vermiş, ilk defa baba oldum. Artık gülücükler 
yüzümden hiç eksik olmaz.

Gülümsemek

GYTOSU projesi çerçevesinde bir araya getirilmiş olan derlemde 4.067 
defa tanıklanan gülümsemek, sıklığı yüksek fiillerden biridir. Kalıcı isim ola-
rak da kullanılan gülümseme ve türevlerini dışarıda tutunca geriye gülümseme 
fiilinin kullanıldığı 3.931 örnek kalmaktadır. Bu sıklık, fiil hakkında çeşitli 
bilgilere ulaşmamıza izin vermektedir. Bunlardan ilki, proje çerçevesinde sık-
ça başvurduğumuz iki temel sözlükteki tanımların kontrolüdür.

Gülümsemek TS’de “Güler gibi olmak, hafifçe gülmek.” biçiminde tanım-
lanır, ayrıca yönelme hâli istediği belirtilir. Madde başı, TS’nin anlamı edebî 
eserlerden örneklerle tanıklama ilkesine uygun olarak Necati Cumalı’dan alı-
nan “Hep ona doğru bakar, göz göze geldiklerinde gülümserdi.” cümlesiyle 
tanıklanır. Fiilin istemi hakkında verilen yönelme hâli (-e) tanık cümle tarafın-
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dan desteklenmez. Derlemde, fiilin bağlamdan anlaşılan veya açıkça verilmiş 
bir dolaylı tümleç olmadan kullanıldığı örnekler, zorunlu öge olarak yönelme 
hâli almış bir ismi yönettiği örneklerden çok daha fazladır. Örnek olarak şu 
cümleler zorunlu bir dolaylı tümleç istemez:

x Hadi, biraz gülümse bakalım. x Bakın fotoğrafıma, gülümsüyorum. x 
Komisere bakıp acı acı gülümsemekle yetindi.

KAL, geçişsiz fiil olduğunu ve < gül-ü-mse-mek, eski Türkçe külümsi-mek 
kökünden türediğini belirttikten sonra gülümse- fiili için daha ayrıntılı bir ta-
nım ve daha fazla örnek sunar: “Ağzını açmadan iki yana doğru yaymak sûre-
tiyle ve ses çıkarmadan sâdece yüz ifâdesinin aldığı mânâ ile memnûniyetini, 
hoşnutluğunu belli etmek, hafifçe ve sessizce gülmek, tebessüm etmek.” Bu 
tanımı üç farklı edebiyatçıdan alınan örneklerle tanıklar. “İyi cevap vereme-
yeceğime emin bir tavırla gülümseyerek Arjantin hakkında ne bildiğimi sordu 
(Refik H. Karay). Sana taş attılar, sen gülümsedin / Dervişin bir çiçek attı, 
inledin (Necip F. Kısakürek). Sokakta giderken kendi kendime / Gülümsediği-
min farkına vardığım zaman / Beni deli zannedeceklerini düşünüp gülümsü-
yorum (Orhan V. Kanık).”

KAL’da gülümse- fiilinin geçişsiz olduğu bilgisi verilirken, yönelme hâ-
linde bir dolaylı tümleç istediğine dair bir ifade geçmez. Tanım gerçek duru-
ma daha yakın ve eyleminin yapılış biçimini anlattığı için ayrıntılıdır. Ancak 
“ağzını açmadan” ve “memnûniyetini, hoşnutluğunu belli etmek” kısımları 
derlemdeki örneklerimiz tarafından desteklenmez. Derlemden seçilen şu ör-
neklerde dişler başka türlü gösterilemeyeceği için tanımda geçen “ağzı açma-
dan” ifadesinin aksini göstermektedir.

x Haydi, gülümse artık,” dedi Cengiz Ağabey. “Senin gibi inci dişleri 
olan kızlara gülümsemek yakışır.” x Delikanlı otuz iki dişiyle birden gülümse-
di. x Bembeyaz inci dişlerini göstererek gülümsedi.

Derlem ayrıca gülümse- fiilinin “memnûniyetini, hoşnutluğunu belli et-
mek” yorumlarına açık örnekler yanında bu tür olumlu duyguları ifade etme-
yen aptalca, çapkınca, haince, hınzırca, kurnazca, şeytanca, tuhaf tuhaf gibi 
zarfla birlikte kullanılabildiğini, bu yüzden tanımın ayrıntılandırılması gerek-
tiğini gösterir. Hoşnutluk bir tarafa tam tersi bir duyguyu gösteren gülümse- 
fiilinin acı acı zarfıyla 36 tanık cümlede birlikte kullanılması dikkat çekicidir:

x Acı acı gülümsedi. x Bahçeye girince, birbirlerine bakıp kurnazca gü-
lümsediler. x Gözlerimi mavi gömleklinin gözlerine gömerek çapkınca gülüm-
sedim.
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Anlam ve Eş Dizimlilikler

Derlemdeki cümleler, gülümse- fiilini tanımlarken istemden hareketle üç 
farklı anlamı ayırmamız gerektiğini gösterir. Bunlardan ilk ikisi dolaylı tüm-
leç istemezken ikincisi yönelme hâlinde bir ismi zorunlu öge olarak ister. İlk 
tanımı şöyle yapabiliriz:

(1) “Sevinç, mutluluk gibi duyguları hafif gülme biçiminde bir yüz ifa-
desi ile belli etmek”. x Mutlu olmak istiyorsan gülümse. x Bir ara yan gözle 
bakıp gülümsedi bey kızı. x Padişah gülümsedi ve: “Ya, bunca zamandır sen 
beni kiminle sanıyordun?

Bu anlamda fiil zorunlu öge olarak sadece özne ister, ama zorunlu bir do-
laylı tümleç istemez. Dolaylı tümleç bağlamdan hareketle çıkarılamadığında 
da cümlede bir eksiklik hissedilmez. Oysa zorunlu ögeler verilmediği zaman 
anlam belirsizliği ortaya çıkar.

(2) “Hoşnutluk, hoşnutsuzluk, muziplik, alay vb. duyguları güler gibi ya-
parak açığa çıkarmak” x Güzel kız acı acı gülümsedi. x Peri kızı tatlı tatlı 
gülümsedi: “Kalmak için geldim, gitmeyeceğim.” x Kendi kendime konuştu-
ğumu fark eden İhtiyar muzipçe gülümsedi. Burcu gözleri tabağının içinde, 
utangaçça gülümsedi.

Bu anlamı birinci tanımla birleştirmek mümkündür. Ancak birinci anlam-
da tebessüm etmenin kendisi öncelikliyken ikinci anlamda duygunun dışa vu-
rumu daha baskın durmaktadır. Bu anlam, yukarıda işaret edildiği gibi çeşitli 
zarflarla eş dizimli olabilmektedir.

(3) (-a) “Nezaketen, sosyal ilişkileri yürütmek veya iletişim amacıyla bi-
rine / bir şeye hafifçe gülmek, tebessüm etmek”. x Şimdi ilk iş olarak, herkese 
gülümse ve selam ver. x Zehra, eşine gülümsedi. x Çocuk başını kaldırarak 
babasına gülümsedi.

Derlemde daha az örnekte ortaya çıkan bu üçüncü anlamda gülümse- ey-
lemi yapanı gösteren bir özne ve eylemin yöneldiği kişiyi veya varlığı göste-
ren yönelme eki almış bir dolaylı tümleç ister.

Derlem, hangi gülümseme- fiilinin hangi zarflarla birlikte kullanılabil-
diğini kolayca tespit etmeye imkân verir. Sıklığı bu kadar yüksek bir fiilde 
bütün eş dizimliliklerin tamamını bu yazı çerçevesinde göstermek gereksizdir. 
Sıklığı yüksek olanlar şöyledir:

gülümseyerek bakmak (185) x Her seslendiğimde gülümseyerek bakıyordu 
bana.

tatlı tatlı gülümsemek (42). x Annem de tatlı tatlı gülümsedi.
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gülümseyen yüz (35) x Ancak hayalimde, öğretmenimin gülümseyen yüzü be-
lirdi.

acı acı gülümsemek (28) x Selim Amca yalnızca acı acı gülümsedi.

gülümsemekle yetinmek (27) x Yalnızca gülümsemekle yetindi.

kendi kendine gülümsemek (24) x Küçük köpeğin yaptıklarını düşünüp kendi 
kendine gülümsedi.

belli belirsiz gülümsemek (17) x Sevgili ortağına baktı, belli belirsiz gülümsedi.

gülümseyerek yanıtlamak (16) x Sözcü bilgin bu soruyu gülümseyerek yanıt-
ladı.

gülümseyerek cevap vermek (16) x Berber amca ise hafif gülümseyerek cevap 
verdi.

hınzırca gülümsemek (14) x Birkaç saat sonra döndüğünde hınzırca gülümsü-
yordu.

gülümsedikten sonra (12) x Bilirdim onun bana gülümsedikten sonra gidip yat-
tığını.

Bu eş dizimliliği yüksek biçimlerin her biri ayrı birer sözlük birimi oluş-
turmazlar. Ancak sözlükleşme yolunda olanların varlığı dikkat çekicidir. Ör-
nek vermek gerekirse derlemde 35 defa geçen gülen yüz sadece bir örnekte 
yeni bir anlamla karşımıza çıkar:

gülen yüz “Mutluluk, sevinç, hoşnutluk gösteren çizim veya emoji” x Büyük 
harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kul-
lanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

Derlemde gülümse- fiilinin eş dizimlilik konusuyla ilgili olarak dikkat çe-
kici başka hususlar da görülmektedir. Örnek olarak göz ve gülümse- tek bir ör-
nekte gözleri gülümse- biçiminde görülürken gülümseyen göz yedi defa geçer. 
Buna karşılık göz’ün özne olduğu bir cümle bulunmaz. Bu durum bize sadece 
sözlükçülük için değil gramer çalışmaları için de önemli ipuçları vermektedir:

x Tam o sırada balkon kapısında sarı bir oğlan belirdi; on-on iki yaşla-
rında, kısık mavi gözleri gülümseyen bir oğlan. x “Sen yaparsın kızım” dedi 
babası gülümseyen gözlerle.

Tekil Biçimler ve Sıklık

Gülümsedi, gülümseyerek ve gülümsüyordu derlemde gülümse fiilinin en 
sık kullanılan tekil biçimleridir. Derlemi oluşturan metinlerde çocuk edebiyatı 
önemli bir yer tuttuğundan, kurmaca metinler için alışılmış anlatım tabanını 
oluşturan –DI ile çekimlenmiş biçimlerin sıklığının yüksek olması şaşırtıcı 
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değildir. Ancak ikinci sırada gülümseyerek biçiminin yer alması, -erek ekini 
Türk çocuklarının geç edindiği yönünde tartışmaya açık araştırma sonuçları 
nedeniyle şaşırtıcıdır.

Gülümse- fiilinin metinlerde geçen tekil biçimleri ve sıklıkları şöyledir.

Tekil Biçim Sıklık Tekil Biçim Sıklık
gülümsedi 1399 gülümsedik 16 
gülümseyerek 1112 gülümsedikçe, gülümsüyormuş 15 
gülümsüyordu 255 gülümserdi 14 
gülümsüyor 166 gülümsemesin, 13 
gülümseyen 151 gülümsedikten sonra, gülümseyince 12 
gülümsemiş 137 gülümseyecek (zaman), gülümsüyorlar 11 
gülümseyip 76 gülümsüyordum 10 
gülümsedim 72 gülümseyin 8 
gülümsediler 61 gülümsemişler, gülümsüyorsun 7
gülümsemek 31 gülümserim, gülümsemeden edeme- (zf.). 6
gülümsemekle 29 gülümsemekten, gülümserler, gülümsese, 

gülümseyiverdi, 
5

gülümsediğini 28 gülümsediği, gülümsediklerini 
gülümsemedi, gülümsemez, gülümserdim, 
gülümseyecek (sf.)

4

gülümse, gülümserken 22 gülümsemektir, gülümsedim mi 
(soru) gülümsemede, , gülümsemekte, 
gülümsemişlerdi, gülümsemiyor, 
gülümsemiyordu, gülümsermiş, 
gülümsüyoruz

3

gülümsemişti 19 gülümsediğimi, gülümsediğinde, 
gülümsediklerinde, gülümsedin 
gülümsemekteydi, gülümsemeli, 
gülümsemeliyiz, gülümsemezdi, 
gülümsemiştim, gülümsemiştin, 
gülümser, gülümseriz, gülümserlerdi, 
gülümsersiniz, gülümsesin, gülümseyecek 
miyim, gülümseyecekti, gülümseyemiyor, 
gülümseyiniz, gülümsüyorduk, 
gülümsüyordun, gülümsüyordur 

2
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gülümsüyorlardı, 
gülümsüyorum 

18 gülümsediğinin, gülümsedikleri, 
gülümsediklerine, gülümsediniz 
gülümsemektedir, gülümsememek, 
gülümsememek, gülümsememiş, 
gülümsemese de, gülümsemesin mi, 
gülümsemeyen, gülümsemeyiniz, 
gülümsemeyiz, gülümsemezmiş, 
gülümsemiştik, gülümser gibi, 
gülümserdik, gülümserlerken, 
gülümserseniz, gülümsesem, 
gülümsesen, gülümsesene, gülümseseydi, 
gülümseyedursun, gülümseyebildi, 
gülümseyebiliyordu, gülümseyebiliyordu, 
gülümseyecek mi, gülümseyecekleri, 
gülümseyecekmiş, gülümseyecektir, 
gülümseyelim, gülümseyiverirdi, 
gülümseyivermişti, gülümsüyorlarmış, 
gülümsüyorsam, gülümsüyorsunuz 

1

Tablo 2: Gülümse fiilinin tekil biçimlerinin sıklığı.

Sonuç

Buraya kadar, bir proje çerçevesinde oluşturulan derlemden hareketle, 
derlem temelli bir sözlük çalışmasında sözlüklerin birinci amacı olan sözlük 
birimlerinin tanımının daha ayrıntılı yapılacağı ve yapılan tanımın zengin ör-
neklerle tanıklanabileceği iki sözcük üzerinden örneklendirilmeye çalışıldı. 
Mevcut sözcüklerdeki tanıklar, araştırmacıların çeşitli nedenlerle ilginç bul-
duğu edebî metinlere dayanmaktadır. Bu ise sözlük birimlerinin yetersiz ta-
nımlanması ve tanıklanması sonucunu doğurmaktadır. Derlem temelli sözlük 
çalışmaları sayesinde bireysel tercihler bir tarafa bırakılarak gerçek kullanım-
lardan sistematik sözlükler hazırlamak mümkün olacaktır.

Derlem temelli çalışmalar, kelimelerin eş dizimliliğini görme fırsatı da 
vermektedir. Bu da gülücük örneğindeki yüz ve dudaklar ile, gülümse- fiilinin 
gülümseyen göz gibi kolayca gözden kaçabilecek eş dizimliklerini de belirle-
mek mümkün olmaktadır. Eş dizimlilikler ise yukarıda gösterilmeye çalışıldı-
ğı üzere tanımların daha iyi yapılmasına katkıda bulunmaktadır.

Derlem temelli çalışmalar, kelimelerin tekil ve eş dizimli biçimlerinin 
sıklığını ölçme imkânı sunmaktadır. Akademik araştırmalarda elbette sık kul-
lanılan biçimler kadar az kullanılan biçimler de değerlidir. Ancak dil eğitimi 
açısından sıklık bilgisi önemlidir. Ana dili eğitiminde olduğu kadar yabancı-
lara Türkçe öğretiminde de öğrenci, sıklığı yüksek sözcükler veya eş dizimli 
birliklerle daha erken ve daha sık karşılaşacaktır. Bu nedenle sıklık bilgileri-
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ni göz önünde bulunduracak, sıklığı yüksek sözcükleri ve birlikleri öncelikle 
öğretecek eğitici metinlere ihtiyaç vardır. Derlem temelli sözlük çalışmaları, 
araştırmacılara bu yönde ciddi fırsatlar sunmaktadır.

Hangi kelimenin hangi biçiminin hangi sıklıkta ve hangi sözcüklerle ger-
çekten bir arada kullanılabildiğini kontrol imkânı sunan zengin bir derlem, 
şüphesiz dil bilgisi araştırmalarını ciddi anlamda destekleyecektir. Örnek ola-
rak derlemde sıklığı küçümsenmeyecek derecede yüksek olan gülümse- fi-
ilinin gülümsemiş biçiminde bir sıfat-fiil kullanımı hiç yoktur. Yukarıda da 
işaret edildiği gibi göz ve gülümse- de gülümseyen göz biçiminde ortaya çıka-
bilmektedir.

Derlem oluşturma çalışmalarına göre derlemden hareketle yapılmış dil 
incelemeleri daha da yenidir. Derlem ve Türk dili incelemelerinde keşfedilme-
yi bekleyen pek çok husus araştırmacılarını beklemektedir.
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BAYAN ÇOR BİTİGLERİNE GÖRE  
UYGURLARIN ERKEN TARİHİ

Ahmet B. ERCİLASUN*

Orhun Uygur Kağanlığı’nın ikinci hükümdarı Bayan Çor (Moyun Çor) 
747-759 yılları arasında 12 yıl kağanlık yapmış ve kendi adına üç yazıt/anıt 
diktirmiştir. Bayan Çor, diktirdiği anıtlar için bitig terimini kullanır: Bıŋ yıllık 
tümen künlük bitigimin belgümün anta yası taşka yaratıtdım. (Bin yıllık on 
bin günlük yazıtımı, belgemi orada yassı taşa yaptırttım.) (Şine Us D 9).

Bayan Çor’un diktirdiği anıtlar sırasıyla Tes (750), Taryat (753) ve Şine 
Us (759) anıtlarıdır. Anıtlarda aşınmalar dolayısıyla okunamayan birçok yer 
vardır. Ancak aşınmış yerler bazen diğer anıtla tamamlanabilmektedir. Bu ba-
kımdan Bayan Çor anıtlarının karşılaştırılarak incelenmesi gerekir. Öte yan-
dan tarihî bilgiler için Çin kaynaklarıyla da karşılaştırma yapılmalıdır.

Bu yazıda, anıtlarda bulunan Uygurların erken tarihiyle ilgili bölümler 
birbirleriyle ve Çin kaynaklarıyla karşılaştırılarak bazı sonuçlara ulaşılmaya 
çalışılacaktır.

Tes anıtında Uygurların en erken tarihiyle ilgili bölüm şöyledir1:

K 1 … teŋri kılıntukda Uygur Kagan olurmış. Bök ulug kagan ermiş. K 
2 … olurmış. Anıŋ ili2 üç yüz yıl il tutmış. Ançıp bodunı barmış. K3 … mış. 
Buzuk başın akıza Uçuz Kölke atlıgın töke barmış.

İlk kelime Klyaştornıy ve Berta tarafından öŋre okunmuştur (Berta 2010: 
228). Araştırıcıların birçoğu ise kelimeyi teŋri okumuşlardır; bu okuyuşun 
bağlama daha uygun olduğu muhakkaktır. Mert yayınında ikinci cümlenin so-
nunda ermiş kelimesi bulunmamaktadır (Mert 2009: 127-128). Ancak birçok 
yayında ermiş kelimesi vardır ve bu kelime bağlama aykırı değildir.

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi (Emekli). 
1 Tes K 3’teki metnin sonu Taryat D 2’de de vardır: … akıza barmış. Uç(uz Kö)lke atlıgın 

töke barmış. Tes yazıtındaki metin daha eksiksiz olduğundan yorumlamak için onu seçtim.  
2 Metni yayımlayanlar, ince l ile yazılan kelimeyi ėl / el okumuşlardır. 
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Karjawbay ve Şinehüü tarafından ÇK, Klyaştornıy tarafından b(ü)kü oku-
nan ikinci cümlenin ilk kelimesi Tekin tarafından bök olarak düzeltilmiştir. 
Tekin, DLT’de “aşık kemiğinin bir yüzündeki tümsek veya yükseklik”, Kır-
gızcada “tepe, yükseklik, yüksek yer” anlamlarında geçen bök sözüne daya-
narak söz konusu düzeltmeyi yapmış ve kelimeye “yüce” anlamını vermiştir 
(Tekin 2004: 315-316).

İkinci satırın sonundaki barmış sözü Mert yayınında yoktur (Mert 2009: 
127-128). Tekin, daha önce kıza okunan kelimeyi de akıza olarak düzeltmiştir 
(Tekin 2004: 316)3.

Tekin, K 1’deki ikinci cümleyi “Yüce ve ulu kağanlarmış.”, K 3’te boz ok 
b(a)şın (a)k(ı)za okuduğu ibareyi de “Boz Ok liderini hücum ettirip…” olarak 
çevirmiştir (Tekin 2004: 316-317).

Metni yayımlayan üç araştırmacının çevirileri şöyledir:

Berta: K 1 … Doğuda (kk. ileriye doğru) -yaratıldıktan sonra- uygur 
kağanları hüküm sürmüşler. Bök[ü] büyük kağan imiş.

K 2 … hüküm sürmüşler. Eli üç yüz yıl el olarak tutmuşlar. Sonra bodunu 
gitti.

K 3 … [uygur kağanı] Bozok (Buzok) başını Uçuz gölüne sevk edip (kk. 
akıtıp), atlısını [kaçakların ardına] dökmüş (Berta 2010: 232-233)4.

Mert: K 1 …. Gökyüzü yaratıldığında Uygur kağanı tahta oturmuş. (O) 
yüce ve ulu kağan [imiş]

K 2 … tahta oturmuş. Onun devleti üç yüz yıl yaşamış. Ondan sonra halkı 
…

K 3 … Boz-Ok liderine hücum ederek atlısıyla [onu] Uçuz Göl’e dökü-
vermiş (Mert 2009: 129).

Aydın: K 1 <…> yer (ve) gök yaratıldığında Uygur kağanı tahta oturmuş. 
(O) yüce (ve) büyük kağan imiş.

K 2 <…> tahta oturmuş. Onun yurdu, üç yüz yıl yurt tutmuş, sonra halkı 
gitti.

K 3 <…> Boz Ok(ların) liderini hücum ettirip (düşmanı) Uçuz Gölü’ne 
atlarıyla (birlikte) döküvermiş (Aydın 2011: 33-34).

3 Aynı kelime hakkında Erdal’ın görüşü için bk. 5 No.lu dipnot. 
4 Berta’nın eseri 2004’te Szeged’de yayımlanmıştır ve Macarcadır. Macarcadan Türkçeye 

çeviri Emine Yılmaz’a aittir. 
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Metni yayımlayanlar ve Tekin K 3’teki ilk kelimeyi Boz Ok okuyup “Boz 
Ok” biçiminde anlamlandırmışlar, yani Boz Ok’u bir boy adı gibi düşünmüş-
lerdir. Baş kelimesine de “Bozokların lideri, başı” anlamını vermişlerdir. Saa-
dettin Gömeç, Bozok adının çok sonra ortaya çıktığını söyleyerek buna itiraz 
eder; ibareyi buzuk başı okuyarak “bozguncuların başı” biçiminde anlamlan-
dırır (Gömeç 2011: 45).

Gömeç itirazında haklıdır; 8. yüzyıla ait hiçbir kaynakta Bozok boy adı 
geçmemektedir.

Türk Kağanlığı ile ilgili kitabımda Buzuk Baş’ın “bozuk veya buzlu tepe” 
anlamında bir dağ adı olması gerektiğini ileri sürmüştüm (Ercilasun 2016: 
223)5. Bugün de aynı görüşteyim. Buzuk’tan sonra gelen başın kelimesindeki 
ekleri de “iyelik + yükleme” olarak değil “yardımcı ses + vasıta hâli eki” ola-
rak kabul ediyorum.

Benim çevirim şöyledir:

K 1 … gök yaratıldığında Uygur kağanları tahta oturmuş. Yüce, ulu ka-
ğanlar imişler.

K 2 … tahta oturmuş. Onların devleti üç yüz yıl hüküm sürmüş. Böylece 
(onların) milleti refah içinde olmuş.

K 3 … -mış. (Ordusunu) Buzuk Dağı’ndan akıtarak (düşman) atlılarını 
Uçuz Göl’e dökmüş.

Köktürk ve ilk Uygur metinlerinde bugünkü gibi bütün kelimeleri içi-
ne alan bir çokluk eki yoktur. Dolayısıyla bu dönem metinleri aktarılırken 
bağlam gerektiriyorsa çokluk eki kullanarak aktarma yapmak gerekir. K 2’de 
devletlerinin 300 yıl sürdüğü belirtildiğine göre ilk satırdaki Uygur kagan tek 
kişi olamaz. Burada ilk 300 yıl içindeki kağanlar kastedilmektedir.

K 2 satırının sonundaki barmış, “gitmiş” demek olamaz. Çünkü git- fiili, 
“Nereye?” sorusuna cevap olacak bir tamlayıcı ister. Burada böyle bir tamla-
yıcı yoktur. Fiil için iki türlü metaforik anlam düşünülebilir: 1) yok olmuş, 2) 
müreffeh olmuş. Sonraki satırlarda Uygurların yok olmadığı anlaşıldığından 
ilk anlam düşünülemez. Bar- fiilinin “müreffeh olmak” anlamı ise ermek bar-
mak ikilemesi içinde KT D 23, K 1 ve BK D 19, 29’da vardır.

5 Erdal da kelimeyi yer adı olarak düşünür. Ancak o, Tekin’in akıza çözümüne de -Xz- ekli 
fiillerin -A zarf-fiil ekini alamayacağı gerekçesiyle itiraz etmiş ve akıza yerine kaza oku-
mayı tercih etmiştir. Ona göre kaz- “atı, uzaklaşamayacak şekilde bir yere tutturmak/bağ-
lamak” demektir (Erdal 1991: 360).
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Akız- fiili DLT’de yoktur ama, akız- gibi ettirgen çatılı olan akıt- fiili vardır 
ve “akın yaptırmak” anlamındadır: “Beg akınçı akıttı.”, “Bey, düşman üzerine 
bir birlik gönderdi.” (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 103). Dolayısıyla araştır-
macıların “sevk etmiş, hücum ettirmiş” biçiminde verdikleri anlam doğrudur. 
Ben yukarıdaki aktarmamda “akıtarak” kelimesini özellikle kullandım. Çünkü 
akıt- fiili “akın ettirmek” anlamında bugün de kullanılabilir. Üstelik metinde 
ordu dağdan sevk edildiği için “akıtarak” aktarması daha uygun düşer. Benim 
aktarmamda itiraz edilecek nokta, vasıta hâli eki taşıyan bir kelimeyi çıkma 
hâliyle aktarmış olmamdır. Tabii ki “Buzuk Dağı ile” de diyebilirdim, ancak 
“Buzuk Dağı’ndan” biçiminde aktarma hedef dilin selikasına daha uygundur. 
Aslında vasıta hâli ekinin bu işlevi Tunyukuk’ta tespit edilmiştir: “… bu yolun 
yorısar yaramaçı tidim.”, “… bu yolla yürüsek uygun olmaz dedim,” (T 23); 
“ … ol yolun yorısar unç tidim.”, “… o yoldan yürümek mümkün dedim.” 
(T 24). Erdal da bu örneği verir ve ilgili bölümü İngilizceye “if we walk this 
way” diye çevirir (Erdal 2004: 378).

Tes K 1-2’den çıkan sonuç Uygurların erken tarihi için önemlidir. Uygur 
kağanları, teŋri kılıntukda “gök yaratıldığında” tahta oturduğuna göre bura-
da Uygurların başlangıç dönemi anlatılmaktadır. Tıpkı KT D 1’de “Yukarıda 
mavi gök, aşağıda kara yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. 
İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumın Kağan, İstemi Kağan hükümdar ol-
muş.” denildiği gibi. Bayan Çor da dünya yaratıldığında kendi atalarının tahta 
oturduğunu söylüyor.

İkinci satıra göre ilk Uygur kağanları 300 yıl hüküm sürmüşler ve milleti 
refaha kavuşturmuşlar. Uygurların ilk dönemi olarak belirtilen bu 300 yıllık 
dönemin, Türk Kağanlığı’ndan (552’den) önceki dönem olduğu muhakkaktır. 
Klyaştornıy (1986: 162-163) ve Sertkaya da (1995: 309) aynı görüştedir. Bu 
dönem, Çin kaynaklarında Gao-çı ve Tie-le (Tölis) olarak belirtilen boylar 
federasyonu dönemidir. Demek ki Bayan Çor’a göre federasyonu yönetenler 
Uygur kağanlarıdır.

Tes K 3’te bir olaydan bahsedilmektedir. Buzuk/Bozok ve başın kelime-
lerinin farklı okunup farklı anlamlandırılması yüzünden olayın ne olduğu tam 
olarak anlaşılamamaktadır. Berta’ya göre Uygur kağanı, Bozok başını Uçuz 
Göl’e sevk etmiş, atlılarını da kaçakların ardına dökmüş. Mert’e göre Bozok 
liderine hücum ederek atlısıyla Bozok liderini Uçuz göle dökmüş. Aydın’a 
göre Bozokların liderini hücum ettirip düşmanı Uçuz Göl’e atlarıyla birlikte 
dökmüş. Ben Buzuk Baş’ı bir dağ tepesi olarak, -n ekini de vasıta hâli eki 
olarak düşündüğüm için olayı şöyle tasarladım: Bir Uygur başbuğu, ordusunu 
Buzuk Dağı’nın tepesinden aşırtıp akıtıyor ve düşman ordusunu Uçuz Göl’e 
döküyor.



235Ahmet B. ERCİLASUN

Uygurların erken tarihinde bir Uygur başbuğunun kendisinden kat kat 
güçlü bir Köktürk ordusunu bozguna uğratması olayı vardır. Eski Tang Tari-
hi’nin Uygurlar bölümünde anlatılan olayı Liu Mau-Tsai’nin eserinden isim-
leri sadeleştirerek aktarıyorum.

“Uygurlar, Sie-yen-to’nun kuzeyinde, Selenge kıyısında yaşıyorlardı. Su 
ve otlak arayarak oturdukları yeri değiştiriyorlardı. 50.000 seçkin askere sa-
hiptiler ve nüfusları yaklaşık 100.000 kişiydi. Önce Te-kien Erkin hükümdar-
ları oldu. Sonra öldü. Oğlunun adı Pusa idi. Birlikler onu bilge olarak gördük-
lerinden reis seçtiler. 627’de veya az sonra Pusa, Sie-yen-tolar ile Köktürk-
lerin kuzey sınırına saldırdı. Köktürk hükümdarı İl Kağan, oğlu Yüku Şad’a, 
100.000 atlı ile onlara karşı savaşmasını emretti. Pusa 5.000 atlıya komuta 
ediyordu. Köktürkleri Ma-lie Dağı kenarında yenilgiye uğrattı. Sonra onları 
kuzeye doğru, Altay Dağı’na kadar takip etti. Onlara saldırmaya devam etti 
ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Onların adamlarını da esir aldı. O günden 
sonra Uygurlar çok güçlendi.” (Liu 2006: 468).

Yukarıda anlatılan olayda Uçuz Göl ve askerleri bu göle dökmekten söz 
edilmiyorsa da Uygur başbuğunun Köktürkleri ağır bir yenilgiye uğratması, 
Tes yazıtındaki anlatımla örtüşmektedir. Çin kaynağındaki iki ayrıntı, örtüş-
meyi desteklemektedir. Birincisi bozgunun dağlarda olmasıdır. Ma-lie Dağı 
ve Altaylar. Tes yazıtındaki Buzuk Baş, Ma-lie Dağı veya Altayların herhangi 
bir bölümü olabilir. İkinci nokta, bu olaydan sonra Uygurların çok güçlen-
miş olmasıdır. Üstelik bu olayın akabinde Uygurlar, Sie-yen-to’larla birlikte 
Gobi’nin kuzeyindeki bozkırlara hâkim olmuşlar, Köktürklerin yerini almış-
lardır. Kısa bir yazıtta, ancak önemli olayların yer alması tabiidir. Pusa’nın 
5.000 atlı ile 100.000 kişilik bir Köktürk ordusunu yenmesi ve bunun üzerine 
Uygurların çok güçlenmiş olması önemli bir olaydır ve bence bu kısa yazıtta 
anılmaya değer bulunmuştur.

Eski Tang Tarihi’nin Uygurlar bölümünde Uygurlarla ilgili çok önemli 
bir olay daha anlatılmaktadır. Bunu da sadeleştirerek aktaralım.

Uygurlar, Köktürklerin itaati altına girmişlerdi. Artık onlara Te-le deni-
liyordu. Köktürkler devleti kurduklarından beri doğuda ve batıdaki işgal sa-
vaşlarında ve kuzeydeki yabani bölgeye hâkim olmak için onlardan yararla-
nıyorlardı. Sui hanedanı hükümdarlarından Kay-huang’ın son yıllarında bir 
Çin prensi Köktürklere saldırdı ve Tardu Kağan’ı ezici bir yenilgiye uğrattı. 
Bunun üzerine Te-le’ler dağıldı. 605 yılında Batı Köktürklerden Çulo Kağan, 
Te-le’lerin birliklerine saldırdı ve onların çok sayıda malını ele geçirdi. Ayrıca 
Sie-yen-to’lara güvenmiyor, onların ayaklanacağından korkuyordu. Sonunda 
onların birkaç yüz reisini topladı ve hepsini öldürdü. Bunun üzerine Te-le’ler 
ayaklandı. Ancak o zaman Te-le’ler, Buguları, Tongraları, Uygurları, Bayırku-
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ları ve Fu-lo-bu’ları birleştirdiler; (reisleri) ise erkin unvanını taşıyordu. Daha 
sonra kendilerini Uygur olarak adlandırdılar (Liu 2006: 467).

Çeşitli Çin kaynaklardaki kayıtlara dayanan Ekrem, 605 olaylarını şöyle 
özetlemiştir:

605 yılında Gök Türk Çulo Kağan’ın zulmünden Tie-le boylarıyla birlikte 
kaçan Wey-he, Bugu, Toŋra, Bayırku ve Fu-luo boyları isyan ederek birlik 
olmuşlardır. Birlik oluşturan bu boylar kendilerine (reislerine-ABE) irkin un-
vanını vermişler, birliğin adını da Hui-he (Uygur) olarak beyan etmişlerdir 
(Ekrem 2015: 218).

Eski Tang Tarihi’ndeki bilgiler Pusa olayından hemen önce verilmekte-
dir. Bu bilgilere göre 552’de Türk Kağanlığı kurulunca Uygurlar onlara tabi 
olmuşlar ve onlar için çalışmışlardır. Adları henüz Uygur değil Te-le’dir; daha 
doğrusu Uygur, Te-le’lerin bir boyudur. Tardu Kağan’ın yenilgisi ve Batı Kök-
türk tahtına Çulo Kağan’ın oturması, Uygur erken tarihinin çok önemli olayla-
rına yol açmıştır: 1) Çulo, dağılmış olan Te-le boylarına saldırıyor ve onların 
mallarını (hayvan sürüleri anlaşılmalı) gasp ediyor. 2) Uygurların müttefiki 
olduğu anlaşılan Sie-yen-to’ların 300 başbuğunu öldürüyor. 3) Bunun üzerine 
Te-le’ler ayaklanıyor ve Bugu, Tongra, Uygur, Bayırku, Fu-lo-bu (Ekrem’de 
Fu-luo) boyları birleşiyor; erkin unvanlı bir başbuğ tarafından yönetiliyorlar. 
4) Bu boylar daha sonra kendilerini Uygur olarak adlandırıyorlar.

Demek ki Uygur adı, daha önce Te-le’lerin bir alt boyu olarak mevcut 
olmakla birlikte beş Te-le boyundan oluşan bir federasyonun Uygur adını al-
ması, Çulo Kağan’a başkaldırmalarının sonucudur. Anlaşılan beş boy içindeki 
Uygurlar ayaklanmada başı çekmişler, liderlik yapmışlar ve bundan dolayı da 
beş boydan oluşan birliğin hepsine birden Uygur adı verilmiştir.

Bence Batı Köktürk kağanı Çulo da Uygurların hafızasından silinmemiş-
tir. Taryat yazıtının doğu yüzünün birinci satırında şöyle denilmektedir:

Yollug Kagan …. Bumın Kagan, üç kagan olurmış. İki yüz yıl olurmış.

Bazı önemsiz küçük ses farklarını bir yana bırakırsak metni yayımlayan-
ların hepsi bu satırı aynı şekilde okumuşlardır. İki kağan arasındaki boşluğun 
İstemi Kağan şeklinde doldurulması gerektiği de açıktır6. Üç kağan’la başla-
yan 200 yıllık hâkimiyetten de 552-745 arasındaki Köktürk Dönemi’nin kas-
tedildiği bellidir. Tekin de aynı görüştedir (Tekin 2004: 175).

Ancak Yollug Kağan’ın kimliği üzerinde hiç kimse durmamıştır. Bayan 
Çor, Köktürk kurucu ataları arasına niçin bir üçüncü kağan eklemiştir? Bumın 

6 Tekin yayınının çevirisinde boşluk “İstemi Kağan?” şeklinde doldurulmuştur (Tekin 2004: 
181).  
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Kağan’ın adını zikreden Bayan Çor’un Köktürk bengü taşlarını gördüğü mu-
hakkaktır. Taryat’ın bu satırındaki bilgiler, ancak Bayan Çor’un bengü taşları 
görüp okuması ve Köktürklerin 200 yıllık hâkimiyet dönemlerini bilmesiyle 
açıklanabilir. Fakat Bayan Çor’un bildiği, unutmadığı bir şey daha var: Çulo 
Kağan’ın, atalarına yaptıkları. Çin kaynaklarında Çulo olarak geçen adın 
Türkçesi büyük bir ihtimalle Yollug’dur ve kuruluş tarihinden çok uzak olma-
yan bir tarihte (603-611) hüküm sürmüştür.

Taryat bitiginde Yollug ve Bumın kağanların anıldığı satırdan hemen son-
ra Uçuz Köl olayının yer aldığı satır gelir. (Düşman)ın Uçuz Köl’e döküldüğü 
bildirildikten sonra da aynı satırda (D 2) altı boyun adı sayılır: Kadır, Kasar, 
Ebdi, Bersil, Yatız, Oguz.

D 3’te okunamayan epeyi harften sonra metin şöyle devam eder: … Eçüm 
apam sekiz on yıl olurmış. Ötüken ili, Ögres ili , ikin ara Orkun ügüzde.

Aynı bölüm Tes yazıtının kuzey yüzünde şöyledir:

K 4 … Ebdi, Bersil, Kadır, Kasar anta barmış. Ol bodunum Keŋkeresde

K 5 … öŋre Tabgaçka bazlanmış. Uygur kagan tok olurmış. Yitmiş yıl 
ermiş.

Birbirini tamamlayan iki metni dikkate alarak olayları sıralayabiliriz: Uy-
gur başbuğu, düşmanı Uçuz Göl’e dökmüş. Kadır, Kasar, Ebdi, Bersil, Ya-
tız, Oguz (son ikisi Tes’te yok.) boyları o zaman oradan gitmişler. Milletim 
(Uygurlar) Keŋkeres’te (kalmış?)… (Daha sonra ) doğuda Çin’e tabi olmuş. 
Uygur kağanları tok (mutlu, müreffeh) olarak hüküm sürmüşler. Bu durum 70 
yıl sürmüş (Taryat’ta 80 yıl).

Burada anahtar kavram Tabgaçka bazlanmış “Çin’e tabi olmuş”tur. Uy-
gurlar, Sie-yen-to’lar ve daha birçok boyun 627’de Köktürklere isyan etme-
sinden sonra bilindiği gibi son Köktürk Hükümdarı İl Kağan da 630’da Çin 
tarafından tutsak edilmiş ve Türk Kağanlığı’nın ilk dönemi sona ermişti. 
627’den itibaren bozkır bölgesini Çin’e tabi olarak Sie-yen-to’lar ve Uygurlar 
yönetmişlerdir. 627-646 arasında Sie-yen-to’lar, 646-684 arasında Uygurlar 
diğer boylara hâkimdir. İşte Tes ve Taryat’ta anlatılan da bu dönemdir.

Bayan Çor’un, Sie-yen-to ve Uygur Dönemlerini bir bütün olarak dü-
şündüğü anlaşılmaktadır. Aslında ikisi de Tölis (Tie-le) boyu idi ve dönemin 
bütün olarak düşünülmesinde yanlışlık yoktur. 646’ya kadar Uygurlar, Sie-
yen-to’lar üzerinden Çin’e bağımlı (bazlanmış) idiler ama bu gevşek bir ba-
ğımlılıktı. Bozkırdaki diğer boyların hâkimleri onlardı.

Sie-yen-to ve Uygur hâkimiyetinin Çin’e bağımlı olarak sürdüğü 627-684 
yılları arası bugünkü takvim hesaplamasıyla 57 yıldır. İkinci dönem Türklerin 
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Ötüken’i geri alıp Uygurlara hâkim olduğu tarih tartışmalıdır. Birçok tarihçi 
bu tarihi 687 olarak kabul eder. O takdirde 60 yıl söz konusudur. Anlaşıldığına 
göre Bayan Çor bu dönemi, o zamanın takvim hesaplamasına göre 70 veya 80 
yıl kabul etmektedir.

Tes ve Taryat anıtlarının bu satırlarından öğrendiğimiz bir şey de 627’den 
sonra Uygurların bir süre Keŋkeres’te kaldıklarıdır. Köl Tigin bengü taşının 
doğu yüzünün 39 ve 40. satırlarında Köktürklerin Demirkapı Seferi’nden bah-
sedilirken Kara Türgişlerin isyan ettikleri ve Keŋeres’e doğru gittikleri, Köl 
Tigin’in de oraya gidip isyanı bastırdığı anlatılır. Bu durumda Keŋeres/Keŋ-
keres’in Sır Derya kıyılarında olduğu anlaşılıyor. Demek ki 627’de Köktürk 
ordusunu Altaylara kadar kovalayıp onları yendikten sonra Pusa ve yönettiği 
Uygurlar Keŋkeres’e kadar uzanmışlar.

Tes anıtında sayılan altı boy da Uygurların erken tarihi için önemlidir. Bir 
kere Çin kaynaklarında asıllarından çok uzaklaşmış biçimlerde geçen boyların 
Türkçe asıllarının ne olduğunu öğreniyoruz. Oguz zaten bilinen bir addır. Yatız 
ise bengü taşlarda Ediz olarak geçer (KT K 5-6).

961 tarihli Tang Sülalesi Önemli Dokümanlar ve 976-983 tarihli Taiping 
Devri Evrensel Coğrafyası adlı Çin kaynaklarına göre Orhun Uygurlarının ilk 
hükümdarı Kutlug Bilge Köl Kagan (744-747) kendisini dokuz boyun kağanı 
olarak ilan etmiştir. Bu boylar şunlardır: 1) Uygur, 2) Bugu, 3) Kun, 4) Bayır-
ku, 5) Toŋra, 6) İzgil, 7) Çi-bi / Çi-bi-yu, 8) A-bu-si / A-jie-si, 9) Gu-lun Wu-
gu-kong / Gu-lun Wu-gu-si. Aynı kaynaklara göre dokuz boydan ilk yedisi 
Tang Hanedanlığı’nın kuruluşunun başlangıcından (618’den) beri tarih kayıt-
larında geçmektedir. Diğer ikisi ise Tian-bao saltanat devrinin başlamasından 
sonra (742’den sonra) eklenmiştir (Ekrem 2015: 192-193).

Çin kaynaklarında ayrıca dokuz alt boyun (uruğun) da adları verilmekte-
dir. 945 tarihli Eski Tang Tarihi’nde verilen uruklar şunlardır: 1) Yaglakar, 2) 
Uturkar / Uturgur, 3) Kürebir / Küremür, 4) Bakasıkır, 5) Awirçag / Ewüçek, 
6) Kar-sar / Kasar, 7) Huguzu, 8) Yabutkar / Yebütker / Yagmurkar, 9) Ayavıre 
/ Ayabıre (Ekrem 2015: 191).

Taryat D 2’de geçen altı boyu hatırlayalım: Kadır, Kasar, Ebdi, Bersil, 
Yatız, Oguz.

Bunlardan Kasar, Eski Tang Tarihi’ndeki altıncı uruk ile eşleşmektedir. 
Bana göre Oguz da yedinci uruk (Huguzu) ile eşleşmektedir. Öyleyse diğer 
dört uruğu da Eski Tang Tarihi’ndeki dokuz uruk arasında aramalıyız. Ben 
Kadır’ın Bakasıkır ile, Ebdi’nin Yebütker ile eşleşebileceğini düşünüyorum.

Aslında Çin kaynaklarında soy, sülale, kavim kavramları karışık olarak 
kullanılmaktadır (Ekrem 2015: 195). Ancak araştırıcılar kaynaklardaki ipuç-
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larından yararlanarak boy ve urukları birbirlerinden ayırmışlardır. Hangi uru-
ğun hangi boya ait olduğunu belirlemeye çalışan araştırmalar da vardır. Özel-
likle 925 tarihli Staël-Holstein yazmasında görülen boy-uruk ilişkisiyle ilgili 
ipuçlarından yararlanan birçok araştırıcı bu teşebbüste bulunmuştur. Ekrem, 
Haşimoto Masukiçi ile Katayama Akio’nun listesini verir (2015: 217-218):

Uygur (uruğu: Yaglakar), Bugu (uruğu: Uturkar), Kun (uruğu: Kürebir), 
Bayırku (uruğu: Bakasıkır), Toŋra (uruğu: Awirçag), İzgil (uruğu: Kasar), Çi-
bi (uruğu: Huguzu), A-bu-si (uruğu: Yabutkar), Gu-lun Wu-gu-kong (uruğu: 
Ayavıre).

Çulo Kağan’ın zulmü üzerine daha 605 yılında Uygur boyunun önder-
liğinde birlik kuran ve topluca Uygur adını alan beş boy (Bugu, Toŋra, Uy-
gur, Bayırku, Fu-luo), daha sonraki Çin kaynaklarında geçen 7+2=9 boyun 
başlangıcını oluşturmaktadır. Anlaşıldığına göre Dokuz Oğuz birliği, 605 yılı 
civarında beş boy olarak ortaya çıkmış, en geç Tang hanedanının başlangıcın-
da (618’de) yedi boya ulaşmıştır. Çin kaynakları, Kutlug Bilge Köl Kagan’ın 
ilk yıllarında (744-745) sayının dokuza yükseldiğini belirtmektedirler. Oysa 
Tokuz Oguz adlandırması 732 tarihli Köl Tigin ve 735 tarihli Bilge Kağan 
Anıtlarında da geçer. Buna göre Çin kaynaklarında ifade edilen, boy sayısının 
yediden dokuza Kutlug Bilge Köl Kagan (744-747) zamanında çıktığı bil-
gisine şüpheyle yaklaşabiliriz. Uygurlar muhtemelen daha önceki bir tarihte 
“Dokuz Oğuz” (dokuz boy) hâline gelmişlerdi.

Aslında Dokuz Oğuzlarla yapılan savaş dolayısıyla bu boylardan bazıla-
rının adları da KT K 3-7‘de geçer: İzgil, Ediz, Toŋra. Sonuncusu Tunyukuk’ta, 
Dokuz Oğuzların Kıtanlara gönderdiği elçinin adı olarak da kayıtlıdır: Toŋra 
Sem. Bunun Toŋra boyundan bir kişi olduğu muhakkaktır. Bayırku adı da KT 
35-36’da Köl Tigin’in bindiği atlardan birinin sahibi olarak geçmektedir: “Ba-
yırkunuŋ ak adgır”, “Bayırku’nun ak aygırı”.

Taryat K 2-3’te Toŋra, Taryat K 4 ve 6’da Bayırku adları da geçmektedir. 
Taryat’ın kuzey satırları Bayan Çor dönemini, 750’den sonrasını anlatmakta-
dır. Bu satırlarda Toŋra ve Bayırku, kağana bağlı boylar olarak sayılmaktadır. 
K 4’te bayırku boyu Tokuz Bayırku olarak geçmektedir; o tarihlerde bu boy 
dokuz uruğa sahip olmalıdır.

Köktürk ve Uygur Anıtlarında adları geçen boy ve urukların hepsini bir 
arada görmek iyi olacaktır:

Kadır, Kasar, Ebdi, Bersil, Yatız / Ediz, Oguz, Tongra, Bayırku, İzgil.

Bunlardan Bayırku, Toŋra, İzgil’in dokuz boydan üçü olduğu anlaşılmak-
tadır. Kadır, Kasar, Ebdi, Bersil, Yatız / Ediz, Oguz ise alt bölümler, yani dokuz 
boydan birine bağlı uruklardır. Bunlara Suci yazıtında geçen Yaglakar uruk 
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adını da ekleyebiliriz. Tokuz Oguz, Sekiz Oguz gibi birleşikler içinde “boylar” 
anlamında kullanılan oguz kelimesi yanında doğrudan doğruya bir uruk adı 
olarak kullanılan Oguz etnoniminin mevcut olduğu da tahmin edilebilir.

Bayan Çor anıtlarının diğer satırlarında daha fazla bilinen dönemler yer 
almıştır.
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KÖK TÜRK METİNLERİNDE  
“KÖK”ÜN ANLAMLARI ÜZERİNE

Aziz GÖKÇE*

Giriş

1. Kök Türklerin Türeyiş Efsaneleri, Kökenleri ve Tarih Sahnesine 
Çıkışları

1.1. Türeyiş Efsaneleri ve Kökenleri

Tarih araştırmacılarının tespitlerine göre, dünyada “Türk” adıyla kurulan 
ilk devlet “Kök Türk Kağanlığı”dır. Hun İmparatorluğu’ndan sonra, Asya’nın 
merkezinde Türklerin kurduğu bu kağanlık, yüzlerce yıl sonra bir milletin 
kimliği olan “Türk” adını ilk kez kullanmış; sadece tarih açısından değil, millî 
edebiyatımız ve kültürümüz açısından da önemli eserler vücuda getirmiştir.

Kök Türklerin kökeni üzerine pek çok efsane1 bulunmakla birlikte “… 
efsanevi metinlerin içinden bazı noktalar tespit etmek mümkündür. Arkeo-
lojik ve bazı kesin tarihî bilgiler söz konusu noktalara ilave edildiği zaman 
ortaya çıkan sonuç, Gök Türklerin 542 yılı öncesinde Altay Dağları’nın güney 
eteklerinde yaşıyor olmaları ve Hunların kuzey boylarından gelmeleridir. Hun 
devletlerinin yıkılışından sonra doğan siyasi ve nüfus boşluğunu, Altayların 
kuzeybatı alanlarındaki Gök Türklerin gelerek doldurduğu anlaşılmaktadır.” 
(Taşağıl, 2017: 124)

Bir efsaneye göre Kök Türklerin ortaya çıkışı şöyledir: “Gök Türkler, 
Hunların bir boyudur. Komşu devlet tarafından saldırıya uğradı. Küçük bü-
yük, kadın erkek herkes öldürüldü. Sadece bir oğlu sağ kaldı. Küçük olduğu 
için askerler öldürmeye kıyamadılar. Kollarını ayaklarını keserek bir bataklı-
ğın içine attılar. Bir dişi kurt vardı. Her et getirişinde hepsini ona yedirip bes-
ledi. Bundan sonra kurtla çocuk münasebette bulundular. Kurt gebe kaldı. O 

* Dr. Öğretim Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 
1 Bu konuda bk. Bahattin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014; Ahmet 

Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi), 12. 
basım, Bilge Kültür Sanat, İstanbul.
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komşu ülkenin kralı, çocuğun yaşadığını duydu. Tekrar adam gönderip öldürt-
mek istedi. Askerler tam çocukla kurdu öldürecek iken, kurt doğaüstü güçle-
ri olduğu için denizin doğusunda bulunan dağa uçarak gidip kondu. Bu dağ 
Kao-ch’ang’ın (Turfan) kuzeybatısında idi. Dağın içinde mağaraya benzeyen 
oyuk vardı. Kurt onun içine girdi. 200 “li”den (yaklaşık 100 km karelik) fazla 
bir alanda bol otlu bir yerle karşılaştı. Burada on erkek çocuk doğurdu. Bun-
lar büyüdüklerinde dışarıdan evlendiler. A-shih-na, bunlardan birinin adıdır. 
Birkaç nesil geçince çoğaldılar. Hep birlikte oradan çıkarak Altay Dağları’nın 
güney eteklerinde yerleştiler. Juan-juanların demir işleriyle uğraştılar. Altay 
Dağları’nın şekli miğfere benzediği için, miğfere de onların dilinde Türk den-
diği için unvanları Türk oldu.” (Taşağıl, 2017: 125)

Bir başka efsaneye göre ise Kök Türkler “… Suo ülkesinde ortaya çık-
tılar. Burası Hunların kuzeyindedir. Onun soyunun büyük insanı A-p’ang-
pu’dur. On yedi erkek kardeştirler. Onlardan birine İ-ssu-ni-shih-tou derler. 
Kurttan doğmadır. A-p’ang-pu ve diğerlerinin karakteri biraz aptalca oldu-
ğundan, onların ülkeleri yıkılıp harap oldu. İ-ssu-ni-shih-tou ise farklı bir ka-
raktere sahipti, rüzgâra ve yağmura hükmedebilirdi. İki kadınla evlendi. Biri 
yaz ruhunun kızı, diğeri kış ruhunun kızı idi. Kadınlardan biri hamile kaldı 
ve dört erkek çocuk doğurdu. Onlardan biri değişti, beyaz kuğu oldu. Onun 
ülkesi A-fu Suyu’nun kenarında idi ve unvanı Kırgız (Ch’i-ku) oldu. Bir diğe-
rinin ülkesi Ch’u-hsi Suyu kenarında iken, bir başkasının ülkesi Chien-ssu-
ch’u-hsi-ch’i dağındadır. Onun büyük oğlu burada idi. Bu büyük dağda yine 
A-p’ang-pu neslinden insanlar vardı. Ayrıca çok çiğ vardı. Kar kış olduğunda 
bu oğlu ateş çıkararak besledi, hepsine yardım etti. Bu sebepten ateşi bulan 
oğul reis oldu. Unvanları ise Türk (T’u-chüe) idi. İşte Na-tou-liou budur. Onun 
on karısı vardı. Doğan çocukların hepsi kendi annelerinin kabile adlarını isim 
olarak aldılar. Kabile ismi A-shih-na olan en küçük eşinin oğludur. Na-tou-
liou ölünce on karısı ve oğulları seçim yaparak birini reis seçmek istediler. 
Büyük ormanda ağaçların altında toplandılar; şöyle karar verdiler. Ağaçlar ta-
rafında en yükseğe zıplayan reis seçilecekti. A-shih-na’nın oğlu gençti. Ve en 
yükseğe zıpladı. Herkes onu reis kabul etti. Unvanı A-hsien Şad idi. Neticede 
hepsi kendini kurt soyundan kabul ediyordu.” (Taşağıl, 2017: 125-126)

Her iki efsanede de “kurt” motifinin bulunması, Kök Türkler’in doğaüs-
tü varlıkları atalarının ortaya çıkışında kaynak göstermeleri, kendilerini As-
ya’daki diğer topluluk ve kavimlerden ayrı ve üstün tutma gayesiyle açıkla-
nabilir. “Kurt ata inancı dolayısıyla Gök-Türk Hakanlık alameti, altından kurt 
başlı sancak olmuştur.” (Kafesoğlu, 1992: 128)
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1.2. Tarih Sahnesine Çıkışları

1.2.1. Birinci Kök Türk Kağanlığı ve Doğu Kök Türk Kağanlığı

Başta Kök Türklerin tebası oldukları kavim Juan-Juanlardı. Tarih sahne-
sine çıktıkları yıl ise MS 542’dir. Ahmet Taşağıl’ın aktardığı bilgilere göre, 
“… kışın Wei Nehri’nin buzlarla kaplı olmasından istifade eden Gök Türkler, 
Çin’in Suei-yüan eyaletini yağmalıyordu. Batı Wei Devleti’nin gönderdiği Yü 
Wen-tse adlı general Gök Türklere geldiğinde ateşler yakarak büyük ordu gö-
rüntüsü verdi. Neticede Gök Türkler geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu kayıt 
bize, 542 yılında onların Çin’e akın yapacak kadar güçlü olduklarını göster-
mektedir.” (Taşağıl, 2017: 126-127).

İlk Kök Türk Kağanı Bumın, başka bir Türk boyu olan Töleslere hücum 
edip onları yendikten sonra bu halkı kendisine bağlar. Ardından Juan-Juan 
hükümdarı A-na-kuei’ye elçi göndererek kızıyla evlenmek isteğini iletir. An-
cak, Juan-Juan hükümdarı A-na-kuei, Bumın’ın bu isteğini, onu kendisine 
tabi olarak küçük gördüğü için kabul etmez. Bunun üzerine Bumın, Juan-Ju-
an elçisini öldürerek Juan-Juanlar ile olan ilişkisini keser. Ardından Batı Wei 
Devleti’ne (Batı Tabgaç) bir elçi gönderir ve Ch’ang-lo adlı prensesle evlenir. 
Böylece hem Batı Wei Devleti (Batı Tabgaç) hem Kök Türkler, Juan-Juanlar’a 
ve Doğu Wei Devleti’ne karşı ittifak yapmış olurlar. 552 yılında Bumın Ka-
ğan, Juan-Juanlar’a baskın yaparak onları yener. Bu savaşın kazanılmasından 
sonra, Kök Türk Kağanlığı’nın bağımsızlığı ilan edilmiş olur.2 Bumın Kağan, 
bağımsız devletini kurduktan sonra, aynı yıl içinde ölünce oğlu “Kara (Çince 
K’o-lo) diğer unvanı İlci (i-hsi-chi) kağan oldu. Kara Kağan babasının bıraktı-
ğı işi devam ettirdi. Bugün Ordos’taki Jehol eyaletinde, Juan-Juan’lardan arta 
kalan bir kütleyi mağlup etmeyi başardı. Arkasından Batı Wei Devleti’ne elçi 
göndererek elli bin baş atı hediye olarak sundu (553 Mayıs). Kara diğer adıyla 
İlci aynı yıl içinde öldü. Kara Kağan’ın hastalıktan ölmesi üzerine boşalan 
Gök Türk tahtına kardeşi Mukan geçti.” (Taşağıl, 2017: 128).

2 Kök Türk Devleti’nin kuruluş tarihi üzerine farklı bilgiler olsa da İbrahim Kafesoğlu 
“Gök-Türk hanlarından İşbara, 585’teki bir konuşmasında Gök-Türk Devleti’nin 50 yıl 
önce kurulduğunu söylemiştir ki, bu da 535 tarihine denk düşer. Ancak Bumın’ın 546’da 
Juan-Juan Devleti’ne karşı bir Töles ayaklanmasını bastırdığı için, o devlet hükümdarı ile 
eş değerde olduğunu göstermek maksadı ile, onun kızı ile evlenmek isteğinin kabaca red-
dedilmesi üzerine üst üste vurduğu darbelerle Juan-juan Devleti’ni çökertip arazisini tama-
men işgal ettikten sonra resmen ‘il-kagan’ unvanını alması ve böylece, merkezi, eski bü-
yük Hun İmparatorluğu’nun başkent bölgesi, Ötüken (Orhun Irmağı’nın hemen batısında, 
47. enlem-101. boylamda) olmak üzere hakanlığı kurması 552 yılında vaki olmuştur.” (bk. 
İbrahim Kafesoğlu, “Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları”, Türk 
Dünyası El Kitabı Birinci Cilt Coğrafya-Tarih, TKAE Yayınları: 121, Ankara, s. 129), 
açıklamasıyla meseleyi açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca bu konuda bk. Sadettin Gömeç, 
Kök Türk Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 11; Ahmet Taşağıl, age., s. 127.
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Mukan Kağan’ın da başarılı bir devlet adamı ve stratejiyi çok iyi bilen 
bir asker olduğunu kaynaklardan öğrenmekteyiz. Mukan, bir yandan Kuzey 
Ch’i Devleti ve Batı Wei Devleti ile dengeli ilişkiler yürütürken öte yandan 
Juan-Juanlar ile de mücadelesini sürdürmüş, onlara üst üste ağır darbeler vur-
muştur. Bu esnada Kök Türklerin iyice güçlendiğini ve her geçen gün bu gü-
cün arttığını fark eden Kuzey Ch’i imparatoru, Çin Seddi’ni tamir ettirmek ve 
yeni duvarlar inşa ettirmek için bir milyondan fazla kişiyi görevlendirmiştir. 
(Taşağıl, 2017: 129)

Mukan’ın Çin’in kuzeyindeki Chou ve Ch’i devletleri arasında denge si-
yaseti izlediğini, onların birbirleri ile olan mücadelelerinden faydalandığını 
tarihçiler kaydetmiştir. Bu iki Çin devletinin birbirleri ile olan mücadelele-
ri Kök Türkler için aslında hayli faydalı da olmuştur. Mukan Kağan, Chou 
Devleti’nin düşmanı olan Chi Devleti ile zaman içinde yakın ilişkiler kur-
muş, kızının Chou sarayına gelin gitmesine önce karşı çıkmışsa da daha sonra 
elçileriyle yaptığı bir görüşme sırasında havanın bozması ve on gün süren 
kar fırtınasının halkını perişan etmesi üzerine Tanrı’nın kendisine kızdığını 
düşünerek kızını Chou hanedanına gelin olarak göndermiştir. Sonraları Mu-
kan Kağan, Chou sarayına bin kadar askerini göndererek âdeta Çin içinde bir 
askerî üs kurmuş, onlardan vergi de almıştır. Mukan Kağan, 572 yılında da 
hastalıktan ölmüştür. Onun ölümünden sonra Kardeşi Taspar (T’a-po) tahta 
geçmiştir. O da tıpkı Mukan Kağan gibi, Çin üzerindeki kontrolünü artırmıştır. 
(Taşağıl, 2017: 131-133)3

Taspar’ın Çin’den etkilenerek Budizm dinine geçtiği, bir Budist tapına-
ğı yaptırttığı ve Budizme ait dinî metinleri Türkçeye çevirttiği bilinmekte-
dir. Ancak Taspar’ın bu kararıyla geçtiği yeni dinin kendisine de devletine 
de herhangi bir avantaj sağlamadığını tarihçiler kaydetmiştir. (Taşağıl, 2017: 
133, 134). Taspar’ın 581 yılının sonlarında ölümünden4 önce kendisinin yeri-
ne tahta ağabeyi Mukan’ın oğlu Ta-lo-pien’in geçmesini vasiyet etmiştir. An-
cak devletin ileri gelenleri bu vasiyete uymaya çalıştılarsa da halkın Taspar’ın 
oğlu An-lo’yu kağan olarak istemesi ve Kara Kağan’ın oğlu She-T’u’nun da 
bu kararı desteklemesi üzerine tahta An-lo çıktı. An-lo, dirayetli bir yönetim 
sergileyemeyip ülkede iç karışıklıklar çıkınca, yerine She-T’u, “Küllüg Şad 
Baga Işbara Kagan” unvanını alarak tahta çıktı. (Taşağıl, 2017: 134)

3 Bu konuda ayrıca bk. S. Gömeç, age., s. 18-21.
4 S. Gömeç, Mukan’ın ölüm tarihi için “572 veya hemen öncesi” demiştir. bk. age., s. 20.
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Işbara Kağan, gerek kendi aile bireylerinin sebep olduğu karışıklıklar ge-
rek Çin’in yaydığı dedikodular sebebiyle zor bir kağanlık dönemi geçirmiştir. 
Daha sonra Çin himayesine giren Işbara, 587 yılında ölmüştür. 5

Işbara Kağan’ın ölümünden önce Çin tabiiyetine girmesi, 585 yılında Çin 
imparatoruna hitaben yazdığı mektupta Sui hanedanına mensup imparatorun 
dünyanın gerçek hükümdarı olduğunu kabul etmesi ve ardından başlayan iç 
karışıklıklar neticesinde, Kök Türk Kağanlığı’nın dağılmaya başladığı bilin-
mektedir (Kafesoğlu, 1992: 133). Işbara Kağan, vefatından önce yerine kar-
deşi Ç’u-lo-hou’nun geçmesini istemişti. Nitekim öyle de oldu. O da Çinliler 
ile iyi geçinmeye çalıştı. Yabgu unvanlı bu kağan, daha sonra Ta-lo-pien’i de 
ortadan kaldırdı. Ancak kendisi de bir savaşta okla yaralanarak vefat etti (Gö-
meç, 1999: 24, 25). Başka bir Kök Türk tarihçisi olan Ahmet Taşağıl da, Baga 
Kağan adıyla da bilinen C’u-lo-hou’nun 589 yılında batıda adı bilinmeyen 
bir ülkeye sefere çıktığında alnından vurularak öldürüldüğünü söylemektedir 
(2017: 143).

Baga Kağan’ın ardından Işbara’nın oğlu Yung-yü-lü kağan olarak seçi-
lir. Unvanı ise Tou-lan Kağan’dır. Hükümdarlığının ilk yıllarında Çin’e vergi 
ödediği bilinmektedir. 589 yılında Çin’in siyasi birliğini Suei hanedanı sağlar. 
Ancak aradan bir süre geçince Tou-lan Kağan güçlenmiş ve Çin’e vergi öde-
meyi sonlandırmıştı. Bunun üzerine Suei imparatoru, Tou-lan Kağan’a elçi 
göndermiş; muhaliflerinin ortadan kaldırılması için kendisine yardım teklif 
etmişti. Tou-lan Kağan ise bu yardım teklifine pek sıcak bakmayarak reddet-
mişti. Yardım teklifi için gönderilen Çinli elçi, Kök Türkleri iyi tanıdığı için 
bir devlet görevlisine rüşvet vererek geceleyin Ta-i prensesini ve muhalifleri 
bastırttığı bilinmektedir. Tou-lan Kağan, devlet adamları tarafından bu işler-
den haberi olmadığı için alaya alınır, bunun üzerine Çin ile iyi ilişkiler kur-
mak için bir elçi gönderir. Doğu Kök Türk Kağanlığı’nın tekrar güçlenmesi 
üzerine Çinliler yine entrikalar çevirmeye başlarlar. Tou-lan Kağan’ın karde-
şi Ch’in-yü Şad’ı ona karşı destekseler de Tou-lan Kağan, kardeşini yener. 
Bu sırada Doğu Kök Türk Devleti’ne bağlı boylar, Çin’e yüklü ve kıymetli 
hediyeler göndererek ilişki kurmuşlardı. 593 yılında Tou-lan Kağan’ın yeğe-
ni Jan-Kan’ın (T’u-li Kağan) Çin ile ilişkiler kurmaya başlaması, Doğu Kök 
Türk Kağanlığı için yeni felaketlerin önünü açar. Tou-lu Kağan ile Jan-Kan 

5 İstemi Kağan’ın oğlu Tardu’ya Çinliler’in kurt başlı sancak göndererek onu kağan olarak 
tanıması, Tardu’nun ve Çinlilerin kışkırtmasıyla Ta-lo-pien’in kağanlık iddiasında bulun-
ması, kendisine Apa unvanı verilmesine rağmen Işbara’ya karşı Tardu’nun safına geçmesi, 
Chou hanedanına mensup bir prenses olan hanımı İçen’in (Ts’ien-kin) Işbara’yı kendi ai-
lesinin intikamını almak için Sui hanedanına sefer yapmak için zorlaması, Işbara’nın kar-
deşi Ti-chin Ch’a’nın onu terk ederek Apa’nın yanına gitmesi hakkında bk. S. Gömeç, 
age., s. 23. 
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arasındaki mücadele savaşa kadar varmışsa da Jan-Kan, Tou-lan Kağan karşı-
sında başarılı olamayarak Çin’e sığınır. Fakat Tou-lu Kağan, Çin hanedanının 
Tölesleri kışkırtmaları neticesinde çıkan ayaklanmaları bastırmak için girdiği 
bir mücadelede hayatını kaybeder (Taşağıl, 2017: 144).

S. Gömeç, Kök Türk Kağanlığı tarihinde Bumın ve ondan sonra tahta 
geçen üç kağandan sonra tahta oturan kağanlar ve emirlerindeki yöneticilerin 
Bilge Kağan Yazıtı’nın doğu yüzünün 5 ve 6. satırlarında geçen “anta kirse 
in(i)si] k(a)g(a)n [bolm(ı)ş er](i)nç : oglıtı : k(a)g(a)n bolm(ı)ş er(i)nç : (a)
nta [ kirse: inisi: eçisin teg] kıl(ı)nm(a)duk (e)r(i)nç : oglı : k(a)ñin teg : kıl(ı)
nm(a)duk er(i)nç : bil(i)gs(i)z : k(a)g(a)n ol](u)rm(ı)ş (e)r(i)nç : y(a)bl(a)k : 
k(a)g(a)n: ol(u)rm(ı)ş (e)r(i)nç : buyrukı : y(e)me: bil(i)gs(i)z (e)rm(i)ş (e)r(i)
nç (e)r(i)nç” cümlelerinden hareketle dirayetsiz olduklarını söylemekle çok 
isabetli bir tespitte bulunmuştur (Gömeç: 1999: 22).

582 yılından itibaren Doğu Kök Türk Kağanlığı ile resmen ilgisini bi-
tiren Tardu; Ötüken, Kuzey Batı Moğolistan, Aral Gölü civarı, Kâşgar, Ma-
veraünnehr ve Merv dâhil olmak üzere geniş bir sahada hüküm sürmekte ve 
“Bilge Kagan” unvanını taşımaktaydı. Ancak Kök Türklerin birliğini sağla-
mak için Çin ile 601 yılında giriştiği bir savaşta zafer kazanamaması üzerine, 
Türk boyları ve diğer halklar ayaklanmış, bu isyancılarla başa çıkamadığı için 
Köke-na’ur civarında kayıplara karışmıştır (Kafesoğlu, 1992: 135). Taşağıl 
ise bu konuda biraz farklı bilgi vermiştir: “Batı Gök Türk Kağanı Çin’e kar-
şı Doğu Gök Türk Devleti’ne destek verdi. Üstelik Tou-lan ortadan kalkınca 
kendini Bilge unvanıyla Doğu Gök Türk Devleti’nin kağanı ilan etti. Üzerine 
gönderilen büyük orduları yenen Tardu’yu meşhur casus ve diplomat çok basit 
bir hile ile yıktı. Tardu, Çin orduları ile uzun süren meydan savaşları yapmış, 
ağır kayıplar verdirmişti. Artık savaş meydanlarında zafer kazanamayacağı-
nı anlayan Ch’ang-Sun-sheng, Gök Türk ordusunun ve sürülerinin su içeceği 
kaynaklara gizlice zehir akıtarak büyük bir katliama sebep oldu. Askerlerinin 
önemli bir kısmını ve sürülerini kaybeden Tardu yine bu savaş meydanlarında 
pes etmedi. Ancak, Töles boylarının isyanı kontrolün büsbütün kaybolmasına 
sebep oldu. Kendisi 603 yılında Tibet’in kuzeydoğusundaki T’u-yü-hunla-
ra sığınarak tarih sahnesinden çekildi.” (2017: 144, 145). Bu tarihten sonra, 
Çin’in Doğu Kök Türk Kağanlığı tahtına T’u-li adında birisini Ch’i-min unva-
nıyla oturttuğunu, 609 yılına kadar bu kağanın hükümdarlık (!) yaptığını yine 
Ahmet Taşağıl’dan öğrenmekteyiz (2017: 145). Ch’i-min’in ardından, ken-
disine karakterce hiç benzemeyen Shih-pi unvanını alan oğlu Tuo-chih tahta 
çıkar. Üvey annesi Çinli prenses İ-ch’eng ile evlenir, Çin’e gönderilen vergiyi 
de sonlandırarak Çin’in üstünlüğünü tanımadığını ilan eder. Çin bunun üze-
rine kardeşi Ch’i-chi Şad’ı kışkırtır ve güneyin kağanlığını teklif eder. Ancak 
Ch’i-chi, kardeşine ihanet etmez. Bunun üzerine Çin’in hile ve entrikalarına 



247Aziz GÖKÇE

karşı Kök Türkleri uyaran Soğdlular Çin’in hedefi olurlar. Ticaret yapmak için 
Çin’e davet edilen Soğdlular, tuzağa düşürülerek Ma-i şehrinde öldürülürler. 
Shih-pi Kağan, bu olaylar üzerine Çin’e akın düzenleyerek Çin imparatoru 
Yang’ı, Yen-men Kalesi’nde kuşatır. Ancak Shih-pi Kağan, Çin asıllı eşinin 
kuzeydeki Töleslerin kendisine isyan ettiği yalanına inanarak kuşatmayı kal-
dırır ve topraklarına bu sahte isyanı bastırmak için geri döner. Çin imparatoru 
Yang, kuşatmadan kurtulsa da hanedanının yıkılmasını engelleyemez. Artık 
Suei hanedanı yıkılmış, yerine T’ang hanedanı gelmiştir. Shih-pi Kağan’ın 
Çin üzerinde hâkimiyet sağladığı, kendisine sığınan Çin beylerinden bazıla-
rını Çin kağanı ilan ettiği, Çin’e üstünlüğünü kabul ettirdiği anlaşılmaktadır. 
Fakat bu derece başarılı bir hükümdar olan Shih-pi Kağan, 619 yılında Çin’e 
karşı düzenlediği bir seferde Sarı Irmağı geçip T’ai-yüan şehrine saldıracak-
ken ölür. Shih-pi’nin ölümünden sonra, Kök Türk tahtına kardeşi İlteber Şad, 
Ch’u-lo Kağan unvanıyla geçer. Tang hanedanına karşı olanlar, Ch’u-lo Ka-
ğan’ı 620 yılında Tang hanedanı üstüne sefer düzenlemeye ikna ettiler. Tang 
İmparatoru Kao-tsu, Cheng Yüan-shou adlı bir elçiyi Ch’u-lo Kağan’ı savaş-
tan vazgeçirmek için gönderir. Ch’u-lo Kağan bu teklifi kabul etmezse de Çin-
li elçinin satın aldığı hainler tarafından zehirlenir. Ch’u-lo Kağan, bu hainleri 
hapse atsa da 621 yılında vefat eder. Ölümünden sonra kardeşi Bagatur Şad, 
üvey annesinin de desteğiyle İl Kağan unvanıyla Doğu Kök Türk Kağanlığı 
tahtına çıkar. İl Kağan, Çin’e karşı başarılı seferler düzenlemiş, başkentleri-
nin yakınlarına kadar gelmiş, ganimetler elde etmişti. Çinli elçi Cheng Yüan-
Shou, İl Kağan’ın Çin’i tamamen ele geçirse dahi elinde tutamayacağını, 
T’ang hanedanıyla barış yaparsa hazinenin halka değil kağana kalacağını söy-
leyerek kuşatmanın kaldırılmasını ve İl Kağan’ın topraklarına geri dönmesini 
sağladığı da acı bir gerçektir. Daha sonra Çin’e yine akınlar düzenleyen İl Ka-
ğan’ın yeğeni Küçük Kağan unvanlı T’u-li’nin Çin ile gizli dostluk anlaşması 
yapması üzerine, İl Kağan da 626 yılında T’ang imaparatoru ile Wei nehrinin 
kıyısında bir anlaşma yapar, böylece bir yandan Çin üzerine düzenlediği sefer-
lere son verirken öte yandan Çin üzerinde kurduğu askerî ve siyasi üstünlüğü 
de sona erdirmiş olur. İl Kağan bundan sonra da devlet yönetiminde hatalar 
yapacaktır. Devletin üst kademelerinde Çinli ve Soğdlulara görev vermesi, 
halkının tepkisini çekmiştir. 627 yılındaki ağır kış şartları yüzünden hayvan-
ların büyük bir kısmı telef olduğu için kıtlık baş göstermişti. Bu durumdan 
kurtulmak için ağır vergiler koyan İl Kağan’a tabi olan boylar isyan eder. Sir 
Tarduşlar, bu isyancıların lideridir. İl Kağan 630 yılında Çinlilerin kurduğu 
pusuya düşer, yanındaki son birlikleri de kaybeden kağan Çin’e götürülür. 634 
yılında üzüntüsünden ölen İl Kağan’ın dünyadan gidişiyle Doğu Kök Türk 
Kağanlığı da ömrünü tamamlamış olur (Taşağıl, 2017: 146).
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1.2.2. Batı Kök Türk Kağanlığı

Batı Kök Türk Kağanı Tardu’nun 582 yılında Doğu Kök Türk Kağanlığı 
ile ilişkisini kestiği bilinmektedir. Kafesoğlu, Tardu’nun Çinliler ile yaptığı 
bir savaşta, ordusunun savaşta kullanacağı su kaynaklarının Çinli general ve 
diplomat Ch’ang-Sun-sheng tarafından zehirlenmesi üzerine ağır zayiat ve-
rerek çekildiğini (600 yılı), 601 yılında da Çin’in başkenti yakınlarındaki bir 
savaşta sonuç alamaması üzerine Türk ve farklı etnik kökenden gelen boyla-
rın ayaklandığını, bunlarla başa çıkamayan Tardu’nun Köke-na’ur havalisinde 
603 yılında kaybolduğunu söyler (Kafesoğlu, 1992: 135). Ahmet Taşağıl da, 
Tardu’nun başına gelenleri ayrıntılı olarak anlatır; onun Tibet’in kuzey doğu-
sundaki T’u-yü-hunlara sığınarak tarih sahnesinden çekildiğini söyler (2017: 
144, 145).

“Tardu’nun tarih sahnesinden çekilmesinden sonra ortaya çıkan boşluğu 
Ni-li’nin oğlu Ta-man Tegin, Ch’u-lo Kağan unvanıyla doldurmaya çalıştı. 
Belirli bir mevkide sürekli oturamayan Ch’u-lo iki başkent kurdu. Bunlar-
dan biri olan, Taşkent’in kuzeyinde kurduğu merkezle Soğd ülkesini idare 
ederken, Kuca’nın kuzeyindeki merkeziyle doğu kısmını yönetiyordu. Fakat 
hâkimiyeti altındaki Töles boylarından fazla vergi almak istemesi saltanatı-
nı derinden sarstı. Sir Tarduş’ların reisi baskılara dayanamayarak isyan edip 
Ch’u-lo’yu mağlup etti. Ch’u-lo düştüğü zor durumdan Çinlilerin desteğiyle 
kurtulmaya çalıştı.

Ancak, Ch’u-lo’nun haksız yere Çinliler adına T’u-yü-hun’lara saldırmak 
istemesi üzerine kendine bağlı boylar karşı gelince, zor durumda kalıp kaça-
rak Suei hanedanına sığındı (612). 613 yılında Çinlilerin hesabına Korelileri 
yendi. Doğu Gök Türk Kağanı Shih-pi, daha sonra Ho-sa-na Ch’u-lo unvanını 
alan bu beyi T’ang hanedanından teslim alarak öldürdü. Onunla beraber gelen 
beylerden, kardeşi Kül Tardu Şad ve Ta-nai Tegin de önemli başarılar kazan-
dılar. T’ang hanedanının kuruluşuna önemli katkıda bulundular.

Tardu’nun torunu (Tu-lu’nun oğlu) She-kuei “şadlık” rütbesiyle idare et-
tiği Batı Gök Türk bölgesinde kağanlığını ilan etti. Ch’u-lo, Çin’e sığınınca 
tek başına kaldı. Ch’u-lo Kağan’ın 611 yılında Çin’e gidip, Sui imparatoru 
Yang’a bağlanmasıyla, Batı Gök Türklerinde hâkimiyet yine Tardu’nun torun-
larından She-kuei’e geçti.” (Taşağıl, 2017: 149, 150).

Tardu’nun küçük torunu T’ong Yabgu’nun (Taşağıl’a göre “T’ung”) tahta 
çıkmasından sonra devletin toparlanmaya başladığı, tarihçilerin ortak kanaa-
tidir. T’ong Yabgu, Töles boylarını kendisine bağlamış, İranlıları savaşta yen-
miş, Kandahar’a kadar ilerlemiş, güneyde Kaşmir’e kadar olan bölgeyi idaresi 
altına almıştı (Taşağıl, 2017: 150; Kafesoğlu, 1992: 135).
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T’ong Yabgu’nun 622 yılında Doğu Kök Türk Kağanlığı’nın hükümdarı 
İl Kağan’a saldırmak istemesi üzerine, İl Kağan onunla barış yapmak zorunda 
kalır. T’ong Yabgu, Çin ile de evlilik yoluyla bir müttefiklik ilişkisi kurmak 
ister, fakat imparator Kao-tsu bunun kendisine bir faydası olmadığını düşüne-
rek onun bu teklifini reddeder. Veziri Feng-Te-i, imparator Kao-tsu’yu Doğu 
Kök Türk Kağanlığı’nı ortadan kaldırmak için bu iş birliği teklifinin önemli 
olduğuna ikna eder. Ancak Doğu Kök Türk Kağanı İl Kağan, Çin’e sürekli 
akınlar düzenlediği için bu evlilik de müttefiklik de gerçekleşemez (Taşağıl, 
2017: 151).

Sadettin Gömeç, İl Kağan’ı, mücadelesini ve ondan sonrasını şu cümle-
lerle anlatır: “İl Kağan son hamle olarak İrtiş kıyılarında yaşayan Karlukları 
T’ong Yabgu aleyhine kışkırtmaya çalıştıysa da başarılı olunamadı. Altı-Bag 
Bodun da Çin’e teslim olmağa geldi (629). Ancak sadece, kaynaklarda adını 
ilk defa tespit etiğimiz, Işbara Tamgan Çor, kabilesiyle İl Kağan’a sadık kal-
mıştır. T’u-li’nin Çin’e tabi olmasından sonra Işbara Şad, İni İl Kağan ilan 
edildi.” (1999: 31)

İl Kağan, 630 yılında Işbara Şad’a sığınsa da Çin ordusunun hücumları 
üzerine yanındakilerin çoğu onu terk etmişti. Çin ordusunun bir baskınında Iş-
bara Şad’ın otağında yakalanarak Çin’in başkenti Chang-an’a götürüldü, 634 
yılında esaret hayatına dayanamayarak vefat etti (Gömeç, 1999: 31).

İl Kağan’ın rakibi olan T’ong-Yabgu da amcası Bagatur6 tarafından 630 
yılında öldürülür, Bagatur kendisini Hou-ch’u-li-pi unvanıyla kağan ilan eder 
(Taşağıl, 2017: 151). Ancak bu olaylardan sonra Batı Kök Türk Kağanlığı tam 
anlamıyla bir daha toparlanamaz, “On-oklardan Nu-şi-pi’ler Se-pi’yi isteme-
diklerinden kendileri bir hükümdar seçmeyi tercih ettilerse de,  T’ong-Yab-
gu’nun oğlu Se-Yabgu7 üzerinde birleşildi. Bu defa Töleslerin ayaklanması 

6 Kafesoğlu’na göre T’ong-Yabgu’nun amcası Se-pi’dir (1992: 136). Fakat Taşağıl,  
Ch’e-pi’nin (Şe-pi) Kök Türk hanedanından gelen bir bey olup Altay Dağları bölgesinde 
hüküm sürdüğünü, bazı devlet adamlarının Doğu Kök Türk Kağanlığı’nın yıkılmasından 
sonra ona kağan olmasını telkin ettiğini, ancak onun buna cesaret edemediğini, Sir Tarduş-
lardan kaçıp Altay bölgesine geldiğini, burada güçlenip kağanlığını ilan ettiğini, Karlukla-
rı ve Yenisey’de yaşayan Kırgızları kendisine bağlayarak kuvvet kazandığını, Çin’in onu 
kendisine tabi kılmak istediğini, bu amaçla üzerine gönderilen Çin ordusunu yendiğini, 
fakat Uygur, Karluk ve Bugu boylarının Çin tarafını tutmasıyla yenildiğini, T’ang haneda-
nının başkenti Ch’i-ang-an’a getirildiğini yazar (2017: 157). Sadettin Gömeç de “Maalesef 
T’ong Yabgu da tahminen 630 yılında amcası Mo-ho-tou (belki Baga Tun?) tarafından 
öldürüldü.” diyerek T’ong Yabgu’nun amcası tarafından öldürüldüğüne işaret ederken adı 
konusunda ikili bir okuyuşu tercih eder (bk. S. Gömeç, 1999: 34).

7 Taşağıl’a göre Kök Türk tahtına çıkan Tong-Yabgu’nun oğlunun adı Hsi-li’dir. O da tıpkı 
Bagatur gibi başarılı olamamış, Sir Tarduşlara mağlup olup diğer Töles boylarını da hâki-
miyeti altına alamamıştır. En sonunda Maveraünnehir’e kaçarak sığınmıştır (2017: 158).
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devletin Çin’e bağlanmasında birinci derecede amil oldu.” (Kafesoğlu, 1992: 
136).

Kafesoğlu ve Taşağıl’ın verdiği bilgilere göre, 630 yılı Kök Türk tarihi 
için kötü bir yıldır. Bu yılda Doğu Kök Türk Kağanlığı, Çin’e boyun eğmiş, 
Batı Kök Türk Kağanlığı da aynı akıbete uğramıştır. Aşina boyundan birçok 
kağan tahta çıksa da bunlar Çin’e bağımlı beyler olmaktan öteye bir varlık 
gösterememişlerdir (Taşağıl, 2017: 151; Kafesoğlu, 1992: 136). Neticede Batı 
Kök Türkler de Çin’e 658 yılında tabi olurlar (Kafesoğlu, 1992: 136).

Daha sonra, A-shih-te Wen-fu ile A-shih-te Feng-chih adlı iki liderin Kök 
Türk hanedanına mensup A-shih-na Ni-shu-fu’yu kağan olması için ikna et-
mesi üzerine başlayan bağımsızlık mücadelesi, Çin’in zaferiyle sonuçlanmış, 
A-shih-te Feng-chih yakalanmış, A-shih-na Ni-shu-fu da kendi adamlarınca 
öldürülmüştür. 681 yılında A-shih-te Wen-fu yeni bir kağan arayışına giriş-
miş, hanedan soyundan gelen A-sih-na Fu-nien kağan seçilmiştir. Kök Türk-
lerin bu ayaklanması karşısında Çin orduları da art arda yenilgiler almaya 
başlamıştır. Fakat iki Kök Türk liderinin arası bir Çinli komutan olan P’ei 
Hsing-chien’in hileli ve kurnazca planları sayesinde açılmıştır. Bu komutan, 
teslim olmaları hâlinde öldürülmeyecekleri garantisi vererek elli dört Kök 
Türk beyinin Çin’e teslim olmasını sağlamıştır. Ancak verilen söze rağmen 
hepsi başkent Ch’ang-an’da idam edilmiş, Kök Türk bağımsızlık mücade-
lesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Taşağıl, 2017: 159). Sadettin Gömeç, 
Kök Türklerin bağımsızlık mücadelesinin mağlubiyete uğratılmasında sadece 
Çin’in gücünün ve entrikalarının değil, Çin’e yardım eden Uygurların da rolü-
nün olduğu kanaatindedir (1999:40).8

1.2.3. İkinci Kök Türk Kağanlığı

İkinci Kök Türk Kağanlığı’nın kurucusu Kutlug, Doğu Kök Türk Kağanı 
İl Kağan’ın soyundandır (Taşağıl, 2017: 159). Kök Türklerin istiklal isteğine 
cevap olmak üzere başlattığı mücadelede yanında Kök Türklerin kıdemli dev-
let adamı ve komutanı Tunyukuk (veya Tonyukuk) da vardı (Kafesoğlu, 1992: 
137). Tunyukuk (veya Tonyukuk) da Çin’deki hapisten kaçarak Kutlug’a ka-
tılmıştı. Kutlug’un istiklal mücadelesi için yaptığı çağrı üzerine Kök Türklerin 
ileri gelenlerinin ve halkın katılımıyla beş bin kadar bir kuvvet meydana geldi. 
İlk olarak Çin’in Yün-çu eyaletine baskın yapılarak toplamda otuz bine ulaşan 
at, deve ve koyun gibi hayvanlardan oluşan ganimet elde edildi. Kutlug ve 
beraberindekiler, daha sonra Gobi çölü ile Orhon Irmağı kenarına çekildiler. 

8 Kök Türklerin başlarına gelen bu acı ve müessif hadiselerin Orhon Yazıtları’nda anlatılma-
sı tarihçilerin de ilgisini çekmiştir. Bu konuda bk. S. Gömeç, 1999: 32; İ. Kafesoğlu, 1992: 
136, 137.
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Çogay Kuzı’yı yazlık, güneydeki Karakurum’u kışlık merkez yaparak hazır-
lıklarını tamamladılar. (Dokuz) Oğuzların Çin ile ittifak yapma teşebbüsleri 
üzerine Tunyukuk’un (veya Tonyukuk) da önerisiyle (Dokuz) Oğuzlar üzerine 
682 yılında sefer yapılarak bu tehdit bertaraf edildi. Ardından Kutlug, İkinci 
Kök Türk Kağanlığı’nın kurucusu olarak İl Teriş unvanıyla hükümdar oldu. 
Kardeşi, Kapagan’ı (veya Kapgan) şad, diğer kardeşi Tuo-hsi-fu’yu da yabgu, 
Tunyukuk’u (veya Tonyukuk) da Apa Tarkan (ayguçı: danışman) ilan ederek 
devletinin teşkilatlanmasını sağladı (Kafesoğlu, 1992: 137; Gömeç, 1999: 41, 
42; Türkeş, 2012: 137; Taşağıl, 2017: 159, 160).

Kutlug (İlteriş) Kağan, 691 yılına kadar Çinliler ile on yedi kez9, Kıtanlar 
ile yedi kez, Oğuzlar ile beş kez savaşmış ve hepsinde de zafer kazanmıştır. 
Tunyukuk (veya Tonyukuk) ise 689 yılında Türgişlerle savaşmıştır (Türkeş, 
2012: 137; Taşağıl, 2017: 160, 161). 682 yılında İkinci Kök Türk Kağanlı-
ğı’nı kuran, 692 yılında10 vefat eden Kutlug, on yıllık hükümdarlığı süresince 
birbirinden ayrı yaşayan Türk boylarını birleştirmiş, Orhon’dan başladığı mü-
cadelesini Kuzey Çin’i de işgal ederek tamamlamıştır (Kafesoğlu, 1992: 138; 
Türkeş, 2012: 137; Taşağıl, 2017: 161).

Ağabeyi Kutlug’un ölümü üzerine, yeğenleri Bilge ve Kül’ün (veya Köl) 
çok küçük yaşta olmaları sebebiyle Kök Türk tahtına geçen Kapagan (veya 
Kapgan)11, yirmi dört yıllık hükümdarlığı süresince en çok zafer kazanan, 
Çin’i korkutan ve devletini devrinin en güçlüsü hâline getiren kağandır (Taşa-
ğıl, 2017: 161). Adı “Çin kaynaklarında Mo-ch’o olarak transkripsiyon edilen 
Kapgan’ın Çince unvanının karşılığı, belki de Bögü-Çor (veya Beg-Çor) olup 
Tunyukuk (veya Tonyukuk) Yazıtı’nda; Türk Bögü Kagan biçiminde zikredil-
mektedir. Pelliot tarafından bulunan Türkçe bir metinde geçen Bug-Çor adının 
Kapgan’a ait olduğu söylenmiştir.” (Gömeç, 1999: 48, 49)12

Kapagan (veya Kapgan) Kağan’ın Çin ile ilişkiler kurduğu tarihçiler-
ce kaydedilmiştir (Türkeş, 2012: 137, 138; Taşağıl, 2017: 162). Kapagan’ın 
(veya Kapgan) Çin’in Kıtanlar tarafından istila edilmesi üzerine esir Türklerin 

9 Gömeç’e göre Çin üzerine on bir sefer yapılmıştır (1999: 42).
10 Gömeç, Kutlug Kağan’ın ölüm tarihinin Çin tarihçilerine göre 694 olduğunu, bazı tarihçi-

lerin 691, bazılarının ise 692’de öldüğünü yazdıklarını belirtir (1999: 47).
11 Kapagan veya Kapgan adının anlamını Taşağıl ve Türkeş “fatih” olarak vermiştir (Türkeş, 

2012: 137; Taşağıl, 2017: 161). Bu açıklama dil bilgisi açısından da doğrudur. Çünkü Ka-
pagan veya Kapgan’ın Türkçe kap- veya kapa- fiilinden -gan sıfat-fiil ekiyle türetilmiş bir 
ad olduğu açıktır.

12 Kafesoğlu’nda Kapagan’ın ismi “Bek-çor”dur (1992: 138). Taşağıl da Kapagan (veya 
Kapgan)’ın adının daha önceki yayınlardaki tartışmalara değinmeden “Beg Çor” olduğunu 
söyler (2017: 159).
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iadesi karşılığında Çin’e yardım etmesi kısmen dostluk ilişkisi olarak görüle-
bilirse de halkının gıda ihtiyacını karşılayabilmek için Çin’den tarım aletleri, 
tohumluk buğday talep etmesi ve kızını bir prensle evlendirerek Çin tahtında 
söz sahibi olmak istemesi, askerî başarılarının da sağladığı güçle Çin üzerinde 
baskı kurarak iç işlerine karışması, ancak taleplerinin karşılanmaması üzerine 
Çin’e 698 yılında sefer düzenlemesi13, aslında iki devlet arasındaki ilişkinin 
daha önceki yıllarda olduğu gibi bazen kısmen dostane bazen de bir hayli has-
mane yürüdüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Kapagan (veya Kapgan), devletinin hâkimiyet alanı ve gücü gelişip bir 
cihan devleti hâline gelince bazı tasarruflarda da bulunmuştur. Kardeşi Tu-
hsi-fu’yu sol (doğu) şadı, yeğeni Bilge’yi sağ (batı) şadı olarak atarken ken-
di oğlunu her iki şaddan mesul küçük kağan atamıştır. Kendisi ise hepsinin 
üstündeki büyük kağan olmuştur (Kafesoğlu, 1992: 139; Türkeş, 2012: 13; 
Taşağıl, 2017: 163).

Bilge Şad ve Tunyukuk (veya Tonyukuk) idaresindeki ordu, isyan eden 
Türgişler üzerine sefer düzenleyerek Bolçu’da Türgişleri ağır bir yenilgiye 
uğratır. Bu zaferden sonra Isık Köl, Balkaş, İli, ve Talas bölgelerindeki Türk-
lerin tamamı Kök Türk hâkimiyetine girer. Bu tarihlerde Kök Türklerin hâ-
kimiyetleri altındaki Batı Türkistan, cihat ve fetih için gelen Arap orduları 
karşısında başarılı bir mukavemet gösterebilmekteydi (Kafesoğlu, 1992: 140; 
Türkeş, 2012: 138; Taşağıl 163). Diğer yandan, Tunyukuk (veya Tonyukuk) 
ve Bilge Şad idaresindeki ordular, Seyhun nehrini geçerek Kızılkum’a kadar 
ulaşmış, Tunyukuk (veya Tonyukuk) güneye ilerleyerek Soğdları Kök Türk 
Kağanlığı hâkimiyeti altına almıştı. Kök Türk ordusunun bundan sonra Ek 
Dağ’ı (Ek Tag) geçip 701 yılında Derbend’e (Demir Kapı) kadar geldiği bilin-
mektedir (Türkeş, 2012: 139).

Kapagan (veya Kapgan) Kağan’ın yanı sıra Kül (veya Köl) Tigin’in Çin’e 
yaptığı seferler, onları Kök Türklere karşı saldıramaz hâle getirmiştir. Ancak 
Çin yine daha önce diğer kağanlara yaptığı gibi Kök Türkleri zayıflatmak için 
Türk halkları arasında kışkırtma ve isyan çıkartma faaliyetlerine yönelmiştir. 
“Çin’in bu çalışmaları sonucunda 708 yılından itibaren Türk boyları çok sert 
ve zalim olduğu gerekçesiyle Kapgan Kağan’a karşı isyan etmişlerdir. İsyan-
lara rağmen Kapgan Kağan, Çin’e karşı ılımlı politikalarını sürdürmüş ve 711 
yılında kendi oğlunu Çin sarayına göndermiştir. 710 yılında Kırgızlar ve Tür-
gişler yeniden ayaklanmış ve Kögmen Dağları’nın kuzeyinde Songa Orma-
nı’nda Bilge Şad ve Tonyukuk tarafından tekrar mağlup edilmişlerdir. İsyan 
bastırıldıktan sonra Bars Bey Türgiş kağanı ilan edilmiş ve Bilge Şad’ın kızıy-

13 Türkeş, bu seferlerin 703 yılına kadar sürdüğünü, Çin’in kuzey eyaletlerinin tamamının 
yağmalandığını yazmıştır (bk. U. Türkeş, 2012: 138).
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la evlendirilmiştir. Ancak 714 yılından itibaren Çin’in entrikaları sonucunda 
Kapgan Kağan’ın hanedana dâhil olmayan Türk boylarına karşı katı davran-
dığı sebep gösterilerek çözülmeler başlamıştır. 715 yılında batıdaki Türgişler, 
Karluklar ve bazı diğer büyük Türk boyları, Çin’e bağlanmak isteyince Çinli-
ler, bu teklifi, yerlerini muhafaza etmek şartıyla kabul etmişlerdir. Aynı yılın 
baharında Dokuz Oğuzların bir bölümü Çin’e sığınmıştır. Bu olaylar karşısın-
da Kapgan Kağan’ın bu boylara defalarca saldırması, sonucu değiştirmemiş-
tir. Azlar ve İzgiller de 715 yılında isyan eden boylar arasına katılmışlardır. 
Köktürk Devleti’nden kopmalar devam etmiş ve devlet zayıflamıştır. Devlet 
zayıflayınca Kao-liler/Koreliler ve T’u-yu-Hunlar da Çin’e bağlanmış, hatta 
Kapgan Kağan’ın damadı da Çin’e sığınmıştır.” (Türkeş, 2012: 139)

Kapgan (veya Kapgan) Kağan, devletinin parçalanmasını önlemek için 
büyük bir çaba gösterse de Çin imparatoru Hsüan-tsung, ona karşı isyan et-
tirip Kök Türk Devleti’nin yıkılmasını sağlamak için Türk boylarına hedi-
yeler ve unvanlar verir. Bayırkular bu hilelere aldanıp isyan ederler. Kapgan 
(veya Kapagan) Kağan, Bayırkular üzerine yürüyüp onları yenilgiye uğratsa 
da yanındaki az sayıdaki askerle dönüş yolunda Bayırkuların eline geçmiş ve 
başı kesilerek öldürülmüştür. Kesik başı Çinli elçi Ho-Lingch’üan tarafından 
Çin’in başkentine götürülmüştür (Taşağıl, 2017: 165, 166).

Kapgan (veya Kapagan) Kağan’ın ölümünün ardından küçük oğlu İnel 
tahta geçtiyse de İlteriş Kutlug Kağan’ın oğlu Kül (veya Köl) Tigin bir dar-
beyle onu tahttan indirip ağabeyi Bilge Şad’ı tahta geçirmiş, Kapgan’ın (veya 
Kapagan) ailesini ve ona yakın devlet adamlarını öldürtmüştür (Türkeş, 2012: 
140; Taşağıl, 2017: 166). Bu darbeden sağ kurtulan kişi, halkın sevip itibar 
gösterdiği ve aynı zamanda Bilge Kağan’ın kayın babası olan Tunyukuk’tur 
(veya Tonyukuk). Bilge Kağan tarafından daha üst seviyedeki bir göreve ge-
tirilir (Taşağıl, 2017: 166).

Bilge Kağan, kardeşi Kül (veya Köl) Şad’ı sol tigin atayarak askerî teş-
kilatlanmadan sorumlu bir göreve getirmiştir. Devletin yeniden yapılanması 
sürerken bir yandan da isyanlar devam ediyordu. Oğuzların bir kısmı Çin’e sı-
ğınmış, Kıtan ve Tatabılar Çin ile ittifak kurmuş, batıdaki Türgişler de bağım-
sızlıklarını ilan etmişlerdi. Bütün bu olumsuzluklar karşısında Tunyukuk’un 
(veya Tonyukuk) devlet adamlığı ve aklı14 Kök Türklerin menfaatine olmuş-
tur. Bilge Kağan, Çin’e sığınan Tatabıları ve Karlukları yenerek, bu boyları 
tekrar kendisine tabi kılmıştır (Türkeş, 2012: 140).

14 Örneğin, Tunyukuk (veya Tonyukuk) Çin’e seferler düzenlemeyi düşünen Bilge Kağan’ı, 
devletin henüz toparlanmakta olduğunu, yeniden güçlenebilmek için en az üç yıl beklen-
mesi gerektiğini söyleyerek vazgeçirmiştir. 
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Bilge Kağan’ın Türklerin hareketli yaşam tarzları gereği pek de alışık 
olmadıkları yerleşik düzene geçme ve Budizm dinine girilmesi isteğine, Tun-
yukuk (veya Tonyukuk) haklı gerekçelerle karşı çıkmıştır. Çünkü, Türklerin 
hane sayısı da nüfusu da asker sayısı da Çin’e göre az olup vurkaç taktiğiyle 
sayıca üstün ama hantal olan Çin kuvvetlerine karşı zaferler kazanılabiliyor-
du. Eğer yerleşik hayata geçilirse Çin’in üzerlerine saldırması hâlinde yenilgi 
kaçınılmaz olacaktı. Budizm’in ise insanları pasifize eden bir din olduğunu, 
et yemenin yasak olduğu bu dine giren Türklerin yiyecek bulmakta güçlük 
çekeceğini, Budistlerin az yiyip az hareket ettiğini, dolayısıyla Türklerin sa-
vaş kabiliyetlerinin azalıp güçsüzleşeceğini söyleyerek çok doğru ve yerinde 
tavsiyelerde bulunmuştur. Bu yerinde ve doğru tavsiyeleri işiten Bilge Kağan, 
Tunyukuk’u (veya Tonyukuk) dinlemiştir (Türkeş, 2012: 140, 141; Taşağıl: 
2017: 168).

Tunyukuk (veya Tonyukuk), Kök Türkler için çok önemli bilge bir devlet 
adamıdır. 720 yılının sonbaharında Kök Türkleri ortadan kaldırmak için Çin 
imparatoru batıdan Basmıllar, doğudan Tatabılar ve güneyden Çin ordusunun 
katılacağı bir sefer düzenler. Farklı kavimlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu 
ordu yaklaşık üç yüz bin kişilik bir kuvvettir. Tunyukuk’un (veya Tonyukuk) 
bilgeliği ve stratejik dehası bir kez daha devreye girer. Farklı kavimlerden 
oluşan bu ordunun farklı yönlerden üzerlerine geleceğini, aralarında anlaş-
mazlıklar olacağını, birleşmelerinin ise mümkün olmayacağını, bulundukları 
yeri bu ordular gelmeden üç gün önce terk ederek aç kalmalarını sağlarlarsa 
çaresizlik içinde geri döneceklerini, Basmılların gücünün az olduğunu, ilk on-
lar gelirse savaşarak yenebileceklerini söyler. Nitekim hadiseler Tunyukuk’un 
dediği gibi cereyan eder, öncü kuvvet Basmıllar Kök Türklerce bozguna uğra-
tılır, Çin’in Kansu bölgesine giren Kök Türk ordusu, Çin kuvvetlerini yenilgi-
ye uğratır. Bilge Kağan bir kez daha Tunyukuk’un sözünü dinler, Kansu’dan 
öteye geçmeyip Çin’e barış müzakerelerinde bulunmak üzere elçi gönderir. 
Çin imparatoru, Bilge Kağan’ın bu teklifini kabul eder (Türkeş, 2012: 141; 
Taşağıl, 2017: 169, 170).

724 yılında Çin imparatoru ülkesinin sınırlarında bir seyahat yapmak is-
ter, ancak Kök Türk saldırısından korktuğu için beraberinde bir Türk vezirin 
olmasını talep eder. Bunun için de Ötüken’e bir elçi gönderir. Gelen elçi ve 
beraberindeki heyeti kabul edenler arasında Bilge Kağan, hanımı ve Tunyu-
kuk (veya Tonyukuk) da bulunmaktaydı. Bilge Kağan bu ziyarette Çin ha-
nedanının Tibetlilere ve Kıtanlara prenses verdiğini, ancak kendisine de söz 
verildiği hâlde evliliğin gerçekleşmediğini söyleyerek kızgınlığını belirtir 
(Gömeç, 1999: 71, Taşağıl: 170). “Bilge Kağan yine de Çin’le dostluk iliş-
kisini sürdürmek maksadıyla veziri Buyruk Çor’u, Çin sarayına göndererek 
süratleri ve dayanıklılıklarıyla meşhur atlardan sunmuştu. Çin sınırlarındaki 
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askerî faaliyetleri de durdurmuştu. Daha sonra Tibetlilerin kendilerine yaptığı, 
T’ang hanedanına karşı ortak saldırı teklifini anlaşmayı bozmamak için kabul 
etmedi. Çinliler de karşılığında Shuo-fang’da pazar kurarak karşılıklı ticaret 
yapılmasına razı oldular. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre her yıl yüzbinlerce 
top kumaş Göktürklere gönderilecekti.” (Taşağıl, 2017: 170)

Bilge Kağan’ın en büyük iki destekçisi danışmanı Tunyukuk (veya Ton-
yukuk) ve kardeşi Kül (veya Köl) Tigin idi. Tunyukuk’un ölüm tarihi hakkın-
da bir kayıt olmamakla birlikte, Sadettin Gömeç, 725 yılının sonlarında veya 
726 yılında öldüğünü düşünmektedir (1999: 71).

Kül (veya Köl) Tigin’in ise 731 yılında hayatını kaybettiği bilinmektedir. 
Bilge Kağan, kardeşinin ölümü üzerine diktirdiği kitabede onun ölümünden 
duyduğu acıyı, kardeşine olan sevgisini, Kül (veya Köl) Tigin’in kahraman-
lıklarını çok samimi cümlelerle ifade etmiştir. Kül (veya Köl) Tigin’in cenaze 
yog (cenaze) törenine pek çok ülkenin temsilcisi katılmıştır. Bilge Kağan, kar-
deşinin anıt mezarını yaptırtmak ve heykelinin dikilmesi için Çin’den taş us-
taları getirtmiştir. Kül (veya Köl) Tigin’in adına dikilen kitabeyi, Yollug Tigin 
hazırlamıştır. Yollug Tigin kitabeyi kendi ifadesiyle yirmi bir günde yazmıştır. 
Yüzyıllar sonra, Kül (veya Köl) Tigin ve Bilge Kağan Yazıtı’nı Yadrintsev 
başkanlığındaki bir Rus heyeti bulmuştur (Gömeç, 1999: 75).

Tunyukuk’un (veya Tonyukuk), ardından Kül (veya Köl) Tigin’in vefa-
tı aslında Kök Türk Devleti’nin çökmeye başlamasının sebepleri arasındadır. 
Bilge Kağan elli yaşında iken 733 yılında Tatabılar, Kıtanlardan ayrılmış ve 
Kök Türklere de isyan etmişlerdir. Tönkes Tag’da, Kök Türkler ve Tatabılar 
arasında meydana gelen savaşta Tatabıların otuz binden fazla askeri öldürül-
müştür. “Galiba Bilge Kağan’ın büyük oğlu bu savaş sırasında hastalanıp öl-
müş olmalı ki, bu savaşlar esnasında öldürülen Ku Sengün15 onun adına balbal 
dikilmiştir.” (Gömeç, 1999: 76)

Bilge Kağan 734 yılında daha önce yaptığı bir evlilik teklifine Çin’in 
müspet cevap vermesi üzerine elçi16 göndermiştir. Bilge Kağan’ın veziri Buy-
ruk Çor tarafından zehirlendiğini, bunu fark eden Bilge Kağan’ın Buyruk Çor 
ve ailesi ile iş birliği yapanları öldürttüğünü Ahmet Taşağıl ifade etmektedir 
(2017: 172). Bilge Kağan, 734 yılının son aylarında ayında ölmüştür 17. Bilge 
Kağan’ın hatırası için dikilen abideyi Yollug Tigin otuz dört günde tamamla-

15 Sengün, o dönemin askerî terminolojisinde general karşılığı bir unvandır. Taşağıl’da bu 
kişinin adı General Ku’dur (2017: 171).

16 Elçinin adı Taşağıl tarafından “Ko-chie-li-pi” olarak verilmiştir (2017: 172).
17 Bilge Kağan’ın ölüm tarihi için S. Gömeç, “Kasım-Aralık 734 tarihinde ölmüş olmalıdır.” 

(1999: 76) derken A. Taşağıl, “25 Kasım 734 tarihinde vefat etti.” (2017: 172) diyerek 
kesin bir tarih vermiştir.
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mış, abidenin Çince kısmı ise Li Jung tarafından yazılmıştır (Taşağıl, 2017: 
172).

Bilge Kağan’ın ölümünden sonra tahta oğlu İ-Jan18 oturdu. Bazı Çin kay-
naklarına göre tahta çıktıktan az bir süre geçtikten sonra, bazı Çin kaynakla-
rına göre ise sekiz yıl tahtta kaldıktan sonra İ-Jan ölmüştür (Gömeç, 1999: 
78). Yerine kardeşi Tengri Kağan geçmiştir. “Tengri Kağan tahtta bulunduğu 
sürece, iki amcasından birini sol şad, diğerini de sağ şad tayin etmiş ve askerî 
işler onlar tarafından yürütülmüştür. Fakat Tengri Kağan’ın üzerinde annesi 
P’o-fu’nun tesiri büyük olduğundan, onun telkinlerine kanarak sağ şadı öl-
dürtmüş ve ona ait askerleri kendi idaresi altına almıştı. Kendisinin başına da 
aynı akıbetin gelmesinden korkan sol şad P’an-Köl Tigin, Tengri Kağan’ın 
üzerine yürüyerek onu öldürdü (741) ve yerine de Bilge’nin diğer çocuğunu 
tahta çıkardı. Ancak çok geçmeden Çin kaynaklarında adı zikredilmeyen bu 
kağan da Kutlug Yabgu (Ku-to) tarafından öldürüldü ve yerine kardeşi geçiril-
di. Fakat Ötüken’de tek hâkim güç olarak kalan Kutlug Yabgu, bir süre sonra 
bu kaganı da öldürerek kendini kagan ilan etmiştir.” (Gömeç, 1999: 78)

Bu karışıklıkların yanı sıra II. Kök Türk Kağanlığı için artık çöküşün baş-
ladığını gösteren pek çok hadise meydana gelmeye devam ediyordu. Çinliler 
Uygur, Basmıl ve Karlukları kışkırtarak Kök Türklere karşı ayaklandırdılar. 
Kutlug Yabgu öldürülüp yerine Basmıl lideri Hsieh-tieh-i-shih kağan ilan 
edilmiş, Uygur ve Karluklar sağ ve sol yabguluklarını almışlardı. İsyancıların 
baskınından kurtulan Kök Türkler ise P’anKül (veya Köl) Tigin’in oğlu Oz-
mış’ı (Çincesi Wu-su-mi-shih) kağan ilan etmişlerdi. Ozmış Kağan, aslında 
devletinin eski gücünü kaybettiğinin farkındaydı. Bu sebeple Çin ile iyi ilişki 
kurmak maksadıyla bağlılığını bildirmek istedi. Ancak daha sonra bu düşün-
cesinden vazgeçince Çinliler Uygur, Karluk ve Basmılları kışkırtıp onun üze-
rine gönderdiler, Ozmış 743 yılındaki bir savaşta öldürülüp başı kesilerek Çin 
başkentine gönderilmiştir (Gömeç, 1999: 80; Taşağıl, 2017: 173).

Ozmış’ın ölümünün ardından kardeşi Peymey (Pai-mei), 744 yılında ka-
ğan seçildi. Kök Türklere karşı kurulan Basmıl, Uygur ve Karluk ittifakında 
da anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Basmılların kağan ilan edilen lideri 
Hsieh-tieh-i-shih, Uygurlar ve Karluklar tarafından öldürüldü ve ardından Uy-
gurlar 745 yılında kendi kağanlıklarını kurdular. Uygur Kağanı Kutlug Boyla 
Kül Kağan, Kök Türklerin son kağanı Peymey’e (Pai-mei) saldırarak yendi 
ve tıpkı Ozmış Kağan gibi onun da başı kesilerek Çin başkentine gönderildi.

18 S. Gömeç, Bilge Kağan’ın oğlunun adını İ-Jan olarak kaydetmekle birlikte (Belki de 
İçen?) olabileceğini öne sürmüştür (1999: 77).
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Bu tarihten sonra Kök Türklerin sayısının epeyce azaldığı, Kök Türk ha-
nedanına mensup beylerin ve halkın bir kısmının Çin’e sığındığı, bunların 
kuzey bölgelerine yerleştirildiği, bazılarının daha sonra Çin’e isyan etseler 
de sayılarının azlığı sebebiyle muvaffak olamadıkları bilinmektedir (Taşağıl, 
2017: 173).

2. Eski Türklerin İnanç Sistemi Üzerine Görüşler

Eski Türklerin (Hunların ve Kök Türklerin) Şamanist mi, Gök Tanrıcı 
mı oldukları, yoksa çok tanrılı başka bir dine mi inandıkları bilim dünyasında 
çok fazla tartışılmış bir konudur. Bazı bilim adamları, eski Türklerin Şamanist 
olduklarını kabul ederken bazıları tek yaratıcıya inandıkları, bazı araştırma-
cılar da çok tanrılı ve putperest oldukları kanaatindedir. Ancak eski Türklerin 
(Hunlar ve Kök Türkler) putperest oldukları görüşü daha çok Çin yıllıklarına 
dayanmaktadır.

Bu başlık altında, eski Türklerin inanç sistemleri üzerine bilim adamla-
rının, seyyahların görüşlerine kısaca değinerek durum hakkında kısa da olsa 
bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

Türk edebiyatında olduğu kadar sosyolojisinde ve fikrî hayatında önem-
li bir yeri olan Ziya Gökalp’a göre Türklerin ilk dini “Toyunizm” idi. Din 
adamlarına “toyon”, kâhin ve büyücülere de “kam” adını verirlerdi (Gökalp, 
1991: 8, 21). Ancak, Abdülkadir İnan, ilk kez Gökalp’ın kullandığı “Toyu-
nizm” terimine karşı çıkar ve Gökalp’ın Türklerin eski dini için kullandığı 
“Toyunizm”in aslında Budizm olduğunu, eski Türklerin de aslında Şamanist 
olduklarını, ancak bu Şamanizm’in Altay ve Yakut Şamanlığının çok daha 
ilerisinde olduğunu söyler (1986: 1). Ona göre, “Avcılık ve iptidai ziraatle dar 
bir sahada yaşayan küçük boyların dünya görüşleri ve dinî telakkileriyle bü-
yük göçebe hakanlıklar kuran Çin’den Bizans’a ve İran’a kadar uzanan ulusun 
dünya görüşü ile dinî telakkilerinin aynı seviyede olmasına imkân yoktur.” 
(1986: 1, 2).

Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi adlı kitabında da Hunların dinî 
inançları üzerine bazı tespitlerde bulunmuştur: “Çin kaynakları Hunların kül-
türünden bahsederken tapınakları bulunduğunu zikrederler. Bu haberlere göre 
Hun hakanının karargâhında bulunan tapınakta her yılın başında ayin ve tören 
yapılırdı. Bu ayine Hunların yirmi dört boyunun başbuğları iştirak ederler-
di. Yılın beşinci ayında Lung-Çeng denilen şehirde toplanıp atalarına Gök 
Tanrıya, yer-su ruhlarına kurban sunarlardı. Sonbaharda atların iyi beslendi-
ği zaman orman yanında toplanıp orman çevresinde dolaşırlardı. Hakan her 
sabah çadırından çıkıp güneşe, geceleri de aya secde ederdi. Miladdan önce 
121. yılda cereyan eden Hun-Çin savaşında Çinliler bu Hun beğinin karar-
gâhını ellerine geçirmişlerdi; aldıkları ganimetler arasında bir altın put bulu-
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nuyordu. Çin yıllığının verdiği malumata göre Hun beği bu putun karşısında 
Gök Tanrıya kurban sunardı.” (1976: 180). İnan, Kök Türklerin ise Şamanist 
olduğunu, hatta yanlarında ilkel putlar bulundurduklarını, metinlerinde ilkel 
Şamanizm’e ait kötü ruhlardan, putlardan bahsedilmediğini; Tengri, Umay, 
Yir-Sub ve Umay’ın yanı sıra cenaze törenlerinin bu metinlerde geçtiğini söy-
ler (1976: 182).

Emel Esin, Kök Türklerin inanç sistemi ile ilgili olarak “Kök-Türk Dev-
ri Türklerinin monotheist olmayıp epey sayıda tanrılara inandıkları anlaşıl-
maktadır. Fakat mabud tasavvurları hakkında ancak çok mübhem bilgileri-
miz vardır. İdeogram’lardan bilindiğine göre, kadim Çin’de gök tanrısı insan 
şeklinde düşünülüyordu. Türklerde gök tanrısına verilen ‘Tengri Kan’ veya 
‘Kan-tengri’ gibi han unvanları, Çin’dekine mümasil bir mefhumu hatıra ge-
tirir. ‘Kan tengride’ tabiri ile gök tanrısına izafe edilen ve Türk kağanının ka-
rısına teşbih edilen ana tanrıça Umay, kadim Çin’de olduğu gibi, Türklerde 
de ocak tanrıçası veçhesinde gelişecekti. Diğer bazı semavi tanrı adlarının, 
mesela zaman tanrısı ‘Öd-Tengri’, yahut güneş ve ay ile ilgili gözüken, çift 
veçheli, ‘Yol-tengri’nin ‘Kök-tengri’ ile ilişkileri olup olmadıkları anlaşılma-
maktadır.” der (Esin, 1978a: 90)

Emel Esin, başka bir yayınında ise Türklerin ilk dinini “gök, yer ve atalar 
dini” olarak üçe ayırır ve cihanşümul bir din olmayı hedefleyen bir sistem ol-
ması sebebiyle de “Universalism” olarak adlandırmıştır (1978b: 51). Esin’in 
aktardıklarına göre “P. Schmidt ve O. Turan, Kök-Türk devrinde gök ibade-
tinin, Tevhit dinlerinden İslam’da zirveye erişen, her tasavvurdan münezzeh 
ilah mefkûresine doğru yükselmekte bulunduğu kanaatine vardılar. Zemarhos 
ile Ibn Fazlan’ın bazı müşahedeleri de bu fikri desteklemektedir. Başkaları, 
mesela Doerfer ise, Türklerin ‘tengri’ kelimesini umumiyet ile ilah manasına 
kullandıklarına ve başka tabiat tezahürlerine, mesela ağaçlara da teşmil ettik-
lerine dikkati çektiler. Kanaatimizce, VI-VII. yüzyıllarda Kök-Türklerin ve 
diğer yarı göçebe Türk boylarının, Chou’lardan kalan ve Çin’de ve Hunyine 
de ‘erdem’ neticesinde ‘kut’a varılıyordu.” (1978b: 89, 90).

Ünlü Türkolog ve devlet adamı Zeki Velidi Togan’a göre eski Türklerce 
inanılan, “… bu din yani Buddizm zaten Orta Asya’nın Şamanizm’i esasında 
türemiş bir dindi ve ‘şaman’ kelimesi de rahip manasında Sanskritçe ‘çramna’ 
kelimesinin Pâlî forması olan ‘şamana’dan gelerek bu ‘Kam’ dinine isim ol-
muştur.” (1981:47)

Hikmet Tanyu ise, eski Türklerin dininin Şamanizm olmadığı, Gök Tanrı 
inancına sahip oldukları kanaatindedir. Tanyu, “MÖ 2. yüzyıllarda ve diğer 
Türk kavimlerinde Gök-Tanrı inancını, kısaca tek tanrı inancını başta görü-
yoruz.” (1978: 17) diyerek Türklerin inanç sisteminin tek bir yaratıcı esasın-
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da biçimlendiğini ileri sürer. Ona göre “Türkler bir Tanrı’ya bağlılık yanında 
kurban, dua, güneş, yer-su ruhlarına, atalar (ceddi âlâ, ateş), (Ocak kutsallığı) 
ve ölüler kültüyle ilgili noktalarda saygılı bir anlayışa sahiptiler.” (1978: 19). 
Tanyu, Çin kaynaklarında Türklerin keçeden yaptıkları bazı maskotların to-
tem veya put olarak anılmasına da karşıdır. Çünkü bunlar totem de put da 
değildir (1978: 26).

İbrahim Kafesoğlu, Türklerin totemcilik gibi bir inanışlarının olmadığını, 
bozkır Türklerinin inanç sisteminin üç noktada toplanmasının mümkün oldu-
ğunu söyler. Kafesoğlu’na göre “tabiat kuvvetlerine inanma, atalar kültü, Gök 
Tanrı dini” Türklerin inanç sistemini oluşturmuştur (1997: 304-314).

Nevzat Kösoğlu ise “İlk zamanlarda hava, su, ateş ve toprak gibi tabi-
at unsurları takdis edilmiş olmakla beraber, Gök-Türkler zamanında uluhiyet 
fikrinin semavi, tek Tanrı inancına yükseldiği kesindir. Tengri kelimesi ilk 
zamanlarda mavi gök anlamında kullanılmıştır. Sonraları hem gök, hem Tanrı 
yerine kullanılmıştır ki, bu, uluhiyet anlayışının semavileşmesindeki bir mer-
tebedir. Gök-Türkler zamanında ise yeri, gökleri, bütün mahlukatı yaratan, 
insanların iyi ve kötü kaderlerini tayin eden ve göklerde bulunan bir tek Tanrı 
inancına ulaşılmıştır.” diyerek tek Tanrı inancının yerleştiği dönemi Kök Türk 
dönemi olarak kabul eder (1997: 34, 35).

Mustafa Erdem eski Türklerin inanç sistemleri için “Tarih öncesi çağlar-
dan beri, Türk kültürü ve dinî, özellikle güneyden ve Batı’dan gelen etkilere 
maruz kalmıştır. Orta Asya’nın dini kültürü üzerinde Mezopotamya, İran, Çin 
ve Hint dinleri ile Tibet Lamaizmi, Hrıstiyanlık, Maniheizm ve İslam’ın etkisi 
söz konusu olmuştur. Fakat belirtilen dış etkiler, Türklerin orijinal dinî yapı-
larını pek değiştirmemiştir. En eski devirlerden itibaren ‘Tanrı’ inancı kalıcı 
bir şekilde yerini korumuştur. Bu inanç öylesine sürekli bir özelliğe sahiptir 
ki, Türk dini tarihi, Türklerin Tanrı ile ilişkilerinin tarihi şeklinde değerlen-
dirilebilmiştir. Türk dini tarihinde en eski terim, ‘Tanrı’dır. Çince Tien şek-
linde ifade edilmektedir. Tanrı kelimesi, literatürde, Kök=Gök sıfatıyla bir-
likte ‘Gök Tengri’ (Yüce Tanrı) şeklinde geçmektedir. Gök Tanrı inancının 
en önemli özelliği, onun, antropomorfik bir karakter taşımasıdır. Gök Tanrı; 
yaratıcı ve kadir-i mutlak, tek, ezeli ve ebedi, eşi benzeri olmayan, öldüren, 
iradesine göre hükmeden, yardım eden, cezalandıran, koruyan, insanlara bilgi 
veren, her şeyin en iyisini bilen, yol gösteren ve kulun duasını kabul edendir. 
İslam’ın Allah anlayışına benzerlik arz eden bütün bu sıfatlara rağmen, Gök 
Tanrı’nın, ilahi dinlerde olduğu gibi, tapınakları yoktur. Eski Türkler onun 
resim ve heykellerini yapmamışlardır.” der (1998: 81).

Ali Çavuşoğlu, Türk-İslâm Kültüründe Gök Tanrı veya Ulu Tanrı İnanışı 
ve Edebî Metinlere Yansıması adlı makalesinde, “Başta Orhun Yazıtları ol-
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mak üzere pek çok yazıt ve yazmada da Tengri sözünün bugün kullandığımız 
anlamda, bir Tanrı için kullanıldığı görülür. Tanrı, Huda, Allah ya da başka 
isimlerin dil bilimi açısından bugün bir değer ifade etmediğini hatırlatmak 
gerekmektedir.” der (2007: 4). Ona göre, eski metinlerde geçen Karahan, Ül-
gen, Ugan, birer Tanrı ismi olmayıp hükümdar ismidir. Türklerin dini için 
Gök Tanrı demek doğru değildir. Uygurlar haricinde Hunlar, Kök Türkler ve 
Oğuzlar tek Tanrı inancına sahiptir (2007: 5, 7).

Genel Türk tarihçisi Sadettin Gömeç, Türklerin dini için kullanılan Şa-
manlık terimine itirazını şöyle ifade etmiştir: “Bugün Şamanlık olarak bilinen, 
fakat din adamlarından dolayı zaman zaman ‘Kamlık’ denilen, eski Türk dini 
veya Kök Tengri inancı ile Saha (Yakut) ya da Altay Türk inancının bir oldu-
ğu iddia edilemez. Çok eski zamanlardan itibaren bir devlet geleneğine sahip 
olan Türklerin dini itikatları, bugünkü Altay ve Saha dini inançlarından daha 
gelişmiş düzeydeydi.” (2011: 5)

Gömeç, Kök Tengri inancının belli birtakım ritüellerinin olduğu, Türk-
lerin kendileri için uygun gördükleri yerlerde ibadetlerini ettikleri, atalarının 
mezarlarında Kök Tengri’ye kurbanlar sundukları, kurban merasiminden son-
ra, kayın ağacı diktiklerini de söyler (2011: 7-8).

Harun Güngör, Hunların da Kök Türklerin de Tanrı’ya inandıklarını, her 
ikisinin de yaratıcı için “Tengri” adını kullandıklarını belirtir. Kök Türk ve-
ziri Tunyukuk adına dikilen yazıtta “Türk Tanrısı” kavramına yer verildiğine 
de ayrıca dikkat çekerek “Kâşgarlı Mahmut, Kâfir Türklerin büyük bir dağ, 
büyük bir ağaç gibi kendilerine ulu görünen her şeye tengri dediklerini ifade 
ediyorsa da Türklerde Tanrı kelimesi yalnızca Gök Tanrı’yı ifade etmek için 
kullanılmıştır.” cümleleriyle “Tengri”nin aslında tek “Yaratıcı”yı karşıladığını 
öne sürer (Güngör, 2012: 21, 22).

Kâşgarlı Mahmud’un muhteşem eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’te verdiği 
bilgiler, Türklerin 11. yüzyılda dahi farklı inançlara sahip olduklarını göster-
mesi bakımından önemlidir. Kâşgarlı, “Kâfirler -Allah’ın gazabı üzerlerine 
olsun- göğe tengri derler; aynı zamanda azametli gördükleri her şeyi, örneğin 
bir dağı ya da bir ağacı da tengri olarak adlandırır ve önünde secde ederler. 
Bunlar bilge bir adama da tengriken derler. Bunların sapkınlıklarından ka-
çarak Allah’a sığınırız.” sözleriyle Müslüman olmayan diğer Türklere karşı, 
Müslüman bir Türk’ün bakış açısını ortaya koymuştur (2005: 551).

Azmi Bilgin, eski Türklerin inanç sistemleri üzerine yapılan araştırma-
lardan da bahsettiği “Gök Tanrısı Terimi Üzerine” başlıklı makalesinde, Gök 
Tanrı kavramının sadece İslam öncesi metinlerde görülmediğini, İslam kül-
tür dairesi içinde yazılan metinlerde de görüldüğünü “ 14. ve 15. yüzyıllarda 
Müslüman Türkler tıpkı İslam öncesi dönemde yaşayan ataları gibi, Tanrı’yı 
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bir mekândan çok, yukarıda ayette geçen ‘Allah arşa istiva etti’ konusunda 
olduğu gibi, yüksekliği, yüceliği, ulaşılmazlığı ve erişilmezliği gökle birlikte 
tasavvur ettiklerinden, ‘Allah’ kelimesi için Gök Tanrısı demekte bir sakınca 
görmemişlerdir.” sözleriyle Kâşgarlı’nın tespitlerinin aksine bir durumun son-
raki yüzyıllarda geliştiği kanaatindedir (2005: 196).

Orta Asya’ya giden Arap seyyah İbn Fadlan’ın seyahatindeki izlenimleri 
ve yazdıkları bir yabancı gözüyle ve tarafsız olduğu için kültür tarihimiz açı-
sından son derece önemlidir. İbn Fadlan, Seyâhat-nâme’sinde Oğuzların yanı-
na vardıklarında onların göçebe hayatı sürdürdüklerini, kıl çadırlarda yaşadık-
larını, bir dine inanmadıklarını, ibadet etmediklerini, büyüklerine “Tengrim” 
(Arapça: Rabbim) diye hitap ettiklerini, kötü bir şeye maruz kaldıklarında 
başlarını göğe kaldırarak “Bir Tengri” dediklerini kaydetmiştir (Şeşen, 2010: 
10).

2017 yılında XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı’nda sunduğu-
muz bildiride, “Eski Türkçede Yaratıcı Kavramı ve Adları” başlıklı bildiri-
mizde Kök Türk Dönemi’ne ait metinlerde “Tengri” ve “Umay” dışında bir ad 
olmadığını yazmıştık. Kök Türk Dönemi’nin ardından ‘Yaratıcı’ya verilen ad-
ların sayısını Uygur Türkçesi Dönemi’nde yirmi dört, Karahanlı Türkçesinde 
ise yüz elli üç olarak tespit etmiştik. Uygur Türkçesinde Türkçenin yanı sıra, 
Budizm ve Maniheizm’in ilahlarının adlarının Türk söyleyişine uydurulmuş 
olarak yer aldığını, Karahanlı Türkçesinde ise Türkçe karşılıkların daha çok 
olduğunu ortaya koymuştuk (Gökçe, 2017: 1-10).

Bu araştırmaları, seyahatnameleri ve bilim insanlarının görüşlerini dik-
kate aldığımızda çıkan sonuç, eski Türklerin kendilerine “yüce, ulu, güçlü ve 
görkemli” görünen ve gelen her şeyin yanı sıra, “Yaratıcı” için de “Tengri” 
kelimesini kullanmış olduklarıdır. Çünkü Kök Türkler sadece gök yüzüne de-
ğil, dağa, ağaca hatta kağanlarından birine de Tengri Kağan unvanını vermiş-
lerdir19.

Günümüzde Türklerin çok azının Budist, Şamanlık-Kamlık, Musevilik ve 
Hristiyanlık dinlerine tabi oldukları, çoğunluğunun ise İslam inancına mensup 
Müslüman oldukları bilinen bir durumdur. Ancak tarih boyunca farklı dinlere 
mensup olmuş bir milletin hâlihazırdaki dinî hayatında kısmen de olsa eski 
dinlerinin kalıntılarına rastlamak da mümkündür. Bu konu, bir yandan halk bi-
liminin, diğer yandan dinler tarihinin alanına girmekle birlikte, farklı disiplin 
uzmanlarının da katılımıyla ortaklaşa çalışmalar yapıldığında ortaya çıkacak 
veriler, varılacak sonuçlar dinî ve kültürel hayatımız için de faydalı olacaktır.

19 Bu konuda bk. S. Gömeç, 1999: 78.
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3. Kök Türklerden Kalan Dil Yadigârları Üzerine Yapılan Belli Başlı 
Çalışmalar

3.1. Yabancı Araştırmacıların Çalışmaları

Ünlü tarihçi Cüveynî, Tarîh-i Cihân-güşâ adlı eserinde Uygur toprak-
larında birtakım işaretlerle yazılmış olan taşlardan söz etse de bu konu pek 
dikkatleri çekmemiştir. Başta Runik harfli olarak adlandırılan bu abideleri, 
Rusya’da esir olarak bulunan İsveçli subay Johann von Strahlenberg de fark 
eder, esareti bitince ülkesine döner ve Stockholm’de 1730 yılında yayımlar 
(Aytaş, 2013: 9).

Kök Türk Dönemi’nden elimizde kalan en eski belgeler Yenisey Yazıtları 
olmasına rağmen, N. M. Yadrintsev tarafından 1889 yılında bulunan Bilge 
Kağan ve Kül (veya Köl) Tigin adına dikilmiş olan iki taş, bilim dünyasının 
dikkatini çekmiştir. Yadrintsev, 1890 yılında bu iki yazıtla ilgili bir çalışma 
yayımlamıştır.20 Fin araştırma heyeti de Orhon Irmağı kıyılarında yaptığı araş-
tırmalarda elde ettiği veriler ışığında Orhon Yazıtları’nın kopyalarını yayım-
lamıştır21.

Aynı yıl Wilhelm Radloff’un22 başkanlığındaki Rus heyetinin gezileri 
sonucu elde edilen verilere dayanarak Rusya’da da bu yazıtlar yayımlanmış-
tır23. Vilhelm Thomsen, bu yazıtların hangi millete ait olduğunu açıkladığı 
“Déchiffrement des inscriptions de l’Orkhon et de l’lénisséi , Notice prélimi-
naire” başlıklı yazısını, Danimarka Bilim ve Edebiyat Akademisi Bülteni’n-
de (Bulletin de l’Académie Royale des Sciences et de Letrres de Danemark, 
Copenhauge, 1893, s. 285-299) yayımlar. Bu yayının ardından W. Radloff, 
üç kısımdan oluşan eserinin birinci kısmı olan Die Alttürkischen inschriften 
der Mongolei, Erste Lieferung adlı çalışmasını, 1894 yılında St. Petesburg’da 
yayımlar. İkinci kısmını yine 1894 yılının Mayıs ayında, üçüncü kısmını ise 
1895 yılında yayımladı. Ancak bu eser, okuma ve açıklama hatalarıyla dolu, 
aceleye getirilmiş olmasıyla anılır.

V. Thomsen 1896 yılında Orhon Yazıtları’nı mükemmel bir biçimde iki 
kısım hâlinde Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées (MSFOu, V, Helsingfors) 
adıyla 1896 yılında yayımladı.

20 Ancient caractères  toruvés  sur des pierres et des ornements  au bord de l’Orkhon, St. 
Petersburg, 1890.

21 Inscriptions de l’Orkhon, recueilles par l’expédition finnoise 1890 et publiées par la So-
ciété  fino-ougrienne, Helsinki, 1892.

22 Asıl tam adı Vasili Vasilyeviç Radloff iken bilim dünyasında Wilhelm Radloff olarak bilin-
mektedir.

23 Atlas der Altümer der Mongolei, St. Petersburg, 1892-1899.
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W. Radloff, Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei, Neu Folge adıyla 
St. Petersburg’da 1897 yılında yazıtları ikinci kez yayımladı. Kül Tigin Yazıtı 
Rusça olarak P. M: Melioransky Pamyatnik v çest Kyul Tegina (ZVO, XII, 
2-3) adıyla St. Petersburg’da 1899 yılında yayımladı.

1897 yılında Y. N. Klements’in Tunyukuk (veya Tonyukuk) Yazıtı’nı bul-
ması Moğolistan’a düzenlenen araştırma gezilerinin artmasını sağlamıştır.

Alman Türkolog Annemarie von Gabain, 1941 yılında Alttürkische 
Grammatik (Leipzig, 1941) adındaki eserinin antoloji bölümünde Kül Ti-
gin Yazıtı’nın metnini yayımlar. S. Ye. Malov Pamyatniki drevnetyurkskoy 
pis’mennosti (Moskova, 1951, s. 19-73) adlı çalışmasında Kül Tigin ve Yazı-
tı’nın orijinalleri ile Kiril harfli çeviri yazılı hâline ve Rusça çevirilerine yer 
verir.24

Annemarie von Gabain daha sonra, “Das Alttürkische” adıyla 1959 yı-
lında Eski Türkçe Dönemi’nin bir özet dil bilgisini yayımlar25. 1960 yılında 
ise V. M. Nasilov, Moskova’da Yazık orḫono-yeniseykiḫ pamyatnikov adıyla 
Orhon ve Yenisey Yazıtlarının dil bilgisini yayımlar.

O. Pritsak, 1963 yılında “Das alttürkische” (Handbuch der Orientalistik, 
Fünder Band: Altaistik, Erster Abschnitt: Turkologie, Leiden/Köln,1963, s. 
27-52) adlı önemli bir araştırma yayımlamıştır.

A. N. Kononov, 1980 yılında runik harfli bütün eski Türk yazıtlarının 
yanı sıra Orhon Yazıtları’nın dil bilgisini Grammatika yazıka tyurskiḫ runi-
çeskiḫ pamyatnikov (Leningrad, 1980, 255 s.) adıyla yayımlamıştır.

3.2. Türk Araştırmacıların Çalışmaları

Bizde, Orhon Yazıtları’ndan ilk kez İkdâm gazetesinin17 Şubat 1895 (5 
Şubat 1310-22 Şaban 1312) tarihindeki 200. sayısında yer alan “ Hutût-ı Ka-
dîme-i Türkiyye” başlıklı makalede bahsedilmiştir. Bilge Ercilasun, 3. Ulus-
lararası Türk Dil Kurultayı’na sunduğu “Orhun Abideleri Hakkında Türki-
ye’deki İlk Bilgiler” başlıklı bildirisinde, bu makalenin yazarının Necib Asım 
olabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre, Necib Asım, Thomsen’in yayımladığı 
eserinin birinci kısmının ilk teslim nüshalarını görmüş olmalıdır ki, Orhon 
Yazıtları’ndaki harfler hakkında bilgi sahibidir. Daha sonra Necib Asım, 1897 
yılında Pek Eski Türk Yazısı adlı bir kitap yayımlar (Ercilasun, 1996: 412). 

24 Orhon Yazıtları’nda hatalı okunuşlar, eksik bırakılan yerler üzerine bilim insanlarınca pek 
çok çalışma yapılıp yayımlanmıştır. Bu konuda bk. Talât Tekin, Orhon Yazıtları, (2. baskı), 
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006, s. 3-7.

25 Annemarie von Gabain, “Das Alttürkische”, Philologiae Turcicae Fundamenta, Wiesba-
den, 1959, s. 21-45.
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Necib Asım’ın (Yazıksız) bir başka eseri de Orhon Abideleri adıyla İstan-
bul’da 1924 yılında eski harflerle yayımladığı kitaptır.

Agâh Sırrı Levend, ünlü sözlükçümüz Şemseddin Sami’nin de Orhon 
Yazıtları ile ilgili bir eser hazırladığından ve içeriğinden bahseder (Levend, 
1969: 97, 98). Şemseddin Sami tarafından yayımlanamayan bu eser, Gıyaset-
tin Aytaş tarafından basılmıştır26.

Hüseyin Namık Orhon da Eski Türk Yazıtları adıyla dört cilt olarak İs-
tanbul’da 1936-1941 yılları arasında Orhon Yazıtları’nı yayımlanmıştır. Daha 
sonra, Talât Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic adıyla (Indiana University 
Publications, Uralic and Altaic Series, C 69, Bloomington, 1968) Kül Tigin, 
Bilge Kağan, Tunyukuk, Ongin ve Küli Çor Yazıtlarının çeviri yazılı metin-
lerini, İngilizce çevirilerini, metinlerdeki kelimelerin analitik sözlüğünü ya-
yımladı27. Muharrem Ergin, 1970 yılında Orhun Abideleri adıyla Orhon yazısı 
hakkında bilgilerin yanı sıra Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tunyukuk Yazıtlarının 
çeviri yazılı metinlerinin, yazıtların sözlüğünün, fotoğraflarının ve tıpkıba-
sımlarının yer aldığı küçük bir kitap yayımladı.

Hatice Şirin User’in yayımladığı Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı 
Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi (Kömen Yayınları, Konya, 2009) adlı eser ile 
Mehmet Ölmez’in Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk 
Yazıtları, Metin, Çeviri-Sözlük (Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2012) adlı kitabı; 
Erhan Aydın’ın Orhon Yazıtları, Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi Küli 
Çor (Bilge Kültür-Sanat, 2017), Uygur Yazıtları (Bilge Kültür-Sanat, 2018), 
Yenisey Yazıtları (Kömen Yayınları, 2015), Sibirya’da Türk İzleri, Yenisey 
Yazıtları (Kronik Kitap, 2019); M. Dursun Erdem-Ümit Özgür Demirci’nin 
birlikte hazırladıkları Köktürkçe (Pruva Yayınları, 2019). Kök Türkçe ve bu 
dönem metinleri üzerine Türk araştırmacılar tarafından son yıllarda yapılmış 
yayınlardandır.

İnceleme

1. İnanç Açısından “Kök”

Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünün birinci satırında geçen “Üze kök teŋri 
asra yagız yer kılıntukda ekin ara kişi oglı kılınmış” (Üstte mavi gök [yüzü] 
altta [da] yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış.)28 

26 Gıyasettin Aytaş, Şemseddin Sami Orhun Abideleri, (2. baskı),  Akçağ Yayınları, Ankara, 
2013

27 Bu çalışma daha sonra kendisi tarafından Türkiye’de Orhon Türkçesi Grameri (Türk Dil-
leri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara, 2000) adıyla eklemeler yapılarak yayımlanmıştır.

28 Örnek cümle için bk. Talât Tekin, Orhon Yazıtları,  s. 24, 25.
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cümlesi, bize Türk gözüyle yüzyıllar ötesinden insanın ve kâinatın nasıl yara-
tıldığını anlatmasının yanı sıra, insan için önemli olan iki ögeden bahsetmek-
tedir: Bu iki öge, “yer” ve “gök”tür. Ancak yer, insanoğlu için ağaçları, orman-
ları, ırmakları, sayısız nimetleri sağlarken bunu tek başına yapamazdı; çünkü 
gök, yağmur ve kar yağdırarak, güneş ışınlarını yollayarak yeri tamamlamış 
oluyordu.29 İlk insanların, gök ve gök cisimlerini sadece gözleriyle izledikleri, 
gördüklerini kayalara, mağaralara çizdikleri bilinmektedir. İnsanoğlunun me-
deniyet seviyesi ilerledikçe göğü özel mekânlarla ve aletlerle gözlemledikleri; 
takvimin de gökteki güneşin, ayın, gezegenlerin hareketlerinin izlenmesiyle 
ortaya çıktığı bilinmektedir. Nitekim bazı toplumlar, dünyanın güneşle olan 
ilişkisini, bazıları ayla olan ilişkisini esas alarak takvimler oluşturmuşlardır.

“Gök”, Orta Asya steplerinde varlık mücadelesi veren Türk için sadece 
gözlemlenen bir şey değildir. Kök Türklerde kağan “Tengri”nin yani göğün 
inayetiyle tahta oturmuştur. Bu yüzden kağanla Tengri (gök) arasında meşrui-
yeti ve hakkaniyeti sağlayan bir ilişki vardır. (Roux, 1994: 92; Yıldırım: 1990, 
519-530)

Tarihçi Jean Paul Roux’ya göre “Paleo-Türk yazıtlarında gök iki sıfat 
kazanır. Gök, iize ‘yüksek’tir, ve kök ‘mavi’, ‘mavimtrak’tır. Ayrıca, ‘güç’ küç 
ve dolayısıyla ‘kudret’ küçlüg ile donatılmıştır, ancak bu kelime hiçbir zaman 
kullanılmamaktadır. Moğol çağında, Gök, özellikle möngke ‘sonsuz’dur. Bü-
tün bunlar, yaklaşık olarak bir Gök Tanrının olağan nitelikleridir.” (1994: 94). 
Ayrıca “Codex Comanicus’ta, kök kelimesi, latinceye caelum olarak ve tengri 
de deus olarak tercüme edilmektedir. Kök kelimesinin tam anlamı çok tartışıl-
mıştır ve bunun, maviden ziyade gri renk demek olduğu kabul edilmektedir. 
En azından, göğün o denli özel bir rengini hatırlatmaktadır ki, göğü adlan-
dırmadan evvel, ‘göksel’ anlamını kazanmıştır. Türkler, kendilerini kök türük 
olarak, Moğollar da köke (Köke Moğol) olarak adlandırmışlar; ve de ayrıca, 
gökle sıkı sıkıya bağımlı veya gökten kaynaklanan cisimlere mavi, kök köke 
demişlerdir. Daha yakın zamanlara kadar, büyük göksel Allah ile mavi renk 
arasındaki ilişki açıkça hissedilmektedir.” (Roux, 1994: 95)

Türkler ve Moğollar göğe saygı duyarken, onlar için gök gürültüsü30 kor-
kulan bir sesti. Uygurlar da Juan-Juanlar gibi gök gürlediğinde havaya ok ata-
rak belki de sesinden dolayı bir ejderhaya benzettikleri şimşeği öldürmeye 
çalışırlardı (Roux, 1994:100).

29 Bu konuda bk. Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İşaret Yayınları, İstan-
bul, 1994, s. 109.

30 Ahmed Caferoğlu’nun  Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde Uygur Türkçesinde gök gürültü-
sü için kullanılan kökremek, fiili  “gürlemek” olarak anlamlandırılmıştır. 
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“Kök”ün anlamları üzerine Türk tarihçilerin de birtakım tespitleri var-
dır. Sadettin Gömeç’e göre bu kelime, araştırmacılarca “mavi renk, gökyüzü, 
göğe ait, doğu, kök, kaynak, menşe gibi şekillerle açıklanmaya çalışılmıştır.” 
(1999: 7).

“Kök” kelimesi ile ilgili hem tarihî hem semantik bir tespit de Doğan 
Aksan’a aittir. O, “Bu ad Kül Tigin Yazıtı’nda, Kül Tigin, kendi ulusundan 
söz ederken de geçer (D3). Kök sözcüğü o dönemde hem ‘sema, gök’, hem de 
renk gösteren sıfat olarak ‘mavi’ anlamına geliyordu. Kimi Çin kaynaklarında 
aynı Türk ulusundan T’ian T’u Chüeh adıyla söz edilmesi de ilginçtir. Çün-
kü Çincede hem ‘gök, hem de ‘Tanrı’ anlamında kullanılmaktaydı.” diyerek 
“kök”ün anlamı ile ilgili görüşlerini bildirmiştir. (2003: 19)

2. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Bakımından “Kök”

2.1. Ses Bilgisi Bakımından “Kök”

“Kök” kelimesi, Talât Tekin tarafından Ana Türkçe Dönemi’nde asli uzun 
ünlülü kelimelerden sayılmış, “gök, mavi” olarak anlamlandırılmış, tarihî ve 
modern lehçelerdeki karşılıkları da verilmiştir: “kȫk gök, mavi: MK kȫk, 
Türkm. gȫk, Az. Göy, Yak. küöḫ , Çuv. kĭvak, Hlç. kīek” (1995: 184).

2.2. Şekil Bilgisi Bakımından “Kök”

“Kök” kelimesini basit kelime olarak kabul etmek aslında pek de müm-
kün görünmemektedir. Bu sebeple Türkologlarca “kök” kelimesinin yapısı 
üzerine bazı görüşler öne sürülmüştür. Hamilton, “kök”ün kö- “ yukarıda ol-
mak” fiilinden türediğini (1988: 195); Şinasi Tekin de *kö- fiilinden türediğini 
ve “çok yüksek” anlamına geldiğini ileri sürmüştür (1980: I, 40). Bize göre de 
bu kelime, *kȫ- fiil kökünün üzerine isimden fiil yapma eki olan -(U)k ekiyle 
oluşmuş bir türevdir. Bu ekle yapılmış pek çok kelime, Eski Türkçe Döne-
mi metinlerinde de geçmektedir: artuk “fazla, çok”, bark “bina, anıt mezar”, 
bedük “büyük”, emgek “acı, sıkıntı, eziyet, zahmet”, ırak “uzak”, köpük “kö-
pük”, tok “aç olmayan, doymuş”, yaruk “güneş”, yok “yok” vb. 31

2.3. Köken Bilgisi Bakımından “Kök”

Ünlü İngiliz bilim insanı Sir G. Clauson, sözlüğünde ilkin “kök” maddesi 
altında eski Türkçe kelimelerin ünlülerinin ve sonlarındaki ünsüzlerinin belir-
lenmesindeki zorluktan bahsederek Eski Türkçe Dönemi için beş farklı “kök” 
sözünden bahsetmiştir. 1. kök “root, origin” (kaynak, köken), 2. kök “thong” 
(sırım) , 3. kök “seam” (dikiş, ısırmak, yaralamak ), 4. kö:k basically “the sky” 

31 Örnekler için bk. Talât Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, s. 92; A. von Gabain, Eski Türkçe-
nin Grameri, s. 54.
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(esasen gökyüzü), “sky-coloured, blue, blue-grey” (gökyüzü rengi, mavi, ma-
vimsi gri) , 5. kö:k (kö:k ayu:k)” bilge kişilere verilen ad (1972: 708-9).

2007 yılında Türk Dil Kurumu yayınları arasında çıkardığı köken bilgisi 
sözlüğüyle bilim dünyasına önemli bir eser armağan eden Tuncer Gülensoy 
da sözlüğünde iki ayrı madde başı altında “gök” için açıklamalarda bulunmuş, 
kelimenin tarihî şekillerine yer vermiştir: “gök 1. Gök, hava, sema; 2. Gök 
rengi lâcivert; 3. Ham olmamış (meyva); 4. yeşil = ET. Kök 1. mavi, gök ren-
gi; 2. sema; 3. Gece (EUTS, 114); köök (Eleges, 3 ~ kö:k ‘mavi’ (DLT), DLT 
kökşin ‘mavimsi’ = Moğ. kökegçin ay. < kö:k [˃ PAlt. kö:ke]”(2007: 377).

2.4. Anlam Bilgisi Bakımından “Kök”

Ferruh Ağca tarafından yazılan bir makalede “kök” kelimesi için önemli 
tespitlerde bulunulmuş ve bazı öneriler getirilmiştir. Ağca, kendisinden daha 
önce “kök” kelimesi hakkında yapılan yayınlara da değinerek eski Türkçede 
aslında iki “ kök” sözünün olduğunu, diğerlerinin bu sözün anlamsal çeşitlili-
ğe uğramış biçimler olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre birinci kelime “kök, 
dip, bağ, asıl, soy sop” anlamlarına gelirken, ikinci kelime “gök, sema → 
gök rengi → mavi, mavimsi yeşil” anlamına gelen farklı bir kelimedir. (2015: 
204, 205). Ağca’ya göre “Tarihsel Türk dili alanlarında kö:k sözcüğü, aynı za-
manda “mavi” renk adını da karşılamaktadır.” (2015: 205); “Hatta Türk runik 
harfli metinlerde kö:k sözcüğü, herhangi bir yeri, rengi ile tanımlayan kalıcı 
yer adı da yapmıştır: kö:k öῃüg yoguru ötüken yışgaru uduztum. ‘Kök Öng 
(Ongi) Irmağını aşıp Ötüken Dağlarına doğru sevk ettim.’ (T 15) örneğindeki 
ırmak adı, ırmağın renginden dolayı kö:k sözcüğü ile adlandırılmıştır. Örnek-
lerdeki ‘gök, sema’ ve ‘mavi, yeşile çalan mavi’ anlamlarından hareketle, eski 
Türkçede yazılışları aynı iki farklı sözcüğün mü yoksa anlamsal çeşitlenmeye 
uğramış tek bir sözcüğün mü bulunduğunu kesin olarak ifade etmek mümkün 
görünmemekle birlikte, Türk dili de dâhil olmak üzere dillerde renk adları-
nın genellikle soyutlaşma yoluyla ortaya çıktığını dikkate alarak, ‘gök, sema’ 
anlamının asli olduğunu; ‘mavi, yeşile çalan mavi’ anlamının ise metaforik 
olduğunu ifade etmek mümkündür. Keza kö:k sözcüğünün ilk anlamının ‘gök, 
sema’ olduğunun en önemli kanıtı, ‘yükselmek, yukarı çıkmak’ kavram alanı-
nı işaretleyen aşağıdaki sözcüklerin hem seslik gösterimi hem de kavram alanı 
bakımından kö:k sözcüğü ile uygunluk göstermesidir.” (2015: 206).

Kanaatimizce Kök Türk Yazıtları üzerine yapılan yayınlarda “kök” keli-
mesine metinlerde verilen anlamlar, bazı durumlarda akla ilk gelen anlamlar 
olmamalıdır. Çünkü bu metinlerde bağlamdan ve fikrî temelden hareketle ilk 
anlam değil, farklı anlamlar da söz konusu olabilmektedir. Yaptığımız tarama 
sonucunda Kök Türk Yazıtları’nda “kök” sözünün geçtiği yerler ve bu söz için 
araştırmacıların verdikleri anlamlar şunlardır:
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Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 67)

Anlam (s. 20)

(Doğu cephesi 1) Üze kök teŋri asra yaġız 
yir ḳılıntukda ikin ara kişi oġlı ḳılınmış.

Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, 
ikisi arasında insan oğlu kılınmış.

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 23)

Anlam (s. 24)

(KT D 1) üze kök t(e)ñri : (a)sra : y(a)
g(ı)z : y(e)r kıl(ı)ntukda : (e)kin (a)ra kişi 
oglı : kıl(ı)nm(ı)ş:

Üstte mavi gök (yüzü) altta (da yağız yer 
yaratıldığında, ikisinin arasında insan 
oğulları yaratılmış.

Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 56)

Anlam (s. 56)

(KT D 1) üze kök teŋri asra yagız yėr 
kılıntokda ėkin ara kişi oglı kılınmış.

Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer 
yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu 
yaratılmış.

M. Dursun Erdem-Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 222)

Anlam (s. 223)

Doğu Yüzü üze kök teŋri asra yaġız yėr 
kılıntoḳda ėkin ara kişi oġlı ḳılınmış.

kök: kök anlamı: “mavi, gök rengi”

Görüldüğü üzere dört araştırmacı da Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünün 
birinci satırında geçen “kök” için “mavi”, “teŋri” için “gök” anlamını uygun 
görmüştür.

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 89) 

Anlam (s. 50)

(BK K 12) kök teyengin Türküme 
budunuma ḳazġanu birtim, iti birtim. 

mavi sincabını Türk’üme, milletime 
kazanıverdim, tanzim ediverdim.

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 48)

Anlam (s. 49)

(BK K 12) kök: t(e)y(e)ñin : türük(ü)me 
: bod(u)n(u)ma : k(a)zg(a)nu : birtim : iti 
birtim

gök sincaplarını Türklerime ve halkıma 
kazanıverdim, ediniverdim. 

Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 78)

Anlam (s. 78)

BK K 12 kök teyeŋin türüküme 
bodunuma kazganu bėrtim ėti bėrtim 

boz dağ sıçanı (derilerini) Türklere (tabi) 
halkım için kazandım, elde ettim .

M. Dursun Erdem- Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 426)

Anlam (s. 427)

(K-12) kök : tyŋin : türküme: bodnma: 
ḳzġnu birtm, ėti bėrtim

boz dağ sıçanı (derilerini) Türk’üm için 
halkım için kazandım, elde ettim.
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Bu cümlelerde geçen “kök”, Türkologlarca mavi, gök, boz (gri) olarak 
anlamlandırılmıştır. Erhan Aydın, 2006 yılında sunduğu bir bildiride metinde 
adı geçen hayvanın rengini karşılayan “kök”ün (gri) olması gerektiğini be-
lirtmiştir (Aydın, 2006: 347-356). M. Dursun Erdem ve Ümit Özgür Demirci 
de “teyeŋ” sözcüğünden önce geldiğinde “boz renk” anlamını taşır, diyerek 
Erhan Aydın’ın görüşlerine katılmıştır (2019: 428).

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 67)

Anlam (s. 20)

idi oḳsuz Kök Türk ança olurur ermiş. İkisi arasında pek teşkilatsız Gök Türk 
öylece oturuyormuş. 

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 24)

Anlam (s. 25)

(KT D 3) idi oks(u)z : köök : türük : <iti> 
: ança : ol(u)rur erm(i)ş : 

Pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Gök 
Türkleri düzene sokarak öylece hüküm 
sürerler imiş. 

Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 52)

Anlam (s. 56)

(KT D 3) idi oksuz kök türük ança olorur 
ermiş.

(bölgede) dağınık hâldeki Türkler öylece 
yaşıyorlarmış. 

M. Dursun Erdem-Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 443)

Anlam (s. 443)

ėkin ara idi oḳsuz kök türük ėti ança 
olurur ermiş. 

(Bu) ikisi arasında hür (ve) bağımsız 
Köktürkler öylece yaşarlarmış.

Erhan Aydın, haricindeki Türkologlar burada “kök” kelimesinin karşılığı 
için doğrudan “gök” kelimesini kullanmışlardır. M. Dursun Erdem ve Ümit 
Özgür Demirci ise Köktürk biçiminde birlikte almıştır.

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 77)

Anlam (s. 34)

İkin ara idi oksuz Kök Türk iti ança 
olurur ermiş.

İkisi arasında pek teşkilatsız Gök Türk’ü 
düzene sokarak öylece oturuyormuş.

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 48)

Anlam (s. 49)

(BK D 4) (e)kin ara: idi oks(u)z: kök 
türük : iti (a)nça : ol(u)rur (e)rmiş.

İki (sınır) arasında, pek örgütsüz (ve 
düzensiz) yaşayan) Gök Türkleri düzene 
sokarak öylece hükmederlermiş.
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Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 80)

Anlam (s. 81)

BK D 4 ėkin ara idi oksuz kök türük ėti 
ança olorur ermiş

İkisinin arasındaki (bölgede) pek dağınık 
hâldeki Türkler öylece yaşıyorlarmış.

M. Dursun Erdem-Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 443)

Anlam (s. 443)

ėkin ara idi oḳsuz kök türük ėti ança 
olurur ermiş. 

(Bu) ikisi arasında hür (ve) bağımsız 
Köktürkler öylece yaşarlarmış.

Bilge Kağan Yazıtı’nda bulunan örnekler ile yukarıdaki Kül Tigin Yazı-
tı’ndaki örnekler aynı bağlamda olduğu için burada da Erhan Aydın haricin-
de diğer Türkologlarca “kök” için karşılık olarak “gök” tercih edilmiştir. Bu 
cümlede geçen “kök” kelimesi için şekil bilgisi bakımından *kȫ-k açıklama-
sını ve *kȫ- fiilinin “yukarı kaldırmak, yükseltmek” anlamını göz önünde bu-
lundurduğumuzda32, “mavi” renk adı bu cümleye pek uygun düşmemektedir. 
Bu cümlede geçen “kök” için en uygun anlam “yüce, yüksek”tir.

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 89)

Anlam (s. 50)

Kök teyengin Türküme budunuma 
kazganu birtim, iti birtim.

Mavi sincabını Türk’üme, milletime 
kazanıverdim, tanzim ediverdim.

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 48)

Anlam (s. 49)

(BK K12) kök : t(e)y(e)ŋin : türük(ü)me 
: bodunuma : k(a)zg(a)nu : birt(i)m : iti 
birt(i)m

Gök sincaplarını Türklerime ve halkıma 
kazanıverdim, ediniverdim.

Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 78)

Anlam (s. 78)

(BK K 12) kök teyeŋin türüküme 
bodunuma kazganu bėrtim ėti bėrtim 

Boz dağ sıçanı (derilerini) Türklere (tabi) 
halkım için kazandım, elde ettim. 

M. Dursun Erdem- Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 426)

Anlam (s. 427)

(K-12) kök: teyeŋin : türüküme: 
bodunuma: ḳazġanu bėrtim, ėti bėrtim

boz dağ sıçanı (derilerini) Türk’üm için 
halkım için kazandım, elde ettim.

32 Ferruh Ağca’nın “Eski Türkçe kö:k teŋri ve kö:k kalık İkilemeleri Üzerine” ( Türkbilig, 
2015/ 30, s.  209) adlı makalesi ile Dursun Yıldırım’ın “Köktürklerde Kağanlık Süreci; 
Kaldırma, Kötürme ve Oturma”, (XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri 5-9 Eylül 1990, C 2, 
Ankara, s. 519-530) başlıklı bildirisi bu fikrimizi destekler mahiyettedir.
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Burada da Türkologlar “kök” için karşılık olarak “gök ve mavi”yi tercih 
ederken Erhan Aydın ile M. Dursun Erdem ve Ümit Özgür Demirci, “boz” 
renk adını tercih etmiştir. Her üç araştırmacının tespiti de söz konusu hayva-
nın rengi göz önünde bulundurulduğunda doğrudur.

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
çeviri yazı (s. 77) 

Anlam (s. 33)

Üze kök Tengri as[ra yaġız yir ḳılınduḳda 
ikin ara kişi oġlı ḳılınmış]

Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, 
ikisi arasında insan oğlu kılınmış.

Talât Tekin, Orhon Yazıtları, çeviri yazı 
(s. 50)

Anlam (s. 51)

(BK D 2) üze: kök t(e)ñri (a)sra y(a)g(ı)
z y(e)r kıl(ı)ntukda (e)kin (a)ra kişi oglı 
kıl(ı)nm(ı)ş

 Üstte mavi gök(yüzü) altta (da) yağız 
yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan 
oğulları yaratılmış.

Erhan Aydın, Orhon Yazıtları, çeviri 
yazı (s. 87)

Anlam (s. 87)

(BK D 2) üze kök teŋri as[ra yagız yėr 
kılıntokda ėkin ara kişi oglı kılınmış] 

Yukarıda mavi gök, [aşağıda yağız yer 
yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu 
yaratılmış.]

M. Dursun Erdem-Ümit Özgür 
Demirci, Kök Türkçe (s. 442)

Anlam (s. 442)

D 1 üze: kök: teŋri : as[ra yaġız yer 
ḳılıntoḳda ėkin ara kişi oġlı ḳılınmış]

Yukarıda mavi gök, [aşağıda yağız yer 
yaratıldığında ikisi arasında insan oğlu 
yaratılmış.]

M. Dursun Erdem ve Ümit Özgür Demirci, Hatice Şirin’in Kül Tigin Yazı-
tı Notlar adlı çalışmasına (2015: 146) atıfta bulunarak “Kök sözcüğünün temel 
anlamı ‘mavi’ anlamındadır. Sözcük kök teŋri ve kök kalık biçiminde sıfat 
tamlaması ile sıklıkla kullanılmakta ve Türk dilinin tarihsel sürecinde eksiltim 
(elips) yoluyla kısalarak, ‘gök yüzü’ anlamındaki teŋri ve kjalık sözcükleri 
düşer ve kök sözcüğü ‘gök yüzü’ anlamında kullanılmaktadır.” diyerek Hatice 
Şirin’in görüşüne katılırlar (2019: 223). Bu cümlede geçen “kök” kelimesi 
için dört araştırmacının da renk adı olan “mavi” üzerinde hemfikir olduklarını 
görmekteyiz. Ancak, şekil bilgisi bakımından *kȫ-k açıklamasını ve *kȫ- fiili-
nin “yukarı kaldırmak, yükseltmek” anlamını göz önünde bulundurduğumuz-
da, “mavi” renk adı bu cümleye pek uygun düşmemektedir. Kanaatimizce bu 
cümlede “kök” için en uygun anlam “yüce, yüksek”tir.

Kök Türklerden kalan yazıtlar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ünlü 
Türkolog Prof. Dr. Talât Tekin’in yayımladığı Tunyukuk Yazıtı’nda “kök”, 
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bir ırmak adında geçmekte olup kendisi burada “kök” için “mavi” renk adını 
vermiştir:

“15. k(a)g(a)n[(ı)m : b(ä)n] öz(ü)m: bilgä tunyukuk: öt(ü)ntük ötü)nç(ü)
m(i)n (e)ş(i)dü b(e)rti : köŋl)l(ü)nçä : ud(u)z t(e)di : kök öŋ(ü)g : yog(u)ru : 
öt(ü)k(ä)n yışg(a)ru ud(u)zt(u)m : in(i)g(ä)k köl(ä)k(i)n : togl(a)da : og(u)z 
k(ä)lti :”

15. Kağanım, (benim kendimin), Bilge Tunyukuk’un arz ettiğim ricamı 
dinlemek lutfunda bulundu. “(Orduyu) gönlünce sevk et!” dedi. Kök Öng (ır-
mağı)nı geçerek (orduyu) Ötüken dağlarına doğru sevk ettim. İngek gölcüğü 
ile Tola (ırmağın)dan Oğuzlar (üzerimize) geldi.” (s. 7).

Sonuç

Kök Türklerin tarihinden kısaca bahsederek ele aldığımız “kök” kelime-
sinin birden çok anlam ihtiva ettiği, gerek yabancı seyyahların ifadelerinden 
gerek bu döneme ait metinlerden ve bu metinler üzerine çalışan araştırmacı-
ların yayınlarından anlaşılmaktadır. Türkologlar tarafından genellikle “gök, 
sema” anlamları bu kelime için kullanılmışken, kök teyeŋ örneğinde “gri, 
boz” anlamında olduğu da haklı gerekçelerle öne sürülmüştür. Ancak bazı du-
rumlarda gözden kaçan nokta “kök” kelimesinin kökü olan “kö-”nün “yukarı 
kaldırmak, yükseltmek” olduğudur. Özellikle “kök Türük” ve “kök Tengri” 
sıfat tamlamalarında bu anlam açıkça fark edilmektedir. Bu yapılarda “kök”ün 
“yüce, ulu” anlamında olduğu kabul edildiğinde, anlam “yüce/ulu Türk” ve 
“yüce/ulu Tanrı” olmaktadır ki, Türk milletinin tabiatına, tefekkürüne ve ana-
nesine en uygun olan da budur.

Kısaltmalar

KT: Kül Tigin Yazıtı
BK: Bilge Kağan Yazıtı
EUTS: Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü
T: Tunyukuk Yazıtı
D: Doğu
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“KIPÇAKÇA” SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN  
GREGORYAN KIPÇAK TÜRKÇESİ

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ* 
Yaşar ŞİMŞEK**

Giriş

6. yüzyıldan itibaren Uygur Türkleri arasında Hristiyanlığın Nasturi kolu-
nun yayıldığı bilinmektedir. Sonraları Kuman-Kıpçaklar, Peçenekler, Çuvaş-
lar, Sibirya Türkleri, Karamanlılar, Gagavuzlar, Urumlar, Hristiyanlık inancı-
nı benimsemişlerdir. Hristiyan Türkler arasında çoğunlukla Ortodoks ve Ka-
tolik mezhepleri yaygınken Gregoryanlık, sadece Kırım-Ukrayna havalisinde 
meskûn olan Kıpçak Türkleri arasında yayılmış, bu mezhebi benimseyen Kıp-
çak Türkleri 16-17. yüzyıllarda bir yazı dili oluşturmayı başarmışlardır. 

16-17. yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeybatısında meskûn olan Hristiyan 
Gregoryanlığı benimsemiş Kıpçaklardan kalma, Türkiye’de Ermeni Harfli 
Kıpçak Türkçesi veya Ermeni Kıpçakçası olarak da adlandırılan çoğunluğu 
kronik ve dinî içerikli eserlerden oluşan Ermeni harfli yazılı miras, Gregoryan 
Kıpçak Türkçesi (=GKT) metinlerini oluşturur. GKT dil yadigârları; vakayi-
nameler, Zebur çevirileri, Havari Paul’ün Mektupları, dua kitapları, azizlerin 
hayat hikâyeleri, kanun kitapları, teoloji, didaktik, din ve kilise tarihi, uzay 
bilimi ve tıp alanlarında yazılmış irili ufaklı eser ile sözlük ve dil bilgisi kitap-
larından ibarettir. Bu eserler arasında Töre Bitiği, Algış Bitiği, Zebur çevirileri 
ile vakayinameler (Kamenetsk Vakayinamesi) hacimli eserler olmaları, Gre-
goryanlık ve Gregoryan Kıpçakların dünya algısını göstermeleri bakımından 
önemlidir. Vakayinamalerin Karadeniz’in kuzeybatısında ve Osmanlı sınırla-
rı içinde vuku bulan olayları anlatması, onları tarih araştırmaları için ayrı-
ca önemli kılar (Kronikler haricinde çoğunluğu dinî içerikli tercüme olan bu 
eserler üzerine detaylı bilgi için bk. Garkavets 2002: 5-27; Özakdağ 2013: 
340-356; Kasapoğlu-Çengel 2012: 25-34).

* Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi. 
** Doç. Dr., Giresun Üniversitesi.
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GKT ile yazılmış metinlerin çok büyük bir bölümü yayımlanmıştır. Bu 
yayınlardan sonra metinlerin söz varlığı üzerine yapılan incelemelerin son yıl-
larda ağırlık kazandığını görmekteyiz. Aleksandr Garkavets tarafından 2002 
yılında başlatılan Kıpçakskoye Pismennoye Nasladiye adlı serinin 3. kitabı, 
Gregoryan Kıpçak Türkçesi metinlerinin 1802 sayfalık örnekli-açıklama-
lı sözlüğüdür. Sözlükte diğer iki ciltte tanıklanan bütün sözcükler ekleri ile 
gösterilmiştir. Alıntı sözcüklerin orijinal yazılışları madde başı yapılan sözcü-
ğün hemen yanında verilmiş; ancak eserlerde tanıklanan Ermenice, Slavca ve 
Latince deyimlere yer verilmemiştir. Edward Tryjarski, Dictionnaire Arme-
no-Kıpchak d’arres trois manuscripts des collections Viennoises, adlı 4 ciltlik 
çalışmasında dinî içerikli yazmalar (vaazlar, azizlerin yaşamı, dua kitapları, 
zebur çevirileri) ile yasa kitaplarının saklandığı Viyana Ulusal ve Mekhitarist 
Kütüphanelerinde bulunan üç yazmanın sözlüğünü hazırlamıştır. Pelin Ko-
capınar ise Kavram Sözlükleri ve Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Söz Varlığı 
Üzerine Bir Deneme başlıklı doktora tezinde kavram sözlükleri konusunu, 
Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmalar etrafında incelemiş, Gregoryan 
Kıpçak Türkçesi için de isim temelli bir kavram sözlüğü oluşturmuştur.

Nadejda Chirli, “Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler 
Üzerine” adlı makalesinde bu metinlerde geçen Slavca kelimeleri incelemiş; 
metinlerde Lehçe, Ukraynaca ve Rusçadan geçen 852 Slavca kökenli kelime 
tespit etmiştir. Chirli’nin “Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsim-
ler” adlı makalesi söz varlığını kısmen ele almaktadır. E. Tryjarski, “On The 
Importance Of Slavic Elements In Armeno-Kıipchak Texts” adlı makalesinde 
tespit edilen Slavca unsurların Karadeniz’in kuzeybatısında yaşayan halkların 
etnogenizi için anahtar rol oynayabileceğini belirtmektedir. Edward Tryjars-
ki, “Arabic and Persian Loan Words In Armeno-Kipchak” adlı makalesinde 
metinlerde kayıtlanan Arapça ve Farsça sözcükleri incelemiş, tespit ettiği 172 
Arapça, 123 Farsça (kelimelerin Türkçe ekler ile genişlemiş şekilleri hariç) 
sözcüğün büyük bir bölümünün Osmanlı Türkçesinden geçmiş olabileceği 
üzerinde durmuştur. “Oguz (Ottoman) Elements In Armeno-Kipchak” adlı 
makalesinde ise Osmanlı Türkçesinden Gregoryan muhitine, Osmanlı nüfuzu-
nun Balkanlar ve Karadeniz’in kuzey bölgelerinde güçlü olması sebebiyle çok 
sayıda kelime ve şekil geçtiğini belirtmektedir. Tryjarski’ye göre Kıpçak-Er-
meni-Osmanlı dil ilişkilerinde Osmanlı Türkçesi hep verici durumda, Gregor-
yan Kıpçak Türkçesi ise alıcı durumdadır. Karl H. Menges “Zur Etymologie 
des Armeno-Kiptschakischen (Slavo-Türko-Armenische Kontakte und Konta-
mination)” adlı makalesinde Slav-Türk-Ermeni ilişkilerini dil ve kültür bağ-
lamında değerlendirmiştir. A. Garkavets, Konvergeniya Armeno-Kıpçakskogo 
Yazıka K Slavyanskim V XVI-XVII adlı çalışmasında Slav-Ermeni-Kıpçak dil 
ilişkilerini ses bilgisi, leksik ve cümle bilgisi açısından incelemiştir.
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İbrahim Arıkan, Ermeni Harfleriyle Yazılmış Kıpçakça Zebur Metin-Di-
zin, adlı çalışmasında incelediği Zebur çevirisinin söz varlığının büyük bir bö-
lümünü (%85) Türkçe kelimelerin teşkil ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonu-
cu, Merve Karakaya’nın Tarihî Kıpçak Metinlerinde Dinî Terminoloji (2010) 
ve Abdulkadir Öztürk’ün Ermeni Kıpçakçasıyla Yazılmış Kamanets Vakayi-
namesi (Çeviri Metin-Gramer-Sözlük) (2009) başlıklı yüksek lisans tezleri de 
desteklemektedir.

Lütfiye Güvenç, Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Fiil, adlı çalışma-
sında söz konusu metinlerde geçen fiilleri, tarihî Türk yazı dillerindekiler 
ile karşılaştırmalı olarak incelemiş; çalışmasının sonunda bir de fiil sözlüğü 
vermeyi ihmal etmemiştir. Ayrıca Güvenç’in çalışması, metinlerin söz var-
lığında önemli bir yer teşkil eden çok sayıda Slavca ve Ermenice alıntının 
isim+yardımcı fiil yapısında birleşik fiil olarak kullanıldığını, yani alıntıların 
Slavca/Ermenice+Türkçe şeklinde olduğunu göstermiştir. Musa Salan, Codex 
Cumanicus ve Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Fiil Yapımı başlıklı doktora 
tezinde, ilgili malzemeyi fiiller özelinde tarihî ve karşılaştırmalı olarak değer-
lendirmiştir. Bu çalışmaların dışında, fiil konusu Tryjarski tarafından genel 
hatlarıyla daha önce A List of Armeno-Kipchak Verbs Including Their Basic 
Grammatical Forms, adlı çalışmada değerlendirilmişti.

Bildiğimiz kadarıyla Gregoryan Kıpçak Türkçesinde özel isimler bü-
tünüyle incelenmemiştir. Sadece, Gerard Clauson, “Armeno-Qıpçaq” adlı 
makalesinde, metinlerde kullanılan özel isimlere de bir yer ayırmış; Krikor, 
Aksent gibi isimlerden hareketle, bu metinleri oluşturanların Ermeniler oldu-
ğu savına karşı çıkmış; metinlerde karşımıza çıkan, İncil’de kayıtlanan ya da 
Hristiyanlık tarihi için mühim olan şahıs isimlerinin Kıpçaklar arasında yay-
gın olmasının gayet doğal karşılanması gerektiği, aynı durumun İslamiyet’i 
kabul eden Türklerde de görüldüğü üzerinde durmuştur.

1877 yılında A. Merx Turkische Sprichwörter adıyla Gregoryan muhi-
tinde kayda geçirilen 355 adet atasözü, deyim ve vecizeyi yayımlamıştır. Bu 
kalıp sözlerin “Kızını dövmeyen dizini döver.”, “Denize düşen yılana sarılır.” 
gibi Anadolu’da da sıkça karşımıza çıkan kalıp sözler olmaları ilgi çekicidir. 
Bu yayını Kaymaz ve Altınkaynak, birer makalelerinde değerlendirmiştir.

Elbette, Gregoryan Kıpçak Türkçesinin söz varlığı üzerine yapılan ça-
lışmalar burada verilenlerle sınırlı değildir. Metinlerde geçen bazı kelimeleri 
inceleyen çalışmalar da yayımlanmıştır. Mesela Hülya Kasapoğlu Çengel ta-
rafından yayımlanan “Ermeni Harfli Kıpçakça Söz Varlığı Üzerine Notlar” ile 
“Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Bu Eserdeki Töre, 
Yargı, Bitik Terimleri Üzerine” adlı makaleler konu üzerine yapılan dikkat 
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çeken çalışmalardandır. Yine Chirli’nin “Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığı 
Üzerine” başlıklı yazısı konuyu genel hatlarıyla ele almaktadır.

Bütün bu çalışmalar incelendiğinde görülecektir ki, Gregoryan Kıpçak 
Türkçesinin söz varlığının çok büyük bir bölümü Türkçe kelimelerden oluş-
maktadır. Metinleri özellikle temel söz varlığı açısından değerlendirdiğimizde 
(zamirler, organ adları, dağ, taş, deniz gibi temel coğrafi adlar, renk adları 
vs.) alıntı sözcüklerin oranının yok denecek kadar az ve alıntı sözcüklerin her 
dilde karşımıza çıkabilecek kadar olduğu anlaşılacaktır. Metinlerdeki alıntı 
sözcükler öncelikle Slav, daha sonra Arap-Fars ve Ermeni kökenlidir. Slav-
ca kelimelerin, Menges’in de belirttiği gibi (Menges 1971) Karadeniz’in ku-
zeybatısında yaşayan Türk ve Ermeni halklarının Slav halklarıyla uzun yıllar 
içinde ticaret ilişkileri kurmuş olmaları ve bu münasebetin neticesinde halk-
ların sözcük alışverişine girmeleri ile açıklanabileceği kanaatindeyiz. Arapça 
ve Farsça kelimelerin ise Osmanlı Türkçesinden geçmiş olabileceği yönünde 
genel bir kabul vardır (Tryjarski 2000). Bu görüşü, Gregoryan Kıpçak Türkçe-
siyle yazılmış vakayinamelerde, Osmanlı Devleti ile ilgili çok sayıda kaydın 
bulunması desteklemektedir. Metinlerdeki Ermenice asıllı kelimelerin büyük 
bir yekûnunu ise dinî terminoloji oluşturmaktadır. Bu durum, Gregoryanlığın 
Türkler arasında, Ermeniler tarafından yayılmış olması ile alakalı olmalıdır.

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “Lehçe/Diyalekt” Kaydıyla Verilen Sözcük-
ler

DLT’de lehçe/diyalekt kaydıyla verilen sözcükler; Banguoğlu 1960, 
Korkmaz 1972, Dankoff-Kelly 1984, Doerfer 1987, Schönig 2004, Çoban 
2004, Gökdağ 2007, Alimov 2008, Killi 2008, Emet 2008, Karahan 2008-
2013, Güner 2009 gibi çok sayıda çalışmaya konu olmuş, ilgili malzeme çe-
şitli açılardan değerlendirilmiştir.

Kıpçakça kaydıyla verilen sözcükler daha önce Karahan (2013) ve Top-
rak (2003) tarafından değerlendirilmişti, ancak bu çalışmalarda Gregoryan 
Kıpçak Türkçesine yer verilmemiştir. Bu çalışmada, ilgili malzemenin Gre-
goryan Kıpçak Türkçesindeki durumu incelenecek ve bazı değerlendirmeler-
de bulunulacaktır.
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Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Sözcüklerin Gre-
goryan Kıpçak Türkçesindeki Durumu1

1. alıġ “her şeyin kötüsü” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 64; 2014: 
30)

CC (Ø); TKT alıġ “korkak” (Toparlı 2007:7). Sözcük, Gregoryan Kıpçak 
Türkçesinde tanıklanamadı. Aynı anlamda alçax, artïx “fazla, kötü”, körksüz 
“kötü, güzel olmayan”, yaman “kötü, zor” sözcükleri kullanılmıştır (Garka-
vets 2010: 68; 139; 739; 1635).

2. apa “ayı” [Kıpçak Lehçesi] (DLT I: 86; 2014: 41)

krş. CC abaġa “amca” (Argunşah-Güner 2015: 413); TKT aba “anne” 
(Toparlı 2007: 1). GKT apa = appa 1. “baba; 2. keşiş, 3. ulu, büyük kimse” 
(Garkavets 2010: 119). “ayı” anlamındaki apa sözcüğü tarihî Kıpçak Türkçesi 
alanında tanıklanamadı.

3. aruḳ “zayıf, cılız, arık” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 66; 2014: 
31)

CC arık “zayıf, cılız çelimsiz” (Argunşah-Güner 2015: 423); TKT aruḳ/
arıḫ/arıḳ “zayıf, cılız” (Toparlı 2007:12); GKT arïx “sıska, ince, çelimsiz, 
bitkin, zayıf” (Garkavets 2010:131). Sözcük, arïx küçsüz, arïx kuru şeklinde 
ikileme olarak da geçer.

4. ayıġ “ayı” [Oğuz, Kıpçak, Yağma Lehçeleri] (DLT I: 84; 2014: 40)

CC ayu “ayı” (Argunşah-Güner 2015: 429); TKT ayu “ayı” (Toparlı 
2007: 1 9); GKT ayuv “ayı” (Garkavets 2010: 190).

5. bal “bal” [Suvar, Kıpçak, Oğuz Lehçeleri] (DLT III: 156; 2014: 411)

CC bal “bal” (Argunşah-Güner 2015: 432); TKT bal “bal” (Toparlı 2007: 
22); GKT bal “bal” (Garkavets 2010: 209).

6. başmaḳ “pabuç, ayakkabı” [Oğuz ve Kıpçak Lehçesi] (DLT I: 378; 
2014: 162)

1 Sözcüklerin Gregoryan Kıpçak Türkçesindeki görünümleri için sözcüğün geçtiği metne 
değil, Garkavets tarafından hazırlanan Kıpçakskoye Pismennoye Nasladiye Tom III, Alma-
tı, 2010 adlı çalışmaya atıf yapılmıştır. Bu çalışmada Garkavets, sözcüklerin anlamlarını 
örnek cümlelerle vermektedir.

 Gregoryan Kıpçak Türkçesinde /a/ /ı/ /i/ sesleri birbirinden ayırt edilemez. Yani bu üç ses 
için tek işaret kullanılır. /ö/ ve /ü/ ünlüleri ise yazıda herhangi bir işaretle gösterilmez. Bu 
yüzden sözcüklerin okunuşunda birtakım farklılıklar görülebilir. Biz, Garkavets’in oku-
yuşlarını esas aldık.
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CC başmak “ayakkabı” (Argunşah-Güner 2015: 435); TKT başmaḳ 
“ayakkabı, çizme” (Toparlı 2007: 25); GKT başmax “ayakkabı” (Garkavets 
2010: 237).

7. ben “ben” [Suvar, Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 31; 2014: 147)

CC men; TKT ben/men; GKT men

8. bün “çorba” [Suvar, Oğuz, Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 31; 2014: 12)

CC (Ø); TKT mun (Toparlı 2007: 187). GKT bün sözcüğüne rastlanma-
dı. Metinlerde “çorba” anlamında Ukrayna dilinden geçen polivka (Garkavets 
2010: 1154) ile Türkçe aş (Garkavets 2010: 152) kullanılmıştır.

9. büt- “bitmek, olmak, olgunlaşmak, (çocuk) doğmak” [Kıpçak Lehçesi] 
(DLT II: 294; 2014: 324)

CC bit- “1. yerden çıkmak, yetişmek, büyümek, bitmek; 2. kalmak, geri-
ye kalmak” (Argunşah-Güner 2015: 664); TKT bit- “(nebat) yetişmek, büyü-
mek, bitmek” (Toparlı 2007: 33); GKT bit- “büyümek, artırmak, genişletmek, 
geliştirmek” (Garkavets 2010: 281).

10. cet- “yetmek, yetişmek, ulaşmak, erişmek” [Oğuz ve Kıpçak Lehçe-
leri] (DLT II: 314; 2014: 331)

CC yét- “kâfi gelmek, yeterli olmak, yetişmek” (Argunşah-Güner 2015: 
606); TKT yet-/yit- “kâfi gelmek” (Toparlı 2007: 319); GKT yet- “1. ulaş-
mak, yetişmek, 2. yeterli” (Garkavets 2010: 1703).

11. cigi “sağlam” [Kıpçak vd.] (DLT III: 229; 2014: 446)

CC (Ø); TKT yig “üstün, daha fazla, yeğ” (Caferoğlu 1931: 125); “daha 
fazla, iyice” (Toparlı 2007: 322); GKT yïġï “bol, sık sık, sağaltma” (Garkavets 
2010: 1707).

12. cinçü “inci” [Kıpçak ve Oğuz Lehçeleri] (DLT III: 229; 2014: 12; 
180)

CC inçü/yinçi “inci” (Argunşah-Güner 2015: 891); TKT yinçü/inçi/inçü/
yençü “inci” (Toparlı 2007: 324); GKT inçi “inci” (Garkavets 2010: 616).

13. coġdu “devenin uzun tüyleri” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 
31; 2014: 12)

CC (Ø); TKT (Ø) Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.

14. cun- “yıkanmak” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT II: 314; 2014: 
331)
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CC yu-/yuv- “yıkamak” (Argunşah-Güner 2015:611); TKT yu-/yuf-/
yuv-/yun- “yıkanmak” (Toparlı 2007: 328). GKT yuv- /yuvun- “yıkanmak” 
(Garkavets 2010: 1739; 1742).

15. çuwġa “kılavuz” “rehber, komutan” [Kıpçak ve Oğuz Lehçeleri] 
(DLT I: 424; 2014: 184)

CC (Ø); TKT (Ø) Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.

16. elgin / elgiŋ “yolcu” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 84; 2014: 
12) < yel-gin yel- hızlı bir şekilde gitmek, koşmak (EDPT: 928a).

CC (Ø); TKT elgin “yabancı (fakir)e derler” (İzbudak 1989: 18), elkin 
“1. garip, kimsesiz” (Caferoğlu 1931: 10; Toparlı 2007: 72); GKT elgin söz-
cüğü tanıklanamadı. Metinlerde “yolcu” anlamında Türkçe yolçu ve kemici ile 
Ermenice çanabarhortk’ sözcükleri geçmektedir.

17. epmek “ekmek” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Oğuz Lehçeleri] (DLT I: 
101; 2014: 49)

CC étmek “ekmek” (Argunşah-Güner 2015: 473); TKT etmek/itmek/
ötmek “ekmek” (Toparlı 2007: 77); GKT ötmek “ekmek” (Garkavets 2010: 
1103).

18. evet/ewet “evet” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Oğuz Lehçeleri] (DLT I: 51; 
2014: 24) < *yemet (EDPT: 935a)

CC évet “evet” (Argunşah-Güner 2015: 474); TKT evet “evet” (Toparlı 
2007: 77); GKT evet “evet” (Garkavets 2010: 512).

19. ḫayu “hani” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT III: 237; 2014: 12; 
449) < kānu “hangi, hani, nerede”

CC ḫayda “nerede” (Argunşah-Güner 2015: 711); TKT ḳayı/ḳayu “han-
gi” (Toparlı 2007: 133); GKT xayï (Garkavets 2010: 833).

20. ılıġ “ılık” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT I: 31; 2014: 12; 30) < 
*yılı-g (EDPT: 925a)

CC yılı/yılu “banyo, ılık; sıcak” (Argunşah-Güner 2015: 890); TKT ılı/
yılı/yılu “sıcak, ılık” (Toparlı 2007: 101); GKT yïlïsuv “banyo” sözcüğünde 
görülmektedir (Garkavates 2010: 1716).

21. ḳāt “herhangi bir ağacın meyvesi” [Yemek, Kıpçak, Kay, Tatar, Çö-
mül Lehçeleri] ḳātlan- “ağaç için, meyvelenmek, meyve vermek” [Kıpçak, 
Yemek, Oğrak Lehçeleri] (DLT III: 147; 196; 2014: 407)

CC (Ø); TKT (Ø) Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.
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22. ḳayıŋ “kayın ağacı” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çö-
mül ve Oğuz Lehçeleri] (DLT I: 32; 2014: 12) < *kadıŋ (EDPT:602b)

CC (Ø); TKT ḳayın “kayın ağacı” (Toparlı 2007: 133). Sözcük, Gregor-
yan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.

23. ḳayın “hısım, kayın” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çö-
mül ve Oğuz Lehçelerinde] (DLT I: 32; 2014: 12) < ḳadın “evlilikle kurulan 
akrabalık” (EDPT 602a)

CC kayın “kayınbaba” (Argunşah-Güner 2015:496); TKT ḳayın ana/
baba (Toparlı 2007: 133); GKT xayïn “hısım, kayın” (Garkavets 2010: 833)

24. kemi “gemi” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT III: 235; 2014: 448)

CC kéme “gemi” (Argunşah-Güner 2015:733); TKT keme/kemi “gemi” 
(Toparlı 2007: 137); GKT kemi “gemi” (Garkavets 2010: 674)

25. ketü “çolak” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 219; 2014: 442)

Sözcük, DLT dışında tarihî ve modern Türk dili alanında tanıklanama-
mıştır.

26. ḳırnāḳ “cariye” [Yabaku, Kay, Çömül, Basmıl, Oğuz, Yemek ve Kıp-
çak Lehçeleri] (DLT I: 473; 2014: 206)

CC (Ø); TKT ḳırnaḳ “cariye, halayık, hizmetçi” (Toparlı 2007: 145). 
Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır. “cariye” anlamın-
da xalayïx (Garkavets 2010: 796) ve xuluxçï (Garkavets 2010: 897) sözcükleri 
kullanılmıştır.

27. ḳoru “dikenli çit, dikenli çalı”, “diken, demir dikeni” [Kıpçak Lehçe-
si] (DLT III: 223; 2014: 444) < *ḳorıg “dikenli çit” (EDPT: 645a).

Karahan tarafından verilen bilgiye göre sözcük, DLT’deki anlamıyla ta-
rihî ve modern Türk dilinde tanıklanamamıştır (2013: 436). Ancak sözcük 
Gregoryan Kıpçak Türkçesinde DLT ile aynı anlamda geçmektedir: GKT xo-
rov “1. gerilmiş şey, 2. çit” (Garkavets 2010: 879).

28. kök “kök, asıl, soy” [Oğuz ve Kıpçak Lehçesi] (DLT II: 284; 2014: 
318)

CC kök “kök, asıl, soy” (Argunşah-Güner 2015: 511); TKT kök “kök, 
asıl, ırk soy” (Toparlı 2007: 156); GKT kök “kök, asıl, soy” (Garkavets 2010: 
721-722)

29. ḳurmān “gedeleç, yay konan kap, yaylık” [Oğuz ve Kıpçak Lehçe-
sinde] (DLT I: 444; 2014: 193; 354)
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CC (Ø); TKT ḳurman “yay kabı, sadak” (Toparlı 2007: 164). Sözcük, 
Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır. ḳurmān sözcüğü yerine 
metinlerde sadax (Garkavets 2010: 1215) ve terkeş (Garkavets 2010: 1428) 
kullanılmaktadır.

30. sen “sen” [Oğuz, Kıpçak, Suvar ve çoğu Türklerce] (DLT I: 43; 2014: 
813)

CC sen; TKT sen; GKT sen (Garkavets 2010: 1258).

31. solāḳ “dalak” [Kıpçak Lehçesi] (DLT I: 441; 2014: 178)

Bugün sadece Çuvaşçada sula şeklinde yaşamaktadır (Karahan 2013: 
369). Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır. Metinlerde aynı an-
lamda talax sözcüğü kullanılmıştır (Garkavets 2010: 1370).

32. suvıḳ ḳuḍruḳ “katır kuyruğu gibi kılsız ve uzun kuyruk” [Kıpçak 
Lehçesi] (DLT III: 164; 2014: 415)

Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır.

33. tança- “kötü kokmak, kokuşmak”, “çürümek” [Oğuz ve Kıpçak Leh-
çeleri] (DLT III: 303-304; 2014: 474)

CC (Ø); TKT (Ø); Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanama-
mıştır. Metinlerde aynı anlamda xoxu yaman sözcüğü geçmektedir (Garkavets 
2010: 867).

34. taşıḳ- “çıkmak” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Yabaku, Türkmen Lehçeleri] 
(DLT II: 116; 2014: 265)

CC çıġ-/çıḫ-/çıḳ- “çıkmak”; TKT çıḳ-/çıḫ-/şıḫ- “çıkmak”; GKT çıx- 
“çıkmak” (Garkavets 2010: 388).

35. teŋri “gökyüzü ve göze büyük gözüken her şey büyük dağ, büyük 
ağaç vb.” [Gayrimüslim Türklerin Lehçeleri] (DLT III: 377; 2014: 501)

CC téŋri “Tanrı” (Argunşah-Güner 2015:571); TKT téŋri/taŋrı “Tanrı” 
(Toparlı 2007: 270); GKT teŋri “Hz. İsa” (Garkavets 2010: 1415-1417). Söz-
cüğün “gökyüzü ve göze büyük gözüken her şey büyük dağ, büyük ağaç vb.” 
anlamına rastlamadık.

36. teve “deve” [Oğuz, Kıpçak, Suvar Lehçeleri] (DLT III: 138-140; 
2014: 12) < *tebe (TMEN II: 1015)

CC töve “deve” (Argunşah-Güner 2015: 581); TKT teve/tife/tive/töve/
tüve (Toparlı 2000: 145); GKT tövä “deve” (Garkavets 2010: 1497).
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37. toy- “doymak” [Yağma, Tuhsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çömül, 
Oğuz Lehçeleri] (DLT I: 32; 2014: 455) < *to-d-

CC krş. toydır- “doymasını sağlamak, doyurmak” (Argunşah-Güner 
2015: 849); TKT toy- “doymak” (Toparlı 2007: 287); GKT toy- “doymak” 
(Garkavets 2010: 1487).

38. toz- “doymak” [Bulgar, Suvar, Yemek, Kıpçak Lehçeleri] bk. 37.

39. töz- “soğuktan acıkmak, katlanmak” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 183; 
2014: 426)

CC töz- “dayanmak, tahammül etmek, sabretmek, zulüm görmek” (Ar-
gunşah-Güner 2015: 850); TKT töz-/döz-/düz- “sabretmek, tahammül etmek” 
(Toparlı 2007: 283); GKT töz- “tahammül etmek” (Garkavets 2010: 1498).

40. uçān “iki yelkenli gemi” [Kıpçak Lehçesi] (DLT I: 122; 2014: 61)

CC (Ø); TKT uçan “küçük gemi, yelkenli kayık” (Toparlı 2007: 291). 
Sözcük Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.

41. ügi “baykuş” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 238; 118-119; 2014: 4; 450)

CC ügü “baykuş” (Argunşah-Güner 2015: 593); TKT ügü “baykuş” (To-
parlı 2007: 297). Sözcük Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır. 
“Baykuş” anlamında Ukrayna dilinden geçen puhaç sözcüğü kullanılmaktadır 
(Garkavets 2010: 1184).

42. ükil “çok” [Kıpçak Lehçesi] (DLT I: 74; 2014: 35)

CC (Ø); TKT krş. üküş “çok fazla” (Toparlı 2007: 297). Gregoryan Kıp-
çak Türkçesinde üküş sözcüğü (ve türevleri) tanıklanamamıştır. Aynı anlamda 
artïxsï, asrï ve köp (Garkavets 2010: 729) sözcükleri kullanılmaktadır (Gar-
kavets 2010: 140; 150; 729).

43. yal- “yanmak, alevlenmek” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 65; 2014: 
377)

CC yan- “yanmak, tutuşmak” (Argunşah-Güner 2015: 874); TKT yan- 
“yanmak” (Toparlı 2007: 309); GKT yan- “yanmak” (Garkavets 2010: 1639).

44. yalŋuḳ “cariye” [Oğuz, Kıpçak ve Suvar Lehçeleri] (DLT III: 385; 
2014: 505)

CC (Ø); TKT (Ø) Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanama-
mıştır. Aynı anlamda xalayïx (Garkavets 2010: 796) xul xaravaş ve xuluxçï 
(Garkavets 2010: 851) sözcükleri geçmektedir.
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45. yawlaḳ “kötü” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT III: 43; 2014: 367)

CC (Ø); TKT yavlaḳ “büyük korkunç” (Toparlı 2007: 315); yovlaḳ “çok” 
(Caferoğlu 1931: 128). GKT yawlaḳ yerine yaman sözcüğü kullanılmaktadır 
(Garkavets 2010: 1635).

46. yayġuk “kısrağın memelerinin ucu” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 27-
28; 2014: 359).

CC (Ø); TKT (Ø) Sözcük, Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamadı.

47. yeŋ- “yenmek, üstün gelmek” [Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri] (DLT III: 
391; 2014: 510)

CC yéŋ- “yenmek” (Argunşah-Güner 2015: 886); TKT yeŋ- “yenmek, 
mağlup etmek” (Toparlı 2007: 318); GKT yeŋ- “yenmek” (Garkavets 2010: 
1691).

48. yobıla-/yubıla- “hile yapmak” [Oğuz ve Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 
327; 2014: 331)

CC (Ø); TKT yobula- “alay etmek” (Toparlı 2007: 325). Gregoryan Kıp-
çak Türkçesinde sözcük tanıklanamamıştır. Aynı anlamda Ukrayna dilinden 
geçen oşukovat et- ve falşovane ile Türkçe alda-/aldan- sözcükleri kullanıl-
maktadır (Garkavets 2010: 1075; 517; 69; 70).

49. yut- “yutmak” [Oğuz ve Kıpçak Lehçesi] (DLT II: 313; 2014: 331).

CC (Ø); TKT yut- “yutmak” (Toparlı 2007: 330); GKT yut- “yutmak” 
(Garkavets 2010: 1739).

50. yükünç “namaz, baş eğme, secde” [Kıpçak Lehçesi] (DLT III: 375; 
2014: 88; 241; 500).

CC yügünç “saygı, hürmet” (Argunşah-Güner 2015: 899); TKT yükünç 
“namaz” (Toparlı 2007: 332); GKT yügünç “tapınma” (Garkavets 2010: 
1743).

Değerlendirme

I. alıġ “her şeyin kötüsü”, apa “ayı”, bün “çorba”, coġdu “devenin uzun 
tüyleri”, çuwġa “kılavuz”, elgin/elgiŋ “yolcu”, ḳāt “herhangi bir ağacın mey-
vesi”, ḳayıŋ “kayın ağacı”, ketü “çolak”, ḳırnāḳ “cariye”, ḳurmān “gedeleç, 
yay konan kap, yaylık”, solak “dalak”, suvıḳ ḳuḍruḳ “katır kuyruğu gibi kıl-
sız ve uzun kuyruk”, tança- “kötü kokmak, kokuşmak, çürümek”, uçān “iki 
yelkenli gemi”, ügi “baykuş”, ükil “çok”, yalŋuḳ “cariye”, yayġuk “kısra-
ğın memelerinin ucu”, yobıla-/yubıla- “hile yapmak” (20 sözcük) sözcükleri 
Gregoryan Kıpçak Türkçesinde tanıklanamamıştır. Bu sözcüklerin tamamının 
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ödünçlenebilir sözcükler olması, tarihî ve çağdaş Türk yazı dillerinde kulla-
nım alanlarının dar olması bunda önemli bir etkendir.

II. aruḳ “zayıf, cılız, arık”, ayıġ “ayı”, bal “bal”, başmaḳ “pabuç, ayak-
kabı”, ben “ben”, büt- bitmek, olgunlaşmak, (çocuk) doğmak”, cet- “yetmek, 
yetişmek, ulaşmak, erişmek”, cigi “sağlam”, cinçü “inci”, cun- “yıkanmak”, 
epmek “ekmek”, evet/ewet “evet”, ḫayu “hani”, ılıġ “ılık”, ḳayın “hısım, 
kayın”, kemi “gemi”, ḳoru “dikenli çit, dikenli çalı”, kök “kök, asıl, soy”, 
sen “sen”, taşıḳ- “çıkmak”, teŋri “gökyüzü ve göze büyük gözüken her şey, 
büyük dağ, büyük ağaç vb.”, teve “deve”, toy- “doymak” ~ toz- “doymak”, 
töz- “soğuktan acıkmak, katlanmak”, yal- “yanmak, alevlenmek”, yawlaḳ ~ 
yaman “kötü”, yeŋ- “yenmek, üstün gelmek”, yut- “yutmak”, yükünç “na-
maz, baş eğme, secde” (30 sözcük) sözcükleri Gregoryan Kıpçak Türkçesin-
de tanıklanmıştır. Bu sözcüklerden bal “bal”, cet- “yetişmek”, cigi “sağlam”, 
epmek” ekmek”, evet “evet”, kemi “gemi”, kök “kök, asıl, soy”, sen “sen”, 
teŋri “gökyüzü ve göze büyük gözüken herşey, büyük dağ, büyük ağaç vb.”, 
toy- doymak”, töz- “soğuktan acıkmak, katlanmak”, yal- yan- “yanmak, alev-
lenmek”, yeŋ- “yenmek, üstün gelmek”, yut- “yutmak” (14 sözcük) hiçbir ses 
değişikliğine uğramadan eski Türkçedeki şekillerindeki gibi kalmıştır: bal, 
yet-, yïġï, ötmek, evet, kök, sen, teŋri, toy-, töz-, yal- / yan-, yeŋ-, yut-

III. Türkçe sözcüklerde 1. -e- > -ö- *tebe > tövä2; 2. -u- > -ï- aruḳ > arïx; 
ḫayu > xayï; 3. -ü- > -i büt- > bit-; 4. -ü > -i yinçü > inçi; 5. b- > m- ben > 
men3; 6. -b- > -v- *tebe > tövä4; 7. -d- > -y- adıg > ayuv5; 8. -d > -y tod- > 
toy-; 9. -g > -v yug- > yuv-6; 10. -k- > -g- yükünç > yügünç; 11. ḳ- > x- ḳayın 
> xayïn; *korıg > xorov7; 12. -ḳ > -x aruḳ > arïx; başmaḳ > başmax; 13. y- > 

2 Gregoryan Kıpçak Türkçesinde /-b-/ > /-v-/  ve /-b/ > /-v/ değişikliği görülen sözcüklerde, 
ön sesteki /e/ yuvarlaklaşmaktadır.

3 Gregoryan Kıpçak Türkçesinde söz başı /b/’ler genellikle korunmuştur. Ancak bünyesinde 
/n/ ve /ŋ/ bulunduran kelimelerde söz başı /b/’ler genellikle /m/ olmuştur.

4 Gregoryan Kıpçak Türkçesinde kurallı olmasa da sık görülen bir ses hadisesidir. Söz so-
nunda ise kurallıdır: eb>ov; seb->sov-;

 sebin->sovun-. Bu ses hadisesinin görüldüğü kelimelerde, ön seste /e/ ünlüsü varsa ünlü, 
yuvarlak ünlüye dönmektedir.

5 Gregoryan Kıpçak Türkçesinde kurallı bir değişmedir.
6 Çağdaş Kıpçak grubu yazı dillerinde de görülen bir değişmedir. Gregoryan Kıpçak Türk-

çesinde, eski Türkçe /-Ig/ son ses grubu /-Ov veya -Uv/ şeklindedir.
7 /ḳ/ > /x/ değişmesi, başta, ortada ve sonda Gregoryan Kıpçak Türkçesinde kurallı bir de-

ğişmedir. 
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ø- yinçü > inçi8; 14. -Ig > -Ov / Uv *ḳorıg > xorov; adıg > ayuv9 ses değişme-
leri görülmektedir.

IV. Gregoryan Kıpçak Türkçesinin temel söz varlığı CC ile karşılaştırıl-
dığında Codex’te olup GKT’de olmayan yalnızca bir kelime (ügü) karşımıza 
çıkmaktadır. GKT’de ayrıca Codex’te olmayan xorov, yïgï ve yut- tanıklana-
bilmektedir. Çağdaş Kıpçak lehçelerinde söz başında /c/ ve /j/’li olan kelime-
lerin Codex ve GKT’de /y/’li olması da düşündürücüdür. Ayrıca Codex ve 
GKT arasında ses bilgisi açısından söz sonu /-k/ > /-ḫ/ sızıcılaşması dışında 
büyük bir fark olmadığını da belirtmek gerekir.

V. Memlük-Kıpçak sahası eserlerinde alıġ, mun, elig, ḳayın, ḳırnaḳ, ḳur-
man, uçan, üküş, yavlaḳ, yobula-, yut- sözcükleri tespit edilebilmekte iken 
bu sözcükler GKT’de tespit edilememiştir. Bu açıdan Memlük-Kıpçak sahası 
eserlerinin tarihî Kıpçak Türkçesi alanında daha muhafazakâr olduğunu gö-
rülmektedir.

VI. Gregoryan Kıpçak Türkçesinin söz varlığı Türkçe, Slavca, Arapça, 
Farsça ve Ermeniceden oluşmaktadır. Burada incelediğimiz kelimeler, aslın-
da Gregoryan Kıpçak Türkçesinin genel söz varlığı içinde Türkçenin durumu 
hakkında da bir fikir vermektedir. Metinler incelendiğinde, Gregoryan Kıpçak 
Türkçesinin eski Türkçedeki pek çok kelimeyi yaşattığı (özellikle temel söz 
varlığı: zamirler, sayılar, organ adları, dağ, deniz, su vb. temel kavramlar), 
alıntılanan sözcüklerin her dilde görülebilecek kadar olduğu anlaşılacaktır.

Kısaltmalar

CC Codex Cumanicus
DLT Dîvânu Lugâti’t-Türk
EDPT An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish
GKT Gregoryan Kıpçak Türkçesi
TKT Tarihî Kıpçak Türkçesi
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HAMZA ZÜLFİKAR İLE  
KAVŞAKLARDA BULUŞMALARIMIZ

Nevzat GÖZAYDIN*

Türkçe Sözlük (TDK yayını, Ankara 2011) söz varlığını toplayan, madde 
başları ile kökenini, buna bağlı olarak iç maddelerin anlamlarını, dil bilgi-
si bakımından türünü, ilgili kısmı açıklayacak örnek cümleleri gösteren bir 
sözlüktür. Bu tanımda yine de eksik olan birkaç yön vardır. Sadece kelimeler 
ve deyimler/atasözleri sözlükte yer almaz. Kalıplaşmış ibareler, hayır dualar 
ve ilençler de sözlükte yer almalıdır. Her madde başıyla veya iç maddelerle 
ilgili olarak kullanılmayı kolaylaştıracak örnek cümleler, hem de yazılı kay-
naklardan alınarak sözlük zenginleştirilir, söz varlığı daha da rahat okunabilir 
duruma getirilir. Yazılı kaynaklardan alınan bu tür örnek cümleler ile okuyucu 
aradığı sözün kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinir ve böylece o sözü, 
deyimi ve atasözünü doğru yerinde ve bilinçli olarak kullanmasını da öğrenir.

Doktora çalışmam için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya 
gönderildiğimde, Mainz Üniversitesinde ünlü Türkolog Prof. Dr. Johannes 
Benzing’in gözetiminde tezimi hazırlarken bir yandan çeşitli bölümlerin ders-
lerinin metinleriyle uğraşıyor, diğer yandan da bir hayli zengin ve eski olan 
bölüm kitaplığındaki sözlükleri kullanıyordum. Hocam Benzing hangi ders 
olursa olsun, metinlerde geçen bir kelimeyi/ibareyi her yönüyle didik didik 
eder; anlamlarını, kullanıldığı yerleri, diğer lehçe ve hatta dillerdeki eş an-
lamlılarını tahtaya sırayla yazar ve açıklardı. Dilimize giren Arapça ve Farsça 
gibi Doğu dillerinin yanı sıra beş-altı Batı dilini birbirlerine çevirecek kadar 
müthiş bir hafızaya sahipti. O kelimenin diğer lehçelerdeki gelişmesini tahta-
da oklarla gösterir, gerekli açıklamalarda bulunurdu. Bu olağanüstü özelliğini 
daha sonra Prof. Dr. Andreas Tietze ile üzerinde durduğu Türkçenin Etimolo-
jik Sözlüğü için önceleri el yazısıyla, sonra da daktilo ile yazdığı örnek sayfa-
ları sık sık derslerine getirir, açıklamalarını yaptıktan sonra o sayfanın kopya 
kâğıdına çıkmış bir nüshasını da bana verirdi. Bir hayli biriktirdiğim bu say-
faları da A. Tietze’ye gönderir, sözlüğün hazırlanması için çaba sarf ederdi.

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli).
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Benim sözlükçülükle tanışmam işte, Mainz Üniversitesi yıllarımda, 1965 
sonrası yıllarımda olmuştur. Oradaki fişlemelerim sırasında Prof. Dr. J. Ben-
zing’in teşvikiyle ilk kez “Çeç ve Mührü” konusunda Türkiye’deki durumu 
bir harita üzerine işledikten sonra kısa bir makale hâline getirdim. Kime ve 
nereye göndereceğimi sorduğum zaman “Saadet Hocama gönder.” dedi, şa-
şırmıştım. Sonra kendisi açıkladı, vaktiyle Berlin’de iken S. Çağatay ona Ta-
tar Türkçesini öğretmiş. Bunun için “hocam” demiş... Ben de öyle yaptım. O 
yazı, DTCF/Türkoloji dergisi içinde hocam S. Çağatay’ın himmetiyle yayım-
landı (C 3, S l, s. 115-122).

Doktora konum Evliya Çelebi’nin Sivas/Elbistan dolaylarında yaptığı 
gezisini yerinde denetlemek, anlattıklarını görmek, güzergâhını doğru olarak 
belirlemek ve üç yüz küsur sene sonra geriye neler kaldığını tespit idi. Bunu 
sağlayabilmek amacıyla Prof. Benzing’in olur yazısıyla ilgili Dekanlıktan bir 
sömestir izin alıp yurda 1966 baharında dönmüştüm, önümde altı-yedi ay var-
dı. Hemen saha araştırmasına çıkmıştım. Sivas, Gürün, Elbistan ve köylerinde 
Evliya’nın verdiği somut ve soyut bilgileri yerinde araştırıyordum.

Bir hayli malzeme topladıktan sonra Ankara’daki evime dönmüştüm. Bir 
ara eski fakültemdeki hocalarımı ziyaret ettiğimde Saadet Çağatay’a da uğra-
yıp Prof. Benzing’in selamlarını da ilettim. Onun yanında çalıştığımı öğrenin-
ce “Aman çok iyi çalış, o bir dil dâhisidir, sakın ihmal etme!” dedikten sonra 
Ankara’da ne yaptığımı sordu. Notlarımı düzenlemeye çalıştığımı belirtiğim 
zaman, “O zaman haftada iki kere bana gel, Hamza ile Tarançı lehçesini oku-
yoruz, sen de dersime katıl.” dedi. Lisans döneminde dersini almamış olmama 
rağmen, saygı duyduğum bir insandı. Teklifini kabul ettim. O günlerde bölüm 
kitaplığımız olan geniş salonun dolaplarının arkasında Hamza Bey ile önümü-
ze koyduğu metinleri okumaya, çözüp anlamaya başladım. Bir buçuk saat ka-
dar süren dersler, Hamza Bey ile yollarımızın kesiştiği ilk kavşağımız olmuş-
tu. Oysa daha öğrenciyken bile -benden bir yıl sonra kaydolmasına rağmen- 
ortak derslerimizde gayet iyi konuşur, dertleşirdik. Ama aradan nerdeyse beş 
altı yıl geçmiş, Hamza Bey orada asistan olmuştu, ben de Almanya’daydım...

Doktoramı yaparken 1970/71 döneminde vatani görev çağım geldiğinden 
pasaportumu Konsolosluğumuz uzatmadı ve yurda dönmeye mecbur kaldım. 
Gerekli okul dönemini beklemeye başladım ve sonunda topçu sınıfına ayrılıp 
Polatlı’daki Eğitim süresine -altı ay- başladım. Hamza Bey de o devredeymiş, 
ama bölüklerimiz ayrıydı.

Haftalık ders programımız bir hayli yüklüydü ve zordu. Birçok dersin 
hocası üst rütbeli subaylardı ve her hafta verilen konular üzerinden sınavlar 
yapmıyordu. Bir yedek subay öğrenci, bir dersten bile elli notun altında not 
alırsa o hafta sonu izinsiz kalıyordu ve Topçu Okulunun dışına bile çıkamıyor-
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du. Nitekim bir hafta sonunda zayıf not aldığım için izinsiz kaldım ve Anka-
ra’ya gidemedim. Özellikle topçu atışları için elzem olan logaritmik hesaplar, 
dereceler, açılar ile motor derslerinde çok zorlanıyordum.

On beş yıl sonra yeniden matematiği, cebri, geometriyi hatırlamak, hiçbir 
tecrübem olmayan tank motorları hakkında parçalara uzaktan bile merhabam 
olmaması beni üzüyordu. İşte tam o sırada, Hamza Bey imdadıma koştu. Ken-
disinin bir Renault arabası vardı ve motoru ile çalıştırılması konusunda benim 
öğretmenliğimi yaptı. Yaptığı açıklamalar ile derslerde zayıf almamı engelle-
di, hayli başarılı sınavlar sonunda nihayet asteğmen olarak Topçu Okulundan 
ayrıldım. Ben Almanca sınavını başarıyla verdiğim için özel kurayla Genel 
Kurmay Lojistik Dairesinde Almanca mütercimi olarak göreve -bir yıl- gider-
ken, Hamza Bey de genel kura ile Kars/Sarıkamış’ta görevlendirilmişti. Terhis 
olunca Mainz’a döndüm. Böylece ikinci kez yollarımız kesişmiş oldu.

Doktoramı bitirip yurda mecburi hizmet için döndükten sonra ilk görev 
yerim AİTİ Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu 
idi. Orada bir yandan Türk dili, Türk Edebiyatı, Yazı Türleri” diğer yandan 
da “Türk Folkloru ile Türk Halk Edebiyatı” dersleri için görevlendirilmiştim. 
O yıllarda doğru dürüst yazılmış, fakültelerde mecburi olan Türkçe dersi için 
kitap yoktu. Kitap yazıp bastıracak zamanım da yoktu. İlk bir iki ay teksirle 
falan idare ettikten sonra Hamza Bey’in yazdığı Türkçe Yazım ve Anlatım baş-
lıklı kitabı uygun görüp öğrencilerime tavsiye ettim, onunla dersleri işlemeyi 
sürdürdüm.

Bir ara Fakülteye uğradığımda Prof. Dr. Hasan Eren Hocamın Türk An-
siklopedisi yayın heyetinde olduğunu öğrenmiştim. Bunu Hamza Bey’e açtı-
ğımda, “İstersen Hasan Bey’e söylerim, birlikte çalışırız.” dedi. Kabul ettim, 
o da Başredaktör olan Eren’e bunu iletmiş, o “Söyle gelsin, Almanca bilen 
birine ihtiyaç var, bize çeviriler yapar, onları ansiklopediye koyarız.” demiş. 
Böylece Türk Ansiklopedisi ciltlerinin son fasiküllerinde birçok çeviri mad-
dem çıkmış oldu. Bu arada epey tecrübe kazandım. Ansiklopediye girecek bir 
madde nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilir, ansiklopedi ile sözlük farkı nedir 
vb. konularda da Eren Hocamızdan bir hayli bilgi almıştık. Beşevler semtinde 
Ansiklopediye ayrılan binada ve kitaplıkta ben Brockhaus ciltlerini tarayıp 
maddeler belirliyor, işimize yarayacak olanları Eren Hoca ayırıyor, çevirip 
ona gösterdikten sonra dizilmek üzere teknik elemanlara veriyorduk.

Prof. Dr. Hasan Eren Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine de ansiklo-
pedi çalışmaları sırasında getirilmişti. Ben de bilim insanları arasından seçilip 
göreve çağrılan kırk üyeden oluşan Bilim Kurulu Üyesi idim. Daha önceden 
hazırladığım ve yazarlardan seçtiğim örnek cümleleri Hasan Bey fark edince 
beni Sözlük Kolu üyeleri arasına ayırdı. Baskısı için acele edilen Okul Söz-
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lüğü için bu fişlerden yararlanmanız gerektiğini de belirtince Okul Sözlüğü 
hazırlayanlar arasında yer aldım. Orada elimde bu fişlerin çoğunluğunu kul-
landım. Daha sonra Türkçe Sözlük için de yüzlerce örnek cümleyi biriktirip 
hazırladığım o fişlerden aktarmıştım. Gerek Okul Sözlüğü çalışmalarımda ge-
rek Türkçe Sözlük toplantılarında Hamza Bey ile birlikte hayli ter dökmüştük. 
En son 2011 baskısında son ortak çalışmamız ortaya çıkmış oldu.

Bu bilimsel çalışlarımızın dışında da yollarımızın kesiştiği birçok kavşak 
vardır. Çoğu özel hatıralardır ama şunu da belirtmek isterim. Benim Alman-
ya’dan dönüşümden sonra Yüksek Okulla evimin Emek Mahallesi’nde bulun-
ması sebebiyle özel arabaya hiç ihtiyacım olmamıştı. Evim okula beş dakika-
lık yürüme mesafesindeydi. Ancak hafta sonları olunca Hamza Bey emektar 
Renault’u ile bizi alır, çevrede görülüp piknik yapılacak yerlere götürürdü. 
Benim kızım Ayşegül ile onun kızı Elif TED Ankara Kolejinde okuyorlardı. 
Onlar ve Fakültede aynı sınıfta olan hanımı Hayal ile benim hanımım Kaya 
gayet olumlu bir hava içinde konuşup anlaşırlardı. Öylece hafta sonlarında 
ders stresinden uzaklaşır, temiz havayı içimize çekerdik. Yıllarca bu böyle 
devam etti gitti.

Haftalık gezilerimizin dışında uzun yaz tatillerinde de zaman zaman bir 
araya geldik Hamza Bey ve ailesi ile... Kendisinin isteği ile beni Çandarlı Yapı 
Kooperatifine üye yapmıştı, ben vazgeçtim ama hanım, birlikte olacağız di-
yerek kabul etti ve o ortaklar arasına katıldı. Hayal Hanım da ortaktı. Yıllarca 
taksit taksit aidat ödedik.

Çandarlı Yapı Kooperatifi zaten 30 küsur ortaklı bir kuruluş idi, toplanan 
aidatı en uygun şekilde değerlendirebilmek için tavsiye üzerine Ege kıyısında-
ki, pek de tanınmamış olan Çandarlı’da satın alınan biraz yokuşlu arsalara ev 
yapma izni alındıktan sonra görev verilen müteahhitlerin işi bırakmaları yü-
zünden, evlerin yapılıp bitirilmesi yılan hikâyesine döndü. En sonunda toplam 
oturma alanı altmış metrekare olan iki katlı evler bitirildi. Ev bittikten sonra 
gittiğimizde alt kattan üst kata çıkışta merdivenlere insan kafasını çarpmaktan 
kurtulamıyordu, dasdaracık merdiven tavanın alçak oluşu sebebiyle çok sıkı-
cı bir durum yaratıyordu. Hele üst kattan teras denilen yere çıkabilmek için 
düz duvara monte edilen düz merdivenden çıkma becerisi gösterilebilmeliydi. 
Mecburen evleri böyle kabul edip döşemeye başladık. Hamza Beylerin evi 
bizimkine bitişikti. Böylece hemen her gün, her akşam birlikte oturur, sohbet 
ederdik. Denizi iri taşlı olduğundan bulunduğumuz yerden denize girmemiz 
zor ve kayan taşlar yüzünden biz yaştakiler için de tehlikeliydi. Sözün kısası, 
o kıyıda fazla denize girmek pek mümkün olmadı. Bu bakımdan Hamza Bey 
hepimizi arabasına doldurur, yakın yerlerde uygun kıyılarda deniz hasretimizi 
giderirdik.
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Bizim yazlık sevdamız böyle devam etti durdu. Ancak Hamza Beylerin 
çok eski tarihlerde satın aldığı Datça’daki yazlığı zaman zaman bizi de konuk 
olarak karşıladı. Yaz tatili sırasında, uygun olduğunda arabasına doluşur, 
nerdeyse bin km olan yolu hiç gece yatısına kalmadan bitiren Hamza Bey 
konukseverliklerini de orada bir kez daha kanıtlardı. Onun bu güzel cennet 
köşesindeki evine özlem duyduğumuz için birkaç yıl Datça’da Aktur Sitesi’nde 
aile bireylerimizin hepsinin rahatça kalabileceği geniş evler kiraladık ve en 
azından bir ay bu özlemimizi de gidermiş olduk. Kiraladığımız ev Hamza 
Beylere uzak olmasına rağmen hemen her hafta arabasıyla bize gelir, birlikte 
yakın çevre gezilerine de gederdik... Bugün bile hâlâ -coronadan önceleri- 
hemen her fırsatta birlikte yollara düşmemizi, ya Çandarlı’ya ya da Datça’ya 
gitmemizi teklif eder. Böyle böyle bizi değişik yerleri görmek amacıyla çeşitli 
gezilere götürdüğünden dolayı ona ayrı bir teşekkür borçluyum, borçluyuz...

Bu gezilerimizin birinde Ankara Kazan köyü yakınlarındaki Kılıçlar köyü 
civarında keşfettiği, çamlar içinde bir mesire yerine gittik. Orada bir hayli 
yüksek rakımlı olmasına rağmen, çamlık arazide ve yer yer boz olan toprakta 
birtakım fosiller bulduk. Şeytanminaresi, sedefli midye kabuğu, deniz yıldızı 
vb. fosillerden bazılarını topladık ve hemen ertesi pazartesi günü Fakültede il-
gili bölümdeki Prof. Dr. Erksin K. Güleç’e götürdüm, verdim. Nasıl bulduğu-
muzu iyice anlattım. Kendisi de bir süre sonra asistanlarıyla birlikte o bölgeye 
gitti, yüzey araştırmalarını yapıp bilimsel yayın olarak çalışmalarını bitirdi.

Hamza Bey ile daha birçok özel ve genel kavşaklarda buluşmamız var 
ve bugün de bu kavşaklara girmemiz mümkün oluyor. Onun ve eşi Hayal Ha-
nım’ın konukseverliği, sabırları, sevecenlikleri, yardımseverlikleri asla unu-
tulamayacak hatıralardır. Bunları bizlere elli yılı aşkın bir süredir gösterdiği 
için Hamza Bey’e, Hayal Hanım’a ve çocukları Elif ile Levent’e ayrı ayrı 
teşekkürlerimi ifade edebildiysem ne mutlu bana...





TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI  
KÖKEN BİLGİSİ (ETİMOLOJİ) SÖZLÜĞÜNÜ  

HAZIRLAMANIN GÜÇLÜKLERİ

Tuncer GÜLENSOY*

Türkçe, lehçeleriyle birlikte, yeryüzünde, Çince, Hintçe, İngilizce, Arap-
ça, Slavcadan (Rusça) sonra en çok kişi tarafından konuşulan bir dildir.

Türkiye, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Başkurt, (Kazan) Tatar, Özbek, 
Türkmen, Uygur Türkçeleri, bu dilin yaşayan en büyük lehçeleridir.

Bu büyük lehçelerden başka, Kırım Tatar, Mişer Tatar, Sibir Tatar, Kara-
kalpak, Nogay, Karaçay-Malkar, Tıva, Hakas, Altay lehçeleri ile birbirlerin-
den çok farklı Çuvaş ve Yakut lehçeleri de Türkçenin yaşayan ve konuşulan 
lehçeleridir.

Çeşitli coğrafyalarda konuşulan ve birbirlerinden farklı fonetik (ses) ile 
morfolojik (biçim) değişimlerine uğramış olan bu lehçelerle ilgili iki dilli söz-
lüklerimiz bulunmaktadır.

Yukarıda adlarını sıraladığım dokuz Türk lehçesinin “Karşılaştırma-
lı Türk Lehçeleri Sözlüğü” adlı eser de 1991 yılında, Prof. Dr. Ahmet Bi-
can Ercilasun’un editörlüğünde, Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır 
(XIV+1183 sayfa).

Türkiye’de yapılan bu ilk yayında, “Telâffuz İçin Açıklamalar” başlığı 
altında, “Türk lehçelerindeki farklı sesleri belirtmek ve kelimelerin doğru 
söylenişini sağlamak için aşağıdaki harf ve işaretler kullanılmıştır.” (s. XIV) 
denilerek lehçelerdeki farklılıklara temas edilmiştir: ae; n, (ng); h, (h); z, ; s; 
k; g; ğ; v (w) işaretleri gibi…

*****

Biz bu çalışmamızda, “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü” adlı 
eserde verilen 7000 kadar kelimeden yalnız Türkçe olanlarından örnekler se-

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi (Emekli).
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çerek “Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Köken Bilgisi (Etimolojik) Sözlüğü-
nü Hazırlamanın Güçlükleri” üzerinde duracağız.

Öncelikle, bu hacimli sözlüğün hazırlanmasında emekleri geçen Türk 
dünyasının tanınmış Türkologlarını kutluyorum. Böyle bir sözlük elimizde 
olmasaydı, bu yazı da ortaya çıkamazdı.

*****

Elimizdeki karşılaştırmalı sözlükte görülen bir eksiklik atıfların bulun-
mamasıdır. Aşağıda örnekleri sıralanan kelimelerin atıflarının karşılarındaki-
ler gibi verilmesi uygun olurdu:

akrep  çayan (kudrugı örü Özbek)

akciğer  öfke

alev  yalkın

amaç  gâye (258)  maksat (556)

ana  anne

anı  hâtıra (320)

arka  köt (Kırgız)

arzu  dilek (172)

beddua  kargış

bekçi  gözetçi  küzetçi  küzötçü  keşikçi  garavulçu  kara-
vulsı  korovul  sokçi

benzemek  okşamak  oḫşae-  oḫşi-  uksa-  mengze-

caba (92)  üstelik

cendere (96)  baskı

cennet (98)  uçmah  ojmaḫ (Başkurt)  jumak (Kazak)  ocmaḫ 
(Tatar)

cesur (98)  yürekli  bahadır batır

cılız (100)  arık

cıvık (100)  sıvı

cibin, çibin, çimin, çımın, sibin, çimil (=karasinek, sivrisinek) YOK; ci-
binlik VAR.
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ciğer  bağır

çiftçi (152)  ekinci  iginsi

çiklet (132)  sakız

çiş (134)  sidik

çok (136)  köp

dahili (142)  içki  işki m içteği

dâmat (146)  kürekern  küyev  giyev  küyö

danışman  kengeşçi...

vb.

*****

Kelime Başında ô (=oo; uzun o); öö (=uzun ö); Kelime Ortasında -öö- 
Olması

 Türkmen: oot ‘ateş’ ööri ‘otlak’
 oocak ööç ‘öç, intikam’
 ooymak ööt ‘öd’
 öörme ‘örgü’
 göök
 böölek ‘bölük’

c- > y-, j- Olması

 cömert > yomart (Başkurt), jomart (Kazak), yumart (Tatar)

Kelime Başına y+ Eklenmesi

 eğe ‘törpü’ > yeye (Azebaycan)
 eyer > yeher (Azerbaycan)

Kelime Başından h- Düşmesi (h-=0)

 hesapla- > eseptev (Kazak), eseptöö (Kırgız)
 hiç > eş (Kazak), eç (Kırgız)

Kelime Başında ğ+ Türemesi

 ilim (< Ar. ‘ilm) > ğilim (Başkurt), ğılm (Kazak), ğıylim (Tatar)

Kelime Ortasında +g+ Türemesi

 elek > elgek (Kırgız); eğlek (Uygur)
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Ön Seste f- > p- ; f- > b- Olması

 fetvâ > petüve (Kırgız); pitivâ (Türkmen); petva (Uygur),
 fevkalâde > peykuladde (Uygur)
 ferman > perman (Uygur), permân (Türkmen)
 fındık > pindik (Uygur), pintık (Türkmen)
 fakir > pakır (Kazak); bakır (Kırgız)

İç Seste -f- > -p- Olması

 âfet > âpat (Türkmen), apet (Uygur), opat (Kazak), apaat (Kırgız)

Ön Seste ç- > ş-, s-Olması

 çağır- > şakıruv (Kazak), sakıruv (Başkurt)

Son Seste -ş > -s Olması

 boş > bos (Kazak)

Ön Seste s- > h- Olması

 sat- > hat-   (Başkurt)
 savaş > huğış “
 sayı > han “
 saz > haz “

İnstrumental +n

 KIŞ+ın (TT, Azerbaycan, Kırgız, Tatar)
 KIŞ+ta (Başkurt, Kırgız)
 KIŞ+de (Özbek)
 GIŞ+da (Azerbaycan)
 GIS+ în / +ına (Türkmen)

*****

Türkiye Türkçesindeki bazı kelimelerin karşılıkları öteki lehçelerde 
farklıdır:

büyükbaba (dede)-baba-babay-babatay-ata-atababa-çongata-bova-buva.

esmer-karayağız-garayağız-koremağız-kara tutlı- kara buçkıl-

karahüröngkö-kara torı/toru-buğdoymağız-bugday önglük.

gamze-batıg-bit sohoro-bet şungkırı-bet çukuru-betdegi çükürce-bit

  çokırı-yangak çukurağı.
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geçim-dolanma-tiriklik-tirşilik-casoo-kün keçiri,ş-kün köçürüş-eklenc.

ecnebi-ecnebiy-öcnibi-çet eldikçet ellik-çit il kişisi-çetellik-çetyûrtlı-

  şeteldik-sit il kilşihi.

az “cüzi”-öte az-ötö az-bik az-eng az-âzacık-kiçkine.

yüksek-yüce-yukarı/yuğarı-jogarı-yukorı-yukuri.

abla-böyük bacı-oloapay-olıapa-apa-ece/eceke-aça-agıça-heçe-ope.

ağa-aka-oğa-il ağahı-il ağası-ege-iye-ê.

ahır-aḫur-oğil-eğil-hıyır harayı-sıyır sarayı-uy saray/uy koroo-mal

  kora/at kora.

ıslak-yaş-sulı-suluu-nem-höl-ööl.

ilk önce-ing başta-eng eveli-eng başta-eng oldin-öngibilen-eng evvel.

bekçi-gözetçi-küzetçi-küzötçü-keşikçi-garavulçu-karavılsı-kokovul-

  sokçi.

benzemek-mengzemek-oḫşe- - oḫşi- - uhsa-.-

berber-ses alıvsı-şaş taraz-çaçtaraç-çeç aluçı-serteroş-saç taraş.

kafa tası- baş söyegi-baş söngigi-baş söök-baş höyegi-bas süyegi.

itici-soyug-ḫoşagelmez-höykimḫoz-süykimsiz-süykümsüz-söykimsiz-

  turkı sovuk-yokımsız-yiğrenci-yekimsiz-körümsiz.

iğrenç-iyrenc-cirkenç-çirkenıc-çireniç-yiğrenci-jirkenç-sirkenis-

  jerkenişti-ciyir kençtü.

imdat!-kömekdein!-yarz,am itiğiz!-yerdem itiğiz!-kömektesingder!-

kömek eding!-cardamğa!-yordem bering!-kutkaring! dat!-

  vaydat!

vb.

*****

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi pek çok Türkçe kelimenin iki ya da 
üç biçiminin kullanıldığı görülmektedir:

İNCE = YUFKA
ince  yufka
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înçe  yuka
inci ke  yûka
içke  yupka
niçke  yüpka
jingişke  cuka

YÜKSEK=YÜCE=BÜYÜK/beyik/biyik=YUKARI/yukori/yuykuri/yu-
ğarı/joğarı=

ÖLKEN/ülken=İRİ/îri=çong=ULU / ulû/ulı/uluğ/olı.,

*****

Pek çok Türkçe kelimenin kökünde bulunan ünlü ya da ünsüzlerde 
görülen bazı farklılıklara rağmen anlam aynıdır:

YUT- =yuvut-=cut=jut-=yot-=ud-.
YUVA = uya= uye=uga=uva=oya.
SINAV[ < sı-n-a-v] = sınak=sinak/sınav=sinov=sınoo=hınav.
İYE/EGE ‘fâişl’ = iye=ege=eye=ê.
YILDIZ =yulduz = yoldız=cıldız=juldız=jultuz=ulduz=yondoz.
SÜLÜK = sülik=sölik=zülük=hölök.
SÜPÜRGE=süpürgi=sibirgi=sıpırğış=şıpırğı=hipirtgi=sübse.
SU=suv=suu=hıv=us.
SUSAMAK=suvsa-=suvse-=susiri-=suusoo= hıvha-=ussi-.
SUCUK = çuçuk =çujık=şujık.
KELEBEK=kepelek=kebelek=kepinek=köpenek=köbelek=
  köpölök=kübelek.
ÇÖMÇE ‘kepçe’ = çömüç=çömiç=çümiç=şömiç=sümis.
YÜZGEÇ=yüzgüç=yözgiç=yözgös=süzgiç=jüzgiş=üzgeç=üzgüç.

Yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, Türk lehçelerinin 
karşılaştırmalı köken bilgisi sözlüğünü hazırlayabilmek bir kişinin işi değildir. 
Her lehçenin uzmanlarından, Türkiye Türkçesini ve öteki lehçeleri de çok iyi 
bilen birer Türkoloğun bu çalışmada yer alması gerekecektir.
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Bu tür sözlük çalışmasının hazırlanabileceği tek kurum da “TÜRK DİL 
KURUMU”dur. TDK, hazırlık safhası en az 50 yıllık bir geçmişe uzanan, 
tarihî Türkçe yazma eserlerin taranması ile hazırlanmış, birkaç milyon, özel 
fişlerde kayıtlı “TÜRKÇENİN TARİHSEL SÖZLÜĞÜ” ile TDK’nin imzası-
nı taşıyan bir “TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KÖKEN BİLGİSİ (ETİMOLOJİK) 
SÖZLÜĞÜ”nü de ortaya koyabilmelidir.

*****





BALKAN DİLLERİNİN YARDIMIYLA  
TÜRKÇENİN TARİHÎ DİYALEKTLERİNİN  

TESPİT EDİLEBİLMESİ*

Gürer GÜLSEVİN**

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” Türk atasözü

I. Giriş

Toplumlar göç, tehcir, iltica vb. sebeplerle bir arada yaşamaya başlayınca 
doğal olarak birbirlerinden pek çok şey öğrenirler. Maddi ve manevi kültürel 
unsurlar toplumlar tarafından tanınmaya, bazıları beğenilerek alınmaya başlar. 
Birbirlerinin yemeklerini öğrenirler, giysilerinden öykünürler, düğünlerine ve 
cenazelerine giderek sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşırlar. Aralarında evli-
likler çoğalır, akraba olurlar. Hele bu komşuluk yüzlerce yıl sürerse toplumlar 
arasında ülkü birlikleri bile oluşur.

Balkanlar coğrafyası birçok kavmin tarih boyunca gelip geçtiği ve bazı-
larının yerleşerek yurt edindiği topraklardır. Günümüzde Balkanlarda yaşayan 
milletlerin bazıları birkaç yüzyıldır, bazıları ise çok daha eskiden beri oraların 
sakinidirler. Bu bereketli ve güzel topraklar onlarca kavmi beslemiş, zaman 
zaman savaşlarla zaman zaman da uzun süren barış yıllarıyla bir arada yaşa-
malarına ev sahipliği yapmıştır. Bugün için dilleri, temel maddi ve manevi 
kültürel yapıları farklı olsa da beslediği toplumları birçok ortaklıklarla birleş-
tirmiştir Balkan coğrafyası.

Aslen Anadolu halkı olan Oğuz Türkleri de 14. yüzyıldan itibaren Bal-
kanlar coğrafyasına göç etmeye başlamıştır. Türklerin Balkan halklarından 
öğrendiği çok fazla şey olmuştur. Bugünkü Türk mutfağında Balkanların tadı 
ve zevki en önemli yere sahiptir. Düğün-nişan âdetleri ve törenleri, müzik 
zevklerine kadar Balkan halklarının izleri vardır Anadolu’da. Balkan halkla-

∗ Bu makale 2018 yılında Arnavutluk’ta düzenlenen “Strategic Relations between Balkan 
Countries, Common Values and Globalization” (HEI “Marin Barleti University”, Campus 
no 1, 17.03.2018, Tirana) konulu uluslararası bilimsel toplantıda sunulan bildirinin gözden 
geçirilmiş biçimidir.

** Prof. Dr., Türk Dil Kurumu Başkanı-Ege Üniversitesi.
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rıyla Türkler o kadar iç içedir ki, Anadolu’da pek çok Arnavut köyü, Boşnak 
köyü, Bulgar köyü, Makedon köyü diğer halklardan farklı olmadan yaşamak-
tadır.

Balkan ve Türk halkları arasında alışveriş yapılan bir kültür unsuru da 
dilleridir. Hemen hemen bütün Balkan dillerinde diğer Balkan dillerinden 
alınma kelimeler vardır. Halklar arasındaki alışveriş bağını en güzel gösteren 
şey, dil unsurlarıdır. Kelimelerin yanı sıra gramer unsurları bile alıp verilmiş-
tir. Hatta Türkçenin Balkanlardaki diyalektlerinin söz dizimi bile Balkanlar-
daki Hint-Avrupa dillerinden etkilenmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım hususlar pek çoğumuz tarafından bilin-
mektedir (Gülsevin 2009). Fakat ben bu bildiride Balkan halklarının etkileşi-
minde hepimizce bilinen o konuları anlatmayacağım. Bir dilci ve diyalektolog 
olarak, Balkan dillerinin yardımıyla Türkçenin tarihî diyalektlerinin ses özel-
liklerini tespit etmeye çalışacağım.

Yaşayan diyalektlerin özelliklerini belirlemek kolaydır. Çünkü hâlâ yaşı-
yorlardır ve o bölgelerden ses kaydı yapılarak meydana getirilecek metinlerin 
dil özellikleri incelenebilir. Sözlükleri yapılabilir.

Herhangi bir bölgenin veya diyalektin tarihin herhangi bir dönemindeki 
özelliklerini belirlemek ise oldukça güçtür. Henüz bunun ne şekilde yapılabi-
leceği üzerine yöntemler geliştirilmiş değildir.

Bu sebeple, yazı dili olmamış diyalektlerin tarihî dönemlerdeki özellik-
lerini belirleyebilmek için başka yolların/yöntemlerin bulunması gerekir. Ben 
tarihî dönemlerdeki Türkçenin diyalektlerinin ses, şekil, söz varlığı özellik-
lerini belirleyebilmek maksadıyla bir yöntem geliştirmek istedim ve bunun 
için TÜBİTAK’ta “Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini 
Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi 
Örneği” başlıklı bir proje hazırladım (TÜBİTAK 112K404). Proje 2017 yılın-
da Türk Dil Kurumu tarafından da yayımlandı (Gülsevin 2017).

Bir bölgenin tarihin herhangi bir dönemindeki diyalekt özelliklerinin be-
lirlenebilmesi için geliştirmeye çalıştığım model, 4 temel basamaktan oluşu-
yor. Bunlar:

1. İlgili dönemde o bölgeyi temsil edebilecek ve farklı alfabelerle yazıl-
mış transkripsiyon metinleri ve seyahatnamelerden yararlanma.

2. O bölgedeki diyalektte bugüne kadar saklanmış olan arkaik-periferik 
özelliklerden yararlanma.

3. İlgili dönemde o bölge halkından olan şair ve yazarların eserlerinden 
yararlanma.
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4. O bölgedeki komşu dillere geçmiş olan kelimelerden yararlanma.

Projede 1. maddede gösterilen Latin harfli transkripsiyon metinleri ve se-
yahatnamelerle ilgili çalışmayı bursiyer Alpay İğci, doktora tezi olarak hazır-
ladı ve 2014’te savundu (İgci 2014).

Bu bildiride, Türkçedeki “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” atasözü-
nü haklı çıkaracak şekilde; sadece 4. maddede gösterdiğim “Komşu dillere 
geçmiş olan kelimelerden yararlanma” yoluyla tarihî dönemlerdeki Balkan 
Türkçesinin ses özelliklerini ortaya koymaya çalışacağım.

II. Balkan Dillerinden Hareketle Tarihî Balkan Türk Diyalektlerinin 
Ses Özelliklerinin Belirlenebilmesi

Tarihî dönemlerdeki batı Rumeli Türkçesinin özelliklerini belirleyebil-
mek için başvurulabilecek bir kaynak da Balkan dillerine geçmiş olan Türkçe 
kelimeler ve o kelimelerin ses yapısıdır.

Bilindiği gibi; Rumeli Türkçesi, 1. Batı Rumeli Türkçesi, 2. Doğu Rumeli 
Türkçesi ağızları olarak ikiye ayrılmaktadır (Hazai 1971; Németh 1983; Dry-
ga 2008; Günşen 2012). İki ağız grubu arasında belirgin ayırıcı özellikler var-
dır. Örneğin doğu Rumeli Türkçesinde ön sıradan ünlülerin başındaki g- sesi 
(gel-), batı Rumeli Türkçesinde c- (cel-/col-) olmaktadır. Eski Türkçe ve eski 
Anadolu Türkçesindeki iki ünlü arasında bulunan /G/ patlayıcı damak ünsüzü 
(bogaz) doğu Rumeli Türkçesinde ünlülerin içinde eriyip kaybolarak ya uzun 
ünlü ya da ikiz ünlü hâline gelmişken (boaz), batı Rumeli Türkçesinde hâlâ 
korunmaktadır (bogaz).

Tarihî dönemlerde komşuluk ilişkileriyle Rumeli bölgesindeki Sırpça, 
Bulgarca, Makedonca, Arnavutça gibi dillere geçen Türkçe kelimeler konu-
muz açısından önem taşımaktadır. Bazı kelimeler batı Rumeli Türkçesi ağız-
larından, bazıları ise doğu Rumeli Türkçesi ağızlarından geçmiş olabilir ve 
bunu belirlemek zor değildir. Nitekim bölge dillerine geçmiş olan Türkçe keli-
melerin iki ayrı ses yapısını da gösterebiliyor olmalarından hareketle, bunlar-
dan bazılarının batı Rumeli ağızlarından ödünçlendiğini Hazai tespit etmiştir 
(Hazai 1960).

Türkçeden Balkan dillerine geçmiş olan kelimeler üzerine pek çok ça-
lışma yapılmıştır (Meyer 1891; Berberi 1964; Škaljič 1985, vd.). Günay Ka-
raağaç, bilim adamlarınca tespit edilen Türkizmleri toplamış ve “Türkçe Ve-
rintiler Sözlüğü” başlığıyla yayımlamıştır (Karaağaç 2008). Biz bu bildiride 
Karaağaç 2008’de toplanmış olan verileri kullandık.
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Balkan dillerine batı Rumeli Türkçesi ağızlarından girdiğini tespit ede-
bildiğimiz bazı kelimeler, ses özelliklerine göre sınıflandırılarak aşağıda ve-
rilmiştir:

1. Kelime Sonunda /ı/, /i/, /u/, /ü/ Yerine Sadece /i/ Bulunuyor Olması

Eski Türkçe bazı ekler sadece dar-düz ünlülü idi. Yani sadece /ı /ve /i/ 
varyantları vardı, /u/ ve /ü/ şekilleri yoktu. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’n-
de de (13-15. yüzyıllar) aynı durum devam etmiştir. Osmanlı Türkçesi Dö-
nemi’nde ünlü uyumu zamanla ilerledi ve günümüz Türkiye Türkçesi yazı 
dilinde o eklerde 4 ünlü de (ı, i, u, ü) de kullanılabilmektedir. Bugünkü batı 
Rumeli ağızlarında ise hâlâ arkaik bir özellik olarak sadece dar-düz ünlü, ince 
sıradan şekliyle (yani /i/ olarak) kullanılmaktadır.

Komşuluk ilişkileri sonuncunda Balkan dillerine geçmiş bulunan Türkçe 
kelimelerde ve eklerde bugünkü batı Rumeli Türkçesinin bu özelliğine uyan 
kelimeler görülmektedir:

komşi :  komşu [kónšija, komšija] (Srp.), [komşiya] (Mak.), [komshi] 
(Arn.) (konşı)

köti :  kötü, işe yaramaz kimse, korka [ćótija] (Srp.) [qoti] (Arn. ) 
(< köti)

batakçi :  batakçı, dolandırıcı, sahtekâr [batákčija] (Srp.), [batakçi] 
(Arn.)

yolci : yolcu [jóldžija (Srp.), [yolciya] (Mak.) (< yolçı)

2. /ö/ > /ü/ Değişmesi

Batı Rumeli Türkçesindeki ö>ü değişmesi hakkında birçok araştırmacı 
tarafından yorumlar yapılmıştır (Hazai 1960; Kartallıoğlu 2012; Gülsevin 
2017). Türk dilinde /ö/ olup Balkan dillerine geçen kelimelerde /ü/ ile yaşayan 
örneklerden bazıları şunlardır:

bürek : börek [búrek] (Srp.), [byrék] (Arn.)
çümür : kömür [čúmur] (Srp.), [çymyr] (Arn.)
çüpri : köprü [ćuprija] (Srp.)
çürek : çörek [čúrek] (Srp.), [çyrek] (Arn.)
çüstek : köstek [ćústek] (Srp.)
çütek : kötek [ćútek] (Srp.)
dünüm : dönüm [dúnum] (Srp.), [dynym] (Arn.)
düşek : döşek [dúšek] (Srp.), [dyshek] (Arn.)
düşeme : döşeme [dyshemé] (Arn.)
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ülüm : ölüm [úljum] (Srp.)
ümür : ömür [úmur] (Srp.), [ymër] (Arn.)
ürme : örme [yrme] (Arn.)
ürnek : örnek [úrnek] (Srp.)
üşür : öşür [úšur] (Srp.), [yshyr] (Arn.)
üzür : özür [úzur] (Srp.), [yzér] (Arn.)

3. g>c

Türkiye Türkçesinde ince ünlülü kelime ve hecelerin başında /g-/ olan ses 
günümüz batı Rumeli Türkçesi ağızlarında /c-/ şeklindedir. Balkan dillerine 
geçen bu tür kelimelerden bazılarının başında da /c-/ vardır.

Kelime başında

cecelık : gecelik [đëdželuk] (Srp.), [xhëxhellëk] (Arn.)
cemi : gemi [đemija] (Srp.), [xhemi] (Arn.)
cevşek : gevşek [đévšek] (Srp.), [xhefshek] (Arn.)
cizli : gizli [džizliya] (Srp.)
cünah : günah [đúnāh] (Srp.), [xhynah] (Arn.)

Kelime içinde

üzenci : üzengi [yzenxhi], [uzengji] (Arn.)
yence : yenge, geline kılavuzluk eden kadın [jénxh], [ngje] (Arn.)

4. k>ç

Türkiye Türkçesinde ince ünlülü kelime ve hecelerin başında /k-/ olan ses 
günümüz batı Rumeli Türkçesi ağızlarında /ç-/ şeklindedir. Balkan dillerine 
geçen bu tür kelimelerden bazılarının başında da /ç-/ vardır.

çafir : kâfir: [čáfir] (Srp.)
çereviz : kereviz [čerEviz] (Srp.)
çiçibanoz : keçiboynuzu [çoçobanuze, çiçibanoz] (Arn.)
çitap : kitap [çetap] (Arn.)
çöpek : köpek [čópek] (Srp.)
çümür : kömür [čúmur] (Srp.), Arn. [çymyr] (Arn.)
çöşk : köşk [čóšk] (Srp.)
çürk : kürk [çyrk] (Arn.)
çira(cı) : kira(cı) [kirija, ćírija] (Srp.); [kiraxhi, çiraxhi] (Arn.)



314 Balkan Dillerinin Yardımıyla Türkçenin Tarihî Diyalektlerinin Tespit Edilebilmesi

eçim : hekim [éćim] (Srp.)
veçil : vekil [veçill] (Arn.)
teveçel : tevekkel [teveçel] (Arn.)

5. İki Ünlü Arası ve Hece Sonunda /g/ ve /ġ/

Eski Türkçede iki ünlü arasında bulunan patlayıcı /g/ ünsüzü günümüz 
Türkiye Türkçesinde ve birçok ağzında yanındaki ünlüler içinde eriyerek uzun 
ünlü hâline gelmiştir. Batı Rumeli Türkçesi ağızlarında ise hâlâ eski şekil de-
vam etmektedir. Balkan dillerine geçmiş Türkçe kelimelerde de batı Rumeli 
Türkçesi özelliğini görmekteyiz.

bogaz : boğaz [bógaz] (Srp.), [bogas] (Arn.)

yogurt : yoğurt [jógurt] (Srp.)
ugur : uğur [úgur] (Srp.), [ogur, ugur] (Arn.)
ciger : ciğer [džiger] (Srp.), [xhjerxhi] (Arn.)
agırlık : ağırlık [agırlík] (Srp.), [agëllek] (Arn.)
dügme : düğme [dúgme] (Srp.), [dygme, dugme] (Arn.)

6. İkiz Ünsüzlerde Tekleşme

alah :  Allah [alah, halahi yalah] (Srp.), [alaá, allá, alláh] (Arn.), 
[alah] (Mak.)

dikat : dikkat [díkat] (Srp.), [dikat] (Arn.)
müderis : müderris [mudéris, mudériz] (Srp.), [müderis] (Arn.)
müezin :  müezzin [mujézin] (Srp.), [myezin, muezin] (Arn.), [mue-

zin] (Mak.)
müfetiş : müfettiş [mufétiš] (Srp.)
teveçeli : tevekkeli [tevcćéli] (Srp.)

7. /h/ > Ø

Türkçenin çeşitli ağızlarında nadiren görülen başta /h-/ düşmesi, günü-
müz Rumeli ağızlarında çok yaygındır ve karakteristiktir.

ayvan : hayvan [ajván] (Srp.)
alayık : halayık [alájka] (Srp.), [allaykë] (Arn.)
asım : hasım [ásum] (Srp.), [asëm, asm] (Arn.)
aram : haram [áram] (Srp.), [aram] (Arn.)
amam : hamam [amám] (Srp.), [amám] (Arn.)
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eçim : hekim [éćim] (Srp.), [eqim] (Arn.)
izmet : hizmet [ízmet] (Srp.), [izmet, yzmet] (Arn.)
oşaf : hoşaf [óšaf, óšap] (Srp.), [oshaf,] (Arn.)
üçümet : hükümet [ućúmet] (Srp.)
üner : hüner [yner] (Arn.)

8. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu

Balkan dillerine girmiş olan kelimeler ve eklerden bazılarında düzlük-yu-
varlaklık uyumu yoktur. Düz ünlülü heceden sonra yuvarlak ünlülü hece gö-
rülür:

Kelimelerde:
altun : altın [áltun] (Srp.), [altun] (Arn.)
kapucibaşa : kapıcıbaşı [kapúdžibaša] (Srp.)
pişurma :  ekmek, et, yemek gibi pişirmeler için fırıncıya öde-

nen para [pišúrma] (Srp.)
saruk : sarık, türban [sáruk] (Srp.)
timurci : demirci [timúrdžiya] (Srp.)
yardum : yardım [jǎrdum] (Srp.)
yaruk :  yarık, uçurum, hendek, su kanalı [járuga, jarak] 

(Srp.), [jerugǎ] (Rom.)
yazuk : zarar ziyan, yazık [jázuk] (Srp.)

Eklerde:
arsuz :  arsız, utanması sıkılması olmayan kimse [arsuz] 

(Srp.), [arsuz] (Mak.)
baksuz :  bahtsız, bahtı kötü olan, mutsuz [baksuz] (Srp.), 

[baksuz] (Mak.)
alàhbilur : Alah bilir [alàhbilur] (Srp.)
alàhvèrsun : Allah versin [alàhvèrsun] (Srp.)
bakálum : bakalım, bakıp görelim [bakálum] (Srp.)
bašunságosum : başın sağ olsun [bašunságosum] (Srp.)
ayptur süylemek : söylemesi ayıp [ájptur súlemek] (Srp.)
sén bilúrsun : sen bilirsin [sén bilúrsun] (Srp.)
seni sevdum : seni sevdim [séni sevdúm] (Srp.)
séfā céldunuz : hoş geldiniz [séfā đéldunuz] (Srp.)
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III. Değerlendirme

Yukarıdaki örneklerde görülen ses özellikleri bugün batı Rumeli Türk-
çesinin karakteristiğidir. Balkan dillerine geçmiş olan yukarıdaki kelimelerin 
de batı Rumeli Türkçesinden alındığı anlaşılmaktadır. Ancak burada şöyle bir 
soru sorulabilir:

“Evet, bunlar bugün batı Rumeli Türkçesinin özellikleridir ve bu kelimeler 
Balkan dillerine batı Rumeli Türkçesinden geçmiştir. Ancak bunların 
Balkan dillerine eski dönemlerde, örneğin 16. yüzyılda geçtiğini nasıl iddia 
edebiliriz? Bunlar 19. veya 20. yüzyılda Balkan dillerine geçmiş olamaz 
mı?

Çalışmamın konusu “Balkan dillerinin yardımıyla Türkçenin tarihî diya-
lektlerinin özelliklerini belirlemek” olduğuna göre, bu soruya cevap verilmesi 
gerekmektedir. Yani ilgili kelimelerin Balkan dillerine eski dönemlerde geç-
tiğini kanıtlayarak, oradan hareketle Rumeli Türkçesinin tarihî özelliklerini 
belirlediğimi söylemem icap eder.

Bu soruya cevabım şudur: Yukarıdaki kelimeler Balkan dillerine yakın 
zamanlarda geçmiş olamaz. Bu kelimeler, 17. yüzyıldan önce alınmış olmalı-
dır. Bunun kanıtlanması için yukarıdaki bütün maddeleri ve örnekleri değer-
lendirmeye vakit yetmeyecektir. O yüzden örnek olarak sadece son maddeyi 
(ünlülerde düzlük-yuvarlaklık uyumunu) açıklamakla yetineceğim:

Eski Türkçe Dönemi’nde birkaç kelime ve bazı ekler dışında ünsüzler-
de “düzlük-yuvarlaklık (dudak) uyumu” vardı. Yani önceki hecede düz ünlü 
varsa takip eden hecede de düz ünlü geliyordu (kel-tim ‘geldim’; kağan+sız 
‘kağansız’; el+im ‘elim’ vb.). 13-16. yüzyıllarda eski Anadolu Türkçesinde, 
yani Anadolu’daki Oğuzcanın ilk dönem metinlerinde ise bazı eklerin sadece 
yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılır olmuştur (gel-düm; kagan+suz; el+üm). 
Daha sonra Osmanlı Dönemi’nde 17. yüzyıldan sonra (bazı bölgelerin ağızları 
hariç) düzlük-yuvarlaklık uyumu yaygınlaşmaya başlamış, günümüz Türkiye 
Türkçesinde ve pek çok ağzında da tamamıyla düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
girmiştir (gel-dim; kağan+sız; el+im).

Birkaç örnek:

Eski Türkçe
(8-12. yy.)

Eski Anadolu 
Türkçesi
(13-15. yy.)

Türkiye 
Türkçesi
(20-21. yy.)

Doğu Rumeli 
Türkçesi 
ağızları

Batı Rumeli 
Türkçesi 
ağızları

kel-tim gel-düm gel-dim gel-dim cel-dım
bil-sü(n) bil-sün bil-sin bil-sin bil-sın
altun altun altın Altın altın
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Balkan dillerine geçen kelime ve eklerdeki ünlülerin düzlük-yuvarlak-
lık uyumu durumuna bakınca mesele anlaşılır: Balkan dillerine batı Rumeli 
Türkçesinden geçmiş olduğuna şüphe olmayan kelime ve ekler, düzlük-yuvar-
laklık uyumu konusunda bugünkü batı Rumeli Türkçesi ile uyuşmamaktadır. 
Bugünkü Balkan ağızlarında düzlük-yuvarlaklık uyumu tam olmasına rağ-
men, Balkan dillerine geçmiş olan kelimeler ve eklerde bu uyumun olmadığı 
(yuvarlaklığın hâkim olduğu) görülür. Yani Balkan dillerindeki bu tür kelime 
ve ekler yakın dönem Balkan Türkçesinin özelliğini değil, 13-16. yüzyılların 
eski Anadolu Türkçesi özelliğini taşımaktadırlar. Eğer “altun, pişurma, saruk, 
timurci, yardum, yaruk, yazuk” kelimeleri ve “ar+suz, bak+suz; alahbil-ur; 
alahver-sun; bak-alum; senbil-ursun” ekleri yakın zamanda ödünçlenmiş 
olsaydı, “altın, pişırma, sarık, demirci, yardım, yarık, yazık” ve ar+sız, sen 
bil-ırsın” gibi düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmiş şekillerle karşılaşmış ola-
caktık.

IV. Sonuç

Bugün Balkan dillerinde yaşayan Türkçe kelime ve eklerden hareketle 
tarihî Rumeli Türkçesi ağzının bazı özelliklerini tespit edebiliyoruz. Batı Ru-
meli Türkçesinden Balkan dillerine geçmiş olduğunda şüphe olmayan keli-
me ve eklerin, bazı durumlarda bugünkü batı Rumeli Türkçesi değil de Eski 
Anadolu Türkçesi Dönemi özelliği gösteriyor olmaları, o kelime ve eklerin 
14-17. yüzyıllarda ödünçlenmiş olduğunu gösteriyor. Örneğin; Balkan dille-
rinde yaşayan Türkçe alıntı kelime ve eklerden bazılarının düzlük-yuvarlaklık 
uyumuna bağlı olmaması, o kelime ve eklerin bugün ilgili uyumun hâkim 
olduğu batı Rumeli Türkçesi ağızlarından değil de yuvarlaklaşmanın yaygın 
ve karakteristik olduğu dönemlerden kaldığını gösterir.

Bu gerçek de bize, her ne kadar batı Rumeli Türkçesinin tarihî dönemleri-
ne ait yazılı metinler elimizde yoksa da 14-17. yüzyıllarda düzlük-yuvarlaklık 
uyumunun olmadığını gösterir. Yani 14-17. yüzyıllarda batı Rumeli Türkçe-
sinde kelimeler altın, yazık, sarık şeklinde değil altun, yazuk, saruk şeklinde 
yaşıyordu. Emir-istek 3. teklik kişi eki -sın şeklinde değil    -sun/-sün şeklin-
deydi.
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KUZEY MAKEDONYA (İŞTİP VE RADOVİŞ)  
YÖRÜK AĞIZLARININ RUMELİ AĞIZLARI İÇİNDEKİ  

YERİ ÜZERİNE

Ahmet GÜNŞEN*

0. Giriş

Türkçe “sarp ve ormanlık sıradağlar” anlamına gelen balkan adı (Türkçe 
Sözlük 2005: 193), 14. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Türklerinin böl-
geyi fethiyle birlikte, Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan yarımadanın da 
adı olagelmiştir. Ortadoğu ve Kafkaslar gibi jeostratejik ve jeopolitik önemi 
yüksek bir coğrafya olan Balkanlar, tarih boyunca farklı dil, din ve kültürle-
rin harman olduğu bir coğrafyadır. İlir, Trak, Kelt, Makedon, Grek, Roma, 
Bizans ve Slav kavimlerine de yurt olmuş bu coğrafyada Türk varlığı, Avru-
pa Hunlarının bu toprakları ele geçirmeleri ile başlamış, Osmanlı ile devam 
etmiştir. Osmanlı öncesinde Balkanları yurt tutan Avrupa Hunları, Avarlar, 
Sabarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar da varlıklarını 14. yüzyıla kadar sür-
dürmüşlerdir (Uydu Yücel 2013: 187). Dolayısıyla Türkler ve Türk tarihi için 
Balkanlar, en az Anadolu ve Orta Asya kadar önemli bir coğrafyadır. Çünkü 
Türklükleri konusunda birtakım tartışmaların olduğu İskitleri ayrı tutarsak 
başta Avrupa Hunları olmak üzere, Avar, Bulgar, Uz/Oğuz, Peçenek, Kıpçak/
Kuman gibi değişik Türk boyları, bu coğrafyayı yurt edinmiş; bu coğrafyada 
izleri günümüze ulaşan bir kültür ve medeniyetin temsilcisi olmuşlardır (Gün-
şen 2019: 82).

Biz bu çalışmamızda, Balkan coğrafyasında hâlâ Türk kültür ve medeni-
yetinin temsilcisi olan soydaşlarımızdan, Kuzey Makedonya’nın İştip ve Ra-
doviş bölgesinde meskûn Yörükleri ve onların ağızlarının Rumeli Türk ağız-
ları içindeki yerini konu edineceğiz. Ancak asıl konumuza geçmeden önce 
Kuzey Makedonya Türklüğü ve Yörükler hakkında özet bilgi vermek yararlı 
olacaktır. 

* Prof. Dr., Trakya Üniversitesi.
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1. Kuzey Makedonya Türklüğü

Bilindiği gibi, bugün de etnik yapısı ve coğrafi sınırları tartışma konusu 
olan bir ülkedir Makedonya. Ege (Yunanistan) ve Prin (Bulgaristan) Make-
donyalarından başka, bugünkü bağımsız Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin 
sınırlarını teşkil eden Vardar Makedonyası olmak üzere, üç bölgeden oluşan 
tarihî Makedonya, Osmanlı Dönemi’nde olduğu gibi, bugün de Türklerin 
meskûn olduğu bir bölgedir. Osmanlı Dönemi’nde Selânik, Üsküp, Manastır, 
Serez, Köprülü, Kalkandelen ve Gostivar… gibi şehir ve kasabalardaki nü-
fusun büyük çoğunluğunu Türkler oluştururken; bugün Batı Makedonya’nın 
Gostivar, Kalkandelen (Tetova), Ohri, Struga, Manastır (Bitola), Kırçova, 
Debre bölgelerinden başka, başkent Üsküp ile Doğu Makedonya’nın Köprülü 
(Velez), Valandova, Ustrumca, Radoviş ve İştip bölgelerinde yaşayan ve genel 
nüfusun %4’ünü teşkil eden 80 bin civarındaki Türkler, hâkim unsur olmak-
tan çıkıp azınlık durumuna düşmüştür. Maalesef sayıları da yüz yıldır süren 
göçlerle gittikçe azalmıştır (bk. Çayırlı 2002: 444; Özkan 2007: 58; Günşen 
2019b: 84-85).

1.1. Kuzey Makedonya Yörükleri

Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyıl ortalarından itibaren başlayan Rumeli fü-
tuhatı sonucu, Balkanlara yerleşme ve burada kalıcı olma anlamında bölgeye 
Anadolu’dan getirilerek iskân ettirilen Türkler, esas itibarıyla konargöçer Yö-
rük aşiretlerine dayanıyordu. Kısa sürede birçok yerleşim yerinde çoğunlu-
ğu oluşturan bu Yörük taifesinin bir kısmı toprağa bağlanıp köyler kurarak 
yerleşik hayata geçerken, bir kısmı da fethedilen toprakları elde tutmak ve 
yeni fetihlerde kullanılmak üzere, Osmanlı ordusu için teşkilatlandırılmıştır 
(Günşen 2019b: 89).

Öncelikle vurgulamak gerekir ki, Yörükler, Oğuz Türklüğünün veya aile-
sinin içinde konargöçer hayat tarzını benimsemiş Türk topluluklarından baş-
kası değildir. Nitekim bu konunun önde gelen uzmanlarından Faruk Sümer’in 
şu sözü başkaca bir izaha gerek bırakmamaktadır: “Türk, Türkmen, Yörük, 
Tahtacı, Kızılbaş (Alevî) adları ile anılan topluluklar arasında kavmî hiçbir 
fark olmayıp hepsi Oğuz elinden gelmişlerdir.” (Sümer 1992: 144)

Bu kısa bilgilerden sonra, tekrar Balkanları ve bu arada Makedonya’yı 
Türk yurdu hâline getiren Yörükler ve Yörük iskânı konusuna dönebiliriz.

Yusuf Halaçoğlu’nun konargöçer olarak adlandırdığı Yörükler hakkında 
verdiği şu bilgiler, konumuz olan Balkan Yörükleri için de çok önemlidir: 
“Kuruluş devrinde bir iskân unsuru olarak yeni fethedilen memleketlerin 
Türkleştirilmesinde kullanılan konargöçerler, yerleşik halka göre daha di-
siplinli ve daha savaşçı bir yapıya sahip idiler. Bununla beraber, 1357’den 
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itibaren Rumeli’ye geçirilip, I. Bayezid döneminde gittikçe artan bir şekilde 
devam eden bu nakiller, Rumeli’de önemli miktarda yerleşik bir Türk nüfusu 
meydana getirmiştir. Nitekim Fâtih devrinde yapılmış tahrir defterlerinden 
Rumeli’ye sevk edilmiş bu aşiretlerin çoktan yerleşmiş ve toprağa bağlanarak 
köyler kurmuş oldukları anlaşılmaktadır.” (Halaçoğlu 2012: 27-28)

Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı toplumunda muaf ve müsellem reaya içinde 
yer alan Yörüklerin, Yeniçeri Ocağının teşkiline kadar Osmanlı Devleti’nin 
ilk düzenli askerî sınıfını teşkil ettiğini, sefere giden bu askerî sınıfa Ana-
dolu’da “yaya”, Rumeli’de ise “Yörük” dendiğini belirtir (Halaçoğlu 2012: 
31-32).

Kısacası Osmanlı Dönemi’nde 14. yüzyılın ortalarından 16-17. yüzyıla 
kadar Balkanlarda iskân edilen Türklerin büyük çoğunluğunu, Anadolu’dan 
getirilen Yörüklerin oluşturduğu açıktır. Askerî ve ilmiye sınıfı gibi devle-
tin resmî işleriyle vazifeli memur ve yönetici kesimi dışında kalan Türkler, 
esas itibarıyla Yörük idi. Bunların bir bölümü, yeni fethedilen yerlere iskân 
edilerek köyler kurup yerleşik hayata geçirilirken, bir bölümü de disiplinli 
ve savaşçı yapıları dolayısıyla ordunun sonraki fütuhatlarında görev yapmak 
üzere yardımcı askerî bir sınıf olarak teşklilatlandırılmışlardır. I. Bayezid dö-
neminden başlayarak gittikçe artan bu Yörük iskânı, Balkanların kısa sürede 
Türkleşmesini sağlayacak bir nüfus kesafetine ulaşmıştır. Öyle ki, Fatih dö-
nemine gelindiğinde bu konargöçer aşiretlerin toprağa bağlanıp köyler kur-
dukları ve yerleşik hayatı benimsedikleri görülür. Bugün gerek Balkanlarda 
gerekse Makedonya’da Yörüklerden ayrı olarak “Türk” olarak adlandırılanlar, 
gerçekte bu ilk iskân yıllarında toprağa bağlanarak köy ve kasabalar kuran 
eski Anadolu Yörüklerinden başkası olmasa gerektir. (Günşen 2019b: 92-93)

14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkanları yurt tutan Yörükler, önceleri 
başlarındaki cemaat reisi veya boy beylerinin adıyla anılırken, sonraları yo-
ğun olarak bulundukları yedi yer adıyla anılır olmuşlardır. Buna göre Balkan 
Yörükleri ve başlıca merkezleri şunlardır: Vize, Yanbolu, Tanrıdağı (Tekfurda-
ğı, Karagöz), Ofcabolu, Selânik, Kocacık, Naldöken (Sümer 2013: 572).

Bu yedi Yörük grubu içinde dün olduğu gibi bugün de Makedonya Türk-
lüğünü oluşturanlar esas itibarıyla Ofcabolu ve Selânik Yörükleridir (Geniş 
bilgi için bk. Sümer 2013: 573; Günşen 2019b: 94).

Yusuf Hamzaoğlu, Tahrir Defterleri’ndeki bilgilerden hareketle, Üsküp, 
Selânik, Köstendil ve Paşa sancaklarına bağlı 19 nahiyeye Yörüklerin yer-
leştirildiğini, bu Yörüklerin de Selânik’te 641, Serfice’de 924, Florina’da 
659, Yenice-i Vardar’da 6, Üsküp’te 185, Pirlepe’de 140, Manastır’da 80, 
Tikveş’te 90, Serez’de 573, Nevrekop’ta 140, Demirhisar’da 665, Kavala’da 
109, İştip’te 506, Ustrumca’da 169 ve Doyran’da 60 Yörük ailesinin veya söz 
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konusu nahiyelerde toplam 5.400 Yörük ailesi ile 1.466 bekâra tekabül ettiğini 
belirtmektedir (Hamzaoğlu 2010-II: 152; dipnot 447).

16. yüzyılda da devam eden Yörük iskânıyla Makedonya’nın dinî ve et-
nik yapısı Türklerin lehine değiştiği gibi, bölgeye yerleşen Yörüklerin kur-
dukları köylere Anadolu’da bıraktıkları köylerin adlarını verdikleri görülür. 
Bir örnek olması açısından Tikveş bölgesine yerleşen Yörüklerin “Orta Ka-
laslar, Koçular, Kurudere, Çeşmedere, Karasinanlı, Yusuflu, İneşoba, Çıtaklı, 
Hacıseyidli, Ortamahalle, Dedemahalle, Hacırecepli, İberli, Aktaş, Şenoba” 
adlarını taşıyan köyler kurdukları söylenebilir (Hamzaoğlu 2010-II: 154-155; 
dipnot 454).

Makedonya’daki bu Türk kesafetinin 19. yüzyılın sonlarına kadar devam 
ettiği görülmektedir. Nitekim V. Kınçov ve K Gersin gibi yabancı kaynakların 
verilerini kullanan Yusuf Hamzaoğlu’nun, Makedonya’daki şehir ve kasaba-
ların 1890 yılındaki nüfusuna dair verdiği bilgilere göre, Doğu Makedonya’da 
yaşayan nüfusun %51,60’ını Slavlar, %42,27’sini de Türkler oluşturmaktadır 
(Hamzaoğlu 2010-I: 67. Ayrıca bk. Günşen 2019b: 95-96).

Görülüyor ki, Balkan Savaşı’ndan önce Doğu Makedonya’daki demog-
rafik yapı, Slav ve Türk nüfus olarak yarı yarıya bir görünüm sergilemektedir. 
Türklerin daha yoğun yaşadığı Üsküp başta olmak üzere, Batı Makedonya 
da hesaba katıldığında, şüphesiz bu oran Türklerin lehine değişecektir. An-
cak 1371-1912 yılları arasındaki Osmanlı Dönemi Makedonya’sındaki bu 
fotoğraf, Balkan Savaşı’ndan sonra Türklerin aleyhine gelişmiştir. Bilhassa 
1953’te Türkiye-Yugoslavya arasında imzalanan Serbest Göç Anlaşması ile 
1953-1957 arasında resmî kayıtlara göre yüz yirmi bin, ama gerçekte üç yüz 
binden fazla Türk, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçler Batı 
Makedonya gibi, Doğu Makedonya’da da birçok Yörük köyünü boşaltmış, 
birçoğunu da üç beş haneye düşürmüştür ki, bu durum bugün de devam et-
mektedir. Aşağıda da belirteceğimiz üzere, bazı Yörük köylerinin tamamen 
boşaldığı, çok azı dışında birçoğunun birkaç haneden oluştuğu görülecektir.

Her ne kadar Makedonya’nın batısında çok sınırlı sayıda varlığını sür-
düren Kocacık Yörükleri ile Pirlepe tarafında yine bir iki köyle sınırlı kalan 
Yörükler söz konusu ise de, Makedonya Yörükleri denince, öncelikle Doğu 
Makedonya’nın İştip, Radoviş, Sveti Nikole, Valandova, Ustrumca ve Doyran 
bölgelerinde yaşayan Yörükler akla gelmektedir.

Bugün Kuzey Makedonya’nın doğusunda, Yörüklerin yaşadığı veya ta-
mamen Yörük köyü olarak bilinen köylerin başlıcaları olarak; İştip’te Pırna-
lı/Aktaş Pırnalı, Hebipli/Ebipli/Edepli, Kuçitsa, Poçuval, Büyük Gaber, Yo-
nuzlu, Kılavuzlu/Kuloğuzlu, Kepekçili, Argulitsa, Krupişte, Kurfalı/Kurfallı, 
Kuçitsa, Hocalı, Radanya; Radoviş’te merkezle birlikte Alikoç, Kılavuzlu, 
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Kocalı, Pırnalı, Süpürge; Ustrumca’da Staro Baldovtsi, Hamzalı, Derlomboz, 
Memişli, Ormanlı; Valandova’da merkezle birlikte Ayranlı, Arazlı, Bayram-
boz/Bayrambosu, Başıboz, Veyseli, Dedeli, Yosifovo, Güleli, Kazandol, Ko-
calı, Prıstan, Tatarlı, Terzeli, Udovo, Çalıklı, Vasilevo, Angeltsi, Üsek Ma-
ale (Yüksek Mahalle), Vladievci, Kuşkullu, Yeni Maale, Çanaklı; Doyran’da 
Dorutlu/Duritli, Gökçeli, Kurthamzalı, Sevendikli/Sevindikli, Urgancılı; Sveti 
Nikole’de Lozovo (eski adı Cumalı), Bekirli, Durfili, Karatmanovo, Milino 
köyleri sayılabilir.

Bu Yörüklerin İştip-Radoviş arasındaki Yörüklük bölgesinde meskûn 
olanları, tarihî olarak yedi Yörüklük merkezi veya grubu içinde, esas itibarıyla 
Ofçabolu Yörüklerine; Ustrumca, Valandova ve Doyran bölgesi Yörükleri ise 
Selânik Yörüklerine bağlanabilir, diye düşünüyoruz.

Bu Yörük yerleşim bölgesi olan belediye ve köyler ile çevresinde yer alan 
Türk köylerinin 2002’de yapılan son resmî nüfus sayımı sonuçları elimizdedir 
ve belli başlı yerleşim yerlerindeki Yörüklerin nüfus dağılımları şöyledir:1

İştip’e bağlı Karbintsi’de (belediye çevresiyle) 728/4.0122, Argulitsa’da 
8/315, Golem/Büyük Gaber’de 32/32, Ebipli/Habipli’de 11/11, Yonuzlu’da 
35/35, Kulağuzlu/Kılavuzlu’da 48/61, Kepekçili’de 38/43, Krupişte’de 
12/336, Kurfalı’da 38/43, Kuçitsa’da 119/119, Mıratlı/Muratlı’da nüfus yok, 
Hocalı’da 101/109, Pırnalı’da 197/197, Radanya’da 118/471; Radoviş mer-
kezde 1927/1623, Radoviş’in çevresiyle birlikte 4048/24498, Radoviş’e bağlı 
Alikoç’ta 328/328, Buçim’de 320/320, Kulağuzlu/Kılavuzlu’da 279/279, Ko-
calı’da 478/478, Pırnalı’da 122/122, Süpürge’de 56/56; Ustrumca’ya bağlı 
Hamzalı’da 8/22, Ustrumca/Kukliş Belediyesine bağlı Derlomboz’da 117/117 
Memişli’de 44/44, Ormanlı’da 17/17; Valandova merkezinde 26/4.402, Valan-
dova’nın çevresiyle birlikte 1.333/11.890, Valandova’ya bağlı Ayranlı, Arazlı, 
Bayramboz/Bayrambosu, Veyseli, Güleli, Tatarlı (Çalıklı ile birleşik), Terzeli 
ve Kuşkuliya/Kuşkullu köylerinde Yörük nüfus bitmiş, Başıboz’da 169/170, 
Dedeli’de 212/220, Yosifovo’da 274/1.730, Kazandol’da 147/147, Kocalı’da 
49/50, Prıstan’da 68/68, Udovo’da 7/851, Çalıklı’da 381/385, Vasilevo Bele-
diyesinde 2.095/12.122, Angeltsi’de 34/913, Vasilevo’da 34972.174, Visoka/
Üsek Maale’de 495/497, Vladievci’de 3/684, Gradoşorti’de (Yörük ve Çin-

1 Makedonya’da 2002 yılında yapılan son resmî nüfus sayımı sonuçlarını (http://www.gpe-
dia.com/sr/m/gpedia/) başlıklı siteden indirerek bize yardımcı olan Radoviş/Konçeli yük-
sek lisans öğrencimiz Özlem Kurt’a burada teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmada, sadece 
Yörük nüfusu verilerine yer verilmiştir. Türk veya Ova Türk’ü denilen nüfusun durumu 
için Günşen 2019b çalışmamıza bakılabilir.

2 Birinci sayı yerleşim birimindeki Yörük nüfusu, ikinci sayı ise yerleşim biriminin toplam 
nüfusunu ifade etmektedir. 

http://www.gpedia.com/sr/m/gpedia/
http://www.gpedia.com/sr/m/gpedia/
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gane/Roman karışık) 683/1.774, Nova/yeni Maale’de 142/823, Çanakliya/
Çanaklı’da 41/598; Doyran’a bağlı Sevendikli/Sevindikli ve Urgancılı Yörük 
köyleri boşalmış iken, Doyran’da çevresiyle birlikte 402/3.426, Durutli/Do-
rutlu’da 16/16, Gökçeli’de 152/155, Kurthamzalı’da 119/121; Sveti Niko-
le’ye bağlı Lozovo (belediye çevresiyle)’da 157/2858, Bekirliya/Bekirli’de 
5/5, Durfiliya/Durfulu’da 118/756, Karatmanovo’da 5/520, Lozovo köyünde 
8/896, Milino’da 21/334 (Günşen 2019b: 99-102).

2. İştip ve Radoviş Yörük Ağızları

Bugün, Kuzey Makedonya Yörük ağızlarının tamamına ait, bildiğimiz 
kadarıyla, metin derlemesi ve inceleme çalışması yapılmamıştır. Trakya Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı yüksek 
lisans öğrencimiz İzet İbrahimsoylu’nun 2018 yılında tamamlamış olduğu 
yüksek lisans tezi, bu konudaki ilk derli toplu çalışmadır, denilebilir.

İbrahimsoylu 2018 yılında tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinde, 
derleyip çeviri yazılı olarak oluşturduğu metinler üzerinden, söz konusu Yö-
rük ağızlarının ses bilgisini incelemiş, çalışmasının sonuna da ölçünlü dilde 
kullanılmayan söz varlığını eklemiştir (bk. İbrahimsoylu 2018).

Yörük ağızlarının Rumeli Türk ağızları içindeki yerini belirlemeyi amaç-
layan bu çalışmamızda, biz esas itibarıyla İbrahimsoylu’nun 2014-2017 yıl-
ları arasında, İştip-Radoviş bölgesinde meskûn, kendi deyimiyle, 15 Kızılal-
ma-Karaman Yörük köyünde yaşayan 40 kişiden derlemiş olduğu metinlere 
dayandık.

İbrahimsoylu’nun Kızılalma-Karaman Yörükleri dediği bu Yörükler, 14. 
yüzyıldan itibaren, Karamanoğlu Beyliği bölgesinden bugünkü Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Aktaş (Plaçkovitsa) Dağı’nın 
güneybatı ve batı eteklerine yerleştirilmiş olan Yörüklerdir (İbrahimsoylu 
2018: III).

İbrahimsoylu’nun verdiği bilgilere göre, Yörükler, kendilerini anıldıkla-
rı veya ait oldukları taife/cemaate, yakın oldukları şehirlere (İştip, Radoviş), 
yaşadıkları dağa (Aktaş Dağı), yaşadıkları köylere ve Balkanlara göçmeden 
önce Anadolu’da yaşadıkları yere (Kızılalma’ya, Karaman’a) göre adlandır-
mışlardır (İbrahimsoylu 2018: III-IV).

İbrahimsoylu, kendisinin de mensubu bulunduğu Kızılalma-Karaman 
Yörükleri adlandırmasını, bu Yörüklerin kendilerini Kızılalma’dan, Kara-
man’dan göçüp Aktaş (Plaçkovitsa) Dağı’nın güneybatı ve batı eteklerine 
konduklarını beyan ettikleri için yeğlediğini ifade etmektedir (İbrahimsoylu 
2018: IV). Ancak çalışmasının ilerleyen sayfalarında Yörüklerin sözlü ifade-
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lerinde de geçen “Kızılalma”nın neresi olduğu veya nereyi işaret ettiği bilgisi 
eksik kalmaktadır (bk. İbrahimsoylu 2018: 6-8).

Doğu Makedonya’nın diğer köy ve beldelerinde yaşayan Yörükleri çalış-
masının dışında tutan İbrahimsoylu; tarihî, coğrafi, etnik, dil, giyim, töre ve 
din/inanç bakımından kendi içlerinde bir “bütünlük” oluşturduklarına inandı-
ğı Kızılalma-Karaman Yörüklüğünün sınırlarının “bölge olarak “Doğu Make-
donya”yı, dağ olarak “Aktaş (Plaçkovitsa) Dağı’nın güneybatı ve batı etekle-
ri”ni, şehir olarak “İştip, Radoviş ve Karbintsi Belediyelerinin bir bölümü”nü; 
köy olarak “Uğrak, Kulağuzlu, Cumalı, Kepekçili, Yonuzlu, Terzili, Ebibli, 
Pırnalı, Mıratlı, Kutsa, Miçaş, Kuçulat, Kurfallı, Beytili, Hasanobası, Seydili, 
Koca Gaber, Küçük Gaber, Şaşavarlı, Poçuval, Kocalı, Alikoç, Cebirli, Sü-
pürge, Pırnalı köyleri”ni kapsadığını belirtmektedir (İbrahimsoylu 2018: IV).

İbrahimsoylu, çalışmasında Kulağuzlu, Kepekçili, Ebibli, Yonuzlu, Aktaş 
Pırnalı, Kutsa, Kurfallı, Hocalı, Koca Gaber, Şaşavarlı, Poçuval, Kocalı, Ali-
koç, Süpürge ve Pırnalı olmak üzere 15 köye ait toplam 40 kişiden görüntülü 
derleme yapmış ve bu derlemeleri çeviri yazılı metinlere dönüştürüp bunlar 
üzerinde Kızılalma-Karaman Yörükleri ağzının ses bilgisini incelemiştir (İb-
rahimsoylu 2018: VI-VII).

Sınırlı da kalsa Makedonya Yörükleri ağızlarına ait önemli veriler sunan 
bu çalışmaya dayanarak, biz önce, Macar Türkolog Gyula Németh’in sınıf-
landırmasında kullandığı ölçütlerin Yörük ağızlarındaki durumunu tespit ede-
ceğiz.

2.1. Gyula Németh’in Rumeli Türk Ağızları İçin Kullandığı Ölçütle-
re Göre İştip ve Radoviş Yörük Ağızlarının Rumeli Ağızları İçindeki Yeri

Macar Türkolog Gyula Németh’in Rumeli Türk ağızları üzerinde yapmış 
olduğu sınıflandırma, kanaatimizce, doğru ölçütler üzerine bina edilmiş oldu-
ğu için hâlâ kabul görmektedir (bk. Günşen 2012).

Bilindiği gibi, G. Németh, Balkan Türk ağızlarını “Batı Rumeli” ve 
“Doğu Rumeli” olmak üzere iki ana gruba ayırır. Bu iki ağız bölgesini ayıran 
sınır da, Tuna’nın yanındaki Lom kasabasından doğuya doğru uzanır, güney 
yönünde Vraca’dan, Sofya Samokov’u da içine alıp doğuya doğru gider; sonra 
buradan batıya yönelir ve Küstendil’de yine güneye doğru ilerler. Batı ağız 
bölgesi Lom-Samokov hattından batıya ve Samokov-Küstendil-Makedonya 
hattından kuzeye doğru uzanır. Romanya’da Tuna’nın öte yakasında devamı 
yok denecek az iken, şimdi Tuna üzerine yapılan baraj sebebiyle sular altında 
kalmış olan kuzeydeki Adakale’yi içine alır(dı). Muhtemelen 20. yüzyıl orta-
larına kadar Bosna ve Arnavutluk’ta konuşulduğu da muhakkaktır (Németh 
1981: 119-120).
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Németh, Batı ve Doğu Rumeli ağızlarını, birbirinden ayıran ölçütleri Batı 
Rumeli ağızlarının özelliklerine bağlı olarak vermekte ve Batı Rumeli ağızla-
rını Doğu Rumeli ağızlarından farklı kılan karakteristik özellikleri sekiz mad-
dede toplamaktadır.

Biz bu çalışmamızda, Németh’in sınıflandırmasında, coğrafi olarak Batı 
Rumeli Türk ağızları alanı içinde yer alan İştip ve Radoviş Yörük ağızlarının, 
Rumeli ağızları içindeki yerini tespit etmek amacını gütmüş olduğumuzdan; 
Németh’in ifade ettiği Batı Rumeli ağızlarını Doğu Rumeli ağızlarından farklı 
kılan ayırıcı özellikleri,3 Yörük ağızları ile karşılaştırarak ele alacak ve bun-
ların ne kadarının Yörük ağızları ile uyuşup uyuşmadığını belirlemeye çalışa-
cağız.4

2.1.1. Batı Rumeli ağız alanında, Doğu Rumeli ağızlarının sözcük sonun-
daki /ı/, /u/ ve /ü/ ünlüleri, çok heceli sözcüklerde daima /i/ biçiminde ortaya 
çıkar: ḳuyi “kuyu”, doġri “doğru”, ḳızi “kızı”, yarisıni “yarısını”, küpri “köp-
rü”, uli “ölü”, burni “burnu”, alti “altı” vb.

Yörük ağızlarına bu açıdan bakıldığında, coğrafi olarak Batı Rumeli ağız 
alanında yer almakla birlikte, Yörük ağızlarının Batı Rumeli Türk ağızlarıyla 
değil de, Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleştiği görülmektedir:

ḳarısı (Kurfallı; I/2), onu (Kurfallı; I/72), bıŋarın suyu (Hocalı; III/50), 
taŋrının günü (Hocalı; III/64), yoḳarı taraftan şayde gelin öldü (Kocalı; VII/9), 
on ikinci senenin öŋü sıra bırada var ımış (Ebipli; IX/51), te ı̄̇tiyarlıḳ aḳlı, 
satmadı (Kocalı; X/9-10), avşam üstü (Kocalı; XIII/152), ölüsü onun ḳutsada 
(Koca Gaber; XVIII/36), tuttu, urdu (Koca Gaber; XIX/35), onu bunu kebeler 
mebeler yaparlarmış (Süpürge; XX/110), ḳovettirdim falan dedi suyu (Kutsa; 
XXII/12), öküzü (Mıratlı; XXIII/34), dizinde ḳırı onu ayde onu iki ḳat yapar 
(Alikoç; XXIV/8), on iki yaşındaydım açan o öldü (Şaşavarlı; XXVIII/5), ǖle 
öldü be anam ǖle öldü. dedelerine şimşek urdu … şimşek urdu onu (Aktaş 
Pırnalı; XXX/3-4), sāttırmazdı anası, ölürdü bızā (Kulağuzlu; XXXII/13), 
dǖnümü dı̄̇vereyin (Pırnalı; XXXVIII/1), ama kǖsü ayrıbol (Aşağı Pırnalı; 
XXXIX/6), onu ḳaynadırlardı (Poçuval; XL/1) vb.

3 Bu ölçütler için bk. Németh 1981: 119-128. Bu ölçütlere esas itibarıyla bağlı kalmakla 
birlikte, biz bu ölçütlerin ifadesinde sadeleştirmeye gittiğimiz gibi, örneklerin sayısını da 
artırdık. 

4 Doğu Makedonya Yörük ağızlarına ait örnekler için, Makedonya Yörüklerinden yüksek 
lisans öğrencimiz İzet İbrahimsoylu’nun, danışmanlığımızda hazırlamış olduğu Makedon-
ya Kızılalma-Karaman Yörükleri Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), (Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2018) adlı yüksek lisans tezinin “Metinler” kısmı taran-
mış ve örnekler metin ve satır numaraları belirtilerek oradan alınmıştır. 
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2.1.2. Németh’in Batı Rumeli Türk ağızları için karakteristik olduğunu 
belirttiği morfofonolojik bir özellik, duyulan geçmiş zaman ekinin Batı Ru-
meli Türk ağızlarında daima tek şekilli, yani {-miş} olarak kullanılıyor ol-
ması, dolayısıyla dil ve dudak uyumlarının dışında kalmış olmasıdır: almiş, 
ḳalmiş, yapmiş, olmiş, ö/ülmiş, durmiş vb.

Yörük ağızları bu yönden de Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleşmekte-
dir; yani duyulan geçmiş zaman ekini ünlü uyumlarına bağlı olarak dört şekilli 
kullanmaktadır:

zār bulmuş tavşanı (Kurfallı; I/45), o kendi ölmüş bırda yonuzluda (Yo-
nuzlu; II/17), iki tene ölmüş bizim ḳardaşlarımız (Hocalı; III/10), benim de 
adımı ǖle ḳomuşlar (Kocalı; VII/4), dedesi ali aymış, bobası arslanmış (Ko-
calı; VII/13-14), işte duyuyan şindi, satmış (Koca Gaber; XVIII/24), türki-
yaya ūraşmış gitmiye (Süpürge; XX/36), dedemi biliyorun, ölmüş (Kutsa; 
XXII/56), te ḳaçmış askerlik yapamam dı̄̇, bıraḳmış (Alikoç; XXIV/13), ib-
rayım bĭrda ölmüş (Şaşavarlı; XXVIII/10), aḳrabam ama ölmüş (Aktaş Pır-
nalı; XXX/39), o gene ḳıyatları düşürmüş, ḳomuş çeşmede… (Kulağuzlu; 
XXXII/30), ḳoynarı ḳurt ḳırmış (Ebibli; XXXIII/14), baḳ bı̄̇tililer varmış (Pır-
nalı; XXXIV/4), yāmır yārmış (Aktaş Pırnalı; XXXV/33), evde dursuŋmuş 
(Pırnalı; XXXVIII/23) vb.

2.1.3. Batı Rumeli Türk ağızlarında, Doğu Rumeli Türk ağızlarının /i/ 
sesi, ilk hece dışında sonraki ve bilhassa kapalı son hecelerde kurallı olarak /ı/ 
sesine evrilir: gelinım, benım, senın, verdıḳ, çeḳılır, evınde, evımız, elınde vb.

Yörük ağızları bu yönden yine Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleşmek-
te, Batı Rumeli Türk ağızlarından ayrılmaktadır:

Geldim eve, yedim ǖlennik (Kurfallı; I/26), bobam bizim nerden ḳop-
maymış (Kocalı; VII/11), o biŋ keçinin ūlaḳlarını (Yonuzlu; II/15), ben şükür 
görmedim (Hocalı; III/23), seniŋ astaŋ dı̄̇l (Hocalı; IV/16-17), benim de alam 
oluyoru o, dedemin ḳızḳardaşı (Pırnalı; IX/13), dermen deresini te bilirsiŋ 
(Alikoç; X/8), devlet niçin istemezmiş ne bileyin (Kocalı; XIII/80), biz gider-
dik epimiz ordan alırdıḳ (Kocalı; XIII/114), sade kendim dolduruyorun (Sü-
pürge; XX/69), dı̄̇l sade benim (Kutsa; XXII/19), te toḳtora gene gittik (Mı-
ratlı; XXIII/8), sabāsı ḳalḳtıŋlayın evin başında… (Alikoç; XXV/1), te dallar 
benim (Alikoç; XXVI/3), nenemin adı ayşe (Şaşavarlı; XXVIII/21), a be otur 
eviŋde (Koca Gaber; XXXI/4), ben bilmem bizim sīrımız ölsüŋ (Kulağuzlu; 
XXXII/6), te şindi da biraz düzeldim. göreydiŋ nasıydım (Ebipli; XXXIII/2), 
neler çektik. ben ne vaḳıt yetiştim… (Pırnalı; XXXIV/18), yerimden ḳalḳa-
mazdım (Kepekçili; XXXVI/9), doyrana ḳā gittim. ekmeksiz…(Aktaş Pırnalı; 
XXXVII/11) vb.
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2.1.4. Eski Türkçe /ö/ ve /ü/ ünlülerinin /o/ ve /u/ ile veya herhangi bir 
geçiş sesiyle karşılanması, Batı Rumeli Türk ağızlarında dar alanlarda yay-
gındır: boyle “böyle”, dort “dört”, soz “söz”, uç “üç”, yuru- “yürü-”, duşunur 
“düşünür” vb.

Németh’e göre Vidin, Adakale, Lom ağızlarında görülen bu değişim, Ku-
zeybatı Bulgaristan’ın diğer kesimlerinde ve Makedonya’da yoktur. Dolayı-
sıyla Doğu Makedonya Yörük ağızları, bu yönden de Batı Rumeli değil, Doğu 
Rumeli Türk ağızları yanındadır:

Bizim anam on dört yaşında evlenmiş (Hocalı; III/7), üş dört günden sōra 
(Kocalı; XI/17), bir öküzüm var ıdı (Kocalı; XIII/85-86), öbürleri ep bırda 
öldü (Kocalı; XIV/12), gördǖŋ gibi te (Koca Gaber; XVIII/1), iç gelmeden 
öŋce gelirdiŋ (Süpürge; XX/45), dört beş gün oldu ḳazıyo, tekra gömejek 
(Kutsa; XXII/12-13), öküzü, sīr ayvanımız yoḳ udu (Mıratlı; XXIII/34), üç 
gün üstüne yūrt düversiŋ (Alikoç; XXV/22), onu süpürgeyle, döşiyeriz (Şa-
şavarlı; XXIX/10), fena düşler görüyorun (Aktaş Pırnalı; XXX/1), bütün gün 
ḳaḳ ḳaḳ… (Koca Gaber; XXXI/5), sefte orda gördüm dört bızā (Şaşavarlı; 
XXXII/53), göreydiŋ nasıydım ötiye gün ben (Ebipli; XXXIII/2), öküzle çit 
taş içi sürülür mü? (Pırnalı; XXXIV/19), ben bǖle ḳış görmedim (Kepekçili; 
XXXVI/11), düdükleri yaparlardı (Poçuval; XL/15) vb.

2.1.5. Batı Rumeli Türk ağızlarında bünyesinde /a/ ve /e/ ünlüleri bulun-
duran çekim ve türetme eklerinin, çok zaman dil uyumunun dışında kaldığı 
görülür: baḳarler, tutarler, dururler; sarayler, padişahler, luḳumler; olur-
sem, baḳmasem, yaparseler, varse, alırse, olurse, alamasek; one ḳadar, altiye, 
doḳuze, otuze, ḳırke; aldıḳten sora, olduḳten sora, bayramden sonra, yaptıḳ-
ten sora; yalnısçe, ortancesi, hacre- “harca-”; ḳızlen “kızla”, ḳollen “kolla”, 
pilavlen “pilavla” vb.

Doğu Makedonya Yörük ağızları, bu bakımdan da Batı Rumeli Türk 
ağızlarından ayrılmaktadır. Sadece bu tür eklerin kullanımında değil, genel 
anlamda da dil uyumunun kuvvetli olduğu ağızlardır. Elbette bu yönüyle 
Doğu Rumeli ağızlarına yaklaşırlar.

taşlar içinde (Kurfallı; I/25), salide var yüz elli tene, eniştemde var yüz-
den fazla (Yonuzlu; II/4), köpekler benimle gidiyoru (Hocalı; III/24), ḳılış 
derelerden gelme bu kǖye (Kocalı; VII/7), e o ḳardaşla (Pırnalı; IX/54), bı-
ranġıları maytap oynarmışlar, demişler (Pırnalı; IX/55-56), ḳuşlā gelirler 
(Alikoç; X/33), o zamannar onnar gittiler türkiyaya (Kutsa; XII/7), tavıḳ edi-
nirsem (Kocalı; XIII/51), ḳalḳajan neyse yapajan… (Koca Gaber; XIX/36), 
te anası bırdan buçuma taşınmış, o, bırda yalıŋız ḳalmış anamla ikisi. ǖle de 
sürüttürmüşler (Süpürge; XX/35-36), millet evde, yaptılar tütünneri ama (…) 
toplanajaḳlar dā sōra (Kutsa; XXII/8), şeyler bi yönce bile ektiler yoḳarı o 
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ḳılıfa (Alikoç; XXVII/18), ḳurtlar, tülkiler, kediler ona diyeler beşe ayı (Pır-
nalı; XXXIV/8), töyle ḳonuşursam bıranġı çoḳ ḳonuşursam o zaman ārıyolar 
(Kepekçili; XXXVI/7), onun bobasına diyermişler ayde be çojuḳlar bayıra 
gidelim (Aktaş Pırnalı; XXXVII/20), soŋra bulālardı, ḳuyarlardı ateşe (Poçu-
val; XL/5-6) vb.

2.1.6. Eski Osmanlıcadaki /ö/ sesi, Batı Rumeli Türk ağızlarında, sık kul-
lanılan birtakım sözcüklerde darlaşarak /ü/, ve /u/ ile karşılanır: küpri “köp-
rü”, ürdek “ördek”, urdek “ördek”, kupri “köprü”, uldi “öldü”, urti “örtü” vb.

Yörük ağızları bu yönden, esas itibarıyla Batı Rumeli Türk ağızlarından 
ayrılıp Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleşmekle birlikte, ikili bir görüntüye 
sahiptir. Buna göre, Batı Rumeli Türk ağızlarında kurallı ve düzenli olarak /ö/ 
> /ü/ değişimine sahip söz varlığı, Yörük ağızlarında daima /ö/lüdür:

ā yörük soyumuz ep yörük (Kocalı; VII/15), onnara küllü kömür bize uzun 
ömür (Kocalı; VIII/52), em de tō ötede ḳoja çeşme var. var mı gördǖŋ? (Pır-
nalı; IX/33), gördǖŋ gibi te (Koca Gaber; XVIII/1), tekra örttürdük (Süpürge; 
XX/8), ötüye gün (Süpürge; XX/26), dört beş gün oldu ḳazıyo, tekra gömejek 
(Kutsa; XXII/12-13), benim bozdu gözlerimi (Mıratlı; XXIII/7), öküzü, sīr 
ayvanımız yoḳ udu (Mıratlı; XXIII/34), allā görüke ne ḳuldan saḳlān (Alikoç; 
XXIV/37), … açan öldü (Şaşavarlı; XXVIII/5), kǖlere götürüyolar (Şaşavar-
lı; XXIX/9), eskileri söküyolar… (Aktaş Pırnalı; XXX/73), portaŋın öŋüne 
(Koca Gaber; XXXI/41), ödı̄̇jı̄̇kler ama istı̄̇se ödesiŋ (Kulağuzlu; XXXII/3), 
göreydiŋ nasıydım ben, ötiye gün ben (Ebipli; XXXIII/2), ürüyamda görü 
gibi, ölüsünü biliyorun. a öbürlerini bilmiyen (Aktaş Pırnalı; XXXV/8), ben 
bǖle ḳış görmedim (Kepekçili; XXXVI/11) vb.

Ancak Yörük ağızlarında, bǖle (< böyle), ǖle (< öyle), düv- / dǖ- (<döv-), 
kǖ (< köy), sǖt- (< söğüt-), ǖren- (< öğren-), sǖt (< söğüt) vb. sınırlı sayıdaki 
kelimede /ö/ > /ü/ değişimi görülmektedir. Gelgelelim bu söz varlığı, zaten 
Doğu Rumeli Türk ağızlarında da /ü/lü olarak karşımıza çıkmaktadır ki, bu 
durumda da Yörük ağızları esasen Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleşiyor, 
demektir.

ǖle oḳunurdu (Kocalı; VII/14), kǖde ḳalannar (Pırnalı; IX/20), bütün gün 
bi keşkiye düvermesiŋ… onu düverdik (Alikoç; X/23), dermende ǖdejek, ge-
lecek (Kocalı; XIII/130), ǖrendim (Kocalı; XVI/24), geziniriz te bǖle (Koca-
lı; XVII/3), ǖle gezinmı̄̇ mi? (Koca Gaber; XVIII/10), bobam yetişmiş cāmi 
ep ǖleymiş (Süpürge; XX/6-7), bizim kǖmüz azlıḳlıymış (Süpürge; XX/139), 
bǖle kǖmüzde de gene yaḳın ıdı (Mıratlı; XXIII/16), nenejı̄̇m bǖle dişlik çıḳa-
rıydı (Alikoç; XXIV/3), yörük kǖsüymüş (Alikoç; XXV/34), o zaman yoḳ udu 
bǖle şindiki gibi…(Kutsa; XXVII/14), kǖlere götürüyolar, kǖlerde onnara ar-
man yapıyoruz (Şaşavarlı; XXIX/9), bı̄̇girle de dǖdük, öküzle de dǖdük (Pır-
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nalı; XXXIV/12), ben bǖle ḳış görmedim (Kepekçili; XXXVI/11), sade ǖle 
duyardım (Aktaş Pırnalı; XXXVII/13), ... sǖt gibi olur ayvana sǖt bıdānna 
uruyorsuŋ, sǖt gibi olur (Pırnalı; XXXVIII/60), ep tüfek dipçı̄̇nne düvermişler 
(Pırnalı; XXXVIX/21), te bǖle ūraşırlardı (Poçuval; XL/11) vb.

Yörük ağızlarının, /o/ > /u/ daralması bakımından da yine sınırlı söz var-
lığıyla Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleştiğini görüyoruz:

beş ayda dūm yapıyoru (Koca Gaber; XXXI/33), yoḳ bi şeyjik ūlum (Ku-
lağuzlu; XXXII/16), döşiyersiŋ içini, seriyorsuŋ yoḳarı dūru (Aktaş Pırnalı; 
XXX/69-70), sūsuŋ dediler ne ḳā, sāyamadıḳ (Pırnalı; XXXIV/2), būldu būl-
du diyerler şindi diyeri da ölmesiŋ (Pırnalı; XXXVIX/31), soŋra külle bulālar-
dı ḳuyarlardı ateş (Poçuval; XL/6) vb.

Ancak Yörük ağızlarının özellikle “gözel”, “yokarı” ve “yörü-” kelime-
lerini arkaik/eskicil olarak kullanıyor olması bakımından, hem Doğu hem de 
Batı Rumeli Türk ağızlarından ayrıldığını belirtmeliyiz.

yörüyemiyerin bir yeri (Hocalı; IV/5), a be gözel ama middesi almāru 
(Kocalı; XIII/142); yoḳarı taraftan şayde gelin öldü (Kocalı; VII/9), döşiyer-
siŋ içini, seriyorsuŋ yoḳarı dūru (Aktaş Pırnalı; XXX/70), … yoḳarda yonuz-
lu, pırnalı, ḳutsa… (Koca Gaber; XXXI/2) vb.

2.1.7. Gerek kalın gerekse ince sıradan kelimelerde iç ve son sesteki sü-
reksiz ön ve arka damak /g/, /ġ/ ünsüzleri, Doğu Rumeli Türk ağızlarında eri-
yip kaybolurken, Batı Rumeli Türk ağızlarında varlıklarını korudukları gibi, 
hemen daima süreksiz biçimleri ile kullanılırlar: aġaç, begen-, saġ, aġla-, 
ayaġa, degenek, eger, etegınden, urdege, buzagi, baġ, baġa vb.

Yörük ağızlarının, bu ölçüt bakımından da Batı Rumeli Türk ağızlarından 
ayrıldığını ve Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleştiğini görmekteyiz. Buna 
göre iç seste iki ünlü arasında, son seste ünlüden sonra yer alan ön ve arka 
damak /g/ ve /ġ/ ünsüzlerinin önce süreklileşip sonra da eriyip ünlüleştiği ve 
hecelerinde bulunan ünlülerde ikincil uzunluk oluşturduğu görülür:

baḳtım aġam aşāda (< aşağıda) arman yanında (Kurfallı; I/44), avujulum 
(< avcılığım) da yoḳ o ḳā sālam (< sağlam) (Kurfallı; I/64), yonuzlu mezar-
līnda (Yonuzlu; II/17), dǖn (< düğün) yapperdiler baŋa (Hocalı; III/3), siŋe 
siŋe yādı, ne gözel yāmır yādı (Hocalı; III/19), istedı̄̇m gibi (Hocalı; IV/4), tö 
bǖle bālardıḳ (Kocalı; VII/30), ıdırellez ḳuşlū yapardıḳ (Alikoç; X/32), tekrar 
sārız gene (Alikoç; X/33), biraz peşin gittı̄̇mde avur geldi ǖle dilden bilmedı̄̇-
me (Kocalı; XVI/22), eŋ küçǖ benin (Koca Gaber; XIX/39), genşlı̄̇mde de be 
çıḳalım (Süpürge; XX/65), bu sene sūḳladı (Kutsa; XXII/18), benim ufām ıdı 
(Kutsa; XXIII/31), benim bobajīm cumājīnı bıraḳmazdı (Alikoç; XXIV/39), 
onun üstüne yūrt düverdi (Alikoç; XXV/19), rāmetli abujūmlan ikisi (Şaşa-
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varlı; XXIX/1), fazla emerdi sāmazdıŋ, sāttırmazdı anası, ölürdü bızā (Kula-
ğuzlu; XXXII/13), ḳoşarsam o zaman ārıyolar (Kepekçili; XXXVI/8), çı̄̇ başā 
çı̄̇niyerin diyerdi (Aktaş Pırnalı; XXXVII/4), ıdırellez sabāsı sǖd bıdajī ḳırız 
(Pırnalı; XXXVIII/56) vb.

Ön ve arka damak /g/ ve /ġ/sının, düzenli ve kurallı olarak iç ve son seste 
süreklileşip ünlüleşmesiyle birlikte, bu konuda bir iki örnekle sınırlı sapmalar 
da görülür. Nitekim “ağabey” anlamındaki eskicil aġa sözcüğünde iç sesteki 
arka damak /ġ/sının korunması düzenli ve kurallıdır ki bu, Doğu Rumeli Türk 
ağızlarında da yaşayan eskicil bir kullanımdır:

durdu aġam o yarın üstünde (Kurfallı; I/31), mümün aġam bǖk (Hocalı; 
III/7), cenazeleri onnar ikijı̄̇ yerleştirmişler yoḳarı, aġalar ḳadaşlar (Pırnalı; 
IX/55), ali aġanın çojuḳlar (Süpürge; XX/32), ali aġa vardı bir zaman (Şaşa-
varlı; XXVIII/3) vb.

Bu örneğin yanında, yok ve çok isimlerinin i- ek fiilli çekimlerinde de, ek 
fiilin ilerleyici benzeşme ile dil ve dudak uyumuna giriyor olmasına rağmen, 
iç ses durumundaki süreksiz ve tonsuz arka damak ünsüzü /ḳ/sının korunduğu 
dikkati çekmektedir:

biz yoḳ umuşuz dā dünyada (Hocalı; III/27), o zaman yoḳ udu bǖle şin-
diki gibi (Alikoç; XXVII/14), yoḳ udu eskiden (Aktaş Pırnalı; XXX/43), ǖle 
sīr ḳalabalıḳ yoḳ udu (Kulağuzlu; XXXII/48), ne ḳā çoḳ umuş (Kulağuzlu; 
XXXII/52) vb.

Hatta çok ismindeki bu arka damak /ḳ/sinin korunması, onun {+Al-} 
ekiyle türemiş gövde biçiminde de görülmektedir: sōra sōra çoḳalırdı (Poçu-
val; XL/12).

2.1.8. Németh’e göre, Batı Rumeli Türk ağızlarını Doğu Rumeli Türk 
ağızlarından farklı kılan sonuncu ölçüt, şimdiki zaman kipi için düzenli ve 
kurallı olarak {-(A)y} ekinin kullanılıyor olmasıdır: sevey, yapay, sorāyım, 
tutmay, oḳuysın, araysın, göriysın, baḳay, dey, aġlay, geliy vb.

Yörük ağızları, bu morfolojik özellik bakımından da Batı Rumeli ağız-
larından ayrılmaktadır. Zira Yörük ağızlarında esas itibarıyla bugün ölçünlü 
Türkçede de kullanılan {-(I)yor}şimdiki zaman ekinin, asli biçimine en yakın 
olan ve yorı- fiilinin gramerleşme sürecinin ilk basamağını örnekleyen {-(I)
yoru} biçimiyle kullanıldığını söyleyebiliriz. Elbette bunu en iyi 3. teklik kişi 
çekiminde görmekteyiz:

o geje yatıyoru, dinleniyoru (Kurfallı; I/8), o ḳarı geliyoru (Yonuz-
lu; II/29) çeşmem aḳıyoru (Hocalı; III/48), benim de alam oluyoru (Pırnalı; 
IX/12), boş duruyoru (Kocalı; X/9), te ḳıyamārı satsıŋ da, ūraşıyoru (Koca 
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Gaber; XIX/44), nerdeyse altmış sene oluyoru türkiyada (Süpürge; XX/21), 
ne yatıyoru, ne duruluyoru (Mıratlı; XXIII/54), ordan bir ḳız ḳaçıyoru, ona ev-
leniyoru (Alikoç; XXIV/12), açan nenem de geliyoru (Şaşavarlı; XXVIII/20), 
ama yalıŋız ḳoyamasıŋ dıḳanıyoru, dıḳanıyoru (Aktaş Pırnalı; XXX/31), gi-
diyoru yırā çeşmeden dönüyoru (Kulağuzlu; XXXII/31), beşe ayları ġārik 
māĺuḳlar yalıḳıyoru… (Pırnalı; XXXIV/8-9) vb.

Kalın sıradan fiil tabanlarının 3. teklik kişi çekimlerinde çok açık görülen 
bu biçimin, ince sıradan kelimelerde {-(i)yeri}biçimini aldığını da görmekte-
yiz:

geldi diyeri şaban ajaŋ (Kurfallı; I/2), o ḳā siġara istiyeri (Hocalı; VI/9), 
kim sesliyeri onu (Aktaş Pırnalı; XXX/66), bobam diyeri, diyeri ben o ḳoy-
narı unudamārın (Ebipli; XXXIII/23), onu bilmiyeri (Aktaş Pırnalı; XXX/54), 
kimse götürmiyeri (Ebipli; XXXIII/11), dert çıḳmasıŋ, çıḳtı mı, geçmiyeri tı̄̇-
zem (Aktaş Pırnalı; XXXV/5) vb.

Ancak, başta Koca Gaber köyü olmak üzere, bazı Yörük köylerinde hem 
kalın hem de ince sıradan fiil tabanlarının 3. teklik kişi çekimlerinde {-(I4)
yarı} biçiminde kullanıldığı görülmektedir:

bǖle oturuḳa ḳısmet çatıya, geçiyarı oturuḳa (Koca Gaber; XVIII/12), 
ḳafam epten bozuluyarı, gidiya ḳafa bi tarafa (Koca Gaber; XIX/7), … ca-
nım fenalaşıyarı (Koca Gaber; XIX/10-11), te gelin ḳonuşuyarı (Koca Gaber; 
XIX/21), ḳadıncıḳ, o geziyarı (Koca Gaber; XIX/30), onun bare ayaḳları ārıya 
ama sade onun ayaḳları arıyarı (Koca Gaber; XIX/39-40) vb.

Şimdiki zamanın işaretleyicisi olan bu asıl biçimlerin yanında, başta ekin 
bünyesinde yer alan /r/ ünsüzünün eridiği biçimler olmak üzere, bu asıl biçim-
lerin varyantları olan {-(I4)yor}, {-(I4)yo}, {-(I4)yAr}, {-(I4)yA} vb. biçimleri 
de yaygın olarak kullanılmaktadır:

biraz izlerini buluyorun (Kurfallı; I/77), ben ep ayaḳlarımdan töyle sürü-
nüyorun (Hocalı; III/2), onu biliyon (Kocalı; XIII/64), a be seksene çıḳıyarın 
(Koca Gaber; XVIII/7), başā çı̄̇ başā çı̄̇niyerin (Aktaş Pırnalı; XXXVII/4), bi-
liyon ı̄̇ gibi toplandıḳ (Süpürge; XX/39), ǖle duyuyan (Koca Gaber; XVIII/7), 
çoḳ ajıyan , āların (Koca Gaber; XIX/45), biliyorsuŋ sen (Yonuzlu; II/30), 
niye bırayı geliyarsıŋ? (Aktaş Pırnalı; XXX/3), (Pırnalı; XXXVIII/53-54), 
ep eski, iç bişey yoḳ. görüyasıŋ te ġaberi (Koca Gaber; XVIII/17), bi tavıḳ 
bekleyemiyesiŋ (Aktaş Pırnalı; XXX/5), ḳafam epten bozuluyarı, gidiya ḳafa 
bi tarafa (Koca Gaber; XIX/7), şindi üş dört kişi toplanıya (Aktaş Pırnalı; 
XXX/13), ayrıdan ödemiye emeklilı̄̇ni (Kutsa; XXII/32), biraz kepek veriyo-
ruz (Hocalı; VI/30), a be ale dā yapıyoruz (Kocalı; VII/46), şindi kesiyoruz 
(Kutsa; XXII/26), onnara arman yapıyoruz (Şaşavarlı; XXIX/9), ona zama-
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nından ǖle diyeler (Yonuzlu; II/10), terzili çeşmesi, ona ǖle diyeler (Pırnalı; 
IX/34), ḳuşḳullu diyeler, kǖ (Kocalı; XI/2), ḳuzu yapāsına yüŋ diyeler (Sü-
pürge; XX/108), döşiyerler armanı (Süpürge; XXI/6), göç yuvası diyeler te 
bırada (Şaşavarlı; XXVIII/16), bırdan ḳalḳıyolar gidiyorlar (Pırnalı; IX/52), 
geliyolar, demişler (Şaşavarlı; XXVIII/16), eskileri söküyolar, yeŋi yapmā 
ūraşıyolar. bir dǖnde sade gı̄̇yolar (Aktaş Pırnalı; XXX/73), bu gelini getiri-
yolar (Alikoç; XXIV/48) vb.

Burada, şimdiki zaman işaretleyicisi olarak Rumeli Türk ağızlarının çok 
zengin olduğunu, ama bu zenginliğin Batı Rumeli değil de, Doğu Rumeli 
Türk ağızları için söz konusu olduğunu da belirtmeliyiz.

G. Németh’in Batı Rumeli Türk ağızlarına dayalı olarak tespit ettiği ve 
bu Türk ağızlarını Doğu Rumeli Türk ağızlarından farklı kılan bu sekiz ölçüt 
bakımından, yukarıdaki karşılaştırmadan açıkça görülüyor ki, Yörük ağızları, 
coğrafi olarak Batı Rumeli ağız alanı içinde bulunmasına rağmen, Batı Ru-
meli değil de, Doğu Rumeli Türk ağızlarıyla birleşmektedir. Aşağıda belirte-
ceğimiz Yörük ağızlarına ait diğer karakteristik ses ve şekil bilgisi, hatta söz 
dizimi ve arkaik/eskicil söz varlığı özelliklerinin bir kısmıyla Doğu Rumeli 
ağızlarından da az çok ayrılmaktadır. Ancak Batı Rumeli Türk ağızları için-
deki Prizren, Priştine ve Mamuşa Türk ağızlarında kelimelerin ön ve iç ses-
lerinde görülen /c/ < /g/ ve /ç/ < /k/ değişmeleri bu ağızları nasıl Batı Rumeli 
ağızlarından ayırmıyor ve bir alt ağız grubu oluşturuyorsa Yörük ağızlarını 
Doğu Rumeli ağızlarından farklı kılan bu özellikler de, onları Doğu Rumeli 
Türk ağızlarından ayırmaz. Dolayısıyla İştip ve Radoviş Yörük ağızları, Doğu 
Rumeli Türk ağızlarına ait bir alt ağız grubu olarak değerlendirilebilir kana-
atindeyiz.

2.2. İştip ve Radoviş Yörük Ağızlarının Başlıca Karakteristik Ses Bil-
gisi, Şekil Bilgisi, Söz Dizimi ve Söz Varlığı Özellikleri

2.2.1. Ses Bilgisi Özellikleri

Çalışmamızın bu bölümünde, Yörük ağızlarının yukarıda G. Németh’in 
ayırıcı özellik olarak kullandığı ses bilgisi ölçütlerinin dışında kalan diğer ka-
rakteristik fonetik özelliklerine yer verilecektir. Bunların belli başlıları şun-
lardır:

2.2.1.1. Genzel Damak Ünsüzü /ŋ/nin Korunması

Bugün Türkiye Türkçesi ağızlarının Anadolu kolunu oluşturan ağızlar 
içinde, Karahan’ın (1996) sınıflandırmasına göre “Batı Grubu Ağızları” içinde 
yer alan Türk, Türkmen ve Yörük ağızlarında olduğu gibi, Doğu Makedonya 
Yörükleri ağızlarında da /ŋ/ ünsüzünün korunduğu görülmektedir. Bu sebep-
le, çok az sayıdaki kelimede eskicil/arkaik olarak yaşayan sınırlı örneklerin 
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dışında, esas itibarıyla bütün Rumeli Türk ağızlarında kullanımdan düşen /ŋ/ 
ünsüzünün Yörük ağızlarında varlığını sürdürüyor olması, Yörük ağızlarını 
hem Doğu hem de Batı Rumeli Türk ağızlarından farklı kılmaktadır.

Söz konusu genzel damak ünsüzünün hem bazı kelime tabanlarında hem 
de birtakım eklerde eskicil kullanımını sürdürdüğünü gösteren şu örnekleri 
verebiliriz:

şaban ajaŋ ‘amcan’ (Kurfallı; I/2), baŋa diyerdi (Kurfallı; I/12), bizler 
görmedik, sizler de görmeŋ (Hocalı; III/27), ay biniŋ şindi, onnarı indiriŋ o 
sepetleri diyerdiler (Hocalı; III/31), on dört sene öŋce (Hocalı; III/ 41), te 
bu dayıŋın yanına (Hocalı; III/23), su azaldınnayın bıŋarda (Hocalı; III/51), 
ḳoŋşularda (Hocalı; VI/34), ḳaçamak yapsaŋa (Kocalı; VII/47), geliŋ geliŋ 
diyermiş (Kocalı; VIII/29), aŋnā mısıŋ? (Pırnalı; IX/15), eger duyduŋsa (Pır-
nalı; IX/17), bu yerin ı̄̇sanına beŋziyesuŋ (Kocalı; X/5), yeŋi senede (Kocalı; 
XIII/5-6), üş dört sene oldu yalıŋız ḳaldım (Kocalı; XIII/48), eger atırlārsaŋ 
(Kocalı; XVI/18), eŋ küçǖ benin ama eŋ çöküşük ben (Koca Gaber; XIX; 
39), ē temin aŋnatırdım a saŋa (Süpürge; XX/59), anaŋla ḳız ḳardaş gibiydik 
(Mıratlı; XXIII/1), sıvārsıŋ… yaḳarsıŋ (Alikoç; XXV/2), seniŋ dişleriŋ var 
(Alikoç; XXVI/2), ot öŋünde var yesiŋ (Alikoç; XXVI/6) vb.

Gelgelelim, Yörük ağızlarında, bu ünsüzü taşıyan belli başlı kelime ve 
eklerdeki düzenli ve kurallı sayılabilecek kullanıma karşılık, bu ünsüzle kul-
lanılması gereken bazı eklerde aynı düzenli ve kurallı kullanımdan söz edemi-
yoruz. Bilhassa tamlayan hâli ekinin, beklenenin aksine hemen daima diş eti 
/n/siyle kullanılışı dikkati çekmektedir:

o kǖnün adına (Pırnalı; IX/74), aşçı eminin ayşesi (Kocalı; XIII/10), onun 
ayaḳları ārıyarı (Koca Gaber; XIX/39-40), onnarın yanı bobamın genşlı̄̇nde 
(Süpürge; XX/3-4), taŋrının günü (Kepekçili; III/64) vb.

Diğer yandan, beklenenin aksine emir 3. teklik ve çokluk şahıs çekim-
lerinin daima /ŋ/li oluşu da dikkati çekmektedir: sen oradan çeple onu çıḳsıŋ 
(Kurfallı; I/60), ama mavi gözlü olsuŋ olmasıŋ (Kocalı; VII/66), bize de ye-
mek olsuŋ (Kocalı; VIII/30), ot öŋünde var yesiŋ, otçāz nerde bulayın (Alikoç; 
XXVI/7) vb.

2.2.1.2. Bütün Rumeli Türk ağızlarının ayırıcı bir özelliği olan /h/ ünsü-
zünün ön, iç ve son ses olarak düşmesi, İştip ve Radoviş Yörük ağızları için 
de geçerlidir:

göŋülle geldim alam (Hocalı; III/2), emen çirepene içine yasladırdıḳ (Ko-
calı; VII/42), astalandıḳ (Kocalı; VII/92), te ep ḳıyatlarımız azır (Süpürge; 
XX/44), yirmi āneye ḳā çıḳmış türkiyaya gittikleyin (Süpürge; XXI/2), sīr 
ayvanımız yoḳ udu (Mıratlı; XXIII/34), ıdırelleze ḳadar (Alikoç; XXV/9), oja-
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lara ayḳırıyolar (Alikoç; XXVI/23), esab ed ḳaç sene olmuş (Şaşavarlı; XX-
VIII/5), vallā ben bilemem anġı, dayleriki mārebede (Şaşavarlı; XXVIII/12), 
döşedik mi temiz, çevriyoruz o armannarı (Şaşavarlı; XXIX/11), ḳoparın 
anġısını isteyejeksiŋ onu ḳoparın (Alikoç; XXVI/15), ep yeni türküler çıḳtı 
(Pırnalı; XXXVIII/33), er bi türlü yemek (Pırnalı; XXXVIII/40), o gene türki-
yaya ayrıbola ḳaçmış (Pırnalı; XXXIX/5), anaŋla ḳız ḳardaş gibiydik, āretlik, 
āretlik (Mıratlı; XXIII/5), gene ḳāve süpürgeleri var ya (Alikoç; XXIV/25), 
ḳırḳlar sabāsı ḳalḳtıŋlayın (Alikoç; XXV/1), nası ı̄̇tiyar bunnar (Aktaş Pırnalı; 
XXXVII/37); allāya be, allāya diyeler (Aktaş Pırnalı; XXX/49) vb.

2.2.1.3. Bilhassa iç ve son ses olarak /j/ < /c/ değişimi, Şaşavarlı köyü 
dışında, Yörük ağızlarının belirgin bir fonetik özelliğidir:

ufaḳ çojuḳ (Kurfallı; I/6), bir fatime nenejik var ıdı (Hocalı; IV/16), nası 
diyen üjütüm batmış (Hocalı; V/5), sen sorajaḳsıŋ (Pırnalı; IX/10), şerifali 
ojalar vardı (Kutsa; XII/6), yapmān bi şeyjik ben (Kocalı; XV/1), ojayı bırda 
besliyerlerdi ānejek (Süpürge; XX/11-12), bilmem ne ḳadar gidejek (Kutsa; 
XXII/11), ḳoja misir, ḳoja ḳopa ḳaplı (Mıratlı; XXIII/20), onun da ilk ḳo-
jası öldü (Şaşavarlı; XXVIII/48), ben sujāz getirdim (Şaşavarlı; XXIX/4), 
irejep eniştesi (Aktaş Pırnalı; XXX/45), ajaba neden göç ediyeri (Koca Ga-
ber; XXXI/2), gidejek o (Ebipli; XXXIII/20), ḳalḳamazdım çojuḳ (Kepekçili; 
XXXVI/9), ḳaybolmuş ikijı̄̇ (Aşağı Pırnalı; XXXIX/2) vb.

2.2.1.4. Yörük ağızlarında, Rumeli ağızlarının ortak bir karakteristiği ola-
rak belirli kelimelerin kapalı hecelerinde görülen /ş/ < /ç/ değişimi de belir-
gindir:

üş dört yaşında (Hocalı; IV/8), bi sene geşti (Kocalı; XI/29), altı günde 
uştu (Kocalı; XI/31), bobamın genşlı̄̇nde (Kocalı; XIII/44), dünyam ḳarannıḳ 
geşti be ūlum (Kutsa; XIX/3), kireşledik ḳapısını, camını (Süpürge; XX/9), 
sōra sōra türk ḳaştınnayın bırdan… (Alikoç; XXVII/21), anam aliḳoşlu oldū-
na (Alikoç; XXVIII/35), iç ǖle iĺaşları bilmı̄̇z (Kulağuzlu; XXXII/10), aşlıḳ-
tan ölejek idik (Aktaş Pırnarlı; XXXV/43), ayaḳlarım ārıdı izet, tı̄̇zem geşti 
(Kepekçili; XXXVI/7) vb.

2.2.1.5. Ölçünlü Türkçede ön sesi /p/li olan pınar ve piş- gibi sınırlı sayı-
daki kelimenin Yörük ağızlarında ön sesi /b/li olan eskicil biçimiyle kullanıl-
dığı görülmektedir:

su azaldınnayın bıŋarda dedim yıḳārız (Hocalı; III/51), te batırdılar o 
buŋarı (Kocalı; XIV/6), ev yerinde iki tene bıŋar var ıdı (Kutsa; XXVII/16), 
bişileri, boba tavalarda bişiriydiler (Şaşavarlı; XXIX/23), onnarı bişire bişi-
re…(Alikoç; XXIV/7), ev yerinde iki tene bıŋar var ıdı (Alikoç; XXVII/16), 
kimisi bide götürüyoru, kimisi bişi (Şaşavarlı; XXIX/25), ep barmaḳ barmaḳ 
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yedik (Aktaş Pırnalı; XXXVII/9), aşā başı atıldım buŋar içine (Aşağı Pırnalı; 
XXXIX/27) vb.

Yunancadan bir alıntı olan pide (<Yun. pita) kelimesi de, Yörük ağızla-
rında, ölçünlü Türkçeye göre ön seste /b/ < /p/ değişimiyle kullanılmaktadır: 
kimisi bide götürüyoru, kimisi bişi (Şaşavarlı; XXIX/25), çorbası da, fasilesi 
de, datlı bidesi de… bidesini yazardıḳ (Pırnalı; XXXVIII/40-41), datlı bide 
yapardıḳ (Pırnalı; XXXVIII/45).

2.2.1.6. Söz başında /d/ < /t/ tonlulaşması da Yörük ağızlarının karakteris-
tik bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır:

bir misir tenesi dadardıḳ diyerdi (Şaşavarlı; XXVIII/52), iki tene bı̄̇gir 
daḳıp ḳoşturuyduḳ (Süpürge; XXI/8), yalıŋız ḳoyamasıŋ dıḳanıyoru, dıḳa-
nıyoru (Aktaş Pırnalı; XXX/31), yediŋ ama dat gene bizim (Aktaş Pırnalı; 
XXXVII/35), çorbası da, fasilesi de, datlı bidesi de… bidesini yazardıḳ (Pır-
nalı; XXXVIII/40-41), datlı bide yapardıḳ (Pırnalı; XXXVIII/45) vb.

2.2.1.7. Yörük ağızlarında, Batı Rumeli Türk ağızlarının aksine, dil uyu-
munun çok kuvvetli olduğu görülmektedir. Bu anlamda ölçünlü dilde uyum 
dışı kalmış birtakım ek ve edatlar ile i- ek fiilinin bilinen ve duyulan geçmiş 
zaman çekimleri ve zarf-fiil biçiminin de uyuma girdiği görülmektedir:

o ḳoynarı otarıḳa… (Kocalı; VIII/3), o baḳarḳa orda bi yılan… (Kocalı; 
VIII/7), a ḳısmet, bǖle oturuḳa (Koca Gaber; XVIII/13), ben bıradayḳa satmış 
(Koca Gaber; XVIII/23), yetmiş gün varḳa kesiliyoru (Pırnalı; XXXIV/10), 
ben on iki yaşındayḳa öldü o (Şaşavarlı; XXVIII/54), açan soraḳı dafada tu-
tuluyoru (Kocalı; XI/30), taşını tō yoḳarıḳı erı̄̇n öŋüne devirmişler (Pırnalı; 
IX/49); ayrıldıḳlarılayın ġārik sattıḳ (Kocalı; XVI/14), yetmişe çıḳtıŋlayın 
ġayrı iş bitmiş (Koca Gaber; XVIII/8), ben bıraḳtımlayın sīrları sattılar (Aktaş 
Pırnalı; XXX/25), bayram namazından çıḳtıḳlarılayın ḳuşluḳ yērdik (Pırnalı; 
XXXVIII/52), bi om bir on iki āne ḳā var ımış (Yonuzlu; II/27), ben nasıl 
ıdım (Hocalı; VI/23), iki ḳız, bi çojuḳ uduḳ (Kocalı; VII/21), ḳaynatamın altı 
çojuḳ udu (Kutsa; XII/10), çoban olmuş udu (Süpürge; XX/75), ḳırıḳ ıdı o 
zaman ayām (Mıratlı; XXIII/12), eskiden yoḳ umuş (Alikoç; XXV/11), ne ḳā 
yāni çoḳ umuş (Şaşavarlı; XXXII/52), ḳardaşı bir demirşā var ıdı…ḳız ımış o 
da (Aktaş Pırnalı; XXXVII/15), şindiki gibi ilaç yoḳ udu o zamannar (Pırnalı; 
XXXVIII/74) vb.

Yörük ağızlarında ölçünlü Türkçede dil uyumunun dışına çıkmış bazı es-
kicil biçimlerin de kullanılmaya devam ettiği görülmektedir:

e o ḳardaşla ḳızḳardaş ep tō ölüleri… (Pırnalı; IX/54), gene üç ḳardaş 
(Kocalı; XVI/), vallā ben bilemem anġı dayleriki mārebede (Şaşavarlı; XX-
VIII/12), ayrıbolda ḳardaşını buluyuru (Aşağı Pırnalı; XXXIX/8); bıranġıla-
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rı maytap oynarmışlar (Pırnalı; IX/55), geçiriyoru bıranġı vaḳıtlar (Pırnalı; 
IX/57), böyle ḳoşunursam bıranġı çoḳ ḳoşarsam (Kepekçili; XXXVI/7), ḳu-
yarlardı onu bıranġı dal ḳūnda (Poçuval; XL/3) vb.

2.2.1.8. Yörük ağızlarında, dudak uyumunun da bilhassa düz ünlülü bi-
çimleri kullanma, bu arada bu yapıdaki eskicil unsurları sürdürme bakımından 
dikkati çekecek ölçüde kuvvetli olduğu görülmektedir:

adamın bıdalası avuju olurmuş (Kurfallı; I/13), ē yāmır yādı (Kocalı; 
XIII/20), üç sene mi olmuş ben bırayı geleli (Hocalı; III/5), ḳafasını yapmış-
lar ḳarpız dilimi gibi (Hocalı; IV/22), inek bırda bızāsı öldü (Hocalı; VI/13), 
māmıt dede var ıdı (Kocalı; VII/93), armıdın da dadı yoḳ (Alikoç; X/58), on-
narın tavıḳları var, ben de tavıḳ edinirsem… (Kocalı; XIII/50-51), te bırda 
amitte bi geje (Alikoç; XXVII/30), bırda evlendim, bırda bǖdüm (Şaşavarlı; 
XXVIII/56), ḳalbırlara, gözerlere onnarı temiz temiz dolduruyoruz (Şaşavar-
lı; XXIX/18), utanmaḳ, namıs, ırz yoḳ, onnar batmış (Koca Gaber; XXXI/14), 
ayvana sǖt bıdānna uruyorsuŋ (Pırnalı; XXXVIII/61), şēdiyoru, çabıḳ lapırdā-
rı (Alikoç; XXVI/5), o poloḳlar yımışamış (Şaşavarlı; XXIX/6), bırdan bi bızā 
alırdım (Aktaş Pırnalı; XXX/78), sǖd bıdajī ḳırız (Pırnalı; XXXVIII/56) vb.

2.2.2. Şekil Bilgisi Özellikleri

Bu bölümde de, Yörük ağızlarının yukarıda G. Németh’in ayırıcı özellik 
olarak kullandığı şekil bilgisi ölçütlerinin dışında kalan diğer karakteristik şe-
kil bilgisi özelliklerine yer verilecektir ki, başlıcaları şunlardır:

2.2.2.1. Rumeli ağızlarının genelinde olduğu gibi, muhtemelen Slav dil-
leriyle olan dil ilişkisi olgusuna bağlı olarak, {+CIk}, {+CAk}, {+CAğIz} 
küçültme eklerinin bir sıklık kopyası örneği olarak yaygın kullanımı devam 
etmektedir. Ancak Yörük ağızlarında /j/ < /c/ değişimi görüldüğünden, bu ek-
lerin ön sesi hemen daima /j/lidir.

bi tikencik var girmiş onun içine (Kurfallı; I/69), astajıḳ (Hocalı; III/12), 
bir fatime nenejik var ıdı (Hocalı; IV/16), iki bı̄̇girjı̄̇ varmış (Kocalı; VIII/2), 
iki tene buŋarjıḳları gene var (Pırnalı; IX/34), ġārin yavaşçıḳ yavaşçıḳ gezer-
dim (Kutsa; XXIII/12), ep yalıŋayajıḳ gezerdik (Süpürge; XX/59), avşamdan 
yapar ekmejiklerini (Şaşavarlı; XXIX/23), ), yāmırjıḳ olur da toprajıḳ kendi-
ne gelir (Kulağuzlu; XXXII/19-20), sīrlar kendi ambarjıḳlarından yēler (Ak-
taş Pırnalı; XXXV/1), sǖd bıdajī ḳırız (Pırnalı; XXXVIII/56), te bu ḳadarjıḳ 
ḳoparıydı onu (Poçuval; XL/11), iki yaşçāzında öldü (Kocalı; VII/22), kendi 
alıyo bi ḳızçāz (Pırnalı; IX/56), onnarı getiri yancāzına tepsijik te getiri (Ali-
koç; XXIV/4), a be ḳızçāzım ordaydı… (Aktaş Pırnalı; XXX/41), ḳuzu yüŋ-
ciyezi (Süpürge; XX/109), ot öŋünde var yesiŋ, otçāz nerde bulayın (Alikoç; 
XXVI/7); bir tanejik küçüjek kendisi ur orayı… (Koca Gaber; XIX/43), ben 
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ḳıymatlı sīrjaḳlarımı satajaḳmışın dedi (Kocalı; XI/28), bir tenejik küçüjek 
kendisi ur orayı, nereyi dā peşin (Koca Gaber; XIX/43-44) vb.

2.2.2.2. Bilhassa “bura, şura, ora” işaret zamirleri, cümle içerisinde yö-
nelme hâli işleviyle kullanıldıklarında, yönelme hâli eki {+(y)A} yerine, be-
lirtme hâli eki {+(y)I}kullanılır. Bu, düzenli ve kurallıdır. Bu kullanımlarda 
yönelme hâli ekinin /y/ ünsüzünün daraltma etkisine uğradığı düşünülebilirse 
de başka isimlerden de örnekler mevcuttur:

mecbur orayı girmiş (Kurfallı; I/39), ḳırḳ üç sene mi olmuş ben bırayı 
geleli (Hocalı; III/5), yörüyemiyerin bir yeri (Hocalı; IV/5), ḳurudereye ḳā 
mı nereyi ḳā, orayı ḳā geliyo (Hocalı; IV/18), terzililer inmiş bırayı (Pırnalı; 
IX/78), bir tenejik küçüjek kendisi ur orayı, nereyi dā peşin (Koca Gaber; 
XIX/43-44), gittik bertikçiye orayı, bırayı, dedi dil bertik (Kutsa; XXII/6), 
orayı soḳmuş ḳafasını (Alikoç; XXIV/27), sali ajamı bilmiyen nereyi gitti 
(Şaşavarlı; XXVIII/47), a, bālamışlar bir iki adamcī bi yeri (Aşağı Pırnalı; 
XXXIX/21) vb.

2.2.2.3. Getirildikleri kelimeleri cümle içinde zarf tümleci işleviyle kul-
landıran eşitlik hâli eki {+CA}, Yörük ağızlarında hemen daima oḳ/ök kuv-
vetlendirme edatı/enklitiğinin kalıntısını taşıyan {+CAK} biçimiyle kullanılır:

ordan öteye yolcaḳ, öteye yolcaḳ cumalıya gitmiştir (Yonuzlu; II/10), ki-
misi yelekçek kimisi gene fistancaḳ geziyoru (Kocalı; VII/90-91), ojayı bırda 
besliyerlerdi ānejek (Süpürge; XX/11-12), bıranġı tene düşer ya küjek top-
lālar (Süpürge; XX/133), pırnalı mezarlīna, dā yaḳıncaḳ oldūna (Süpürge; 
XX/140), sade gömlekçek götürdüm diyeri (Aktaş Pırnalı; XXXVII/5) vb.

2.2.2.4. Daha çok Doğu Rumeli Türk ağızlarında, o da çok sınırlı ağız 
bölgelerinde kullanılan, aile ve topluluk isimleri yapan {+gil}ekinin fonetik 
hadiselere bağlı olarak değişmiş bir biçimi olan ve daima akrabalık isimlerine 
gelerek kullanılan {+ı̄̇l} ekinin varlığı, Yörük ağızları için bir karakteristik 
morfofonetik bir özellik olmanın yanında, Rumeli Türk ağızları içinde alt ağız 
gruplarının sınıflandırılmasında kullanılabilecek bir öneme sahiptir. Bu ko-
nuda Edirne ve yöresi ağızlarına dönük olarak daha önce yapmış olduğumuz 
çalışmada daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır (bk. Günşen 2004).

bir öküzüm var ıdı anamı̄̇lin zamanında (Kocalı; XIII/85-86), bobamı̄̇lin 
günnerinde (Süpürge; XX/11), o dedeŋı̄̇lin tarlaya yaḳın (Kutsa; XXIII/63), 
çivte yollamazdı bobamı̄̇li em de aḳça serdirttirmezdi anamı̄̇le dışarı (Alikoç; 
XXIV/19), misafir giderdik süpürgeye tizemı̄̇le, dedemı̄̇l ġāri ölmüş (Alikoç; 
XXV/30), e bobanı̄̇l ne yapraḳ ḳırıydı (Kutsa; XXVII/15), şey be bobaŋdan, 
neneŋden, ḳaynatamı̄̇lden aḳrabalıḳ varmış (Şaşavarlı; XXVIII/60), beki gene 
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duymuştur dedeŋı̄̇lden (Pırnalı; XXXIV/6-7), rüşüt dedeŋı̄̇l, ömerali ajaŋı̄̇l 
ḳurfalıdan ḳarpız getiriydiler (Pırnalı; XXXIV/15-16) vb.

2.2.2.5. Gerek gelecek zaman kipi işaretleyicisi gerekse sıfat-fiil eki ola-
rak kullanılan {-AcAk} ekleri, Yörük ağızlarında, /j/ < /c/ değişimiyle, düzen-
li ve kurallı olarak daima /j/lidir:

tö bǖle çıḳajaḳ mezarlā (Kurfallı; I/62), yeseydi atar mıydım ep verejek 
idim, yeŋ diyejektim (Hocalı; III/85), bi viran ḳarı ona dı̄̇verejek, te ölejek 
(Kocalı; XV/51), a öteye bilemiyejen şindi bırda (Pırnalı; IX/9), dermende 
ǖdejek, gelejek bırda onnarı… (Kocalı; XIII/130-131), gene bilemiyejen o 
kimlerdenmiş (Pırnalı; IX/6), demişler siz de ölejeksiniz (Pırnalı; IX/56), bil-
mem ne olajaḳ ne olmājaḳ (Koca Gaber; XVIII/27), … tekra gömejek (Kutsa; 
XXII/13), ḳoç mu gelejek, ḳoyun mu gelejek (Kulağuzlu; XXXII/47-48), sen 
ḳoynara gidejeksin (Ebipli; XXXIII/16), sülo dede bi ḳoyunu ǖleje verejen… 
(Aktaş Pırnalı; XXXVII/31), orda güviye indirejek… ekmek verejekler… su-
yunu verejekler, bajadan yoḳarı baḳtırajaḳlar, un çuvalına elini ḳaḳtırajaḳlar 
(Pırnalı; XXXVIII/9-11) vb.

Tabii aynı değişim, {-AcAK} sıfat-fiili için de geçerlidir: bilseydim ǖle 
tutajāmı indirmezdim (Kurfallı; I/40), bizim gene ḳazılajaḳ gibi dı̄̇l (Kutsa; 
XXII/13) vb.

2.2.2.6. Yörük ağızlarında arkaik {-(I4)ŋ} emir 2. çokluk kişi eki varlığını 
sürdürmektedir ki, bu özellik de Yörük ağızlarını hem Batı hem de Doğu Ru-
meli Türk ağızlarından ayırmaktadır:

bizler görmedik, sizler de görmeŋ (Hocalı; III/27), yeseydi atar mıydım 
ep verejek idim, yeŋ diyejektim (Hocalı; III/85), gidiŋ diyeri getiriŋ, alıŋ bi 
ḳuzu da diyeri… (Kocalı; VIII/34), ben size vasiyet edeyin, ūluŋuza, ḳızıŋı-
za tırampa yapmāŋ (Aktaş Pırnalı; XXX/14), te şindi bu ḳā ḳuraḳ baḳ, gidiŋ 
dıḳaŋ onu da yāsıŋ yāmır (Aktaş Pırnalı; XXXV/34), sōra, açan o askerin biri 
demiş, deŋeŋ o mavsunu nası pisliyeri (Aktaş Pırnalı; XXXVII/6) vb.

2.2.2.7. Fiillerin şimdiki zaman, geniş zaman, duyulan geçmiş zaman, 
gelecek zaman ve emir-istek kipinin birinci teklik kişi çekimleri ile ek fiilin 
geniş ve duyulan geçmiş zaman çekimlerinde şahıs eki, düzenli ve kurallı ola-
rak arkaik şekli ifade eden {-I4n}ve {-AyI4n} biçimlidir. Bu morfolojik özellik 
de Yörük ağızlarını hem Batı hem de Doğu Rumeli Türk ağızlarından ayır-
maktadır.

ben eskiden duymuşun (Kurfallı; I/13), ben gene ḳonata ḳoşturmā gidiyo-
run (Kurfallı; I/17), aldım yonca, gel göstereyin (Yonuzlu; II/4), seni isteme-
dim bǖle göreyin (Hocalı; III/43), ne eŋişi alıp inebilirin ne yoḳuşu çıḳabilirin 
(Hocalı; IV/4), o zaman düşmüşün, ölmüşün (Kocalı; X/1-2), ne bileyin dur-
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duḳ mu bi sene. bi yaz durduḳ biliyon da (Kutsa; XII/14), bilemı̄̇jen bubasının 
adı neymiş (Koca Gaber; XVIII/43), sopasız gezemiyerin (Mıratlı; XXIII/10), 
ben de bǖle baḳmāyon iĺāminin şeye dūru baḳıyorun (Alikoç; XXIV/28), vallā 
ne bileyin … (Şaşavarlı; XXVIII/46), bozdum tekrar ekejen dedi (Kulağuzlu; 
XXXII/18), bilmiyen ben izet, bilmiyen çojūm (Ebipli; XXXIII/25), ölüsü-
nü de biliyorun. a öbürlerini bilmiyen (Aktaş Pırnalı; XXXV/9), benim kendi 
dǖnümü dı̄̇vereyin (Pırnalı; XXXVIII/1), otuz sekiz dūmluyun şindi yetmiş 
doḳuzdayın (Kocalı; XIII/5), eŋ küçǖ benin ama eŋ çöküşük ben (Koca Gaber; 
XIX/39), altmış doḳuz yaşındaydın ben (Şaşavarlı; XXVIII/6) vb.

2.2.2.8. Yörük ağızlarında {-DI4ğI4ndA} ekli ve {-DI4ğI4} eki + zaman 
yapılı zarf-fiillerin pek kullanılmadığı, bunun yerine düzenli ve kurallı ola-
rak {-DI4K}sıfat-fiil eki + iyelik ekli sıfat-fiillerin üzerine {+lAyIn} eki veya 
onun fonetik değişime uğramış {+nAyIn} biçiminin getirilmesiyle oluşan bir-
leşik zarf-fiilinin kullanıldığı görülmektedir ki, bu kullanım da Rumeli ağızla-
rı içinde, bildiğimiz kadarıyla, Yörük ağızlarına özgüdür:

sīrları gene gördünleyin diye… (Hocalı; III/12), gezdimleyin dā bile 
açılıyon (Hocalı; V/36), ḳoyunları sattıḳlarılayın… (Kocalı; VII/96), bu 
eve çıḳtīmızlayın gidennerden (Kocalı; VII/105), eve geldinneyin…(Kocalı; 
XIII/172), yetmişe çıḳtıŋlayın ġayrı iş bitmiş (Koca Gaber; XVIII/8), ē bobam 
geldinneyin tekrar bırayı (Süpürge; XX/46), ḳırḳlar sabāsı ḳalḳtıŋlayın…(Ali-
koç; XXV/1), … dıḳadıŋlayın, başḳa yere suyu sapıttıŋlayın, yāmır yārmış 
(Aktaş Pırnalı; XXXV/33-34), yemiye dediklerileyin ḳoşuyoruz (Aktaş Pır-
nalı; XXXVII/37), bayram namazından çıḳtıḳlarılayın, ḳuşluḳ yērdik (Pırnalı; 
XXXVIII/52) vb.

2.2.3. Söz Dizimi Özellikleri

Yörük ağızları, söz dizimi bakımından da Batı Rumeli Türk ağızların-
dan ayrılır. Zira, Batı Rumeli Türk ağızlarında görülen ve devrik cümle eği-
liminin ötesinde, dil ilişkilerine bağlı söz dizimi kopyalarının varlığı ve Türk 
söz dizimini zorlayan hâli (bk. Günşen 2010, Günşen 2019a), Yörük ağızları 
için kesinlikle söz konusu değildir. Belki, Doğu Trakya’dan başlayarak bü-
tün Rumeli Türk ağızlarında görülen devrik cümle eğiliminin nispeten Yörük 
ağızlarında da bulunduğu söylenebilir ama bu eğilimin dahi, Doğu Rumeli 
ağızları ölçüsünde bile olmadığı söylenebilir. Bu, Yörüklerin esas itibarıyla 
sosyoekonomik ve eğitim anlamında nispeten geri kalmış, dış etkilere kapalı 
ve homojen bir toplum yapısına sahip olmalarına bağlanabilir.

Bu anlamda, konuşma dilinin rahatlığı içinde dahi çok az rastlanılan dev-
rik cümle eğilimini gösteren birkaç örnek cümle vermekle yetinelim:
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geldim eve, yedim ǖlennik (Kurfallı; I/26), o kendi ölmüş bırda yonuz-
luda (Yonuzlu; II/17), ölmüş o zaman o birijı̄̇ gene (Kepekçili; III/16), a de-
desinin adıymış ibrayım (Şaşavarlı; XXVIII/8), (- Mustafa dedeŋe mi?) - dil 
mıstafa dedeme (Şaşavarlı; XXVIII/32) vb.

2.2.4. Söz Varlığı Özellikleri

İştip ve Radoviş Yörükleri, nüfusça çok yoğun olmamakla birlikte, esas 
itibarıyla kendi köy ve beldelerinde yaşamaktadırlar. Hâl böyle olunca, Yörük-
ler, başta Makedonca ve Arnavutça olmak üzere, bölgenin diğer dilleriyle yo-
ğun ve sosyal bakımdan çok da baskın olmayan dil ilişkileri yaşadıklarından, 
Kuzey Makedonya’nın diğer bölgelerinde, hatta Kosova’da yaşayan Türklerin 
ağızlarında görülen söz varlığı kopyası örneklerine Yörük ağızlarında daha az 
rastlanmaktadır. En azından kopyalama örneklerinin oranı çok düşüktür. Bu 
kanaatimiz, derlenip yazılı metin hâline getirilmiş verilerin ötesinde, defalarca 
bulunduğumuz bölgedeki şahsi gözlerimizle de sabittir (Ayrıca bk. Günşen 
2019a).

Yörük kimliğine çok bağlı olan Yörüklerin Türkçelerinde arkaik söz var-
lığının da sayısı epey kabarıktır. Bu konuda da bir fikir vermek amacıyla sı-
nırlı örnekle yetineceğiz:

dedeŋ, aġam5, üsı̄̇n aġam (Kurfallı; I/10), a be ḳadam6… (Kurfallı; I/28), 
ben urdum7 tavşanı (Kurfallı; I/52), bir āne ḳoz8 yanında (Yonuzlu; II/25), 
taŋrının günü bu işi yapıyorun (Hocalı; III/64), bıranġısından var ḳoŋşular-
da (Hocalı; VI/34), … o ġārik dǖn oḳundu9 diyerlerdi (Kocalı; VII/76), kü-
reşirlerdi, bı̄̇gir ḳoşturuydular (Kocalı; VII/84), te bu bizim altımızda buŋar10 
var orda (Pırnalı; IX/31), ḳaynaḳ öŋünde dermen var (Pırnalı; IX/39), onnar 
ikij yerleştirmişler yoḳarı aġalar ḳadaşlar (Pırnalı; IX/55), sen bu yerin ı̄̇sa-
nına beŋziyesuŋ (Kocalı; X/5), çirepeneyle bişiriydik (Kocalı; X/37), açan, 
ısıjaḳ11, toḳtor dedi, şindi zayıfsıŋ dedi (Kocalı; XI/16), a beni dedi barmaḳ-
la mı gösterejekler (Kocalı; XI/27), kimisini yeŋerin, kimisi ene yeŋiyoru 
(Kocalı; XI/51), yeŋi senede gene… (Kocalı; XIII/5), orda astalandı dediler, 
otalanmış12 (Kocalı; XIII/31), eŋ aşāda cāmi yanında (Kocalı; XV/7), bir iki 

5 aġa: Ağabey.
6 ḳada: Küçük kardeş.
7 ur-: Vurmak.
8 ḳoz: Ceviz.
9 oḳu-: Çağırmak, davet etmek.
10 buŋar: Pınar.
11 ısıjaḳ: Sıcak.
12 otalan-: Zehirlenmek.
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sene öŋce onu tamir ettirdik (Süpürge; XX/7), ḳocaldan āmed ojajıḳ ama o da 
geçindi13 ġāri (Süpürge; XX/13), tek bobam yalıŋız bırda (Süpürge; XX/23), 
abumla ḳoyun otarıydıḳ14 (Süpürge; XX/60), ona yüŋ diyeler, ḳuzu yüŋciye-
zi (Süpürge; XX/109), biz yetiştik açan15 ben ayrıldım (Süpürge; XX/119), 
nāplım zayıf, yörüyemiyeri, bajaḳlarından gezemiyeri (Kutsa; XXII/2), yirmi 
biŋe ḳadar (Koca Gaber; XXXI/9), iç bizi ḳovermezlerdi (Kutsa; XXVII/27), 
tōnnar ḳıraŋdaydı16 orda (Kulağuzlu; XXXII/34), bidesini yazardıḳ17 (Pırnalı; 
XXXVIII/41) vb.

Sonuç

Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Yörüklerin yaşadığı ve “Yö-
rüklük” denilen birkaç Yörük bölgesinden söz edilebilir. Bu çalışmada, Doğu 
Makedonya’da yaşayan Yörükler hakkında özet bir bilgi verildikten sonra, 
bunlardan İştip ve Radoviş arasındaki Yörüklük’te yaşayanlar örnekleminden 
hareketle, Yörük ağızlarının Rumeli Türk ağızları içindeki yeri tespit edilme-
ye çalışılmıştır. Bu amaçla önce Rumeli ağızlarını hâlâ geçerliliğini koruyan 
esaslı bir sınıflandırmaya tabi tutan Macar Türkolog G. Németh’in, Batı Ru-
meli Türk ağızlarını Doğu Rumeli Türk ağızlarından ayıran sekiz temel ölçü-
tün Yörük ağızlarındaki durumu, Batı ve Doğu Rumeli Türk ağızları ile karşı-
laştırmalı olarak incelenmiş; ardından Yörük ağızlarının ses bilgisi, şekil bil-
gisi, söz dizimi ve söz varlığının karakteristik özellikleri yine her iki ana ağız 
grubu ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yörük ağızlarının bu özellikleri 
belirlenirken örnekler için yüksek lisans öğrencimiz İzet İbrahimsoylu’nun, 
danışmanlığımızda tamamlamış olduğu Makedonya Kızılalma-Karaman Yö-
rükleri Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), (Edirne 2018) başlıklı yüksek lisans 
tezinin Metinler kısmından yararlanılmıştır.

Yörük ağızlarının Batı ve Doğu Rumeli Türk ağızları ile ses bilgisi, şekil 
bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımından karşılaştırmalı olarak incelenme-
si sonucunda görüldü ki, Yörük ağızları, Németh’in kullandığı sekiz ölçütün 
tamamı bakımından, coğrafi olarak Batı Rumeli ağız alanında yer almakla 
birlikte, Batı değil de Doğu Rumeli Türk ağızları ile birleşmektedir. Diğer 
karakteristik ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi özellikleri bakımından da 
yine Batı Rumeli’den çok, Doğu Rumeli Türk ağızlarına daha yakındır. Bütün 

13 geçin-: Ölmek.
14 otar-: Büyük ve küçükbaş hayvanları yaymak, otlatmak.
15 açan: Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman (< ḫaçan <ḳaçan). 
16 ḳıraŋ: Kenar, kıyı, karşı, uç, sınır, çevre; ufuk.
17 yaz-: Yaymak, dağıtmak, açmak.
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bu veriler bizi, Yörük ağızlarının esas itibarıyla bir Doğu Rumeli Türk ağzı 
olduğu kanaatine ulaştırmıştır.

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki; Yörük ağızları, bütün bu ortaklık ve ya-
kınlıklara rağmen, Batı Rumeli’den başka, Doğu Rumeli Türk ağızlarında da 
bulunmayan birtakım özelliklere sahiptir ki, bu da Yörük ağızlarını Doğu Ru-
meli Türk ağızları içinde bir alt ağız grubu/adacığı olarak nitelendirmeyi ge-
rektirmektedir. Nitekim yukarıda da belirtildiği üzere, genzel damak /ŋ/sinin 
varlığı; emir 2. çokluk kişi ekinin arkaik olarak {-(I4)ŋ} şeklinde kullanılması; 
fiillerin şimdiki, geniş, duyulan geçmiş, gelecek zaman ve emir-istek kipi-
nin 1. teklik kişi çekimleri ile isimleri yüklemleştiren i- ek fiilinin geniş ve 
duyulan geçmiş zaman çekimlerinde, 1. teklik kişi ekinin düzenli ve kurallı 
olarak arkaik şekli ifade eden {-I4n} ve {-Ayın} biçiminde kullanılması; şim-
diki zaman ekinin daha çok yine arkaik biçime en yakın {-(I4)yoru} biçimiyle 
görülmesi; yine Batı Rumeli Türk ağızlarında hiç görülmeyen, Doğu Rumeli 
Türk ağızlarında ise muhtemelen Yörük ağızlarıyla ilintili, sayıları çok az olan 
göçmen köyleri ağızlarında görülen ve iyelik eki almış akrabalık isimlerine 
getirilen {+gil} ekinin fonetik hadiselere bağlı olarak değişmiş biçimi olan 
{-ı̄̇l} ekinin kullanılması özellikleriyle hem Batı hem de Doğu Rumeli Türk 
ağızlarından ayrılmakta, kendine özgü özellikler taşımaktadır.

Ancak, Balkan Yörük ağızları için son sözü söyleyebilmek için, başta 
Makedonya olmak üzere, Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan diğer Yörük 
ağızlarına ait derleme ve incelemelerin tamamlanmasına ihtiyacımızın olduğu 
açıktır.
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MANİSA AĞIZLARINDA GEÇEN  
“KIRMAN DAĞIN OLMAK” DEYİMİNİN  

OLUŞUMU VE COĞRAFYASI*

Ayşe İLKER**

Manisa Ağızları, Anadolu’nun hemen her bölgesinin ağızlarında olduğu 
gibi pek çok bakımdan ilgi çekici dil verileri içermektedir. Kaynak kişilerin 
ailelerine, mensup olduğu birliklere, temsil ettikleri gruplara bağlı olarak ta-
şıdıkları özellikler, her an yeni ve ilginç dil kullanımlarının eşiğinde bulu-
nulduğunu haber verir araştırmacıya. Bunların bazıları ilk duyulduğu anda, 
bazıları da metinler işlenmeye başladıktan sonra dikkat çeker ve sorular gelir 
ardı ardına. İşte bu makalenin konusu, “Manisa Ağızları Projesi” çerçevesinde 
çalışırken; Manisa’ya en yakın ilçelerden biri Ahmetli’nin Kargın köyünde 
yaşayan 64 yaşındaki Hasan Tüter’in, kendisinin ve atalarının hayatını an-
latırken söylediği bir deyimle ilgili olarak “Ne demek istiyor?” sorusuyla 
başlamıştır. Bu kaynak kişiden metni, projede araştırmacı olarak görev alan 
Ali Emirosmanoğlu derlemiştir. Kaynak kişi “Babasının Aşireti” konusuyla 
belirtilen ilk bölümde, yaşadıkları yere nasıl yerleştiklerini anlatmakta ve ba-
basından duyduklarını nakletmektedir. Nakledilen bilgilere göre, Yörük olan 
aile, kendi aşiretlerini bilmekte ve bulundukları köyü nasıl yurt tuttuklarını 
unutmamaktadır. Buna göre aile, koyun, keçi ve develerle dolaşmakta, kışın 
ovalarda yazın da yaylaklarda konaklamaktadır. Yine ovada oldukları bir va-
kitte, köydeki ağalardan biri, onların iyi insanlar olduğunu görür ve kendi 
köylerinde kalmalarını ister. Böylece oraya, Kargın’a yerleşirler. Kaynak kişi-
nin kendi ifadesiyle babasının babası yani dedesi, seferberliğe gider ve orada 
kalır. Tabii bu “öldü” anlamında kalmak fiilidir. Babası da dâhil üç kardeş, 
yetim kalır ve onları nineleri yetiştirir. Bundan sonrasını tam olarak şöyle an-
latmaktadır Hasan Tüter:

* Bu makale, 2015 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve 
Türk Dil Kurumunun müştereken yaptığı “Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nda okunan 
bildirinin genişletilmiş ve yeniden ele alınmış hâlidir. 

** Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
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ninäm yetiştiryȯ bunnarı, båbamıñ + anası ġāri, yetiştiryȯ bunnarı. böyüylár. 
hepsi ayrılıylar, ġol ġol oluylar, kimi bi yana gidyȯ, o, o yana gidyȯ./ şindi 
bi ḳısmı burada, bi ḳısmı izmirde, bi ḳısmı Turgutluda, da+alıp gidyi bȫle. 
izediñ köyünde bi ḳısmı, her tarafa akrabalar kı̄̇rman da +ın oluyu. en soñ 
ġala ġala bizler ġaldıḳ burda şindi sıranıñ + ucundayız ġāri. (İlker, 2017: 
(Ninem yetiştiriyor bunları, babamın anası gayrı. Yetiştiriyor bunları. 
Büyüyorlar, hepsi ayrılıyorlar, kol kol oluyorlar, kimi bir yana gidiyor; 
o, o yana gidiyor. Şimdi bir kısmı burada, bir kısmı İzmir’de, bir kısmı 
Turgutlu’da, dağılıp gidiyor böyle. İzzet’in köyünde bir kısmı, her tarafa 
akrabalar kirman dağın oluyor. En son kala kala bizler kaldık burada, şimdi 
sıranın ucundayız gayrı.)

Görüldüğü üzere yukarıda sorulan “Ne demek istiyor?” sorusu “Kirman 
dağın olmak” deyimi için sorulmuştur. Çünkü, bu metni dinleyinceye kadar 
doğduğum yerde ve komşu ilçelerde; diğer kaynak kişilerde; Manisa’nın bü-
tün ilçelerinden topladığımız dil malzemesinde böyle bir deyimi tespit etme-
miştim. Dolayısıyla ilk defa duyduğum “Kirman dağın ol-” deyimiyle an-
latılmak istenen neydi; deyimdeki kirman kelimesi ilk çağrışımla akla gelen 
Kirman bölgesi mi, Kirmanşahlarla bir ilgisi var mı ya da kirman kelimesi 
kirman eğir- birleşik fiilindeki yün eğirme aygıtı mı? Bu soruların cevabını 
verebilmek için önce deyimin metin bağlamındaki anlamına yakından bak-
mak gerekir. Deyim, bu noktadan bakıldığında “Darmadağın olmak, aile 
fertlerinin veya herhangi bir toplumsal birliğin üyelerinin farklı yerlere sav-
rulması, birbirinden uzaklaşması.” anlamına gelmektedir. Deyimin bu bağ-
lamla içerebileceği muhtemel anlamlar ise toplumsal kargaşalar, yurt tutma 
mücadeleleri ve uzak coğrafyalara sürgün ediliş ve kırılmalar olabilir. Bunun 
yanında, ailelerin veya aileden daha büyük birliklerin başına gelen acı olaylar, 
felaketler de deyimdeki anlam alanlarını oluşturmuş olabilir. Bu sosyal ihti-
mallere ve başka dilsel verilere dayanarak deyimin ortaya çıkış sebebini ve 
coğrafyasını bulmak için birkaç düşünce üzerinde odaklanmak mümkündür. 
Ama bunun için önce kirman kelimesinin Derleme Sözlüğü’nde geçtiği anlam 
ve coğrafyaları gösterelim: “kirman (I) Elde yün eğirmeye yarayan araç.” 
Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Eskişehir, 
Tokat Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, 
Artvin, Sivas, Ankara, Konya, Antalya, Muğla, Malatya ve Tekirdağ’da en az 
bir ilçe veya yerleşim yerinde tespit edilmiştir (1975). Kelimenin DS’deki 
ikinci anlamı ise “kirman (II) Sonbaharda biçilen ot, güz çimeni.” biçimin-
de verilmiş ve Bolu’nun Bağlıca ve yakınları ile Artvin’in Ardanuç, Çayağzı, 
Şavşat gibi yerleşimlerinde tespit edilmiştir (1975). Kirman kelimesi Uşak’ta 
topaç anlamıyla kullanılmakta, çimen ve ot anlamıyla da Erzurum ağızlarında 
yaşamaktadır.
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Şimdi kirman dağın ol- deyiminin metindeki anlamına yeniden dönelim. 
Görüldüğü üzere kaynak kişi, aile bireylerinin bir o yana bir bu yana kol kol 
gitmelerini ve dağılmalarını “Kirman dağın oluyorlar.” biçiminde ifade et-
mektedir. Daha metnin deşifresi esnasında dikkat çeken bu cümle, şu soruyu 
da akla getiriyor: Neden sadece “Darmadağın olduk.” biçiminde bir ifade 
ile yetinmedi de daha pekiştirilmiş bir anlamla “Kirman dağın oluyorlar.” 
deyimini kullandı? Bu soruya cevap için, Derleme Sözlüğü’nde yukarıda 
örneklenen anlamları kısaca gözden geçirmek gerekir. Bu sözlükte kirman 
kelimesi iki anlamda kullanılmıştır; biri yün eğirmeye yarayan aygıt, öbürü 
ot ve çimen. Topaç anlamıyla kullanılması, kirman aygıtının oval bir topaca 
benzetme yoluyla olsa gerektir. Bu anlamlara bakarak, kirman dağın olmak 
deyimindeki kirmanın, yün eğirmek için kullanılan aygıt veya ot ve çimen 
anlamlarında olmadığı son derece açık olarak görülmektedir. O hâlde, kelime-
nin bu anlamlarının dışına çıkarak tarihsel açıdan bağ kurulabilecek bir olay, 
savaş, göç, siyasi ve sosyal kırılmalarla ilgili olup olmadığına bakılmalıdır. Bu 
noktada da, deyimlerin oluşmasıyla ilgili bazı değerlendirmelere değinmek 
gerekir. Kara-Karadoğan, “Türkiye Türkçesi-Türkmen Türkçesi Deyimler 
Sözlüğü” başlıklı kitabın giriş yazısında “Deyimlerde bir milletin iktisadi ve 
sosyal hayatının, inanç sisteminin, tarihî macerasının derin izlerini bulmak 
mümkündür. İnsanların önem verdikleri şeyler deyimlere yansır; dolayısıyla 
deyimlere bakarak bir millet hakkında çok fazla şey öğrenilebilir.” demekte-
dirler (2004:8). Bu açıdan bakıldığında, deyimin ardında ortak bir sosyal acı, 
bir tarihsel olaya gönderme olabilir mi? Hangi tarihsel maceralar böyle bir 
deyimin oluşmasına sebep olmuş olabilir? Sorular, şöyle bir yorumun yapıl-
masını mantık çerçevesinde tutabilir: Kirman dağın olmak deyimi, Türkiye 
Türkçesi yazı dilinde kullanılmamaktadır. O hâlde, yazı dilini kullanan ge-
nel çoğunluk bu deyimin oluşmasına sebep olan tarihsel olayların taşıyıcı-
sı değildir. Bu bize, deyimin tarihsel alt katmanlardan belirli bir topluluğun 
yaşanılan olaylara bağlı olarak ürettiği ve yüzyıllar içinde bir ırmak veya bü-
yük bir göle doğru yol bulan küçük su kolları hâlinde yürüdüğünü ama asıl 
büyük kitleye ulaşmadan dar bir alanda canlı kaldığını da gösterebilir. Batı 
grubu lehçelerinde özellikle Azerbaycan ve Türkmen Türkçesiyle en azından 
şimdilik toplanmış ve yayımlanmış deyim sözlüklerinde görülmemesi, deyi-
min dar bir alanda canlılığını koruduğunu göstermektedir. Böylece, Hasan 
Tüter’in tamamen doğal bir ortamda, doğal koşullarda söylediği bu deyimin 
oluşmasına sebep olan olaylar zinciri ve bunların yansımaları ve yankılarıyla 
ilgili izler, Batı Anadolu’nun en uç noktasına, zaman zaman yönetim erki-
nin hışmına uğrayan ve coğrafyaları sürekli olarak değiştirilen Türkmenler 
veya konargöçer aşiretler ve Yörükler tarafından taşınmış olabilir ve bu hiç 
de zayıf bir ihtimal olmayabilir. Hasan Tüter’in, deyimin arkasındaki tarih-
sel geçmişi bilmesi elbette beklenemez; ancak anlattıkları tarihsel geçmişin 
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ipuçlarını taşımakta, ataları bu ipuçlarını nakletmektedir. Ayrıca, Ahmetli’de 
Hasan Tüter’de yaşayan bu deyimin tarihsel izlerini yaşayan bu köydekilerin 
ataları da olmayabilir, onlara komşu köylerden komşu aşiretlerden de geçmiş 
olabilir. Burada, yine deyimlerin oluşmasında tarihsel olayların rolü olduğunu 
belirten araştırmacıların görüşleri değer kazanmaktadır. Çoğunlukla deyimler 
üzerindeki görüşler; aynı ana dilini konuşan fertlerden oluşan toplumun kültü-
rünü, hayat tarzını, dünyaya bakışını gösterdiği, gelenek ve göreneklere atıflar 
yaptığı ve o toplumun ülküleriyle hayal gücünü de ortaya koyan kendine özgü 
söz kalıpları ve dizim özellikleri olan kalıplaşmış yapılar olduğunda birleş-
mektedir (Gülensoy, 1975; Sinan, 2001-2008; Demir, 2013; Ahanov, 2013; 
Dinar, 2016; Kenzhalin, 2017).

Söz konusu deyime yeniden dönüldüğünde, “Kirman dağın olduk.” cüm-
lesinin belirttiği savrulmak, darmadağın olmak, bir uçtan bir uca gitmek olay-
larının, tarihsel planda kimin aleyhine geliştiğini ve en çok zarar görenlerin 
ve dağılanların kimler olduğunu görmek gerekecektir; çünkü deyim gerçek 
anlamda coğrafi ve siyasi bütünlüğün bozulduğuna işaret etmektedir. İşte bu 
noktada Türk kültürünün ve Türk tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan 
ve Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmış olan İslam Ansiklopedisi’nin bazı 
maddelerine bakma ihtiyacı duydum. Arayacağım şey şuydu: Deyimin coğ-
rafyası olarak görmek istediğim ve deyimin anahtar kelimesi olarak gördü-
ğüm Kirman neresiydi ve bu coğrafyada Türklerle ilgili hangi olaylar vuku 
bulmuştu? Şimdi bu cevaplara bakabiliriz: Kirman, bugün Güney Azerbaycan 
sınırlarında, ülkenin güney doğusunda ikinci büyüklükte bir eyalettir ve mer-
kezi de Kirman şehridir. 181.714 kilometrekare yüzölçümüne ve 2005 nüfus 
sayımına göre 2.432.927 nüfusa sahiptir. Eyaletin önemli şehirleri Berdesir, 
Baft, Bem, Ciruft, Refsencan, Sircan, Şehr Babek ve Kirman gibi şehirlerdir. 
Kirman coğrafyasıyla ilgili olarak Türkleri ilgilendiren ilk tarihî bilgi Kir-
man, Selçuklu Devleti’nin varlığıdır. Kirman, Selçuklu Devleti’nin kurucusu 
Kavurd Bey’dir (1048-1073). İslam Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vak-
fı İslam Ansiklopedisi’nde verilen bilgilere göre; Çağrı Bey’in büyük oğlu 
Karaaslan adıyla da kaydedildiği ve Dandanakan Savaşı’ndan sonra (1040) 
toplanan kurultayda fethedilen ve fethedilmesi planlanan ülkelerin idaresiy-
le ilgili olarak yapılan taksimatta, Kirman ve civarının Kavurd’a verildiği 
bilgisi yer almaktadır. Daha sonra bir silsile olaylar vuku bulur ve Kavurd 
Kirman Selçuklularının temelini atar; Tuğrul Bey döneminde bir ara saltanatı 
düşündüğü, Alpaslan’ı sultan olarak tanıdığı, daha sonra Melikşah’ın birlik-
lerinin Kavurd’un birliklerini 1073’de bozguna uğrattığı anlatılır. Bu olay-
dan yüzyılı aşan bir zaman sonra Oğuz Beyi Malik Dindar, Kirman Selçuklu 
Devleti’ne son verir; onun ardından Kara Hıtay asıllı Barak Hacib, 1222’de 
buraya hâkim olur ve Kutluğhanlılar hanedanını kurar; 1307’ye kadar İlhanlı 
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tabiiyetinde Kirman hâkimiyeti devam eder. 1341’de Kirman, Muzafferiler 
hanedanı tarafından ele geçirilir. 14. ve 15. yüzyılda Timur’un seferleri ve 
sebep olduğu kargaşa ile şehir zarar görür. Karakoyunlu Devleti ise Şahruh’un 
ölümüne kadar Timurluların himayesinde kalmıştır. Daha sonra Cihan Şah 
hükümdar olur; Timur’un oğullarının kendi aralarındaki taht mücadelelerin-
den yararlanarak Kars ve Kirman eyaletlerini 1457’de ele geçirir. II. Murad 
ve Fatih Sultan Mehmet ile son derece sıcak ilişkiler kurar ve Karakoyunlu 
Türkmen Beyliği’nin sınırlarını genişletir. Ancak bütün İran, Irak, Güney Kaf-
kasya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dâhil Basra Körfezi’ne kadar genişleyen 
topraklar, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın hücumlarına uğrar. Cihan 
Şah 1467’de Mardin’de Uzun Hasan’a yenilir ve muharebede öldürülür. Oğlu 
Hasan Ali, birkaç yıl daha devleti devam ettirir ve sonra bütün Karakoyunlu 
toprakları 1468’de Uzun Hasan tarafından ele geçirilir. 1503’te Şah İsmail’in 
zaptıyla başlayan Safevi Dönemi’nde Kirman, müreffeh günlere geri döner; 
17. yüzyıldan itibaren de İran’ı Hindistan’a bağlayan ana kervan yoluyla bağ-
landığı işlek yollar vasıtasıyla ticari olarak gelişir. Ancak, 18.yüzyıl, Kirman 
tarihinin karanlık dönemidir; şehir, Şah Tahmasp tarafından alınır; Nadir Şah, 
Horasan, Kirman, Sistan ve Mazenderan valiliğine getirilir. Nadir Şah, aşırı 
vergi talebiyle şehirde sosyal ve iktisadi gidişi bozar ve yedi yıl kıtlık olur. 
Özetlenerek Millî Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden aktarılan bu tarihî bilgilerden sonra, deyimin 
oluşmasını sağlayacak veya oluşmasına sebep olacak tarihî kırılma noktaları 
şöyle sıralanabilir:

1. Kavurd’un Alpaslan’a karşı ayaklanması, Alpaslan’ın Kirman’ı ku-
şatması (1068-1069).

2. Kavurd’un, Alpaslan’ın oğlu Melikşah’a karşı ayaklanması, Rey şeh-
rini muhasaraya alması ve öncü birliklerinin Melikşah’ın kumandanı Savtekin 
tarafından bozguna uğratılıp kırılması (Hemedan yakınlarındaki Kerec şehrin-
de), Kavurd’un öldürülmesi (1073), “Yüzüğündeki zehri içti de öldü.” bilgisi-
nin askerler ve Türkmenler arasında yayılması.

3. Kirman’ın 1340-41’de Muzafferiler hanedanı tarafından ele geçiril-
mesi ve Timur’un 14. yy. sonundaki seferleri ve 15. yy.da devam eden karga-
şalıklar sırasında şehir ve çevresinin zarar görmesi.

4. Türkmen kitlelerinin, İlhanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından güç-
lerini Van ile Urmiye gölünün kuzeyinde hissettiren ve daha sonra Tebriz’e 
hâkim olan Karakoyunluların etrafında toplanması.

5. İskender Mirza’nın ölmesiyle rakipsiz kalan Cihanşah’ın, Karako-
yunlu hükümdarı olması ve Gürcüleri mağlup ettikten sonra, hâkimiyetini 
tanımayan Bağdat’ı, 1444 senesinde ele geçirmesi. Sonra Timur’un evlatları 

http://www.dallog.net/tdsa/hukumdarlar/uzunhasan.htm
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arasındaki taht mücadelelerinden faydalanarak Kars ve Kirman eyaletlerini 
ele geçirmesi (1457).

6. Cihanşah döneminde en geniş sınırlarına kavuşan Karakoyunlu ülke-
sinin bütün İran, Irak, Güney Kafkasya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dâhil 
Basra Körfezi’ne kadar genişlemesi.

7. Karakoyunlu Türkmen Beyliği’nin, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hak-
san’ın hücumlarına uğraması ve 1467 senesinde Mardin’de Uzun Hasan’a 
yenilen Cihanşah’ın öldürülmesi. Cihanşah’ın yerine oğlu Hasan Ali’nin geç-
mesi, iki yıllık saltanattan sonra 1468 yılında ölmesi ve Bağdat kolu dâhil 
bütün ülkenin, Uzun Hasan tarafından ele geçirilmesi. Böylece Karakoyunlu 
Devleti’nin tarihe karışması.

8. Kirman’ın 1503’te Safevi Hükümdarı Şah İsmail tarafından zapt edil-
mesi.

9. Şah İsmail’in oğlu Tahmasp’ın; Nadir Şah’ı Horasan, Kirman, Sistan 
ve Mazenderan valiliğine tayin etmesi. 1736’da tahtı ele geçirip, Afşar hane-
danını kuran Nadir Şah’ın aşırı vergi talepleriyle şehri âdeta tüketmesi ve yedi 
yıl kıtlık meydana gelmesi.

Görüldüğü gibi Kirman coğrafyasında Kavurd’la başlayan ilk Türkleş-
meden itibaren 18. yüzyıla kadarki kırılmaların büyük çoğunluğu, Oğuz boy-
ları ve Türkmen kitleleri arasında geçmiştir. Daha Selçuklular Dönemi’nde 
kendilerine itibar edilmeyişin acısını hisseden Türkmenler, yukarıda anlatılan 
tarihî olayların da gösterdiği gibi hep kardeş kavgasıyla acı çekmişler, kar-
deş kardeşe yaptıkları savaşlarla darmadağın olmuşlardır. Yukarıda tarihsel 
kırılma noktalarının, deyimin oluşmasına en çok etki edebilecek olanlarının, 
Timur’un seferleriyle birlikte İlhanlıların yıkılması; 15. yüzyılın sonuna doğ-
ru Karakoyunlu Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi ve Nadir Şah döne-
mindeki vergi talepleriyle kıtlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada İbrahim 
Kafesoğlu’nun İslam Ansiklopedisi’nde, Orta Asya’dan arkası kesilmeden 
Selçuklular için bir insan gücü deposu görevi gören Türkmenlerin, devlete 
karşı çıkardıkları müşkilatın yurt, yaylak ve kışlak aramaktan ibaret olduğunu 
belirtmesi çok manidardır (1993: 393-394).  Bütün bu anlatılanlardan sonra 
coğrafi olarak da deyimin Doğu Anadolu’dan Batı Anadolu’ya özellikle Kara-
koyunlu Beyliği etrafında tutunan; kırılma, dağılma ve savrulmaları yaşayan 
Türkmenlerle taşındığını düşünmek, makul görünmektedir. Karakoyunlular 
etrafında toplanan Türkmenlerin, farklı coğrafyalara dağıldıkları da bilinmek-
tedir. Bu konuda Gülten “Kara Koyunlu Devleti bakiyelerinin Batı Anadolu’ya 
gelmesi, ancak diğer Türkmen toplulukları gibi, XVI. yüzyıldan sonra olmalı-
dır. XV. ve XVI. yüzyıllarda Batı Anadolu’ya ait tahrir defterlerinde Türkmen 
başlığı altında kaydedilen konargöçerler ancak birkaç cemaatle sınırlıdır.” 

http://www.dallog.net/tdsa/hukumdarlar/uzunhasan.htm
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demektedir (2008: 94). Bu bilgi, 15. ve 16 yüzyılda Batı Anadolu’ya taşınan 
konargöçerlerin içinde Karakoyunlu bakiyelerinin olduğunu teyit etmektedir. 
Ahmetli’nin Kargın köyüne sonradan yerleşen Hasan Tüter’in atalarının Ka-
rakoyunluların izlerini taşıyıp taşımadığını belirlemek şu an için zordur, ancak 
konargöçer oldukları kesindir. Burada Ahanov’un da deyimlerin bir bölümü-
nün tarihteki olaylardan kaynaklandığını söylemesi çok anlamlı hâle gelmek-
tedir. (2008: 183,184). Bunlardan başka deyimin, yukarıda anlatılan ve 11. 
yüzyılda Selçuklularla başlayan daha ilk olaylarda da atılmış olabilir; belki 
de Kirman’da 18. yüzyılda görülen Nadir Şah baskısı ve kıtlık, Türkmenlerin 
darmadağın olmasına sebep olmuştur; ister bin yıllık bir katmandan ister beş 
yüz veya son üç yüzyıllık katmandan gelsin bu deyimin ana kitlelerden kopan 
Türkmenler veya konargöçerler tarafından oluşturularak kendisini korumuş 
temiz su yolu gibi akarak Batı Anadolu’ya ulaştığı görülmektedir.

Burada son olarak “Kirman dağın olmak” deyiminin oluşmasında keli-
meler arasındaki hece eşitliği ve yarım kafiye olarak “n” ünsüzünün etkisi 
olabileceğini; derin yapıdan yüzey yapıya geçerken öge boşluğu/azalması 
meydana gelmiş olabileceği de düşünülmelidir. “Kirman’daki gibi darmada-
ğın olduk. /Kirman topraklarında darmadağın olduk.” derin yapıları tarihsel 
süreçte “Kirman dağın olduk.” biçiminde kısalarak yüzeye çıkmış olabilir. 
Günümüzde de pek çok başka sebeple Suriye’den, Irak’tan gelen Türkmenler 
ve başka Türk toplulukları; 1980’li yıllarda Afganistan’dan gelen Türkmenler, 
Özbekler, daha önceki yıllarda belirli aralıklarla gelen Kazak Türkleri yaşa-
dıklarını sosyal hafızaya sözlerle, deyimlerle kazımaktadır. Bundan beş yüz 
altı yüz yıl sonra, Anadolu coğrafyasında hangi deyimlerle karşılaşacağımız 
şu an için meçhuldür, ama kesin olan bir şey var ki tıpkı “Kirman dağın ol-
duk.” gibi başka deyimlerin temeli acılar, yokluk, yoksulluk ve çaresizliklerle 
atılmaya devam etmektedir. Yüzyıllar sonra bu deyimleri inceleyecek olanlar 
ise günümüzde yaşananlara tarihsel açıdan bakmak zorunda kalacaktır.
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Not:

Ben 1977’den 1980’e kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğrenci 
olarak bulundum. O yıllar hep öğrenci olaylarıyla geçti. Hocam için düşünül-
müş bu armağan kitabına “Manisa Ağızlarında Geçen Kirman Dağın Olmak 
Deyiminin Oluşumu ve Coğrafyası” adlı makaleyi hazırlarken öğrenci olarak 
o yıllar gözümün önünden geçti. Şu kısa değerlendirmeyi, hatırayı buraya al-
mak istedim.

Hamza Hocamı ilk olarak Türkiye Türkçesi derslerinde tanıdım. Onun 
derslerine Türk Dili Kürsüsü öğrencileri, Eski ve Yeni Türk Edebiyatı Kürsü-
sü öğrencileriyle ortak olarak alıyordu. Dersi bu sebeple kalabalık oluyordu; 
ders, 347 numaralı, girişinden itibaren aşağıya doğru eğimli, büyük salonda 
yapılıyordu. Salonun girişinde sağ ve sol yanlarda, boydan boya korunaklı 
camlar ve çerçevelerden yapılmış pencereler vardı; bu pencerelerden Anka-
ra’nın aydınlığı girer, sağ yandaki camlar iç avluya, sol yandakiler de dışarıya, 
büyük bahçeye ve oradan ana caddeye doğru bir bakış açısı verirdi. Hocam 
Hamza Zülfikar, ders anlatırken kürsünün en önünde durur, öğrenci sıra ma-
salarından birine ellerini yaslar ve konuşmaya başlardı. Ders esnasında hiç 
kimse hocalara karşı saygısızlık yapmazdı.

Hamza Zülfikar Hocamın odasının kapısı çoğunlukla açık olur ve dönem 
arkadaşlarımızın birkaçını onunla çalışırken görürdük. Odasını açık gördüğü-
müz zamanların birinde ona selam vermiş ve yanına sokulmuştuk arkadaşlar-
la. Sanırım Kur’an Tercümeleri üzerinde çalışıyordu o dönem. Bize biraz ne 
çalıştığını anlatmış ve akşam sekizlere kadar okulda çalışmaya devam ettiğini 
söylemişti. Yani Türk Dili Kürsüsünün kapısı en açık hocasıydı o.

Sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora derslerimi-
ze girdi. “Türk Dilinin Kaynakları” dersini ondan aldık. Sınıfa, ilgili kitapları 
getiriyor, eline alıyor ve anlatmaya başlıyordu. Sözlükleri, dergileri, kıymetli 
kitapları sınıfa götürmeyi; elime alıp kaldırıp göstermeyi ondan öğrendim. 
Kitaba dokunmanın ne demek olduğunu o öğretti bize.

Yıllar geçti. Sessiz bir geminin gürültüsüz, tafrasız dumansız, hep rota-
sında gitmesi gibi, Türkçe rotasında dosdoğru yol aldı; terimler, alınma keli-
meler, yazım sorunları, yansıma kelimeler ve daha pek çok konuda makaleler, 
kitaplar… Bizim bilim ve meslek hayatımızı aydınlatan, yol gösteren eserler 
verdi Türklük bilimine. Öğrencilerine, meslektaşlarına söyleyecek çok sözü 
vardı, sahip çıktı onlara. Pek çok meslektaşımızın doktora, doçentlik jürilerin-
de bulundu. Onların profesörlük raporlarını yazdı.

Son görüşmelerimizden birinde, haksızlığa uğrayan bir öğrencisinin hak-
lılığını ortaya koymak ve onu savunmak  için  söylediklerini dinlerken, göz-
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lerim doldu; içimden şöyle dedim: “Haksızlığa uğramak çok kötü. Ama haklı 
olduğuna inanan biri var ve o kişi hocamdı.”

Haksızlığı dayanılır kılan bir şey; arkanızda size güvenen bir eşiniz, ar-
kadaşınız ve hocanız olması! Hayatta bundan büyük bahtiyarlık olabilir mi?

Sevgili Hocam, daha ne diyebilirim ki! Sizler, gölgesi geniş çınar ağaç-
larısınız. Bizler hep bu çınar dallarının altında yetiştik. Sevgi ve saygılarımla.

Öğrenciniz Ayşe İnce İlker.



ALKARISI ETRAFINDA OLUŞAN BİRTAKIM İNANÇLARIN  
MİTOLOJİK İÇERİKLERİNE DAİR GÖRÜŞLER

Yaşar KALAFAT*

Giriş

Halk inançları alan çalışmaları yoğunlaştıkça ve bunların Türk elleri ara-
sındaki örnek miktarı arttıkça, bu gelişme, bunların ortak noktalarının aran-
masını gerektirmekte ve aynı zamanda ulaşılan sonuçlardan mitolojik döneme 
yolculuk, ağır adımlarla da olsa başlamaktadır.

Bu çalışmada, alkarısı etrafında oluşmuş ve bir kısmı kısmen işlenmiş 
alkarısı inanmaları, yeni çalışmalar sonucu elde edilen verilerle yoğrularak 
birtakım mitolojik içerikli çıkarımlar yapılacaktır.

Metin

Alkarısı; yalmauz, karakura, cadı, kocakarı, davara ve benzeri çok sayıda 
kara iyelerden birisidir1. Bazı hâllerde bunlar, aynı varlığın farklı yörelerdeki 
ismi olabilirken2, alkarısı türlerinin varlığına dair de bilgiler vardır3. Ayrıca, 
Türk ellerine ve dillerine göre albastı, albalı, al, albıs, alvasti, albarslı, alba-
hai, alpas, alpata gibi farklı isimlerle tanınabilen bu varlığın,4 sıradan ruhlar-
dan bir ruh olmayıp etrafında bir inanç sistemi oluştuğuna inanılan çalışmalar 
da yapılmıştır5. Ayrıca onun varlığı ve etrafında oluşan inançlar sadece halk 

* Dr., Halk Bilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Derneği (Ankara). 
1 Yaşar Kalafat, “Diyarbakır ve Çevresinden Bir Kısım Arketiplerin Antropomorfik Yansı-

malarına Dair Karşılaştırmaları”, Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları I, Memoratlar-Ast-
ral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018, s. 39-77.

2 Yaşar Kalafat, “Halk İnançlarında Bazı Ruhanî Varlıklar Alemi”, (Çamlıhemşin Eğitim ve 
Kültür Derneği, Ankara Rize Dernekleri Federasyonu, Çamlıhemşin-Hemşin Vakfının 25 
Ocak 2020 tarihinde Ankara’da Düzenlediği Konferans) https://yasarkalafat.com   

3 Yaşar Kalafat, “Diyarbakır ve Çevresinden Bir Kısım Arketiplerin Antropomorfik Yansı-
malarına Dair Karşılaştırmalar”, Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları I, Memoratlar-Ast-
ral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018 s. 39-77

4 C. Beydili, Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, Ankara, 2003. 
5 Ö. Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ Yayınları, 

Ankara, 2003. 
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inançları seviyesinde olmayıp semavi dinlerde de onun varlığına ve özellikle-
rine dair bilgi veren çalışmalar da yapılmıştır.6

Beydilli, sözlüğünde “albastı”yı “alkarısı”nı şeytani varlıklar kapsamında 
almaktadır. Bu tanımlama şekli biraz halk inanmalarındaki varlıkları semavi 
dinlerin dili ile anlatmak gibi oluyor ama bizim de başvurduğumuz bu çare, bir 
yerde çaresizliğin sonucudur. Ruhani varlıkları iyi ve kötü olarak sınıflandırı-
yor iseniz “ak iyeler” meleğimsi varlıklara tekabül ediyor ise “kara iyiler” şer 
güçlere de, tam karşılamamakla birlikte, şeytani demek durumunda kalınıyor. 
Diğer kara iyeler gibi o da karanlık dünyanın, yeraltının mensuplarındadır. 
Kara iyelerin büyük çoğunluğu gibi faaliyetlerini daha ziyade gece gösterir ve 
gece daha müessir olurlar.

Bu noktada bir açıklama yapmak gerekir ise genel görünümü bilhassa 
lohusa hanımları basacağı zaman çirkin bir kadın olan alkarısı, erkeklere hile 
yapacağı zaman don değiştirip güzel bir genç kız da olabilmektedir. Erkekler 
tarafından avlanılıp onunla evlenildikten sonra ise hep çok güzel genç bir ka-
dın olarak varlığını sürdürür.

Beydilli’nin açıklamaları arasında yer alan, albastının ölüler âlemiyle 
bağlantılı olduğu tespiti, bize kara iyelerin yeraltı âleminin varlıkları oldukları 
bilgisinin yanı sıra, yer altı ölüler âleminin dünyasıdır. Alkarısı, al ocağı olma 
dönemine girmeden evvel, öldüren bir varlıktır. Lohusa ve bebeğini öldürerek 
ciğerlerini yemektedir.

Beydilli, “albastı”ya dair bilgi verirken; onun aynı zamanda sular âle-
miyle bağlantılı bulunduğunu açıklamaktadır.7 Anadolu ve Azerbaycan Türk 
kültür coğrafyası, halk inançlarında albastıyla kadınlar kızlar, sapa yerlerdeki 
ormanlardaki su kaynaklarında karşılaşmaktadırlar. Keza erkeklerle anlatılan 
olaylarda da karşılaşmalar bu şeklide olmaktadır. Alkarısı, ciğerini söktüğü 
bebeğin ve annenin ciğerlerini su kenarlarında, su birikintilerinde yıkamakta-
dır. Eski yıkık değirmenlerin su bentlerini mekân tutmaktadır. Kendisini esir 
eden insanoğlundan kurtulduğu zaman, koşup kendisini bir suya atmaktadır. 
Atmadan evvel insanlara, “Ailem, bizim âlemin varlıkları beni yargılayacak-
lar ve muhtemelen öldürülmeme hükmedilecek. Suya atladıktan sonra, suyun 
yüzünde kan tabakası oluşur ise öldürüldüğümü anlarsınız.” der.

6 Yaşar Kalafat,” Semavi Dinler Al Ruhu İnancı ve Hasankeyf Yöresi Halk İnançları” 27-29 
Mart 2019 tarihinde Hasankeyf’te yapılması planlanan “Hasankeyf Sempozyumu” için 
hazırlanmış olan bildiri metni.  “Kuzey Kafkasya, Orta Fırat ve Batı Trakya Türk Halk 
İnançlarında Büyü Tespitleri”, Aynur Gazenferkızı Kurbanova, Azerbaycan-Kumuk Folk-
lor Alakaları, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Bakü, 2018.

7 C. Beydili, Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, Ankara, 2003.
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Alkarısı-su bağlantılı bir tespit de Doğu Anadolu ve Aras Vadisi halk 
inançlarından tespit edilmiştir. Bu çevrelerde eşi doğum yapmak üzere olan 
erkek, yarı beline kadar akarsuya girer ve elindeki hançerle suyu hançerler. 
Bununla amaç, doğum hâlindeki eşini, alkarısından onu öldürerek korumak-
tır.8

Kadın albastının yanı sıra “baş albastı”nın erkek olduğuna, “ulu ana” 
olarak bilinen varlıktan kopup geldiğine, bereketin temsilcisi olduğuna dair 
Kazakistan ve Azerbaycan halk inançlarında yer alan teyide muhtaç bilgiler 
vardır. Umay ana ile alkarısı arasında da ilişki kuran görüşler bulunmaktadır. 
Bizim ihtiyatla yaklaştığımız bu bulgulara yer verişimizin sebebi, tarihî süreç 
boyunca al ve kara iyeler ile erkek ve dişi olma hâlinin, inanç sisteminde yer 
değişimine mi uğradıkları hususuna ipucu verebilmek içindir. Zira, Beydil-
li’nin tespitlerine göre albastı genç erkeklere kız, genç kızlara da erkek olarak 
iki zıt cinsiyette görünmektedir.

Kırgız ve Kazaklarda Albastılar hem sarı ve hem de kara olarak bilinir. 
Mollaların okumaları ile kaçıp giderler. Yeni doğum yapmış kadınların ciğer-
lerini suda yiyen “sarı albastı”dır. “Baksılar okuyarak bu ciğeri geri getirebi-
lirler. Bazı çevrelere göre doğum esnasında albastının bulunmasında yarar gö-
rülmesi, onun koruyucu ruh vasfına işaret eder.”9 şeklindeki tespit için bizim 
yapacağımız açıklamada şunlar söylenebilir.

Biz çalışmalarımızda yapılabilen tespitlerden yola çıkarak alkarısının ya-
kalanılıp İnanoğlu’nun esiri olması ve yakalayanla pazarlığa girmesi dönemi-
ne kadar, kara iye özelliği gösterdiği ve yakalanıp yakalayanlara vaatte bulun-
duktan sonra ak iye vasfı taşıdığı sonucunu çıkarmıştık.10 İnan, lohusa kadın 
ve bebeğine ölüm getiren kara iyenin, albastılardan sarı albastı olduğu hususu-
nu açıklamaktadır. Bu noktada, “Bazı çevrelere göre doğum esnasında albas-
tının bulunmasında yarar görülmesi onun ‘koruyucu ruh’ vasfına işaret eder.” 
11Bu tespit, parantez açıcı özelliğe sahiptir. Zira doğum hâlinde koruyuculuğu 
üzerinde durulan sarı albastıyı getirmek nasıl mümkün olabilir? Baksi onun 
gelmesini mi sağlamış olacaktır? Bu baksilik yetenekleri ile mümkün müdür? 

8 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, (6. baskı), Ankara: Berikan 
Yayınları, 2010.

9 A. İnan, Makaleler ve İncelemeler-I,, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1968, C I, s. 
259-260. 

10 Yaşar Kalafat-Ali Osman Abdulreezzak, “Kızıl/Al-Kızılbaş/Alevi ve Al Ruhu/Al Karısı//
Al Basması/Al Ocağı Bağlantılarına Dair”, Türk Halk Bilimi İnanç Araştırmaları VII, Mi-
tostateji 3 Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin-Albıs-Al Al Karısı), Avrasya Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi Yayınları, İstanbul, 2020, s. 13-25.

11 Beydili, C. (2003), Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, Ankara.
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Mevcut bilgilerimize göre baksi veya şaman, günümüz İslam âleminde de cin-
ci hocalar, şer olarak bilinen cinleri kovabilirlerken hizmetlerinde imanlı cin-
lerden bulundurup onlardan bir şekilde, çeşitli konularda hizmet alabilmekte-
dir.12 Bu tespiti teyiden İslamiyet’e inanan sade bir vatandaş, Ayet’el-Kürsü, 
Felak ve Nas gibi sureleri okuyarak onların gücü ile şer güçlere karşı korunma 
ve onlardan kurtulma imkânına ulaşmış olmaktadır.

Alkarısının, esir olduktan sonra al ocağına dönüşebilmesi, alkarısı iken 
kullandığı kara güçlerinin yerine, al ocağı olduktan sonra ak güçlerini kullan-
mış olmakla mı izah edilebilir? O ocak badema, al karısı ölüp gittikten sonra 
ocaklılardan yardım isteyen bütün lohusalara şifa verebilmektedir. O aileden, 
lohusa hanıma verilen bir kumaş parçası, lohusa hanımı ve bebeğini alkarısına 
karşı koruyabilmektedir.13 Lohusa hanımları koruduğuna inanılan ve evden 
eve dolaştırılan “boncuk” diye bilinen bir taşın, biz bir dönemlerin hatıralarını 
taşıyan bu türden bir ocaklı taşı olabileceğini de düşünüyoruz.14

Anadolu’da, al ocaklarından Karaman Salur köyü al ocağı, Sivas al oca-
ğı, Malatya al ocağı, Diyarbakır al ocağı ve diğerleri sayılabilmektedir.15

Lohusalık döneminde anne ve bebeğini, alkarısına karşı korumada kulla-
nılan bu taşın varlığı ve fonksiyonu ilk defa Ağrı’da 1982 yılında halk inanç-
ları çalışmalarına yansımıştır. Al boncuğu olarak bilinen ve evden eve dolaş-
tırılarak lohusa hanımların al karısından korunmalarını sağlayan mavi veya 
kırmızı bir boncuk vardır. Bu ortası delik boncuk bir iple boyna asılır.

Erzincan’da16, Bayburt’ta17 ve Ardahan halk kültüründe18 bu konuda araş-

12 Veli Cem Özdemir-Yaşar Kalafat, “Ahmet Yesevi’den Günümüze Anadolu ve Aras Vadisi 
Türk-İslâm Kültür Coğrafyasında Memoratlar” Türk Halk İnançları Araştırmaları I, Me-
moratlar-Astral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018.

13 Yaşar Kalafat-Ali Osman Abdulrezzak, “Kızıl/Al-Kızılbaş/Alevi ve Al Ruhu/Al Karısı//Al 
Basması/Al Ocağı Bağlantılarına Dair”, Türk Halk Bilimi İnanç Araştırmaları VII, Mitos-
tateji 3 Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin-Albıs-Al Al Karısı), Avrasya Stratejik Araştır-
malar Merkezi Yayınları, İstanbul, 2020, s. 13-25

14 Yaşar Kalafat, “Ağrı ve Çevresi Halk İnançlarında Alem Değişme ve Değiştirme Tıbıkı 
Taşı/Göy Boncuk/Al Taşı”, Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sem-
pozyumu, Ağrı, 20-22 Nisan 2020.

15 Yaşar Kalafat, age. 
16 Yusuf Ziya Sümbüllü-Yaşar Kalafat, “Erzincan Salur Köyü Türkmenlerinin Halk İnançla-

rında Arkaik İzler”, Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, (ed. Yaşar Kala-
fat-Muhammed Avşar-Ahmet Turan), Ankara, 2017, s. 185-205 

17 Zübeyir Işık, “Mitolojik Bir Varlık Al Karısı: Elmalı Köyü Örneği”, II. Uluslararası Deve-
li-Aşık Seyranı Türk Kültürü Kongresi-Türk Kültürü Bildirileri, 10, 12, 13 Ekim 2019 s. 
492-501.

18 Cansu Irmak, “Ardahan Yöresi Davranış ve Uygulamalarında (Boncuk)” II. Uluslararası 
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tırmalar yapılmış; bulgularımızı teyit ve tekâmül ettiren bilgiler derlenmiştir.19

Kumuk Türklerinde, “Hal Anası” bazen muncukla/boncukla da tutulur.20 
Hun Hükümdarı Attila’nın babasının adının da Muncuk idi.21

Boncuğun bilhassa mavi boncuğun koruyucu gücü olduğu, nazarı önledi-
ği, bu maksatla hayvanlara ve çocuklara takıldığı bilinir. Bazen omza, bazen 
kolyeye ve bazen de beşiğe takılır. Saç örgüsüne dâhil edilir. Sığırların tas-
ma ve alınmalarına, atların koşum takımlarına takılır.22 Bize göre al boncuğu, 
yada taşı türünden bir taştır. F. Bayat, bu muncuğun/boncuğun hansı uşağın 
boynundan asılarsa, albastıdan korunacağı tespitini yapmıştır.23

Batı Karadeniz’de, kırk basmasından korunmak için bilinen tedbirler 
uygulanırken al kırk basan kişinin hastalanmaması için, bulgur tartılan 
değirmen taşına 3 kez su konur, kırk basan kişi bu suyla yıkanır.

Kırk basmasından doğan rahatsızlığı engellemek için çocuk, Acıkavak 
Türbesi’ndeki asa suyu olarak bilinen şifalı su ile aydaş taşı üzerinde banyo 
yaptırılır. İki rekât ziyaret namazı kılınır, Kur’an-ı Kerim okunur, burada 
yatmakta olan Murat Dede’ye dua edilir.24 Bu bilgi ile kırk basmasını 
önlemek basmasına uğramış çocuklar için al ocağına gidildiği gibi, kırk 
baskınına uğramış çocuklar için de türbelere gidildiği tespiti yapılmış 
olmaktadır. Aydaş çocukların şifa bulmaları için üzerinde banyo yaptıkları 
bir taş da Tosya’nın Kılkuyu köyünde vardır ve “Dibek Taşı” olarak bilinir. 
Aynı amaçla yararlanılan Orta Bercin köyündekinin belirli bir ismi yoktur. 
Çiftler Köyü’ndeki Ebe Deresi olarak bilinen yerdeki taşın üzerinde de 
marazlı çocuklar yıkanırlar25.

Al Taşı gibi inanç içerikli sırlar içeren benzeri başka taşlar da vardır. Soma 
Manisa’da kırsal kesimde yerde rastlanılan delikli taş, yerden kaldırılır bir 

Develi-Aşık Seyranı Türk Kültürü Kongresi-Türk Kültürü Bildirileri, 10, 12, 13 Ekim 2019 
s. 295-300. 

19 Yaşar Kalafat, “Ağrı ve Çevresi Halk İnançlarında Alem Değişme ve Değiştirme Tıbıkı 
Taşı/Göy Boncuk/Al Taşı”, Cumhuriyet Devrinin Serhat Vilayeti Ağrı Uluslararası Sem-
pozyumu, Ağrı, 20-22 Nisan 2020.

20 Aynur Gazenferkızı Kurbanova age.
21 Aynur Gazenferkızı Kurbanova age.
22 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.
23 Aynur Gazenferkızı Kurbanova age.
24 Tuba Karabüber, Tosya Halk İnanışları, Tosya Belediyesi Kültür Yayınları, (1. baskı), İs-

tanbul 2018, s. 61.
25 Tuba Karabüber age. s. 61. Beydili, C. (2003), Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Ki-

tap Yayın, Ankara.
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ağaç dalına veya duvarın üstüne konulur ve onun dişiliği temsil ettiğine 
inanılır.26

Bu tür taşların “kırk basması” ve “aydaş” hastalıkları için de keza 
koruyucu ve kurtarıcı oldukları inancı, Anadolu’da olduğu gibi Türk 
kültür coğrafyası genelinde de vardır. Bu inanç taş kültü içerisinde yer 
alırken, Türk kültürlü halkların halk inançları arasında bir inanç kodu 
oluşturmuştur. Türk mitolojisi ve eski Türk inanç sistemi içerisindeki 
konumu tespit edilebilmektedir.

“Al sözünün ateşle olan ilişkisinden hareketle, Yakutlardaki aile ocağının 
ateşi “al ateş” oluşu, bunun kötü ruhtan ziyade, koruyucu ruh olduğunu dü-
şündürür.”27 (Beydili, 2003, s. 41) şeklindeki açıklama, iyelerde ak özellikleri 
ve kara özelliklerinin farklı nispetlerde bulunabildiği şeklindeki görüşümüzü 
teyit etmektedir.

Sacide Çobanoğlu’nun bir çalışmasından28 hareketle bir değerlendirme-
mizde, “Ak ve kara iye özelliği olan, ak iyelerden en belirgini konumunda 
bulunan, mitolojik döneme kadar varlığının tespiti yapılabileni günümüz Türk 
kültür coğrafyasının her kesiminin halk inançlarında yaşamakta olan “Umay 
İyesi” için, “Dönemler değişine bir kara iye olarak bilinen alkarısı, ‘al ruhu’na 
mı dönüştü?”29 demek oldukça zordur. Bizdeki bilgiler bu teşhisi doğrulama-
maktadır. Mevcut bilgilerin bize söylettiğine göre, bütün ak iyelerde belirli bir 
nispette de olsa kara iye özelliği ve keza, kara iyelerde de sınırlı da olsa ak iye 
özelliği vardır. Ak özelliği baskın olan iyeler, “ak iye” ve kara özelliği baskın 
olanlar “kara iye” kimlikleri ile biliniyorlar. Saçı, adak ve kurban; âdeta kara 
iyelerin şerrinden korunmak ve ak iyelere şükran anlatmak içerikli uygulama-
lardır. Saçı ile kara iyenin kara özelliğinin tezahürü önlenirken, aynı yöntemle 
ak iyeye âdeta şükran ifade edilmiş olur.30

Beydilli’nin diğer bir açıklaması da irdelenmeye çalışılan konudan ta-
mamen bağımsız değildir. O, Ayrıca al sözünün, eski İran dinlerinde olduğu 

26 Kaynak Kişi: Soner Dere, Hacı Bayram Üniversitesi Rehberlik Bölümü öğrencisi, 30 Ara-
lık 2019.

27 Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt, Ankara, 2005 s. 41
28 Sacide Çobanoğlu, “İdil-Ural Bölgesiyle Bursa Folklorunda Su Dünyası Bağlamında De-

ğişen ve Dönüşen Olağanüstü Bir Varlık Olarak Peri Kızları” Motif Uluslararası Genç 
Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 15-16 Mayıs 
2019.

29 Yaşar Kalafat, “Develi-Panel-Panel-Notlar Programatik ve Stratejik Arayış Denemesi, 
Halk İnançları-Mitoloji Güzergâhında Halk Sofizminin Yeri ve Önemi”, Develi-2019.

30 Yaşar Kalafat, “Develi-Panel-Panel-Notlar Programatik ve Stratejik Arayış Denemesi, 
Halk İnançları-Mitoloji Güzergâhında Halk Sofizminin Yeri ve Önemi”, Develi-2019.
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üzerinde durulan “Al Tanrısı”, Arapçadaki Allah sözcüğü ile de ilişkilendirile-
bileceği üzerinde durulmaktadır. 31(Beydili, 2003, s. 41). 

Bu noktada albastı isimlendirmesindeki bastı, basmak ile alkarısı adlan-
dırmasındaki al arasındaki bağlantı üzerinde de durulabilmelidir. Basmak, 
“boyunduruğuna, hâkimiyetine almak” anlamında kullanılan daha ziyade kara 
güçlere, kara iyelere ait fiil olarak bilinir ve büyü türleri arasında yer alır. Al 
ruhu, albasması fiilinin faili olmalı diye düşünüyoruz.32

Albastı türünden varlıkların şeytani varlıklar olduğu açıklamasından son-
ra, cinlerin de imanlı cinler ve imansız cinler olarak yapılmış tasnifleri de bili-
nirken, halk inanmalarında yaşamakta olan mitolojik verilerle semavi dinlerin 
ortak özellikleri arasında bu tespite de yer verilebilir, kanaatindeyiz.

Azerbaycan mitoloji çalışmalarında ak ve kara iyelerin birlikteliği hâli, 
Harmoniya (Yaxşı) ve Pisin vahdeti ve tarazlığı, olarak açıklanmaktadır.33 Bu 
hâl, “ak” ve “kara”nın “iyi” ve “kötü”nün birlikteliği, etkinliği hâlidir.

Hakaslar, Ağ Ana Humay’ın aynı zamanda antipotunu Kara Ana, Hu-
may’ı yaratmışlardır. Kara Humay, kendisini gösterdiği zamanlar bebeklerin 
sık sık öldüğü dönemlerdir (…) “Böyle hesap edilir ki Kara Humay, ölen uşa-
ğın ruhunun “kara hissesi”dir. Humay ve diğer “sema” görevlileri arasında o 
kadar benzerlikler olsa da fark yalnız ad ile kendisini gösterir.”34 demektedir.

Bu açıklamadan şunu mu anlamak durumundayız? Her ak iyenin bir kara 
iye boyutu veya kara iye olarak da tezahürü vardır. İyelerden ak iyelerden ak 
boyut veya aklık nispeti, onun ak olarak tezahürünü ve kara iyelerin de kara 
boyutu, karalık nispeti vardır ve onun karalığını da bu nispet, bu yüzde belir-
lemektedir. Ak ve kara özelliklerin dengelendiği hâllerden mesela boz, alaca, 
kır, yukarıda izahı yapılmaya çalışılan çıkış noktasından hareketle bir çıkarım 
yapılabilir mi?

Kazan Türklerine göre şer bir ruh olan albastı, yolcuları yolundan da ede-
bilmekte ve hançer kınından korkmaktadır. Teleütlere göre almıs ve albastı, 
“erlik”in emrindeki güçlerdendir. “Ulu Ana” ve “Yer Ana” kümesine dâhil-
dirler.

31 C. Beydili, Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, Ankara, 2003.
32 Yaşar Kalafat, “Develi-Panel-Panel-Notlar Programatik ve Stratejik Arayış Denemesi, 

Halk İnançları-Mitoloji Güzergâhında Halk Sofizminin Yeri ve Önemi”, Develi, 2019.
33 Mustafa Mirzeler-Aqşin Caferov, “Azerbaycan Miflerinde İlan Motifi” Yeni Türkiye, S 

107, Azerbaycan Özel Sayısı, Haziran 2019, s. 118-140.
34 Pehlivan, 2012, s. 176.
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Bu tespitten hareketle konu ile ilgili iki husus üzerinde daha durulabilir. 
Bunlardan birisi kara iyelerden birisine mal edilen bir özellik, sadece ona ait 
değildir; diğer kara iyelerde de görülebilmektedir veya halk inançlarında yer 
alan bilgileri kaynaklar aktarırlarken kara iyeler ile onların fonksiyonlarını 
karıştırmaktadırlar.

Diğer husus ise demir ve demirden mamul eşyalar sadece alkarısı için 
değil, tüm kara iyeler için koruyucu konumundadırlar. Bu konuda bazı örnek-
lemeler yapılır.

Bölgede alkarısından korunmak için doğum yapan annenin yanına ko-
ruyucu olarak konulan nesnelerin arasında iğne, çuvaldız, çivi, silah, bıçak, 
kama, kılıç gibi çeşitli demir aksam da vardır. Kazan-Ankara ve çevresinde 
yatırın sarığına iğne batırılır, sonra o iğne hasta kimse tarafından şifa bulması 
inancıyla kendisine ait bir sarığa takılır.35 Bu noktada demir kut iletici konum-
dadır.

Demirin, görünmeyen şer güçlere karşı koruyucu olduğu inancı, Diyar-
bakır halk inançlarında da vardır. Diyarbakır Kalesi Efsanesi’nde; Diyarba-
kır’daki halkı birbirine düşüren şeytanı, Diyarbakır evliyalarından birisi yaka-
lar ve onu demir parçası hâline sokup İçkale’nin Saray Kapısı’nın üst tarafına 
zincirler. Bu kapıdan girenler “Şeytana lanet olsun.” diyerek girerler.36 Demir, 
kara iyelere karşı koruyucu iken kara iye demire dönüştürülmüş olmaktadır.

Demir-ateş-kara ve dev-ejderha bağlantılı bir Diyarbakır efsanesinde 
de Karacadağ’ın tepesindeki kara bir ejderha, nefesi ile etrafını alev topuna 
dönüştürmüş. Günün birinde gökten inen demir zincir, ejderhayı boynundan 
yakalayıp gökyüzüne çekmiştir.37 Bu tespitte demir; uyarıcılıkta, ikazda, aracı 
konumundadır.

“Albastı tüfek sesinden korkar. Loğusa, albastı olursa tüfek patlatmak 
âdettir. Demirciden ve ocaklı adamlardan da korkar. Öyle muktedir demirci 
ustalar ve ocaklılar vardır ki, bunların bir mendil veya külahı albastıyı korkut-
maya kâfi gelir.38 Demirle iştigal, kara iyelere karşı demirciye koruyucu güç 
veriştir.

35 H. Karataş, “Kazan ve Çevresindeki Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve Uygulamalar” (Bil-
diri), IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Kazan-Ankara, 2016.

36 Ş. Beysanoğlu, Kültürümüzde Diyarbakır, Ziya Gökalp Derneği Yayınları, Ankara, 1992, 
s. 104-105.   

37 Ş. Beysanoğlu, Kültürümüzde Diyarbakır, Ziya Gökalp Derneği Yayınları, Ankara, 1992, 
s. 105.

38 A. İnan, Makaleler ve İncelemeler-I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1968, C I, s. 
260-261.
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Güney Azerbaycan’dan yapılmış, alkarısının al ocağı olduğunu gösteren 
bir tespite göre; “Bir gün bahçesinde çalışırken bir çiftçi yanında bir kadın gö-
rür. Kadın kişinin bütün hareketlerini yansıtmakta, taklit etmektedir. Durumu 
gözleyen çiftçi, kendi el ve ayaklarını bağlar; kadın da onun gibi kendi el ve 
ayaklarını bağlar. Çiftçi yanındaki demir orakla kendi el ve ayaklarının ipini 
kesip el ve ayaklarını açar. Çiftçi, kadının demirden kaçındığını, el ve ayak-
larının ipini kesmede demiri kullanamadığı için başarılı olamadığını anlar. 
Bunun üzerine çiftçi, yakasındaki demir saçağı/kilitli iğneyi çıkarıp kadının 
yakasına takar; çiftçi, artık onu esir etmiştir. Kara iyenin kara gücünü, demir 
izale etmiştir.

Al sözünün ateşle olan ilişkisinden hareketle, Yakutlardaki aile ocağının 
ateşi “al ateş” oluşu, bunun kötü ruhtan ziyade, koruyucu ruh olduğunu dü-
şündürür. Ayrıca al sözünün, eski İran dinlerinde olduğu üzerinde durulan “Al 
Tanrısı”, Arapçadaki Allah sözcüğü ile de ilişkilendirilebileceği üzerinde du-
rulmaktadır.39

Alkarısı dişi bir iye iken; bu kadının kendi âleminde erkeği ve çocukla-
rı da olduğu derlenen bilgilerden bilinirken; diğer taraftan cinlerin de kendi 
âlemlerinde aile hayatları olduğuna, aynı zamanda erkek ve dişilerinin insa-
noğlundan erkek ve dişilerle temas hâlinde olabildiklerine dair bilgiler de var-
dır. 40

Al ruhunun kızlara erkek, erkeklere kız donunda/şeklinde görülür olması, 
“ters inancı” ile izah edilebilir mi? Ying-Yangla ilişkilendirilebilir mi?41

Alkarısı; demir, demirci, her türlü demir aksamdan çekinir, kaçınır, kor-
kar iken baş albısın baştan aşağı demir giysili olması, kara iyeler arasında bir 
ayraç unsuru olabilir. Nitekim Demir Tırnak, Demir Pençe isimli kara iyelere 
de rastlamaktayız.42 Bu ikilemin de izaha ihtiyacı vardır.

Beydili’nin açıklamalarına; çalışmamızın amacı olan tespit, tanımlama 
ve tasnif bakımdan incelediğimiz bölgeden derlenmiş bulgulardan hareketle 
bazı değinmeler yapılabilir.

Alkarısı’nın mekânı, Diyarbakır ve çevresinde de sulardır. Su kenarları, 
değirmen bentleri, çıkardıkları ciğerleri yıkayıp yedikleri yerlerdir. Bunlar, 

39 C. Beydili, Türk Mitolojisi: Mitolojik Sözlük, Yurt Kitap Yayın, Ankara, 2003, s. 41. 
40 Y. Kalafat, “İran Türkoloji’sinde Halk Bilimi Çalışmaları ve Genel Türkoloji İçerisindeki 

Yeri” [Bildiri], IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Kazan-Ankara, 2016.
41 Y. Kalafat, “Türk Halk İnançlarında Ters Motifi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1997, S 

123, 15-19.   
42 Y. Kalafat, agy.
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insanoğlunun esaretinden kurtuldukları zaman da koşup suya atlar, orada kay-
bolurlar ve dalgalanan suyun yüzüne kanları çıkar ve bu hâl onun kendi âle-
minde cezalandırıldığı şeklinde açıklanır. 43

Doğum esnasında, doğum yapan kadının eşi, bir akarsuya girer; suyu 
hançerlemeye başlar. Böylece alkarısının zararına hançeri ile mâni olunduğu-
na inanılır.

Doğum yapan kadın, alkarısı zarar vermemesi için yalnız bırakılmaz 
iken; bilhassa geceleri yalnız bırakılmamasına özen gösterilir. Cin tayfası ise 
geceleri daha aktiftirler ve ayrıca gece cini diye bilinen bir cin türü vardır.

Alkarısı diğer kara iyelerin fiziki yapıları ile karıştırıldığı gibi, alkarısı ile 
ilgili fiziki tanımlamalar da çok kere farklıdırlar. Çoğunluğun tanımında ortak 
olan nokta, çirkin ve iri yarı oluşudur.

Farklı bölgeden yapılmış tespitlerde, alkarısı-bolluk içerikli temenniler-
deki bolluk, oldukça farklı bir bolluktur. Yakasına iğne takılarak esir alınan 
alkarısı, esir olduğu hanenin hizmetine girer; pişirdiği yemek, yoğurduğu ha-
mur, hazırladığı pekmez hiç bitmez; o çok hamarattır. Her işi çok çabuk yapar. 
Ancak bir gün azat olma imkânı bulduğu zaman, veda konuşmasında; “Çok 
kazanın, ekininiz çok bol olsun, ama zenginlik görmeyin.” türünden dualar 
yapar. O çıkıp gittikten sonra esir edildiği ev çok kazanır ama bir türlü zengin 
olamaz. Âdeta zenginlikle fakirlik bir ikilem oluşturmuştur.

Yaptığımız derlemelerde bölgede erkek albastı tipine rastlanmamıştır ve 
bölge halkı baş albastı tanımına yabancıdır. Kara iyelerin don değiştirdikleri 
bilinirken ve farklı donlara girebilmek alkarısı için de mümkün iken alkarısı-
nın farklı cinsiyette göründüğüne dair tespit de yapılamamıştır.

Manisa’da al renk hem olumlu hem de olumsuz bir semboldür. Nişan 
kurdelesinin ve geleneksel gelin başlığının al olması, gelinlerin beline al ku-
şak/bekâret sembolü bağlanması, al renk ile gelin olmak eyleminin birbiri ile 
ilişkilendirilmesi inancı ile ilgisindendir. Bu nedenle evlenmek isteyen genç-
ler, Yedi Kızlar Türbesi’ne, nişanlı iken ölen birinin nişan kurdelesini asarlar. 
Ayrıca rüyada al görmek bir işin tez olacağını gösterir. Alın olumsuz çağ-
rışımları ise özellikle albastı ile ilgilidir. Ancak albasmasına karşı çocukları 
koruyan nesneler arasında al kurdele de vardır. Dolayısıyla “al” ın olumlu ve 
olumsuz özellikleri bir aradadır 44(Pehlivan, 2012, s. 176). Biz bu tespit ve 

43 Y. Kalafat, “Doğu Anadolu’da Kara İyeler ve Onlara Dair Halk İnançları” (ed. Hayati 
Beşirli), Cihat Özönder Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 
2012 s. 175-202.

44 Pehlivan, agy., s. 176.
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teşhisi, Gence-Azerbaycan’da yaptığımız çalışmada da yaşadık. 45 Al, hasma 
karşı koruyucu iken; hasım için korkutucudur.

Sonuç

Bu çalışmamızda, alkarısı inancı bağlantılı ateş, taş, su motiflerine, fonk-
siyonlarına mitolojik muhtevalarından hareketle yer verilmeye çalışıldı. Bu 
motifler, Türk halk kültüründe kült oluşturan mitolojik muhtevalı objelerdir.

Evvelce yapmış olduğumuz alkarısı içerikli çalışmada, Türk kültür coğ-
rafyası halkları arasında yaşamakta olan alkarısı inancı ele alınmış; karşılaş-
tırmalar yapılma cihetine gidilmişti. Bulgular arasında varsa farklılıklar ve 
aynılıklara işaret edilmişti.

Bu seri çalışmanın yeni bölümünde, semavi dinlerden İslamiyet, Hristi-
yanlık, Musevilik ve ayrıca Sümer dinî hayatında alkarısı inancını ele almayı 
düşünüyoruz

45 Y. Kalafat, “VIII. Atatürk Kongresi-Gence, Şirvan Seyahat Gözlemleri ve Türk Halk 
İnançları Kültüründe Kızıl’ın Mitolojik İçeriği”, Serhat Kültür, Eylül-Ekim 2016, s. 42-44.  





TÜRKÇE “-mA” OLUMSUZLUK EKİ ÜZERİNE

Mahir KALFA*

Türk dil bilgisinde bugün dahi uzmanlarca tartışılagelen pek çok konu 
bulunmaktadır. Bunlardan biri de Türk dili araştırmalarında yapı bilgisinin ko-
nusu olan olumsuzluk morfeminin işleviyle ilgilidir. “-ma, -me” olumsuzluk 
morfeminin yeni bir anlam mı oluşturduğu, yoksa eylem çekiminde kip ka-
tegorisinde bir görev mi yüklendiği sorusu tam bir açıklık kazanmış değildir. 
Konu bugün daha da ileriye taşınarak yapım ve çekim eklerinin dışında yeni 
bir kategoride de değerlendirilmektedir. Bazı çalışmalarda bu ve diğer bazı 
ekler; ara ekler, sıra dışı ekler ve temsil ekleri gibi adlandırmalar altında ele 
alınmaktadır. Literatürü bu konuyla ilgili olarak değerlendirerek ve buradan 
hareketle bir sonuca varmak gerekmektedir.

Ahmet Cevat Emre, Türk Dilbilgisi adlı eserinde, “Fiilden Fiiller” ana 
başlığı altında  “I. Fiilin anlamını değiştiren morfemler. II. Fiillerin çatısını 
kuran morfemler” olmak üzere fiilden fiil yapım eklerini iki gruba ayırmıştır 
(Emre 1945: 211). Ahmet Cevat Emre, “-ma, -me” olumsuzluk ekini bu grup 
içinde değerlendirmemiştir. Emre, “Eylem Görünüşleri” başlığı altında “-ma, 
-me” olumsuzluk ekinden de söz etmektedir. Başarma görünüşünün olum-
suzu: e- yapılı temel üzerine kurulur: Söylediğinizi işidemedim. “İşitmeğe 
gücüm yetmedi, fırsat bulamadım…” vb. (Emre 1945: 189). Buradan da an-
laşılıyor ki, “-ma, -me” olumsuzluk eki, çekimde yer alan bir morfem olarak 
görülmüştür.

Jean Deny, Türk Dil Bilgisi adlı eserinde “Fiil Çekim Ekleri” başlığı al-
tında konuyu ele almıştır. Deny, “-ma, -me” olumsuzluk ekini de fiil çekimi-
nin olumsuzluk kategorisinde yer alan bir ek olarak değerlendirmiştir (Deny 
2012: 344). Yeni Osmanlıcada geniş zamanın olumsuzu ve yeterliğin olum-
suzu teklik ve çokluk birinci kişilerde kuralsızlık gösteriyor: sevmem yerine 
sevmezim, sevmeyiz yerine sevmeziz (Deny 2012: 363).

* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi.
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Gramerimizin klasik kaynaklarından biri olan Muharrem Ergin’in Türk 
Dil Bilgisi adlı eserinde, “Fiilden Fiil Yapma Ekleri” başlığı altında ilk sırada 
“-ma, -me” olumsuzluk eki ele alınmaktadır. Bu ek eski Türkçeden beri kulla-
nılan ve işleklik derecesi en geniş olan fiilden fiil yapma ekidir. Bu ekin vur-
guyu üzerinden atmak gibi umumiyetle çekim eklerinde görülen, fakat yapım 
eklerinde çok nadir bulunan hususi bir durumu vardır ( Ergin 1962: 190,191).

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı eserinde “-ma, -me” olum-
suzluk ekini “Fiillerin Çekimi” konusu içerisinde ele almış ve bu eki bir çekim 
eki olarak değerlendirmiştir. “Olumsuz Fiiller ve Soru” başlığı altında konu 
ele alınmıştır. Fiil çekiminde olumsuzluk ve soru kavramları da yukarıda in-
celediğimiz dört kavrama benzer şekilde yer alır. Bunlar da dilimizde ayrı ek-
lerle ifade olunurlar ve çekimli fiilin yapısında belli yerleri vardır (Banguoğlu 
1974: 452).

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı eserinin “Fiil Kipleri” başlığı 
altında olumluluk ve olumsuzluk kategorilerine yer vermiş, “-ma, -me” olum-
suzluk ekini bu bölümde değerlendirmiştir: Fiillerde olumluluk, olumsuz-
luk eylemin yapıldığını anlatan fiil şekline olumlu fiil denir: gittim, gezdik, 
okuyalım, gel… gibi. Eylemin yapılmadığını anlatan fiil şekline olumsuz fiil 
denir: gitmedim, gezmedik, okumayalım, gelme… gibi (Ediskun 1963: 173, 
174).

Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi adlı kitabında “-ma, -me” olumsuzluk eki-
ne, yapım ekleri içinde yer vermemiştir. Gencan, “Fiil Kipleri” bölümünde 
(Gencan 1966: 187) “Fiillerde Olumsuzluk” başlığı altında eke yer vermiş-
tir. Olumsuzluk eki almamış bütün fiiller olumludur. Gelmedi, okumayacak, 
çalışmamalısınız, dinlemeyiniz… Görülüyor ki olumsuzluk kavramı fiillere 
–me ekiyle katılıyor (Gencan 1966: 201). Buradan anlaşılıyor ki Gencan da 
bu eki bir çekim eki işleviyle değerlendirmektedir.

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi adlı eserinde, 
“-ma, -me” olumsuzluk eki için “Fiil kök ve gövdelerinden olumsuz fiiller tü-
reten bir ektir. i- ek-fiili dışında her fiil kök ve gövdesine gelebildiği için Türk 
dilinin en işlek türetme eki durumundadır.” demektedir (Korkmaz 2003: 128).

H. İbrahim Delice, “Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi Denemesi” adlı ma-
kalesinde Türkçenin eklerini yedi gruba ayırmıştır: “1. Genişletme Ekleri, 2. 
Durum Ekleri, 3. Kurucu Ekler, 4. Dönüştürücü Ekler, 5. Yapım Ekleri, 6. Bü-
tünleşik ekler, 7. Temsil Ekleri” sıralaması içerisinde “-ma, -me” olumsuzluk 
eklerini ilk grupta genişletme ekleri içerisinde değerlendirmiştir: “Fiili Geniş-
leten Ekler, Olumsuzluk Eki”. Fiili olumsuzluk kavramıyla genişleten –mA ve 
–mAz ekleri kimi çalışmalarda yapım eki kimi çalışmalarda çekim eki olarak 
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verilmektedir. Oysa bu ek, eklendiği fiillere sadece olumsuzluk kavramı kat-
maktadır. –mA: sev-ME-di, oku-MA-dı (Delice 2000: 226).

Talat Tekin, Makaleler 1 Altayistik, adlı eserinde, “Olumsuzluk Eki 
‘-ma/-me’nin Etimolojisi” başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Ekin vurgusuz 
olmasının aslında iki kelimeden oluşan birer kelime grubu veya ibareyle iliş-
kilendirilebileceğini ileri sürmektedir: Türkçede kişi eklerinin vurgusuz ol-
malarının nedeni bu eklerle kurulmuş şekillerin aslında iki kelimeden oluşan 
birer kelime grubu veya ibare olmalarıdır: gelir’-im, gelir’-sin, gelir’-iz, ben’-
im, sen’-sin, ne’-yiz vb. İki kelimeden oluşan bu ibarelerde vurgu kurallı ilk 
kelime veya ilk kelimenin son hecesi üzerine düşüyordu (Tekin 2003: 247) 
demekte, Türk dillerinde vurgusuz eklerin en önemlilerinden biri de fiille-
rin olumsuz çatılarını kuran   -ma/-me ekidir: gel’-me, git’-me, otur’-ma gibi 
(Tekin 2003: 247). Türkçe olumsuzluk ekinin vurgusuz olması, bununla ku-
rulmuş fiil şekillerinin de aslında iki kelimeden oluşan bir grup veya ibare 
olduğunu gösterir, demiş ve bu ekin kökeni veya türeyişi üzerine görüş ileri 
süren araştırmacıların teorilerini de eleştirel olarak açıklamıştır (Tekin 2003: 
248). Anlaşılmaktadır ki Tekin, “-ma, -me” olumsuzluk ekini bir çekim eki 
olarak görmeyip çatı ekleri gibi söz yapımında yer alan bir öge olarak tasar-
lamaktadır.

Gürer Gülsevin, Türkçede “Sıra Dışı Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlan-
ma Sorunu Üzerine” başlıklı makalesinde Türkçenin eklerini dört ana gruba 
ayırmış, “-ma, -me” olumsuzluk ekine dördüncü grupta “Kategori Ekleri” adı 
altında yer vermiştir: Kategori Ekleri (Bunlar sözlüksel kelime de türetmez, 
kelimelerde tür değişikliği de yapmaz. Cümle içinde öge belirlemek ve ilişki 
kurmak gibi bir fonksiyonları da yoktur. Kelime bu ekleri almadan önce cüm-
lede ne görev üstlenmişse, ekleri alınca da aynı durum devam eder. Eklendik-
leri kelimelerin kendileri ile sınırlı kalan değişik özellikler katarlar (Gülsevin 
2004: 1279-1280). Gülsevin, bu açıklamayı yaptıktan sonra yedi kategoride 
ekleri sıralar. Bunlardan biri de yedinci sırada gösterilen olumsuzluk katego-
risidir (-mA) (Gülsevin 2004: 1280).

Cahit Başdaş, “Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler” adlı çalışmasında 
olumsuzluk eki “-ma, -me”ye dokuz kategoriden biri olarak “Ara Ekler” kü-
mesinde yer vermiştir. Bunlar sırasıyla 1. İsim-fiil ekleri, 2. Sıfat-fiil ekleri, 3. 
Zarf-fiil ekleri, 4. Çatı ekleri, 5. Olumsuzluk eki (-mA), 6. Çoğul eki (+lAr), 7. 
Eski yön gösterme eki (-GArU), 8. Eski vasıta eki +(I)n, 9. Eşitlik eki +ÇA’dır 
(Başdaş 2006: 5).

Zikri Turan, “Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları” başlıklı 
makalesinde “-ma, -me” olumsuzluk ekini yapım eklerinin görev alanının dı-
şında değerlendirmiştir: Fiilin anlamı olan hareketin sonucunu olumlu/edimli 



370 Türkçe “-mA” Olumsuzluk Eki Üzerine

ya da olumsuz/edimsiz kategorize eden ek: Olumluluk/Olumsuzluk eki (Tu-
ran 2018: 103).

Görülmektedir ki “-ma, -me” olumsuzluk eki, bazı eserlerde1 bir yapım 
eki olarak değerlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda da ek, bir çekim eki olarak 
kabul görmüştür.2 Oysaki bu ek, bir yapım eki olmaktan çok uzak olmakla 
birlikte, tam bir çekim eki olarak da değerlendirilemez. Zira bu konuyla il-
gili olarak H. İbrahim Delice (2000), Gürer Gülsevin (2004), Cahit Başdaş 
(2006) ve Zikri Turan (2018) gibi araştırmacılar, konuya farklı bakış açıları 
getirmişlerdir. “-ma, -me” olumsuzluk ekinin yapım ve çekim ekleri dışında 
ara grup diyebileceğimiz yeni bir kategori içerisinde değerlendirilebileceğine 
işaret etmişlerdir.

Bizce de konu bu bakış açısıyla ve diğer farklı görüşlerle de ele alınmalı 
ve işlenmelidir.

1. Sözcüğe yeni bir anlam katmaması: Yemek ve yememek iki farklı kav-
ram değildir. “-ma, -me” olumsuzluk eki yapım eki olsaydı yeni bir kavram-
dan söz edilebilirdi: görmek ≠ görmemek, bilmek ≠ bilmemek, düşünmek ≠ 
düşünmemek… Bu örneklerde de görüldüğü üzere fiillerin olumsuz formları 
yeni anlamda kelimeler değildir.

2. Sözcüğün işlevini değiştirmemesi: Fiilin çatısında özne ve nesne iliş-
kisi bakımından bir değişiklik oluşturmaması. Bu anlamda olumsuzluk eki 
“-ma, -me” cümlede, cümleyi olumsuz yönden güçlendiren zarflarla ilişkili-
dir. “Cengiz bir daha buralara uğramadı.” Burada bir daha zarfı, uğramadı 
olumsuz yargı taşıyan yüklemiyle ilişkilidir. “O, beni hiç anlamadı.” cümle-
sindeki hiç zarfı, anlamadı olumsuz yargı taşıyan yüklemiyle ilişkilidir.

3. Leksik bir öge oluşturmaması: “-ma, -me” olumsuzluk ekini almış fi-
iller, sözlüklerde madde başı olarak yer almamaktadır. Türk Dil Kurumunca, 
kişiler tarafından veya özel kurumlarca hazırlanan Türkçe sözlüklerde olum-
suz fiil tabanlarına yer verilmemiştir. Bu tür çalışmalarda düşünmek fiiline 
madde başı olarak yer verilirken, düşünmemek fiilinin açıklamasına madde 
başı olarak yer verilmemiştir. Ancak bir ibarenin (deyim, atasözü vb.) içinde 
yer aldığında olumsuz fiil tabanına yer verilmektedir: kulak asmamak (Saraç-
başı 2010: 817), kulaklarına inanamamak (Saraçbaşı 2010: 819), elinden bir 
iş (şey) gelmemek (Saraçbaşı 2010: 429); aç ayı oynamaz, aç ne yemez tok ne 
demez (Türkçe Sözlük 2010: 13).

1 M. Ergin, Z. Korkmaz, T. Tekin.
2 J. Deny, A. C. Emre, T. Banguoğlu, H. Ediskun, T.N. Gencan.
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4. Üzerine yapım eki alamaması: Yapım eklerinden sonra gelmesi, bu ek-
ten sonra yapım ekleri gelememesi; çatı eklerinden sonra yer alması yani çatı 
eklerinin olumsuzluk ekinden sonra gelememesi: kandırılmamak (kanmadırıl-
mak şeklinde değil), sevinmemek (sevmenmek şeklinde değil). Ancak fiilimsi 
eklerinden –mA, -mAk, -Iş istisna durumdadır. Olumsuzluk eki “-ma, -me”, 
çatı ekleri ile söz konusu mastar eklerinin arasında yer almaktadır: düşün-dür-
ül-me-y-iş, sev-in-e-me-me, karşı-la-ş-tır-ıl-ma-mak…

5. Fiilin olumsuz formunu sağlaması: Bu ekin fiil çekimlerinde türetme 
işlevi yoktur. Görevi olumsuzlamayı sağlamaktadır. Cümleyi (yargıyı) anlam 
bakımından olumsuzlar. “Erkin, sınavlarda başarılı oldu.” cümlesinde anlam 
bakımından olumluluk söz konusudur. “Erkin, sınavlarda başarılı olmadı.” 
cümlesinde ise “ma, -me” olumsuzluk eki, cümleyi anlam bakımından olum-
suzlamıştır.

6. Kendisinden önce hiçbir çekim ekinin yer almaması: Kişi, zaman, kip 
(emir, gereklilik vb.) eklerinin “-ma, -me” olumsuzluk ekinden önce geleme-
mesi. gel-di-m > gel-me-di-m (gel-di-me-m veya gel-di-m-me şeklinde değil), 
gel-iyor-du-k > gel-mi-yor-du-k (gel-iyor-ma-du-k veya gel- iyor-du-k-ma 
şeklinde değil), gel-sin > gel-me-sin (gel-sin-me şeklinde değil).

7. Olumsuzluk ekinin vurguyu bir önceki heceye taşıması: Ekin vurguyu 
bir önceki heceye taşıması, ekin yapım eki mi yoksa çekim eki mi olduğu hu-
susunda belirleyici değildir. Ancak Talat Tekin, “-ma, -me” olumsuzluk ekinin 
birleşik kelimeden enklitik (kelimenin ekleşmesi) yoluyla oluştuğunu ifade 
etmektedir (Tekin 2003: 250). Ekin vurgusuz oluşu tarihî dönemlerde ayrı ke-
lime oluşuyla açıklanmaktadır.

8. Fiil çekiminde yer alması: Cümlenin olumlu, olumsuz anlamını belir-
lemede etken olması, bu eki daha çok çekim kategorisine yaklaştırmaktadır. 
Bu nedenle “fiilin olumlu/olumsuz çekimi ve cümlenin olumlu/olumsuz an-
lamı” değerlendirmeleri kullanılmaktadır. Bu da cümlede fiil çekimiyle sağ-
lanmaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle ek, çekim eki kategorisine daha yakın 
görünmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Çalışmamızda, geçmişten günümüze Türk dilinin gramer kitaplarında 
ve konuyu ele alan araştırma yazılarında “-ma, -me” olumsuzluk ekine nasıl 
yer verildiğine dikkat çekilmiştir. Konuya dil bilgisi çalışmalarında genellikle 
yapım veya çekim eki tasnifi içinde yer verildiği ortaya çıkmaktadır. Günü-
müzde de sıkça tartışılan yapım ve çekim ekleri konusunun yeniden ele alınıp 
Türkçede ekler ve işlevleri yönünden cümleden hareketle değerlendirilip sı-
nıflandırılması gerekmektedir. Biliyoruz ki bazı çekim ekleri, yapım eki gibi 
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kullanılmaktadır. Çalışmamızda ele aldığımız “-ma, -me” olumsuzluk eki, 
bugün söz konusu nedenlerden dolayı araştırmacıların da dikkatini çekmiş 
ve hatta sosyal ortamlarda bile tartışma konusu olmuştur. Son dönemlerde-
ki konuyu monografik açıdan değerlendiren çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 
araştırmalarda “-ma, -me” olumsuzluk ekinin de bir genişletme eki mi olduğu, 
yoksa bir dönüştürücü ek mi kabul edileceği görüşleri ağırlık kazanmaktadır. 
Bu belirlemeler göstermektedir ki “-ma, -me” olumsuzluk eki, yapım eki gö-
revi taşımaz. Ancak bu eke tam anlamıyla da bir çekim eki de denemez çünkü 
üzerine yapım ekleri kategorisinde değerlendirilen mastar ekleri (-mA, -mAk, 
-Iş) gelebilmektedir: yazmama, okumamak, düşünmeyiş; kandırılmayış, se-
vinemeyiş, özlenmemek …

Bütün bunlar düşünüldüğünde farklı kullanımlar göz önüne alınarak konu 
yeniden ele alınıp değerlendirilmelidir.
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MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ  
TÜRKÇE SÖZLÜKLER HAKKINDA
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Giriş

Günümüzde yazma ve matbu olarak on binin üzerindeki dinî, tarihî ve 
edebî eser Mısır’ın çeşitli kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Türk edebiyatının anıt eserlerinden olan Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshasın-
dan biri de Kahire’dedir. Kahire’deki Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır 
Millî Kütüphanesi) ve Kahire Üniversitesinde olmak üzere toplamda 10.000 
dolayında Türkçe el yazması eser olduğu tahmin edilmektedir. 1

Mısır’daki Türkçe yazma eserler, el-Ezher Kütüphanesi, Kahire Üniver-
sitesi Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi, el- Mahed el-dini bi’s-Semihe, 
Rifea el-Tantavî Kütüphanesi bi’s-Sühac’da bulunmaktadır. Türkçe yazma 
eserlerin en fazla bulunduğu kütüphane, Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyyedir (Mısır 
Millî Kütüphanesi). Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe yazma eser bakımından 
en zengin kütüphane olup yapılan katalog çalışmasında 5154 eserin künyesi 
yer almaktadır. Bu yazma eserlerin katalog çalışmasında sırasıyla Hilmi Da-
ğıstani, Mehmet İhsan Efendi, Nasrullah Mübeşşir Tırazî’nin katkıları önem-
lidir.

Kütüphanedeki Yazma ve Matbu Koleksiyon İsimleri

Kütüphanede yazma eserlerle matbu eserlerin olduğu ünitelere özel isim-
ler verilmiştir. Koleksiyon isimleri verilirken çoğunlukla devlet adamlarının 
isimleri tercih edilmekle birlikte bazı bölümlerin isimleri kütüphaneye bağış 
yapanlara aittir. Basma ve yazma eserlerin bulunduğu koleksiyon isimlerini şu 
şekilde sıralamak mümkündür:

* Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. 
** Sohag Üniversitesi (Mısır). 
1 A. Kalyon, F. Kalyon, “Mısır’daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler,” International 

Journal of Languages’ Education 3, s. 3 (2015): 1-10. 
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- Hassa Koleksiyonu (“Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye”nin 1870’ten yani 
kuruluş yılından itibaren oluşan koleksiyonu); Kasr-ı Âbidin Koleksiyonu 
(Âbidin Sarayı); Abbas Hâlim Koleksiyonu (Abbas Halîm Paşa); Mustafa Fa-
zıl Paşa Koleksiyonu (Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu); Ahmed Teymur 
Paşa Koleksiyonu (Şaire Ayşe Teymûrî Hanım’ın kardeşi); Devâ’ir Koleksi-
yonu; Talat Paşa Koleksiyonu (Ahmed Talat Paşa, bu koleksiyon, “Edeb Türkî 
Tal’at” ve “Tal’at Türkî” olarak da isimlendirilmektedir.); Halil Ağa Koleksi-
yonu; Kavala Koleksiyonu (Muhammed Ali Paşa Koleksiyonu); Gavri Kolek-
siyonu: (Gûrî olarak da geçmektedir); Hüseynî Koleksiyonu (Ahmed el-Hü-
seynî); Kemâleddin Hüseyin Koleksiyonu; ez-Zekiyye Koleksiyonu (Ahmed 
Zeki Paşa’ya ait); İbrâhim Hilmi Koleksiyonu; Yûsuf Kemal Koleksiyonu; 
Mahmûd el-Felekî Koleksiyonu; Ömer Mekrem Koleksiyonu; Ali Celâl Beg 
el-Hüseynî Koleksiyonu; Ömer Tosun Paşa Koleksiyonu. “S” başlığı altında 
da Dârü’l-Kütüb’teki bilgisayar ortamında ve raflardaki kartlı sistemde klasik 
aramalar yapılabilmektedir. “S” olarak yapılan kayıt başlarındaki “S” demek 
lügat-ı Şarkiye/Doğu dilleri (شرقية لغات) olup bu bölümde bulunan “S” ünitesi 
içindeki Farsça, Türkçe ve İbranî dillerindeki matbu ve yazma eserleri kısmını 
göstermektedir.2

Söz konusu bu koleksiyonlarda bulunan Türkçe sözlükler aşağıdaki gi-
bidir. Eser isimlerinin yanı sıra nüsha sayıları, bulundukları yerler ve Tırazî 
Kataloğu’ndaki numaraları da verilmiştir.

Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’deki Türkçe Sözlükler

1. Lugat-ı Nimetullâh
Ciltli
Yazar Adı: Nimetullah b. Ahmed b. Kâdî Mübarek Rûmî (öl. 969/1561)
Müstensih: Muhammed bin Ahmed
Mecmu’daki 5. Eser
25-316 varaklar arası
Satır Sayısı: 18
Ölçü: 15x21 cm
Dili: Farsça-Türkçe
Telif Tarihi Hicri: -
İstinsah Tarihi: H 960
Bulunduğu Yer: Sarf u Nahv-ı Türkî Tal’at: 9
Katalog No.: 4158

2 Filiz Kalyon, “Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Matbu Divanlar,” Turkish Stu-
dies 15, s. 1 (2020): 247-278. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41726 
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Nüsha 2
Ciltli, nesih
Müstensih: -
Varak Sayısı: 212
Satır Sayısı: 21
14,50x23,30 cm
Dili: Farsça-Türkçe
Telif Tarihi:
İstinsah Tarihi: H 964
Bulunduğu Yer: Mecâmî Lügat-ı Türkî: 21
Katalog No.: 4159

Nüsha 3
Ciltli
Müstensih: -
Varak sayısı: 194
Satır sayısı: 23
16x25 cm
Dili: Farsça-Türkçe
Telif Tarihi: -
İstinsah Tarihi: H 964
Bulunduğu Yer: Mecâmi’ Lügat-ı Farisî: 11
Katalog No.: 4160

Nüsha 4
Ciltli, baş tarafta hilye-i şerif var. İkinci yaprak altın yaldızlı.
Müstensih: Derviş
Yazı Türü: Ta’lik
Varak Sayısı: 227
Satır Sayısı: 15
11x17 cm
Dili: Farsça-Türkçe
Telif Tarihi: -
İstinsah Tarihi: H 969
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 23
Katalog No.: 4161

Nüsha 5
Ciltli, baş tarafta altın yaldızlı hilye-i şerif var. İkinci yaprak altın yaldızlı.
Müstensih :Hamid bin Muhammed bin Veliyü’d-Din
Yazı Türü: Ta’lik, siyah ve kırmızı mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 218
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Satır Sayısı: 23
Ölçü: 18x26,50 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: H 970
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 18
Katalog No.: 4162

Nüsha 6
Baş tarafı eksik.
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik, siyah ve kırmızı mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 178
Satır Sayısı: 13
Ölçü: 14,50x20,50 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: H 970 / Kütahya
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Kavala: 38
Katalog No.: 4163

Nüsha 7
Ciltli, baş tarafta altın yaldızlı hilye-i şerif var. İkinci yaprak altın yaldızlı.
Müstensih: Derviş
Yazı Türü: Ta’lik, siyah ve kırmızı mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 359
Satır Sayısı: 21
Ölçü: 13x20,50 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: H 980
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 50
Katalog No.: 4164

Nüsha 8
Ciltli, baş tarafta altın yaldızlı hilye-i şerif var. İkinci yaprak altın yaldızlı.
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Ta’lik, siyah ve kırmızı mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 230
Satır Sayısı: 18
Ölçü: 7x11 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî: 25
Katalog No.: 4165
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Nüsha 9
Ciltli, baş tarafta altın yaldızlı hilye-i şerif var. İkinci yaprak altın yaldızlı.
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 321
Satır Sayısı: 17
Ölçü: 14,50x21 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî: 52
Katalog No.: 4166

Nüsha 10
Ciltli
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 254
Satır Sayısı: 21
Ölçü: 12x20 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî: 54
Katalog No.: 4167

Nüsha: 11
Ciltli
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 190
Satır Sayısı: 23
Ölçü: 12,50x20 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî: 53
Katalog No.: 4168

Nüsha 12
Ciltli
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Farisî, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 172
Satır Sayısı: 19
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Ölçü: 13x20 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lugat-ı Farisî Tal’at: 1
Katalog No.: 4169

Nüsha 13
Ciltli
Müstensih: Nebî bin Muhammed
Yazı Türü: Adi (basit) yazı.
Varak Sayısı (Bu nüsha sayfa numaralı): 484 s.
Satır Sayısı: 18
Ölçü: 15x22 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Mu’acem, Farisî Teymûr: 13
Katalog No.: 4168

2. Lügat-ı Farisî
Ciltli
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: (Birkaç eserin bir arada olduğu mecmua içinde) 157-159. 

varaklar arasında.
Satır Sayısı: Değişken
Ölçü: 12x22 cm
Dili: Farsça-Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: M. Mecâmi Türkî: 39
Katalog No.: 4145

3. Lügat-ı Müstahrecetü’n-min Metnü’l-Fıkh
Ciltli, Fıkıh konulu.
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 12
Satır Sayısı: 8
Ölçü: 12,50x21,50 cm
Dili: Arapça-Türkçe
İstinsah Tarihi: 1168
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Bulunduğu Yer: Lugat-ı Türkî Kavala: 38
Katalog No.: 4146

4. Lügat-ı Müşkilât
Ciltli
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik, siyah mürekkeple yazılmış.
Varak Sayısı: 42
Satır Sayısı: Değişken
Ölçü: 17x23 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca
İstinsah Tarihi: 1035
Bulunduğu Yer: ez-Zekiyye Mahtutati’t-Türkiyye ve Farisîye: 27
Katalog No.: 4147

5. Lügat-ı Nevâ’iyye ve’l-İstişhâdat-ı Çağataiyye

Yazar adı: Ali Şir Nevâyî, Babür Mirzâ, Sultan Hüseyin Baykara, Mir 
Haydar ve başkalarının Çağatayca şiirlerini ihtiva etmektedir. Eserin bir bölü-
mü Abuşka sözlük içermektedir.

Yazar Adı: Ali Şir Nevâyî
Müstensih: Pirî bin Dizdâr Murad
Yazı Türü: Rik’a
Varak Sayısı:143
Satır Sayısı: 15
Ölçü: 14x21 cm
Dili: Çağatayca - Abuşka
İstinsah Tarihi: H 973
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at:67
Katalog No.: 4148

6. Lügatü’l-Ef’âl
Ciltli
Yazar Adı: Cârullah Ebu’l-Kasım Mahmûd bin Ömer el-Zemahşerî öl. H 

538
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 139
Satır Sayısı: 9
Ölçü: 15,50x21,50 cm
Dili: Arapça - Türkçe
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İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 22
Katalog No.: 4149

7. Lügat-ı Elfâz
Ciltli, altın yaldızlı
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik
Varak Sayısı: (Birkaç eserin bir arada olduğu mecmua içinde) 20-42 va-

raklar arasında.
Satır Sayısı: 8
Ölçü: 15,50x25,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: 1202
Bulunduğu Yer: Mecâmî Türkî: 3
Katalog No.: 4150

8. Lügat-ı Cevherî
Ciltli
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih, Kırmızı mürekkepli
Varak Sayısı: (Birkaç eserin bir arada olduğu mecmua içinde) 1-85 va-

raklar arasında.
Satır sayısı: 9
Ölçü: 14x21 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 45
Katalog No.: 4151

9. Lügat-ı Hüsâm
Ciltli
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih, Kırmızı mürekkepli
Varak Sayısı: (Birkaç eserin bir arada olduğu mecmua içinde, mecmuanın 

IV. kitabı) 105 varak.
Satır Sayısı: 9
Ölçü:13x17,50 cm
Dili: Farsça - Türkçe
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İstinsah: -
Bulunduğu Yer: Ta’lim-i Farisî: 1
Katalog No.: 4152

10. Lügat-ı Halimî (el-Kâ’ime – el- Kâsımiyye)
Ciltli,
Yazar Adı: -
Müstensih: -

11. Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ
Ciltli, 28 bölümden oluşmaktadır.
Yazar Adı: Derviş Sipâhî Larendevî
Müstensih: -
Yazı Türü: Ta’lik
Varak Sayısı: 72
Satır Sayısı: 21
Ölçü: 11,50x21,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca, Berberîce
İstinsah Tarihi: H 1143
Bulunduğu Yer: S: 4659
Katalog No.: 4153

12. Lügat-ı Mağz-ı İnşâ’
Ciltli, Harf sırasıyla dizili.
Yazar Adı: -
Müstensih: Muhammed Sâdık
Yazı Türü: Adi (basit) yazı
Varak Sayısı: 44
Satır Sayısı: 6
Ölçü: 15x21 cm
Dili: Arapça, Farsça - Türkçe
İstinsah Tarihi: 1226
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Kavala: 44
Katalog No.: 4154

13. Lügati’l-Müfredât
Ciltli
Yazar Adı: Sâhib Hüseyin bin el-Hac Bekr
Müstensih: -
Yazı Türü: Adi (basit) yazı
Varak Sayısı: (Birkaç eserin bir arada olduğu mecmua içinde, 19-42. va-

raklar arası)
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Satır Sayısı: 21
Ölçü: 15,50x21,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: H 1163
Bulunduğu Yer: Tıb Türkî Tal’at: 27
Katalog No.: 4155

14. Lügat-ı Müntehâb
Ciltli
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 2-291 arası
Satır Sayısı: 18
Ölçü: 15,50x21,50 cm
Dili: Arapça, Türkçe
İstinsah Tarihi: 1163
Bulunduğu Yer: Mecâmî Türkî Teymûriye: 2
Katalog No.: 4156

Nüsha 2
Ciltli,
Yazar Adı: -
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 280
Satır Sayısı: Değişken
Ölçü: 16x21,50 cm
Dili: Arapça, Türkçe
İstinsah Tarihi: 1163
Bulunduğu Yer: Mecâmî Türkî Teymûriye: 3
Katalog No.: 4157

15. Lügat-ı Nûriye (Fi’l-Lügati’l-Rumiye, el-Yunaniye)
Ciltli
Yazar Adı: Nurî el-Hanyevî,
(Nisebetü’n-İle’l-Medinetü’n-Hanyâ fi Cezîretü’n-Girid)
Müstensih: Mustafa bin Hasan
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 67, 1-22. varaklar arası mensur; 23. varaktan sonrası manzum.
Satır Sayısı: 15
Ölçü: 14,50x20,50 cm
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Dili: Arapça, Türkçe, Yunanca
İstinsah Tarihi: 1163
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 39
Katalog No.: 4171

16. Lehcetü’l-Lügat
Ciltli, Altın yaldızlı
Yazar Adı: Mehmed Es’ad bin Ebi İshak İsmail bin İbrahim el-Ala’iyevî 

Şeyhü’l-İslâm, öl. H 1166
Müstensih: -
Yazı Türü: Nesih, itinalı yazı.
Varak Sayısı: Birinci cüz, 415, ikinci cüz, 382 varak
Satır Sayısı: 31
Ölçü: 15x27,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: H 1163
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Kavala: 43
Katalog No.: 4174

Nüsha 2
Ciltli, Altın yaldızlı, siyah mürekkeple yazılı
Müstensih: Müellif hattı.
Yazı Türü: Nesih, itinalı yazı.
Varak Sayısı: Birinci cüz, 339, ikinci cüz, 343 varak
Satır Sayısı: 29
Ölçü: 22x33,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 20
Katalog No.: 4175

Nüsha 3
Ciltli, Altın yaldızlı, siyah mürekkeple yazılı
Müstensih: Osman bin Ahmed
Yazı Türü: -
Varak Sayısı: 316
Satır Sayısı: Değişken
Ölçü: 16x26 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 48
Katalog No.: 4176
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Nüsha 4
Ciltli, Altın yaldızlı, siyah mürekkeple yazılı
Müstensih: 
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 319
Satır Sayısı: 13
Ölçü: 16,50x27,50 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Lügat-ı Türkî Tal’at: 45
Katalog No.: 4177

Nüsha 5
Ciltli, Altın yaldızlı, kırmızı mürekkeple yazılı.
Müstensih: 
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: 238 sayfa
Satır Sayısı: 13
Ölçü: 16x29 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: -
Bulunduğu Yer: Mu’acem Türkiyye el-Teymûriyye: 8
Katalog No.: 4178

Nüsha 6
Ciltli, Altın yaldızlı, kırmızı mürekkeple yazılı.
Müstensih: 
Yazı Türü: Nesih
Varak Sayısı: Başka eserleri de ihtiva eden mecmua içindeki ilk kitap, 

302 sayfa.
Satır Sayısı: 17
Ölçü: 14,50x22 cm
Dili: Arapça, Farsça, Türkçe
İstinsah Tarihi: Hicri ( Miladi ) -
Bulunduğu Yer: Mu’acem Türkiyye el-Teymûriyye: 9
Katalog No.: 4179

Sonuç

Türk-Mısır ilişkilerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Mısır yöne-
timinde bulunan Osmanlıların ülkede bıraktığı mimari eserler kadar yazma 
eserlerin sayısı da fazladır. Osmanlı Dönemi öncesinde de Mısır’ın çeşitli 
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kentlerinde özellikle de Kahire’de bırakılan kültürel varlıklar kadar yazma 
eserlerin çokluğu da dikkat çekmektedir. Yazma eserler hakkında ülkemiz-
de ve dünyanın diğer üniversitelerinde yeteri kadar araştırma yapılmadığı bi-
linmektedir. Mısır’ın başkenti Kahire’deki “Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye”de 
(Mısır Millî Kütüphanesi) ve Kahire Üniversitesi Kütüphanelerinde on bin 
civarında Türkçe yazma eser bulunmaktadır. Bu eserlerle ilgili katalog çalış-
ması sadece Mısır Millî Kütüphanesindeki eserler için bilimsel yöntemlerle 
yapılmıştır. (Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye Elletî İktenet-
hâ Dârü’l-Kütubi’l-Kavmiyye Münzü ʿâm 1870 Hattâ Nihâyeti 1980) Diğer 
ünitelerde bulunan yazma eserlerin kataloglanması için Mısır yönetimi ile iş 
birliğine gidilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Mısır Millî Kütüphanesinde 
bulunan Türkçe sözlükler bulundukları yerlerle tanıtılmıştır.
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SURİYE TÜRK(MEN) AĞIZLARININ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İÇİNDEKİ YERİ*

Leylâ KARAHAN**

Giriş

Siyasi sınırlar, ağızların oluşumunda etkili olsa da ağız sınırları siyasi 
sınırlarla örtüşmez. Bunun örneklerinden biri de Türkiye Türkçesidir. Osman-
lı’nın üç kıtaya genişlettiği topraklarda Türkiye Türkçesi de konuşuluyordu. 
Geçen yüzyılın başlarında, siyasi sınır değişti, ama Türkçe bu sınırı tanımadı. 
Sınır ötesinde de kullanılmaya devam etti. Dolayısıyla bugün Türkiye Türk-
çesi ağızları kavramı ile genellikle Türkiye sınırları içinde konuşulan ağızlar 
kastedilse de aslında Balkanlarda, Kıbrıs’ta, Suriye ve Irak’taki ağızlar, Türki-
ye sınırları içindeki ağızların devamından başka bir şey değildir. Balkan ağız-
ları Trakya, kısmen Ege, Marmara Bölgesi ağızlarıyla; Kıbrıs ağızları Akde-
niz Bölgesi ağızlarıyla; Suriye ve Irak ağızları da Doğu Akdeniz, Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarıyla birleşmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi 
ağızlarının uzantısı, doğuda Azerbaycan ağızlarıdır. Bütün bu ağızlar, hatta sı-
nır ortaklığı bulunmamasına rağmen Gagavuz ağızları da birer “Oğuz Grubu” 
ağzıdır. Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesinin, yazı dilleri vardır. Balkanlarda, 
Kıbrıs, Suriye ve Irak’ta ise ölçünlü Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır.

Tarihî kaynaklara göre Suriye’de Türk yerleşimi çok eskilere dayanır. 
Kaynaklarda bölgeye 11. yüzyılda ilk olarak Nâvekiyye Türkmenlerinin yer-
leştiği bilgisi vardır. Alparslan’ın Malazgirt’ten önce buralara kadar geldiği, 
aynı yıllarda Atsız’ın Kudüs, Şam ve çevresinin hâkimi olduğu, Selçuklu 
Hükümdarı Melikşah’ın 1077’de kardeşi Tutuş’u Suriye Melikliğine tayin et-
tiği, Moğolların Anadolu’ya hâkimiyetleri sırasında Suriye’ye kalabalık bir 
Türkmen topluluğunun geldiği kaynaklarda belirtilir (Sümer 1980/2016: 154). 
Memlûkler Dönemi’nde, Suriye’de Türkmen nüfusu büyük artış göstermiştir. 
Kanuni döneminin ilk yıllarında Halep Türkmenlerinin en kalabalık topluluğu 

∗ Bu yazı, 7-8 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep Üniversitesinin düzenlediği çalıştayda sunu-
lan bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir.

** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi (Emekli).
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olan Beydililer, Halep’ten Diyarbakır’a kadar olan geniş yaylaklara sahiptir 
(1980/2016: 309). 17. yüzyılda Osmanlı iskân faaliyetleri sırasında Avşarların 
da aralarında bulunduğu Türkmenlere bağlı bazı oymaklar Rakka’ya, Hama 
ile Humus arasındaki boş araziye yerleştirilmiştir (1980/2016: 206-207).

Suriye Türkmenleri, Oğuzların ikili teşkilatı Bozok ve Üçoklara bağlı 
çeşitli boy ve oymaklardan meydana geliyordu. Bozoklar (Bayat, Avşar, Bey-
dili ve Döğer boylarıyla) Halep çevresinde ve Amik Ovası’nda; Üçoklar da 
(Yüreğir, Kınık, Bayındır, Salur, Eymir boylarıyla) Amik Ovası ve Trablus’ta 
(1980/2016: 181-182) yaşıyorlardı. Tarihî kaynaklarda bazı Türkmen toplu-
luklarının yazları Anadolu’da Maraş bölgesine, Uzunyayla’ya ve Sivas’ın gü-
ney taraflarına hayvanlarını otlatmak için göç ettikleri, kışın döndükleri kay-
dedilmektedir (1980/2016: 176).

Bugün Suriye’de Türkmenlerin en fazla bulunduğu bölge, Halep ve çev-
residir. Hama, Humus ve Tartus bölgesindeki Türkmenlerin çoğu ana dillerini 
unutmuştur. Bayır-Bucak Türkmenleri, Suriye’nin kuzeybatısında, Hatay’a 
yakın olan Lazkiye bölgesinde yaşarlar. Dağlık bölgede yaşayanlara Bayır; 
ovada yaşayanlara Bucak Türkmenleri denilmektedir. Şam ve Kuneytra çev-
resinde yaşayanlar Colan (Golan) Türkmenleri olarak adlandırılmaktadır. 
Kuneytra’dakiler 1967 İsrail Savaşı’ndan sonra topraklarını terk edip Şam’a 
yerleşmişlerdir (Arslan Erol 2009: 42-43).1

Bu yazıda, Suriye Türk(men) ağızlarının Türkiye Türkçesi ağız grupla-
rıyla olan ilişkisi ele alınacaktır. Mevcut çalışmalarda yaygın olarak Türkmen 
adı kullanıldığı için bu yazıda da adlandırma Suriye Türkmenleri şeklinde 
olacaktır. Suriye, en eski Türk yerleşim bölgelerinden biri olması dolayısıyla 
Türk dili araştırmaları için büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Türkçesi ağızları sınıflandırılırken, başka bir ülkenin sınırları 
içinde olduğu için bu sınıflandırmaya dâhil edilmeyen Suriye Türkmen ağız-
ları Anadolu’daki hangi ağız gruplarının özelliklerini taşımaktadır? Bunu be-
lirleyebilmek için Suriye Türkmen ağızlarının bilinmesi gerekir. Son yıllara 
kadar Suriye’deki Türkmenlerin ağızları hakkında yeterli çalışma ve bilgi 
yoktu. 2000’li yılların başından itibaren bu ağızlarla ilgili çalışmalar çoğal-
maya başladı. Özellikle Gaziantep Üniversitesinin ve aynı üniversiteden Prof. 
Dr. Hülya Arslan Erol ve Prof. Dr. Mehmet Erol’un çalışmaları, bu konuda 
öncü oldu. Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Yıldırım’ın Suriye Ba-
yırbucak Türkmen Ağzı adlı eseri ise alanında önemli bir boşluğu doldurdu.

1 Ayrıntılı bilgi için bk. Hülya Arslan Erol, Suriye Colan (Golan) Türkmenleri Ağzı, MTAD, 
C:6, S:4, Aralık 2009, s. 40-63.
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Bugün Suriye’de çeşitli Türkmen toplulukları olmasına rağmen sadece 
Bayırbucak ve Colan Türkmenlerinden ağız malzemesi derlenmiş ve ağız 
özellikleri incelenmiştir. Bu yazıdaki değerlendirmeler, Hülya Arslan Erol’un 
“Colan Türkmenleri Ağzı” başlıklı makalesi ile Faruk Yıldırım’ın Suriye Ba-
yırbucak Türkmen Ağzı adlı çalışmasına dayanmaktadır. Yazıda kullanılan 
Batı Grubu, Doğu Grubu, Kuzeydoğu Grubu adlandırmalarından Türkiye 
Türkçesi ağızlarının ana ağız grupları anlaşılmalıdır (Karahan 1996).

Bayırbucak ve Colan Türkmenleri Ağızlarının Türkiye Türkçesi 
Ağız Gruplarıyla İlişkisi

Bu ilişkinin belirlenmesinde sınırlı sayıda ölçütün şimdilik yeterli olacağı 
düşünülmekte, konuyla ilgili ileride yapılacak daha ayrıntılı ve kapsamlı ça-
lışmaların, sonucu büyük ölçüde etkilemeyeceği varsayılmaktadır. Karşılaştır-
mada daha çok Suriye Türkmenleri coğrafyasına yakın olan Gaziantep, Kilis, 
Hatay, Adana, Kahramanmaraş ağızlarından örnekler kullanılmış, gerektiğin-
de diğer ağızlardan da örneklere yer verilmiştir.

1. Bayırbucak ve Colan Türkmenleri ağızlarında damak n’si düzenli ve 
yaygın olarak korunmaktadır. BTA: deŋiz, biliŋ, biŋ, soŋra (Yıldırım 2006: 
74); CTA: biŋ, goduŋuz (Arslan Erol 2009: 46).

Batı Grubu ağızlarının tamamını birleştiren temel özelliklerden biri, 
damak n’sinin korunmasıdır. /ŋ/ ünsüzü, orta/arka damakta boğumlanan bir 
geniz sesidir. T. Hayashi’nin bu ünsüzün coğrafi dağılımını göstermek üze-
re Caferoğlu’nun sınırlı derlemelerinden yararlanarak yaptığı bir haritada, 
kullanım yoğunluğu olduğunu belirttiği ağızlar arasında Gaziantep (ve Ki-
lis) de bulunmaktadır (Hayashi 1990: 237). Araştırmalara göre bu ses, de-
ğişen duyulma oranlarıyla Batı Grubu ağızlarında kullanılmaktadır (eviŋde, 
biliyoŋ mu Adana-Yıldırım 2006: 108; doŋmak, onuŋ Gaziantep-Aksoy 1945: 
12; eliŋe, geliniŋ Hatay-Öztürk 2009: 46; beŋzer, dökücüŋ, aglaŋ Kilis-Arslan 
Erol 2018: 19; yuŋdan Kahramanmaraş-Kılıç 2008: 40). Doğu ve Kuzeydoğu 
Grubu ağızlarında bu ses duyulmaz. Damak /n/sini koruyan Bayırbucak ve 
Colan Türkmenleri ağzı, bu bakımdan Batı Grubu ağızlarına benzer.

2. Bayırbucak ve Colan Türkmenleri ağzında sınırlandırma eki {+A+-
cA(n)}’dır. BTA: Lise sona ulaşanaça tam ezberler yani, Sabahtandan aḫşa-
maçan da bir okula dolduruklardı bizi (Yıldırım 2006: 257, 454); CTA: Taa 
çıkanaca korkma diyerim (Arslan Erol 2009: 59).

Sınırlandırma bildiren bu ekin coğrafi dağılımının gösterildiği bir harita-
dan, ekin Batı Grubu ağızlarında değişen sıklık oranlarıyla kullanıldığı anla-
şılmaktadır (sabahaça, şindiyeçe Adana-Yıldırım 2006: 189; gelenece, göre-
necek Gaziantep-Aksoy 1945: 183; ölenece, akşamaca Hatay-Öztürk 2009: 
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153; gideneçek, zamanaça Kilis-Arslan Erol 2018: 78; sabahaca Kahraman-
maraş-Kılıç 2008: 62). En fazla yoğunluk Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis 
ve Kahramanmaraş’ın da içinde bulunduğu VII. alt ağız grubudur (Karahan 
1996’daki sınıflandırmaya göre). Doğu ve Kuzeydoğu Grubu ile ilgili harita-
da gösterilen birkaç işaret ise anlamlı değildir (Yıldırım 2005: 192).

3. Her iki Türkmen ağzında da {-k}, öğrenilen geçmiş zaman ve zarf-fiil 
eki olarak kullanılır. BTA: gėdiksiŋ, alık, begenmeyik (Yıldırım 2006: 201); 
CTA: gelikler, unuduklar, yatık galdıŋız (Arslan Erol 2009: 52).

Batı Grubu’nun VII. alt ağız grubundaki Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis 
ve Kahramanmaraş ağızlarına özgü olan bu ek, Doğu ve Kuzeydoğu Grubu 
ağızlarında kullanılmaz (alık, geliK, içiKler Adana-Yıldırım 2006: 225; gelik, 
geliğim Gaziantep-Aksoy 1945: 117; tutuğuk, bitmeyik, kesikler Hatay-Öztürk 
2009: 195; yiyik, vuruk, götürükler Kilis-Arslan Erol 2018: 84; geligsîg, hoş-
lanmîg Kahramanmaraş-Kılıç 2008: 80).

4. Bayırbucak ve Colan Türkmenleri ağızlarında gelecek zaman eki 
{-IcI}dır. BTA: bildirmecim, isteyciŋ, bilici, sorucuk (Yıldırım 2006: 224-
225); CTA: alıcım, okuycuk (Arslan Erol 2009: 52).

Bu ek de Batı Grubu’nun VII. alt ağız grubunda (Adana, Hatay, Gazian-
tep, Kilis ve Kahramanmaraş ağızları) yaygın olarak kullanılır (olucu, düşü-
rücüler Adana-Yıldırım 2006: 270-271; bakıcılar, sallayıcıŋ, okuducum Ha-
tay-Öztürk 2009: 187; gelicim, gelicik Gaziantep-Aksoy 1945: 161; nolucu, 
bişiricin, ölücük Kilis-Arslan Erol 2018: 89; yenici, geliciler Kahramanma-
raş-Kılıç 2008: 81). Doğu ve Kuzeydoğu Grubu’nda ise bu ek yoktur.

5. Öyle, böyle kelimeleri ses yapıları bakımından Türkiye Türkçesi ağız-
larında çok varyantlıdır. Her iki Türkmen ağzında bu kelimeler eyle, beyle, 
ēle, bēle şeklindedir. Kısa ünlülü şekiller nadiren görülür. BTA: bėyle, şeyle, 
ėyle, ēle (Yıldırım 2006: 17-18); CTA: ēle, bēle (Arslan Erol 2009: 45).

Batı Grubu’nun alt ağız gruplarında da kullanılan bu şekiller, ünlü yuvar-
laklaşmasına doğru giden değişmenin ara basamağını yansıtırlar (beyle Ada-
na-Yıldırım 2006: 45; bėyle, şėyle, ėyle Gaziantep-Aksoy 1945: 135; beyle 
Hatay-Öztürk 2009: 244; beyle, şe̊yle be̊le şe̊le, e̊yle Kilis-Arslan Erol: 113; 
beyle Kahramanmaraş-Erdem 2011: 333). Doğu Grubu ağızlarında ise bu ke-
limeler ele, bele şeklindedir.

6. Bayırbucak ve Colan Türkmenleri ağızlarındaki şimdi kelimesinin 
hindi varyantı da kullanılır. BTA: hindi, hindik (Yıldırım 2006: 184); CTA: 
hindi (Arslan Erol 2009: 48).
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Hindi, hindik varyantları karakteristik şekiller olup daha çok Batı Gru-
bu’nun bazı alt gruplarında görülür (hindi Adana-Yıldırım 2006: 186-II; hindi 
Hatay-Öztürk 2009: 243). Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş ağızlarında 
tespit edilemeyen /h/li şekiller, Kuzeydoğu Grubu’nda da yoktur; Doğu Gru-
bu’nda tespit edilen az sayıdaki örnek ise grup için anlamlı değildir.

7. ki bağlacının genişlemiş şekilleri olan kine, her iki Türkmen ağzında 
da yaygın bir kullanıma sahiptir. BTA: diyorkine (Yıldırım 2006: 281); CTA: 
werecekkine (Arslan Erol 2009: 54).

Batı Grubu ağızlarına özgü olan bu yapı (beenmedimkine Adana-Yıldırım 
2006: 202; baktımḫına Gaziantep-Aksoy 1945: 148; dedimkine Hatay-Öztürk 
2009: 257; dediniz kine, açıyokına Kilis-Arslan Erol 2018: 118; olmazdıki-
ne Kahramanmaraş-Kılıç 2008: 91) Doğu ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarında 
yoktur.

8. Bayırbucak ve Colan Türkmenleri ağızlarının en dikkat çekici özel-
liklerinden biri bağlama ve vasıta eki {+lAn}ın {+DAn} varyantıdır. BTA: 
motordan gider gelirim (Yıldırım 2006: 158); Suriye’den İsrail arasında 
(Arslan Erol 2009: 49).

{+lAn}’ın ses yapısı değişmiş şekli olan {+DAn} varyantı, önce geriye 
doğru bir ünsüz benzeşmesi, ardından da bir ünsüz aykırılaşması ile meydana 
gelmiştir. Hem Batı hem de Doğu Grubu ağızlarında görülür. Batı Grubu’ndan 
Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya-Akçadağ ağızlarının karakteristik özelliği 
olan bu ekin (Unu yağdan gavururlar Hatay-Öztürk 2009: 151; arabadan, 
deliden Gaziantep-Aksoy 1945: 104; darakTan, yüzükten sudan kırklarım 
bebeyi Kilis-Arslan Erol 2018: 188; Hepinizi bir kurşundan öldürecēm Mlt/
ATS, 51) Doğu Grubu’nun Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Şanlıurfa, 
Tunceli gibi Suriye’ye daha yakın ağızlarında da görülmesi ilgi çekicidir2. Bu 
durumun etnik bir karışma ile açıklanabileceği kanaatindeyim. Aynı kullanım, 
Irak Türkmenleri ağızlarında da vardır: Get arhadaşlaruvdan hara gidesen 
get (Gökdağ 2012: 119).

9. Çeşitli bakımlardan birbirine benzeyen Bayırbucak ve Colan Türk-
menleri ağızları, şimdiki zaman ekindeki tercihleriyle birbirinden ayrılır. Ba-
yırbucak Türkmenleri geniş-yuvarlak şimdiki zaman ekini kullanırken, Colan 
Türkmenleri ağzında şimdiki zaman eki dar-düz ünlülüdür. BTA: yapıyosun, 

2 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler için bk. Leylâ Karahan, Türkiye Türkçesi Ağızla-
rında Eş Sesli(leşen) Ekler: {+DAn} Ayrılma ve Vasıta Hâli Eki, Türklük Biliminde Bir 
Ömür, Prof. Dr. Tofiq Hacıyev Kitabı, haz. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Yrd. Doç. Dr. 
Nazım Muradov, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 315-322.
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yörüyo (Yıldırım 2006: 214); CTA: hatırlıyın mı, bilim, aliy, görüniye, gelyer 
(Arslan Erol 2009: 51).

Türkiye Türkçesi ağızlarının bütün gruplarında bu ekin hem geniş hem de 
dar ünlülü varyantları kullanılmaktadır. Şimdiki zaman eki ana ağız gruplarını 
belirlemede bir ölçüt olmasa da alt ağız gruplarının belirlenmesinde önemli-
dir. Batı Grubu’nda ekin dar-düz ünlülü (bilmiyim Adana-Yıldırım 2006: 237; 
biliym Gaziantep-Aksoy 1945: 157; belliyum, bilîsiŋiz Hatay-Öztürk 2009: 
175-176; geliym, enmiym mi Kilis-Arslan Erol 2018: 86; oynîr, gelîsiz Kah-
ramanmaraş-Kılıç 2008: 78) şekillerinin bulunduğu ağızlar, Colan Türkmen-
leri ağzıyla; geniş-yuvarlak ünlülü şekillerini tercih eden ağızlar da (öksürom, 
bilōŋuz mu Hatay-Öztürk 2009: 175-176; geliyom, geliyok Gaziantep-Aksoy 
1945: 156; bilorum, debelenor, dönoruk Kilis-Arslan Erol 2018: 86) Bayırbu-
cak Türkmenleri ağzıyla birleşmektedir. Adana, Hatay, Gaziantep ağızlarında 
şimdiki zaman ekinin her iki varyantı da kullanılmaktadır. Doğu ve kuzey-
doğu Grubu ağızlarında geniş-yuvarlak ünlülü şimdiki zaman eki kullanılsa 
da baskın varyant, dar-düz ünlülü olandır. Dar-düz ünlülü şimdiki zaman eki 
hem Batı, hem de Doğu Grubu’nda olmasına rağmen diğer ölçütler ve coğrafi 
yakınlık dikkate alındığında bu benzerliği Batı Grubu’nun ve Doğu Grubu’n-
daki Suriye’ye coğrafi yakınlığı olan alt ağız gruplarıyla ilişkilendirmek daha 
uygun görünmektedir.

10. Colan Türkmenleri ağzına özgü olan /rl/-/rr/ benzeşmesi, Bayırbucak 
Türkmenleri ağzında görülmez. CTA: yırrardık, terredim (Arslan Erol 2009: 
49).

/rl/-/rr/ benzeşmesi, Batı Grubu ağızlarında yoktur. Bu benzeşme olayı, 
Doğu Grubu ve Irak Türkmen ağızlarına özgüdür (Bitlis: tarra Gökçür 2012: 
164; Kars: esgerrik (Ercilasun 1983:127); Diyarbakır-Bismil: gerrem ‘geli-
rem’ (Sökmen 2016: 108); Van: yırra- ‘yırla-’ (Gökçür 2012: 205); Irak Tellâ-
fer: kirri (Buluç 1974: 55).

Sonuç

Her dönemde göç, savaş, hayvancılık vb. sebeplerle ortaya çıkan hareket-
liliğin Suriye ve Anadolu’daki boy, oymak ve aşiret düzenini değiştirdiği bi-
linmektedir. Bu durum bölgede konuşulan ağızları da etkilemiş ve çeşitli ağız 
katmanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Arslan Erol 2015’te Kilis ağzındaki 
ilk iki katmandan birincisinde Avşar ve Salur ağızlarının, ikinci katmanda da 
Kıpçak Türkçesi ile İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan Türkçesinin varlığına 
işaret eder. Suriye Türkmen ağızlarında da coğrafyanın durumu dikkate alına-
rak bir katmanlaşmanın varlığından söz etmek mümkündür. Suriye Türkmen 
ağızlarını, Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesi ağızlarının bir uzantısı 
sayan Korkmaz’a göre (Korkmaz 2013: 191) “Suriye Türkmenlerinin ağız ya-
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pısı genellikle Türkiye Türkçesi Türkmen ağızlarında ve Irak Türkmenlerinde 
görülen ağız yapısı özelliklerine sahip bulunmaktadır. Daha doğrusu, Suriye 
Türkmen ağızları, bu ağızların bir uzantısı niteliğindedir.” Korkmaz’ın da 
belirttiği üzere yapılan karşılaştırmalar, Suriye Türkmen ağızlarının Türkiye 
Türkçesi ağızlarının bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Bayırbucak Türk-
menleri ağzı, Batı Grubu’nun içinde Gaziantep, Kilis, Hatay ve Adana’nın da 
bulunduğu VII. alt ağız grubu özellikleriyle tam bir uyum içindedir. Colan 
Türkmenleri ağzı da -bazı Doğu Grubu ve Irak Türkmen ağzı özelliklerine 
rağmen- büyük oranda VII. alt ağız grubunun devamı niteliğindedir (Karahan 
1996: 178). Nitekim Hülya Arslan Erol’un bir proje çerçevesinde Suriye’den 
göç edip gelmiş olan Türkmenler arasından yapmakta olduğu derlemelerdeki 
ağız özellikleriyle Kilis ili ağızları arasında paralellik bulması da bunu kanıt-
lamaktadır. Bu sebeple Korkmaz’ın, Suriye Türkmen ağızlarını Irak Türkmen 
ağızlarının bir uzantısı olarak kabul ettiği görüşü tartışmalıdır. Colan Türk-
menleri ağzında görülen /rl/-/rr/ benzeşmesi, {+DAn} ekinin kullanımı vb. 
özellikler, bu ağzı Irak Türkmen ağızları ve Doğu Grubu’nun bazı alt ağız 
gruplarına yaklaştırsa da muhtemelen coğrafi yakınlığa ve tarih içindeki etnik 
karışıma bağlı olan bu ortaklık, Colan Türkmenleri ağzı için zayıf bir katman 
(veya etkileşim) sayılabilir. Ağız gruplarının belirlenmesinde önemli bir ölçüt 
olan damak /n/sinin Doğu Grubu ve Irak Türkmen ağızlarında korunmama-
sı veya değişmeye uğraması, damak /n/sini koruyan Colan Türkmenlerini bu 
ağızlardan uzaklaştırmaktadır.

Bölgeyle ilgili çalışmalar çoğaldıkça Suriye Türkmen ağızlarının dağılı-
mı, çevre ağızlarla ilişkisi daha net olarak ortaya çıkacaktır.

Kısaltmalar
BTA Bayırbucak Türkmenleri Ağzı
CTA Colan Türkmenleri Ağzı
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ÂŞIK ÖMER’İN ELİFNÂMELERİ

Yakup KARASOY*

Alfabeler, kültür ve medeniyet değerleri için taşıyıcı unsurlardır. İslami 
dönem Türk edebiyatında harfler; sayısal değerleriyle, edebî sanat oluşturma-
larıyla, edebî türler meydana getirmeleriyle sıkça kullanılmıştır. Edebiyatın 
farklı dallarında ve farklı türlerinde görebildiğimiz harfler özellikle şiir sana-
tının önemli malzemelerinden biridir. Hurufiliğin ebcet hesabındaki sayı de-
ğerleri üzerinden harf ve ibarelere anlam yüklemesi veya yine ebcetteki sayı 
değerlerinden hareketle edebiyatta olduğu kadar mimaride de kullanılan tarih 
düşürme sanatı, bu yazının sınırları dışındadır. Sözünü edeceğimiz elifnâme-
ler, klasik dönemler yani İslam medeniyeti dairesindeki Türk edebiyatının la-
fız sanatlarındandır. Ancak bu geleneğin, Batı medeniyeti dairesine girildiği 
19. yüzyılda ve hatta Harf Devrimi’nin yapıldığı (1928) zaman diliminin biraz 
daha dışına taştığı söylenebilir.

Terim Etrafında

Elifnâmeler üzerine araştırmalar yapan Öztoprak, elifnâmeleri şu şekilde 
tanımlar:

“Elifnâme, mısra veya beyitlerin ilk harfleri alt alta getirildiğinde, elif’ten 
ye’ye alfabetik bir şekilde sıralanan, ekseriyetle aruzun fâilâtün fâilâtün 
fâilâtün fâilün kalıbıyla ya da 11’li hece ölçüsüyle nazmedilen, gazel, kaside, 
müseddes gibi farklı şekillerle yazılabilen, daha çok dinî ve didaktik konulu 
olmakla birlikte her konuda örnekleri görülebilen şiirlerdir.” (2006a: 136; 
2006b: 237)

Pek çok farklı şekli bulunan elifnâmeleri Öztoprak, beş başlık altında sı-
ralamıştır: Düz elifnâmeler, ters elifnâmeler, düz-ters elifnâmeler, kafiyeleri 
alfabetik sıralanan elifnâmeler, eğitici ve eğlence amaçlı elifnâmeler (2009: 
818-823).

Öztoprak’ın tanımı, sonraki yayınlara da sık sık kaynak olmuştur. Elifnâ-
melerin şekil mi yoksa tür mü olduğu konusunda araştırmacılar hâlâ bir fikir 

* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
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birliğine varamamıştır. Kimi araştırmacılar elifnâmelerin biçim olarak göze 
çarptığını, dolayısıyla şekle bağlı bir sanat olduğunu düşünürken kimileri ise 
elifnâmeleri bir tür olarak düşünmektedir.

Elifnâmelerle ilgili değerlendirmeler yapan isimlerden biri de Amil Çele-
bioğlu’dur. Çelebioğlu, 100’e yakın elifnâme tespit ettiğini söylemiştir (1998: 
605). Ancak bunlar bir araya toplanmamış, bildiri ve makalelerle ayrı ayrı 
tanıtılmıştır.

Elifnâmeler genellikle halk şiirinde ve divan şiirinde görülmektedir. Halk 
şiirinde destan, koşma gibi türlerle kullanılırken; divan şiirinde gazel, kasi-
de ve mesnevilerde kullanılmıştır. Divan şairleri aruzun “fâilâtün / fâilâtün / 
fâilâtün / fâilün” kalıbını kullanırken; halk şairleri ise 7’li, 8’li ve 11’li hece 
ölçüsü kullanmışlardır. Yeni Türk alfabesine geçildikten sonra da bu gelenek 
devam etmiş, şairler bu alfabeyle de elifnâme geleneğinin bir uzantısı şeklinde 
şiirler yazmışlardır (Güvenç 2013: 1003-1016).

Sözlükte “yazılı, yazılmış küçük kitap” anlamlarına gelen nâme, birle-
şik adlar yaparak edebî tür isimleri oluşturur (Devellioğlu, 2011). Elifnâme, 
yaşnâme, murassanâme, tefeülnâme, seğirnâme/seğriknâme gibi. -nâme ile 
yapılan edebiyat terimleri belli başlı sözlüklerde yer almamaktadır. Bu ko-
nuyla ilgili eserlerde ayrıntılı bilgi yoktur. Elifnâmelerin madde başı olarak 
sözlüklerde yer alması okuyucular için yararlı olacaktır.

Muhtevaya Dair

Elifnâmeler sıralanışları itibarıyla düz ya da ters şekilde; nazım birimleri 
itibarıyla beyit, dörtlük ya da bent şeklinde; ölçüleri itibarıyla aruz ya da hece; 
konuları itibarıyla dinî-tasavvufi ya da din dışı her konuda yazılabilirler.

Kaplan, “Münîrî’nin Şiirlerinde Harf Simgeciliği ve Şairin Elif-Nâme-
si” adlı bildirisinde elifnâmeler hakkında oldukça ayrıntılı bilgileri bir araya 
getirmiştir. Divan edebiyatındaki ilk elifnâmeyi Âşık Paşa yazmıştır. 14. yüz-
yıldan 19. yüzyılın sonuna kadar her yüzyılda şairler elifnâme şeklinde şiirler 
yazmışlardır. Âşık Paşa’dan sonra Seyyid Nesîmî, Melîhî, Gülşenî Saruhanî, 
Mihrî Hatun, Nihânî, Karamanlı Aynî, Fuzûlî, Muhibbî, Hoca Saadeddin, Deli 
Birâder Gazâlî, Senî Ali, Sâdık Kemâlî, Nidâî, Günahkâr, Misâlî, Mehemmed, 
Askerî, Dukakinzâde Ahmed Beg, Caferî Baba, Handânî, Cûdî, Livâyî gibi 
15. ve 16. yüzyılda yaşamış birçok şair elifnâme yazmıştır (Kaplan 2018: 177-
208).
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Âşık Ömer’in Türe Katkısı

Biz bu makalede, Âşık Ömer’e ait üç elifnâmeyi inceleyeceğiz.

Halk ve divan şairi olan Âşık Ömer, XVII. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi-
nin verdiği bilgilere göre Konyalı olan şair, ilim tahsil etmek için gurbete çık-
mış ve hayatının sonuna kadar gurbette kalmıştır. Tasavvufi bir yönü de olan 
şairin, hayatına dair bilgileri şiirlerinde rahatlıkla görebiliriz. Sık sık seyahat 
ettiği için şiirlerinde geniş bir coğrafyaya yer veren şairin, bazı şehirleri semt 
semt gezdiği de görülmektedir. Diğer saz şairlerinden farklı olarak şiirlerini 
bir divanda toplamıştır. Divan şairleri kadar güçlü şiirleri bulunan Âşık Ömer, 
XVII. yüzyılın en çok şiir yazan şairidir. Bir halk şairinde görülmeyecek kadar 
farklı nazım şekilleri kullanan Âşık Ömer’in 2000’e yakın şiiri olduğu sanıl-
maktadır. Farsçayı da iyi bilen şairin şiirleri, halk şairlerinin dili kadar sade 
değildir. Âşık Ömer Divan’ındaki elifnâmeleri Karasoy-Yavuz yayınından al-
dık (Karasoy-Yavuz 2010).

Bildiğimiz kadarıyla daha önceki yayınlarda Âşık Ömer’in elifnâmeleri 
hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Temizkan’ın Türk Edebiyatında Harf Şiirleri 
ve Elif-nâmeler adlı eserinde Âşık Ömer adına bir elifnâme örneği gösterilmiş 
ancak başka bir bilgiye yer verilmemiştir. S. N. Ergun yayınından alınan bu 
elifnâme eksiktir. Şâirin adının geçtiği dize metinde bulunmamaktadır (Te-
mizkan 2007: 237). Biz Âşık Ömer’in elifnâmelerinin genel elifnâmeler için-
deki yerini vurgulamaya çalışacağız.

Ey elif (ا) ebrûların alnın yüzün ümmü’l-kitâb
Bâ (ب) beyândır te (ت) tegâfül etmez ehl-i ictinâb
Sâ (ث ) senâlar Hakk’a kim sensin şefîü’l-müznibîn
Cim (ج) cemâlin seyr eden çekmez cihânda ıztırâb

Hâ (ح) hayât-efzây-ı laʿlinden hı (خ) Hızr’a erdi su
Dal (د) duranlar zel (ذ) zelîl m’olur katında rû-be-rû
Râ (ر) rumûz-ı alleme’l-esmâ ze (ز) zinde-dil kamu
Sin (س) saâdet talʿatin nûrunda buldu âfitâb

Şın (ش) şeref verdi cihâna sad (ص) sabûh-ı behçetin
Dad (ض) ziyâ bahş oldu dehre tı (ط) tulû-ı talʿatin
Zı (ظ) zuhûr-ı muʿcizendir ayn (ع) âlem izzetin
Bildi gâyın (غ) gâfirü’z-zenb oldu pes ehl-i ikâb

Fâ (ف) feminde zâhir oldu lemʿa-i nûr-ı mübîn
Kaf (ق) kanâat gencidir işret sarây-ı ehl-i dîn
Kef (ك) kemâlâtınla lâm (ل) lutfundan olsun yâ emîn
Mim (م) murâdât ehlini vaslınla eyle intisâb
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Nun (ن) niyâz eyler Ömer ol demde kim görsem seni
Vav (و) varam mîzân-ı haşre he (ھ) hebâ edem teni
Lâm-elif (ال) lâl olduğumçün şermsâr eyler beni
Yâ (ى) Habîb-i Kibriyâ kıl şefkatin yevmü’l-cevâb
    (Karasoy-Yavuz 2010: 115)

İncelediğimiz ilk elifnâme, düz elifnâme şeklinde sıralanmıştır. Kafiye 
şeması aaba, ccca, ddda… şeklindedir. Beş dörtlükten oluşan bu elifnâme mu-
rabba nazım şekliyle yazılmıştır ve şiirde aruzun fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün 
/ fâilün kalıbı kullanılmıştır. Be – te, ha – hı, dal – zel, ra – ze, şın – sad, dad 
– tı, zı – ayn, kef – lam, vav – he harfleri aynı dizelerde kullanılmıştır. Harfler, 
Arapça okunuşlarına göre yazılmışlardır. Kelimeler ve karşıladıkları harfler 
arasında bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Elif (ا) ebrûların, Be (ب) beyândır, Te (ت) tegâfül, Se (ث ) senâlar, Cim (ج) 
cemâlin, Ha (ح) hayât, Hı (خ) Hızr, Dal (د) duranlar, Zel (ذ) zelîl, Ra (ر) rumûz, 
Ze (ز) zinde, Sin (س) saâdet, Şın (ش) şeref, Sad (ص) sabûh, Dad (ض) ziyâ, Tı 
 (ق) feminde, Kaf (ف) gâfir, Fe (غ) âlem, Gayn (ع) zuhûr, Ayn (ظ) tulû, Zı (ط)
kanâat, Kef (ك) kemâlâtınla, Lâm (ل) lutfundan, Mim (م) murâdât, Nun (ن) 
niyâz, Vav (و) varam, He (ھ) hebâ, Lâm-elif (ال) lâl, Ye (ى) yâ

İkinci elifnâme metnine bakalım:

Ey dilâ fehm eyle Hakk’ın sun’-ı ferdâniyyetin
Bâri anla kâmilin vechinden insâniyyetin
Tâ ki çekersin onun râhında hicrâniyyetin
Sâbit ol sıdk-ile gözle hele rûhâniyyetin
Câhil oldur eyleye her yerde şeytâniyyetin

Hârr-ı lâ-yefhem elinden çektiğim gavgâ nedir
Hirmen-i ömrün hevâya vermede ma‘nâ nedir
Dâm içinde bülbül-i şeydâya kec da’vâ nedir
Zikr eder ilm-i Hudâ’yı gonca-i ra’nâ nedir
Râh-ı Hakkâ gir yürü terk eyle enâniyyetin

Zâr edersin ey gönül Mecnûn-veş Leylâ içün
Serserî gezme cihânda bir gül-i ra’nâ içün
Şehr-i aşka bas kadem ol menzil-i a’lâ içün
Sun bize sen şerbet-i la‘l-i lebin irvâ içün
Ketm edip sen adın anma hîç o sahbâniyyetin
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Tarz-ı ar‘âr-ı maânîde bulasın iştihâr
Zâhir olsun dilde zikrin ede-gör leyl ü nehâr
Ayn-ı ibretle nazar kıl eyle keşf-i rûzigâr
Gayret eyle kim bulasın bu fenâda i’tibâr
Fark edersin dinle adânın ki enâniyyetin

Kurtarıp keştîni tûfân-ı gam-ı mellâhi ol
Gir tarîk-i müstakîme hem dahı Cerrâhi ol
Lîk gûş et pendimi hem nefsinin ıslâhı ol
Merhabâ eyle dem-â-dem âlemin meddâhı ol
Nâdânı hicv et bulasın dilde nûrâniyyetin

Var ise aklın başında herkesin yeksânı ol
Hem dahı hüzzâl olan nâdânların sultânı ol
Lâ vü illâdan geçip kâmillerin kurbânı ol
Var ferâset sâhibi âriflerin rindânı ol
Ey Ömer hîç gözleme bir kimse noksâniyyetin
    (Karasoy-Yavuz 2010: 420)

İkinci elifnâme de düz elifnâmeye örnektir. aaaaa, bbbba, cccca… şek-
linde kafiyelenmiştir. 6 bentten oluşan şiir, muhammes nazım şekliyle yazıl-
mıştır. Aruzun fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün kalıbı kullanılmıştır. Harfler 
ayrı dizelerde sıralanmıştır. Dad (ض) harfine karşılık gelen kelime (Ketm) 
yanlıştır. Son dizede ye (ى) harfli örneğe yer verilmemiştir. İstinsah eden kim-
senin -elifnâme olduğunu fark etmeyerek- aynı anlamdaki Arapça edatla “Ya 
Ömer” ibaresini Türkçeleştirip “Ey Ömer” yaptığı düşünülebilir.

Ey, Bâri, Tâ, Sâbit, Câhil, Hâr, Hırmen, Dâm, Zikr, Râh, Zâr, Serserî, 
Şehr, Sun, Ketm, Tarz, Zâhir, Ayn, Gayret, Fark, Kurtarıp, Gir, Lîk, Merha-
bâ, Nâdan, Var, Hem, Lâ

Âşık Ömer Divanı’ndaki üçüncü elifnâme ise şöyledir:

Ey (ا) elif ismin-durur yâ Zü’l-celâl-i Müsteân
bâ belî dedim belâda eyledin ehl-i îmân (ب)
tâ temennâ eyleyenler sana mahrûm olmadı (ت)
cim cennâtını kıldın mekân (ج) sâ sevâb ehline (ث)

hı haberdâr ettin evvel âdemi (خ) hâ harâmdan (ح)
zel zelîl etti ebed eyle demi (ذ) dal dâne yeme (د)
râ Rahîm uydurdu gaflet aldı ahd-i akdemi (ر)
ze zinhâr ettin cenâbından cihân oldu mekân (ز)
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şın şükr eyledi (ش) sin sürünce seyre âdem sabrı (س)
zad zâl olduğun fikr eyledi (ض) sad suçun bildi vü (ص)
tı tahâretle niçe yıl Hâlık’ı zikr eyledi (ط)
zı zulüm ettiğini nefsine bildi ol zamân (ظ)

gayn gayret sendedir (غ) ayn-ı ibretle bak ey dil (ع)
kaf kabâhat sendedir (ق) fâ fehim kılmazsan aslın (ف)
lâm letâfet sendedir (ل) kef kerâmet sâhibisin (ك)
mim murâdın iste Hak’tan aç gözün hâbdan uyan (م)

nûn nümûne verdi nûrdan sana şems ü kamer (ن)
vav vücûdun fehm edip ol her cihetten mu‘teber (و)
he hidâyetle seni var eyledi adın Ömer (ھ)
yâ yâverim anla ayân (ى) lâm-elif lâl olmadan (ال)
    (Karasoy-Yavuz 2010: 429)

Üçüncü elifnâme de düz elifnâme örneğidir. aaba, ccca, ddda şeklinde 
kafiyelenen şiir, 5 dörtlükten oluşan bir murabba örneğidir. Aruzun fâilâtün / 
fâilâtün / fâilâtün / fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Se - cim, ha – hı, dal – zel, sin 
– şın, sad – zad, ayn – gayın, fe – kaf, kef – lâm, lâm-elif ve ye harfleri aynı 
dizelerde yazılmıştır. Kelimeler ve karşıladıkları harfler arasında bir yanlışlık 
bulunmamaktadır.

 ,cim cennâtını (ج) ,se sevâb (ث) ,te temennâ (ت) ,be belî (ب) ,elif ismin (ا)
 (ز) ,ra Rahîm (ر) ,zel zelîl (ذ) ,dal dâne (د) ,hı haberdâr (خ) ,ha harâmdan (ح)
ze zinhâr, (س) sin sürünce, (ش) şın şükr, (ص) sad suçun, (ض) zad zâl, (ط) tı 
tahâretle, (ظ) zı zulüm, (ع) ayn ibretle,(غ) gayın gayret, (ف) fe fehm, (ق) kaf 
kabâhat, (ك) kef kerâmet, (ل) lâm letâfet, (م) mim murâdın, (ن) nûn nümûne, 
ye yâverim (ى) ,lâm-elif lâl (ال) ,he hidâyetle (ھ) ,vav vücûdun (و)

Sonuç

Elifnâmeler, hem halk şiirinde hem de divan şiirinde kullanılan türler-
dir. Ele aldığımız XVII. yüzyılın en çok şiir yazan Anadolu sahası şairi Âşık 
Ömer, hem halk hem de klasik şiir türünde örnekler vererek her iki edebiyatın 
içinde yer almıştır. Çalışmamızda daha önce ayrıntılı olarak ele alınmamış 
Âşık Ömer’in elifnâmelerini inceledik. Elifnâmelerin genel özelliklerinden 
yola çıkarak bu üç elifnâmenin özelliklerini tespit ettik ve elifnâmeler içe-
risinde yerlerini vurgulamaya çalıştık. Türk edebiyatında yazılan bütün elif-
nâmelerin, dönemlerinin ses ve yapı özelliklerini koruyarak okunması ve bir 
araya getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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AḪI EDATI ÜZERİNE BİR TESPİT VE  
BİR DEĞERLENDİRME*

Zeki KAYMAZ*

Bazı Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Ahı

Bu çalışmada, bazı eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geçen aḫı üzerin-
de durulacak ve bu sözün, söz konusu metinlerde hangi anlamda kullanıldığı 
yazılı kaynağa dayandırılarak açıklanacaktır. Yûnus Emre Dîvânı’ndaki içinde 
aḫı sözü de geçen şu beyit öteden beri dikkatimi çekiyordu:

İy yârânlar iy kardaşlar görün beni n’itdüm ahî
Ere irdüm eri buldum er eteğin tuttum ahî  (399/1)

Mustafa Tatçı tarafından yayımlanan Yunus Emre Divânı’nın tenkitli met-
ninde ise Ahȋ (a): “Kardeş, fütüvvet ehli. Tarikat kardeşi.” olarak açıklanmak-
taydı (Tatçı 2008: 444). Bu durumda yârânlar ve kardaşlar’dan sonra tekrar 
kardeş veya daha doğru şekliyle kardeşim denmesi, anlamlandırma açısından 
pek mümkün görünmemektedir. Aşağıda görüleceği üzere Yûnus Emre Divâ-
nı’ndaki şu örneklerde de aḫı için aynı durum söz konusudur.

28/2 Bunlar yazın bezenüben dostdan yana uzanuban
  Bir sor ahî bunlara sen kancarudur ‘azm-i sefer
40/2 Ma’lûmdur ahî  yol eri Mevlâ’yıçün n’itdükleri
  Mihnet içinde her biri miskîn olup gülmediler
102/4 Gel ahî  iy şehriyâri sözümüzi dinle bâri
  Hezâr gevher ü dînârı kara toprag ide bir söz
234/3 Bana uçmak neme gerek hergiz gönlüm ana bakmaz
  İşbu benüm zârılıgum degül ahî  bir bag içün
370/1 Ben bende seyr ideriken ‘aceb sırra irdüm ahî
  Bir siz daḫı siz de görün dostı bende gördüm ahî

* Bu makale, 4-6 Ekim 2018’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince düzenlenen “Uluslara-
rası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu”nda sunulan 
bildirinin genişletilmiş şeklidir. 

** Prof. Dr., Ege Üniversitesi. 



404 Ahı Edatı Üzerine Bir Tespit ve Bir Değerlendirme

 2 Ben de bakdum ben de gördüm benümile ben olanı
  Sûretüme cân olanı kimdügini bildüm ahî
 3 Ben istedüm buldum anı ol ben isen yâ ben kanı
  Seçemedim andan beni bir kezden ol oldum ahî
 4 Sûret toprakdur diyeni gönlüm kabul itmez anı
  Bu topragun cevherini Hazret’e irgürdüm ahî
 5 Münkir kişi tuymaz anı dertlülerün sizer cânı
  Ben dost bâgı bülbüliyem ol bâgçeden geldüm ahî
 6 Ma’şûk bizimledür bile ayru degül kıldan kıla
  Uzak sefer bizden kala dostı yakın buldum ahî
 7 Degme bir yol kandan bana tagılmayam degme yana
  Kutlu oldı bu seferüm hoş menzile irdüm ahî
 8 Mansûr’ıdum ben ol zamân uş yine geldüm bunda ben
  Yak külümi savur yile ben Ene’l-Hak didim ahî
 9 Ne oda yanam dagılam ne dâra çıkam bogılam
  İşüm bitince yüriyem teferrüce geldüm ahî
 10 Mun‘im oldum yoksul iken benüm oldı kevn ü mekân
  Şarka vü garba ser-te-ser yire göge toldum ahî
 11 Nitekim ben beni bildüm diledügüm Hakk’ı buldum
  Korkum anı buluncadı korkudan kurtuldum ahî
 12 Yûnus kim öldürür seni viren alur gine cânı
  Bu cânlara hükm ideni kim idügin bildüm ahî
399/2 Cânum bir gözsüz cânıdı içi tolı ben idi
  Tuttum miskînlik eteğin ben menzile yitdüm ahî
 3 Korkar oldum bir Tanrı’dan bîzâr oldum yatlu hûdan
  İşbu işüm sagıncıla ben yoluma gitdüm ahî
 4 Anladum kendü hâlümi gözledüm togrı yolumı
  Tuttum ulular eteğin Hazret’e ben yitdüm ahî
 5 Giderdüm gönlümden kîni kîn dutanun yoktur dîni
  İy yârânlar ben bu sözi uludan işitdüm ahî
 6 ‘Âşıkısan miskîn Yûnus Hazret’e dutgıl yüzüni
  Anlayana gevher durur söz sarrâfa satdum ahî

Eski Anadolu Türkçesinin bir diğer önemli eseri olan Süheyl ü Nev-
bahâr’dan alınan aşağıdaki beyitlerde de benzer bir durum söz konusudur:

774 Şeh okıdı nakkāşı didi bugün
  baña ölmek idi aḫı key düğün
1420 Göñülden göñüle aḫı yol olur
  Hemîn ‘ışk ser-māyesi ol olur
1457 Nolaydı ki baham ko bilsün idi
  göreydüm aḫı nolsa olsun idi
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1698 Bu işi bana ko vü sen fāriġ ol
  Göñülden göñüle olur aḫı yol
1996 Bir avuç çü toprakdur asluñ aḫı
  Ya bir katre su anlaġıl sen daḫı
2402 Ger eglendüm ise aḫı noldıdı
  Günāh andan artuk daḫı noldıdı
2614 Yüzün burtarup didi nakkāş hey
  Ohı atduñ u gizledüñ aḫı yay
2906 Anuñ şi’rin işidicek ol daḫı
  Cevābında didügiñ işit aḫı
2949 Bu göñül daḫı bir belādur aḫı
  Ki ‘ışk ola vü kaygu korhu daḫı
3135 Ol anuñ kızımıssa hem biz daḫı
  İşideydük Çîn yaḫındur aḫı
3260 Didi kıza katlanmazvan daḫı
  Cānuñ varsa esirge kulunı aḫı
3386 Şāhid-bāzlık idüp eydür aḫı
  İşitmezse urmaġıl inen daḫı
Cem Dilçin, Mes‘ud Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-Bahâr, İnceleme-Me-

tin-Sözlük adlı eserinde kelimenin transkripsiyonunu aḫı olarak yapmış ve 
şöyle anlamlandırmıştır: “aḫı: Bir kimsenin sevdiği, en yakını; bu anlamda 
seslenme ünlemi.” (Dilçin 1991: 584). Aynı eserin yeni bir yayımını hazırla-
yan Ali Cin, kelimeyi aḫi olarak transkripsiyonlamış ve “aḫi: (Ar.) Kardeş” 
olarak anlamlandırmıştır. (Cin 2012: 426). Süheyl ü Nev-bahâr’da geçen bu 
kelime Semih Tezcan’ın da dikkatini çeker ve Süheyl ü Nev-bahâr Üzerine 
Notlar’da (Simurg, Ankara, 1994, s. 49) “Sözlük Üzerine Notlar” kısmında, 
kelimeyle ilgili olarak şu açıklamayı yapar: “aḫı ‘Bir kimsenin sevdiği, en 
yakını; bu anlamda seslenme ünlemi’. Herhâlde Türkçeleşmiş olduğu kabul 
edilmiş, bu yüzden Arapçadan alıntı olduğu (yā aḫi ‘ey dost, ey kardeş’) gös-
terilmemiştir.” (Tezcan 1994: 584)

Aḫı, Dede Korkut Hikâyeleri’nde de geçer. Sadettin Özçelik, Dede Kor-
kut Hikayeleri’nde Dresden 15b 4-7; Vatikan 65a 5-7’de geçen

Kara kıyma gözlerün uyhu almış, açgıl aḫı
On ikince süŋücegüŋ ören olmış, yagşur aḫı!

cümlelerinde geçen “aḫı” hakkında, M. Ergin’in “ar. (âhır) son, aḫir, nihâ-
yet, akıbet, artık” anlamlarını verdiğini ve kelimeyi artık şeklinde aktardığını; 
O. Ş. Gökyay’ın “eli açık, cömert, bir kimsenin en sevdiği, yakını” anlamla-
rını verdiğini, ancak kelimeyi akı şeklinde aktarmayı yeğlediğini; M. S. Ka-
çalin’in “aha, işte, hadi, -san a!” olarak anlamlandırdığını; S. Tezcan’ın yaz-
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dığı kısa notta “…buradaki aḫı’nın DLT’deki akı ‘cömert’ ile birleştirilmesi 
gereksizdir, bu aḫı Doğu Anadolu ağızlarında (bk. Derleme Sözlüğü, 129) ve 
Azerbaycan Türkçesinde (ADİL c. 1,146) olduğu gibi bir ünlemdir.” (DKON: 
99) dediğini ifade ederek S. Tezcan’ın bu kelimeyi seslendirme olarak değer-
lendirmesinin doğru olduğunu ancak bu kelimenin Arapça aḫi (Kardeşim!) 
olduğunu belirtmiş, eski Anadolu Türkçesi metinlerindeki anlamının ise Gök-
yay’ın da alıntı yaptığı ancak aktarmada kullanmadığı Tarama Sözlüğü’ndeki 
“Bir kimsenin sevdiği, en yakını.” şeklindeki tanım olduğunu söyleyerek bu-
radaki örnekleri de nakletmiştir. (Özçelik 2016a :290-291). Bu kabûle göre de 
bu iki cümleyi;

-Kara çekik gözlerin uyku almış, aç canım!

-On iki ince kemikçiğin dağılmış, topla canım!

şeklinde günümüz Türkçesine aktarmıştır. (Özçelik 2016b: 631)

Tarama Sözlüğü’nde tanıklanan kelimeler arasında aḫı da vardır: aḫı 
(aḫu): Bir kimsenin sevdiği, en yakını.

Etti üş geldi Yusuf’tan bir kohu
Dirimiş haberin bildirem aḫu  (Yuz. Şeyd. XIII.91)

Gülendam geldi eydür, hey, dur, aḫı
Harami’ye neler ettim, gör aḫı  (Dah. XIV. 108)

Dedi ol haste kim ben hâk-i bed-ruz

Senin atanven aḫı اخى ey ciğer-sûz (Oğlu hakkında) (Lârendi XIV, 102) 
(Tarama I 1963: 62)

Ahı Edatıyla İlgili Açıklamalar

Tarama Sözlüğü’nde aḫı için gösterilen karşılığın “Bir kimsenin sevdiği, 
en yakını.” olamayacağını, aḫı’nın kuvvetlendirici bir edat olduğunu A. Tietze 
belirtir ve başka anlamlar verilen örneklerin de bu edata ait olması gerektiğini 
söyler. Gerçekten de Tietze, kuvvetlendirme işlevli ahı edatı ile bir ad olan 
ahı’nın ayrı ayrı kelimeler olduğunun farkına varmış ve bunları ayırmıştır. 
Aşağıda görüleceği üzere, aḫı II dışındaki ahı I ve ahi I kuvvetlendirme işle-
vinde kullanılmaktadır. Tietze’nin örnekleri şöyledir:

Ahı I kuvvetlendirici edat *Oşbu latîf-nihad nazeniyni gör aḫı nice 
ruzigāruŋ kahrı elinde zebûn olmışdur! (Ferec 855/1451 v.32b). *Nolduŋ, 
kaçmazam aḫı! (ae. v.99b) Yėter aglatduŋ aḫı bir dem aman iki gözüm! (Zati 
1970 [16. yy’ın ilk yarısı] II, 409) TS 62’de başka mânaya alınarak verilen 
misaller de bu edata âittir. Kelime Az.’da hâlâ yaşamaktadır, ADİL 1966 I, 
14b, ms.: *Aḫı bir de görek nä olub ey? (A. Väliyev 1957, s.41) * Ay Molla 
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Gurban, män başa düşmäräm aḫı, necä yä‘ni hämişälik su? (ae., s. 135) 
* Aḫı vahşı deyil! (ae. s.132) İhtimal ki AD. Aḫı ‘oysa ki; oh olsun!’, DS 
129 aynı kategoriye aittir. Hattâ ileride göreceğimiz aḫi nidasıyla alâkası 
olabilir. (Tietze 2002: 117)

Aḫı II (AD. var. ahe/aḫiy DS 129) ‘sevilen kimse, dost’, belki de bir çeşit 
akrabalık *Geldi ‘İsâ beg, Süleyman Şah daḫı/Kim bular paşaya-dur cümle 
aḫı (Enveri 1928 [869/1464] s.57) *Saruhan oglı Süleyman beg daḫı/
Bile gider aḫiretlik ol aḫı (ae. s.66). J.Deny 1955, no 38 ve 67 ünlülerin 
kaideye uymadığına dikkat çeker: Hem h’nın yanında i’nin bulunması, hem 
de aḫi varyantında ünlü uyumu yoktur. Bu müşahedeler kelimenin ET. Aki 
‘cömert’ sıfatından (Clauson 1972, s.78 bunu kabul etmişti.) değil, Ar. Aḫî 
‘kardeşim’ tâbirinden geldiği veya onun tarafından etkilendiği faraziyesini 
desteklemeğe yarar. XVI. asırda aḫı galiba sağdıç (veya ‘kirve’?) manasına 
geliyordu: *Her uluya vasî, her düğün cem‘iyetine aḫi (‘Alī 1956 [1586-
87] s. 213) *Düğün cem‘iyetleri olsa aḫi olanlar, mevta yemekleri bişürilse 
velileri olub… (‘Alī 1975 [1599] s. 143). (Tietze 2002: 117).

“Ahi I (nida) ‘öyle ya! değil mi?’ *Bu özelliği, deccallaşmış türevi Turgut 
Özal’a bile yansımış…Mühendis aḫi.” (Cemal Süreya 1992, s. 235) (Tietze 
2002: 117)

Örnek göstermemekle birlikte Seyfettin Altaylı da aḫı’nın düşünceyi güç-
lendirme işlevine dikkat çekerek genellikle “peki, ama” anlamında kullanıl-
dığını belirtir:

“Aḫı ed. Bir evvelki düşünceye istinat ederek bir fikri ispat etmek, bir 
düşünceyi güçlendirmek için kullanılan bir ifade, peki, ama anlamında. Bazen 
da itiraz, memnuniyetsizlik, azar, suçlama ifadesi olarak kullanılır. Bazen da 
rica ve ısrar bildirir.” (Altaylı 1994: 24)

Tietze’nin ahı I’de sözünü ettiği ancak örneklerini göstermediği Derleme 
Sözlüğü’ndeki veriler de şöyledir:

“Aḫı (I) 1. Oysa ki: Aḫı ben sana gitme demiştim. 2. Oh olsun anlamında 
kullanılır: Aḫı iyi oldu, sen misin söz dinlemiyen.” (-Kr.) (Derleme 1963: 129)

Azerbaycan halk edebiyatına ait şu örneği görmek de konuyu pekiştirme-
si açısından iyi olacaktır:

“-Gızım, aḫı onu sévirem, ne teher onunla görüşmeyim?” (Ahundov-Tez-
can 1978: 211)

Abdülkadir Atıcı, ahi edatının cümle başı bağlacı olarak ama, lakin anla-
mında Sungur Türkçesinde kullanıldığını gösterir ve şu örnekleri verir: “ahi 
yüerdıle (II/552) “Ama yıkadılar”, ahi karışdım (XII/117) “Ama karıştım”, 
ahi ba (XIX/182) “Ama bak”. (Atıcı 2015:182).
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Ahı Edatı Hakkında Değerlendirme

Buraya kadar verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere aḫı, bir kuvvet-
lendirme edatı olarak kullanılmaktadır. Tespitlerimize göre, bu edat hakkında-
ki ilk bilgi de El-İdrâk Haşiyesi’nde geçer: Kitâbu’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk’in 
V nüshası olarak bilinen ve İstanbul’da Bayezid Umûmi Kütüphanesinin Ve-
liyyüddin Efendi Bölümünde 2896 numarada kayıtlı nüshasında derkenar ola-
rak yazılan çoklukla asıl metnin arasına da giren Arapça-Türkçe bir sözlük ve 
gramer içeriğine sahip başka bir metin daha vardır. Bu metin kısaca El-İdrâk 
Haşiyesi olarak bilinir. Velet İzbudak, seçme yoluyla sözlük kısmından bir 
bölüğünü yayımlamıştır (İzbudak 1936). Bu yayında aḫı’nın görülmediği an-
laşılmaktadır. İşte bu metnin 41a’daki bölümünde fiillere pekiştirme işleviyle 
eklenen yapılardan söz edilirken şu bilgilerin verildiğini görürüz: “Oğuzca bir 
edat olan lA, fiilin tahakkuk edip bittiği anlamındadır. Fiillerin sonuna ekle-
nir: “Ol bardı la.”, “O gerçekten gitti, gidişi gerçekleşti.”; “Ol keldi le.”, “O 
gerçekten geldi, gelişi gerçekleşti.”. Bunda, fiilin gerçekleşmesini fazla bil-
mediği için muhatabın biraz inkârı da söz konusudur. Türkler bunu bilmezler. 
Bazıları da bardı ola, keldi ola veya bardı aḫı, kel aḫı derler.”

Haşiyedeki “lA” için verilen örnek ve açıklama, DLT’te de vardır. Belli 
ki örnek, bu eserden bir alıntıdır. Kuvvetlendirme işleviyle ilgili olduğu için 
DLT’deki örneği de görmenin faydalı olacağı açıktır. Besim Atalay’ın çevirisi 
şöyledir: “la: İşin tahakkukunu ve bitmesini gösteren bir edat olmak üzere 
fiillerin sonuna gelen bir harftir. Bunu Oğuzlar kullanırlar. “ol bardı la = 
o gitti be, ol keldi la = o geldi be”, (Onun gitmesi tahakkuk etti.) ve (Onun 
gelmesi tahakkuk etti.) anlamlarınadır. Bu söz, işin olduğunu bilmediği için 
dinleyen adamda bir parça inkâr anlamı bulunduğu zaman kullanılır. Bunu 
öbür Türkler bilmezler.” (Atalay 1941: 213). Ercilasun-Akkoyunlu yayınında 
da benzer bir çeviri yapılmakla birlikte, dizin kısmında lA’nın, Oğuzlarda işin 
tahakkuk edip bittiği anlamında kullanılan bir pekiştirici, pekiştirme enklitiği 
olduğu açıklanmıştır. (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 760)

Bu durumda birer örnekle açıklarsak Yunus Emre Divanı’nda 399/1’deki 
beyti

Ey dostlar, ey kardeşler görün beni ne ettim işte!
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Er’e erdim, er’i buldum, er eteğin tuttum işte! olarak; Süheyl ü 
Nev-bahâr’daki 774. beyti

Şah çağırdı nakkaşı dedi bugün,

Ölmek bana hakiki düğün idi işte! olarak; Dede Korkut’taki cümleyi de

Kara kıyma gözlerini uyku almış, açsana!

On iki ince kemikçiğin dağılmış, toplasana! olarak; Tarama Sözlüğü’n-
deki örnekleri de

Söyledi, şimdi geldi Yusuf’tan bir koku,
Dermiş haberini bildireyim işte!
  Gülendam geldi söyler, hey, dursana/dur işte!
  Harami’ye neler ettim, görsene/gör işte!
Dedi o hasta ki ben kötü günlü kişi,
Senin babanım işte!,ey yürek dağlayıcı.

şeklinde aktarmak gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak yukarıda da gösterildiği üzere M. S. Kaçalin, aḫı’yı “aha, 
işte, hadi, -san a!” şeklinde daha doğru olarak anlamlandırmış; Tietze de 
“kuvvetlendirici edat” olarak değerlendirmiştir. Gerçekten de El İdrak Ha-
şiyesi’nde bulunduğu tarafımızca ortaya konulan ve kaydedildiği bağlamda 
Oğuzca bir edat olarak değerlendirildiği görülen aḫı, ölçünlü Türkçedeki işte, 
hadi veya ağızlarımızdaki “Ben saŋa dedim hoyu!” (Taşeli, Gülnar Merkezi) 
örneğindeki hoyu; “Geldim daa!” (Karadeniz Bölgesi) örneğindeki daa gibi 
anlamı kuvvetlendirici bir edattır.
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EL-IDRÂK HAŞIYESI ÇALIŞMASINDA  
VELET ÇELEBİ İZBUDAK’IN TUTUMU

Pelin KOCAPINAR*

Tarihî dönemlerde Türk dilini yansıtan pek çok eser verilmiş, yazılan söz-
lükler de önemli yere sahip olmuşlardır. Özellikle Kıpçak ve Çağatay Türk-
çesi Dönemlerinde çeşitli nedenlerle sözlükçülük çalışmaları hız kazanmış, 
hazırlanan pek çok sözlük, dönemlerinin dilini yansıtmışlardır.

Harezm, Altın Ordu sahasında etkili olan Kıpçaklar ile Eyyubi Haneda-
nı’nı devirerek Mısır ve Suriye sahasındaki Memlûk Devleti’ni kuran Kıpçak-
lar, 13-15. yüzyıllara damgasını vurup Türk dili tarihinde yerlerini almışlardır.

Memlûk-Kıpçak sahasında halkın çoğunluğunun Arap, yöneticilerin de 
Türk olması ve Türk sayısının giderek artmasıyla Türk dili, bu coğrafyada 
daha da önem kazanmış ve Araplar tarafından bu dilin öğrenilmesi elzem ol-
muştur. Bundan dolayı, kullanılan Türkçenin söz varlığını ve dil özelliklerini 
yansıtan pek çok gramer ve sözlükler oluşturulmuştur. Bu sahada aynı yüz-
yıllarda yaşayan ve bölgenin Türkleşmesinde etkili olan Kıpçak ve Türkmen 
(Oğuz) boylarının kullandıkları diller birbirlerini etkilemiş ve oluşturulan 
eserlere yansımıştır. Kıpçaklar, Türkmenlerin yaşadığı bölgede güçlenmiş; 
dilleri Türkmenceyle karışmış ve yazılan sözlük ve gramerlerde hangi Türk-
çenin temel alındığını belirtmek amacıyla dönemin Arap dilcileri tarafından 
Türkmence, Kıpçakça, Türkçe, halis Türkçe gibi adlandırmalar yapılmıştır.

Bu eserlerden biri olan Türkçe-Arapça Kitâbu’l-İdrâk li Lisâni’l-Etrâk 
(Kİ), dönemin bilinen ilk sözlük ve gramer kitabı olup Araplara Türkçeyi 
öğretmek amacıyla hazırlanmış önemli eserlerdendir. 14. yüzyılın başlarında 
Arap dilci Ebû Hayyân tarafından tamamlanan eser, sözlük ve gramer olarak 
iki ana bölümden meydana gelmiştir. Yazar ön sözde, eserin, kendisinden önce 
yazılan bir kitabın temel alınarak oluşturulmadığını, kendisinin güvendiği ki-
şilerin ağzından derlenerek hazırlandığını belirtmiştir. Özyetgin de eserin söz 
varlığındaki orijinalliği, çalışmasında dile getirmiştir (Özyetgin 2001: 43).

* Dr. Öğretim Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi.
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Bilinen üç nüshası olan eserin V nüshası olarak adlandırılan ilk nüsha-
sı, 1335’te istinsah edilmiş olup İstanbul Bayezid Umumî Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. Söz konusu nüshada, hem derkenar olarak hem metnin satır 
aralarında yazılan ve müellifi belli olmayan sözlük ve gramer de yer alır (Öz-
yetgin 2001: 50).

El-İdrâk Haşiyesi adlı eserin “Öndün” (günümüzde “ön söz”) kısmında 
belirtildiği gibi, haşiyedeki 1359 söz, Kilisli Muallim Rıfat Bilge tarafından 
toplanmış, istinsah edilmiş ve Velet İzbudak’a hediye edilmiştir. Kilisli Rı-
fat’ın, bu sözlerin Türkçeye göre açıklanmasını istediğini bilen İzbudak, her 
Türkçe kelimenin Arapça karşılıklarının tercümeleri için Kamus, Babus, Kes-
teli, Ahterî, Çullukkapan gibi eski sözlüklere de bakıp hepsinin anlamını ver-
diğini açıklar (İzbudak: 1936). Adı geçen sözlüklerden Babus, Kesteli, Ahterî, 
Çullukkapan 16. yüzyıla ait olarak bilinir (Tanrıverdi 2006: 321).

Kamus ile kastedilen, muhtemelen Türkçeye iki defa tercüme edilen 
Fîrûzâbâdî’nin 15. yy.daki Kâmûsu’l-Muhît adlı Arapça sözlüğüdür. Çeviri-
lerden biri, İzbudak’ın yararlandığı adı geçen sözlüklerden olup henüz ba-
sılmayan Merkezzâde Ahmed Efendi’nin Bâbûs fî tercemeti’l-Kāmûs’udur 
(el-Bâbûsü’l-vasît fî tercemeti’l-Kāmûsi’l-muhît). Diğeri ise Mütercim Ah-
med Âsım Efendi’nin el-Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kāmûsi’l-muhît adlı 
Kāmus Tercümesi diye de bilinen eseridir1. Abdullah b. Yusuf b. Mehmed b. 
Bahtî el-Kestelî’nin Mirkâtu’l-luga adlı sözlüğü, Cevherî’nin es-Sıhâh’ından 
ve Fîrûzâbâdî’nin el-Kâmûs’undan seçki-çeviri olarak hazırlanmıştır (Tanrı-
verdi 2006: 321).

Ahterî, Muslihuddin Mustafa’nın belli başlı Arapça kaynaklardan fay-
dalanarak yazdığı, Ahterî-i Kebîr diye de anılan Arapça-Türkçe sözlüğüdür.2 
Sözlük, TDK tarafından da yayımlanmıştır.

Adı geçen sözlüklerden Çullukkapan, Konyalı Eyüp b. Ahmed tarafından 
hazırlanan Muntehabu’l-lugât adlı Arapça-Türkçe sözlüktür (Tanrıverdi 2006: 
321).3

1 https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/24/C24007883.pdf, s.288. Erişim Tarihi: 
11.04.2020

2 https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/2/C02000722.pdf, s.184. Erişim Tarihi: 
11.04.2020

3 Çulluk Kapan Lügati olarak bilinen bu sözlük hakkında Velet Çelebi’nin, eserin bu ismine 
dair bir notu dikkat çekicidir. Sözlüğün Millî Kütüphanedeki nüshasının iç cilt kapağında 
yer alan not, 31 Mart 1930 tarihlidir. Nota göre, bu sözlüğü bir hoca, kırmızı mendile bağ-
layıp bir taş üzerine koyarak başka işine bakarken çulluk denilen kuş da onu ciğer sanıp 
kapmış. Bundan dolayı sözlüğe böyle bir ad verilmiş (Tanrıverdi 2006: 351). 

https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/24/C24007883.pdf
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Cevherî’nin Tâcu’1-luga ve sıhâhu’1-Arabiyye adlı Arapça sözlüğü, Van-
kulu Mehmet Efendi tarafından Türkçeye Tercüme-i Sıhâh-ı Cevherî adıyla 
çevrilir (Tanrıverdi 2006: 321). Yukarıda İzbudak’ın yararlandığı sözlükler 
arasında ismi bulunmasa da çalışmasında yararlandığı ve gönderme yaptığı bu 
eser, daha çok Vankulu Lugati adıyla bilinir.

Bu yazıda, Velet Çelebi İzbudak’ın El-İdrâk Haşiyesi adlı çalışmasındaki 
tutumu, çalışmada dikkat çeken özellikler ele alınacaktır. İzbudak tarafından 
kullanılan Türkçenin günümüz Türkçesiyle de bağlantı kurularak genel değer-
lendirmesi yapılırken haşiyedeki söz varlığı ve bunların günümüze yansıma-
larına da değinilecektir.

Haşiyeden alınan birkaç sözün, TDK’nin internet sitesinde yer alan4 Gün-
cel Türkçe Sözlük (GTS), Tarama Sözlüğü (TS), Derleme Sözlüğü (DS) gibi 
çalışmalardaki kullanımlarla da karşılaştırıldığı olmuştur.

El-İdrâk Haşiyesi’nde göze çarpan hususlar, bazı örnekler verilerek şöyle 
izah edilebilir:

1. 1936’da sözlük/dizin şeklinde hazırlanan çalışmada, sözlerin anlamları 
verilirken günümüzden farklı olarak o dönemin bazı kelimeleri, yazım şekil-
leri de esere yansımıştır:

Kelimelerin yazımının, yazım ve noktalama işaretlerinin kullanımının 
dönemimize göre farklı olması, özel isimlerin her zaman büyük harfle başla-
maması, madde başı kelimelerin büyük harfle başlaması, tırnak işareti yerine 
parantez işareti kullanılması, şehir isimleri gibi özel isimlere gelen çekim ek-
leri için kesme işareti kullanılmaması vb. gibi.

Haşiyeden bulunan örnekler, mümkün olduğunca aslına uyularak veril-
meye çalışılmıştır. Ancak tırnak işareti yerine yay ayraç kullanılan yerler, aşa-
ğıda çerez kelimesinde olduğu gibi tırnak içinde gösterilmiş, madde başları 
özel isim veya cümle değilse küçük harflerle başlatılmıştır. 1930’lu yılların 
Türkçesi ile günümüz Türkçesi arasındaki yazım, noktalama işaretleri ve keli-
meleri kullanım farkları aşağıda örneklendirilmiştir:

çerez: Eski lügatler “ilme diken” diyorlar. “Şibrik”, tazesi; kurusuna 
“dari’” derle. Kâbe yollarında çok olur, yere yayılır, sâkı olmaz, kurudukta 
kedi tırnağı gibi dikenleri olur.

yayaklar: Binidi olmayıp yürüyerek gidenler.

çocun: “Çoçun, elgin, tülüngü” hepsi de yabancı. Ne idiği meçhul, adam 
yerine konulmıyan âdi kimse, meçhul.

4 https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 05.03.2020
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muza: Şimdi mozak, mozalak derler. Yus yuvarlak ufak tefek.

hıcıp: Perde çavuşu, sarayın ileri gelen hademesi “hıcıp” çihiz gibi ima-
le edilmiş “hacip”den bozmadır.

sokak: 2. Havan, dâne döğülen taştan, demirden havan.

çorlu: Betbaht, biçare, illetli, hasta demektir.

kehel: Tenbel, dermansız, kımıldamaz.

Çalat boldu: Çalat oldu. “çalâk” diye farisiye geçmiş. Kıvrak, Şen, zeki, 
uyanık, varışlı. (Celed oldu).

saklağ: …Eskiden arap yazısile türkçe yazdıklarında “v”leri “f” gibi, 
fakat üç noktalı “v” yazmışlar.

astar: Elbise ve sairenin altına kaplanan bez.

sivişmek: Sivişti. aralıktan, karaltıdan, siperden kimseye sezdirmeden 
kaçtı. İstanbulda yanlış olarak “sıvıştı” derler.

…Bu “k” ile başlıyan kelimelerin ilk harfi türkçede hep “g”dır. “k” değil 
“ğ” de değil.

Tomruldu burnu: Burnu tomruldu. (bakılsa “kabardı, şişti” demektir. 
halbuki arapçası “burnu kanadı” demek olur.)

hatunlar urunu: Matem sözlerini mahsus makamiyle söyliyecek kadınla-
rın toplandığı yer…vb.

2. Konya doğumlu olan V. İzbudak’ın çalışmasında, sadece dönemin 
standart Türkçesi yansıtılmamış, bazı sözlerin zaman zaman Konya’daki kul-
lanımları da verilmiştir:

çakıldak: 2. Değirmenin tedricle taş içine dane döken ve muttasıl takır-
dayan alet ki hâlâ Konyada “değirmen çakıldağı” denir.

düğü: Konyada bulgurun incesi. “Darı” manasına gelir.

fiğ: Hayvan yemi olan malûm ekindir. Konyada “fink” derler.

kokurdan: Gırtlak. Konyada “hümürtlek” derler.

angüştan: Konyada “engiştane”, bazı yerlerde “engüştene” derler. Di-
kiş yüksüğü.

sınramak: Er işe sınradı – yapmak istemedi, sarmadı, hırçınlandı. Kon-
yada “sıkradı, zınardı” buna yakındır.

kelebek: Kelebek. Konyada “epelek” derler…vb.
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3. Sözlerin anlamları açıklanırken bazı sözlerin İstanbul’da kullanılan şe-
killerine, İstanbul Türkçesindeki durumlarına da yer verilmiştir:

tüvlek: Bazı yerde “dügelek”, İstanbulda “düvelek”, kavunun küçük ol-
mamışı. Konyada buna “hırtlak” derler. “Divlek” diye de bir nevi dışı yeşil, 
içi olmuş kavuna derler, İstanbulda “Manisa kavunu” derler.

uyuşmak: Uyuştu – bir uzuvdan can çekilip keseleşti. İstanbullular 
“ovaştı” derler.

talkalamak: Talkaladı – bir işi mühimsemeyip geri bırakmak. (İstanbulda 
“dalga geçti.” buna yakındır.)

Esermek: Eserdi-şişmek, kabarmak, kat kat olmak. İstanbulda “eserip 
beserdiler” sözü var.

4. İzbudak, haşiyedeki sözün daha iyi anlaşılması için önceden veya ken-
di döneminde kullanılan sözleri, anlamları da belirtmiştir:

ton: Elbise, şimdi “şalvar” derler.

dastar: Mendil, çevre (aslı destardır, sonra başa sarılan sarığa demişler.)

muza: Şimdi “mozak, mozalak” derler. Yus yuvarlak ufak tefek.

kaltaban: Pezevenk (bugün tenbel ve işe yaramaz adama derler)

kaltak: Pezevenk (bugün pezevenk kadına derler)

terincek: Derincek, kadınların büründükleri çarşaf envaı. Bir vakit süs-
lüsüne “car” derlerdi.

yumluk: Eskiden “keman küre” dedikleri oluklu tahta üstünden yayla 
atılan irice çakıla derlerdi, bugün tüfek kurşununa, top güllesine denir. (Yum-
lak, yumalak, yuvalak; askerler top güllesine bugün “yuvalak” derler. Eski-
den koca yuvarlak taşları mancınıkla düşman kalesine atarlardı. Hâlâ İstan-
bulda düzlenmiş böyle cesim yuvarlak taşlar vardır.)

5. Kilisli Rıfat, eserin sayfa kenarlarına veya satır aralarına yazılan sözle-
ri derlemiştir. Kendisine verilen bu sözleri Türkçeye göre açıklamaya çalışan 
İzbudak, kelimelerin zaman zaman eş anlamlılarını, ağızlardaki kullanımını 
da vererek sözün daha iyi anlaşılmasını sağlamış, dilin zenginliğini de gös-
termiştir.

enlik: Esasen “renklik” demektir. Eskiden şeker boyası yaptıkları bir di-
ken köküdür. Kızılca da denir, “fiker” dahi derler.

tınaz: tınaz, tınas – sürülmüş buğday sapı yığınıdır ki savrulup buğdayı 
samanı ayrılır; “loda” da derler. Konyada “noda” deriz.
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angüştan: Konyada engiştane, bazı yerlerde engüştene derler. Dikiş yük-
süğü.

6. Haşiyedeki söz varlığı sözlükte, kavram alanlarına göre sıralanmamış-
tır. Kilisli Rıfat tarafından İzbudak’a, bu sözler alfabetik olarak düzenlenip 
verilse de karşılıklarından, eş anlamlı kelimeler tespit edilebilmekte, bir kav-
ramın birden çok karşılığı görülebilmektedir:

a. girde: Tandırda pişen ince ekmek.

külüce: Girde dedikleri ince tandır ekmeği.

besgeç: Somun gibi girde denilen ekmek ki, tandır ekmeğinin incesidir.

b. çetük: Çetik - kedi. maçı: kedi. kedi: kedi.

c. angüştan: Konyada engiştane, bazı yerlerde engüştene derler. Dikiş 
yüksüğü.

yüksük: Dikiş dikerken parmağa geçirilen nesne.

d. bor: Sücü, şarap. Bor olmayınca sirke olmaz – şarap olmadıkça sirke 
olmaz.

sücü: Çakır, bor, şarap.

çakır: Çağır – çakır, şarap.

e. tınaz: tınaz, tınas – sürülmüş buğday sapı yığınıdır ki savrulup buğdayı 
samanı ayrılır; “loda” da derler. Konyada “noda” deriz.

loda: Noda, sürülmüş zahire yığını.

f. kır: “Kıran” gibi, kenar.

kıranı derenin: Derenin kıranı – kenarı.

kaş: Kenar, kaş – Türkçesi: kaş – her şeyin kenarı, ağzı… vb. gibi.

g. ebem kuşağı: Eleğim sağma “alâimi sama” demek.

Rüstem yâsı: Eleğim sağma.

eleğim sağma: Bak. (Ebem kuşağı)

Bugün kullandığımız gökkuşağı kelimesinin, GTS’de “alkım, ebekuşağı, 
ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, meryemanakuşağı, alaimisema” 
olarak eş anlamlıları verilmiştir. Eleğimsağma sözü de yine GTS’de “halk ağ-
zında, Arapça ʿalaʾim + sema” olarak açıklanmıştır. TS’de de yer alan eleğim-
sağma, eleğimsağmal, eleğimsağmalı, eleğimsahma, eneğimsağmal, eneğüm-
sağmalı, ineğimsağma, ineğimsağmal gibi kelimeler Arapça “alâimisema” 
kelimesine benzetilerek halk ağzında yeni kelimelerin oluşmasına örnektir.
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Gökkuşağı anlamında TS’de kavs-ı kuzah sözüne de rastlanır. Ancak bu 
da Türkçe değildir. DS ve GTS’de ebemkuşağı, gökkuşağı, alkım kelimesi de 
yer alırken DS’de eleğimsağma kelimesi bulunmamaktadır.

Arapça “kavs” kelimesi ile 14. yüzyılda haşiyede geçen “Rüstem yâsı” 
sözündeki yâ kelimesi, yay anlamında olup gökkuşağı ile yay arasındaki şekil 
benzerliğinden dolayı gökkuşağı için bu adların kullanıldığı söylenebilir.

Yukarıda geçen Rüstem, İran’ın ünlü şairi Firdevsî’nin Şehnâmesi’ndeki 
kahramanlardan biridir ve Türk edebiyatında Rüstem-i Zâl diye bilinir. İran-
lılarla Türkler arasındaki mücadelelerde kahramanlık, güçlülük gösterdiği 
dillendirilen Rüstem, Alp Er Tonga ile de mücadele etmiştir. Halk ağzında 
Zaloğlu Rüstem olarak da tanınır.5

Zaloğlu Rüstem’in kullandığı yaydan yola çıkılarak bu isim verilmiş ola-
bilir ama kimler tarafından böyle bir isim verildiği merak konusudur.

7. Haşiye sözlüğünde zaman zaman alfabetik sıranın karıştığı göze çar-
par:

Önce büre, sonra bürçe kelimesinin gelmesi; eyü’nün önce, eyneştirmek 
kelimesinin sonra verilmesi; cı-/ci- ile başlayan kelimelerin sırasının karışık 
verilmesi (cırlak-cibre-cıcak-cicik-cıgan-cimri-cindermek) gibi.

Bu durum, Kilisli Rıfat tarafından Osmanlı (Arap) alfabe sırasına göre 
düzenlenen sözlerin, İzbudak tarafından Latin alfabe sırasına göre dizilmesin-
den kaynaklanabilir.

8. Kelime anlamları verilirken haşiyeyi Türkçe açıklamaya çalışan İzbu-
dak’ın zaman zaman yorum ve tahminleri de eklenmiştir.

gavkaz: Gavgaz, çalı. (Belki “Kafkas” bu asıldandır.)

cicik: Yerden bir nebatın ilk görünen yeşilliği. (Soğanın içinde en körpe-
sine “cücük” derler, buna yakındır.)

Kuş dündü: Belki “döndü”dür. Güvercin havaya taklak attı, yuvarlandı.

çöndü: Çondu – ısındı. Bu kelimenin “çogaç”la münasebeti vardır. Belki 
aslı “çoğanmak” veya “çovunmak”dır.

im: “Don”dur. Kitaplar “don” ile “gömlek”i karıştırmışlar.

cindermek: Çindermek – yani doğru veya eğri olup olmadığını araştır-
mak, birşeyin eni konu, etrafiyle aslına ermek? Hakikat manasına daha ziyade 
gelir.

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstem   Erişim: 09.04.2020.

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_edebiyat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstem
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9. İzbudak’ın bazen haşiye yazarına katılmadığı, yazarı tenkit ettiği söz-
ler de vardır:

üzütlük: Hasislik demekmiş. Halbuki “üzüt” şeytan manasınadır.

yapalak: (Ben “puhu” bilirim. Müellif “rahme” yani “kartal” demiş.)

mingi: Ebedî, muhallet. (Ben “mengü” bilirim.)

gevzenlik: Gabavet ve ahmaklık ile tercüme edilmişse de bana bu kelime 
bugünkü “geveze”nin aslı gibi gelir; ahmak, bilir bilmez söylenir. “gebzen” 
leffaf.

evşen: Yavşan dediğimiz kökü ot olsa gerek ama burada “çalı”nın müra-
difi gibi göstermiş.

devlügeç: Devülgeç. Arapçası “şuha” yay yapılan bir nevi ağaç demek-
tir. Bir yanlış olmasın “çaylak” olsa gerek.

epritmek: Ebriş – Doğrusu “eprimiş” olacak. İyice pişmiş, erimiş et ve-
saire.

Geldi gönlü mutun mutun: Gönlü mutun mutun geldi – kalbi melûl, mah-
zun olarak geldi. Doğrusu “munun = bunlu”dur.

Tomruldu burnu: Burnu tomruldu. (bakılsa “kabardı, şişti” demektir. 
halbuki arapçası “burnu kanadı” demek olur.)

yaldıragan: Otlu, ak, yumuşak taş – şırla, ateşi çıkar, beyaz, yumuşak taş 
ki, arapçası “merve”dir. Halbuki lügatlerde “merve” çakmak taşıdır ki vasfı 
budur. Ancak yumuşak değil serttir.

dekelmek: Dekeldi. (Ben bu kelimeyi “danladı”nın ayni sanıyorum. Ya-
hut muhaffefi olarak “deneldi” veya “danaldı” gibi o asıldan bir kelime ola-
cak ki “şaşırdı, hayran oldu, alıklaştı” demek olur.)

persenk: Tartının ayarıdır. (Kelime farisidir “parseng – taş parçası” de-
mektir. Bunun yerine “tartılca” gibi bir şey söylemeli, zaten terazi – tarazı, 
tartan demektir.)

saklağ: Doğrusu “suflağ” ki suvlak - sulak, suvat, yani - davar sulayacak 
pınar, çevlik, havuz, gölcük. (Eskiden arapyazısile türkçe yazdıklarında “v”-
leri “f” gibi, fakat üç noktalı “v” yazmışlar.)

kıncık: Hancık, şah “cehiz – cihaz” gibi bazı “a”lar imale ile “i” yapılır.

katı kın: Katı gın – şiddetli ceza, ağır işkence. kın – kin. (Baştaki ve ba-
zan ortadaki “k”lar “g” yapılmış; hepsi “g” olacak.)
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10. Verilen kelimenin 14. yüzyıldaki anlamı bazen haşiyenin yayımlandı-
ğı dönemle karşılaştırılır ve açıklama yapılır:

davar: tavar, hayvan. Eskiden mal, eşyayı menkule manasınadır. Sonra 
ehlî hayvanat manasına kullanıldı. O vakit hepsi için “mal tavar” denirdi. 
Şimdi ancak koyun, keçi makulesine derler. Eski kitaplarda bunların şahidi 
çoktur.

bir kucak bez: Kucak, bugün “top” kullanırız. Bir kucak bez=bir top 
kumaş.

11. Zaman zaman anlamlar açıklanırken DLT’den de faydalanılmıştır:

kaş: (Kenar) Kaş - türkçesi: kaş – her şeyin kenarı, ağzı (DLT 3- 113).

çanak yoku: Yemek sahanında kalan bulaşık (DLT 3-3)…

12. Açıklamalarda, verilen sözle ilgili, bugün de kullanılan özlü sözün, 
atasözünün nereden geldiğine dair bilgiye de rastlanır:

çüklü bardak: Dip tarafından oyulup bir tarafı kulp, diğer tarafı emzik 
olarak yapılan ağaç ibrik ki eski çamlar bardak oldu dedikleri budur…

13. Anlamı bilinen bazı maddeler haşiyede açıklanmak yerine malûm, 
bildiğimiz kelimeleriyle ifade edilir. İzbudak tarafından ayrıca açıklama ya-
pılmamıştır:

örümcek: Malûm. ördek: Malûm su kuşu toy: Bildiğimiz kuş. keşkek: 
Bildiğimiz yemek …vb.

14. İzbudak, anlamları verirken yararlandığı Arapça sözlüklere de gön-
derme yapmıştır:

porsun balığı: Arapçası olan “kenad”i “Ahterî” balık kılçığı; “Mirkat” 
yılan bıçağı; “lehçe” uskurpot “Babus” dikenli balık, diye tarif eylemiştir.

dikek: şamdan, çırağman (Ahteri).

eşkün: eşkin at, deve (Mirkat, Babus).

baka durağı: Kurbağa yosunu (Kesteli).

Çalış ayaklı boldu hımar: Eşek çalış ayaklı oldu; yürürken topuklarını 
biribirine vurdu. (Vankulu)

salı nesne: Ele alıp yukarı kaldırmak veya aşağı sarkıtmak suretiyle 
ağırlığı tahmin olunan nesne ki “el tartısı” tâbir olunur. (“Kamus”da “rezn” 
maddesinde izahat vardır.)
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it balığı: Kurbağa yavrusu ki, küçükken kuyruklu balık gibi olur. Sonra 
kuyruğu düşer ayakları çıkar (Kamus).

Örneklerde Mirkat ve Kestelî isimlerinin ayrı ayrı kullanılması dikkati 
çekmektedir. Burada kastedilen Kestelî’nin Mirkâtu’l-luga adlı sözlüğünün 
ise farklı iki çalışmaya gönderme yapılıyormuş gibi gösterilmesi şaşırtmıştır. 
Eğer Kestelî’nin sözlüğü değilse hangi sözlüğe gönderme yapıldığı anlaşıla-
mamaktadır. Çünkü çalışmanın başında yararlanılan Arapça-Türkçe sözlük-
lerden bahsedilirken böyle bir sözlük ayrıca belirtilmemiştir. Lehçe kelimesi 
ile A. Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî adlı eseri kastedilmiştir. Vankulu sözlü-
ğünden ön söz kısmında bahsedilmemiş olsa da eser tanındığı için tereddüt 
edilmemiştir.

15. İzbudak’ın bazı maddeler için o günün şartlarına göre verdiği örnek-
ler, açıklamalar kelimenin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır:

tudu: Tutu – tabiat. (Konyada “tutum” derler. Ben onun tutumunu hiç 
beğenmedim.)

diğremek: Diğredi et – et zehirlendi. (Konyada, bir müddet kullanılmayıp 
ta havası zehirlenen kuyu içine giren derhal boğulur ölür; onun için önce fe-
ner sarkıtırlar, fener sönerse girmezler “kuyu dinlendi” derler).

teleme: Yumuşak. İstanbulda balık etinde yumuşak hanıma, kadınlar “te-
leme peyniri gibi” derler.

16. İzbudak, kelimeyi açıklarken o kelimenin İstanbul’da kendi dönemin-
de hatalı kullanıldığını da belirtir:

sivişmek: Sivişti. Aralıktan, karaltıdan, siperden kimseye sezdirmeden 
kaçtı. İstanbulda yanlış olarak “sıvıştı” derler.

sığamak: Sığadı. (İstanbulda galat olarak “sıvadı” derler.)

17. Haşiyedeki kelimelerin açıklamaları yapılırken bazı sözlerin kökeni 
hakkında da biraz bilgi verildiği görülür.

hıcıp: Perde çavuşu, sarayın ileri gelen hademesi “hıcıp” çihiz gibi ima-
le edilmiş “hacip”den bozmadır.

hiz: Açıkça tarif edilmesinden haya edilen muhannes adam (bu iki kelime 
türkçe değildir)

hazna Tatarlar “kazna” der. (İr kaznası iski söz, ir şirakki ikki köz). Bu 
kelime “kazma” aslından pek âlâ define ve hazine demeklik üzere Türkçedir.

18. İzbudak, haşiyede anlamını bulamadığı kelimeyi de belirtmiş, tahmi-
nini de eklemiştir:
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söküş: (Bulamadım, belki sökmekten “söküş” olduğu yerden söküp iler-
lemek, belkide kapı söğesi gibi bir yerdir. “C V Z” maddesinin bina direği ile 
bir münasebeti var.)

19. İzbudak birkaç yerde, haşiyedeki Türkçe kelimelerin yanına paran-
tez içinde numara koyup sayfanın altında yazımı ve okunmasıyla ilgili olarak 
dipnot düşmüştür.

ka ka [1] diye yazılan ve “Ka ka – karga sesi. Şimdi gak gak deriz.” şek-
linde açıklanan söze dipnot düşülmüştür. Bu dipnotta şöyle der: “Bu “k” ile 
başlıyan kelimelerin ilk harfi türkçede hep “g”dır. “k” değil “ğ” de değil.”

Burada ilk harfle kastedilen “ġ” sesi olmalıdır.

darıktı [1]: İçi daraldı, sıkıldı.

Dipnotu şöyledir: Türkte, Arapta “T” ile yazılan kelimeler “d” okunur. 
“Tazı” bile “Dazı” diye söylenirmiş.

20. İzbudak, haşiyedeki bir sözün Osmanlıcada da kimi eserlerde görül-
düğünü açıklar:

entmek: Entti – şaştı, hayran oldu. Essim entdi = sezgim şaştı. (Osmanlı-
cada “essim enitti” suretinde bazı eserde görülmüştür.)

21. Haşiyede geçen bazı eş anlamlı kelimelerin birlikte verilmesi, bir an-
lamda eş anlamlılar sözlüğünü hatırlatmaktadır. İzbudak, bunları bazen söz-
leriyle belirtiyor.

a. çalı: “Çalı, gavkaz, evşen” üçü bir olduğu anlaşılıyor. Boysuz dikenli 
ağaç.

gavkaz: Gavgaz, çalı.

evşen: Yavşan dediğimiz kökü ot olsa gerek ama burada “çalı”nın müra-
difi gibi göstermiş.

b. tekim, değim, deki: Tekim, dekim, deki – dilke, tilgem, dikem – hepsi 
“dilim” demektir.

Kitabü’l-İdrak gibi Kıpçak Dönemi’nin önemli sözlüğü üzerine yazılan 
haşiyedeki 1359 sözü, Kilisli Rıfat’ın desteğiyle Velet İzbudak’ın düzenlediği 
El-İdrâk Haşiyesi adlı eser, dönemin söz varlığını yansıtması açısından ayrı 
bir yere sahiptir.

Bu çalışmada İzbudak’ın haşiye çalışmasındaki tutumu, örneklerle açık-
lanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, İzbudak 600 yıl geçse de 
verilen sözlerin çoğuyla ilgili olarak günlük yaşamdan da örnekler bulmuş, 
eskiden veya yaşadıkları zamanda kullanılan ifadelerle, anlamlarla bu söz-
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leri ilişkilendirmiş, okuyucuların haşiyedeki sözleri daha iyi anlamaları için 
gayret sarf etmiştir. Bununla birlikte İzbudak’ın, aynı tavrı her sözde göste-
remediğine, anlamları tam karşılamayan malum, bildiğimiz gibi kelimelerle 
yetinilen madde açıklamalarına, ek bilgi vermediğine de rastlanmıştır.

İzbudak’ın, haşiye çalışmasında yeri geldikçe kelimelerin anlamlarına, 
yazım şekillerine, okunuşlarına da değinmesi, eleştiri ve yorumlarının da ol-
ması, haşiyenin ve Türk dilinin daha doğru anlaşılmasını sağlamıştır. Konyalı 
olduğu için her ne kadar Konya ağzından bolca örnek vermiş olsa da zaman 
zaman İstanbul ağzını da örneklendirmesi, 1930’lu yılların Türkçesi ve günü-
müze yansıması hakkında da bize ışık tutmuştur.

Kilisli Rıfat’ın katkılarıyla hazırlanan haşiyenin, Velet Çelebi İzbudak’ın 
örnekleri ve bazı açıklamalarıyla, imlasıyla, birkaç kelimenin DLT’de de bu-
lunduğunu ve bunun daha fazla olabileceğini belirterek örneklendirmesi ve 
DLT’ye göndermede bulunmasıyla, hatta bazı sözlerin kökeniyle ilgili yorum 
yapması ve bilgi vermesiyle Türk dili üzerinde çalışan, özellikle karşılaştır-
malı çalışma yapan kişilere de fayda sağlayacağı muhakkaktır. Tarihî süreçte 
Türklerin kullandığı dil üzerine başka önemli çalışmaları da bulunan her iki 
şahsiyeti şükranla anıyoruz.
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Giriş

Her toplumun temel amaçlarından biri bedenen, ruhen, zihnen sağlıklı bi-
reyler yetiştirmektir. Yeryüzünde var olmuş veya var olan her toplum bu amaç 
doğrultusunda bireylerini yetiştirmek ister, bu amacı gerçekleştirebilmenin 
sağlıklı ve verimli yolu eğitimdir. Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyleri ile 
toplum bireylerinin aldığı eğitimin niteliği arasında doğrudan bir ilişki olduğu 
söylenebilir.

Bireyin ve toplumların gelişiminde önemli bir yere sahip olan eğitim, bi-
reyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen değişiklikleri meydana 
getirme sürecidir (Kıncal, 2000: 2-3). Diğer bir tanıma göre eğitim, “Süreç 
olması, bireyin kendi yaşantılarının merkezde olması, davranış değişikliği 
sağlanmaya çalışılması, davranış değişikliklerinin istendik yönde olması ve 
kültür aktarım süreci olması.” (Yılmaz, 2014: 2) şeklinde ifade edilmektedir. 
İnsanın doğumu ile başlayıp ölümüne kadar devam eden bu süreç; bireylerin 
amaçlarını, fikirlerini, bilgilerini, tutumlarını değiştirmekte ve geliştirmekte-
dir. Bireylerdeki bu değişme ve gelişme durumu, toplumların gelişimi açı-
sından büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bireylerdeki eğitim birikimi 
ile toplumlar gelişmekte ve gerçek anlamda var olabilmektedir. Bu varoluşun 
istendik düzeyde olabilmesinin nitelikli bir eğitim sistemiyle ilişkili olduğu 
söylenebilir.

* Bu çalışma, 18-19 Ocak 2020 tarihinde 3. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştır-
malar Kongresi’nde sözlü olarak sunulmuştur.  

** Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
*** Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
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Eğitim sisteminin başlıca ögelerini öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, 
eğitim uzmanları, eğitim programları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal 
kaynaklar oluşturur (Şişman, 2016: 219). Eğitim sisteminin varlığı ve verim-
liliği bu ögelerin uyum hâlinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Ancak bu 
ögeler içerisinde en temel ögelerden biri de öğretmendir. Öğretmenlik eğitim 
ve öğretim etkinliklerini planlayan, yürüten ve eğitim kurumlarının yönetim 
görevlerini üstlenen özel bir uzmanlık alanıdır. Öğretmenlik; entelektüel bi-
rikim gerektiren genel kültür, özel eğitim alanı ve pedagojik formasyonla ka-
zanılan meslektir (Bircan, 2005: 103). İnsanların gelişmesinde ve toplumla-
rın istendik bir düzeyde inşa edilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olan 
öğretmen, “Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek 
olan kimse, muallim, muallime.” (MEB, 2000: 2207) şeklinde tanımlanmak-
tadır. Ayrıca öğretmenlik mesleği pek çok rolü birlikte üstlenmiş görev ve 
sorumlulukları yüksek özveri açısından diğer meslekler arasında ön sırayı 
oluşturan nitelikli bir meslek alanı (Şimşek, 2014: 225) şeklinde de ifade edil-
mektedir. Kavcar’a (2002: 1) göre bir eğitim sisteminin en önemli ögesi olan 
öğretmen, iyi ve nitelikli bir eğitimin oluşmasında başat faktördür. İyi eğitimi, 
iyi öğretmenler; nitelikli öğretimi de nitelikli öğretmenler yapar. Bundan do-
layı bir okul içindeki öğretmenler kadar iyidir.

Öğretmenlik eğitim ve öğretim sürecini planlamak, uygulanan yöntem 
ve teknikleri etkin şekilde kullanmaktır; öğrencilerin kendilerini gerçekleş-
tirmeleri ve hayata hazırlanmaları konusunda onlara rehber olmaktır. Öğret-
menler öğrencilerin model alabileceği kişilerin başında gelmektedir. Bundan 
dolayı öğretmenlik mesleğini icra edenlerin mesleğinin gerektirdiği bilgi ve 
donanıma sahip olması gerekmektedir. Aksu’ya (2005: 28) göre eğitim ile he-
deflenen temel amaç; bireylerin birey olarak, ulusal ve uluslararası toplumun 
nitelikli birer üyesi olarak geliştirilmesi olduğu düşünüldüğünde, bu amaçları 
gerçekleştirmede öğretmenlerin görevleri büyük önem taşımaktadır.

Öğretmenlerin insan gelişimi ve eğitim öğretim konularında gerekli do-
nanıma sahip, ana dilini iyi kullanan ve kullandığı dilin gerekliliğini yerine 
getiren özellikleri üzerinde taşıması gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği bir 
milletin geleceğini hazırlama sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk 
tüm öğretmenleri ilgilendirmek ile birlikte en çok Türkçe öğretmenlerini ilgi-
lendirmektedir. Çünkü Türkçe öğretmenlerinin en önemli vazifelerinden biri 
öğrenciye ana dilinin becerilerini kazandırmaktır. Her toplumun kendine has 
değerleri, inançları, yaşam tarzları vardır. Toplumların yaşayabilmesi için bu 
değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerekir. Bu değerleri gelecek kuşak-
lara aktarmanın yegâne aracı ve vasıtası dildir (Kaya, Kardaş, 2019: 88). Dila-
çar’a (1968) göre ana dilinin ulusal bilinç ve duyarlılığın oluşmasındaki etki-
sinden ötürü, çağdaş ülkeler ana dili eğitim ve öğretimine özel bir önem ver-
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mişlerdir. Ana dil eğitimini bir dört yol kavşağına benzeten Marshall (1994) 
ise bütün derslerin ana diliyle anlatıldığını ifade etmektedir. Yıldız (2003) ise 
ana dili dersinin sadece Türkçe dersi için değil, aynı zamanda diğer dersler 
içinde önem arz ettiğini belirtmektedir. Ana dili eğitimi, öğrencinin akademik 
başarısına katkıda bulunmanın yanında, çocuğa millî kültür değerleri ve dil 
bilincini kazandırma; estetik zevk oluşturma, toplumları millet hâline getirme 
gibi ögeleri de içerir (Özbay, 2010: 94-95). Ana dilinin bireysel ve toplum-
sal işlevlerini yerine getirebilmesi, öğrencilere dil becerilerinin, eğitim süreci 
içinde sistemli olarak kazandırılmasıyla mümkündür (Ünalan, 2006: 1).

Türkçe dersinin temel amacı, dört temel dil becerisi ile ilgili alışkanlık-
lar kazandırmaktadır. Türkçe öğretmenleri bu becerilerin gelişmesi ve isten-
dik düzeye çıkması için etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
Millî Eğitim Bakanlığı (2019: 3) öğrencilerin bilgiyi üreten, hayatta işlevsel 
olarak kullanabilen, problem çözme becerisine sahip olan, eleştirel düşünen, 
girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve 
kültüre katkı sağlayan bireylerin yetiştirilmesini hedeflenmektedir. Bu he-
deflerin gerçekleşmesi konusunda Türkçe öğretmenlerinin nitelikli bir eğitim 
öğretim sürecinin yerine getirilmesi konusunda önemli bir yere sahip olduğu 
bilinen bir gerçektir. Nitelikli bir eğitim öğretim ortamının oluşması, nitelikli 
bir lisans programıyla gerçekleşebilir.

Türkçe öğretmenliği lisans programıyla alanla ilgili kazanılması gere-
ken beceriler ve güncel bilgiler öğretmen adaylarına kazandırılmaktadır. Li-
sans programıyla birlikte demokratik sınıf ortamına önem veren, araştıran, 
sorgulayan, üreten bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Türkçe dersinin 
bilgi dersinden ziyade bir beceri dersi olduğu öğretmenlere edindirilmektedir. 
Dilsel becerilerin bir bütün olduğu ve kullanılan tüm yöntem, tekniklerin bu 
beceriler doğrultusunda bir bütün olarak uygulanması gerektiği, programla 
birlikte Türkçe öğretmen adaylarına kazandırılmaktadır. Türkçe öğretmenliği, 
Türkçe öğretilmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ana dilinin sağlık-
lı bir şekilde öğretilmesi etkili iletişim için de gereklidir. Ayrıca sorgulayan, 
eleştiren, düşünen bireylerin var olabilmesi için dil öğretiminin varlığını sür-
dürmesi gerekmektedir. Bu yüzden Türkçe öğretmenlerine çok büyük görev 
ve sorumluluklar düşmektedir. Türkçe öğretmenliği lisans programının da bu 
sorumlulukların karşılanmasına yönelik hazırlanması ve program doğrultu-
sunda verilmek istenen bilgi ve becerilerin öğretmenlere kazandırılması ge-
rekmektedir.

Türkiye’de program geliştirme uygulamalarında özellikle ihtiyaçların iyi 
belirlenmemesi, alanda çalışan akademisyen ve öğretmenlerin görüşlerinin 
programa yeterince yansıtılmaması gibi sebeplerden ötürü istenilen nitelikte 
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öğretmen yetiştirilememekte ve programlar birçok eleştiri almaktadır (Stebler 
ve Aykaç, 2019: 117). Bundan dolayı öğretmen görüşlerinin ortaya konuldu-
ğu bu çalışmanın Türkçe öğretmenliği lisans programının iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile lisans 
programında yer verilen derslerin gereklilik derecesinin tartışılacağı, çalışma-
nın daha verimli bir Türkçe öğretimi ortamının oluşmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği 
lisans programına ilişkin görüşlerini belirlemektedir. Bu temel amaç doğrul-
tusunda şu sorulara cevap aranmıştır:

1. Türkçe öğretmeni olarak Türkçe öğretmenliği lisans programından 
kaynaklanan sorunlar yaşıyor musunuz?

2. Gördüğünüz lisans programlarını derslerde uygulayabiliyor musunuz?

3. Türkçe öğretmenliği lisans programındaki hangi derslerin mesleğinizi 
icra etme konusunda katkısı daha fazladır? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

4. Türkçe öğretmenliği lisans programındaki hangi derslerin mesleğinizi 
icra etme konusunda katkısı daha azdır? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

5. Türkçe öğretmenliği lisans programında öğretilen derslerden hangile-
rinin size herhangi bir katkısının olmadığını düşünüyorsunuz? Nedenleri ile 
birlikte açıklayınız.

6. Türkçe öğretmenliği lisans programının daha iyi olabilmesi için nelerin 
yapılması gerekiyor? Önerileriniz nelerdir?

Yöntem

Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği lisans programı hakkında 
görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemine göre 
tasarlanmıştır. Nitel araştırma “Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel 
veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırma.” (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41) olarak tanımlanmak-
tadır. Creswell’e (2017: 185; 2018: 47) göre araştırmacı, araştırma konusu 
olan sorunla ilgili veriyi, doküman incelemesi, davranışları gözlemleme, katı-
lımcılarla mülakat yoluyla toplar. Bu araştırmada araştırmacıların araştırmaya 
kattıkları yorumdan ziyade, katılımcıların problem veya problemle ilgili sahip 
oldukları yorumlar tespit edilmeye çalışılır.
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Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Van 
ilindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan ve gö-
nüllü olarak görüşme formunu yanıtlayan 22 Türkçe öğretmeni oluşturmak-
tadır.

Çalışma grubuna ilişkin demografik özellikler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özellikleri.

Kadın Erkek N
Türkçe
Öğretmeni

10 12 22

Tablo 1’de çalışma grubunun cinsiyetlerine ilişkin bilgiler görülmekte-
dir. Araştırma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin kıdemleriyle ilgili bilgiler 
de şu şekildedir: Türkçe öğretmenlerinin 8’si mesleklerinde 1-5 yıl arasında, 
10’u 5-10 yıl arasında, 4’ü de 11-15 yıl arasında meslek deneyimine sahiptir.

Veri Toplama Aracı

Türkçe öğretmenliği lisans programına ilişkin öğretmen görüşlerinin be-
lirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “yapılandırılmış 
görüş bildirim formu” kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüş formu hazırlanır-
ken öncelikle literatüre başvurulmuş, literatür taranması sonucunda bir soru 
havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular, dört alan uzmanına sunulmuştur. 
Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak ya-
pılandırılmış görüş bildirim formuna son şekli verilmiştir.

Çalışma verilerinin toplanma sürecinde gönüllü olan öğretmenlerle irti-
bata geçilmiştir. Öğretmenlerden yapılandırılmış görüş formunu doldurmaları 
istenmiştir. Ayrıca toplanan verilerin araştırma dışında başka bir yerde kul-
lanılmayacağı, görüş formlarına isim yazılmayacağı belirtilmiştir. Böylelikle 
araştırmaya katılan öğretmenlerin güven içerisinde ve rahat bir şekilde sorula-
ra yanıt vermeleri sağlanmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi kullanıl-
mıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2016: 242) göre içerik analizinde temel amaç, 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Büyü-
köztürk’e (2016: 250) göre ise bu analiz ile bir metnin bazı sözcüklerinin be-
lirli kurallara dayalı kodlamalarla daha küçük içerik kategorileriyle özetlenip 
sistematik bir hâle getirilmektedir. Bütün veriler toplandıktan sonra verilen 
cevapları karşılayan kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalar yapılırken benzer 
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olan kodlamalar birleştirilirken yanlış olan kodlamalar çıkarılmıştır. Verilerin 
tamamı her iki araştırmacı tarafından birlikte kodlanmıştır. Ayrıca katılımcı-
ların verdikleri cevaplardan hareketle yüzde ve frekans tabloları oluşturularak 
bulgular sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca veri çözümlemede her adaya ayrı ayrı 
kodlar verilmiş böylece katılımcıların ifadelerinden, yapılan doğrudan alın-
tıların kime ait olduğunun anlaşılması sağlanmıştır. Verilerin çözümlenmesi 
sürecinde öğretmenlerin cevapları “Ö1, Ö2, Ö3…” şeklinde kodlanarak ve-
rilmiştir.

Bulgular

Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği lisans programı hakkındaki 
görüşleri doğrultusunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği lisans programından kaynak-
lanan sorunlar hakkındaki görüşleriyle ilgili bulgular tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Türkçe öğretmenlerinin Türkçe lisans programlarından kaynak-
lanan sorunlar hakkında görüşleri.

Kategori f % Görüş
Teorideki 
bilgiler ile 
okullarda 
verilenin 
uyuşmaması

12 54, 55
Lisans eğitimi ile okulda kullanılacak alan bilgileri 
tam anlamıyla örtüşmemektedir (Ö4). Lisans 
programı ile ilgili sorunlar yaşanıyor, lisans 
programıyla uygulama sahası örtüşmüyor (Ö5). 
İşlevsellik ve içerik açısından sıkıntı yaşadım, 
işlevsel olmayan dersler ileride bir işime yaramadı 
(Ö6). Lisansta, öğretim ilke ve yöntemleri dersini 
yeterince öğrenemediğim için mesleğin ilk yıllarında 
sıkıntı yaşadım üniversitede öğrenilenler ile okulda 
öğretilenler arasında çok fazla fark vardı (Ö8). 
Lisans programları işlevsel değil, lisansta edinilen 
bilginin çoğu sınıfta işe yaramıyor (Ö9). Okullar 
için müfredat hazırlanırken lisans programında 
öğretilen derslerin dikkate alınması gerekir (Ö10). 
Lisans programı ile ilgili sorunlar yaşanıyor, lisans 
programıyla uygulama sahası örtüşmüyor (Ö11, 
Ö12). Üniversitede alınan dersler ve konular 
okullarda uygulanmıyor (Ö13, Ö20). Lisans 
sürecindeki kaynaklar, materyaller ve öğretimin 
uygulama stratejileri uygulanabilirlikten uzaktır 
(Ö20). Lisans programındaki derslerin çoğu bilgi 
aktarmak amaçlı. Öğretmenliğe hazırlık safhası az 
(Ö14). Türkçe öğretmenliği lisans programındaki 
dersler okul düzeyinin üzerindedir. Ortaokula hitap 
etmeyen derslerin öğretilmesi işi zorlaştırıyor (Ö22).
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Herhangi 
bir sorun 
görülmemesi

7 31,0 Herhangi bir sorun yok (Ö3, Ö7, Ö15, Ö16, Ö18, 
Ö19, Ö21).

Öğretilen 
derslerin 
teoride 
kalması

3 13,64
Öğretilen derslerin teoride kalması. Konuların 
ezberlenip sınavdan sonra unutulması, bilgilerin 
gerçek yaşamda kullanılması (Ö1).
Lisans programı ile ilgili kısmen sorun yaşanıyor. 
Lisansta bilgiler teorik olarak alınıyor ama 
uygulamada çok az yer veriliyor (Ö2, Ö17).

Toplam 22 100

Tablo 2’de Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği lisans progra-
mından kaynaklanan sorunlarla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Türkçe öğret-
menlerinin yarısından fazlası (f=12) lisansta teoride verilen bilgiler ile okul-
larda öğrencilere aktarılan bilgilerin örtüşmediğini dile getirmişlerdir. Türkçe 
öğretmenlerinin %31’i (f=7) ise Türkçe öğretmenliği lisans programından 
kaynaklı herhangi bir sorun görülmediğini dile getirmişlerdir. Türkçe öğret-
menlerinin %13,64’ü (f=3) de öğretilen derslerin teoride kaldığını, uygulama-
ya yeterince yer verilmediğini belirtmiştir.

Türkçe öğretmenlerinin lisans programını derslerde uygulayabilme du-
rumları hakkındaki görüşleriyle ilgili bulgular tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Türkçe öğretmenlerinin lisans programını derslerde uygulayabil-
me durumları hakkında görüşleri.

Kategori f % Görüş
Kısmen 
uygulanabiliyor

13 59,01 Kısmen uygulanabiliyor. Bilişsel ve 
sosyoekonomik açıdan yetersiz olan öğrenci 
profilinden dolayı öğrenciler tarafından 
yeterince anlaşılmıyor (Ö2).
Kısmen uygulanabiliyor. Okulun fiziki 
yapısı ve sınıf ortamı, içeriği istenilen 
düzeyde yansıtmamıza engel oluyor (Ö3). 
Kısmen uygulanabiliyor. Dinleme becerisi, 
ortamın müsait olmaması, çocukların dilsel 
gelişiminin yeterli seviyede olmamasından 
dolayı uygulanamıyor (Ö5). Çoğunlukla 
uygulanamıyor. Lisans programı ile okuldaki 
durum çok farklı (Ö6). Çok az uygulanıyor. 
Lisansta edebiyat derslerinin ağırlıkta olması bir 
dezavantajdır çünkü bu bilgilerin çoğu meslek 
hayatında kullanılmıyor (Ö9, Ö19). Sınıflar 
çok kalabalık. Bundan dolayı öğrenilen birçok 
teknik uygulanamıyor (Ö11). Uygulanıyor fakat 
uygulamada bazı eksiklikler oluyor (Ö18).
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Yeterince uygulanmıyor ders süreleri kısıtlı 
sınıflar arası seviye farkı fazla (Ö12, Ö20). Bir 
kısmı uygulanıyor (Ö15, Ö21, Ö17). İşlevsel 
olmadığından

Uygulanmıyor 7 31,9 derste uygulanmıyor konular arasında büyük 
farklılıklar var (Ö8). Uygulamada yetersiz 
kalınıyor. Lisans programı hazırlanırken 
ortaokul programı dikkate alınmalı (Ö10, 22, 4).
Derste uygulanmıyor. İçerikler birbirinden çok 
farklı. Lisans programıyla müfredat örtüşmüyor 
(Ö13, 14, 16).

Uygulanabiliyor
2 9,09 Derste uygulanabiliyor (Ö1, Ö7).

Toplam 22 100

Tablo 3’te Türkçe öğretmenlerinin lisans programını derslerde uygulaya-
bilme durumlarıyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin 
%59,01’i (f=13) lisans programındaki derslerin kısmen uygulanabildiğini, 
%31,9’u (f=7) uygulanamadığını, %9,09’u (f=2) ise uygulanabildiğini dile 
getirmişlerdir.

Türkçe öğretmenliği lisans programında mesleği icra etmede katkısı daha 
fazla olan ve mesleği icra etmede katkısı olmayan dersler hakkındaki görüş-
lerle ilgili bulgular tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Türkçe öğretmenlerinin lisans programında mesleği icra etmede 
katkısı fazla olan ve az olan derslerle ilgili görüşleri.

Katkısı En Fazla Olan Dersler Katkısı En Az Olan Dersler
Kategori f % Kategori f %
Eğitim Bilimleri 8 27,5 Edebiyat Dersleri 9 33,3
Alan dersleri 7 24,1 Osmanlıca 9 33,3
Dil Bilgisi 5 17,2 Dil Bilimi 4 14,8
Çocuk Edebiyatı 3 10,3 Yabancılara Türkçe 

Öğretimi
2 7,4

Tiyatro ve 
Drama

2 6,8 Bilgisayar 2 7,4

Yazılı Anlatım 2 6,8 İngilizce 1 3,7
Sözlü Anlatım 1 3,4 Toplam 27 99,9
Okul Deneyimi 1 3,4
Toplam 29 99,5
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Tablo 4’e göre Türkçe öğretmenleri lisans döneminde mesleği icra eder-
ken katkısı en çok olan derslerin %27,5’i (f=8) eğitim bilimleri dersleri, 
%24,1’i (f=7) alan dersleri (dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri), 
%17,2’si (f=5) dil bilgisi, %10,3’ü (f=3) çocuk edebiyatı, %6,8’i (f=2) tiyatro 
ve drama ile yazılı anlatım, %3,4’ü (f=1) ise sözlü anlatım ve okul deneyimi 
olarak belirtilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin mesleği icra ederken katkısı en az 
olan derslerin ise %33,3’ü (f=9) edebiyat dersleri ve Osmanlıca, %14,8’i (f=4) 
dil bilimi, %7,4’ü (f=2) yabancılara Türkçe öğretimi ve bilgisayar, %3,7’si 
(f=1) ise İngilizce olarak dile getirilmiştir.

Türkçe öğretmenliği lisans programında öğretmenlere katkısı olamayan 
dersler hakkında öğretmen görüşleriyle ilgili bulgular tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Türkçe öğretmenlerinin lisans programında kendilerine katkısı 
olmayan derslerle ilgili görüşleri.

Öğretmene Katkısı Olmayan Dersler
Kategori F %
Edebiyat 5 22,7
Osmanlıca 5 22,7
Dil Bilimi 4 18,1
İngilizce 4 18,1
Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 9,0
Sınıf Yönetimi 2 9,0
Toplam 22 99,6

Tablo 5’te Türkçe öğretmenlerinin lisans döneminde kendilerine herhan-
gi bir katkısı olmayan dersler konusundaki görüşlerine yer verilmiştir. Türk-
çe öğretmenlerinin %22,7’si (5) edebiyat dersleri, %22,7’si (5) Osmanlıca, 
%18,1’i (f=4) dil bilimi, %18,1’i (f=4) İngilizce, %9’u (f=2) yabancılara 
Türkçe öğretimi, %9’u da (f=2) sınıf yönetimi dersini belirtmiştir.

Türkçe öğretmenliği lisans programının daha iyi olabilmesi için nelerin 
yapılabileceği ile görüşlerine başvurulan öğretmenlerin bu konudaki görüşleri 
tablo 6’da verilmiştir:

Tablo 6. Türkçe öğretmenliği lisans programının daha iyi olabilmesi için 
nelerin yapılabileceği ile ilgili Türkçe öğretmenlerinin görüşleri.
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Kategori f % Görüş
Herhangi 
bir cevap 
verilmemiştir

11 50 …(Ö3, Ö4, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö16, Ö18, Ö19, 
Ö20, Ö22)

Ortaokul 
müfredatının 
göz önünde 
bulundurulması

7 31,81 Lisans programında dersler seçilirken ortaokul 
müfredatı dikkate alınmalı (Ö2, Ö5, Ö6, Ö10, 
Ö21). Ortaokulda ne öğretildiği göz önünde 
bulundurulmalıdır (Ö15). Ortaokuldaki 
öğretmenlerle iletişim hâlinde olunmalı ve 
onların fikirleri alınarak içerik hakkında bilgi 
sahibi olunmalıdır (Ö13).

Alan ve eğitim 
derslerine ağırlık 
verilmesi

4 18,19
Alan ve eğitim derslerine ağırlık verilmelidir (Ö1, 
Ö17,). Üniversitelerde sınıf geçme derdi ikinci 
plana alınmalı, iyi bir öğretmen yetiştirme amaç 
hâline getirilmeli. Alan ve eğitim derslerine de 
ağırlık verilmelidir (Ö8). Edebiyat dersleri yerine, 
alan ve eğitim dersleri getirilmelidir (Ö7).

Toplam 22 100

Tablo 6’da Türkçe öğretmenlerinin Türkçe öğretmenliği lisans progra-
mının daha iyi olabilmesi için neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşlerine 
yer verilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin %50’si (f=11) bu soruya cevap verme-
miştir. Türkçe öğretmenlerinin %31,81’i (f=7) lisans programına ders seçilir-
ken ortaokul müfredatının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtirken 
%18,19’u (f=3) ise alan ve eğitim derslerine ağırlık verilmesi ve bu alanlarla 
ilgili uygulama yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir.

Sonuçlar

Türkçe öğretmenliği lisans programına ilişkin öğretmen görüşlerinden 
hareketle ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:

Türkçe öğretmenleri, Türkçe lisans programlarından kaynaklanan sorun-
larla ilgili lisansta teoride verilen bilgiler ile okullarda öğrencilere aktarılan 
bilgilerin örtüşmediğini, derslerin teoride kaldığını, uygulamaya yeterince yer 
verilmediğini belirtmişlerdir. Stebler ve Aykaç (2019) Türkçe öğretmenliği li-
sans programının öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendir-
dikleri çalışmada programın kuramsal yönünün ağırlıkta olduğunu, program-
da uygulama derslerinin ağırlıkta olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu araş-
tırma bulgusu, bu çalışmada elde edilen verileri destekler niteliktedir. Türkçe 
öğretmenlerinin bir kısmı ise lisans programından kaynaklı bir sorun olmadı-
ğını dile getirmiştir. Durukan ve Maden (2011) Türkçe öğretmeni adaylarının 
Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşlerine başvurduğu çalış-
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ma sonucunda, alan bilgisi derslerindeki teorik ve diğer uygulamaların Türkçe 
öğretmenliğinin hedeflerine daha uygun şekilde yapılandırılması gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Türkçe öğretmenlerinin Türkçe lisans programlarını uygulayabilme du-
rumları ile ilgili olarak, lisans programında edebiyat derslerine ağırlık veril-
mesi, alan eğitiminin edebiyat derslerinin üzerinden yapılması gibi sebepler-
den ötürü lisanstaki programın uygulanamadığını dile getirmişlerdir. Gerek 
eski Türkçe lisans programlarının incelendiği çalışmalarda gerekse güncel 
Türkçe lisans programının incelendiği çalışmalarda araştırmamızın sonucunu 
destekler bulgulara ulaşılmıştır. Kurudayıoğlu ve Tüzel’in (2008) MEB tara-
fından belirlenen Türkçe Öğretmen Yeterlilikleri (2008) ile 2006 yılında YÖK 
tarafından uygulamaya konulan “Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı”n-
daki alan ve alan eğitimi derslerinin içeriklerinin karşılaştırıldığı çalışmada, 
MEB tarafından belirlenen kriterlerin %48’ini “Türkçe Öğretmenliği Lisans 
Programı” tarafından karşılanmadığını ortaya koymuşlardır. Çifci (2011) yap-
tığı çalışma sonucunda 2006 “Türkçe Öğretim Programı”nda yer alan Türk-
çe alan derslerinin istenen düzeyde olmadığını belirtmiştir. Stebler ve Aykaç 
(2019) çalışmasında öğretim elemanları, Türkçe dersleri yerine edebiyat ağır-
lıklı derslerin yer almasını, okul dışı derslerin ve drama derslerinin azaltılma-
sını, okuma yazma, konuşma ve dinleme eğitimi derslerinin yalnızca 3. sınıfta 
programda yer almasının lisans eğitimini açısından önemli bir sorun olduğunu 
dile getirmektedirler. Öğretmenlerin bir kısmı ise lisans programının kısmen 
de olsa uygulanabildiğini belirtmiştir.

Türkçe öğretmenliği lisans programında mesleği icra etmek konusunda 
öğretmenlere katkısı en fazla olan derslerin eğitim bilimleri, alan dersleri (din-
leme, konuşma, okuma ve yazma dersleri), dil bilgisi, çocuk edebiyatı, tiyatro 
ve drama ile okul deneyimi dersleri olduğunu belirtmişlerdir. Özkan ve Şah-
baz (2011) tarafından Türkiye genelinde 605 Türkçe öğretmeni adayıyla ger-
çekleştirilen araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının yazı yazma teknikle-
ri, dinleme, konuşma, okuma ve yazma eğitimi, tiyatro ve drama derslerinin 
tamamını işlevsel bulduklarını dile getirmişlerdir. Bu araştırmadaki bulgular, 
araştırmada elde edilen bulgularla örtüşmektedir.

Türkçe öğretmenleri, Türkçe öğretmenliği lisans programında mesleği 
icra etmek konusunda katkısı en az olan ve kendilerine hiçbir katkısı olmayan 
derslerin edebiyat dersleri, Osmanlı Türkçesi, dil bilimi, yabancılara Türkçe 
öğretimi, bilgisayar, İngilizce ve sınıf yönetimi derslerinin olduğunu dile ge-
tirmişlerdir. Araştırmamızla benzer bulgulara ulaşan Özkan ve Şahbaz (2011) 
Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersini işlevsel bulmadıkları-
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nı ve edebiyat derslerine ağırlık verilmesinin de alan bilgisi derslerinin işleyi-
şinde yetersizliklere sebep olduğunu dile getirmişlerdir.

Türkçe öğretmenliği lisans programının daha iyi olabilmesi için nelerin 
yapılması gerektiği ile ilgili katılımcıların yarısı hiçbir görüş bildirmemiştir. 
Görüş bildiren öğretmenler ise Türkçe öğretmenliği lisans programlarındaki 
derslerin okulda uygulanabilir özelliğe sahip olması gerektiğini, derslerde uy-
gulamaya ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirilmiştir. Öğretmen yetiştirme 
konusunda daha hassas ve titiz davranılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öz-
kan ve Şahbaz (2011) Türkçe öğretmeni adaylarının tiyatro drama uygulama 
dersi dışındaki derslerin teorik ve uygulama dağılımında yetersiz olduklarını 
vurgulamışlardır. Aykaç (2018) yaptığı çalışma sonucunda Amerika’daki okul-
larda derslerin %55’inin uygulamalı derslerden oluştuğunu, Türkiye’de ise bu 
oranın %27 olduğunu belirtmiştir. Yapılan birçok çalışmada Aslan ve Sağlam 
(2018) öğretmenlik uygulamasında toplam sürenin yetersiz olduğunu, Tuğrul, 
Erkan, Durmuşoğlu, Boz, Veziroğlu ve Ertürk (2010) uygulama ağırlıklı bir 
eğitimin öğretmen kalitesini doğrudan etkilediğini, Özay-Köse (2014) öğret-
menlik uygulaması derslerinin öğretmen eğitiminde önemli bir yer tuttuğunu 
dile getirmişlerdir. Hatta kimi çalışmalarda, öğretmen adaylarının kuramsal 
olarak belli bir seviyeye ulaştıktan sonra uygulamaların başlaması, bir dönem 
veya bir yıldan daha uzun bir süre yapılması gerektiği ifade edilmiştir (Aydın, 
Selçuk ve Yeşilyurt, 2007; Gökçe ve Demirhan, 2005; Güzel, Cerit-Berber ve 
Oral, 2010; Şahin, 2003; Şaşmaz-Ören, Sevinç ve Erdoğmuş, 2009; Şimşek, 
Alkan ve Erdem, 2013). Ayrıca Türkçe öğretmenleri eğitim bilimleri ve alan 
derslerinin ağırlıkta olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda programdaki eksikler 
göz önüne alınarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:

Türkçe öğretmenlerinin nitelikli ve istenilen seviyede yetişebilmeleri için 
lisans programlarındaki derslerde teoriden ziyade, uygulamaya ağırlık veril-
melidir. Özellikle okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması gibi derslerin süre-
si bir yıldan daha fazla uzatılmalı ve bu derslerle ilgili kapsamlı bir uygulama 
yapılmalıdır.

Programdaki diğer dersler teorik bilgiden çok, uygulamaya dönük olma-
lıdır.

Programda eğitim dersleri, alan dersleri (dinleme, konuşma, okuma ve 
yazma eğitimi), dil bilgisi, derslerine ağırlık verilmelidir ve bu derslerde teo-
rik bilgiden ziyade, uygulamaya ağırlık verilmelidir.
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Türkçe öğretmenliği lisans programındaki dersler, Türkçe öğretmenleri 
adaylarını ortaokuldaki ders müfredatına hazırlamalıdır. Lisans programının 
ortaokul müfredatıyla paralel olmasına dikkat edilmelidir.

Türkçe öğretmenliği lisans programlarında verilen Osmanlı Türkçesi, 
edebiyat ve dil bilimi dersleri, Türkçe öğretimi ile bütünleştirilerek verilme-
lidir. Ayrıca akademisyenler tarafından bu derslerin verilmesinin sebepleri 
Türkçe öğretmeni adaylarına anlatılmalıdır.

Türkçe öğretmeni yetiştirme lisans programları; öğretmen, öğretim ele-
manı, öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığındaki uzmanların görüşleri doğrultusun-
da geliştirilmeli ve programda gerekli görülen değişiklikler yapılmalıdır.
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DİLİMİZİN ZAMAN İÇİNDEKİ AKIŞINDA GEÇİRDİĞİ  
BAZI SES BİLGİSİ VE ANLAM BİLİMİ DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE  

KISA BİR DEĞERLENDİRME

Zeynep KORKMAZ*

Dünya dilleri gözden geçirildiğinde, bunların birbirinden farklı birtakım 
temel kollara bağlı bulunduğu ve bu temel kolların da zaman içindeki yol 
alışlarında, birbirinden az çok ayrılarak kendilerine özgü gelişmelerle birta-
kım akraba dilleri oluşturdukları bilinen bir gerçektir. Bugün dünyada mevcut 
diller, aralarındaki temel ayrılıklar açısından bir değerlendirmeden geçirildi-
ğinde, görülür ki, yüzyıllar boyunca birbirinden farklı şekillerle biçimlenmiş 
olan yeryüzündeki bu diller, bilindiği üzere birer dil ailesine bağlanarak varlık 
göstermektedirler. Bu dil ailelerinin başlıcaları: Hint-Avrupa dil ailesi, Hâmî-
Samî dil ailesi, Türk Dilleri ailesi, İslav dilleri ailesi gibi kollarıdır. Başlangıç-
ta herhangi tek bir aileyi temsil eden ve bünyesinde birden çok dili barındıran 
bu aileler, zamanla kendi içlerinde yeni dallanmalardan geçerek aynı ana dile 
bağlı birtakım alt dil kollarını da oluşturmuşlardır. Söz gelişi Hint-Avrupa dil 
ailesinden İngiliz, Fransız, Alman, İsveç, İspanyol, Norveç, Yunan dillerinin 
çıkması ve bu ailenin zaman içinde birer alt dallanmalardan da geçerek her 
birinin kendilerine özgü birer yapı ve işleyiş özellikleri de kazanmış olmaları 
gibi.

Dil aileleri konusunda İslav dillerinin de ayrı bir yeri vardır. Bir başka dil 
ailesi de içinde Arapçanın da yer aldığı Hâmî-Samî dilleri ailesidir.

Bunların her biri ayrı ayrı ele alınıp incelendiğinde yapıları ve tarihî geliş-
me koşulları açısından birbirinden farklı önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Eldeki yazıda üzerinde duracağımız konu Türk Dili ve yapısındaki temel 
özellikler açısından geçirdiği değişimler olduğuna göre, burada konuyu bu 
noktada yoğunlaştırmalıyız.

Bilindiği üzere, belli bir sosyal ve siyasi varlık oluşturan insan topluluk-
ları, kendilerine belirli bir coğrafi alanda yurt edinerek bu yurtta varlıklarını 

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli).
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sürdüregelirler. Siyasi ve Sosyal bir varlık niteliği taşıdıkları için de bulun-
dukları coğrafyada bir yandan bu niteliklerini devam ettirirken bir yandan da 
o bölgede yurt tutmuş komşuları ile ilişkiler kurarak tarihî akışlarını yüzyıllar 
boyunca sürdüregelirler. Genellikle çok uzun süren bu yaşam süreleri boyun-
ca, aynı zamanda kendi sosyal ve kültürel özelliklerine bağlı birer şekillenme-
den de geçerek yol alırlar.

Bizim eldeki yazıda ele aldığımız konu Türk toplumu olduğuna göre, 
üzerinde yoğunlaşacağımız husus da Türk toplumunun yol alışında varlık 
gösteren sosyal ve kültürel etkenlerin neler olduğu ve bu etkenlerden kaynak-
lanan gelişmelerdir.

***

Zamana bağlı çeşitli ünlü-ünsüz kaynaşma ve gelişmelerinin ortaya koy-
duğu şekillenmeler açısından dilin yapı ve işleyişinde var olan temel değerler, 
zaman içinde varlık göstererek bu varlıklarını estetik şekillenmeler biçiminde 
de ortaya koyarak türlü biçimlenmelerden geçerler.

Bilindiği gibi, ünlülere ilişkin şekillenmeler, dilimizin ünlü kuralları bö-
lümünde dile getirildiği üzere, söz varlığı içinde, ünlülerin bağlı olduğu birta-
kım belirleyici ses kuralları dışında, ünlü-ünsüz kaynaşmalarında da zamana 
bağlı değişim ve gelişmelerden geçerek yeni bazı şekillenmelere girmişlerdir. 
Bunlardan ünlü şekillenmeleri, dilin söz varlığı içinde yer alan şekillenme-
lerin, ünlüler açısından belirli bir sistem dâhilinde ve estetik bir şekillenme 
içinde yol alma özellikleridir. Ses bilgisinde “Ünlü Uyumu Kanunları” diye 
adlandırdığımız kanunlar, bu türlü değişimlerin ortaya koyduğu şekillenme-
lerdir. Dilimizin bu açıdan kısa bir değerlendirmeden geçirilmesi bile, açıkça 
gösteriyor ki, Türk dili ailesinin Türkiye Türkçesi kolu, bütün tarihî gelişme 
süreçleri boyunca, bu yönden düzenli bir şekillenme biçimine bağlanarak yol 
almış bulunmaktadır. Bilindiği üzere, bir dilin özellikle de Türkiye Türkçesi-
nin ünlüleri, dilin yapısını oluşturan şekillenmelerde sağlıklı bir düzene bağlı 
olarak varlık göstermekte ve yol almaktadır. Dilimizdeki “Ünlü Uyumu Ka-
nunları” bunun belirgin bir göstergesidir.

Bunun dışında bir de dildeki ünsüzlerin şekillenmesinde yer alan önemli 
özellikler vardır. Bu özellikler, bir yandan ünsüzlerin kendi ses yapılarında 
var olan değişim ve şekillenmelerle ilgili iken; bir yandan da konuya dilin 
tarihî gelişme süreçleri açısından yaklaşıldığında, bu şekillenmelerde bir yan-
dan ünlü-ünsüz kaynaşmalarının gerekli kıldığı şekillenmeler yer almakta, 
bir yandan da dilimizin tarihî dönemleri boyunca geçirdiği çeşitli değişim ve 
gelişme süreçlerinden kaynaklanan şekillenmelerin etken olduğu gerçeği ken-
dini göstermektedir.
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Bir dilin tarihî gelişme süreçleri üzerinde durulurken ortaya çıkan önem-
li bir husus da bu tarihî gelişme süreçleri boyunca, o dilin veya o dile ait 
bir lehçenin hangi değişim basamaklarından geçerek şekillendiği hususudur. 
Bu basamaklanmada bir yandan dilin ses bilgisi yapısına bağlı belirli gelişme 
şekilleri yer alırken bir yandan da o dilin veya o lehçenin var olduğu ilk dö-
nemden başlayarak günümüze kadar uzanan dönemlerde, o dönemin ilk baş-
larındaki ses yapısıyla şimdiki ses yapısı arasında uzanan tarihî dönemlerin 
getirdiği şekillenmeler dolayısıyla geçirdiği ara şekillenme basamaklarıdır. 
Söz gelişi Türkiye Türkçesi bu bakımdan eski Türkçeden başlayarak günü-
müze kadar birbirinden farklı ne gibi şekil bilgisi basamaklarından geçmiş 
bulunmaktadır? Bu konuda şimdiye kadar yapılan son inceleme ve değerlen-
dirmeler, elde mevcut bilgileri aşan ve yeni değerlendirmelere yol açan bir 
nitelik taşımaktadır. Bu nitelik, her şeyden önce Oğuz Türkçesinin Asya ve 
Avrupa’daki yayılma süreçlerinde, dil yapısı açısından geçirdiği temel süreç-
lerdir. Bu noktada Oğuzcanın tarihî gelişme süreçleri ile ilgili önemli hususlar 
da devreye girmektedir.

Bir dilin tarih boyunca ve kendi varlığı süresince, sürekli olarak deği-
şimlere açık bir yapıda olduğu hususu dikkate alınırsa bu değişimlerin o dilin 
tarihî süreçleri açısından ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılabilir.

Türkiye Türkçesinin geçmişten günümüze uzanan dönemlerini, doğrudan 
doğruya ses bilgisine bağlı özelliklerin ortaya koyduğu belirli ünlü değişimle-
ri dışında, bir de dilin veya üzerinde durulan lehçelerin tarihî gelişme koşul-
ları açısından ortaya koyduğu, zamana bağlı yeni şekillenmelere göz atmak 
gerekiyor.

Bu konuda, Türkiye Türkçesinin bağlı bulunduğu Oğuz Türkçesi üzerin-
de durursak Oğuz Türkçesinin ta VI. yüzyıl Köktürkler Dönemi’nden beri bi-
lindiğini ve hattâ eski Türkçenin dil yapısı üzerindeki şekillenmeden hareket 
ederek o dönemde Oğuzcanın, yalnız Türk dilinin Oğuz lehçesi kolu değil, 
Türk dili sınıflandırması içinde yer alan Türk dilinin öteki bütün kollarını da 
temsil eden oldukça geniş ve gelişmiş bir yapıya sahip olduğu görülebilmek-
tedir. O zaman bizce üzerinde durulacak iki önemli alt konu vardır. Bunlardan 
biri yukarıda belirtildiği üzere, Türkçenin daha doğrusu Oğuzcanın VI-XX. 
Yüzyıllar arasında; 1. Ses bilgisi, 2. Şekil bilgisi açısından ne gibi değişimlere 
uğradığının bilinmesidir.

Oğuzcaya dayalı olan Türkiye Türkçesinin tarihî gelişme dönemleri bo-
yunca ses bilgisi yapısı açısından geçirdiği süreçler bellidir. Ünlü uyumu ku-
rallarında belirtildiği üzere, bunlar belirli ses değişimlerine bağlı kurallardır1.

1 Bu kuralların ayrıntıları için bk. “Ses Bilgisindeki Özelliklerin Dilimizin Estetik Yapısın-
daki Etkileri Üzerine”, (Türk Dili Aralık 2018, Yıl: 68, S 804)
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Ama üzerinde durulması gereken önemli bir husus da dilin daha doğru-
su Oğuzcanın tarihî gelişme süreçleri boyunca uğradığı değişim süreçleri do-
layısıyla zamanın etkisine bağlı diğer birtakım değişim ve şekillenmeleridir. 
Bu şekillenmeler de daha çok şekil bilgisi (morphologie) ile ilgilidir. Nitekim 
dilimizin şekil bilgisindeki şekillenmeler eski Türkçeden günümüze uzanan 
yüzyıllar içinde gerektiği ölçüde belirli değişimlerden geçmiş bulunmaktadır. 
Bu türlü değişimler, dilin tarihî dönemler boyunca geçirdiği şekil bilgisin-
den kaynaklanan süreçlerdir. Bir dilin ve özellikle Türkiye Türkçesinin için-
de bulunduğu tarihî dönemlerde şekil bilgisi açısından da birbirinden farklı 
evrelerden geçmiş olması gerçeğidir. Gerçekten de Türkiye Türkçesinin VI. 
yüzyıldan günümüze gelinceye kadar uzanan dönemlerinde ses bilgisi açısın-
dan uğradığı değişimler yanında, şekil bilgisi yapısında da zamana bağlı ne 
gibi değişimlerden geçmiş olduğu hususudur. Gerçekten de her dil gibi bi-
zim dilimiz de zaman içindeki yol alışında elbette zamanın getirdiği yeni yeni 
gelişme ve şekillenmelere bağlı olarak şekil bilgisi yapısında ister istemez 
birtakım değişim süreçlerinden geçmiş olacaktır. Türkiye Türkçesinin içinde 
yer aldığı Oğuzcanın VIII. yüzyıldaki şekil bilgisi yapısı ile XX. yüzyıldaki 
şekil bilgisi yapısı elbette aynı olmayacaktır. Aradan geçen uzun tarihî alt dö-
nemler boyunca dilde kendini gösteren değişim ve gelişmeler, doğal olarak o 
dilin şekil bilgisi yapısında da varlığını ortaya koyacaktır. Bu varlık Türkiye 
Türkçesinin zaman içinde uğradığı ses bilgisi değişimleri dışında aynı zaman-
da şekil bilgisi açısından da geçirmiş olacağı ve geçirmiş olduğu birbirinden 
farklı dönemlerdir.

Söz gelişi çeşitli fiil köklerinden oluşmuş bar-gan “varan, varmış”, be-
lir-gen “belirmiş” vb. biçimlerinin yanında kurug-sak>kursak, tavış-kan>-
tavşan, ısıtma>sıtma vb. ile Eski Türkçe Dönemlerinden günümüze uzanan 
ıldız>yıldız, ısıtma>sıtma, tavışkan>tavşan vb. şekillenmelerde baskın gelen 
lehçe ve ağız etkileriyle eski Anadolu Türkçesindeki -tAçI, -AsI, -IsAr vb. 
gelecek zaman oluşturan kiplerin zamanla eriyip yerlerini yalnız –AcAk ekine 
bırakmış olmaları gibi. Bu örnekler daha da artırılabilir.

Ayrıca dilin tarihî gelişme süreçleri boyunca, yapısındaki bazı eklerin 
zamanla eriyip kaybolması, onun yerine belirli bir veya birden fazla ekin 
yerleşmiş olması da dilin tarihî gelişme süreçleri boyunca gösterdiği farklı 
şekillenmelerden kaynaklanan oluşumlardır. Nitekim yukarıda işaret edildiği 
üzere eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman kipi için fiil-kök ve taban-
larına -AcAk eki dışında -AsI, -IsAr, tAçI gibi ekler getirilerek de gel-esi, 
gel-iser, gel-teçi vb. şekillerde gelecek zaman kipleri kurulduğu hâlde, bugün 
dilimizde yalnız -AcAk ekinin kullanışta kalmış olması, bunun yanında Türki-
ye Türkçesinin eski Türkçe içindeki varlık döneminden günümüz Türkçesine 
kadar geçirmiş olduğu ses ve şekil bilgisi değişimlerine uğrama gibi özellikle-
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ri, canlı bir nesne olan dilin insan varlığına paralel olarak zaman içinde birta-
kım değişmelere uğramış olma gerçeğinin ifadesidir. Nitekim bir zamanlar bir 
gelecek zaman kipinin oluşturulmasında yukarıda belirtilen kılgaymen, kel-
tecimen, gelisermen, geleceğim gibi birbirinden farklı ek biçimleri yan yana 
yer alırken zamanla bunlardan –AsI, IsAr eklerinin kullanımından düşerek 
yerlerini yalnızca -AcAk ekinin çekimlerine bırakmış olması, bu değişimlerin 
tipik birer örneğidir. Aynı zamanda bu değişimlere zamana bağlı çeşitli ses 
bilgisi değişmeleri yanında daha başka şekil bilgisi değişimleri de eklenebilir.

Sayın A. B. ERCİLASUN’un Türk Dili dergisinde çıkan Oğuznameler 
Gözümü Açtı2 başlıklı makalesinde yer alan Oğuzlar ile ilgili bilgiler gözden 
geçirildiğinde, Oğuzcanın şimdiye kadar sanıldığı gibi yalnız Türklerin Oğuz 
kolunu değil, ta Hun Türkleri Dönemi’nden başlayarak günümüze kadar uza-
nan dönemlerdeki pek çok Türk boy ve devletini de içine alan bir genişliğe 
sahip olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu gerçek, bir yandan Sayın ER-
CİLASUN’un makalesinde yer alan kaynakları ve düzenli açıklamaları içerir-
ken bir yandan da Sayın Muammer KEMALOĞLU’nun Dede Korkut [Destan 
İçre Tarih]3 başlıklı değerli çalışması ile ortaya koyduğu Dede Korkut hikâye-
lerinin tarihle bağlantısını işleyen, Türk dilinin ve Oğuzcanın ta Hun Türkle-
rine kadar uzanan eskiliğini ve derinliğini sergileyen ve ilgi çekici belgelerle 
beslenen açıklamalarda yer almaktadır. KEMALOĞLU’nun Dede Korkut gibi 
çeşitli destansı hikâyelerin yer aldığı bu eserde, tarihî bilgiler ışığında değer-
lendirerek Dede Korkut hikâyelerinin tarihle olan bağlantısını sağlam ölçülere 
dayanarak ortaya koymuş olması, takdirle karşılanacak bir durumdur.

Bizim bu münasebetle üzerinde durmak istediğimiz bir husus da bir yan-
dan Türk dilinin tarihî dönemlerden günümüze uzanan şekillenme ve geliş-
meleri üzerinde dururken bir yandan da dilin anlam bilimi açısından geçirdiği 
şekillenmeler ve bu şekillenmelerin dilde yer almış olan özel nitelikteki bi-
çimlenmeleridir. Bu biçimlenmeler dildeki varlığını deyimler şeklinde ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bilindiği üzere deyimler gerçek anlamlarından az çok 
ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleri (TS, TDK, Ankara 
2009, s. 17) niteliğindedir.

Dilimizdeki deyimler nitelikleri açısından özel bir değerlendirmeden ge-
çirilirse görülür ki bu söz öbeklerinin birtakım tarihî gelişme süreçlerinden 
geçerek kalıp hâlinde değişmez anlamlı biçimlere dönüşmesi ve bu yolla dile 
bir estetik değer hem de derinlemesine bir anlam niceliği katmış olması, bu 
yolla dilimizin ve özellikle öteki farklı lehçeleri de içine alan Oğuzcanın söz 

2 Türk Dili, S 817 (Ocak 2020), s. 4-10.
3 Raf Kitabevi Yayını, Ankara (Aralık 2019).
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ve anlam yapısında kendini gösteren anlam kaymalarından kaynaklanan de-
rinlemesine şekillenmesini ortaya koyduğunun göstergelerdir.

“Ak akçe kara gün içindir.”, “Çalma elin kapısını çalarlar kapını.”, 
“Keskin sirke küpüne zarardır.”, “Çobansız koyunu kurt kapar.”, “Taşıma 
suyla değirmen dönmez.”, “Güvenme varlığa düşersin darlığa.”, “Bakarsan 
bağ, bakmazsan dağ olur.” vb. örneklerde olduğu gibi atalardan kaldığı ka-
bul edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği gözlem ve denemelerden, 
ortak düşünce, tutum ve davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan genel kural 
niteliğindeki özlü kısa kalıplaşmış sözler niteliğinde dilimizde yer almış olan 
atalar sözü, dile çok yönlü değerler katan bir nitelik taşımaktadır.

Dilimizdeki deyimler çok uzun tarihî süreçler boyunca oluşmuş, dili zen-
ginleştiren söz öbekleri olarak kendini göstermiş ve dilimize çok yönlü değer-
ler katmıştır.

Bilindiği üzere deyimler, dilde yer alan kalıp hâlindeki bir anlatım şekli-
nin asıl anlamı ile değil, mecazi anlamlarıyla dile getirilmiş söz birlikleridir. 
Söz gelişi elini taşın altına koymak deyimi “Büyük bir güçlüğe katlanmak.”, 
kaş yaparken göz çıkarmak deyimi “Yararlı bir şey (bir iş) yapmak isterken 
zararlı (kötü) bir sonuca uğramak (ulaşmak)”, kabak tadı vermek deyimi “Bir 
şeyin, bir işin aşırı tekrarlanması sonucu bıkkınlık vermek.”, kabir azabı çek-
mek deyimi “Çok zahmet ve eziyet çekmek.”, koltuğuna çekilmek deyimi 
“Tek başına kalmak, dış dünya ile ilişkisini kesmek, kimse ile görüşmemek.”, 
kafadan kontak deyimi “Sakat, düşüncesiz, delice işler yapan, aklı kıt.”, ka-
fası kızmak deyimi “Çok öfkelenip sinirlenmek.”, kaleyi içinden fethetmek 
deyimi “Karşı taraftan birine yardımcı olarak davayı kazanmak.”, kambur 
üstüne kambur deyimi “Sıkıntı üstüne sıkıntı, terslik üstüne terslik çıkmak.”, 
kol kanat germek deyimi “Birini barındırıp gözetimi altına almak.”, el ayak 
çekilmek deyimi “Ortada kimse kalmamak.”, elden ayaktan düşmek deyimi 
“Yaşlılık, hastalık nedeni ile iş yapamaz, kendi işini göremez hâle gelmek.” 
gibi. Dilimizin mecazlı ve sanatlı olma durumunu yansıtan bu örneklere daha 
pek çokları eklenebilir. Altından çapanoğlu çıkmak örneğinde görüldüğü gibi 
deyimler, yer yer çeşitli sosyal olayları içerir.

Sonuç olarak yukarıda örnek olarak sıralanan deyimler, bir yandan gün-
lük yaşamımızda yer alan görüş ve olayların yanlış anlaşılmasını engelleyici 
ve sınırlayıcı bir görev yüklenirken bir yandan da dilde yer alan çok yönlü 
şekillenmeleri ile aynı zamanda dilimizin ta Hun Devleti Dönemi’ne kadar 
uzanan şekil ve anlam derinliğinin de bir göstergesi niteliğini taşımaktadır.



KÜL TİGİN ANITI’NIN  
OKUNMA SIRASI VE METİN KURGUSU

Mehmet Vefa NALBANT*

Giriş

Köktürk harfli yazıtların bulunması ve sonrasında da deşifresinin yapıl-
masıyla metinlerin neşri konusunda çoğu zaman bir yarışı andıracak bilimsel 
çalışmaların yayımlanması süreci de başlamıştır. İlk çalışmalar doğal olarak 
bu metinlerin okuma ve anlamlandırılmaları yönünden en doğru şekillerini 
ortaya koymak üzerine yoğunlaşmıştı. Yıllar süren emek ürünü çalışmaların 
sonucunda bu yolda küçük ayrıntılar dışında sorun kalmadığını kolaylıkla 
söylemek mümkündür. Bununla birlikte metinlerin kuruluşu ve başka metin-
lerle ilgisi üzerine metinler arasılığın gerektirdiği yöntemlerin uygulanarak 
benzerlik ve farklılıkların ortaya konmadığı/konulamadığı görülmektedir. 
Hatta bir iki çalışma bir kenara bırakılacak olursa Köktürk harfli metinlerin 
daha özelde Kağanlık Yazıtları’nın dünden bugüne bütün metin yayınlarında-
ki benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyacak çalışmaların yapılmadığını da 
rahatlıkla söylemek mümkündür.

Bütün bunların yanında, metinlerin iyi anlaşılmasını sağlayacak ve olay 
örgüsüne açıklık getirecek kompozisyonlar da -Ercilasun’un (2016) çalışma-
sında ortaya koyduğu plan haricinde- ortaya konmuş değildir. Ercilasun’un 
ortaya koyduğu plan ana hatlarıyla kabul edilebilir olmakla birlikte, metin-
lerin açılış ve kapanış bölümleri açısından tartışmalıdır. Bu bakımdan bu bö-
lümlerin iyi analiz edilerek metinlerin hem kendi içinde hem de ilgili oldukları 
düşünülen başka milletlerin yazıtlarıyla karşılaştırılarak başlangıç ve sonuç 
bölümlerinin belirlenmesi yoluna gidilmelidir.

Tefsirli Çalışmaların Başlangıcına Bir Katkı: Kül Tigin Yazıtı Hangi 
Sırayla Okunmalıdır?

Köktürk harfli metinlerin tefsirli çalışmalarının yapılması emek ve zaman 
istemektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için metinlerin olay örgüsünün 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi.
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koparılmadan bir sıra hâlinde ortaya konması gerekir. Kül Tigin Yazıtı güney 
yüzüyle başlatılmakta, daha sonra doğu, kuzey, kuzeydoğu, güneydoğu, gü-
neybatı ve batı yüzleriyle devam etmektedir. Bu okuma sırası Türkiye’de ve 
yurt dışında yayımlanmış eserlerin tümünde neredeyse aynıdır. Bunda Thom-
sen’in izlediği sıranın takip edildiği gözlemlenmektedir.

Thomsen’den başlamak üzere Kül Tigin Yazıtı’nın okunmasına güney 
cephesinden başlamak gibi bir gelenek oluşmuşsa da, Thomsen’in metinleri 
ilk tercümesinde Kül Tigin Yazıtı’na doğu cephesinden başladığı görülmek-
tedir. Thomsen’in doğu cephesinden sonra kuzey, güney, kuzeydoğu, güney-
doğu, güneybatı ve en son olarak batı cephelerini okuduğunu görmekteyiz. 
Thomsen, Kül Tigin Yazıtı’yla Bilge Kağan yazıtlarda ortak olan kısımları, 
Kül Tigin Yazıtı’nda işaretleyerek vermiştir. Bilge Kağan Yazıtı’nda farklı 
olan kısımlar, Bilge Kağan Yazıtı’nda ayrıca ele alınmıştır (Thomsen, 2002). 
Thomsen, yazıtlardaki yüzlerden hangisinin birinci yüz olduğu sorununa iliş-
kin şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

“Yüzlerden hangisinin birinci yüz olduğu sorununa gelince, bunun fazla 
bir önemi bulunmuyor; zira yeni bölümlerin anıtlardan her ikisinin de 
gerek doğu yüzlerinde gerek I. anıtın güney, II. anıtın kuzey yüzlerinde 
başladığı öncelikle biliniyor. Yine de daha geniş olan doğu yüzü besbelli 
en önemlisidir: Başlangıcın burada aranması gerektiğine inanıyorum.” 
(Thomsen, 1993: 4/s. 7)

Thomsen okuma sırasını önemli görmemekle birlikte en büyük önemi 
doğu yüzüne vermiş ve yazıtları ilk okuma denemesine doğu yüzünden baş-
latmıştır. Bu yüz, evrenin ve insanoğlunun yaradılışının ne şekilde gerçekleş-
tirildiğinin ortaya konduğu giriş bölümüdür. Sosyal hiyerarşi, devleti devlet 
yapan unsurlar; -toprak (vatan), yasa (töre), sivil ve askerî bürokrasi, bodun 
(halk)- bu bölümde anılmıştır. Sonraki bölümler bu kısa özetin açılımıdır. Yani 
varoluş macerasının yer-olay-zaman bağlamında örneklerle dile getirilmesi ve 
bunların nasihate dönüştürülmesine bu bölümde yer verilmiştir.

Hüseyin Namık Orkun da, Eski Türk Yazıtları adlı meşhur eserinde, Kül 
Tigin Yazıtı’na Thomsen’in en son tercümesinde olduğu gibi güney cephesin-
den başladığını ifade etmektedir (Orkun, 1994:19). Orkun, aynı yerde, güney 
yüzünün hükümdarın milletine karşı nasihatlerini ve Çinlilere kapılmamaları 
konusundaki tavsiyelerini içeren satırlar bulundurduğundan bir mukaddime 
gibi algılanabileceğini ve bu nedenle bu cepheden başlandığını belirtmektedir. 
Orkun’dan sonra Orhun Yazıtları’nı yayımlayan başta Talat Tekin (1968 ve 
2003) ve Muharrem Ergin (1970) olmak üzere diğer bütün araştırmacılar, aynı 
bakış açısıyla olaya yaklaştıkları içindir ki Kül Tigin Yazıtı’nı güney cephe-
sinden başlatmışlardır.
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Thomsen daha sonraki metin yayınında, Orkun’un da dile getirdiği dü-
şünceler doğrultusunda güney yüzünü bir mukaddime olarak görmüş olacak 
ki, güney yüzünü başa almış ve o zamandan bu yana Kül Tigin Yazıtı’nın 
güney yüzünden okunması bir alışkanlık hâline gelmiştir.

Kül Tiğin ve Bilge Kağan Yazıtlarını konu alan ve yakın zamanda ya-
yımlanmış farklı bilim adamlarının (Alyılmaz: 2007, Aydın: 2017, Ölmez: 
2019, Erdem ve Demirci: 2019) çalışmalarında da Thomsen’in sonradan karar 
kıldığı okuma sırasının takip edildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda okuma 
sırasına ilişkin yazarlarca bir açıklama yapılmamıştır. Ölmez’in (2013) yayı-
nında ise, Kül Tigin Yazıtı’nın yaygın olarak güney yüzünden okunmaya baş-
lanmasına rağmen başka bir bakış açısıyla doğu yüzünden de okunabileceği 
belirtilmiştir. (Ölmez, 2013: 79)

Yakın bir tarihte yapılmış çalışmalardan biri de Ahmet Bican Ercilasun’a 
(2016) aittir. Ercilasun, söz konusu eserinde metinleri vermekle kalmamış me-
tinlerin kompozisyonunun da nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışmıştır. Ercila-
sun’a göre metinler giriş, gelişme ve sonuç diyebileceğimiz iki ana bölümden 
oluşmaktadır ve bu durum hem Kül Tigin hem de Bilge Kağan Yazıtlarında 
aynıdır. Yine Ercilasun’a göre, Kül Tigin Yazıtı’nın güney, Bilge Kağan Yazı-
tı’nın kuzey yüzü, nutku irat eden Bilge Kağan’ın kendisinin kim olduğunu kı-
saca açıkladığı bölümler olarak yazıtların girişini oluşturmuştur: “Ben semavi 
Tanrı’dan olmuş, Türk Bilge Kağan’ım ve bu zaman ben hükmediyorum.” 
(Ercilasun, 2016: 401). Bunu hiyerarşik olarak nutku dinleyen yöneticiler ve 
halkın yani muhatapların anılması takip eder. Devletin sınırlarının doğu-batı 
ve kuzey-güney ekseninde belirlenmesi, vatan olgusunun ortaya konması ba-
kımından önem taşır. Ötüken’in önemi ve Çin ile ilişkilerin ne düzeyde olması 
gerektiğinin vurgulanmasıyla giriş bölümü devam eder. Giriş bölümünün son 
kısmı anıt ve barkların nitelikleri hakkındadır. Son cümle Yolug Tigin’e aittir. 
Ercilasun’a göre, giriş bölümü önceden hazırlanmış ve törende dile getirilmiş-
tir. Ercilasun, Kül Tigin Yazıtı’nın gelişme bölümünü doğu yüzüyle başlatır. 
Bu bölümde Kül Tigin’in yaptıkları anlatılır. Gelişme ve sonuç bölümlerini de 
ikiye ayıran Ercilasun, Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünün tamamı ile kuzey 
yüzünün ilk dokuz satırını gelişme, kuzey 10-13. satırlarını ise sonuç bölümü 
olarak kabul eder. Bilge Kağan Yazıtı’nda ise doğu yüzünün tamamı ile gü-
neydoğu yüzündeki tek satır ve güney yüzünün ilk 9 satırı gelişme, G 10- G 12 
ise sonuç bölümüdür (Ercilasun, 2016: 402). Her iki anıtın gelişme bölümle-
rinin kompozisyonunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan Ercilasun’a göre Kül 
Tigin Yazıtı’ndaki metnin asıl amacı Kül Tigin’i anlatmaktır.

Oysa Mihàly Dobravits (2008), Kül Tigin Yazıtı’nın biri adına dikilen bir 
anıt mezar taşı olmadığını, bir krallık yazıtı olduğunu özellikle vurguladıktan 
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sonra Kül Tigin’in metnin temel hedefi olmadığını, asıl hedefin hanedanlığın 
meşrulaştırılması olduğunu belirtir. Dobrovits, bir kişi adına dikilen mezar 
taşı yazıtlarında ana kahramanın duygu ve düşüncelerinin 1. kişi ağzından 
anlatıldığını, Kül Tigin Yazıtı’nda ise Bilge Kağan’ın kardeşinin kim oldu-
ğundan ve yaşamından söz ederken yabancı seçkin bir kişiymiş gibi duygula-
rını dile getirdiğini söyler. Kül Tigin Yazıtı’ndaki bu durum yazıtın bir krallık 
yazıtı olduğunun en büyük göstergelerinden biridir (Dobrovits, 2008: 149). 
Dobrovits, Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının bir krallık bildirgesi olarak 
hazırlandığını fakat metnin asıl kahramanının zamansız ölümü üzerine mezar 
taşı yazıtı olarak yeniden düzenlendiğini iddia etmektedir (Dobrovits, 2008: 
150). Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarını hanedanlık yazıtları olarak değer-
lendiren yazar, bu yazıtların kompozisyonu ile eski İran hanedanlık yazıtları 
(ve bütün Orta Doğu hanedanlık yazıtları) ve Bugut Yazıtları arasında ilişiklik 
görür.

Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının kompozisyonları itibarıyla Orta 
Doğu medeniyetlerinin yazıtlarıyla ilişkisi, bize Türk Kağanlık Yazıtlarının 
okuma sırası hakkında da bazı bilgiler sunacak düzeydedir. Bu ilişki, Bugut 
Yazıtı’nın Sogdca yazılması ve Eski İran hanedanlık yazıtlarıyla benzerliği 
yönüyle de kurulur. Yazıtlardaki İran dilleri ve kültürüyle benzerlik ve iliş-
kiler üzerinde odaklanan Eker (2010), bu durumun yazı başta olmak üzere 
yazıtların dili ve üslubu üzerinde de bir etki yarattığına örneklerle vurgu yap-
maktadır. Eker, Behistun Yazıtları ile Orhun Yazıtları arasında anlatım ve üs-
lup yakınlığına ilişkin birçok örnek tespit etmiştir. Bu yakınlığı gösterecek 
örneklerden biri başlangıç kısmıdır. Behistun Yazıtları’nın başlangıç kısmı 
Ahuramazda’nın yeryüzünü ve gökyüzünü yaratması, insanoğlunu yaratması 
ve Daryus’u kral seçmesiyle başlar (Eker, 2010: 326). Bu başlangıç kısmı, Kül 
Tigin Yazıtı’nın doğu yüzündeki başlangıç kısmıyla neredeyse birebir aynıdır. 
Dobrovits, Eker ve başka bilim adamalarının ortaya koyduğu kanıtlar doğrul-
tusunda da Kül TiginYazıtı’nın doğu yüzünden başlatılması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır.

Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünden okunması gerektiğine ilişkin bir baş-
ka kanıt, kendi içinde saklıdır. Yazıtın Çince olarak yazılmış yüzü, görüşü-
müze göre doğu yüzünün başlangıç kısmıyla paralellik göstermektedir. Çince 
yüzün başlangıç kısmı, Yalınkılıç ve Ölmez’den (2013) aktarılan Şiratori’nin 
tercümelerinde şöyle verilmiştir:

Müteveffa Kül Tigin Yazıtı İmparatorun Dilinden;
O mavi gök, yeryüzünü kaplayıp, her şeyi koruyup kollamıştır.
Gök ve yer bir olup hayallerdeki güzel toplumu meydana getirmiştir. 
(Yalınkılıç, 2013: 81)
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Mavi olan gökyüzüdür. Onun örtüp koruyamadığı hiçbir şey yoktur. Gök-
yüzü ve insanoğlu uyum içerisinde olursa dünyada birlik oluşur. (Ölmez, 
2013: 121)

Bu ifadeler bir evren algısıyla ilgilidir. Batı yüzünde bulunan Çince ifa-
deler ile yazıtların başlaması gereken yüz arasında bir paralellik olmalıdır. 
Biz bu paralelliğin ancak doğu yüzünde kurulabildiğini düşünmekteyiz. Çince 
metnin, asıl metnin başlangıcı olan doğu yüzüne tam zıt yönde batı yüzüne 
yerleştirilmesinin de tesadüfi olmadığı açıktır. İki hükümdar birbirine sırt ver-
miş, iki yönde aynı evren algısıyla sözlerine başlamışlardır.

Yazıtlarda dikkat çeken bir başka nokta da mukaddime olarak görülen 
kısmın Bilge Kağan ve Kül Tigin Yazıtlarında farklı yönlerde bulunmasına 
rağmen (Kül Tigin güney, Bilge Kağan kuzey) doğu yüzünde yer alan metnin 
her iki yazıtta da aynı yüzde yani doğu yüzünde bulunmasıdır. Bu durum, 
Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünden başlamasına ilişkin bir başka kanıt olarak 
düşünülmelidir.

Türkçede yönler inanışlara ve mitlere bağlı olarak özel anlamlar kazan-
mıştır. Doğu, hayatın kaynaklarından olan güneşin ortaya çıktığı yer olarak 
büyük bir önem taşır. Karanlığın ve kötülüğün bitmesini sağlayan bir unsur 
olarak Tanrı tarafından bahşedilmiştir. Bu nedenle kutsaldır. Bugün bile Ana-
dolu’nun birçok yerinde güneşe veya güneşin doğduğu yere dönülerek dua 
edilir. Eski Türk otağlarının kapıları doğuya bakar. Bu yönüyle doğu, baş-
langıç noktası olarak algılanır. Türk kültüründe yönlerin renk adlarıyla dile 
getirilmesi söz konusudur. Bu anlamda doğuyu simgeleyen mavi (kök), Gök 
Tanrı ve gökyüzünü işaretletmektedir. Dünya mitolojilerinde de akıl, idrak, 
sağduyu, iffet, lekesizlik, sadakat, barış, erdem gibi kavramlara işaret etmek-
tedir. Kuzey ise kara renkle ifade edilmiştir. Kara, genel anlamda olumsuz 
şeylere işaret etmektedir (Çoruhlu, 2010: 203-216). Türk kültüründe her ne 
kadar “kudretli, sert” gibi hükümdarların unvanı olarak olumlu bir anlam ka-
zanmışsa da bu tek anlam, kara renk adı etrafında oluşmuş kavram alanını çok 
değiştirmez. Bilge Kağan Yazıtı’nda kuzey, Kül Tigin Yazıtı’nda ise güney 
yüzünde bulunan metin, mitolojik nedenlerle de yazıtların başlangıç yüzü ol-
mamalıdır.

Bizce güney yüzü yazıtlarda en son okunması gereken yüzdür. Kolofon 
(hatime) içermesi bakımından da yazıt son yüz olarak değerlendirilmelidir. 
Kolofonlar metinleri yazan, yazdıran ya da yazılmasına sebep olan tarihsel 
kişiler hakkındaki bilgilerin yanı sıra, eserin yazıldığı tarih ve yer vb. bil-
gileri barındırmaktadır Çoğunlukla eserlerin sonunda yer alan kolofonların 
çevre ve kültürel değişkenliğe bağlı olarak asıl metinden önce, baş kısımda, 
bazen de metnin herhangi bir yerinde yer aldıkları örnekler bulunmaktadır. 
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Kolofonların genellikle eklendikleri metnin içerikleriyle doğrudan bağlantısı 
yoktur (Ağca, Arıcan, 2019: 15). Kül Tigin Yazıtı’nın kim tarafından, ne şe-
kilde diktirilip yazıldığı ve yazıcının adı vb. bilgiler güney 10. satır ile 13. sa-
tırlar arasında verilmiştir. Yani bu kısım tarih bulundurmayan bir kolofondur. 
Yazıtın bu yüzünün başında Bilge Kağan’ın kendini tanıtması ve kağanlığın 
geçmişi ve mevcut durumuyla ilgili açıklama yapması, bu bölümü bir kolofon 
olmaktan çıkarmaz. Çünkü kolofonlarda tarihî kişiler, olaylar vb. hakkında 
bilgiler bulunması doğaldır. Bunun yanında Kül Tigin Yazıtı’nın güney yüzü-
nün başlangıç kısmında Bilge Kağan’ın kendisini tanıtması ve olup bitenleri 
nasihat vererek ve özet şekilde hazır bulunanlara anlatması, seremoniyi kapa-
tacak hükümdarın hiyerarşiye uygun olarak son sözü kullanma hakkını ken-
disinde bulmasıyla ilgilidir. Nitekim, Bilge Kağan Yazıtı’nın güney yüzünde 
de hükümdarın oğlu olarak son sözü söyleme hakkını kendisinde bulan Tenri 
Kağan, kendini tanıttıktan sonra babasının vefatına ilişkin kolofonu (BK, G 
10-15, G-B 1) vermektedir. Bilge Kağan Yazıtı’ndaki kolofonun son cümlesi 
yani yazıcının adının geçtiği cümle ise güneybatı yüzüne sarkmıştır. Her iki 
yazıtta da son söz hakkı kağanlara aittir. Kendilerini tanıttıktan sonra her biri 
(Kül Tigin Yazıtı’nda Bilge Kağan, Bilge Kağan Yazıtı’nda ise Tenri Kağan) 
kendi ünleri kadar olan biteni anlatmış, bu sözlerden sonra yazıcı kendini ta-
nıtıp son noktayı koymuştur.

Sonuç

1. Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının bugünkü okunma sırası, Thom-
sen’in ilk okuma sırasıyla aynı değildir. Thomsen, okuyuş sırasını sonradan 
değiştirmiş ve bugünkü sıraya göre metni düzenlemiştir. Fakat eserinde de 
kendisinin belirttiği gibi başlangıç kısmı doğu yüzünde aranmalıdır.

2. Evrenin ve insanoğlunun yaratılması her şeyin başlangıcını oluşturdu-
ğu için, metinlerin baş kısmı da bu yaratılış olgusunun ortaya konduğu cüm-
lelerde olmalıdır. Kül Tigin Yazıtı’nın Çince yüzü ve Kağanlık Yazıtlarıyla 
ilişkili görülen bazı Orta Doğu medeniyetlerine ait yazıtların da başlangıç kı-
sımlarının evren ve insanın yaratılmasına ilişkin cümlelerle kurulması, bizi 
Kül Tigin Yazıtı’nı doğu yüzünden başlayarak okumaya sevk etmektedir.

3. Kül Tigin Yazıtı’nın güney yüzü, yazıtın en son okunması gereken kıs-
mıdır. Bu bölüm bir kolofon (hatime) da içermektedir. Bilge Kağan, Ercila-
sun’un da doğru olarak tespit ettiği gibi bu bölümü irat etmek üzere hazırla-
mıştır. Fakat Bilge Kağan ilk sözü değil, son sözü söyleyendir. Durum, Bilge 
Kağan tarafından kısaca geçmişten hâle değerlendirilmiş ve nokta konmuştur.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

Muammer NURLU*

Giriş

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, ilk defa Venedikliler tarafından 
1551 yılında başlatılmıştır. İstanbul’da elçiliklerinin içinde kurulan Dil Oğ-
lanları Okulu, Osmanlı Devleti’yle Venedikliler arasındaki ilişkileri yürüten 
tercümanlar yetiştirmiştir.

Fransa Kralı 1. François’nın annesinin, oğlunun Almanların elinden kur-
tarılması amacıyla Kanuni Sultan Süleyman’a 1525 yılında yazdığı mektupla 
başlayan süreç, 1536’da yapılan antlaşmayla Fransızlarla ilişkilerimizin geliş-
mesine yol açmıştır. Fransa’da Türkçe öğretimi 1669’da, Fransız devlet adamı 
Colbert tarafından başlatılmıştır (Nurlu 2011: 11-16).

1754 yılında Avusturya, 1766 yılında Polonya ve 1814 yılında da İngilte-
re Türk dilini öğretmeye başlamıştır (Ağıldere 2010: 696). Bugün, dünyanın 
pek çok ülkesi, kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ortaöğretim ku-
rumlarında seçmeli yabancı dil olarak Türkçeyi veya üniversitelerindeki kuru-
lu bölüm veya birimlerde Türk dili ve kültürünü öğretmektedirler.

Türkçenin Türkler tarafından kurumsal olarak öğretilmesi -devlet yöneti-
mine getirilecek sınırlı sayıda kişiye Türkçe öğreten 1363’te açılan Enderun 
Mektebini (Pakalın 1971: 533-337) dışarıda tutarsak- pek eskiye dayanmaz. 
1984 yılında, Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, dünyanın önde gelen 
dil ve kültür merkezleri örnek alınarak Ankara Üniversitesi tarafından Türkçe 
Öğretim Merkezi (TÖMER) kurulmuştur. Bundan önce Ankara Üniversitesi-
nin bu çalışması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretim üyelerince yapılmıştır. Müdürü, Bölüm Başkanı Kenan Akyüz’dür. 
Bölümün öğretim üyelerinden Selahattin Olcay, kursta ders veren hocalardan 
biridir. Aynı kursta görevli olan Hamza Zülfikar, 1969 yılında Ankara Üni-
versitesince yayımlanan Yabancılar İçin Türkçe Dersleri, Dilbilgisi adlı ese-
ri yayımlamış ve o tarihlerde dersler bu kitapla yürütülmüştür. 2001 yılında 
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Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak adını değiştiren 
kurum, 2011’den bu yana Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi adıyla varlığını sürdürmektedir. TÖMER, 1980’lerde Türkçeyi yabancı 
dil olarak öğreten ilk ve tek kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır (http://
tomer.ankara.edu.tr/).

Türkçenin yabancılara öğretiminin yaygınlaştırılması, edebiyatımızın, 
milletimizin ve bakış açımızın dünyaya tanıtılması için gerekli bir girişimdir. 
Türk devletinin en önemli hedeflerinden biri bu olmalıdır. Yöneticilerimiz bu 
durumu anlamış görünüyor, zira bu durumun en belirgin göstergesi yurt dışın-
da açılan ve dilimizi öğreten Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin varlığı-
dır. Bu merkezlerin yanı sıra, bugün devlet ve vakıf üniversitelerinde kuru-
lan ve sayıları 100’e ulaşan TÖMER ve benzeri kurumlarda, Maarif Vakfının 
okullarında ve diğer kuruluşlarda yabancılara Türkçe öğretilmektedir.

Ülkemizde, dilimizi yabancılara öğretecek okutman/öğretmen yetiştire-
cek bir birim veya bölümün hâlâ bulunmaması anılan kurumlarda Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretiminin -iyi niyetli olsa bile- el yordamıyla yapıldığının 
göstergesidir. Önce bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekir. 
Bu sorunu gelişmiş ülkelerin; örneğin, Fransa’nın 1927 yılında Fransızca-
nın Yabancı Dil Olarak Öğretimi (FLE)1 adıyla, diğer ülkelerin de benzer ad-
landırmalarla üniversitelerinde bölümler kurarak çözdüğü bilinmektedir. Biz 
20. yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerin “modern anlamda” başardığı bu işi, 
yüzyıl sonra bile başarabilmiş değiliz.

1. Yabancılara Dillerini Öğreten Ülkelerde ve Türkiye’de Durum

Türkiye’de yabancılara Türkçe öğreten bir lisans programı henüz bulun-
mamaktadır. 17. Millî Eğitim Şûrası’nda bu konu gündeme gelmiş ve üniver-
sitelerde yabancılara Türkçe öğretecek bir bölümün açılması gerekliliği üze-
rinde durulmuştur (http://ttkb.meb.gov.tr/Duyurular/17sura/17surakararlari.
Pdf). Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Müdürlüğü ile Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca 
18-20 Mayıs 2008’de İstanbul’da düzenlenen Türkçe Öğretimi Kongresi’nde 
de bu gereksinim dile getirilmiştir (MEB 2008). 2010 yılında, adı geçen Genel 
Müdürlük, Marmaris’te “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi” üzerine bir 
çalıştay da yapmıştır (MEB 2010). Çeşitli üniversitelerin bugüne kadar dü-
zenlediği kurultaylarda da konuya ilişkin onlarca bildiri sunulmuştur. Ancak 
bütün bu çalışmalar raflarda kalmıştır. Devletin eğitim öğretimle ilgili kurumu 
ve üniversiteler böyle bir gereksinimden söz etse de Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) bu çabaları görmezlikten gelmektedir.

1 FLE (Français Langue Etrangere).

http://ttkb.meb.gov.tr/Duyurular/17sura/17surakararlari.Pdf
http://ttkb.meb.gov.tr/Duyurular/17sura/17surakararlari.Pdf
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Bütün gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde ana dillerini yabancılara öğ-
retmek amacıyla açılmış kurum, bölüm veya birimler vardır. Biz bu ülkelerde 
onlarcası bulunan bu bölümlerden yalnız birer tanesini örnek olsun diye bu-
rada hatırlatalım:

- Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ESL [English as a Second Langu-
age (Columbia University)],

- İngiltere’deki ELT [English Language Teaching (University of Edun-
burgh)],

- Almanya’da DaF [Deutsch als Fremdsprache (Universität München/ 
LMU)],

- Fransa’daki FLE [Français Langue Etrangère (Université de la Sor-
bonne Paris III)] bölümlerini/merkezlerini ana dillerini yabancılara öğretmek 
amacıyla çalışan kurumlar olarak örnek gösterebiliriz2.

Bu örneklerden hareketle, Türkçenin de yabancılara öğretimini gerçek-
leştirecek bir bölümün bir an evvel kurulması, dilimiz ve kültürümüzün dün-
yaya tanıtılması açısından çok büyük önem taşımaktadır.

2. Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümünün Kurulması

Dil öğretiminin bir kültür öğretimi olduğunu da göz önüne alırsak deği-
şik coğrafyalarda dilimizi öğretmek için bu işi üstlenecek kurumların olması 
gerekir. Bunu yapabilmek için yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenleri ye-
tiştirmek bir zorunluluktur. Öyleyse, yabancı dil olarak Türkçenin öğretilme-
sini üstlenecek bir birimin kurulmasının gerekliliği artık tartışılmamalıdır. Bu 
yolla, kültürümüzün bütün dünyaya tanıtılması ve insanımızla diğer ülkelerin 
halkları arasında karşılıklı kültürel ilişkilerin geliştirilmesi sağlanmış olacak-
tır. Türkçeyi yurt içinde ve dışında yabancı dil olarak öğretecek öğretmenlerin 
yetiştirilmesi amacıyla bir lisans programının ivedilikle kurulması elzemdir3.

Yabancılara Türkçe öğretimi, artık bilirkişilerce ele alınması gereken bir 
uzmanlık alanı hâline gelmiştir. Bugüne kadar, Türkiye sınırları içinde yurt 
dışından gelen yabancılara Türkçe öğretimi, özel bir uzmanlık alanı olarak 
algılanmamış, İngilizcenin ve diğer yabancı dillerin öğretiminden beslenerek 
gerçekleştirilmiştir. Başka bir deyişle, yabancı dil bilen öğretmenler Türkçe 

2 bk. Adı geçen üniversitelerin internet sitesi (https://www.uni-muenchen.de/index.html; ; 
https://www.columbia.edu/content/about-columbia; http://www.univ-paris3.fr/ (erişim: 
07.02.2020).

3 Anılan lisans programında olması gerekli derslere ve bu derslerin neden gerekli olduğuna 
ilişkin düşüncelerimiz dile getirilerek bir taslak program  “Yabancılara Türkçe Öğretimi” 
Yeni Türkiye -Türkçe Özel Sayısı-2013’te (52) önerilmiştir.

https://www.uni-muenchen.de/index.html
https://www.columbia.edu/content/about-columbia
http://www.univ-paris3.fr/
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öğretmeye çalışmışlardır. Oysa Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağım-
sız bir alan olarak uzman kişilerce bilimsel bir yaklaşımla yapılmalıdır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki olumlu gelişmelere ek 
olarak Türkçenin öğretimi alanında program geliştirme, ölçme değerlendirme, 
yaklaşım, yöntem, teknik vb. boyutlarıyla eğitim bilimlerinin kazanımların-
dan bilim dalları arası çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuş, uygulama-
ya konulmuş ve sınanmış öğretim programlarının hazırlanması gerekmektedir 
(Duman 2001: 36-45). İşte bu çalışmaların daha bilimsel, hızlı ve kolay ya-
pılabilmesi için bu alanda uzmanlaşmış kişilere gereksinim vardır. Bu lisans 
programı, yabancılara Türkçe öğretecek uzman öğretmenler yetiştirmek için 
kurulmalıdır.

Kurulacak olan bu bölümün üç ayağı olmalıdır: Birincisi, yabancılar; 
ikincisi, yurt dışındaki Türk çocukları; üçüncüsü ise farklı bir Türk lehçesi 
kullananlar (Türk soylular). Zira bu üç farklı öbeğe Türkiye Türkçesini öğret-
mek farklı farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümündeki dersler, özellikle, Türk dili 
ve toplum yapısını yabancılara öğretecek derslerden oluşan bir programa da-
yanmalıdır. Ayrıca, her öğrenciye seçeceği iki Türk lehçesi de öğretilmelidir. 
Bu programı tercih eden öğrencilerin yurt dışında çalışacakları varsayılarak 
“Yabancı Dilde Hazırlık Sınıfı” konulmalı; hazırlık sınıfında başarılı olanlar 
bu bölüme kaydolmalıdır. Bölüme başlayan öğrencinin hazırlık sınıfında gör-
düğü yabancı dil dışında, seçeceği ikinci bir dil öğrenmesine de olanak tanı-
nabilir. Böylece, uygulanan programla kültürler arası iletişimi sağlayabilecek 
donanımda öğretmen yetiştirmek hedefine yönelik bir bölüm olma özelliğine 
de sahip olacaktır.

“Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü”nün kurulmasıyla Türkçenin hem 
Türkiye dışındaki insanlara Türkçe öğretiminin bilimsel bir biçimde ele alın-
ması gerçekleştirilecek hem de Türk kültürüyle yabancıların tanışması sağlan-
mış olacak; dolayısıyla bu alandaki eksiklik de böylece giderilmiş olacaktır 
(Nurlu 2011: 116-121).

Bu zamana kadar yabancı ülkelerdeki üniversitelerde veya yurt dışında 
yaşayan Türk çocuklarının ana dili ve kültürü derslerini vermek için ilk ve or-
taöğretim kurumlarında öğretim elemanı veya öğretmen görevlendirmelerin-
de tarihçi, yabancı dil mezunu veya Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitiren-
ler tercih edildi; ancak, yabancılara dil öğretimine ilişkin hiçbir bilgi birikimi 
olmayan bu kişilerden yeterince yararlanılamadı. İşte bu eksiklik yabancılara 
Türkçe öğretimi bölümü kurularak giderilmiş olacaktır4.

4 2013 ve 2014 yıllarında 350 sayfayı aşkın İngilizce ECTS ve Türkçe AKTS (Avrupa kredi 
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Bu bölümü bitirenler hem yurt içinde hem de yurt dışında yabancılara 
Türkçe öğreten kurum veya kuruluşlarda görev alabilirler. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Elçiliklerimizdeki Eğitim Müşavirlikleri, Türkçe Eğitimi Araştırma 
ve Uygulama Merkezileri (TÖMER), Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, 
yurt dışındaki üniversitelerin Türklük Araştırmaları Bölümleri, Maarif Vakfı-
nın okulları, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi 
(PİKTES), Diyanet Vakfının yabancılar için düzenlediği kurslar vb.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümünde görevlendirilecek öğretim ele-
manlarının yabancı dil bilmesine, yurt içinde veya yurt dışındaki üniversite 
vb. kurumlarda yabancılara Türkçe öğretmiş olanlar arasından seçilmesine 
öncelik verilmelidir. Derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları Türkçe 
eğitimi, Türk dili ve edebiyatı, yabancı diller, Türk lehçeleri, dil bilimi gibi 
çeşitli alanlarda uzmanlaşmış zengin bir eğitim kadrosundan oluşturulabilir.

Anılan bölümün içinde yer almasını düşündüğümüz yurt dışında yaşayan 
çocuklarımıza ve Türk soylulara Türkiye Türkçesinin öğretimine ilişkin konu-
lar aşağıda kısaca ele alınacaktır.

2.1. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Türkçenin öğretilmesi, dolayısıyla Türk kültürünün yaşatılması yalnızca 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması gereken bir iş değildir. Özel-
likle yurt dışında yaşayan Türklerin ana dillerini öğrenmeleri için gerek bi-
reysel gerekse devlet kademesinde girişimlerde bulunulmalıdır. Yurt dışında 
yaşayan Türklerin kültürel kimlik ve benlik sorunu yaşamaması, kültürün te-
mel taşı olan ana dilini bilinçli olarak kullanması ve öğrenmesi sağlanmalıdır. 
Çünkü insan, ana dili ile birlikte toplumun bütün doğru-yanlış değerlerini, 
inançlarını, geleneklerini, ülkülerini öğrenir; dünyayı kendi diliyle algılar.

Çocukların kendi ana dillerini yeterince öğrenmeden ikinci bir dili öğren-
melerini; dolayısıyla bu durumun eğitimdeki başarılarını olumsuz etkilemesi-
ni; çocuğun yapısal ve duygusal durumuyla toplumsal alanlarda ortaya çıkan 
dil sorunlarını görmezden gelemeyiz. Bu sorunlar pek çok insan için eğitim 
hayatının her aşamasında birtakım başarısızlıklara neden olabilir. Çocuklar 
erken çocukluk döneminde ancak ana dillerinde kendilerini ifade etmeyi ba-
şardıklarında; duygularını, düşüncelerini sözcüklere dökmeyi öğrendiklerinde 
bunu başka dillere de uyarlayabilmektedirler (Temel ve Şimşek 2005: 295). 
Kültürler arası kimliğin gelişmesinde, korunmasında ve ikinci dilin kullanıl-

Transfer Sistemi) formlarını ve bölüm kurmak için istenen bütün formaliteleri yerine geti-
rerek YÖK’e başvuru yapmış olmamıza rağmen gerekçe bile göstermeden başvurumuz 
reddedilmiştir.
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masında ana dili, hem öğrenmenin hem de dile hâkimiyetin temelini oluştur-
maktadır.

Bugün, yurt dışında ikinci ve üçüncü kuşak yurttaşlarımızın sadece eko-
nomik değil, daha karmaşık bir biçimde toplumsal ve kültürel sorunlarla karşı 
karşıya oldukları görülmektedir. Aile, okul ve arkadaş çevresinde toplumsal-
laşan bu kuşaklar, özellikle çocuklar, içinde bulundukları farklı çevrelerde bir-
birinden farklı diller öğrenmekte ve kullanmakta olduklarından, kimlik sorun-
ları yaşamaktadırlar. Bir taraftan aile içinde yerli toplumunkinden tamamen 
ayrı bir dil edinen ve öğrenen bu çocuklar; bir taraftan da içinde yaşadıkları 
toplumun okullarında, arkadaş çevrelerinde, iş yerlerinde o toplumun dilini 
öğrenerek ayrı bir inanç, değer ve bakış açısıyla toplumsallaşmaktadır. Ancak 
böyle bir toplumsallaşma her iki bakımdan tam anlamıyla gerçekleşmediği 
için kimlik tanımlamada ve içinde bulundukları topluma uyum sağlamada bu 
çocuklar sıkıntı çekmektedir. Bu durum yalnızca o çocukların ailelerini değil, 
içinde yaşadıkları ülkenin yurttaşlarını da etkilemektedir (Yıldız: 2013). Bu 
noktada ana dili öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır.

Yurt dışındaki Türk çocuklarının okullarında verilen Türkçe ve Türk Kül-
türü dersleri bu çocuklara ulaşmada çok önemli bir fırsattır. Yabancılara Türk-
çe öğretimi bölümünün kurulmasıyla buradan mezun olacak, sorunun farkın-
da olan öğretmenlerin bu ülkelerde görevlendirilmesiyle öğrencilerin kendi 
kültür değerlerine bağlı kalmaları ve bulundukları ülkedeki farklı kültür, gö-
rüş, din ve inanışları hoşgörülü bir yaklaşımla karşılayabilmeleri sağlanabilir.

2.2. Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi

Türkiye dışında yaşayan Türklerin nüfusu Türkiye’nın nüfusunun nere-
deyse iki katından fazladır. “Doğu Bloku”nun yıkılması ve teknolojik olanak-
ların artmasıyla dünya Türklüğü arasındaki iletişim gittikçe gelişmektedir. Bu 
Türklerin bir kısmı bağımsızlıklarını kazanarak ülkelerinde lehçelerini resmî 
dil olarak kullanmaya başladılar. Bu ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Kaza-
kistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
ise, Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır.

Rusya Federasyonu içinde yer alan 21 özerk cumhuriyetten 7’si bazı 
Türk toplulukları adına oluşturulmuştur. Bunlar; Tataristan, Başkurtistan, 
Çuvaşistan, Tuva, Hakasya, Saha (Yakut) ve Altay özerk cumhuriyetleridir. Bu 
özerk cumhuriyetlerde Rusçanın yanı sıra kendi lehçeleri de kullanılmaktadır. 
Ayrıca, Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti’ni oluşturan Balkarlar da Türk’tür 
(www.gzt.com/dunya-politika/rusya-icindeki-cok-bilinmeyen-ozerk-turk-
cumhuriyetleri). Bunlar da Rusya Federasyonu’na bağlı diğer cumhuriyetler 
gibi kendi lehçeleri ve Rusçayı resmî dil olarak kullanmaktadırlar.
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Balkanlarda (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Kosova) 
yaşayan Türkler Türkiye Türkçesi kullanıyorlar. Moldova’nın Gagauz Yeri’n-
de yaşayan ve Türkçe konuşan soydaşlarımız vardır.

Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde de azınlık olarak yaşayan Türkler 
bulunmaktadır. İran’da nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmasına rağmen 
Türkçe azınlık dili konumunda bile değildir. Buna rağmen Türkler aralarında 
kendi dilini konuşmaktadır.

Çin’in işgali altında yaşayan ve nüfusu 40 (?) milyona yaklaşan; Çinlile-
rin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırdıkları Doğu Türkistan’daki 
Türkler hem Uygur Türkçesini hem de Çinceyi resmî dil olarak kullanmakta-
dırlar. Ukrayna’ya bağlı (Şimdi Rusya’nın işgali altında.) Kırım Özerk Cum-
huriyeti’ndeki Türkler de azınlık olarak kendi lehçelerinde yazıp konuşma 
haklarına sahiptirler.

Yukarıda, çok kısa olarak değindiğimiz Türk devlet ve topluluklarının 
büyük bir coğrafyaya yayıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, her topluluk kendi 
lehçe veya ağzını yazı dili olarak kullandıkları için, şimdilik az da olsa, bir 
kısmıyla iletişim sıkıntılıdır. Önlem alınmazsa bu sıkıntılar ileride daha da ar-
tabilir. Bu nedenle, toplu olarak ele alınınca, en kalabalık nüfusun Türkiye’de 
yaşadığı gerçeğinden hareketle, bütün Türklerin Türkiye’nin kullandığı leh-
çeyi öğrenmesi, Türk dünyasında Türkiye Türkçesinin iletişim dili olmasına 
yol açacaktır.

Türk soylulara Türkiye Türkçesini yabancılara öğretir gibi öğretmemeli-
yiz. Türkiye Türkçesi ile öğrencinin kullandığı lehçelerdeki (Kazak, Kırgız, 
Özbek, Uygur vb.) %95’inden fazlası aynı olan yapım ve çekim ekleri arasın-
daki ses farklılıkları ve değişiklik gösteren mastar ekleri hakkında öğrencilere 
bilgiler verilebilir: Sözcük başında harfin düşmesi (ör. Türkiye Türkçesinde 
yıldız, Azerbaycan Türkçesinde ıldız/ulduz), sözcük başındaki harfin değiş-
mesi (ör. Türkiye yoldaş, Kazak Türkçesinde joldaş), çoğul ekleri -lar, -ler 
dışındaki farklılaşmalar, sözcükteki yuvarlaklaşmalar (ör. Türkiye Türkçesin-
de yayla, Kırgız Türkçesinde coyloo), soru eki -mi’nin farklı ve kişi ekleriyle 
kullanılması durumu, bazı lehçelerde sözcük başında bulunan d’lerin t sesine 
dönüşmesi, s/ş, ş/ç, ı/i değişimleri vb. daha birçok teknik açıklamalar Türkiye 
Türkçesi öğretilirken verilmelidir (Kültür Bakanlığı, 1992).

Türk(iye) alfabesinin ve karşıladıkları seslerin üzerinde iyice durularak 
belletilmesi, öğrencinin, harfleri kendi lehçesindeki seslerle karıştırmasını ön-
leyecektir. Soydaşlara bu ve benzeri teknik bilgiler verilince bir yabancının bir 
yılda öğreneceği Türk dil bilgisini, sistemi çözdükleri için, 30-40 günde kafa-
larına oturtacaklardır. Ancak iş sistemle bitmediğinden, aynı olsa bile, sözcük-
lerdeki ses ve anlam değişmeleri, anlam kaybı, anlam daralması veya anlam 
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genişlemelerine de dikkat ederek söz dağarcığını arttırıp Türkiye Türkçesini 
iyi yazar ve konuşur duruma geleceklerdir.

Türk soylulara Türkçe öğretenlerin genel anlamda Türk dil bilgisine hâ-
kim olması, lehçeler arası değişim ve geçişmeleri fark etmesi gerekir. Ayrıca, 
ortalama bir yurttaştan fazla halk kültürüne ve dinî bilgilere sahip olması, öğ-
rencilerle iletişimi daha rahat kurmasına yardımcı olacaktır. Öyle ki, bugün 
bile doğum, ölüm ve düğün gelenekleri Türk dünyasının ezici çoğunluğunda 
birbirine benzer niteliktedir. Böyle bir donanım, öğreten açısından meslekte 
başarı; öğrenen açısından da derslerde kolaylık sağlayacaktır.

Yukarıda sıraladığımız nedenlerden ötürü Türkiye dışından gelen Türk 
öğrencilerle yabancıların aynı sınıfta ders görmesi Türk soyluların derse kar-
şı isteklerini öldürecektir. Bu öğrencilerin Türkiye Türkçesinin söz dizimini 
ve hatta genel anlamda işleyişini hemen kavrayacakları varsayılırsa ana dili 
Türkçe olmayanlarla aynı sınıfta bulunmaları çok sıkıcı olacak, hem kendileri 
hem de diğer öğrenciler açısından bakılırsa derslerin verimi düşecektir. İşte 
bütün bu konular “Yabancılara Türkçe Öğretimi” lisans programında Türk 
soylulara yönelik derslere yer verilerek işlenmiş olacaktır.

3. Yabancılar İçin Hazırlanmış Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitap-
larının Durumu

Türkiye’de yabancılara Türkçe öğreten kurumlar; başta Türkçe Eğitimi 
Araştırma ve Uygulama Merkezileri (TÖMER) açan üniversiteler olmak üzere 
çeşitli kuruluşlar tarafından ders kitapları hazırlanmıştır. Ankara Üniversitesi 
TÖMER ile başlayan bu süreç gitgide daha kullanışlı ders kitaplarının yazıl-
masına doğru evrilmektedir. Son olarak bu kervana katılan Yunus Emre Ensti-
tüsü de Yedi İklim adını taşıyan ders kitaplarıyla 2019 yılı itibarıyla 41 ülkede, 
58 Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde yabancılara Türkçe öğretmektedir 
(www.yee.org.tr).

Yabancılar için yazılan bu ders kitaplarında ünitelerin oluşturulması, he-
def becerilerin verilmesi, okuma etkinlikleri gerçekleştirilmesi, dinleme et-
kinlikleri yapılması, ders programlarının süresinin belirlenmesi, yönergelerin 
anlaşılır olması ve grafik tasarımlarının yapılmasına genellikle dikkat edildiği 
görülmektedir. Bu durum göz önüne alınırsa yabancılar için yazılan Türkçe 
öğretim ders kitapları alanında bir boşluğun olmadığı söylenebilir. Ancak yar-
dımcı ders kitabı olarak kullanılan araç ve gereçlerde çok sıkıntılı bir durum 
yaşanmaktadır.

Dil öğretiminde büyük yer tutan okuma-anlama ve dinleme-anlama bece-
rilerinin geliştirilmesi ile birlikte konuşma ve yazma becerileri de doğal ola-
rak gelişmeye başlayacaktır. Bu hususta önemli olan nitelikli ve hedef kitlenin 
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düzeyine uygun, anlaşılabilir iletiler içeren metinler ve gereçler hazırlamaktır. 
Bu becerilerin gelişmesine katkı sağlayacak anlaşılabilir iletiler oluşturula-
rak yardımcı okuma metni hazırlanabilir, edebî eserlerin uyarlanması veya 
sadeleştirilmesi ile okuma becerisinin kazanılması sağlanabilir. Edebî eserler, 
varoluş itibarı ile günlük dili farklı bir düzen içerisinde bağlam oluşturarak 
gerçek olay veya durum olgusunu okuyucusuna vermektedir. Edebî metinlerin 
olduğu hâliyle yabancılara Türkçe öğretiminde özellikle de başlangıç düze-
yinde kullanılması, başarıdan çok başarısızlığa neden olabilir.

Edebî eserlerin dil öğretiminde kullanılması ile hedef dilin söz varlığı-
nın, kültür dünyasının ve yaşayış tarzının dünyaya tanıtılması kolaylaşacaktır. 
Dil öğrenen kişi hedef dile ilişkin, gerçek hayatta işine yarayacak bilgileri 
edebî eserler aracılığı ile öğrenebilir. Bu eserler öğrencinin okuma isteğini 
artırabilir. Bu husus, dil öğretiminde metinlerin ve edebî eserlerin önemini 
daha da artıracaktır. Özellikle bağlamı olan ve anlamsal bütünlük sağlayan 
özgün metinlerin kullanılması gerekmektedir. Ancak özgün metinler ana dili 
konuşanlar düşünülerek hazırlandığı için yabancı dil öğrencisine göre çok 
karmaşık gelebilir. Bu nedenle, bu metinlerin ve öykülerin bağlamlarından 
ve anlamsal bütünlüğünden yararlanabilmek için hedef kitlenin düzeyine göre 
uyarlanması gerekmektedir. Bu da temel düzey için öğrenciyi dile ısındırma, 
okuma isteğini kazandırma, önceki bilgilerini kullandırma ve var olan kur ka-
zanımlarını öğrenciye bütüncül bir yapı içinde sunma şeklinde olurken; orta 
düzeyden başlanarak ileri düzeylere doğru öykü veya metinde yer alan bağ-
lamı çözümleme, edebî haz kazandırma ve bilgilendirme, okumanın amaçları 
arasında gösterilebilir.

Başlangıç düzeyindeki öğrencinin Türkçeyi sevmesi, varsa ön yargılarını 
kırması ve Türkçenin doğru ve hızlı biçimde öğretilmesinin ilk basamağı olan 
A1-A2 düzeyinin çok iyi planlanarak öğretilmesi gerekir. Ancak Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretilmesinde hâlihazırda kullanılan kurlara uygun öykü 
kitapları bulunmamaktadır. Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan kitap-
ların5 düzeylere pek uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden, alanda eksik-
liği hissedilen yardımcı okuma kitaplarının düzeylere uygun ve daha ciddi bir 
biçimde hazırlanması kaçınılmazdır.

Ana dili öğretimi için hazırlanan yardımcı okuma kitaplarının doğrudan 
yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılması, öğrencinin metni okurken zor-
lanmasına ve anlayamamasına neden olmaktadır. Dünyadaki yabancı dillerin 
öğretimi alanında yardımcı okuma kitapları, ders kitapları kadar önem taşı-

5 Yunus Emre Enstitüsü (2019) Dede Korkut Hikâyeleri’ni dizi hâlinde B1, B2 düzeylerine 
göre yayımlamıştır.
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maktadır. Ancak yabancılara Türkçe öğretiminde bu kitapların eksikliği gün 
geçtikçe daha çok aranmaktadır.

Dil öğretiminde Avrupa’da yayımlanan yardımcı okuma kitaplarında 
geçen sözcüklerin düzeylere göre farklılaştığı, “Oxford Prograssive English 
Readers” takım kitaplarına bakıldığında, dört ayrı derece ve bir giriş derece-
sinin olduğu ve öykü kitaplarının İngiliz edebiyatından seçilmiş dünyaca ünlü 
öykülerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca bu yardımcı okuma kitaplarının 
1973’ten beri basıldığı da özellikle belirtilmelidir (Şimşek 2011). Bu durum 
Almanca ve Fransızca edebiyat ürünleri için de geçerlidir.

Edebî eserleri, düzeylere göre uyarlanmış biçimde okuyucuya sunmak, 
öğrencide hedef dile ilişkin farkındalık ve isteğin oluşmasını sağlamaktadır. 
Bu nedenle kültürümüz ve edebiyatımızın ürünlerinden uygun olanların ya-
bancılara Türkçe öğretiminde düzeylere göre uyarlanarak kullanılması, hem 
yazar ve eserin dünyaya tanıtılmasında etkili olacak hem de öğrencinin gerçek 
hayattan ve edebiyattan bir eseri okumasının verdiği hazzı en üst düzeyde 
tutacaktır.

3.1 Yabancılar İçin Sözlük Hazırlama ve Sadeleştirme Sorunu

3.1.1. Sözlükler

Yabancı dil öğretiminin; dört temel dil becerisinin geliştirilmesi, sözcük 
öğretimi, kültür aktarımı, beceriye uygun yöntem ve tekniğin uygulanması 
gibi alanları kapsayan çok yönlü bir süreç olduğunu vurgulamada yarar vardır. 
Bu süreçte dil öğrenenler için hazırlanan sözlüklerin uzun süre kullanılması 
nedeniyle diğer araç gereçlere göre dil öğretiminde ayrı bir yeri vardır.

Sözlükler yabancı dil öğretiminin vazgeçilmez unsurudur. Çünkü bunlar 
yabancı dil öğrenirken her aşamada kullanılan kaynaklardır. Gerek temel dü-
zey gerekse orta ya da ileri düzeyde olsun, yabancı dil öğrenmekte olan her 
birey sürekli yeni sözcüklerle karşılaşacak ve bunların anlamlarını öğrenmek 
için kendine uygun gördüğü öğrenme tekniklerini uygulayacaktır. Bu yollar-
dan biri de sözlük kullanımıdır.

“Bugüne kadar yayımlanan sözlüklerin öğretim amaçlı olmadığı 
kanaatindeyiz; çünkü bu tür sözlükler Türk dilini yabancı bir dil olarak 
öğrenenler için günlük hayatta pek kullanılmayan ve pratik olmayan söz 
dağarcığı içermektedir.

Türk dilini öğretmek için bastırılan sözlüklerde, sözcükleri tanımlamada 
gerekli ölçütlere pek uyulmadığı görülmektedir. Genelde bu tür sözlüklerde 
sözcüklerin alıştırmalarda veya edebî eserlerde örnek niteliğinde bir veya 
iki anlamı ve kullanımı verilir. Sözcüklerin konuşlandırılmış açıklanması 
bulunmadığı gibi resimlendirme yok denecek kadar azdır. Genellikle bu 
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şekilde düzenlenmiş sözlüklerle öğretim yapmak oldukça zor ve neredeyse 
olanaksızdır.” (Alimpieva ve Tsoi 2017: 611).

Yabancı dil olarak öğretilmesi açısından yaygın ve yerleşik bir geleneğe 
sahip olan İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi dillerle ilgili dil öğretim ge-
reçlerine bakıldığında, temel dil öğretim aracı gereksinimlerinin karşılanmış 
olduğu ve bol çeşitliliğin bulunduğu görülmektedir. Bu çeşitlilik ders kitap-
larından başlayıp bu kitaplara uygun görsel ve işitsel gereçlere, öğrencilerin 
kendi başlarına çalışmaları için hazırlanmış okuma, dil bilgisi ve alıştırma ki-
taplarına, farklı işlev ve konularda yazılı ve elektronik sözlüklere kadar uzan-
maktadır (Gür: 1999: 4). Adı geçen dillerde düzeylere uygun olarak yazılan 
tek dilli sözlükler, yabancı dil öğretimi alanında kullanılan araç gereçlerden-
dir.

İngilizce öğrenenler için hazırlanan Oxford Wordpower Dictionary, Al-
manca için Langenscheidts Wörterbuch, Fransızca için Les Dictionnires FLE 
(Français Langue Étrangére) Pour Apprendre Le Français gibi sözlükler te-
mel düzey için hazırlanan tek dilli sözlüklere örnek olarak verilebilir. Türkçe-
nin yabancı dil olarak öğretiminin, İngilizce öğretimindeki araç gereçler ve dil 
öğretim programları ile karşılaştırıldığında Türkçe için yapılması gereken çok 
şeyin olduğu görülmektedir.

Bu alandaki açığı gidermek için hem her düzeye (A, B, C) uygun sözlük-
lerin hem de Türkçedeki fiillerin aldığı durum eklerini gösteren fiiller sözlüğü 
hazırlanmalıdır. İletişimin çok hızlı olduğu günümüzde elektronik ortamda 
ulaşılabilecek sözlüklere de gereksinim vardır. Bu yüzden mobil uygulamalı 
ve resimli -özellikle temel- Türkçe sözlükler üretilmelidir.

3.1.2. Sadeleştirmenin Mantığı Nedir?

Bütün dünyada gelişmiş ülkeler, kendi kültür varlıklarını kuşaktan ku-
şağa aktaran edebî türlerde yazılmış olan kitaplarını hem yurttaşlarından her 
düzeydekilerin okuması (örneğin Fransa’da “livre de poche” adıyla) hem de 
dillerini öğrenen yabancıların yararlanması için (texte en français facile adıy-
la) sadeleştirme/basitleştirme yoluna gitmiştir.

Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin dilini dünyada bilinir kılmak, dilimi-
zin konuşulurluğunu arttırarak Türkiye ve milletimiz hakkındaki ön yargıları 
kırmak için kültürümüzü birinci elden tanıtmak gerekmektedir. Bir milletin 
kültürü yazılı eserlerde yaşar. Bu gerekçelerle bu eserleri yabancıların okuya-
bileceği düzeyde (A, B, C) ele alıp okunur hâle getirmek gerekir. Ayrıca, yurt 
dışındaki Türk çocuklarının yanı sıra farklı ülkelerde bulunan Türk azınlığın 
kimliklerinin korunması ve onların ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesinde 
mensup olduğu millete ait eserlerin okunması çok önemli bir yer tutar. Türk 
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edebiyatının tanınmış yazarlarından bazılarının öykü ve romanları sadeleşti-
rilmelidir. Metinlerin aslına sadık kalınarak, bütünlüğünü bozmadan ve ruhu-
nu yansıtacak biçimde eserler basitleştirilmelidir. Burada amaç:

a) Yurt dışındaki Türk çocukları ve Türkçe öğrenen yabancıların zorlan-
madan okumalarına yardımcı olmaktır.

b) Türkçe öğrenenlerin işini kolaylaştırmak ve edebiyatımızı doğrudan 
tanımalarını sağlamaktır. Böylelikle, okuyucu bu eserleri hem istekle okuya-
cak hem de dilimizi ve düşünce dünyamızı daha yakından tanıyacaktır.

c) Bir dil, ana dili olsa bile, kitap okumadan öğrenilmez. Türkçeyi ge-
liştirmek için sürekli okumak gerekir. Türkçe eserler okumak yurt dışındaki 
Türk çocuklarının kimliklerinin oluşmasında önemli bir yapı taşıdır. Bu ço-
cuklara, ayrıldığı ülkedeki insanları daha yakından tanıma fırsatı verecek, on-
larla dostluklar kurmasında yardımcı olacaktır. Yabancıların da Türkleri daha 
yakından tanımalarına yol açacaktır.

d) Güzel konuşmak için o dilin konuşulduğu toplumda yaşamak; iyi ya-
zabilmek için de o dilde bol bol okumak gerekir. Konuşmanın laboratuva-
rı toplum ise yazmanınki de kitaplardır. Onların anlayacağı şekilde yazılmış 
kitaplar, yabancılara ve yurt dışındaki Türk çocuklarına verilecek en güzel 
armağandır.

e) Güzel bir Türkçeyle konuşabilmek ve yazabilmek için sürekli ve de-
ğişik edebî türlerde (roman, öykü, deneme, fıkra…) yazılar okumak yararlı 
olacaktır. Yurt dışındaki Türk çocuklarının hem bu haktan mahrum edilmeme-
si hem de kimliklerinin korunması amacıyla onların okuyabileceği değişik tür 
ve nitelikte kitaplar hazırlanmalıdır.

Sonuç

Türkiye’nin dünyadaki eski yerine tekrar güçlü bir şekilde gelebilmesi 
için dilini ve kültürünü yabancılara öğretmesi gerekir. Bir yabancı dil bilmek 
o milletin yaşam tarzını ve bakış açısını bilmek anlamına da gelir. Bu yüzden 
gelişmiş ülkelerin dünyaya dillerini öğretmesi, bir bakıma, kültürlerini diğer 
ülkelere yaymak ve onları etkilemek içindir. Başka bir deyişle, kendilerine 
değer veren veya öğrendiği yabancı dilin etkisinde kalan insanlara ulaşarak 
bakış açıları doğrultusunda topluluklar yaratmaktır. Bugün bir Amerikan rü-
yası varsa, bu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmişliği ile ilgili 
değil, aynı zamanda İngilizce öğrenmiş olmanın etkisiyledir de. Bu yüzden 
dilimizi dünyaya öğretmek, Türk’ü ve Türk kültürünü tanıtmak bizim yararı-
mıza olacaktır.
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Her şeyden önce, ülkemizdeki göçmenlere Türkçe öğretmekle işe başlan-
malıdır. Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan ve sayıları 4 milyo-
nu aşan Suriyeliler için “Halk Eğitim Merkezleri”nde, seçili ilkokullar veya 
kamplarda kurulmuş olan ve eğitim öğretimi Arap dilinde yapılan “Geçici 
Eğitim Merkezleri”nin hepsi kapatılmalıdır (büyük bir kısmı kapatıldı). Su-
riyeli çocukların Türk eğitim sistemine alınarak onlara dilimizin öğretilmesi 
toplumun huzuru açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Bağımsız yeni Türk devletlerinin ortaya çıkması ve dünyadaki bütün 
Türkler arasında iletişimin gelişmesiyle Türkiye Türkçesinin öğrenilmek is-
tenen diller arasına girdiği görülmektedir. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. 
Bu durum, lehçemizin Türkler arasında iletişim dili olmasına yol açacaktır. 
Ayrıca, Osmanlı coğrafyasında azınlık olarak bulunan soydaşlarımız aracılı-
ğıyla diğer insanlara da Türkçenin öğretilmesi için harekete geçilmesi ve bu 
ülkelerde Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak verilmesi sağlanmalıdır.

Dünyanın çeşitli ülkeleri; Türk azınlığın bulunduğu Balkanlar ve Orta 
Doğu ülkelerinin yanı sıra, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, Batı Avrupa 
ülkelerine göçmüş olan yurttaşlarımızın ana dillerini unutarak yok olmasını 
engellemek ancak Türkçe derslerinin anaokullarında da verilmesiyle sağlana-
caktır. Bu ülkelerde yaşayan Türkler hem evde konuştukları dillerinin eğitimi-
ni almış hem de yaşadığı toplumun dilini öğrenmiş olacaklardır. Böylece, öz 
kültürlerini de koruyabileceklerdir. Hatta birlikte yaşadıkları toplumun diğer 
kesimlerinden gelen çocukların da Türkçeyi yabancı dil olarak seçme olasılığı 
düşünülürse anaokullarında öğretilen Türkçe, aynı zamanda Türk toplumunun 
ve Türk kültürünün tanıtılmasına yol açacaktır. Bu yüzden ayrı bir öneme sa-
hiptir.

Bütün bu sorunların çözüme kavuşması için çok geç kalınmış olsa da, 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla üniversitelerde Yabancı-
lar için Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin bir an evvel kurulması gerçekleş-
tirilmelidir. Bu bölüm yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve Türk 
soylulara Türkiye Türkçesini öğretecek şekilde bir “sacayağı” üzerine otur-
tulacağından büyük bir boşluğu dolduracaktır. Daha sonra da Türkçe öğreten 
merkezler bir çatı altında toplanmalı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin 
yaş, eğitim durumu ve kültürel özellikleri gibi unsurlar dikkate alınarak bir 
öğretim planı oluşturulmalıdır. Böylece, yürütülecek Türkçe öğretimi çalış-
maları daha verimli olacaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de tıpkı 
İngilizcenin öğretilmesi gibi okul öncesinden başlanarak verilmelidir.
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TARİHİN SINAVINDA KAZAK MİLLÎ KİMLİĞİ

[Sèken Seyfullin, İliyas Jansügirov ve  
Bayimbet Maylin’in Biyografileri Üzerinden]

 Mustafa ÖNER*

Sovyetler Birliği’nde 1930’lu yıllarda Stalin hâkimiyetinde yürütülen ve 
on binlerce aydının işkencelerle sorguya çekildiği ve düzmece mahkemelerde 
ortadan kaldırıldığı ideolojik kıyım hareketi, dünya dillerinde Rusça respres-
siya terimiyle adlandırılmaktadır. Üçüncü Başkan Nikita Hruşçev zamanında 
bu aydınlar hakkında adli ve siyasi rehabilitasyon yapılmış olsa da bu devlet 
suçları tarihinin araştırılıp öğrenilmesi için ancak gizli belgelerin açılmaya 
başlandığı 1980’li yılların sonlarını beklemek gerekti. Türkiye’de geniş kitle-
ler tarafından bu sürecin bütün ayrıntılarını öğrenmek ise ancak 1991 sonunda 
SSCB’nin dağılması ve Türk dünyasının açılmasının ardından mümkün oldu 
(bk. Mostafin R., Dautov R. 1997).

Sovyet repressiyaları kurbanı A. N. Samoyloviç ve B. V. Çobanzade gibi 
Türkologları daha 1960’lı yıllarda araştıran Fyodor Aşnin ve sonraki çalışma 
arkadaşları V. M. Alpatov ve D. M. Nasilov’un birlikte yayımladığı Repres-
sivonnaya Tyurkologiya (Moskva, 2002, 295 s.) başlıklı kitapta, Kazakistan 
aydınlarının kaderi de işlenmiştir. Yazarların dile getirdiği üzere Kazakistan 
1929-1931 ve 1937-1938 yılları arasında iki baskı dalgası geçirmiştir. Kazak 
aydınlarının çevresinde toplandığı ve 1917-1919 yıllarında komünistlerle sa-
vaşan Alaş Orda hükûmetine merkezî iktidarın hiç güvenmediği; üyelerinin 
tutuklanıp kurşuna dizildiği; kamplarda, sürgünlerde mahvedildiği tarihî bir 
gerçekliktir.

“1937-1938 yıllarında baskının daha korkunç bir dalgası geçti. Alaş par-
tisinin o zamana kadar sağ kalmış önde gelen üyeleri yok edildiler. Üstelik ne-
redeyse ünlü olan Kazak komünistlerinin hepsi öldürüldü. “Devrimden önce 
ortaya çıkan millî kültür kuşağı bütün olarak yok edildiği gibi, devrim yılla-

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi.
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rında yetişen Kazak aydınları da ortadan kaldırılmıştır.” (Aşnin vd. 2016: 
203)

Çağdaş Kazak edebiyatında “Üç Temel Direk” (Üş Arıs) unvanlarıyla 
anılan Sèken Seyfullin, İlyas Jansügirov ve Bayimbet Maylin, aynı yıl dün-
yaya gelen ve ne acıdır ki bu Sovyet repressiyalarında aynı günlerde ortadan 
kaldırılan Kazak halkının büyük evlatlarıdır (1894-1938). Oysa bu yazarlar 
repressiyada kurban olan yoldaşları gibi, XIX. yüzyıl ortalarında gelişmeye 
başlayan modern Kazak millî kimliğinin kaymak tabakası, seçkin temsilcileri-
dir. F. D. Aşnin, V. M. Alpatov ve D. M. Nasilov’un belirttiği devrim yılların-
da yetişen ve ortadan kaldırılmış Kazak aydınlarının önde gelenlerindendir.

Onların doğduğu devirde geniş Kazak dalaları ve Türkistan sahası; Çarlık 
hükûmetinin, Rusya’nın kolonisi hâline gelmişti. Saygın Kazak bilim adamı 
Prof. Dr. Mekemtas Mırzahmetov’un “Ḳazaḳ Ḳalay Orıstandırıldı” adlı ese-
rindeki sözleriyle; “Kazak halkının topraklarında bir yandan Çin İmparator-
luğu bir yandan Rusya İmparatorluğu sınırları resmen belirlenip harita çizil-
dikten sonra Çarlık hükûmeti, önceki geçici İslam dinini yayma siyasetinden 
vazgeçmiş; 1862’den itibaren de resmen Kazak halkını Hristiyanlaştırma ve 
aynı zamanda da Ruslaştırma siyasetini açıkça yürütmeye başlamıştır. Bu el-
bette kökleri derinde olan, geleneksel siyasetti.” (1993: 13)

Sovyet Devrimi’nden çok daha önce mevcut olan çağdaş Kazak millî 
kimliğinin kavmî birliğinin XVIII. asırda Abılay Han (1713-1781) hâkimiye-
tinde oluştuğu açıktır. Değerli tarihçi yazar Muhtar Magavin, “Kazak Tarıy-
hınıñ Èlippesi” başlıklı çalışmasında Abılay’ın biyografisini Rus arşivindeki 
belgelere de dayanarak aydınlatmaktadır: Yirmi yaşında ilkin Orta Jüz hü-
kümdarı olan Abılay, 1760’larda egemenliğini genişletip Kazak ordasını eski 
ihtişamına çevirmiştir. 1771’de Kazakların Ulı Jüz, Orta Jüz, Kişi Jüz denen 
üç kabile teşkilatı; Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi türbesinde evvelki ge-
leneğe göre Abılay’ı ak keçeye oturtup (ak kiyizge köterüv) “üç jüz”ün hanı 
olarak kabul etmiştir. Ölümüne kadar böyle hüküm süren Abılay, Çariçe II. 
Katerina’ya gönderdiği hitabında da “Bundan böyle beni bütün Kazak yurdu-
nun hâkimi Abılay Han diye biliniz.” demektedir. 1781’deki vefatından sonra, 
kalan otuz evladından Kenesarı, Navrızbay, Şokan gibi büyük adamların doğ-
duğu bir nesil bırakan Abılay Han’ın asıl mirasçısı aslında Kazak yurdudur. 
Abılay Han’ın asıl mirası, Muhtar Magavin’in sözleriyle söylersek; “Kazak 
Ordası denen önceki memleketini Kazakistan Cumhuriyeti adıyla tekrar ku-
ran, nice zorluklara rağmen halk bilincini koruyan, yeni bir nesil yetiştiren, 
sağlam filizler veren Kazak denen halktır.” (Magavin 1994: 145)

XIX. asır ise bütün Türk dünyasında olduğu gibi Kazakların da mo-
dernizm ile geliştiği çağdır. Bizim bu genellememiz ünlü Kazak Türkoloğu 
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Rabiga Sızdıkova’nın “Abay Ansiklopedisi”ndeki tahlili ile ayrıntılı hâle 
getirilebilir: “XIX yüzyılın ikinci yarısı ve özellikle son çeyreği, Kazak hal-
kının sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayatında önemli tarihî olayların, 
değişimlerin olgunlaştığı bir devir oldu. Bu devirde Kazak yurdunda kitap 
basımının gelişmesi, süreli yayımcılığın, geniş kitleye hitap eden yarı ilmî 
edebiyatın meydana gelmesi, okuma yazmanın gelişmesi, edebî dilin yazılı 
türünü canlandırıp onun net üslubunun dallanması gibi sonuçlar doğurdu.” 
(1995: 310) Bu çağda Türkistan’daki bütün Türk kavimlerinin ortak edebî dili 
olan Çağatayca (Türkî til) yerine yerli lehçelerin, konuşma dillerinin gelişti-
ğini biliyoruz. Bu gelişmenin senkronik paralelinde Türkiye’de de Tanzimat 
kuşakları tarafından eleştirilen klasik Osmanlı edebî dili yerine, Türkçe ko-
nuşma dilinin geliştiğini hatırlatmak gerekir. Kazakların da feodal toplumdan 
modern topluma geçişini sağlayan Abay Kunanbay (1845-1904) ve Ibıray Al-
tınsarin (1841-1889) gibi aydınlanmacılar, yeni edebî dilin kurucuları oldu: 
“Halkın millet olarak teşekkül etmesine maya olacak esaslardan biri, yazılı 
edebî dildir dersek Abay Kazak milletinin oluşması için böylesi bir niteliği 
Çağatay dilinde göremedi. O bunu Kazak halkının konuşma diline dayanan 
millî edebî dilde (avızşa edebiy til) buldu.” (Sızdıkova 1995: 310). Prof. Dr. R. 
Sızdıkova, ülkemizde yayımlanan bir makalesinde de edebî dilin yazıya muh-
taç olmadığını ve XV-XVI. asırlarda gelişen zengin halk edebiyatının (akınlar 
ve jıravlar mektebi), XIX. asırda oluşan yeni edebî dilin esası olarak rahatça 
geliştiğini belirtmektedir (Sızdıkova 1989: 309-310).

Kazak yurdunu bütünüyle koloni hâline getiren Rusya egemenliğinde 
1905 Meşrutiyeti, çok önemli bir dönüm noktasıdır; “Çar II. Nikola bir dizi 
demokratik haklar vaat ediyordu, yeni kurulan meclis (Duma), imparatorluk-
taki muhalif ve milliyetçi hareketlerin itici gücüydü. Kazak hareketi, Rus üni-
versiteleri ve enstitülerinden mezun olmuş yüksek tahsilli ve laik liderlerle 
temsil ediliyordu: Alihan Bükeyhan (1866-1937), Ahmet Baytursın (1873-
1937), Mirjakıp Dulat (1885-1937), Mustafa Şokay (1890-1941), Magjan Ju-
mabay (1893-1937) vd.” (Kendirbay 2002: 653). Ancak Kazak halkının bu 
büyük evlatlarının ömürlerinin Sovyet respressiyalarında aynı yıl içinde biti-
rildiği acı bir hakikattir.

XIX. asırda oluşan Abay mektebi, XX. asır başından itibaren Kazak ede-
biyatının altın temeli hâline gelmiştir. Bu devirde edebiyat, tür ve muhteva ba-
kımından gelişirken edebiyatın poetikası ve tecrübesi genişlemiştir. Bu arada 
basın ve edebiyat bağlantısı büyümüş, toplum ve edebiyat arasındaki bağlantı 
ve dolayısıyla millî bilinç güçlenmiştir.

Bütün Türk dünyasında nisbî bir serbestlik yaşanan ve çağdaş edebiyatın 
hızla geliştiği 1905-1917 devri, Kazak edebiyatı için de altın çağdır ve aslında 
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burada konumuz olan repressiya kurbanlarını da bu devir yetiştirmiştir (krş. 
Buran 2007).

Kazakistan tarihinde son dönemde “Üş Arıs” (Üç Temel Direk) diye anı-
lan edipler arasında; ülkenin tarihinde görkemli yer kaplayan milliyetçi dev-
rimci Sèken Seyfullin; Kazak Sovyet edebiyatının temel taşını koyan büyük 
şair ve tiyatro yazarı Beyimbet Maylin ve Kazak Sovyet edebiyatının kay-
nağındaki güçlü sanatkâr, şair ve yazar İliyas Jansügirov yazgıları da ortak 
olan repressiya soruşturmaları ve mahkemelerinin “halk düşmanı” ilan ettiği 
büyük aydınlardır.

Onların NKVD (SSCB İçişleri Halk Komiserliği, eski KGB) dosyalarını 
araştıran Toktar, Beyiskulov Jantalas Ömir “Ölümüne Ömür” başlıklı kitabı-
nın ikinci bölümünü (162-230. s.) bu kurbanların sürgün ve idam süreçlerine 
ayırmıştır: “1937-38 yılları, insanları birbirine vuruşturup, halk düşmanı de-
dirtip, Kazak halkının çiçek açmış asil evlatlarını tutuklayıp, vurduğunu vu-
rup, sürdüğünü sürüp, acımadan kan döktüğü çağdır.” (Beyiskulov 2008: 162)

Repressiyalar ile millî fikri olan aydınlardan “temizlenmiş” Sovyet döne-
minde yazılan; Kazak Sovyet Edebiyeti Tariyhınıñ Oçerki (1949; 1958); Kazak 
Edebiyetiniñ Tariyhı (3 Tom 1967) gibi eserlerde, Alaş Ordacı denen yazar-
ların (A. Baytursın, Ş. Kudayberdiyev, M. Dulatov, J. Aymavıtov, M. Juma-
bayev) adları ve eserleri anılmadı. Sovyet edebiyatı kendi geleneklerine ay-
kırı olarak incelendi ve edebiyat sadece parti prensiplerinin dizgininde kaldı; 
şüphesiz ki bugün onların tekrar değerlendirilme zamanı gelmiştir. Nitekim 
Kazakistan-2030 ve Medeniy Mura projesinde 2013’te başlatılan 10 ciltlik 
Kazak edebiyatı tarihinde, 7. cilt 20-30’lu yıllar Kazak edebiyatı tarihine ay-
rılmış ve bu cilt şiir, nesir, tiyatro edebî tenkit bölümleri altında J. Aymavı-
tov, M. Jumabayev, S. Seyfullin, İ. Jansügirov, Beyimbet Maylin gibi şair ve 
yazarların eserleri üzerinden işlenmiştir. (bk. https://e-history.kz/kz/contents/
view/kazak_adebietinin_tarihi__1075)

Burada andığımız aydınların doğduğu devir, Rusya’da koloni baskısının 
güç kaybettiği ve milletlerin uyandığı bir sürece denk gelir. Tabii olarak Ka-
zak yurdunda da kolonyalizme karşı mücadele de bu arada güçlenmiştir. Bir 
yandan Çarlık hükûmetinin koloni siyaseti ile sömürdüğü, diğer yandan ceha-
let karanlığının sardığı halkın hürriyete yönelik atılımı bu devrin esasıdır. Alaş 
hareketinin önderleri A. Baytursın, E. Bökeyhan ve M. Dulat bu yönü açıp 
geliştirdiler. Onların esas fikirleri, halkın bağımsız ve hür bir yolla gelişmesi, 
kültürle ilerlemesine yol açmak diye özetlenebilir. A. Baytursın, M. Dulat, S. 
Turaygır, M. Jumabay gibi Alaş kahramanları; edebiyat vasıtasıyla bu fikirleri 
yaymaya başladılar ve aynı zamanda bilimsel faaliyetlerde de bulundular.

https://e-history.kz/kz/contents/view/kazak_adebietinin_tarihi__1075
https://e-history.kz/kz/contents/view/kazak_adebietinin_tarihi__1075
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1905 ertesinde oluşan Kazak basını da andığımız bu kuşağın emeklerine 
dayanır. İlk Kazak gazeteleri, Çarlık idaresine karşı hürriyetçi ve feodal top-
luma karşı aydınlıkçı ama özellikle dile ve edebiyata hizmetleriyle toplumcu 
ve millî olan bir karakterde yayılır: Serke (St. Peterburg-1907); Aykap (Torit-
sk-1911); Kazak (Orenburg-1913); Sadak (Ufa-1915); Alaş (Taşkent-1916); 
Sarıarka (Semey-1917).

Bu basın ve edebiyat faaliyeti içinde yetişen Kazak millî kimliğinin ön-
cülerinden Sèken Seyfullin 1894’te Akmola’da doğdu, ilk öğrenimini Nildi 
ilçesindeki maden fabrikasına bağlı Kazak-Rus okulunda aldı ve sonra da 
Akmola’daki Rus okulunda devam etti. Rusçasını geliştiren ve Rus klasik-
lerini okumaya başlayan genç edip, bu arada Akmola bölgesindeki ozanlar-
la (ènşiler, küyşiler) ilgilenmiştir (Özdemir 2007: 191). Çocukken aralarında 
bulunduğu fabrika işçileri, emekçiler onun sömürüye ve adaletsizliğe karşı 
duygularını erkenden beslemiş olmalı. 1913-16 yılları arasında Kazakistan’ın 
Sibirya’ya açılan demir yolu kapısı Omsk şehrinde (Ombı) öğretmenler semi-
nerinde okudu. Edebiyat hevesi iyice yükselen yazarın Ötken Künder (Geçmiş 
Günler) adlı ilk şiir kitabı 1914’te Kazan’da basılır. Dünya görüşü Omsk’ta 
iyice şekillenen Sèken, öğrencilerin Birlik adlı grubuna katılır; ilkin aydın-
lanmacı olan bu grup emperyalizme karşı devrimci fikirlere doğru yönelir. 
Hemen belirtelim ki 1916, Türkistan’daki gençleri askere alma kararı bulunan 
Çarlık hükûmetine karşı büyük bir isyanın başladığı yıldır. Sèken, Omsk’ta 
Rus devrimci yazarı F. Berezovskiy ile tanışmış ve V. G. Belinskiy, N. G. 
Çernışevskiy, N. A. Nekrasov kitaplarını ve M. Gorkiy eserlerini okumaya 
başlamıştır. (https://ikaz.info/s-ken-sejfullin-mirbayany)

I. Dünya Savaşı’ndaki asker açığını Orta Asya’dan kapatmaya karar veren 
Rusya İmparatorluğu, Çar’ın 25 Haziran 1916 tarihli kararı ile 19 ila 43 ya-
şındaki gayrı Rus erkekleri savunma hatlarında ve yol yapımında çalıştırmak 
üzere Türkistan Genel Valiliği ile Bozkır Genel Valiliğinden 500.000 kişiyi 
istihkâm taburlarına almak ister. Büyük isyan neticesinde ancak 123.000 kişi 
toplayan Çarlık hükûmeti, isyana katılan 300 kişiye idam, 100 kişiye ömür 
boyu hapis, 2600 kişiye de 10 ile 20 yıl arası hapis cezaları vermiştir; altı ay 
sonra ise Şubat Devrimi patlak verir. (Devlet 2011: 109-112)

Bu ortamda Çar karşıtı fikirlerle gelişen S. Seyfullin, Omsk’taki semineri 
bitirip Akmola’da bir köyde öğretmen olur, 1916’da da başkaldıranları destek-
leyen şiirler yazmaktadır. Çar’ın tahttan indirildiği 1917 Şubat Devrimi’nde 
Akmola şehrine dönmüş, sosyal ve siyasi faaliyete girişmiş, o yılın baharında 
kurulan Kazak Komitesi Reisi seçilmiştir. Burada devrimci-demokrat aydın-
larla birleşip Kazak kadınlarına hürriyet vermek, eski muktedirleri hâkimi-
yetten almak, emekçi halka iş vermek, din adamlarının hukukunu sınırlamak 

https://ikaz.info/s-ken-sejfullin-mirbayany
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gibi faaliyetlere girişir. Onun katılımı ile Akmola gençleri Jas Kazak (Genç 
Kazak) diye grup kurup Tirşilik adlı gazete çıkarır. 1917 Aralık ayında Akmo-
la, Sovyet Vekilliği (Sovdep) kurulduğunda Sèken Seyfullin, Prezidum üyesi 
ve vilayet eğitim komiseri olarak atandı. (https://ikaz.info/s-ken-sejfullin-mirn-
bayany )

1918’de iç savaş sürerken Haziran ayında Akmola Sovyeti düşünce, ya-
zar arkadaşlarıyla birlikte Menşevikler eline geçer ve Kızılcar zindanına atı-
lır. Sonra Kolçak’ın Omsk esir kampında, 1919 Mart ayında buradan kaçıp 
kurtuluncaya kadar yatan Sèken, sahte belgeyle Pavlodar, Bayanavıl üzerin-
den memleketine geçer. Evliyeata (bugünkü Taraz) Sovdep yardımıyla Sa-
rısu, Şu nehirleri boyundaki bölgelerin Sovyetleştirilmesi faaliyetine katılır. 
1920 baharında Akmola’ya dönebilen yazar, Kolçak ordusundan kurtulan şe-
hirde Sovyetlerin kuruluşu faaliyetine katılır ve Kazak Otonom Cumhuriyeti 
Devrim Komitesine girer ve nihayet 1922 yılı Ekim ayında Kazakistan Halk 
Komiserleri Sovyetine başkan seçilir. 1923’teki Sovyetler Birliği X. Kurul-
tayı’nda da Merkez İcra Komitesi üyesi seçilir (https://ikaz.info/s-ken-seji-
fullin-mirbayany). Kazak Sovyet edebiyatının kurucularından olan Seyfullin 
1918 Şubat ayından itibaren Komünist Partisi üyesidir, 1 Mayıs 1918’de Jas 
Kazak Marselyezası (Genç Kazak Marseyyezi) adlı şiirini yazar (Kokybasso-
va 2008: 316).

Sèken Seyfullin, tutuklandığı 1937 yılına kadar, Kazakistan’daki her tür-
lü kültür ve eğitim faaliyetine katılmıştır; Yazarlar Birliğinde, Èdebiyat May-
danı dergisi redaksiyonunda başkanlıklar yürüttü ve yüksekokullarda Kazak 
edebiyatı hakkında dersler verdi. Komünistler Partisi ve Sovyet Hükûmetine 
inanan, onun yolunu adalet ve eşitlik yolu diye anlayan büyük yazar, herhangi 
bir olumsuzluk görünce dilini tutmadan fikrini açıkça bildirmiştir. O, Lenin’in 
hayata geçirmeye çalıştığı halklara özgürlük (kendi kaderini tayin hakkı) ka-
idesine inanıyordu ve bundan ötürü Kazakistan’da halkın temsilcilerinin mil-
liyetçilikle suçlanıp tutuklanmasını açıkça eleştirdi. Sèken Seyfullin, Kaza-
kistan Hükûmeti Başkanı iken Kazakçayı devlet dili olarak yaymak, resmî 
belgeleri Kazakça hazırlamak, Kazak neşriyatı ve basınını büyütmek amacını 
hep gündemde tuttu. Kazakistan’da 1925-1933 döneminde parti örgütünü ku-
ran Goloşçekin’in siyasetine açıkça karşı çıkanlardan biri daima Sèken Sey-
fullin oldu. Nihayet büyük yazar ve devlet adamı Sèken Seyfullin 1937’de 
tutuklandı ve kendi kurduğu hâkimiyet tarafından Almatı zindanında 25 Şubat 
1938’de kurşuna dizildi.

1922’de Sèken Seyfullin’in Embekşi Kazak gazetesi redaksiyonunda 
yanına çağırdığı Beyimbet Maylin de Kazak edebiyatının önde gelen tem-
silcisidir: Şiir, nesir, tiyatro yazarlığı alanlarında kendi devrinin gerçekliğini, 
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Kazak halkının ve özelikle de köy (avıl) insanının hayatındaki değişimleri ve 
çatışmaları eserlerine yansıtmıştır. Sovyet Kazak edebiyatının ilk yirmi yılın-
daki sosyal hareketlerin emekçilere etkisini, Kazak halkının asırlar boyunca 
oluşan hayat tecrübesinin, çiftçilik ve zanaat temellerinin kaybolup onların 
yerini alan yeni yapıyı ustaca tasvir etmiştir. (https://ikaz.info/bejimbet-maj -
lin-miri-men-shy-armashyly-y)

Tahsil hayatına medrese ile başlayan B. Maylin, 1913-14 yıllarında Tro-
itski’de Vazifa mektebinde ve ardından da Ufa’da ünlü Tatar bilgini ve yazarı 
Alimcan İbrahim’in hocalık yaptığı Galiye medresesinde okur ve Rus edebi-
yatıyla ilk teması da burada gelişir. 1916-1921 yılları arasında köy öğretmeni 
olarak çalışır. 1916’da Kazakların da katıldığı büyük isyana destek olan şiirler 
yazan Maylin, Kazak millî basınının aktif bir üyesidir: Eñbekşi Kazak gaze-
tesi (1925-27); Jaña Edebiyet dergisi (1927-28); Kazak Èdebiyatı (1934-37) 
vb. 1912’de daha öğrenci iken başladığı edebî faaliyeti 1938’de tam olgunluk 
çağındayken suçsuz yere tutuklanıp kızıl kırgının (repressiya) kurbanı olarak 
bitmiştir. (https://adebiportal.kz/kz/authors/view/761 )

İliyas Jansügirov da 1920’li yıllardaki Kazak edebiyatının M. Evezov ve 
S. Mukanov ile birlikte öncüleri oldu. Şair, nesir yazarı ve tiyatro yazarı Jansü-
girov, Almatı oblastı Aksu ilçesinde doğdu, Taşkent’teki iki yıllık öğretmenlik 
bölümünü bitirip kendi köyünde öğretime başladı. Bir süre Tilşi gazetesinde 
çalışan genç, Almatı’daki (Vernıy) Kazak Aydınlanma Enstitüsüne yönetici 
olarak atandı ve Moskova’daki Komünist Jurnalistik Enstitüsünü bitirerek 
Eñbekşi Kazak gazetesinde çalıştı. 1932-34 yıllarında Kazakistan Yazarlar 
Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı ve 1933-36 arasında da Kazakistan 
Komünist Partisi İcra Komitesi Üyesi oldu. Sovyet Kazakistan’ı içinde gi-
derek yükselen bu kariyerine rağmen 1938’de o da asılsız suçlamalarla idam 
edildi.

Onun eserlerine esas olan konular çok çeşitlidir; şiir, nesir, tiyatro saha-
larındaki eserlerinde kendi hayat tecrübesi de tarihî olaylar da yansımıştır; 
Küy, Dala, Küyşi, Kulager gibi on beş kadar manzumesi Kazak millî şiirinin 
başeserleri arasındadır. En hacimli romanı olan Joldastar (Yoldaşlar) Kazak 
bozkırlarındaki emekçilerin hayatını, özgürlük arayışlarını ve özellikle 1916 
isyanının yükselişini tasvir etmektedir. Jansügirov edebiyat tenkidi ile tercü-
me alanında da verimli çalıştı: Puşkin’in birçok şiirine ilaveten Yevgeniy One-
gin romanını da Kazakçaya ilk kez tercüme etti. Bunların yanı sıra Lermontov, 
Gorkiy, Nekrasov, Mayakovski gibi Rus yazarlarını Kazakçaya o çevirmiştir. 
(https://adebiportal.kz/kz/authors/view/1174 )

XX. yüzyılın başında Kazak halkının tarihinde sosyal fikrin yükselmesi 
imkânı doğmuştur; Rusya Çarlığının kasten kararttığı bu düşünce ve bilinç-

https://ikaz.info/bejimbet-majlin-miri-men-shy-armashyly-y
https://ikaz.info/bejimbet-majlin-miri-men-shy-armashyly-y
https://adebiportal.kz/kz/authors/view/761
https://adebiportal.kz/kz/authors/view/1174
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lenme konusunda basının bu devirde birden öne çıkması hiç tesadüf değildir. 
Kazak millî partisi “Alaş”ın Baytursın, Dulatov, Turaygırov, Jumabayev gibi 
kahramanları edebiyat alanında sivrilirken onların ardından gelen Seyfullin, 
Maylin ve Jansügirov ise bütün faaliyetleriyle Kazak aydınlanmasına yol aç-
tılar. (krş. Kojagulov 2017: 176)

Kazak halkının büyük devlet adamı ve aydını Alihan Bukeyhanov’un 
mahkeme dosyasında kurşuna dizilmeden önceki şu son sözleri yer almış: 
“Sovyet yönetimini sevmedim, ama kabul ettim.” (Aşnin vd 2016: 244).

Rusya’da asırlar süren Çarlık hâkimiyetini ve Çar II. Nikola’yı bütün ai-
lesi ile birlikte ortadan kaldıran Lenin’in önderliğindeki Sovyet Devrimi’ne 
katılan ve burada özetlediğimiz siyasi kariyerleri ile samimi bir sosyalist ol-
dukları belli olan Kazak aydınları, ne acıdır ki Mirsaid Sultangaliyev, Turar 
Rıskulov gibi millet canlısı diğer Bolşevikler arasında repressiya kurbanı ol-
muştur.

Rusya topraklarında devrimle kurulan Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 
1991’den sonra 15 birlik cumhuriyeti gibi Kazakistan da bağımsız bir dev-
let olarak dünya sahnesine çıktı. Sonuç olarak XIX. asrın Çarlık hâkimiyeti 
altında bir koloniye dönüşen tarihî Kazak yurdu, bugün Kazakistan Cumhuri-
yeti olarak vardır ve milyonlarca insanın yazgısının belirlendiği bu acı tarihte, 
Sèkenler, Jansügirovlar, Maylinler, millet için canlarıyla ödedikleri büyük bir 
şerefin sahibi olarak yerlerini almışlardır.
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KUTADGU BİLİG’DE HALK (AVAM) KAVRAMINA BAKIŞ

Zafer ÖNLER*

Kutadgu Bilig’de çeşitli toplumsal kesim ve bazı meslek grupları üzerin-
de özellikle durulmuş ve bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu tür 
değerlendirmelerin yapıldığı kesimlerden biri de “kara” ve “kara ʿām bodun” 
olarak nitelendirilen, yönetici sınıfın dışında kalan geniş halk tabakalarıdır.

Eserde bu tür bölümler, Ögdülmiş ile Odġurmış’ın karşılıklı konuşma-
larında yer almaktadır. Kara bodun üzerine değerlendirmeler de “Ögdülmiş 
Odġurmışḳa Kara ʿām Bodun Birle Ne Teg Katılġu Kerekin Ayur” (Arat 1947: 
434), (Ögdülmiş, Odgurmış’a Cahil Halkla Nasıl Yaşamak Gerektiğini Söy-
ler) başlığıyla, on beş beyitlik bir bölümdür (4320-4335).1 Eserde bu bölümün 
dışında da konuya göre, yeri geldikçe halk kesimleri üzerine değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Kutadgu Bilig’de halk kesimleri ile ilgili değerlendirmeleri, tarihsel süreç 
bağlamında anlamlandırabilmek için eserin yazıldığı dönemde geçerli olan 
toplumsal yapılar ve yönetim biçimlerinin genel özelliklerini hatırlamakta ya-
rar vardır. Eski çağlardan başlamak üzere, on dokuzuncu yüzyıldaki Sanayi 
Devrimi’ne dek, bütün toplumlarda geçerli olan toplumsal yapılar ve yöne-
tim biçimlerinde genel özellikler ortaktır. Dolayısıyla Kutadgu Bilig de XI. 
yüzyılın sosyal ve siyasal anlayışı ve bu dönemin değer yargıları göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmelidir.

Metinler, içinde oluştukları toplumun çeşitli niteliklerini yansıtırlar. Ko-
nusu ne olursa olsun, toplumun sosyal değerleri, gelenek ve görenekleri, yaşa-
ma biçimi, ekonomik koşulları şu ya da bu ölçüde metinlere yansır. Herhangi 
bir topluma tarihin belirli bir kesitinde baktığımızda da çağının ölçütleri ile eş 
zamanlı bir yöntem kullanmak gerekir. Örneğin on dördüncü yüzyıldaki bir 
topluma on dokuzuncu yüzyılın değerleriyle bakmak anlamsızdır. Kutadgu 

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Emekli). 
1 Bu yazıda Kutadgu Bilig’den alınan tüm beyitler; Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, 

Metin, 1947’den alınmıştır.
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Bilig ile ilgili değerlendirmeler yaparken de on birinci yüzyılın değerleriyle 
bakmak zorunludur.

Sanayi Devrimi öncesi, başka bir deyişle, modernizm öncesi toplumlar 
sosyal ve siyasal yönden belirli ortak özellikler taşırlar. Her toplum yöneten 
ve yönetilenlerden oluşur. Yönetenler, oldukça dar bir kesimi oluştururular. 
Bir piramit olarak düşünecek olursak yönetenler, piramidin en üst ucunda yer 
alan dar bir kesimdir. Bunlar, soylular sınıfını (aristokratlar) oluştururlar. Kral, 
padişah, imparator, derebeyi, unvanı ne olursa olsun, kendileri, aile ve akra-
baları soylular sınıfını oluşturur. Vezirlerden başlamak üzere, her kademedeki 
bürokratlar ve asker yöneticiler, soylular sınıfının hizmetinde olan bu kesim, 
yönetenler olarak toplumsal piramidin dar, üst tepesini oluştururlar. Bunlar 
eğitim görmüş, yaşam standartları yüksek kesimdir. Bilim, sanat, mimari her 
türlü uygarlık eserleri bunların isteğiyle gelişir. Asıl büyük kitleyi oluşturan 
halk kitleleri bu kesimin refahı için çalışır.

Yönetim, mutlak olarak soylular sınıfının tekelindedir. Halk kesimlerinin 
yönetim üzerinde bir etkisi ya da yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu 
halk kesimleri, yaşam standartları oldukça düşük, bir bakıma karınlarını güç-
lükle doyuran, geçim kaygısı içindedirler. Yönetici sınıfın halk kesimlerine 
karşı bir sorumluluk ya da yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ancak halk kit-
lesine muhtaçtırlar çünkü refahları bu kesimin emeğine bağımlıdır. Bu yüzden 
onların yaşamlarını sürdürebilir durumda olmalarına dikkat ederler. Göçebe 
toplumlarda, yönetenle yönetilen arasında büyük uçurum olmamakla birlikte, 
oba ya da aşiret beyleri ile aile ve akrabalarından oluşan bir yönetici kesim 
bulunmaktadır.

Sosyal sınıflar arasındaki ayrımın, göçebe ağırlıklı Türk kavimleri ara-
sında geçerli olmadığı ileri sürülebilir. Ancak göçebe toplumlar da bu sınıfsal 
ayırım, yerleşik toplumlardaki kadar keskin olmamakla birlikte, kesin çizgi-
lerle ayrılmıştır. Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, bir kentli ve kent kültüründe 
yetişmiş, köklü bir öğrenim görmüş, devlette “Has Haciblik” aşamasına dek 
yükselmiş, bir devlet adamı, yöneten sınıfa mensup bir seçkin, bir aristokrat-
tır. Güçlü bir şair oluşunun yanı sıra, çağının düşünsel dünyasına hâkim bir 
aydındır.

Yönetenler dışında kalan halk kesimleri, Arapça sözcükle ʿām (عام)”, ço-
ğulu “avam (عوام)” olarak adlandırılır. Soylular sınıfına mensup olanlara ise 
“ḫāṣ (ص ص ) çoğuluna “ḫavāṣ ,”(خا   adı verilir. Bunları “sıradan” ve ”(خوا 
“seçkinler” olarak adlandırabiliriz. Türkçenin en eski metinlerinden başlamak 
üzere “halk”, “bodun” olarak adlandırılmıştır. Ancak toplumsal statülerin söz 
konusu olduğu durumlarda halk, Köktürk ve Uygur metinlerinde “ḳara bodun, 
ḳara ḳamaġ bodun” gibi terimlerle nitelendirilmişlerdir. Kutadgu Bilig’de 
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yaygın olarak “bodun” sözcüğü kullanılmış ancak toplumsal statü söz konusu 
olunca “ʿavām” sözcüğünün anlamını karşılayan “kara, ḳara ʿam bodun, kara 
baş” sözcükleri kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’de halk kesimleri için kullanı-
lan bu nitelemeler, on birinci yüzyılın siyasal ve toplumsal değerleriyle para-
lellik gösterir. Bilindiği gibi bu anlayış, Sanayi Devrimi’ne dek devam eder. 
Bu dönemden sonra bir çözülme başlar; halk kesimleri yönetime katılmaya, 
yönetimi belirlemeye başlar. Bireyler artık tebaa değil, yurttaştırlar. Böylece 
piramidin üst ucundaki güç ve servet birikimi, tabana doğru yayılmaya başlar. 
Servetin tabana yayılışı ile halk kitlelerinin yönetime katılmaları ve yönetimi 
biçimlendirmeleri birbirlerine koşut olarak gelişen iki olgudur.

Halk anlamındaki “bodun” sözcüğü “bod” (boy, kabile) anlamına gelen 
sözcüğün, çoğul morfemi olan “+an” ile üretilmiş, bir yapıdır; “boyların birle-
şimi olan, boylardan oluşan halk” anlamına gelir, “er+en> eren” sözcüğünün 
yapısı gibi (Clauson 1972: 306).

“Kara bodun, ḳara ḳamaġ bodun” terimleri Köktürk metinlerinde ve daha 
sonra Uygur metinlerinde de görülür (Clauson 1972: 643). Köktürk metin-
lerinde “bodun” sözcüğü, “kara” sıfatıyla nitelendirilmiş olarak sekiz yerde 
geçmektedir. Bu örneklerde “kara bodun” ya da “kara kamag bodun” şu şekil-
lerde yer almaktadır:

“…anı anıtayın tėp süledim. ḳorıgu eki üç kişiligü tezip bardı. ḳara bodun 
ḳaġanım ketli tėp ögirip sebinti.”, [Onları korkutayım diye sefer ettim. (Kale) 
muhafızı iki üç kişi ile kaçıp gitti. Avam (halk) ise “Hakanım geldi.” diye kı-
vanıp sevindi.] (TEKİN 1988: BK, D41, 50-51).

“türük ḳara ḳamaġ bodun ança tėmiş, ėllig bodun ertim ėlim amtı ḳanı…” 
(Türk avam halkı şöyle demiş “Devlet sahibi (bir) halk idim; devletim şimdi 
nerede?..”) (TEKİN 1988: BK D8).

“.ḳara türgiş bodunḳop içikdi” [Türgişlerin avam halkı hep (bize) tabi 
oldu] ; “...anta kirse ḳara türgiş bodun yaġı bolmış…” [Onadan sonra Türgiş 
avam halkı (yine) düşman olmuş…]; “aḳ atın binip tegmiş ḳara ṭürgiş bodu-
nuġ anta ölürmiş…” (...kır atına binip hücum etmiş Türgiş avam halkını orada 
öldürmiş…) (TEKİN 1988: KT, D38; BK, D39; KT, D 40; 18-19).

Yukarıda verilen örneklerde “bodun” sözcüğünün “kara” ile nitelendiril-
mesi, halk kitlelerini seçkin ya da yönetici kesimden ayırmak içindir. Talat 
Tekin çevirilerinde “kara bodun” ibaresini onun tam karşılığı olarak “avam” 
sözcüğü ile karşılamıştır.

Aristokraside, yönetenle yönetilen kesin çizgilerle ayrılmıştır. Hüküm-
dar, sultan, kral, derebeyi bu unvanlar soydan gelir yani babadan oğula geçer. 
Bu sınıfın hizmetinde askerî yöneticiler ve bürokratlar bulunur. Dolayısıyla 
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bunlar da aristokratların emrinde yöneten kesimi oluşturur. Bunlar eğitim gör-
müş, seçkin bir tabaka oluştururlar. “Kara” ya da “ḳara ʿām bodun” (avam) 
bunların dışında kalan geniş halk kitlelerine denir. Soyluluğun babadan oğula 
geçen bir miras olduğu, döneminin anlayışına uygun olarak Kutadgu Bilig’de 
de kalın çizgiyle belirtilmiştir.

1) Aşağıdaki beyitlerde beylik kesin olarak soya bağlanmaktadır:

Atası beg erse oġul tuġdı beg 
Oġul tuġsa beg hem ataları teg (1950)

Uruġ edgü bolsa er edgü tuġar 
Er edgü bolup ötrü törke aġar (1959)

(Babası bey ise oğul bey olarak doğar, oğul doğunca ataları gibi bey olur. 
Soyu iyi olunca kişi iyi olarak doğar, kişi iyi olmakla baş köşeye yükselir.), 
(1959).

Bey olabilme biraz da doğuştandır. Bey olmanın gerekleri Tanrı vergisi 
olarak kişide bulunur, bu anlayış iktidarın Tanrısallığı anlayışını yansıtmak-
tadır. Halkı yönetme yetkisinin dayanağı olmalı. Monarşik yönetimlerde bu 
dayanak Tanrısaldır. Osmanlı padişahının “zıllullah” sıfatı bu anlayıştan kay-
naklanır:

Anasında tuġsa tuġar beglikin 
Körü ögrenür iş bilür yeglikin

Bayat kimke bėrse bu beglik işi 
Bėrür ög köŋül kör ol işke tuşı

Kimi beg törütmek tilese bayat 
Bėrür aşnu kılk yaŋ ukuş yüg kanat (1932-1934)

(Anasından doğunca bey olarak doğar, görerek öğrenir; işlerin hangisinin 
daha iyi olduğunu bilir. Tanrı, bu beylik işini kime verirse o işe denk olarak 
ona akıl ve sezi de verir. Tanrı kimi bey olarak yaratmak istese önce ona uygun 
karakter, davranış akıl ve kol kanat verir.) (Önler 2002).

Aklı temsil eden Ögdülmiş’in ağzından, bey (hükümdar) ile halk arasın-
daki ilişki açıklanmaktadır. Halkla bey arasında mesafe olmalıdır. Çünkü bey 
ile halk, ak ile kara gibi farklıdır:

Ḳara ḳılḳı begke kereksiz yaġuḳ 
Yaġuḳ bolsa begke uçuzluḳ anuḳ (2079)
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(Halkın davranış tarzı, bey için gerekmez; halk davranışına yakın davra-
nış, beyin saygınlığını götürür.)

Kutadgu Bilig’de, eserin konusu dolayısıyla “bodun” sözcüğü çok yaygın 
olarak kullanılmıştır. Eserde doğrudan “halk” anlamında, “bodun” (Metin ve 
İndeks’te “budun”) biçiminde yaklaşık 260 kez geçmektedir. Ancak, halk ile 
ilgili görüş ve değerlendirmelerin yapıldığı metinlerde “bodun” yerine doğru-
dan “kara” sözcüğü kullanılmıştır. Bu kullanım, “kara bodun” teriminin kısal-
tılmış hâlidir. Avam anlamındaki “kara” sözcüğü Kutadgu Bilig’de yaklaşık 
otuz üç kez geçmektedir. Bütün bu kullanımlarda, bu cahil halk kesimlerini 
seçkinlerden kesin çizgilerle ayırma ve onları en olumsuz nitelemelerle nite-
lendirme vardır.

“ḳara ʿām” (4320, 4321, 6024) olarak 3, “kara baş” (hizmetçi) (1618, 
1622); “ḳara bodun” (C 56) bir kez geçmektedir. Bu tür beyitlerden birkaç 
örnek:

Ḳara ḳılḳı teŋsiz yawa sözlegen 
Yawa söz turur bu ḳara baş yėgen (986) 
(Avamın karakteri densizdir ve boş konuşur, onun cahil başını yiyen bu 
boş sözleridir.)

Ḳara ḳarnı todsa kör ud teg yatur 
Yawa sözke awnur özin semrtür (988) 
(Avamın karnı doysa sığır gibi yatar, gör; boş sözlerle avunur, kendini 
semirtir.)

Kara ḳul karası bolur beg ürüŋ 
Ḳaralı ürünlü adırttı körüŋ (2080) 
(Kara, kulun rengidir, bey ak olur; ak ile kara böyle ayırtılmıştır, görün.)

Ḳaraḳa yaġuma ay ḳılḳı ürüŋ; 
Ürüŋke kara terk yukar ol körün (4239) 
(Karaya yaklaşma ey ak karakterli; dikkat et, aka kara çabuk bulaşır.)

Eserde “Ögdülmiş Odġurmışḳa Ḳara ʿĀm Bodun Birle Neteg Ḳatılġu 
Kerekin Ayur” [Ögdülmiş, Odgurmış’a Halkla (avamla) Nasıl Yaşamak ge-
rektiğini Söyler] başlığı ile yer alan 16 beyti (4320-4335) buraya almakta ya-
rar vardır.

Ḳara ʿām bodun barça ḳılḳı öŋi 
Biligi ukuşı kılınçı teŋi (4320)

Ḳılıksız bolurlar ḳara ʿām bodun 
Törü yok toḳu yoḳ ḳatılmış ödün
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Velikin bularsız yime olmaz iş 
Tilin edgü sözle aŋar bolma ėş

Ḳara ḳılḳı barça bolur ḳapḳara 
Ḳara ḳılma özni küdezü tura

Ḳara ḳılḳı başsız ḳılınçı saşı 
İşi küdgü barça ḳılınçı tuşı

Yėmekig bilirler ḳarın toḍġusı 
Boġuzda aḍın yoḳ olar ḳaḍġusı (4325)

Negü tėr eşidgil ḳara ḳılḳını 
Sınap sözlegüçi kişi barḳını

Kara ḳaḍġusı barça ḳarnı üçün 
Bodun tewşigi barça boġzı üçün

Telim ḫalḳlar öldi bu boġzı üçün 
Ḳara yėr ḳatında yėyür ot üçün

Ḳara ḳarnı todsa tili baş sıar 
Basa tutmasa beközi erk sürer

Olarḳa yime ök katıl ay ḳadaş 
Bėri tur olarḳa yėgü içgü aş

Tilin sözle yumşaḳ negü ḳolsa bėr 
Bėrigli alır kör anıŋ asġı yėr

Üküş sözleme söz serin til küdez 
Üküş sözlemiş söz suwı ḳıldı az

Negü ter eşitgil özin tutmış er 
Tilin bek tutuġlı bilig bilmiş er

Sözüg barça söz ṭep çıḳarma tilin 
Öyü saḳnu sözle kerekin bilin

Uḳuşluġnı kördüm kör az sözledi 
Üküş sözledim tėp ökündi yılın (4335)

[Kara avam halkın karakteri tümden başkadır; bilgisi, aklı, davranışı da 
karakteri gibidir. Kara avam halk görgüsüzdür, yaşayışlarında töreleri, kural-
ları yoktur. Fakat onlar olmaksızın bir iş olmaz; onlarla tatlı dille konuş ama 
arkadaş olma. Avamın karakteri tümüyle kapkaradır; dur, dikkat et, kendini 
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onlardan kılma. Avamın karakteri başıboş, davranışı tutarsızdır; işi gücü de 
hep davranışı gibidir. Karınlarını doyurmak için yemeği bilirler; onların, bo-
ğazlarından başka kaygıları yoktur. Avamın karakterini sınamış, yolundan 
sapmamış kişi ne diyor, dinle: “Avamın kaygısı hep midesi içindir; çalışıp ça-
balaması hep boğazı içindir.” Birçok halklar boğazları uğrunda öldüler; şim-
di yer altında öç olarak (karşılık olarak) ateş yerler. Avamın karnı doysa dili 
pervasızlaşır; sıkı baskı altına alınmazlarsa erk sahibi olurlar (itaat etmezler). 
Gene de onlarla ilgilen; yiyecek içeceklerini vermeye devam et. Yumuşak bir 
dil kullan, ne isterlerse ver; veren alır ve yararını görür. Çok söz söyleme, sab-
ret, diline hâkim ol; çok söylenen sözün değeri kalmaz. Kendine hâkim, dilini 
sıkı tutan bilgili kişi ne diyor, dinle: “Her sözü söz diye konuşma; gereğini 
bilerek, düşüne taşına konuş”. Az konuşan akıllı kişiyi gördüm, (yine de) çok 
konuştum diye yıllarca pişmanlık duydu.]

“Avam” sözcüğünün tekili olan “ʿām”, “kara” sıfatıyla itelendirilmiş ola-
rak, yukarıda aktarılan iki beyitin dışında bir beyitte daha geçmektedir:

Ḳara ʿām tüşiŋe yörügi aḍın 
Aḍın boldı begler tüşi kör aḍın (6024)

(Avamın düşünün yorumu başka; beylerinin düşünün yorumu başkadır, 
dikkat et.)

Bu beyitlerde yer alan düşünceler, çağının değerlerine tümüyle uygun-
dur. Aristokrasi ve seçkinler, halk kitlelerine muhtaçtırlar çünkü refahları halk 
kitlelerinin emeklerine dayanır. Onları ne kendilerine karşı gelecek ölçüde 
güçlendirmeli, ne de açlıktan öldürmelidir. Sanayi Devrimi öncesi, halkın yö-
netim üzerinde etkisi ve yönetime katılması zaten söz konusu değildir. Yö-
netimin de halka karşı görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıdaki 
beyitler, bu anlayışı ve halkın nasıl görüldüğünü özetlemektedir.

Kutadgu Bilig’de “kara baş” terimi 2 beyitte geçmektedir; her iki yerde 
de “avam” anlamında kullanılmıştır:

Bu boḍ sın yorıġlı ḳara baş telim 
Kişi tėp ınanġu kişi yok bilin (1618)

(Bu boy bos yürüyen bütün avam kalabalığı; insan diye inanılacak kişi 
yok, bil.)

Ḳalın boḍ ḳara baş yorıġlı telim 
Telimde tilese tusuġlısı yoḳ (1622)

(Yürüyen, çok kalabalık avam; hepsinde aransa yararlı bulunmaz.)
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Divânü Lgâti’t-Türk’te “kara baş” terimi “erkek veya dişi köle” anlamıyla 
yer almaktadır (Ercilasun-Akkoyunlu: 2014, 684). “Kara baş” terimi Kutadgu 
Bilig’in dışında Harezm Dönemi metinlerinde “köle”, “hizmetçi” anlamların-
da yaygın olarak kullanılmıştır. (Clauson 1972: 643-644).

Osmanlı Dönemi’nde “karavaş” biçiminde genelde “hizmetçi, ev sahiple-
ri dışında kalan çalışanlar” anlamıyla kullanılmıştır. “Kul karavaş” ikilemesi 
ise “köleler ile köle olmayan çalışanlar” anlamına gelmektedir.

Tarama Sözlüğü’ndeki veriler, sözcüğün XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla 
dek yazılmış olan metinlerde çok yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Tarama Sözlüğü’nde “karavaş” sözcüğüne “cariye, hizmetçi” anlamı veril-
miştir [TS IV (1969): 2279-2283]. Burada yer alan çok sayıdaki tanıklarda 
“kul karavaş” ikilemesi görünümünde geçmektedir. Gene Tarama Sözlüğü 
verilerinde “kul karavaş” sözcüklerinin eş anlamlı olmadıkları, “kul” sözcü-
ğünün “erkek köle”, “karavaş”ın ise “cariye, kadın köle” anlamlarında olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Kutadgu Bilig’de geniş halk kitlelerine bakış, kendi döne-
minin toplumsal yapısına uygun bir anlayışı yansıtmaktadır. Eserde bu kesi-
min özelliklerinden söz edilirken “bodun” sözcüğü ile yetinilmemekte, kimi 
zaman “kara ʿām bodun, ḳara ʿām” terimleri kullanılmakta, kimi zaman ise 
yalnızca “kara” sözcüğü yeterli görülmektedir. Eserde seçkinlerle cahil halk 
tabakaları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaktadır. Göçebe toplumlarda, ya-
şam koşullarından dolayı bu ayrım çok keskin değildir. Ama toprağa yerle-
şik, kentli toplumlarda aristokratlarla halk arasında uçurum vardır. Yusuf Has 
Hacib de bir aristokrat, iyi öğrenim görmüş bir seçkin olarak eserini çağın ve 
kendisinin anlayışına uygun bir tarzda yazmıştır.
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TÜRKÇENİN FAZLADAN KİPİ: ŞART

Hakan ÖZDEMİR*

0. Giriş

Kip kavramını zaman, şekil ve şahıs kavramlarıyla yapıların yargı bildirir 
hâle getirilmesi şeklinde baştan sınırlamak isteriz. Dil bilgisi çalışmaların-
da geçmişten bu tarafa gördüğümüz kiplerin bildirme ve tasarlama ayrımına, 
üzerine getirilen bütün eleştirilere rağmen, düşünce evrenini anlaşılır tutmak 
için bağlı kalacağız. Sorunu ise bu ikinci katmanda, tasarlama kipleri arasında 
gösterilen şart eki üzerine kuracağız.

Bu meselenin hâlline geçmeden önce Türkçede birleşik cümlenin olma-
dığı yönündeki görüşlere katıldığımızı burada belirtmek isteriz (Turan 1999; 
Karahan 2000). Özellikle fiilimsilerin böyle bir yapı oluşturamayacağı, bu ko-
nuda anılan derin yapının nelere sebep olacağı hususu Karahan 1994a’da çok 
net bir şekilde gösterildiği için burada sadece konuya bu şekilde katıldığımızı 
belirtmekle yetinelim.

Şart kipi olarak anılan yapının bir kip oluşturup oluşturmadığı konusu 
uzun süredir çeşitli yayınlarla literatürü meşgul etmiştir. Şart ekinin bir kip 
eki muamelesi gördüğü dil bilgisi kitaplarında, bu yönde bir tek şekillilik var-
dır diyebiliriz. Gülsevin (1990) ile ilk defa gündeme getirilen konu üzerinde, 
karşılıklı birtakım yayınlarda görüldüğü üzere bir mutabakat ise bugüne kadar 
sağlanamamıştır (Develi 1995). Savran’da (1999: 330) ifadesini bulduğu üze-
re şart ekinin zarf dışında kalan kullanımlarına bakarak yeni bir yaklaşım ge-
tirilmesi gerekliliği bugüne kadar giderilememiştir. Öncelikle daha önce dile 
getirilmiş düşünceler ışığı altında, şart ekli yapıların bir kip oluşturamaması 
üç başlık altında toplanabilir:

* Prof. Dr., Giresun Üniversitesi.



488 Türkçenin Fazladan Kipi: Şart

1. İhmal Edilmiş Bir Gerçeklik: Yapının Hiçbir Şekilde Yargı Taşı-
maması

İstek belirttiği durumlarda şart ekinin geleneksel anlamda yargı taşıdığı 
hususu, tek mutabakat noktası olarak görünmektedir. Bu mutabakatı bozma-
nın pratik bir faydası bulunmamasına ve şart ekinin sınırlarının bu anlamda 
çizilmiş olmasına rağmen konu üzerinde tersi yönde bir şeyler söylenmelidir.

Daha önce de eksiltili yapı olduğu belirtilmiş bulunan ve istek ifade 
eden şart ekinin bu yönü üstünde neredeyse hiç durulmamıştır. İlk defa Emre 
1945’te dile getirilen konunun bu hâli o eserde de yapının istek belirtmesine 
engel görülmemiştir. Bizce hafife alınmayacak bir durum orta yerde durmak-
tadır. Zira şartın böyle bir anlama işaret eden bir kapasitesinin olmamasına 
rağmen istek ifade etmesinin izahı için olsa gerek, Korkmaz 1995’in kaleme 
alınmasını bu ihmalin bir ürünü olarak değerlendirebiliriz. Kaşgarlı ve zama-
nı için de geçerli olan bu durum, tek başına şartın eksiltili bir anlatımla asıl 
istenenin göz ardı edilmesine yol açmasıdır. Aslında bütün Türkçe konuşurlar 
olarak kabul ettiğimiz bu eksiltinin dile getirilmesiyle ortaya çıkacak olan ise 
“iyi olma hâli”nin aslında nihai, asıl istenen olduğudur. Bu “iyi olma hâli”ne 
ulaşmak için ileri sürülen şart ise zamanla ve sessizce istek belirtir hâle gel-
miştir. Hâlbuki olmasını bu şekilde şart ekiyle ifade edip de “Olmasa daha iyi 
olurdu.” dediğimiz dünya kadar durum gösteriyor ki bizim asıl istediğimiz 
“iyi veya daha iyi olma hâli”dir1. Bu dakikadan sonra, Korkmaz 1995’te ol-
duğu gibi şart ve istek için iki ayrı biçim biriminin varlığını açıklama gerek-
liliği de ortadan kalkar diyebiliriz. Bu durumun konumuza yansıyan tarafı ise 
yapının istek belirttiğinde de şart olduğu2 ve basit veya birleşik3 çekimdeki 
kullanımların da aslında birbirinin aynısı olduğu şeklinde ifade edilebilir.

2. Yapının Zarf-Fiille Eş Görevliliği

Bu meselenin yol açtığı zarf dışı kullanımlar bu yazının da varlık sebebini 
oluşturmaktadır. Zarf dışındaki kullanımları şimdilik bir tarafa bırakacak olur-
sak şart eki cümlede çoğu zaman bu görevi yerine getirmektedir.

Gelse / Gelirse gideriz.

Gelince gideriz.

1 Yapının bari veya keşke ile kullanımlarında da değişen pek bir şey olmaz.
2 Karaağaç’ta (2013: 787) yapının istek belirttiği durumlarda yüklem olarak değil de “temel 

cümle yüklemi olmaya zorlandığı durumlarda” ifadesiyle bu ilgiye dikkat çekilmesi önem-
lidir.  

3 Konuyu ele alışlarında birtakım sıkıntılar olduğunu düşünmemize rağmen birleşik çekim-
lerin olamayacağı ile ilgili Uzun 1998: 152-167 ve Turan 2006.
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Örneklerde görülen işlev eşliğinin önündeki en büyük engel olarak şart 
ekinin şahıs eki alması gösterilmiştir (Öner 1999: 834). Zarf-fiil eklerinin şa-
hıs eki almamasını dil tipolojisine bir örnek kabul edersek yukarıda birleşik 
cümlede olduğu gibi Türkçe, bu anlamda birtakım anomalilere sahiptir.

3. Bazı Zarf-Fiillerin Şahıs Ekleriyle Çekimlenebiliyor Olma Gerçeği

Sondan eklemeli dillerin doğasında olan bir hakikat olsa gerek bu tür dil 
kullanıcıları, dil tipolojisinin sınırlarını zorlayan kullanımları her geçen gün 
dillerine katabilmektedirler. Bunu yaparken de beklendiği gibi normatif değil 
ihtiyaç eksenli bir hâle bürünmektedirler. Eğer zarf-fiil yapısı şahıs gerek-
tiriyorsa bunu yapının bünyesine katmakta bir beis görmedikleri, Gülsevin 
2017’de lehçelerden bol miktarda ve 1990’da; ilk defa lehçelerden bahisle 
Karahan 1994b’de ve bunun tarihî sürece işaret eden örnekleri üzerinden Öz-
demir 2013’te gösterilmiştir.

Türkiye Türkçesinde bu yapılar üstünde görülen iyelik eklerinin şahıs eki 
olma hususiyeti, Üstünova 1999: 100’deki çözümlemenin eleştirisinden hare-
ketle ispat edilebilir olduğu Özdemir 2013’te gösterilmişti. Özetle;

1. Biz geldiğimizde o çıkmıştı.

2. Bizim geldiğimizde o çıkmıştı.

3. Geldiğimizde o çıkmıştı.

Anlamca aynı olan ilk ikilide, dil kullanıcısının birincideki zarf-fiil gru-
buyla ikincisindeki iyelik grubu arasında tercihine şahit olmaktayız. Bu nok-
tadan sonra birincideki -(I)mIz ekine, yapıların aldığı zamirlere bakarak iyelik 
eki demek mümkün değildir. Ekin artık şahıs eki olduğu rahatlıkla söylene-
bilir.

4. Yapının Zarf Dışında Farklı Öge Olarak Kullanımı

Konunun Osmanlı Türkçesi metinlerinden örnekleri hem Develi 1995 
hem de 1997’de verilmiştir. Bu kullanımların önemli bir kısmı ne, kim gibi 
soru zamirleriyle kısıtlı olup değerlendirilmesi formülleştirme ibaresiyle 
Emre 1945’te yapılmıştı. Bu kullanımlar Bulak’taki (2011: 33-35) kalıplaş-
mış örnekler gibi olmasa da şartın bir zarf-fiil eki olduğunu söyleyen benim de 
içinde bulunduğum kesim için üzerinde durulması gereken bir durum sergiler. 
Meselenin bir kalıplaşma olarak görülmesinin kolay olmadığını ifade etmeli-
yiz. Ama Develi 1995’in başlığında ele alındığı gibi de yapının zarf dışında 
kullanımları gösterildiğinde kip olduğunu ilan etmek, bu çalışmada ana hatları 
ile özet geçilen yayınların ortaya koyduğu yargı gerçeğine bakarak olası gö-
rünmemektedir. Yapının kip olarak istek bile olsa bir yargı ifade edebileceğini 
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söylemek mümkün değildir, demekle birlikte daha büyük bir sorunla karşı 
karşıya olduğumuz da bir gerçektir.

Bulak’ta (2011: 33-35) ifadesini bulan kalıplaşmış gösterimler, edatsı 
kullanımlarıyla bu anlamda şimdilik konu dışında tutulabilir.

Deny’nin verdiği örnekler üzerinde Develi’de (1995: 93) küçük bir kı-
rılma uygulanmıştır. Yapılar isim-fiile çevrilerek öge değişimine sebep olun-
muştur. Deny’nin örnekleri zarf tümleci iken kırılmadan sonra özne hâline 
gelmiştir. Bu durumda eş değerlik belirlenirken Gülsevin 1990 ve Karahan 
1994b’deki kullanımlarda ise böyle bir öge değiştirimine rastlamayız. Yine de 
bu örnekleri anlam uyuşması sebebiyle göz ardı etmeden bir kenarda tutalım.

Kim ve ne gibi soru zamirleri ile kullanılan, Emre’nn ifadesiyle, formül-
leştirilmiş yapılar, şartın zarf dışı kullanımlarına örnektir ve bugüne kadar 
ekin zarf-fiiller içinde gösterilmesi gerekliliği yönündeki söylemlerin önünde 
büyük bir engel oluşturur. Bu durumda kip ve zarf-fiil kapıları kapalı olacağı-
na göre -sA şart eki gramerin hangi konusu içinde ele alınmalıdır? Türkçede 
bu konu için başka anomalilere yer vermek tek çıkar yol gibi gözükmektedir.

5. İki Seçenek Karşısında Üçüncü Bir Yol Arayışı

Develi 1995 ve bir kısmı 1997’de verilen soru zamirli örnekler için bir 
kalıplaşma durumu düşünmek imkânsız değil ama zor görünmektedir. Em-
re’nin özne, nesne ve Develi’nin bunlara ek olarak (1995: 93) dolaylı tümleç 
şeklinde belirlediği soru zamirli kullanımlar her hâlükârda zarfla ilgili değil-
dir. Eğer bu özel kullanımları hesaba katacaksak bir başka çıkar yol bulmak 
zorundayız. Buraya kadar söylediklerimizi özetleyecek olursak yoluna zarf-fi-
il olarak başlamış -sA şart eki, bir kısmı kalıplaşmış çeşitli kullanımlarla tarih 
içinde bünyesine edat, isim-fiil veya adlaşmış hususiyet gösteren sıfat-fiil gibi 
yeni görevleri de toplamış ve bu hâliyle yoluna devam etmektedir. Birden 
fazla işlevi bulunan bu yapıyı gramerde sağlıklı bir yere yerleştirebilmek için 
bu noktada Türkçede birtakım anomalilerin var olduğundan bahsetmek yararlı 
olur.

Türkçe, birleşik cümle yapısını kabul etmemektedir. Yüklem sayısı cümle 
sayısını da belirlemektedir. Bu anlamda bünyesinde birleşik cümle bulundu-
ran ve bunu kendileri için tipolojik bir özellik olarak belirleyeceğimiz diller 
arasında Türkçe, bu yönüyle bir aykırılık sergilemektedir.

Bu durumun örneklerini biraz daha özele indirgeyebiliriz: Kelime grubu4 
oluştururken zarflarla bir birlik teşkil eden sıfatların (daha güzel, en iyi) du-

4 Türkçede cümleler öge dediğimiz daha küçük parçalara ayrılabilir ve cümlenin tanımı ge-
reği yüklem dışında kalan bu parçalar yargı taşıyamazlar. Aksinin makul dayanakları olsa 



491Hakan ÖZDEMİR

rumu isimlendirme açısından sıkıntılıdır. Aradaki ilişkinin benzerliğinden ve 
bunlara zarf tamlaması diyemediğimizden dolayı bu yapıları sıfat tamlaması 
olarak adlandırırız ve bu durumda da zarf ve sıfatı tanımlarken kullandığımız 
ölçütleri bu adlandırmayı kullanmak suretiyle çiğnemiş oluruz.

Zarf-fiiller şahıs eki almaz. Türkçe ise yukarıda ve ayrıca Gülsevin 
2017’de mebzul miktarda gösterildiği üzere zarf-fiilleri şahıs ekleriyle kul-
lanarak bu tipolojinin de dışına çıkar ve böylece bir başka anomali özelliği 
sergiler.

Madem bunları böyle kabul ediyoruz, öyleyse şart ekini almış bir fiili, 
cümledeki fiilimsi gibi kullanımına bakarak bu konuda yükselecek haklı bü-
tün itirazlara rağmen şart-fiil olarak adlandırabilir ve onu dördüncü fiilimsi 
olarak fiilimsiler altında gösterebiliriz. Böylece bu fiille oluşturulan kelime 
grubuna da şart-fiil grubu diyebiliriz. İsimler üzerindeki sorun ise şart eki-
nin fiiller üstünde ek fiilsiz de kullanılabildiği durumlar unutulmadan, -(i)ken 
kullanımına bakarak çözülebilir. Öyleyse yapı, fiilimsiler arasına dördüncü 
fiilimsi olarak alınabilir.

Aslında fiilimsi konusunun kendisi de birleşik cümlenin Türkçede bu-
lunmamasına delil oluşturması bakımından anomali teşkil eder. Mademki 
yardımcı cümle ile ifade edilen bu yapıları biz fiilimsiler üzerinden grame-
rin yargı belirtmeyen yapı bilgisi ve kelime grupları gibi kısımları içinde ele 
alıyoruz, öyleyse şart ekiyle kurulmuş aynı konumda bulunan bu yapıları da 
fiilimsiler altına almakta bir beis duymamalıyız.

Sonuç

1. Şart eki hiçbir durumda yargı bildiren bir kip eki değildir.

2. Bulak 2011’de gösterilen kalıplaşmış yapılar, bu kalıplaşmadan dolayı 
konu dışında tutulabilir.

3. Develi 1995 ve 1997’de anılan örnekler soru zamirleriyle olan özel 
kullanımlar olarak kabul edilebiliyorsa şart ekini zarf-fiil ekleri içinde değer-
lendirmeye devam edebiliriz. Ama görüldüğü gibi bu özel kullanımların istis-

da kelime grubunu “Bünyelerinde birden fazla kelime barındıran ögelerin bu hâlleriyle 
ortaya koydukları keyfiyet” veya benzeri bir şekilde ögeler üzerinden bir bağlantı kurarak 
tanımlarsak taşları daha rahat yerine oturturuz. Böylece tanımda, yargısızlık gibi oldukça 
önemli bir özelliğe yer vermeye de cümlenin tanımında zaten bulunmasından dolayı gerek 
kalmaz. Kelime gruplarının en temelde ögeyle böyle hemhâl edilmesi de ayrıca kelime 
gruplarının gereksizliği yolundaki söylemlerin de önünü alır. Bu konuyu ele alan çalışma-
lar için de kelime gruplarının tanımında bu öge ilişkisi vurgusunun yapılması veya bu 
vurgunun daha belirgin hâle getirilmesi, başlangıç için konuya sağlam bir temel kazandır-
manın yanında, konunun meşruiyetini de pekiştirir.
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nayı aşan bir yaygınlığı vardır ve onları bu anlamda alan dışı tutmak mümkün 
görünmemektedir. Bu durumda ikinci ve üçüncü maddelerdeki bilgileri yeni-
den değerlendirip dördüncü maddedeki şu sonuca ulaşabiliriz:

4. Bahsi geçen özel kullanımları ve kalıplaşmış ifade teşkillerini, zarf-fi-
illerin şahıs ekleri almasındaki anomalide olduğu gibi, doğal kabul edersek bu 
yapının cümlede fiilimsi gibi kullanılmasından hareketle şart-fiil isimlendir-
mesi üzerinden bu eke dil bilgisi çalışmalarında fiilimsiler başlığı altında yeni 
bir alan açabiliriz.
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TÜRK DİLİNİN ÖĞRETİMİNDE SORUNLAR, ÖNCELİKLER

Rasim ÖZYÜREK*

Genel Durum

Liselerimizde ders programlarını, içeriklerini ve yapılan sınavlardaki so-
ruları gözden geçirdiğimizde işlenen konuların çok yönlü ve yoğun olduğunu 
görüyoruz. Bu öğretimde hayatta öncelikle lazım olan bilgilerin neler olduğu 
bu yüklü programlar arasında kayboluyor veya onlara sıra gelmiyor.

Her programın özünde dili sevdirmek, dil bilinci kazandırmak sözleri ge-
çer. Bu hedefler örneklerle işlenmedikçe, ne demek olduğu öğrenciye örnekle-
yerek anlatılmadıkça bunlar birer soyut açıklamalar, sözcükler olarak kalmaya 
mahkûmdur.

Liselerimizde Türk dilinin öğretilmesinde karşılaşılan sorunları üç ana 
başlık altında toplayabiliriz.

1. Programa İlişkin Sorunlar

Liselerimizde hangi bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmak istendiği-
nin davranışsal bir anlatımla, açık seçik, programda istenilen düzeyde belir-
tilmediğini görüyoruz. Bu durum liselerimizde okuyan öğrencilerimizin ba-
şarılarının nesnel olarak değerlendirilmesini son derece güçleştirmiştir. Son 
yıllarda liselerimizde eğitim basamakları arasında büyük bir kopukluğun ol-
duğu gözümüze çarpıyor. Çalışmalar birbirini bütünlemiyor. Çalışmalar bir-
birini bütünlemelidir. Liselerimizde program hazırlanırken öğrencilerimizin 
ruhsal gelişimleri, bilgi düzeyleri, eğilimleri göz önünde bulundurulmadığı 
gözlemlenmiştir. Ders konuları belirlenirken tematik bir anlayıştan daima 
uzak durulmuştur. Derslerde işlenecek yazarların metinleri arasında büyük bir 
uçurumun olduğu gözlemlenmiştir. Ders konuları işlenirken dört temel beceri 
(okuma, dinleme, konuşma, yazma) ve dil bilgisi öğretimine eşit miktarda yer 
verilmelidir.

* Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi.
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2. Ders Kitaplarına İlişkin Sorunlar

Ders kitapları ve programlarının içerik ve yöntem olarak gelişen, değişen 
Türk toplumunun hedef ve ihtiyaçlarına göre yetersiz olduğu görülmüştür. Bu 
kitaplar gerek öğretmenler gerekse öğrenci velileri ve öğrenciler tarafından 
şikâyet konusu olmuştur. Çeşitli dönemlerde Millî Eğitim Bakanlığı, çağdaş 
programların gerisinde kalmıştır.

Neticede liselerimizde eleştirilen bu müfredata uymak zorunda kalmışlar. 
Türk toplumunun hedef ve ihtiyaçlarına yönelik insan yetiştirme politikaları 
gün geçtikçe değişmektedir. Dolayısıyla belirlenen hedef ve ihtiyaçlara göre 
insan yetiştirme politikaları yeniden ele alınmalı, belirlenen hedeflere bir an 
önce kavuşması için durağanlıktan kurtulup yeniliklere ve değişikliklere ce-
vap verebilecek reformlara ve en başta eğitim alanında yapılacak yeni yapı-
lanmalara ihtiyacın olduğunu gözlemliyoruz.

3. Kişisel, Çevresel Sorunlar ve Öğretmen Yetiştirme

Türk toplumu yarını değil, yarınları, yüzyılları hedeflemek zorundadır. 
Toplumumuzun hedef ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişmektedir. Buna göre 
Türkçe ve edebiyat öğretmeni yetiştirmek ülkemizin geleceği için çok ama 
çok önemlidir. Eğitimin kalitesi konusunda işi değil, beyinleri değiştirmelidir. 
Kötüler eleştirilerek iyiye sahip çıkılmalı, bilimsel öğretim metot ve teknikleri 
ile çocuk ve genç psikolojisini bilen nitelikli Türkçe, edebiyat ve sınıf öğret-
menleri çağdaş ve sistemli bir eğitim formasyonu ile yetiştirilmelidir. Türki-
ye’de üniversitelerimizin eğitim fakülteleri Türkçe, edebiyat, sınıf öğretmen-
liği bölümleri öğretim elemanları, yazarlar, çizerler, sosyologlar, psikologlar, 
eğitim bilimcileri, dil bilimcileri, veliler MEB yetkilileri zaman kaybetmeden 
bu sorunlar masaya yatırılmalı. Sağlıklı, güvenilir programları hazırlayarak 
problemlerin üstesinde gelmeliler. Burada öğrencilerle ilgili kişisel, çevresel 
sorunlar da önem arz eden bir konudur. Bütün öğretmenlerimiz şu cümlede 
hemfikir olmalılar. Herkes parmak ucu kadar zekidir, herkes öğrenir. Biri bir 
konuyu beş dakikada, bir diğeri bir saatte, bir diğeri ise bir günde öğrenir. Yani 
neticede herkes öğrenir. Öğrenciler öğretmenlerince daima güdülenmelidir. 
Öğrencilerin öğretilen konulara ilgi duymaları farklıdır. İyi bir sınıf ortamı 
hazırlanmalı.

Testle Eğitim

Eğitim ve öğretimde yazım meselesi testlerle bir ölçüde denetlenebiliyor 
ama söyleyiş, okuma, konuşma ve yazma becerileri testlerle ölçülemiyor. Bu 
konu, MEB uzmanlarınca masaya yatırılmalı. Testle eğitime son verilmelidir.
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Kitap Okuma

Okuma; basılı ve yazılı işaretleri yorumlama, adlandırma amacıyla zihni-
mizin göz ve ses organlarının ortaklaşa yaptığı bir etkinliktir. O hâlde okuma 
yazılı bir metni gözle izleme, kavrama seslendirmedir. Okumanın gerçek ama-
cı; anlamı, doğru ve çabuk kavramaktır.

Bir yazıyı okuyan kişinin o yazının anlamını doğru ve çabuk kavraması 
temel amaçtır. Kitap okuma eğitim ve öğretim kademelerinde üzerinde duru-
lan konulardandır. Görebildiğimiz kadarıyla buradaki asıl sorun okutulacak 
kitapların edebî değeri olması gerekirken daha çok Batı dillerinden yapılmış 
çeviri kitaplar tercih ediliyor. Örnek olarak Falih Rıfkı Atay’ın yakın tarihimi-
zin konularını da içine alan Çankaya, Zeytin Dağı, Batış Yılları adlı kitabını 
okuyan öğrencilere liselerimizde pek rastlanmıyor.

Okuma alışkanlığı edinmiş öğrencilere dil öğretmeni olarak olaylara, in-
sanlara ve doğaya yansız ve hoşgörü içinde bakmayı öğretmeliyiz. Okuma 
öğretimi çok önemli bir temel beceridir. Bir metni okurken önemli uyarıları 
üç başlık altında toplayabiliriz.

1. Metni dikkatle okumak gerekir. Metni inceleyerek okumak gerekiyor.

2. Okunan metnin zevkine varmak gerekir.

3. Okunan metin öğrencilerimiz eleştirilebilmeli.

Okuma, zamanla öğrenciye yazma alışkanlığını da kazandırır. Okuma öğ-
rencilerin sözcük haznelerini geliştirir. Öğrenci de zihinsel bir gelişme sağlar.

Geliştirilememiş Söz Varlığı

Genel duruma bakıldığında söz varlığı istenilen düzeyde değildir. Çok 
kimse yabancı-Türkçe kelime ayrımı yapamıyor. Yalıtım varken dillerde do-
laşan söz izolasyon’dur. Korona virüsü dolayısıyla izolasyon sözcüğü çok ya-
yıldı. Tıp bilginleri, doktorlar tecrit etmek kelimesini bildiği hâlde izole etmek 
kelimesini kullanıyorlar.

Ünite, analiz, detay gibi kelimeleri tercih edenler herhâlde birim, çözüm-
leme, ayrıntı sözcüklerini de biliyor ama bunların ünite, analiz, detay karşılığı 
olduğunu düşünemiyorlar. Ayrıca Batılı sözcükleri kullanmak çağdaşlık sayı-
lıyor. Sözcük haznesi, fikirlerin tam olarak anlatımında kullanılan yeni yeni 
sözcüklerin okunmasıyla zenginleşir. Sözlü ve yazılı anlatımlarında konuşma 
dilinde yörelere göre birçok ağız farklılıklarının olduğu gözümüze çarpıyor. 
Her öğrencinin bulunduğu yörede çocukluklarından başlayıp ana baba oca-
ğından, yakın çevrelerinden öğrendikleri bu dil o yörenin ağız özelliklerini 
içermektedir. Her öğrenci kendi yöresinde kullanılan ağızlarla konuşursa dil-



498 Türk Dilinin Öğretiminde Sorunlar, Öncelikler

de birlik sağlanmaz. Liselerimizde ana dili olarak ölçünlü dil öğretilmektedir. 
Tüm okullarda üniversitelerde temel alınacak dil ölçünlü dildir. 1920 yılında 
İstanbul’un yönetim, kültür ve sanat merkezi olduğu hepimizin bilgileri dahi-
lindedir. Biz İstanbul ağzını ölçünlü dil olarak seçmişiz.

Liselerimizde okuyan öğrencilerin söz dağarcıklarının yetersiz olması bir 
ana dil sorunudur. Öğrencilerimiz düşündüklerini, duyduklarını sözlü ve yazılı 
olarak aktarmada birçok güçlüklerle karşı karşıya kalmaktalar. Liselerimizde 
çalışan öğretmenlerimiz, çoğu öğrencilerinin sözlü anlatımlarında sık sık söz 
dağarcıklarının yetersizliklerinden “hı, he, şey, ya” gibi sesleri çıkardıklarını 
ve bunları kullandıklarını görüyor. Bazı öğrencilerin yabancı dilin etkisinden 
dolayı kimi sözcüklere de kendilerince bir anlam vererek kullandıklarını gö-
rüyoruz. “Sağlıcakla kal.” yerine “baybay, çaav, çüüs, görüşürüz, kendine iyi 
bak” gibi sözcükleri kullandıklarını görüyoruz. Bu sözcükler Türkçe değil-
dir. “Görüşürüz” şeklinde kullanılan ifade tehdit, gözdağı bildirmektedir. Bu 
öğrencilerin söz dağarcıklarının yetersizliğinin nedenlerinin başında başlan-
gıçta ana dili öğretimindeki eksiklikler gelmektedir. Öğrenciler iyi bir dille 
yazılmış yazınsal ve öğretici ürünlerle seviyeleri göz önünde bulundurularak 
tanıştırılmalılar. Öğrencilere öğretmenlerince okuma zevki kazandırılmalı, 
okuduklarına eleştirel bir gözle yaklaşmaları, okunanları yorumlayabilme güç 
ve becerisi kazandırılmalıdır.

Konuşma, Söyleyiş

Bilindiği gibi öğretmenin konuşma ve anlatma gücü, öğrenciyle olan 
sağlıklı iletişimin başlangıcını oluşturur. Bilindiği gibi konuşanla dinleyenin, 
yazanla okuyanın arasındaki iletişimin gerçekleşmesi ancak ortak dil, ortak 
kültür ve ortak hayatla mümkündür. O zaman konuşmayı sözle karşımızdaki 
insana duygularımızı, düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı aktarma veya 
iletme işi olarak tarif edebiliriz. Tüm öğretmenlerimiz konuşma özelliklerini 
iyi bilmeliler. Doğru şeyleri öğrencilerine söylemeliler, İçtenlik ve doğruluk 
asla göz ardı edilmemeli. Öğretmenlerin konuşmaları doğal olmalıdır.

Cümleyi tamamlamadan başa dönenleri, “yani”ler ile yeni cümleler kur-
maya çalışanları gördükçe, sözcüklerin ses özelliklerine hecelerdeki vurgula-
malara dikkat etmeden konuşanları dinledikçe insan karamsarlığa kapılıyor. 
Bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkçeyi gereği gibi seri bir biçimde 
konuşanlar ne yazık ki çok düşük düzeydedir. Sağlıkla ilgili bir haberi veren 
televizyon spikeri aslı vak’a olan sözcüğü, iki hecesi de kısa okunması gere-
kirken ilk heceyi uzun va:ka biçiminde telaffuz ediyor.

Bu örnek bile gösteriyor ki yabancı sözcüklerin telaffuzu okullarda bir 
konu olarak okutulmadığı, Türkçe karşılıklarının neler olduğu konularına de-
ğinilmiyor.
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Cümle Kurma, Türkçe Cümlenin Yapısını Kavrama

Cümle: Aralarında birtakım ilişkiler bulunan bazı kurallara göre bir araya 
gelen ve belli bir anlamı olan sözcük dizimi. Bir cümle üç bakımdan incelene-
bilir. Tür, yüklem, biçim. Bildiğimiz gibi türüne göre bir cümle

a) Bildirme cümlesi
b) İsteme cümlesi
c) Soru cümlesi
d) Ünlem cümlesi

Cümlelerin olumlu ya da olumsuz, etken ya da edilgen olması bu dört tür 
cümle sayısını hiç etkilemez. Bu cümlelerden her biri, olumlu ya da olumsuz, 
etken ya da edilgen olabilir. Çatısının dönüşlü, işteş ya da ettirgen olması da 
dört tür cümle sayısını etkilemez.

Özneyi, yüklemi, nesneyi tanımak dil eğitiminin ilk şartıdır. Ancak bu ön 
şart bile liselerimizde yeterince öğretilememiştir. Tekrar tekrar okuduğumuz, 
anlamaya çalıştığımız cümleler oluyor. Bu ilk şartla da iş bitmiyor. Öğrenci-
nin etken bir cümleyi edilgen bir cümle hâline getirmesi ve değişimi bilme-
si, onun kurallı yazı yazmasını sağlar. Görebildiğimiz kadarıyla bu türde bir 
alıştırma yapılamıyor. Düşük ve anlamsız cümlelerin nelerden kaynaklandığı 
bir ders programında örnekli olarak işlenmesi gerekir. Cümle örnekleri bol-
ca işlenmedikçe, cümlede tümleçlerin yeri gösterilmedikçe eskinin ifadesiyle 
“takdim tehir” işlemi yapılmadıkça Türkçenin cümle yapısı öğretilemez.

Türkçe Karşısında Duyarsızlık, Dili Kullanma Becerileri

Toplumdaki dili kullanmadaki aksaklıklar düşünüldüğünde ilk anda in-
sanın Türkçe karşısındaki duyarsızlığı veya ilgisizliği akla geliyor. Dili yaz-
manın, okumanın edinilmesi gereken bir beceri olduğunu çok kimse dikkate 
almıyor.

Beceriler

Beceriler, her kademedeki öğrencilerimize öğrenme süreci içinde kazan-
dırılması, geliştirilmesi için hayata aktarılması önem arz eden bir konudur. 
Beceriler küçük yaşta öğrencilere liselerimizde öğretiliyor. Bu beceriler hayat 
boyu kullanılıyor. Bu temel beceriler, öğrencilere iyi öğretilmezse öğrenciler 
dört temel beceriyi (dinleme, okuma, konuşma, yazma) istenildiği gibi kulla-
namayacaklar. Hedeflenen temel beceriler aşağıya çıkarılmıştır.

Türkçeyi doğru, güzel ve karşındaki insanlara etkili kullanma becerisi 
çok önemlidir. Bu beceriyi kullanabilecek öğrencileri yetiştirmek görevimiz 
olmalıdır. O zaman öğrenciler güzel Türkçemizi doğru, güzel ve de etkili kul-
lanacaklar.
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Eleştirel düşünme önemlidir. Öğrencilerimize bu beceriyi kazandırmak 
gerekiyor. Eleştirel düşünme eğitiminin de temeli olduğu asla unutulmama-
lıdır.

Yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak her kademedeki öğrenci için 
önemlidir.

İletişim kurma burada alıcı ile verici arasında ortak dil, ortak yaşam, or-
tak kültürün olmasıyla iletişim gerçekleşir. Liselerimizde çoğu öğrencilerimiz 
gerek öğretmenleriyle, anne baba ve kardeşleriyle, yazarlarla çizerlerle bir ile-
tişim içinde olamıyorlar. Bu çok önem arz eden bir konudur. Öğrencilerin ne-
den iletişim kuramadıkları masaya yatırılmalı çözüm önerileri getirilmelidir.

Problem çözme becerisi önemlidir. Problemi anlamak, bazı püf noktaları 
bilmek gerekiyor. Bilgilendirme olmazsa problem çözme çözmede aksaklıklar 
olur.

Araştırma, karar verme becerilerini geliştirmek çok nemlidir. Bu arada 
bilgi teknolojilerini kullanma becerisi ve girişimcilik de önemlidir.

Kişisel Yazım

Asıl garip olan taraf eğitim öğretim safhasında bazılarının kişisel yazım 
kuralları, kişisel dil tutumu içinde bulunmalarıdır. Eğitim öğretimde öğretici, 
kendince kabul görmüş yazım kurallarını değil Türk Dil Kurumunun Yazım 
Kılavuzu’nu esas almalıdır. Ülkede yazım birliği ancak bu şekilde sağlanır.

Okullar Arası Farklılık

Devletin eğitim kurumlarıyla, özel okullar, kolejler arasında yazım ve dil 
tutumu açısından farklılıklar var. Bunları yaptıkları yayınlarda görebiliyoruz. 
Bazı ders kitaplarının kaynakça bölümüne baktığımızda kitap yazarlarının 
seçtikleri kaynak eserlerin kendi eğilimlerine göre olduğu görülür. Bu farklı-
lıklar masaya tezelden yatırılmalı ve çözüm önerileri getirilmelidir. Eğitim ve 
öğretimde birlik beraberlik sağlanmalıdır.

Öğretmenin Kapasitesi, Etkisi

Öğretmenin normal olarak dil öğretiminde, yazmada, okumada, konuş-
mada hazırlıklı olduğu ön görülür. Ayrıca öğretmenin bu etkinlikleri yerine 
getirmede eğitilmiş olduğu farz edilir. Durum böyleyken üniversite sıralarına 
gelen öğrencilerde görülen dili gereği gibi konuşamama, yazamama gerçeği 
karşısında, orta öğretimdeki dil öğretimi hakkında şüpheler beliriyor. Üniver-
sitelerin ilk yıllarında Türk dili dersleri konulmuş olması bunu gösteriyor. Bu 
dersler üniversitelerimizde yüz yüze yapılmalıdır.
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Kanaatime göre ayrıntıya girmeden öncelikle dille ilgili temel terimlerin 
okutulması, öğretilmesi, tanımlarının yapılması gerekir.

Kelime-Terim Ayrımı

Bilim, teknik, sanat veya bir uzmanlık dalında ya da özel bilgi beceri et-
kinlik alanına özgü sözcüklere terim denildiğini, terimlerin anlayışta, düşün-
cede birliği sağlayabilmek için tek anlamlı olduklarını, eğitim, (fen, sosyal, tıp 
vs.) tarih, dil bilgisi, felsefe, yöntem bilimi, toplum bilimi gibi özel alanların 
kavramlarını karşılayan terimlerin ülkemizde ve diğer Türk devlet ve toplu-
luklarında başlı başına bir problem olarak ortaya çıktığını biz öğretmenler 
iyi biliriz. Gerek ülkemizde gerekse Türk devlet ve topluluklarında Türkçe 
konuşan soydaşlarımız açısından Batı’nın, Doğu’nun bilimi, teknolojisi ve de 
sanatıyla temasa geçildiği zamanlardan beri, özellikle Tanzimat hareketiyle de 
ağırlık kazandığı, bu sorunun günümüze kadar hızla devam edegeldiği gözler-
den kaçmamaktadır. Terimlerin dilimizin kurallarına uygun olmayışı da başka 
bir sorundur. Bu terimler neden tutulmuyor? Sorusuna gelince, ülkemizde her 
önüne gelen yabancı sözcüklere karşı yeni terimler bulmaya veya yapmaya 
çalışmaktalar. Gerek ülkemizde ve diğer Türk devlet ve topluluklarında eği-
tim bilimcilerle, dil bilimciler, çeşitli bilim ve sanat dalları uzmanlarının bir 
araya gelemeyişleri, yoğun ve sürekli bir çalışma ortamının da kurulamayışı, 
dil bilimcilerle eğitim bilimciler arasında derin bir anlaşmazlıkların olduğu 
bu konuda birçok olumsuzluklar yaşandığı da bir gerçektir. Bunun için başta 
Türk devlet ve toplulukları bilim adamları (dil bilimciler ve eğitim bilimciler) 
ülkemizde Türk Dil Kurumu, bakanlıklar, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı, 
diğer kuruluşların Türk bilim hayatında önemli bir yeri olan terim sorununa 
dün olduğu gibi bugün de daha sıcak bakmaları gerekmektedir. Terim konu-
suyla ilgili olarak başta Türk Dil Kurumu uzmanları, dil bilimciler, eğitim bi-
limciler, konuyla ilgili tüm kuruluşlar birlikte bir kadro oluşturarak sorunları 
tezelden gidermeliler. Bu konu mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Dünyamızda Türkçenin yazılı kaynakları çok zengindir. Bu zenginlikten 
halkımızın ve Türk devlet ve topluluklarında yaşayan halkların yararlanması 
için, bunların işlenmesi ve de yayımlanması da hazır bir duruma getirilmesi 
de ayrı bir konudur.

Gerek ülkemizde gerekse Türk devlet ve topluluklarında halk ağızlarının 
gereği gibi yetkili bilim adamlarınca işlenerek amaca uygun hâle getirilme-
si gerekir. Bu konuda daha çok çalışma yapılmalıdır. Bilindiği gibi teknolo-
jinin, folklor ve etnografya ile ilgili değerleri yok ettiği hepimizin bilgileri 
dâhilindedir. Bu cümleden hareketle bu değerlerin bütün Türk dünyasından 
toplanması, çok amaçlı yayımlanması gerekir. Gerek ülkemizde gerekse Türk 
devlet ve topluluklarında ortak bir bilim dilinin yaratılması kaçınılmazdır. Bu 
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bildiğimiz gibi Türk bilim dünyasının hem çağdaş bilim dünyasını yakala-
ması hem de gelecek yıllara uzanarak hak ettiği yeri alması bakımından çok 
önemlidir. Bütün dünyada (Türk devlet ve topluluklarında) yazı dili hâline 
getirilen çağdaş Türk lehçe ve şivelerinin karşılaştırmalı terim sözlüklerinin 
belirtilmesine hız verilmelidir. Bu iş, ciddi bir iştir. Bu, alanda yetişmiş Türk 
yazı dilini filolojik anlamda mükemmel bilenlere bırakılmalıdır. Dil bilginle-
rinin bu terimleri yaparken ekleri kelimelerin kök ve gövdelerine getirerek ses 
ve anlam özellikleri yönünden Türk dilinin kurallarına uygun olarak yapması, 
üretilen kelime ile onu karşılayan kavram arasında bir uyumun olması, özen 
gösterilmesi gerekmektedir.

Liselerimizde okutulan kitaplarda terim birliğinin olmasına, yabancı kö-
kenli sözcüklere Türkçe karşılıklar verilirken kelimesi kelimesine çevirme 
yolu seçilmesine gidilmemeli, kavram özelliği ve işlevini yansıtabilecek bir 
karşılık bulunmasına gidilmelidir. Kısaca kavram özelliklerinden hareket edi-
lerek bu yapılmalıdır.

Bütün bu söylenenlerden sonra Türk dünyasında iş birliğini ve bütünlü-
ğünü sağlamak amacıyla Türk devlet ve topluluklarının bütün şivelerini içi-
ne alan kapsamlı bir eş anlamlı kelimeler sözlüğü, ilgili kuruluşlar ve bilim 
insanlarınca tekrar kaleme alınmalıdır. Terimin ne olduğu üzerinde, örnekler 
vererek durulmasında yarar görüyorum. Bu tür hususlar programlarda olma-
yabilir ama bilim dallarının özel sözleri bir konu olarak yeri geldiğinde işlen-
melidir.

Birleşik Sözcük

Birleşik sözcük terimini, iki ya da daha çok sözcüğün kaynaşıp kalıp-
laşmasıyla oluşan söz birliği olarak tanımlıyoruz. Bunlar, iki veya daha çok 
sözcüğün bir tek kavramı karşılamak üzere birleşip kalıplaşmasıyla oluşmuş 
sözcüktür.

 Adana’da yer fıstığı ekiliyormuş.
 Koca Mustafapaşa’ya gideceğim.
1. İki addan oluşmuş ama hiçbir ek almamış sözcükler:
 Başkent buraya kaç kilometredir?
 Arda Tolga Atalay babaannesine gitti.
2. Belirsiz ad tamlaması biçiminde birleşik sözcükler:
 Gece çam ağacı arasında ateş böceği gördüm.
 Bursa’da Çekirge Hamamında aslanağzında yıkandım.
 Konya Ereğlisi’nde ayçiçeği tarlasında çalıştım.
3. Sonundaki eki yitirmiş birleşik sözcük:
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 Uludağ’da şişkebap, şişköfte yenir.
4. İç ek alan birleşik sözcük:
 Bu kapı yağlı boya ile boyanmış.
 Akçakoca’ya gidiyoruz.
 Köy düğünlerinde kayınvalide geline beşibiryerde takmış.
5. İç eki düşmüş birleşik sözcük:
 Zeytinyağılı > zeytinyağlı
 Adapazarılı > Adapazarlı
6. Seslem yutumu ve gerileyici benzeşme yoluyla kurulan birleşik söz-

cük:
 Pek iyi > peki
7. Ses değişmesi, artması yoluyla oluşan birleşik sözcük:
 af+etmek…affetmek
 his+etmek…hissetmek
 red+olmak…reddolmak
8. Çekimli iki eylemden kurulu birleşik sözcük:
 Yazın Konya Ovası’na buğday tarlalarında biçerdöverlere rastlarsı-

nız.
 Diploma töreninde yanardöner bir elbise giymiş.
9. Yargı bildiren cümle biçiminde birleşik sözcük:
 Türkiye’den yurt dışına çıkışımda elli lira ayakbastı parası ödedim.
 İmambayıldı yemeğini çok sevmişti.
10. Sıfat tamlaması biçiminde birleşik sözcük:
 İlkbaharda ortaokul binasında okuyacağız.
 Pisboğaz olmamak gerekir.
11. Birleşiğin iyice kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik sözcük:
 Hastahane > hastane
 Kayınana > kaynana
Deyim:
Gerçek anlamı dışına kayan kalıplaşmış sözdür.
Onların gönlü çekmek gibi bir durumları yok.
Bana hep baba adam derdi.
Deyim de kalıplaşma ürünü olan birleşik sözcük gibi değişik yapılarda 

görülüyor.
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1. Eylem öbeğinde deyim:
 Sınava başvurmak için okula gelmiş.
 Hocamız başını dinlemek için köyüne gitmiş.
 Annen ve baban seni adam etmek için çok çalışmış.
2. Ad öbeğinden deyim:
 Bu öğrenci çok sivri akıllıdır
 Her yaz baba ocağına gideriz.
 Bu çocuk anasının gözü.
 Bu araziden bana devede kulak düşer.
 O da başına buyruk bir insandı.
 Ağzı dili olmayan bir ailedir.
3. İlgeç öbeğinden deyim:
 Allah için çalış.
 Tam senin dişine göredir.
 Arı kovanı gibi bir ev.
 Dünya gözüyle iyi bak.
4. Tümce biçiminde deyim:
 Bu işin içinde iş var.
 Bu manav sağlam ayakkabı değil.
 İğne atsan yere düşmez. O ekin bir tufan.

Sonuç

Her ders yılı başında ilgili bakanlar, yöneticiler, eğitim ve öğretimle ilgili 
kimseler, dil ve edebiyat eğitimi ve öğretimi üzerine ideal birtakım fikirler 
ortaya atarlar.

Belirlenen hedef ve ihtiyaçlara yönelik liselerimizde yetiştirilecek kali-
teli insan gücü, kaliteli bir eğitimle, kaliteli programlarla ve de kaliteli öğret-
menlerle mümkündür. Eğitim alanında yapılacak yeni yapılanmalar, reformlar 
herkes tarafından onaylanır. Ancak bu parlak fikirlerin uygulanması hiçbir de-
virde istenilen düzeyde mümkün olmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığınca, ba-
kanlık düzeyinde şûra adı altında çeşitli yıllarda toplantılar yapılır, bildiriler 
okunur. Tespitler havada kalır.

Bütün bunlara rağmen lise veya üniversitede okuyan öğrenciler, buralar-
dan mezun olanların da öncelikle sözcüklerin yazımını kavraması, kılavuzlara 
bakma alışkanlığının geliştirilmesi, yabancı-Türkçe sözcük ayrımı yapma be-
cerisinin geliştirilmesi, sözcükleri gereği gibi telaffuz etme, sözlüklere bakma 
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alışkanlığını geliştirme gereği gibi esaslar gerçekleştirilemez. Bunun bugün 
hayatın birçok kesiminde örneklerini görebiliyoruz. Bu bakımdan ayrıntıya 
girmeden, ortaöğretimde özellikle yazım, anlatım, söyleyiş konularına ve söz 
varlığının geliştirilmesine dönük etkinlikler yapılmalıdır. Üniversitelerimizde 
de söz varlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalara yer verilmelidir.

Bu konularda bilim insanları, yazarlar, çizerler, eğitim bilimciler, dil bi-
limciler, rehberlik araştırma merkezleri uzmanları, psikologlar, sosyologlar, 
öğrenciler, dil bilimciler, yöneticiler, veliler bir araya gelerek bu konularda 
fikirlerini söylemeliler. Masaya yatırılan problemler, teklif edilen yenilikler, 
yeni bilgiler tartışılarak ortak kararlara varılmak zorundadır. Eğer varamıyor-
larsa orada bir adım ileri gitmek mümkün değildir. Bize düşen, yaptığımız 
her işte bu bilgileri bir inanç çerçevesinde toplayıp ondan sonra araştırmak ve 
herkese bir yöntem dâhilinde yaymaktır. Bu konuda hata asla yapılmamalıdır. 
Bilindiği gibi dil, eğitim yoluyla geliştirilen bir beceridir. “Herkes parmak 
ucu kadar zekidir.” Bir konuyu herkes farklı zaman dilimleri içinde öğrenir. 
Biri bir konuyu beş dakikada, bir diğeri yarım saatte, diğer bir başka kişi de 
beş saatte öğrenir. Dil öğretiminde öğrenme kişiden kişiye değişiyor. Neticede 
herkes öğrenir. Beceri yeteneğin eğitimdeki yansımasıdır. İnsanoğlu hayata 
atıldığında öncelikle insana gerekli olan bu dil becerileri gerekli oluyor.





OSMANLI TÜRKÇESİNİN  
SON DÖNEM EN GÜZEL ESERLERİNDEN:  

N U T U K

Türkiye Büyük Millet Meclisinin
açılışının 100. yılına saygıyla…

İsmail PARLATIR*

Türk dili tarihinin önemli evrelerinden olan Osmanlı Türkçesi, XV. yüz-
yıldan başlayarak XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yavaş yavaş, kendi çağının 
getirdiği değer yargıları, estetik anlayışı ve sanat zevkiyle oluşturulmuş ve de 
olgunlaştırılmış bir edebî dil idi.

Bir başka tanımla Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Dönemi’nde ve temelde 
Türkçenin yapısına ve kurgusuna Arapça, Farsça ve Batı kökenli dillerin söz 
varlıklarının katılmasıyla oluşan ve bu döneme adını veren Türkçedir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı aydınları, bu dönem Türkçesine, 
yapısı yanlış olmakla beraber Osmanlıca adını vermişlerdi. Oysa dil bilimin-
de, dil adlarını oluşturan -ca, -ce/-ça, çe ekleri sürekli millet adlarına gelmek-
tedir. Söz gelişi Türk, Türk + çe / İngiliz, İngiliz + ce / Fransız, Fransız + ca 
/ Arap, Arap + ça gibi. Son yıllarda dil biliminde yapılan olumlu ve yaygın 
bilimsel araştırmalar ve de sağduyu ile yapılan terim çalışmaları Osmanlıca 
yerine Osmanlı Türkçesi sözünün, bir başka deyişle, daha doğru teriminin yer-
leşmesini sağladı.

Kaynağını, Doğu kültür dünyasında bulan, sürekli oradan beslenen, üs-
telik bu uzun geçmişi içinde bütünüyle “şiir”i ön plana alan bu dil, bir başka 
adlandırma ile yüksek zümrenin dili, fikrî değerleri bünyesinde oluşturması 
ve taşıması bakımından oldukça zayıftı. Bir başka deyişle, “edebiyat” deni-
lince sürekli “şiir”i kasteden bu zihniyet, o dönemin terimi ile “inşa” olarak 
nitelediği nesir dilini ikinci plana itmiş gibidir. Yüzyıllar boyu hep duygu ve 
hayal dünyasına hitap eden, varlıkları gönül gözüyle seyreden ve niteleyen, 
ayrıca dinin ve özellikle de tasavvufun oluşturduğu değer yargılarıyla kendine 
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özgü bir mazmunlar dünyası kuran ve de bu uğurda hiçbir gümrük koymadan 
beslendiği kültür dünyasının, yani Arap ve İran dilinin ve kültürünün pek çok 
unsurunu bünyesine taşıyan Osmanlı Türkçesi, yine kendine özgü bir edebiyat 
yaratma sürecine girmiş bulunuyordu.

Adına “divan şiiri” denilen bu oluşum, kendi dilini ve mazmunlar dün-
yasını titizlikle örüyor ve oluşturuyor, bu hükmünü de XX. yüzyıla kadar sür-
dürüyordu.

XVIII. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve XIX. yüzyılın başından iti-
baren de hızla gelişen Batı kültür dünyası ile ilişkilerimiz, Türk fikir hayatının 
Batılı değer yargılarıyla beslenmesine yol açmıştı. “Batılılaşma” olarak adlan-
dırılan bu yeni kültür dünyasına yönelme hareketi, bilim ve teknolojinin ka-
zandırdığı yenilikler başta olmak üzere yepyeni bir dünya görüşü, yeni insanı 
ve ona bağlı olarak aklı ön plana alması ve de halkın değerlerine sahip çıkması 
ile Türk fikir hayatına yeni ufuklar açıyor, yeni boyutlar kazandırmaya başlı-
yordu. Bu oluşumla birlikte yüzyıllardır ihmal edilen fikrî yapıya dayalı nesir 
tarzı, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni dille, yeni bir söylemle, 
kısacası yeni bir üslup yapısı ile boy göstermeye başlıyordu.

“Batılılaşma” süreci, başlangıcından itibaren Türk fikir hayatına yeni hu-
kuki, sosyal ve ekonomik değer yargıları katarken dilimize de yeni söylemler 
kazandırmaya başlıyor. Bu süreç, eskinin yanında yeni düşünüş, duyuş ve an-
layış tarzlarının oluşumunu sağlıyor; üstelik bizim edebiyatımızda olmayan 
yeni edebî türleri bize tanıtıyordu. Bunların sonucunda da sayısız pek çok te-
rim ve kavram bu yüzyıl Osmanlı Türkçesine katılıyordu. Böylece fikrî yönü 
ağır basan, eğitici nitelikli ve amaçlı, ne anlatmak istediğini bilen bir yeni ne-
sir dili, kendisini iyiden iyiye göstermeye başlıyordu. Şüphesiz bu gelişme ve 
değişmede, Batılı yeni edebî türlerin (gazete yazıları, makale, tiyatro, hikâye 
ve roman, mektup, tenkit vb.) katkısını, ayrıca çeviri faaliyetlerinin rolünü de 
gözden uzak tutmamak gerekir.

Türk edebiyatının modernleşme süreci içinde bu yeni edebî türler, XX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Özel-
likle İkinci Meşrutiyet yıllarında baş gösteren ve Ömer Seyfettin, Ali Canip 
ve Ziya Gökalp’ın öncülüğünde 11 Nisan 1911’de Selanik’te yayımlanmaya 
başlanan Genç Kalemler dergisinin açtığı yolda yaygınlık gösteren dilde ve 
edebiyatta millî benliğe dönüş hareketi, şüphesiz edebiyatımıza yeni ufuklar 
açıyor; basın hayatının da katkısıyla dilde ve edebiyatta yenileşme süreci hızla 
yaygınlaşıyordu. Bu dönem gençliği, böylesine bir edebiyat ve kültür dünyası 
ortamında yetişiyordu. Şüphesiz bu yazımızın asli konusu olan “Nutuk”un ya-
ratıcısı olan Mustafa Kemal de, bu dönemde Batılı eğitim sistemi ile tedrisa-
tını yürüten Manastır’da askerî okulda yetişmiş donanımlı gençlerden biriydi.
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İkinci Meşrutiyet sonrasında arka arkaya girişilen savaşlar (Trablusgarp, 
Balkan ve Birinci Dünya Savaşları) Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askerî gü-
cünü bir hayli zayıflatmıştı. Üstelik Mondoros ve Sevr Antlaşmaları devle-
tin başkenti İstanbul’un ve Anadolu’nun da işgalini hızlandırmıştı. Bu durum 
karşısında Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde “Millî Mücade-
le” hareketi ve ruhu oluşturulmuş; 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan 
bu hareket, dalga dalga Erzurum ve Sivas Kongrelerinden geçerek 23 Nisan 
1920’de yeni Türkiye devletinin temellerini atmış ve ilk meclisini oluşturmuş-
tu. Artık, Kurtuluş Savaşı, arka arkaya kazanılan zaferlerle bir milletin yeni-
den doğuşunu müjdeliyor ve bu millet, 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, yeni “Cumhuriyet”ini bütün dünyaya duyuruyordu.

İşte Mustafa Kemal’in dilinden okunan Nutuk, yukarıda ana hatlarını çiz-
diğimiz bir milletin yarattığı millî mücadele ruhunun ifadesidir.

Nutuk, hitabet sanatının bütün imkânlarını bünyesinde toplayan bir eser 
olarak yaşanılan bir tarihin panoramik hikâyesidir. Bu yönüyle eser, bir edebî 
tür olarak “hatırat” özelliğini taşımakla birlikte esas verilmek istenen mesaj, 
Millî Mücadele ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ana hatlarıy-
la oluşumudur. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk, bu amacı “Senelerden beri 
devam eden ef’âl ve icraatımızın millete hesabını vermek.” biçiminde özetle-
miştir ve gelecek kuşaklara bunu, bu hikâyeyi yaşayan ve yaşatan biri olarak 
bizzat kendisinin anlatmasının daha doğru olacağını Cumhuriyet gazetesi baş-
yazarı Yunus Nadi Bey’e, gazetenin 7 Nisan 1924 günlü sayısında yayımlanan 
söyleşide şöyle dile getirmiştir:

“İstanbul’u terk ettiğim güne takaddüm eden vaziyetleri ayrı bir safha olmak 
üzere o günden bu güne kadar cereyan eden vakayi’in mazbût ve mahfûz 
olan vesâ’ikini tasnif etmek suretiyle hatıratımı yazmak niyetindeyim. Bunu 
yapmayı nesl-i âtî için, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için bir vazife telâkkî 
ediyorum.”

Bir başka bakış açısıyla Nutuk, 19 Mayıs 1919 gününde Samsun’a çıkış 
ile başlayan ve 1926 yılına kadar devam eden olaylar zincirini, Mustafa Ke-
mal’in “Cumhuriyet Halk Fırkası”nın ikinci büyük kongresinin yapıldığı 15-
20 Ekim 1927 günlerinde okuduğu anılar dizisi biçiminde sunmakla beraber, 
aynı zamanda bir siyasi tarih niteliği de taşımaktadır. Ancak, şunu da gözden 
uzak tutmamak gerekir ki Mustafa Kemal, yaşanılan olayları çok değişik yön-
leriyle tahlil ederken, milletin içinde bulunduğu sıkıntılı günleri, aydınların 
kendi aralarında yaşadığı fikir ayrılıklarını, ordunun zor ve meşakkatli duru-
munu ve bu süreç içinde kazanılan zaferleri bütün ayrıntıları ile dile getirmek-
tedir. Bu yönüyle de eser, aynı zamanda o dönem askerî ve sosyal tarihine de 
büyük ölçüde ışık tutmaktadır.
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Konunun bu yönünü siyasi ve sosyal tarihçilere bırakarak biz, eserin ede-
bî değerini ve özellikle de üslup zenginliğini ortaya koymaya çalışacağız.

“Nutuk”, bir başka terimiyle “hitabet”, edebiyat dünyasında pek sıkça 
kullanılan bir edebî sanat değildir. Çünkü gerek konu bakımından gerek işle-
diği konuya özgü dil özelliği bakımından gerekse de bu dilin yaratacağı üslup 
gücü bakımından öteki edebî sanatlardan hem çok farklıdır hem de çok zor-
dur. Bu zorluk, öncelikle işlenen konuda kendini gösterirken belki bundan 
daha çok kullanılan dile olan hâkimiyet noktasında söz konusudur.

“Nutuk”, bir fikri, bir davayı, bir tezi veya yaşanılan hadiseleri, karşısın-
da bulunan dinleyicilere ayrıntılarıyla anlatmak, onları bilgilendirmek, yeri 
gelince heyecanlandırmak, yeri gelince duygulandırmak, yeri gelince de millî 
gururunu galeyana getirmek ve coşturmak amacıyla yapılan etkili ve yük-
sek tonda yapılan konuşmadır. “Nutuk”un bu özelliklerini Mustafa Kemal’in 
“Cumhuriyet Halk Fırkası”nın ikinci büyük kongresinin yapıldığı 15-20 Ekim 
1927 günlerinde okuduğu metinde bulmak mümkündür. Bunda şüphesiz yaşa-
nılan hadiselere olan vukufiyet ve bizzat içinde bulunduğu ortamı anlatmada-
ki samimiyet ve de konuşma becerisine olan hâkimiyet önemli rol oynamıştır.

“Nutuk”taki üslup inceliğine ve zenginliğine gelince. Bu konuda da ya-
pılan konuşmanın bütünü gözden geçirildiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
olaylar zincirini iyi kurması, muhakeme ve muhasebeyi ölçülü ve uyumlu 
yapması, kitle psikolojisini iyi yakalaması ve dinleyicilerin duygu ve heye-
canlarını iyi yakalayabilmesi yanında dili açık, anlaşılır, pürüzsüz ve ahenkli 
bir biçimde kullanmasının da rolü büyüktür.

Osmanlı aydınları üslupta fesahat ve belagat konusunu irdelerken kulla-
nılan dilin sağlam, kusursuz, gramer kurallarına uygun ve tabii olmasını sa-
vunmuşlardır. Bu konuyu XIX. yüzyılın ikinci yarısında etraflıca inceleyen 
iki önemli sanatçı vardır. Biri Ahmet Cevdet Paşa olup bu konuyu Belâgat-ı 
Osmaniyye adlı kitabında etraflıca anlatmıştır. Öteki sanatçı ise Recaî-zade 
Mahmut Ekrem olup o da Ta’lîm-i Edebiyat adlı eserinde fesahat konusunu 
ayrıntılı incelemiştir. Bu her iki kitap da okullarda okutulan temel eserlerden-
dir. Bu eserlerde nutuk, hitabet, hatırat gibi edebî sanatlara önemli yer ayrıl-
mış; hatta bu sanatların üslup türleri içinde “üslûb-ı âlî” ile oluşturulabileceği 
düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Nitekim, “üslûb-ı âlî”de aslolan düşünce ve 
duyguların asil, büyük ya da yüksek olmasıdır. Bunun yanında kişinin hitap 
etme becerisinin de önemi üzerinde durulmuştur.

Mustafa Kemal’in “Nutuk”unda hitabet sanatının bu sözünü ettiğimiz in-
celiklerinin ve özelliklerinin pek çok çarpıcı örneklerini bulmak mümkündür. 
Bunun bir güzel ve dikkate değer örneğini buraya aktarmak isterim:
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Şimdi, Efendiler, müsa’ade buyurursanız, size bir su’âl sorayım, bu vaziyet 
ve şerâ’it karşısında halâs için nasıl bir karar vârid-i hâtır olabilirdi?

Izah ettiğim malûmat ve müşâhedâta göre üç nevi karar ortaya atılmıştı:

Birincisi, Ingiltere himayesini talep etmek.

Ikincisi, Amerika mandasını talep etmek.

Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanlı Devleti’nin bir kül hâlinde 
muhafazasını düşünenlerdir. Osmanlı memâlikinin muhtelif devletler 
beyninde taksiminden ise kül hâlinde, bir devletin taht-ı himâyesinde 
bulundurmağı tercih edenlerdir.

Üçüncü karar, mahallî halâs çarelerine ma’tuftur. Meselâ; bazı 
mıntıkalar, kendilerinin Osmanlı Devleti’nden fekkedileceği naza riyesine 
karşı ondan ayrılmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Bazı mıntıkalar da, 
Osmanlı Devleti’nin imha ve Osmanlı memleketlerinin taksim olunacağını 
emr-i vâkı’ kabul ederek kendi başlarını kurtarma ğa çalışıyorlar.

Bu üç nevi kararın esbâb-ı mûcibesi vermiş olduğum izahât mi yanında 
mevcuttur.

Efendiler, ben, bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü, bu 
kararların istinât ettiği bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassız idi. 
Hakîkat-i hâlde, içinde bulunduğumuz tarihte, Osmanlı Devleti’nin 
temelleri çökmüş ve ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri 
tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu 
kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini teminle uğraşılmak tan ibaretti. 
Osmanlı Devleti, onun istiklâli, padişah, halife, hükû met, bunlar hepsi 
medlûlü kalmamış birtakım bî-ma’nâ elfâzdan ibaretti.

Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne mu’âvenet talep olunmak 
isteniyordu? O hâlde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi’?

Efendiler bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâki miyet-i 
milliyyeye müstenit, bilâ-kayd ü şart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis 
etmek! (Nutuk, Ankara 1927, s. 8-9)

Burada “hitabet” sanatının en çarpıcı örnekleri olarak şu özellikleri tespit 
etmekteyiz:

1. “Efendiler” sözü ile tekrir sanatı (Bununla dinleyicilerin dikkatini canlı 
tutması),

2. “Size bir su’al sorayım” sözü ile dinleyicilerin dikkatlerini sözü edilen 
konuya teksif etmesi,
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3. “İzah ettiğim ma’lûmât vc müşâhedâta göre üç nevi karar ortaya atıl-
mıştı:” sözü ile dinleyicilerin muhakeme ve muhasebe etme gücünü harekete 
geçirmesi,

4. “Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı.” sözü ile 
dinleyicilerin millî ve manevi duygularına hitap etmesi,

5. “Efendiler bu vaz’iyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâki miyet-i 
milliyyeye müstenit, bilâ-kayd ü şart müstakil yeni bir Türk Devleti te’sis et-
mek!” sözü ile asil ve yüksek bir duygunun ve düşüncenin çarpıcı ve açık bir 
dille ifade edilmesi.

Buradan, iyi yetişmiş bir Osmanlı aydınının Osmanlı Türkçesini kullan-
madaki becerisine gelmek istiyorum. Eski terimiyle “Osmanlıca”yı, sırf Arap-
ça ve Farsça söz öbekleri yığını olarak niteleyen bazı kesimlerin bu yanlış 
anlayışını çürüten çok güzel örnekleri “Nutuk”ta bulmak mümkün. Osmanlı 
kültürünün oluşturduğu, Türkçenin dil yapısı içinde iyi özümsenmiş yaban-
cı kelime veya söz öbeklerini hiç yadırgamadan hem okuyabiliyoruz hem de 
algılayabiliyoruz. Bu anlatım kurgusunu yaratan bir iki unsura daha dikkatle-
ri çekmek istiyorum. Osmanlı Türkçesini oluşturan olgu, sadece yabancı söz 
varlıklarıyla zenginleşmiş bir dil yapısı değil, bu zengin dil yapısını kullanma 
becerisi ile güzelleştirmektir. Söz gelişi, kurallı cümleler, kısa ve özlü ifadeler, 
iç ahengi yaratan ses benzerlikleri ya da dilin melodik özelliğini sağlayan iç 
ses uyumu ön planda gelmektedir. Bunların yanında ise anlatımı güzelleştiren 
veya çekici kılan benzetmeye dayalı mecazi ifadelerle yaratılmış edebî sanat-
lar bu dilin ve anlatımın en belirgin vasıflarıdır.

Bu anlayış ile oluşturulan nesir tarzının bir başka örneği olarak Nutuk’ta 
şu iki parçayı irdeleyebiliriz. Bu örneklerde, hem söz gücünün çarpıcılığı ya-
nında hem de iyi yetişmiş bir askerin, askerlik sanatı konusunda vurgulamak 
istediği incelikleri görebiliyoruz:

“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafa’a vardır. O satıh, bütün vatandır. 
Vatanın, her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk 
olunamaz. Onun için küçük, büyük her cüz’-i tâm, bulunduğu mevzi’den 
atılabilir. Fakat küçük, büyük her cüz’-i tâm, ilk durabildiği noktada, 
tekrar düşmana karşı cehpe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki 
cüz’-i tâmın çekilmeğe mecbur olduğunu gören cüz’-i tâmlar, ona tâbi 
olamaz. Bulunduğu mevzi’de nihayete kadar sebat ve mukavemete 
mecburdur.” (Nutuk, Ankara 1927, s. 382)

Aşağıda verdiğimiz ikinci örnek ise, “Dumlupınar Meydan Muharebe-
si”nin zaferle sonuçlanmasından ve Yunan askerinin son artıklarının İzmir’e 
kadar sürülmesinden sonra yaptığı şu değerlendirme, onun ne denli askerî sa-
hada yetkin ve uz görüşlü olduğunun bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Ayrıca bu deyişlerde muzaffer bir komutanın, kazanılan zaferden duyduğu 
gururu görkemli bir biçimde dile getirmesi de söz konusudur:

Muhterem Efendiler, Afyon Karahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesi 
ve ondan sonra düşman ordusunu kâmilen imhâ veya esir eden ve 
bakiyetü’s-süyûfunu Akdeniz’e, Marmara’ya döken ha rekâtımızı izah ve 
tavsif için söz söylemekten kendimi müstağnî addederim.

Her safhasıyle düşünülmüş, ihzâr, idare ve zaferle intâç edilmiş olan bu 
harekât, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek 
kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden mu’azzam bir 
eserdir.

Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâ-yemut âbi desidir. 
Bu eseri vücuda getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Baş kumandanı 
olduğumdan, ile’l-ebed mes’ut ve bahtiyarım. (Nutuk, Ankara 1927, s. 
414-415)

Osmanlı Türkçesinin sözünü ettiğimiz vasıflarını bu güzel örneklerin dı-
şında, Nutuk’un satırları arasında yer almış pek çok deyişi bulmak mümkün-
dür. Sözü fazla uzatmamak için değerlendirmelerimizi örneğe boğmak düşün-
cesinde değiliz. Ancak, Ulu Önder Atatürk’un iyi planlanmış, bilinçli olarak 
kompozisyonu iyi düzenlenmiş bu abidevi eserinin sonuç bölümü de sözünü 
ettiğimiz “hitabet” sanatının en çarpıcı örneği olarak karşımıza çıkmaktadır:

“Muhterem Efendiler; sizi, günlerce işgal eden, uzun ve tefer ru’âtlı 
beyanâtım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim 
için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve te yakkuzu da’vet edebilecek, 
bazı noktalar, tebârüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar addedeceğim.

Efendiler, bu beyanâtımla, millî hayatı hitâm bulmuş farz e dilen büyük bir 
milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fen nin en son esaslarına 
müstenit, millî ve asrî bir devleti, nasıl kur duğunu ifadeye çalıştım.

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musi betlerin 
intibâhı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların be delidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, 
ilelebet, muhafaza ve müdafa’a et mektir.

Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en 
kıymetli hazinendir. Istikbâlde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek 
isteyecek, dahilî ve haricî, bed-hâhların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafa’a mecburiyetine düşersen, vazifeye atıl mak için, 
içinde bulunacağın vaz’iyetin imkân ve şerâ’itini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerâ’it, çok nâ-müsa’it bir mahiyette tezahür edebilir. Istiklâl ve 
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cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün 
kaleleri zaptedilmiş, bütün tersane lerine girilmiş, bütün orduları dağılmış 
ve memleketin her köşesi bil-fi’il işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâ’itten 
daha elîm ve daha vahîm olmak üzere, memleketin dahi linde, iktidara, 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta 
bu iktidar sahipleri şahsî menfa’atlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 
tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bî-tâb düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbâlinin evlâdı! Işte; bu ahval ve şerâ’it içinde dahi, vazifen; 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kur tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” (Nutuk, Ankara 1927, s. 542-543)

Hitabet sanatının kusursuz en güzel örneği olarak nitelenmesi gereken 
bu deyişler, kanaatimce son dönem Osmanlı Türkçesinin “şahika”sıdır, dense 
yeridir.
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1. Giriş

Dil becerileri, anlamaya ve anlatmaya ilişkin beceriler şeklinde iki başlık 
altında toplanmaktadır. Anlamaya ilişkin beceriler okuma ve dinleme, anlat-
maya ilişkin beceriler ise konuşma ve yazma becerileri olarak ifade edilir. 
Aslında dinleme ve okuma suretiyle gerçekleşen anlama becerisi, bir bakıma 
bireyin dil aracılığıyla zihne bilgiyi, gönle duyguyu, dimağa düşünceyi kay-
dettiği beceriler yani alıcı becerilerdir. Konuşma ve yazma biçiminde gerçek-
leşen anlatma becerileri de zihindeki bilgiyi, gönüldeki duyguyu ve dimağda-
ki düşünceyi yeniden yapılandırıp bir forma, kaba ve kalıba sokarak ürettiği 
beceriler, yani üretici dil becerileridir. Bu anlamda okuma ve dinleme alıcı bir 
dil becerisi, konuşma ve yazma da üretici bir dil becerisi olarak ifade edilebi-
lir. Nitekim kişinin sahip olduğu söz varlığı da aynı şekilde isimlendirilmekte-
dir. Yani okuma ve dinleme esnasında anlamlandırabildiği kelime ve sözlere, 
kişinin sahip olduğu pasif/alıcı (edilgen) söz varlığı; konuşurken ve yazarken 
kullandığı kelime ve sözlere de aktif/üretici (etken) söz varlığı denilmektedir.

Eğitim öğretimde bütün öğretim programları bir anlamda dil becerileri 
üzerinden hedeflenen amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Örneğin bir tarih 
dersinde, tarih öğretim programının işaret ettiği kazanımlara öğrenci Türkçe 
veya edebiyat dersinin kendisine kazandırdığı dil becerilerini kullanarak ulaş-
maya çalışacaktır. Dolayısıyla eğitim öğretimin merkezinde ana dilinin etkili 
öğrenilmesi gerçeği vardır. Dil ve edebiyat derslerinin temel esasını oluşturan 
becerilere ilişkin kazanımlar gerçekleşmediği sürece, diğer alanlarda da başarı 
beklemek oldukça güçtür.

Eğitim, en genel anlamıyla bir davranış değiştirme sürecidir. Bu süreçten 
geçen kişinin davranışında önceki durumuna göre bir değişme olması bekle-

* Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi.
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nir. Bu nedenle bir eğitim programında hedeflerin; öğrenci davranışları bakı-
mından, öğretim sonunda öğretimi başarı ile tamamlayan bir öğrencinin ne 
yapabileceğini gösterecek şekilde ifade edilmesi gerekir. Hedefler öğretmenin 
yapacakları açısından ifade edildiğinde, öğretmen belki gerçekten denileni 
yapmış, yani kendi hedefine ulaşmış olabilir. Fakat böyle olması, programın 
hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına, yani öğrenci davranışlarında istenilen değiş-
melerin olup olmadığına ilişkin hiçbir bilgi vermez (Tekin 1996: 12).

Eğitim programlarında; hedefler, eğitim durumları ve sınama durumları 
şeklinde üç temel unsur yer alır. Eğitim sürecine tabi olacak kişinin bu sü-
reçte kazanması beklenen özellikler, hedefleri oluştururken; bu özelliklerin 
kazanılabilmesi için kişinin ne tür yaşantılar içine sokulması gerektiği eğitim 
durumlarını, kişinin geçirdiği yaşantılar sonucunda davranışlarında istenilen 
değişmelerin olup olmadığı, olduysa ne ölçüde olduğunun anlaşılmasına yö-
nelik hususlar da sınama durumlarına işaret eder.

Kuramsal olarak bir eğitim programının mükemmel olması için bütün 
öğrencilerin, programın hedeflerinin tümüne ulaşması şarttır. Oysa uygulama-
da bunu sağlamak oldukça güçtür. Bu nedenle programın yalnız etkililiğinin 
değerlendirilmesi çoğunlukla yeterli değildir. Programdaki olası aksaklıkları 
saptamak amacıyla sistemin tek tek analiz edilmesi gerekir (Erden 1995: 16).

Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1924 yılında ilk defa liselerde okutulacak 
Türk edebiyatı dersinin müfredatı hazırlanmıştır. Cumhuriyet’in kabulünden 
günümüze kadar uzanan süreçte Türkçe ve edebiyat ders programları, hemen 
hemen her on yılda bir değişikliğe veya tadilata uğramıştır denilebilir. Bu de-
ğişim ve tadilatlar şüphesiz bir zaruretin, özellikle de kişinin ve toplumun 
değişen ihtiyaçları ve beklentileri neticesinde gerçekleşmiştir. Her alanda ol-
duğu gibi öğretim programlarındaki değişiklikler ve yenilikler asla keyfî ol-
mamakta, bir ihtiyaç neticesinde gerçekleşmektedir. Özellikle bilginin doğası 
ve kaynaklarının çeşitliliği, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyal ve kültü-
rel alanlardaki değişim ve dönüşümler, dış dünya ve Türkiye’deki gelişmeler 
ve çağın gereklilikleri de bu değişim ve yeniliklerde etkili olmaktadır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk edebiyat programı olarak kabul ettiği-
miz “1924 Programı” üzerinde 1928 yılında bir tadilat gerçekleşmiş ve bunun 
gerekçesi olarak da Latin harflerinin kabulü, divan edebiyatının lisan itiba-
rıyla hayatiyetini kaybetmesi, öğrencinin ilgisini çekmemesi gösterilmiş ve 
edebiyat eğitiminin hedefi şöyle belirtilmiştir:

Son senelere kadar tatbik edilmiş olan Türkçe ve bilhassa Edebiyat 
programlarında bazı terbiyevi mahzurlar görülerek 1927 senesinde 
tadilat yapılmış, bu derslerin bütün dünya orta tedrisatında olduğu gibi 
metinler üzerine istinat ettirilmesi esas kabul edilmişti. Fakat bir taraftan 



517Salim PİLAV

eski edebiyatın bilhassa lisan itibarıyla hayatiyetini kaybetmiş olması ve 
gün geçtikçe talebenin alakasını celbetmeyecek kadar müstehaseleşmesi, 
diğer taraftan ise mesut harf inkılabının tabii neticesinden olarak 
Arapça ve Farsça derslerinin lağvedilmiş bulunması, Türkçe ve edebiyat 
programlarının daha esaslı bir surette tadil ve tashihini icap ettirdi (Çetin 
vd. 2019: 13).

Yine programlardaki değişiklik ve tadilatlar önceki programlarda görülen 
aksaklık, eksiklik veya yanlış anlayış ve uygulamaların tashihine matuftur. Bir 
örnek olması bakımından “1924 Programı”nın tadili olan “1928 Programı”n-
daki açıklamalar bu durumu açıkça ortaya koymaktadır:

Bu muaddel program, ana dili derslerini bir kül olarak gösteriyordu. Ondan 
evvelki bütün programlarda Türkçe ve edebiyat adları altında yapılmış olan 
taksimin delalet ettiği düşünüş tarzına taraftar değildi. Hangi sınıfta ve 
hangi şekilde olursa olsun, nihayet seviye derecesini teminden başka bir 
şey olmayan basitten mürekkebe gidiş esası haricinde lisenin son sınıfındaki 
edebiyat dersiyle orta mektebin ilk sınıfındaki Türkçe dersi, mahiyet 
bakımından aynı şeydir. Hepsi ana dilidir ve hepsi güzel Türkçenin güzel 
eserlerini ve umumiyetle güzel eserlerin Türkçesini talebeye tanıtmak; 
böylece onlara edebî ve fikrî bir kültür vermektir (Yücel 1994: 186-187).

Yukarıdaki ifadeler günümüzde Türkçe ve edebiyat dersi öğretim prog-
ramlarının birbiriyle ne kadar uygunluk arz etmesi gereğine işaret bakımından 
önemlidir. Zira lise edebiyat dersi öğretim programı, ortaokul Türkçe dersi 
öğretim programının kazanımları çerçevesinde ve onun bir devamı olarak inşa 
olunmalıdır. “2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nın beceri 
alanları üzerinden ve tür merkezli yapılandırılması bu manada isabetli olmuş-
tur.

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen 
ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler 
bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim; bilgiyi üre-
ten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, 
girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve 
kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik 
dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt 
bilgi aktaran bir yapıdan ziyade; bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve 
beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır (MEB 
2018: 4).

Eğitim sistemimizin temel amacı, değerlerimiz ve yetkinliklerle bütün-
leşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri 
ve davranışlar, öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken değerle-
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rimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların arasındaki bütünlüğü 
kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir (MEB 2018: 5).

Bütün öğretim programları gibi “2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğre-
tim Programı” da 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde 
ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitimi-
nin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya konulan “Türk Dili ve 
Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nın özel amaçları olarak şunlar belirtil-
miştir:

Bu programla öğrencilerin;

* Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,

* Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının 
tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,

* Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve 
evrensel değerleri anlamaları,

* Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde 
kullanarak etkili iletişimciler olmaları,

* Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini 
geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları,

* Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm 
önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri 
ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır (MEB 2018: 12).

Bu özel amaçların yanında “Bilgi Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme, Gör-
sel Okuryazarlık, İletişim ve İş Birliği, Medya Okuryazarlığı ve Yaratıcı Dü-
şünme” şeklinde alana özgü becerilere de yer verilmiştir.

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 Öğretim yılından itibaren yürürlüğe 
konan “2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nın alıcı ve 
üretici dil becerilerine yönelik kazanımlarını değerlendirmektir. Ulaşılan so-
nuçların değerlendirmesi yapılarak uygulamaya yansıyacak olan muhtemel 
sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesi 
hedeflenmektedir. Çalışmanın, öğretim programlarıyla ilgili yapılacak düzen-
lemelere ve bu alanda yapılacak yeni çalışmalara kaynak olacağı düşünülmek-
tedir. Ayrıca programın uygulayıcısı konumundaki öğretmenlere de uygulama 
esnasında yol göstereceği beklenmektedir.
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3. Yöntem

“2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nda 
yer alan kazanımlar çerçevesinde alıcı ve üretici dil becerilerini değerlendir-
meyi ve bu noktada yeterliliğini ve değerini ortaya koymayı amaçlayan bu 
araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi şeklinde ger-
çekleşmiştir. Nitel araştırmada genel olarak takip edilen araştırma süreci par-
çadan bütüne doğrudur. Genel itibarıyla nitel araştırmacı; gözlem, görüşme ve 
dokümanlardan hareketle kavramları, anlamları ve ilişkileri açıklayıp süreci 
devam ettirir (Merriam, 1998). Şimşek ve Yıldırım’a göre (2011) doküman in-
celemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar. Rummel (1968), Best vd. (1959) mevcut kayıt 
ya da belgelerin veri kaynağı olarak kullanmasını doküman metodu olarak 
tanımlamışlardır (Best, 1959; Rummel, 1968; Akt. Karasar 2005). Doküman 
incelemesinin genel tarama ve içerik çözümlemesi şeklinde iki ayrı amacı 
dikkate alan türleri vardır. Yapılan bu çalışmanın amacı genel tarama türüne 
uymaktadır.

4. Bulgular ve Yorum

“2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” tür ve beceri mer-
kezli bir program olarak dikkat çekmektedir. Nitekim öğretim programının 
uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bölümünde “Edebiyat eğitimi, ede-
biyatla ilgili bilgilerin yanı sıra öğrencilerin dilin inceliklerini keşfedecekleri, 
dil bilincini ve becerilerini geliştirecekleri bir zemindir. Bu bilincin ve bece-
rilerin geliştirilmesi için öğrencilerin edebiyatla temasının okuyucu rolüyle 
sınırlanmaması, yazma, dinleme ve konuşma yoluyla dil ve edebiyat bilgileri-
ni hayatlarında kullanmalarına olanak sağlayacak çalışmalara yer verilmesi 
önemlidir.” (MEB, 2018:13) denilmektedir.

“2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”, daha önceki 
programlarda bir başlık hâlinde verilmeyen ancak kazanım ifadelerinden yola 
çıkılarak tespit edilebilecek beceri veya kazanım alanlarını açıkça ortaya koy-
muş ve kazanımları beceri veya kazanım alanlarına göre açıklamalı bir şekilde 
vermeden önce, kazanım sayısı ve süre tablosu olarak göstermiştir. Böylece 
edebiyat eğitiminin merkezinde her ne kadar tür olsa da türlerin öğretimini be-
ceri merkezli gerçekleştirmenin hedeflendiği ortaya konulmuştur. Yeni prog-
ramın kazanım sayılarını ve süre tablosunu tablo 1’de görmek mümkündür.
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Tablo 1: Kazanım Sayıları ve Süre Tablosu

Kazanım Kazanım Sayısı
A) OKUMA (METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME)

1. Şiir 13
2. Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler 16
3. Tiyatro 14
4. Bilgilendirici (Öğretici) Metinler 15

B) YAZMA 12
C) SÖZLÜ İLETİŞİM

1. Konuşma 17
2. Dinleme 8

Tablo 1’de görüleceği üzere “2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim 
Programı”; okuma, yazma ve sözlü iletişim olmak üzere üç kazanım alanı 
üzerine inşa edilmiştir. Okuma kazanımı; metni anlama ve çözümleme şek-
linde açıklanmış ve şiir, öyküleyici metinler, tiyatro ve bilgilendirici metinler 
olarak alt başlıklar hâlinde ele alınmıştır. Okuma kazanım alanının toplam 
kazanım sayısı 58’dir. Okuma kazanım alanında metin türlerine göre bir tas-
nifin yapıldığı ve kazanım sayılarının dengeli olduğu görülmektedir. Yazma 
kazanım alanı, 12 kazanımla programda yer alırken sözlü iletişim kazanım 
alanı, konuşma ve dinleme alt başlıklarıyla ele alınmış ve toplam 25 kazanım 
belirlenmiştir.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kazanım sayıları üzerinden programın 
alıcı ve üretici dil becerilerine ağırlıklı olarak yer verme durumu görülebil-
mektedir. Bu bağlamda alıcı dil becerilerinden olan ve metni anlama ve çö-
zümleme şeklinde gerçekleşen okuma beceri alanı, metin türleri dikkate alına-
rak dört alt başlıkla toplam 58 kazanıma yer verirken; sözlü iletişim kazanım 
alanının bir alt alanı olan ve alıcı dil becerilerinden bir başkasını teşkil eden 
dinleme becerisi, toplam 8 kazanıma sahiptir. Toplamda ise yeni program alıcı 
dil becerilerine 66 kazanım ayırmıştır. Yine program, üretici dil becerilerin-
den yazma becerisine 12; sözlü iletişimin altında yer alan konuşma becerisine 
de 17 kazanım ayırarak toplamda üretici dil becerilerini 29 kazanımla ifade 
etmiştir. Böylece “Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”, alıcı dil 
becerilerini 66 kazanımla karşılamaya çalışırken üretici dil becerilerini 29 ka-
zanımla ifade etmiştir. Aslında bu tablodan yola çıkarak yeni program, okuma 
ve dinleme yoluyla gerçekleşen anlama becerisine yani alıcı dil becerisine, 
konuşma ve yazma yoluyla gerçekleşen anlatma dil becerisine, yani üreti-
ci dil becerisine oranla iki kattan daha fazla kazanım ayırmıştır. Bu durum 
matematiksel bir okuma ile programın, öğrencilerin üretici dil becerileri ko-
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nusunda yeterliliklerine yeterince yer vermediği şeklinde değerlendirilebilir. 
Her ne kadar alıcı dil becerilerinin yeterliliği üretici dil becerilerini beslese 
de ve kazanımın niceliğinden çok içeriğinin ve niteliğinin önemli olduğu bi-
linse de görünürdeki iki kattan daha fazla olma durumu bu konuda tereddüt 
oluşturmaktadır, denilebilir. Üstelik programın uygulama esasları bölümünde 
“Öğrencilerin edebiyatla temasının okuyucu rolüyle sınırlanmaması, yazma, 
dinleme ve konuşma yoluyla dil ve edebiyat bilgilerini hayatlarında kullanma-
larına olanak sağlayacak çalışmalara yer verilmesi önemlidir.” (MEB 2018: 
13) şeklinde bir değerlendirme yer almasına rağmen kazanım tablosunda böy-
le bir durumun görünür olması dikkat çekicidir.

Programın tür merkezli olması ve özellikle alıcı dil becerilerinden oku-
ma beceri alanının alt başlıklarında metin türleri üzerinden hareket edilmesi, 
kazanım sayılarını bu üretici dil becerileri lehine fazla kılmıştır denilse de 
edinilen edebî bilginin, dil ve edebiyat zevkinin üretime dönük olarak farklı 
kazanımlar çerçevesinde tatbik edilmesi öğretimi daha etkili kılacaktır.

Programın yapısı ile ilgili verilen bilgiler, bu programın beceri veya ka-
zanım alanlarını ve bunlara dönük öğrenme-öğretme süreçlerini ortaya koy-
maktadır. Bu çerçevede programda, bu programın yapısı ile ilgili olarak şu 
bilgilere yer verilmiştir:

“Türk Dili ve Edebiyatı Dersi” kazanımları “Okuma”, “Yazma” ve 
“Sözlü İletişim” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Öğretim 
programı tür odaklı olduğu için “Okuma” bölümündeki kazanımlar, “Şiir”, 
“Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler”, “Tiyatro” ve “Bilgilendirici 
(Öğretici) Metinler” şeklinde sınıflandırılmıştır. Sözlü iletişim kazanımları 
ise “Konuşma” ve “Dinleme” şeklinde iki ana başlığa ayrılmıştır.

Gerek görülen kazanımların hemen altında kazanımın çerçevesini ve 
içeriğini netleştirmeye yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Ünite, süre ve içerikler tablosu “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” 
olmak üzere üç sütun hâlinde düzenlenmiştir.

“Okuma” sütununda işlenecek konu ve metinler verilmiş ve altlarında 
bunlarla ilgili kısa açıklama ve yönergeler yer almıştır. Burada verilen 
konu ve metinler, ilgili “okuma kazanımları” çerçevesinde işlenecektir. 
“Giriş” üniteleri ise ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/kazanımları 
çerçevesinde ele alınacaktır.

“Yazma” ve “Sözlü İletişim” sütunlarında ise “Okuma” sütunundaki konu 
ve metinlerle bağlantılı olarak yazma ve sözlü iletişim konu ve etkinlikleri 
verilmiş olup bunlar da yine ilgili “Yazma” ve “Sözlü İletişim” kazanımları 
çerçevesinde işlenecektir. Bu konu ve etkinliklerin, ders işleniş süreci 
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açısından, her ders saatinde değil de ünite sonunda ele alınacağı hatırda 
tutulmalıdır (MEB, 2018: 18).

4.1. Alıcı Dil Becerileri Kazanımlarına Dair Bulgular ve Yorum

Tablo 2: Alıcı Dil Becerileri Kazanım Tablosu

Kazanım Kazanım Sayısı
1. Okuma 58
2. Dinleme 8

“2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nda tablo 2’de 
görüldüğü gibi okuma ve dinleme becerilerinin toplam 66 kazanımı vardır. 
Bunlardan 58 kazanım okuma alanında, 8 kazanım da dinleme alanında yer 
almaktadır. Öğretim programının “Konu, Kazanım ve Açıklamalar” başlığı 
incelendiğinde alıcı dil becerilerinden okuma kazanım alanı A harfiyle sem-
bolize edilmiş ve bu kazanım alanına bağlı konular da alt başlıklara ayrılmış. 
Bunlar da “1. Şiir 2. Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı ) Edebî Metinler 3. Tiyatro 
4. Bilgilendirici (Öğretici) Metinler” şeklinde sıralanmıştır. Örneğin A.1.1. 
kısaltması okuma kazanım alanının şiir konusunun birinci kazanımı işaret 
ederken; A.3.5 kısaltması okuma kazanım alanının tiyatro konusunun beşinci 
kazanımını göstermektedir. Gerekli görüldüğü hâllerde her bir kazanımın altı-
na kazanımın çerçevesini ve içeriğini gösterir açıklamalara da yer verilmiştir.

Alıcı dil becerilerinden olan okuma kazanımları programda şu şekildedir:

A.1.1.   Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit 
eder.

A.1.2.   Şiirin temasını belirler.
A.1.3.   Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
A.1.4.   Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
A.1.5.   Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların 

anlama katkısını değerlendirir.
A.1.6.   Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi 

belirler.
A.1.7.   Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî 

ve mitolojik ögeleri belirler.
A.1.8.   Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının 

yansımalarını değerlendirir.
A.1.9.   Şiiri yorumlar.
A.1.10.   Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.1.11.   Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve 

eserlerini sıralar.
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A.1.12.   Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
A.1.13.   Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
A.2.1.   Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit 

eder.
A.2.2.   Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini 

belirler.
A.2.3.   Metnin tema ve konusunu belirler.
A.2.4.   Metindeki çatışmaları belirler.
A.2.5.   Metnin olay örgüsünü belirler.
A.2.6.   Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
A.2.7.   Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.2.8.   Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
A.2.9.   Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
A.2.10.   Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.2.11.   Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî 

ve mitolojik ögeleri belirler.
A.2.12.   Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının 

yansımalarını değerlendirir.
A.2.13.   Metni yorumlar.
A.2.14.   Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.2.15.   Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini 

sıralar.
A.2.16.   Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
A.3.1.   Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit 

eder.
A.3.2.   Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
A.3.3.   Metnin tema ve konusunu belirler.
A.3.4.   Metindeki çatışmaları belirler.
A.3.5.   Metindeki olay örgüsünü belirler.
A.3.6.   Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
A.3.7.   Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.3.8.   Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
A.3.9.   Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî 

ve mitolojik ögeleri belirler.
A.3.10.   Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının 

yansımalarını değerlendirir.
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A.3.11.   Metni yorumlar.
A.3.12.   Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.3.13.   Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini 

sıralar.
A.3.14.   Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
A.4.1.   Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit 

eder.
A.4.2.   Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
A.4.3.   Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki 

kurar.
A.4.4.   Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
A.4.5.   Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve 

bunların işlevlerini belirler.
A.4.6.   Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.
A.4.7.   Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.4.8.   Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî 

ve mitolojik ögeleri belirler.
A.4.9.   Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
A.4.10.   Metinde yazarın bakış açısını belirler.
A.4.11.  Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların 

yansımalarını değerlendirir.
A.4.12.   Metni yorumlar.
A.4.13.   Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.4.14.   Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini 

sıralar.
A.4.15.   Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. (MEB 2018: 

19-26)

Alıcı dil becerilerinden dinleme ise C harfiyle sembolize edilen “Sözlü 
İletişim” kazanım alanı başlığına bağlı olarak 2 rakamıyla temsil edilmiştir. 
Dinlemede ise 8 kazanım söz konusudur. Bunlar:

C.2.1.   Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
C.2.2.   Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.
C.2.3.   Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.
C.2.4.   Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.
C.2.5.   Dinlediklerini özetler.
C.2.6.   Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.
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C.2.7.   Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.
C.2.8.   Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının 

geçerliliğini sorgular. (MEB 2018: 27-29)

Okuma ve dinleme kazanımları incelendiğinde anlamaya dayalı kazanım-
lar olduğu, alıcı dil becerilerine yönelik yeterliliklerin hedeflendiği ve birikim 
kazanma amacına matuf bir anlayış benimsendiği görülecektir. Özellikle ge-
rekli görülen hâllerde her bir kazanımın altında programda, kazanımın çerçe-
vesini ve içeriğini detaylandıracak bilgilere yer verilmiştir. Böyle ders kitabı 
yazarına, öğretmene ve ilgilere kazanımların daha sağlıklı gerçekleşmesi için 
gerekli yönlendirmeler de yapılmıştır.

Kazanımlar incelendiğinde bir yandan edebiyat eğitimi bağlamında tür 
bilgisi, bir yandan edebiyat tarihiyle ilgili bilgiler verilmeye; bunun yanında 
edebiyat tahlili dediğimiz edebî metinlerin içeriğine nüfuz etme, metni edebî 
dilin özelliklerini dikkate alarak anlamlandırma ve metinle oluşturucu, yani 
şair/yazar arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olduğu görülecektir. Ayrıca dil 
bilgisi çalışmalarının da metinden hareketle yapılması gerekliliğine de vurgu 
vardır. Özellikle okuma kazanımlarında evrensel ve millî değerlere karşı far-
kındalık oluşturmaya yönelik dikkatler de söz konusudur. Yine kazanımlarda, 
söz varlığını geliştirmeye yönelik amaç ilk planda dikkat çekmektedir. Bunun 
yanında tür bilgisi, konu-tema tespiti, açık-örtük iletiyi bulma, eser ile orta-
ya çıktığı tarihsel dönem bağlantısı, çatışmalar, olay örgüsü, ahenk unsurları, 
mekân özellikleri, şahıs kadroları vb. gibi hususiyetlere de vurgu vardır.

Edebiyat eğitiminde, öğretim programları öğrenciye edebiyat bilgisi ka-
zandırırken asıl hedef onu bir yaşantının içerisine sokabilmesidir. Bu nedenle 
kazanımların beceri merkezli olması, edinilen bilgi ve teorilerin uygulamaya 
dönüşmesi, bu sayede edebî zevkin ve estetik bir anlayışın teşekkül etmesi 
önemlidir. Örneğin öğrenci olay hikâyesini bir tür olarak o türün en seçkin 
örneği üzerinden öğrendiğinde, kendisi de bu tür bir eser vücuda getirmek için 
bir şevk duyacak ve bu doğrultuda bundan sonraki öğrenme yaşantısını yapı-
landırıp hayat boyu sürdürecektir. Ancak bu takdirde gerçek manada edebiyat 
eğitimi amacına ulaşmış olacaktır. Çünkü edebiyat bilindiği ve zannedildiği 
gibi akademik bir dersin sınırları içerinden hayata bakılan bir pencere değildir. 
Bilakis bir hayat tarzıdır ve yaşanılan bir hayatın edebî eserlerin prizması ar-
kasından görülmesi ve gösterilmesidir. Aslında bu potansiyel pek çok insanda, 
doğru ifadeyle doğuştan güzelliklerle mücehhez bir surette dünyaya gelen her 
insanda olmakla birlikte, öğrenme yaşantıları ve yanlış uygulamalar bu duru-
mu ortadan kaldırmakta ve eğitim, bu tür bir öğrenim serüveni yaşamış kişiler 
için gölge etme yani ket vurmanın ötesinde başka bir işe yaramamaktadır.
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Kişideki edebî ve estetik zevk potansiyelini ortaya çıkaracak bir edebiyat 
eğitimi ve öğretimine ihtiyaç vardır. Bu da etkili bir şekilde geliştirilmiş öğ-
retim programları ve bu programlar rehberliğinde yazılmış ders kitapları sa-
yesinde mümkün olacaktır. Özellikle program oluşturma sırasında belirlenen 
kazanımların doğru ve etkili bir şekilde belirlenmesi ve bu kazanımları ders 
kitapları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlerin doğru strateji, 
yöntem ve teknik kullanması son derece önem arz etmektedir.

4.2. Üretici Dil Becerileri Kazanımlarına Dair Bulgular ve Yorum

Tablo 3 Üretici Dil Becerisi Kazanım Tablosu

Kazanım Kazanım Sayısı
1. Yazma 12

     2. Konuşma 17

“2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nda tablo 3’te 
görüleceği üzere üretici dil becerilerinden yazma ve konuşma becerilerinin 
toplam 29 kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan 12 kazanım yazma alanında,17 
kazanım da konuşma alanında yer almaktadır. Öğretim programının “Konu, 
Kazanım ve Açıklamalar” başlığı incelendiğinde üretici dil becerilerinden 
yazma kazanım alanı B harfiyle simgelenmiştir. Kazanımlardan 1’den 12’ye 
kadar sıralanmış; gerekli görüldüğü hâllerde her bir kazanımın altına kazanı-
mın çerçevesini ve içeriğini gösterir açıklamalara da yer verilmiştir.

Üretici dil becerilerinden olan yazma kazanımları programda şu şekilde-
dir:

B.1.   Farklı türlerde metinler yazar.
B.2.   Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef 

kitleyi belirler.
B.3.   Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
B.4.   Yazacağı metni planlar.
B.5.   Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.
B.6.   Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.
B.7.   İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.
B.8.   Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır.
B.9.   Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.
B.10.   Yazdığı metni gözden geçirir.
B.11.   Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.
B.12.   Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır. (MEB 2018: 26-27)
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Üretici dil becerilerinden konuşma ise C harfiyle sembolize edilen “Sözlü 
İletişim Kazanım” alanı başlığına bağlı olarak 1 rakamıyla temsil edilmiştir. 
Konuşmada ise 17 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımlar şu şekildedir:

C.1.1.   İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini 
belirler.

C.1.2.   Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.
C.1.3.   Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.
C.1.4.   Konuşma metnini planlar.
C.1.5.   Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.
C.1.6.   Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.
C.1.7.   Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
C.1.8.   Konuşma provası yapar.
C.1.9.   Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek 

konuşur.
C.1.10.   Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.
C.1.11.   Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.
C.1.12.   Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.
C.1.13.   Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.
C.1.14.   Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip 

etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır.
C.1.15.   Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.
C.1.16.   Konuşmasında süreyi verimli kullanır.
C.1.17.   Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır. (MEB 

2018: 27-29)

Üretici dil becerisi alanını oluşturan yazma ve konuşma kazanımlarının, 
öğrencinin alıcı dil becerileri aracılığıyla elde ettiği birikimleri kullanabilme-
lerine imkân sağlayan kazanımlar olduğu görülecektir. Öğrenci; okuma ve 
dinleme yoluyla kazandığı birikimi, yazma ve konuşma beceri alanlarını kul-
lanarak dış dünyaya yansıtacaktır. Edebiyatın farklı türlerinde metin yazması 
ve bu kazanıma yönelik olarak ele alacağı konuyla ilgili gerekli ve yeterli 
hazırlık yapması, kaynaklara ulaşması, özetleme ve not alma gibi etkili yaz-
mayı sağlayacak farklı teknikleri kavraması öğrencinin üretici dil beceri ala-
nına dönük gayretlerini ve yeterliliklerini göstermektedir. Yine metin türünün 
özelliğine uygun olarak söz varlığı, dil ve anlatım özelliklerinin kullanılması 
öğrencinin hem metin türlerini etkili kavrayıp kavramadığını hem de yaratı-
cılık ve özgünlük konusunda yeterliliğini ortaya koyacaktır. Ürettiği metni 
dil bilgisi, imla ve noktalama işaretleri yönünden gözden geçirmesi, etkili bir 
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anlatımda bulunması gereken özellikler açısından incelemesi, bir metni metin 
yapan özellikler bağlamında değerlendirebilmesi, üslup ve tür özellikleriyle 
yazı okunaklılığı ve sayfa düzeni gibi dış plana ait hususlar yönünden ayrıntılı 
gözden geçirebilmesi öğrenciye büyük kazanımlar sağlayacaktır. Ancak bütün 
bu amaçlara dönük kazanımların yanında, belki de öncesinde, aynı zamanda 
bir öğrenme stratejisi de olan tekrarın önemini dikkate alarak farklı yazarlar 
tarafından oluşturulmuş farklı edebî türlerdeki metinleri başlangıçta taklit ede-
rek daha sonra da o metinlerden ilham almak suretiyle farklı türlerde metinler 
oluşturabilmeye yönelik kazanımların da olması, öğretim programının üretici 
dil becerileri açısından gerekliliğiydi. Ne yazık ki böyle bir kazanıma yer ve-
rilmemiş ve taklidin öğrenmede aslında bir basamak olduğu düşüncesi göz 
ardı edilmiştir denilebilir. Bu durum kazanım ifadesi olarak belirtilmese bile 
üretici dil becerileri kazanımlarının açıklamasının yapıldığı veya çerçevesinin 
çizildiği, bir anlamda öğretmene ve ders kitabı yazarına kılavuzluk eden bö-
lümlerde en azından bir metnin öğrencinin kendi kelimeleriyle yeniden yazıl-
ması ya da bir metni farklı bir türde tekrar yazma şeklinde bir teknik ve yazma 
yolu olarak bahsedilmesi gerekirdi. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek’in Canım 
İstanbul şiirinin duygu ve düşünce dünyasına giren öğrenci, bu şiirin kendinde 
çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri bir deneme formunda dile getirebilir. Yahut 
da Ömer Seyfettin’in Pembe İncili Kaftan hikâyesini okuyan bir öğrenci bura-
dan esinlenerek bu hikâye bağlamında Türk’ün feragat ve faziletini anlatan bir 
şiir veya bir manzume kaleme alabilir. Bu gibi uygulamalar bir yandan etkin 
öğrenmenin izlediği basamakların gereği olarak bilinenden bilinmeyene doğ-
ru bir öğrenme sürecini yaşarken diğer yandan da yaratıcılığa ya da özgünlüğe 
giden yolun başlangıçta taklit ve tekrardan geçtiği gerçeğine ulaşacaktır. Yine 
öğrenci, üretici dil becerisi alanlarından olan konuşma kazanımında da aynı 
şekilde vurgu, tonlama ve beden dilini etkili kullanma yolunun, bu konuda 
temayüz etmiş örnek şahsiyetlerin, meşhur hatiplerin ve tiyatrocuların örnek 
alınması ve başlangıçta taklit edilmesinden geçtiğini fark etmelidir.

5. Sonuç

“2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”, kazanım alanları 
ve sürelerini bir tablo hâlinde okuma, yazma ve sözlü iletişim başlığıyla ver-
miştir. “2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”, alıcı ve üretici 
dil becerilerine göre incelendiğinde programın, alıcı dil becerilerinden okuma 
ve dinlemeyi toplamda 66 kazanımla karşıladığı, üretici dil becerilerini yani 
yazma ve konuşmayı, 29 kazanımla ifade ettiği görülmüştür. Buna göre yeni 
program, okuma ve dinleme yoluyla gerçekleşen anlama becerisine yani alıcı 
dil becerisine, konuşma ve yazma yoluyla gerçekleşen anlatma dil becerisine, 
yani üretici dil becerisine oranla iki kattan daha fazla kazanım ayırmıştır. Bu 
durumda programın alıcı dil becerilerini merkeze alan, öncelikle dil girdisi 
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sağlamaya ve yeterince birikim kazandırmaya çalışan bir anlayış içerisinde 
olduğu söylenebilir. Üretim için birikim ve gelişim şart olmakla birlikte, ne 
kadar birikim olursa olsun üretime yönelik yeterince uygulamanın olmama-
sı o birikimin beceri boyutuna dönüşmemesi ve işlevsel olmaması anlamı-
na gelecektir. Üstelik edebiyat eğitimi gibi münhasıran öğrenme yaşantıları, 
uygulamalar ve dilin farklı bağlamlarda ve yeterince kullanımıyla etkili hâle 
geleceği bilinen bir alanda üretici dil becerilerine götüren kazanımları ayrıntılı 
bir şekilde yansıtmak önemli bir husustur. Bu çerçevede programın uygulama 
boyutunda, bütün bu dikkatlerin ve değerlendirmelerin göz önünde bulundu-
rulması öğrenme-öğretme sürecini olumlu etkileyecektir.
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ARKAİK BİR ÖDÜNÇLEME: VAZGEL- FİİLİ

Mustafa SARI*

1. Giriş

Sözcükler, ilk bakışta, sadece ses, biçim ve anlama ilişkin bilgiler sunar. 
Sözlü iletişimde, işitme ve anlama yoluyla algılayabiliriz bu bilgileri. Yazı-
lı iletişimde ise görme duyumuz da devreye girer. Ancak kabul edilmelidir 
ki detaylı bir inceleme yapıldığında, her sözün ses, biçim ve anlam dışında 
başka bilgiler de taşıdığı görülecektir. Sözcükler üzerinde yapılan detaylı in-
celemeler sayesinde, bugün, dil biliminin birçok alt dalı oluşmuştur. Örneğin 
çağrışımsal anlam (Özsoy vd. 2011: 56) bir yandan anlam bilimi diğer yan-
dan ruh dil bilimiyle (psikolinguistik) yakından ilgilidir. Küçükken boğulma 
tehlikesi geçiren biri için deniz, ırmak ya da nehir sözcüklerinin çağrışımsal 
anlamı olumsuz olacaktır. Öte yandan, aynı sözcükler, sürekli yüzerek ya da 
balık tutarak suda vakit geçiren biri için olumlu bir çağrışım içermektedir. 
Sözcükler ve insan psikolojisi arasındaki sıkı ilişki, bugün çok sayıda akade-
mik çalışmanın konusudur. Benzer biçimde bir yönüyle felsefe, bir yönüyle 
psikoloji bir diğer yönüyle de dilin çalışma alanına giren söz-eylem kuramı 
(Kılıç 1990: 250) da sözcelerin edimsel anlamlarıyla ilgilenir. Konuşucu ve 
dinleyici arasında, sözü eyleme dönüştüren süreci ve bu sürecin sebep-sonuç 
ilişkisini inceler.

Öte yandan sözcükler, içinde doğup büyüdükleri hatta omuz verip kuşak-
tan kuşağa taşıdıkları kültüre ait bilgiler de içerir. Örneğin Dede Korkut Hikâ-
yeleri’nde ak ve kara sözcüklerinin taşıdığı kültürel değerler, sözcüklerin ses 
ve biçim özelliklerinden başka ve derin anlamlar sunar bize. Benzer biçimde 
deyim, atasözü, şiir, şarkı ve türkülerimizde gönül ya da yürek sözcüklerine 
toplum olarak yüklediğimiz anlamlar, bu sözcüklerin ses ve biçim özellikle-
rinin ötesinde ve uzağındadır. Bu itibarla sözcükler bir yandan dil biliminin, 
öte yandan sosyolojinin konusudur. Bu iki çalışma alanın birleştiği toplumsal 
dil bilimi (sosyolinguistik) de ses, biçim ve anlam özelliklerinden ziyade söz-
cüklerin toplumsal değerlerine odaklanır. Örneğin Türkçe ya da Fransızcadaki 
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sen ve siz zamirleri, konuşurlarına sosyolojik bilgiler de aktarır. Bu bilgiler, 
toplum nazarında sözcüklerin diğer özeliklerinden çok daha muteberdir. Da-
hası, toplumun itibar ettiği bu bilgilerin iletişimde göz ardı edilmesi, çoğu 
zaman çatışmayla sonuçlanır. Dile ilişkin tabu, toplumsal statü, cinsiyet ya da 
eğitim durumu ile sözcükler arasında da güçlü bir ilişki vardır. Bütün bunlar 
toplumsal dil biliminin çalışma alanıdır.

Dil ilişkilerine ait bilgiler de sunar, sözcükler. Bir sözcüğün yerli mi ya-
bancı olduğu, yabancıysa hangi dilden geldiği, tarihin hangi döneminde, ni-
çin ödünçlendiği, ödünçlemenin dilde doğurduğu sonuçlar ve tarihsel süreçte 
ödünçlemenin gösterdiği ses, biçim ve anlam özellikleri, bugün neredeyse 
ayrı bir bilim dalı olarak gelişen dil ilişkilerinin (language contact) ana çalış-
ma konusudur.

Bu çalışmada, Türk dilinin tarihȋ dönemlerinde dil ilişkilerine bağlı or-
taya çıkan ve yıllarca yaygın olarak kullanılan vazgel- biçimi incelenecektir. 
Çalışmada, bugün standart Türkçede yerini vazgeçmek biçimine bırakan bu 
arkaik ödünçlemenin tarihsel gelişimi ve her iki sözcüğün tarihsel süreçte gös-
terdikleri özellikler ele alınacaktır.

Güncel Türkçe Sözlük’te vazgeçmek ve vazgelmek sözcüklerinin köken-
leri hakkında verilen bilgiler çelişkilidir. Sözlükte anlamdaş olduğu vurgula-
nan her iki kelimenin tarihȋ metinlerde geçen biçimleri ve bunların kullanım 
sıklıkları nasıldır? Bugün vazgeçmek standart Türkçede yaygın biçimde kul-
lanılırken vazgelmek niçin ölçünlü dilde hayat bulamamıştır? Tarihî metinler 
bu konuda bilgi sunar mı? Anlamdaş olan biçim birimlerinde öncelik sonralık 
ilişkisi ya da hangi biçimin daha eski olduğu tespit edilebilir mi?

Çalışmada kullanılan örnekler, basılı ya da genel ağda kullanıma açık 
olan eski metinler ve tarihî sözlüklerden taranmıştır. Genel ağdaki metinler, 
bilgisayar ortamında “bul” tuşu ile taranmış ve sözcüklerin kullanım sıklıkları 
tespit edilmiştir. Basılı metinlerde geçen örnekler ise çalışmaların sözlükleri 
ya da indekslerinin taranmasıyla elde edilmiştir. Taramada hem manzum hem 
de mensur çok sayıda eser kullanılmış, elde edilen örnekler kronolojik olarak 
sıralanmıştır.

2. Arkaik Bir Ödünçleme: Vaz Gel- Fiili

Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında kullanıma açık olan Güncel 
Türkçe Sözlük’te anlamdaş olduğu belirtilen vazgeçmek ve vazgelmek sözcük-
lerinin kökenine ilişkin verilen bilgiler çelişkili görünmektedir. Sözlükte vaz-
geçmek şöyle açıklanmıştır:

Vazgeçmek Farsça vāz + Türkçe geçmek. 1. -den Kendi hakkı saydığı bir 
şeyi artık istemez olmak. 2. -den Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi 
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artık yapmaz olmak: “Ben bu sevdadan vazgeçmez iken / Gizli gizli haber 
salıp durmasın” - Halk türküsü. 3. -den Niyetten veya karardan dönmek, 
caymak: “Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?” - 
Abdülhak Şinasi Hisar.

Ayrı bir madde başı yapılan vazgelmek sözcüğünün kökeni hakkında bilgi 
verilmezken, halk ağzında kullanıldığı vurgulanmıştır. Bu bilgi, doğal olarak 
bizi, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne yönlendirmiştir. Genel ağdaki aynı 
sayfadan ulaşılan Derleme Sözlüğü’nde, sözcüğün Gümüşhane’den (Uluşi-
ran-Şiran) derlendiği kaydedilmiştir.

Sözcüğün kökenine ilişkin ulaşabildiğimiz en eski kaynak Amasyalı Şeyh 
Mahmut bin İbrahim’in 15. yüzyılda kaleme aldığı Miftahü’l-Lüga adlı eseri-
dir. II. Beyazıt’a sunulan Farsçadan Türkçeye sözlükte, sözcüğün Farsçadan 
geçtiği belirtilmiştir: Vâz Âmaden (Fa.) Vazgelmek. Sözcük, esasında, kay-
nak dilde, bâz âmeden biçimindedir. Eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine 
geçişte sık görülen söz başı b>v değişimi yabancı kökenli bu sözcük için de 
geçerlidir. Öte yandan sözcüğün yarı tercüme alıntı olduğu da söylenebilir.

Sözcük, 16. yüzyılda Afyonkarahisarlı Hasan bin Hüseyin İmadüddin ta-
rafından (Farsçadan Türkçeye) hazırlanan Şamilü’l-Lüga adlı eserde de Fars-
ça güvaziden sözünün açıklamasında kullanılmıştır: Güvazîden (Fa.): vazgel-
mek. Yine vazgelmek sözü, 16. yüzyılda Sofyalı Ni’metullah tarafından kale-
me alınan Lügat-i Ni’metullah adlı sözlükte güvajiden ve güdaşten sözlerinin 
açıklamasında geçmektedir.

Güvâjîden (Fa.) Vazgelmek.

Güdaşten (Fa.) Vazgelmek ve bir yerden bir yere göçmek.

Benzer biçimde sözcük, 16. yüzyılda Musa Merkez Efendi oğlu Mehmet 
Efendi’nin hazırladığı Arapçadan Türkçeye Babüsü’l-Vasıt adlı sözlükte de 
geçmektedir: İnhicaz (Ar.) Kişi nesneden yığlınmak vü vazgelmek. 17. yüz-
yılda yazılmış Müntehab-ül-Lüga adlı sözlükte, Arapça berâet sözünün açık-
lamasında da kullanılmıştır: Berâet (Ar.): Nesneden vazgelmek, kurtulmak. 
Yine sözcük, Mütercim Asım’ın tercüme ettiği Bürhan-ı Katı’ adlı sözlükte 
de Farsça bir kelimenin açıklamasında geçmektedir: Astin Efşanden (Fa.): 
Bil-külliye terk ve ferağat eylemek ve vazgelmek.

1732’de hazırlanan ancak 1810’da basılan Lehçetü’l-Lügat’te (Kırkkılıç 
1999) vazgelmek sözü madde başı yapılmıştır. 1876 tarihli Lehçe-i Osmanî’de 
(Toparlı 2000) madde başı yapılmayan vaz gelmek sözü, vazgeçmek biçim bi-
riminin açıklamasında şu şekilde kullanılmıştır: Vazgeçmek: f.l. Bâz-âmeden, 
vaz gelmek gibi boşlamak, bırakmak, terk, feragat, rafz, keff-i yed etmek, hali 
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olmak. Eserde, sözcüğün kökeni hakkında bilgi verilmemiş; (f.l.) kısaltmasıy-
la fiil-i lazım yani geçişsiz fiil olduğu vurgulanmıştır.

Kamus-ı Türki’de (Sami 1317) vaz sözcüğünün “geri, feragat, terk” an-
lamlarında Farsçadan ödünçlendiği belirtilmiş, aynı madde başında hem vaz 
geçmek hem de vaz gelmek sözcükleri verilmiştir. Sözcük, genel ağda kullanı-
ma açık olan Kubbealtı Lügati’nde hem halk şiirinden hem de divan şirinden 
verilen örneklerle açıklanmıştır:

Vazgelmek birl. geçişsiz f. (-den) E. T. Türk. ve halk ağzı. Vazgeçmek: 
İşittim sevdiğim vazgelmiş benden / Giderim gurbete daha nem kaldı 
(Karacaoğlan). Gönül senden kesilmez sen cefâdan vazgelmezsin 
(Şeyhülislâm Yahyâ). Hele çoktan beri vazgelmiş idim cânımdan / Âkıbet 
aldı o meh-rûyu dahi yanımdan (Esrar Dede).

İlginç biçimde, vazgeçmek sözü Tarama Sözlüğü’nde (1996) kayıtlı değil-
ken vazgelmek çok sayıda örnek verilerek madde başı yapılmıştır. Üstelik aynı 
kökten türeyen vazgele ve vazgetirmek biçimleri de ayrı birer madde başıdır. 
Türkçede geç- sözü, kendi başına zaten ‘vazgeçmek’ anlamında kullanılabil-
mektedir. Bununla ilgili örnekler Tarama Sözlüğü’nde kayıtlıdır. Bu durum, 
vazgeç- biçiminin yaygın olarak kullanılmasını engellemiş olabilir. Sözlükte 
vazgel- biçimini tanıklayan örnekler şöyledir:

Vazgele: Vazgeç, bırakıver. Ehya: (Far.) vazgele demektir. Feragat eyle 
manasına (Et-Tuhfetü’s-Seniyye, XVI. yüzyıl)

Vazgelmek: Vazgeçmek, feragat etmek.

Her kim bu hali bilir kendözünden vazgelür. (Yunus Emre Divanı, XIII-
XIV. yüzyıl)

Cevreyle gerek, gerek kıl naz / Aşkından ölünce gelmezem vaz (Leyla vü 
Mecnun, XV. yüzyıl)

Belki kendi vücudundan vazgele. (Müzekk-in-Nüfus, XV. yüzyıl)

Zira ki yiğitler kimsenin söziyle amel eylemezler ve ayruk kişi söziyle 
yeğinlikten vazgelmezler. (Kabusname Tercümesi, XV. yüzyıl)

Andan vazgelmek gerek. (A’ceb-ül-Acaib, XV. yüzyıl)

Kamu da’vilerden vazgel, imdi. (Kemal Ümmi Divanı, XV. yüzyıl)

Vazgeldi cana dilber, tir-i müjgân urmadan / Anlamıştı ol peri-suret meğer 
urgunluğum. (Baki Divanı, XVI. yüzyıl)

Dedim ey çok sevdiğim cevr ü cefadan vazgel. (Cem Divanı, XV. yüzyıl)



535Mustafa SARI

Davud pîr ve nâtüvan olup uhdesinden gelimediği ecilden ihtiyarıyle 
vazgelip mahlûl olduğu ecilden Seyyit Sefer Şah’a tevcih olundu. (Şer’iyye 
Sicilleri, XV.-XVI. yüzyıl)

Burusa’ya gelelden beri çiftlikten dahı vazgelmiş imiş. (Şer’iyye Sicilleri, 
XV.-XVI. yüzyıl)

Ahmed bin Hamza, cibayet-i mezbureden vazgelüp feragat ettiği içün Ali 
bin Musa’ya tevcih olundu. (Şer’iyye Sicilleri, XV.-XVI. yüzyıl)

Bihude hareketten vazgel, hûpluğuna i’timat etme. (Ferec Ba’d-eş-Şidde, 
XV. yüzyıl)

Benim tonlarım sana münasip değil, bu sözden vazgel, sabah gel, sana bin 
kızıl ve bir kat ton vereyim. (Ferec Ba’d-eş-Şidde, XV. yüzyıl)

… Senin kızın rahip ile gizli söyleşirken rast geldim fülan gün, beni gördükte 
söyleşmekten vazgeldiler. (Ferec Ba’d-eş-Şidde, XV. yüzyıl)

Şimdiden terk edip vazgelseñe. (Maârifname, XV. yüzyıl)

Kadılıktan kendi iradetinle vazgel, dedi, ol dahi vazgeldi (Tarih-i İbni Kesir 
Tercümesi, XV. yüzyıl)

Ve söz keleciden vazgeldim. (Gülistan Tercümesi XV. yüzyıl)

… Ve eğer vazgelmezseñiz elbette sizi taşlaruz. (Cevahir-ül-Esdaf, XV. 
yüzyıl)

Andan ayruk zikr ü teşbih yok bana / Vazgeldim kamudan önden sona 
(Camasbname, XV. yüzyıl)

Vâz Âmaden (Fa.) Vazgelmek. (Miftah-ül-Lüga, XV. yüzyıl)

Kandadır anlar ki dünya ve mafiha ile tena’um ederler idi, anlar gittiler ve 
dünyadan vazgeldiler. (Menazır-ül-Avalim, XVI. yüzyıl)

Sana ganc ü nazdan gel vazgel dir kimse yok / A benim sevdiğim nazın dahi 
oranı var. (Nihani Divanı, XVI. yüzyıl)

Hublardan vazgelmek yok Nihani ölmedin / Hasıl olmaz gitti bu bitmeyesi 
onmayası. (Nihani Divanı, XVI. yüzyıl)

Olar ki dünyadan el çekmedi vü gelmedi vaz / Katında ehl-i dilin kaçan ola 
mahrem-i raz (Nihani Divanı, XVI. yüzyıl)

Güvazîden (Fa.): vazgelmek. (Şamil-ül-Lüga, XVI. yüzyıl)

Güvâjîden (Fa.) Vazgelmek. (Lügat-i Ni’metullah, XVI. yüzyıl)

Güdaşten (Fa.) Vazgelmek ve bir yerden bir yere göçmek. (Lügat-i 
Ni’metullah, XVI. yüzyıl)
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İnhicaz (Ar.) Kişi nesneden yığlınmak vü vazgelmek. (Babüs-ül-Vâsıt, 
XVI. yüzyıl)

Her ne cevrin var ise eyle Figani bendene / Tek rakibe ey sanem mihr ü 
vefadan vazgel. (Figani Divanı, XVI. yüzyıl)

Tebâ (Fa.): Ko, vazgel demektir. (Et-Tuhfet-üt-Seniyye, XVI. yüzyıl)

Bihil (Fa.): Emirdir, ko, vazgel manasına. (Et-Tuhfet-üt-Seniyye, XVI. 
yüzyıl)

Anın üzerinde hakkım var ise cümlesinden vazgelüp andan razı oldum. 
(Rahat-ül-Ervah, XVI. yüzyıl)

Gel beri vazgel bu sevdadan / Sana ne faide bu gavgadan (Şah u Geda, XVI. 
yüzyıl)

Nice vazgeleyim zülfün telinden (Pir Sultan Abdal, XVI-XVII. yüzyıl)

Kerem eylen vazgeliñ deyü yalvarırdı. (Solakzade Tarihi, XVII. yüzyıl)

Eski sevdiğimden vazgeldim ise / Yenile sevdiğim andan ziyade 
(Karacaoğlan, XVII. yüzyıl)

Cihandan vazgelir, ayrılmam senden / Meğer kellem düşe meydan içinde. 
(Karacaoğlan, XVII. yüzyıl)

Aşk-ı dilberden Atai vazgelmez gönlümüz / Bülbül-i şeyda eder mi verd-i 
ra’nadan ferağ. (Atai Divanı, XVII. yüzyıl)

Ölürüm vazgelmem sevgili yardan. (Kayıkçı Kul Mustafa, XVII. yüzyıl)

Berâet (Ar.): Nesneden vazgelmek, kurtulmak. (Müntehab-ül-Lüga, XVII. 
yüzyıl)

Astin Efşanden (Fa.): Bil-külliye terk ve ferağat eylemek ve vazgelmek. 
(Bürhan-ı Katı’ Tercümesi, XVIII-XIX. yüzyıl)

Vazgetirmek: Vaz geçirmek. Komaz odu gitmeğe vazgetürür / Yine bu od 
sakin olup oturur (Garipname, XIV. yüzyıl)

Günay Karaağaç, Dilbilimi Terimleri Sözlüğü’nde (2013: 214) vazgel- ve 
vazgeç- biçimleri arasındaki ilişkiyi bulaşma (contamination) olarak açıkla-
maktadır:

bulaşma: Sözlerin bazen ses, bazen anlam, bazen de hem ses hem anlamca 
birbirlerine karışmaları, birbirlerini etkilemeleri olayıdır. Anlam bakımından 
karşıtlık, yakınlık, eşlik vb. bağlantısı içinde bulunan, yani aynı ortamları 
paylaşan sözlerin birbirlerini etkilemesi, bulaşma olarak bilinir. Sözlerden 
birinin diğerine hem biçim hem de anlam bakımından etkide bulunması 
olayıdır. Eski Türkçe kiçi sözü, anlam bakımından karşıtı olan ve birlikte 
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sıkça kullanılan bedük sözünün etkisiyle kiçi bedük > kiçik bedük > küçük 
büyük ‘küçük büyük”, tenri taala > tanrı taala “yüce tanrı”, atıg tetük > 
atik tetük “hızlı, çabuk” vb. Bulaşma, eş sesliler arasında anlam bulaşması 
olarak da ortaya çıkabilir: direkt git- < İng. direct “doğrudan doğruya”, Far. 
bâz âmâdan ‘dönmek’ > vâz âmâdan > TT vaz gelmek; Far. bâz (vaz) gâştân 
> TT vaz geçmek.

Anlamdaş ve biçim bakımından birbirine çok yakın olan vazgel- ve vaz-
geç- biçimlerinden hangisi daha eskidir? Sözcüklerin en eski biçiminin tes-
piti için tarihsel kayıtlar ve kullanım sıklığına başvurulabilir. Bu iki ölçütten 
yararlanarak biçim birimleri arasındaki öncelik sonralık ilişkisini belirleye-
biliriz. Yazılı metinlerde kayıtlı olan en eski biçimi bulabilmek için tarihsel 
metinler ve sözlükler gözden geçirilmeli; yine kullanım sıklığının tespiti için 
tarihî metinler taranmalıdır. Yukarıdaki tarihî sözlüklerde görüldüğü üzere, 
vazgeç- biçimi sadece Lehçe-i Osmanî ve Kamus-ı Türki’de kayıtlı iken vaz-
gel- ulaşabildiğimiz bütün sözlüklerde geçmektedir.

Aynı bakış açısıyla tarihî metinler üzerinde taramalar yapılmış, hangi bi-
çimin daha eski ve hangisinin kullanım sıklığının daha yüksek olduğu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Vazgel- biçimine ulaşabildiğimiz en eski kaynak, Yunus 
Emre Divanı’dır (Tatçı 1990:21). Eserde sadece vazgel- biçimi geçmektedir:

Söz issi sözin alur sûret toprakda kalur 
Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür

15. yüzyılda kaleme alınan telif ya da tercüme eserlerde sözcüğün kulla-
nım sıklığı artmıştır. Şeyhoğlu Mustafa’nın kaleme aldığı Kenzü’l-Küberâ ve 
Mehekkü’l- Ulemâ (Yavuz 1991) adlı eserde vazgeç- biçimi yoktur; vazgel- 
ise şu örnekte olduğu gibi kullanılmıştır:

Nefs dilegin virmeye ve şehvet leẕẕetinden vaz gele. (16a-8)

15. yüzyıl şairi Celili’nin Hüsrev ü Şirin (Nas 2019:275) adlı mesnevisin-
de vazgel- biçimi kullanılmışken vazgeç- biçimi yoktur:

Celı̄̇lı̄̇ vaz gel bu güft ü gūdan 
Elüñ çek dāmen[i] her arzudan

15. yüzyıl şairi ‘Aşki’nin Heft Peyker (Aytaç 2017) adlı mesnevisinde de 
vazgeç- biçimi kullanılmamışken vezgel- biçimi beş defa geçmektedir:

Olmaġa ol cānınıñ ‘ömri dirāz 
Ārzūsından diliniñ geldi vāz (s. 97)

Çoḳ belādur ādemîye işbu āz 
Kim diledi rāhat andan geldi vāz (s. 141)
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Kendüye lāyıḳ şeh-i çāker-nevāz 
Bulmadı çün bir kenîzek geldi vāz (s. 201)

Ol kenîz içün şeh-i çāker-nevāz 
Ārzū-yı ḫāṭırından geldi vāz (s. 203)

Ḫāliḳuma anda ḳılayın niyāz 
Ola kim benden bu sevdā gele vāz (s. 216)

Benzer biçimde Mihrî Hâtun Dîvânı’nda (Arslan: 2018) vazgeç- kullanıl-
mamıştır. Vazgel- biçimi ise 21 defa geçmektedir. Örnek:

Yok durur Mihrî bugün da‘vîye ma‘nî gösterür 
Vâz gel hercâyilerdür şimdiki yârânlar (s. 61)

Divanda yer alan bir murabbada her dörtlüğün son dizesinde tekrar edil-
miştir: “Ben de senden vâz geldüm vâz geldüm vâr hey” (s. 172). Başka bir 
murabbanın tekrar edilen son dizesinde de şöyle geçmektedir: “Ey cefâ-ḫû yâr 
senden vâz geldüm vâr hey” (s. 174)

Şirvanlı Mahmud’un Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi’nde (Yelten 1998) de 
vazgel- kayıtlı iken vazgeç- biçimi hiç kullanılmamıştır. Bu metin, nesir olma-
sı bakımından önemlidir:

Ol yaramaz işden vaz gele. (86b-21)

Allah’dan ġayrıdan vaz geldi (172b-9)

Sıḳâyadan vaz geldi. ‘Abbâs’a ısmarladı. (180b-17)

Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi Dîvânı’nda (Erünsal 2018: 220) da sadece vaz-
gel- biçimi geçmektedir:

Yaḳam çāk itdi çün ġayret yapışdum dāmen-i naẓma 
Egerçi vaz gelmişdüm cemı̄̇ʿ-i şiʿr ü inşadan

15. yüzyılda Mahmûd bin Kadî-i Manyas tarafından kaleme alınan Gülis-
tan Tercümesi’nde (Özkan 1998) vazgel- biçimi kayıtlıdır. Ancak vazgeç- fiili 
bulunmamaktadır:

Bir zamân ḫalḳdan ‘uzlet itdüm ve söz keleciden vaz geldüm (46b-7)

Cerrah Mes’ud’un 15. yüzyılda kaleme aldığı Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb 
(Uçar 2009: 107) adlı eserde vazgeç- bulunmazken vazgel- şu örnekte olduğu 
gibi kullanılmıştır:

…sen birez onadup itivėresin ve eger kim itivėrmegile yėrine varmaz (7) 
ise vazgelesin.
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15-16. yüzyıllarda yaşayan Firdevsî-i Rūmî’nin Süleymān-nāme-i Kebir 
(Şimşek 2013: 175) adlı eserinde de vazgeç- yoktur ancak vazgel- biçimi kul-
lanılmıştır. Örnek:

Bunlar daḫı Allah’a ṣıġınup söylemekden vazgeldiler.

Aynı eserin 6. ve 7. ciltlerinde (Babür 2013) de vazgel- tespit edilirken 
vazgeç- biçimi hiç kullanılmamıştır:

…Nevzerüñ ẕulmi ḫadden ki aşdı leşkeri arasına ḫilāf düşdi Rüstem-Dā-
sitān daḫı Nevzer ḫizmetinden vāz geldiler varmaz oldılar (s. 311).

…meger Şeyṭān ola diyüb Şāhı inandurdılar tā kim Şāh daḫı vāz gelüb 
söz dutdı (s. 341).

…leşker ḫalḳa ṭabl-ı asāyiş çalub cengden vāz gelüb ḫargāhlar bār u bün-
gāhlar dutulub üç biñ er daḫı ḳaçan düşmānuñ ardın sürüb gitdiler (s. 384).

15-16. yüzyıllarda yaşamış olan Şerifi’nin Şehname Çevirisi’nde (Kültü-
ral 1999) vazgel- ve vazgetür- biçimleri geçerken vazgeç- fiili bulunmamak-
tadır:

Yiğ oldur kim bu işden gelesin vâz 
Daḫı açmayasın bu perdeden râz (5653)

Bu sevdâdan getüresin anı vâz 
Ki göñli ol yaña itmeye pervâz (9563)

Vazgel- fiili 16. yüzyıl metinlerinde de oldukça yaygın biçimde kullanıl-
mıştır. Örneğin Sehabî Divanı’nda (Bayak 2017) vazgel- dört defa kullanıl-
mışken vazgeç- bulunmamaktadır. İlginç biçimde, vezin bakımından vazgel- 
biçiminin kullanımını gerektiren bir durum da söz konusu değildir. Sadece son 
örnekteki uyak, vazgel- biçimini zorunlu kılmaktadır:

Vâz gelmem yârdan her nice kim baña rakîb 
Ey Sehâbî cevr idüp âzârını terk eylemez (s. 78)

Ger tarîk-i ‘ışka sâlikseñ hevâdan vâz gel 
Ey Sehâbî menzil-i maksûda irmez bü‘l-heves (s. 84)

Gel tarîk-ı ‘ışka vâ‘iz güft ü gûdan vâz gel 
Hâl tahsîl it ki bunda assı itmez kâl u kîl (s. 106)

Bende za‘fından eger hıdmetüñe az gele 
Senden ey pâdişehüm sanma ki ol vâz gele (s. 148)
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16. yüzyıl şairi Behişti (Aydemir 2000: 446) de divanında vazgeç- biçi-
mini değil vazgel- sözünü kullanmayı tercih etmiştir. Bu tercihi gerektiren ne 
vezin ne de uyak zorunluluğu bulunmaktadır.

Ne lâzım söylemek sûfî baña vâz gel diyü meyden 
Seni ben söyledürmiyem elümde ihtiyâr olsa

Aynı yüzyılda yazılan Ahmed-i Rıdvan Divanı (Çeltik 2017: 125) da in-
celenen sözcüklerle ilgili benzer bilgiler sunmaktadır. Aşağıdaki örnekte de 
vezin ya da uyak bakımından vazgel- biçimini gerektiren bir durum söz ko-
nusu değildir:

Ben bu iki cihânda ʻaşḳuñda vâzgeldüm 
Terk-i cihân ider kim olur behâ yüzünde

16. yüzyıl şairi Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mihr ü Mâh (İçli 2017) adlı 
mesnevisinde de vazgel- 2 defa geçerken vazgeç- kullanılmamıştır:

Vāz geldüm hemı̄̇şe birlikden 
Yegdür ölmek baña bu dirlikden (s. 53)

Vāz gel anuñ ile ṣoḥbetden 
Ķurtul ey şeh bu gūne töhmetden (s. 8 3)

Şairin Divan’ında (Aksoyak 2017) da vazgel- 2 defa geçerken vazgeç- hiç 
kullanılmamıştır:

Çeküp dāmāne pāyum vaz geldüm iki ʿālemden 
Olaldan yār ile ara hem-āġūş ara hem-pehlū (s. 1071)

Bı̄̇-vefā nā-mihrbān hercāyı̄̇lerden vāz gel 
Bir hilāl-ebrū güzel bul bir ṭolınmaz māh sev (s. 1074)

Mostarlı Hasan Ziyâ’î, Şeyh-i San’ân Mesnevisi’inde (Gürgendere-
li:2017: 79) buraya kadar verilen örneklerin aksine vazgel- biçimini değil vaz-
geç- fiilini tercih etmiştir:

Nefsin ögretme şarâba her dem 
Vazgeçmek güç olur ey âdem

Benzer biçimde, 16. yüzyıl şairi Üsküplü Atâ da Tuhfetü’l-Uşşâk (Akso-
yak 2006) adlı mesnevisinde vazgeç- biçimini tercih etmiştir. Tespit edilen tek 
örnekte uyağın belirleyici olduğu görülmektedir.

Gel berü hırs u hevâdan vâz geç 
Key sakın işün gücün kalmaya geç (1225)
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Âhî Dîvân’ında (Kaçalin 2008: 65), vazgel- iki defa kullanılmışken vaz-
geç- bulunmamaktadır:

KIT‘A

Gel yeter rüsvâ-yı halk ol bir vefâsuz yâr içün 
Diñle sözüm aç gözüñ bu ibtilâdan vâz gel 
Yılduzuñ ol mâh ile alışmamışdur mâ-hasal 
ÂHİ’yâ gel bî-sitâre bu hevâdan vâz gel

Aynı yüzyılın bir başka şairi Vusûlî Dîvânı’nda (Taş 2010) vazgel- dört 
defa geçerken vazgeç- hiç kullanılmamıştır. Aşağıdaki örneklerde vezin ya da 
uyağın belirleyici bir etkisi yoktur:

Uymayınca ehl-i ‘ışka olmaz îmânuŋ dürüst 
Ėy mukallid ėdemezsin vâz gel taklîd aŋa (s. 51)

Elüŋ yu mâ vü menden ėy göŋül [gel] mâ-sivâdan geç 
Gider çün u çirâyı vâz gel her mâ-cerâdan geç (s. 63)

Hâsıl olmaz nesne bir tûl-i emeldür vâz gel 
Zülf-i miskîninden ėy dil rişte-i ümmîdi kes (s. 111)

Vâz gel saŋa birâder degmez ol Yûsuf-cemâl 
Vaslına tâlib anuŋ bî-had imiş dünyâsı çok (s. 129)

16. yüzyılın bir başka şairi Esiri de Pendname’sinde (Kutlar Oğuz 2018: 
307), vazgeç- değil vazgel- biçimini tercih etmiştir. Bu örnekte uyak belirle-
yici etkendir:

Sen andan evvel itme söze āġāz 
Ki evvel söylemekden eylegil vāz

Azmizâde Hâletî Dîvânı’nda (Kaya 2017: 183) da sadece vazgel- biçimi 
kullanılmıştır.

Vâz geldi Kays fikr-i vuslat-ı dil-dârdan 
Geçmedi aslâ gönül ammâ belâ-yı yârdan

16. yüzyılın bir başka şairi Gelibolulu Sun’î’nin Divan’ında (Yakar 2018) 
da vazgel- iki defa kullanılmışken vazgeç- tercih edilmemiştir:

Kabâdan vazgeldi dil bekâyiçün ‘abâ ister 
Kalender olmada göñli anuñçün ol fenâ ister (s. 62)

Nâsıhâ sen baña ol servden el çek dirsin 
Vaz gelme sen anuñ nâzını dirler el çek (s. 81)
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16. yüzyılda vazgel- biçiminin en sık kullanıldığı eser Edirneli Nazmî 
Dîvânı’dır (Üst 2018). Bu hacimli eserde vazgel- biçimi 30 defa kullanılmış-
ken vazgeç- hiç geçmemektedir:

Be hey gözi güzel güzel vefâlar it güzel güzel 
Nedür bu cevr vaz gel nedür bu itdügün cefâ (s. 162)

Be hey iki gözüm güzel güzeller içre bî-bedel 
Cefâdan imdi vaz gel hemîşe niçe bir cefâ (s. 163)

Divanda geçen murabbada her dörtlüğün sonunda ‘Gel cefâdan vaz gel 
hey bî-vefâ’ (s. 321) dizesi 5 defa tekrar edilmiştir. Metinde geçen diğer ör-
nekler şöyledir:

İrmez ol dilberün iy dil ayagın öpmege el 
O hevesden yüri var vazgel elden ne gelür (s. 1240)

Dirsen ki görem bir kerem a’yân-ı zamândan 
Nazmî o hevesden yüri var vazgel olmaz (s. 1387)

Hîç umma gönül bûs-ı dehânın o nigârun 
Var yok yire sa’y itme ana vazgel olmaz (s. 1388)

Agzın öpmek anmag istersen eger ol yâre sen 
Yok yire sözdür o Nazmî vaz gel ol sözi kes (s. 1499)

Varını hoş gör bu dem var varlıgun kadrini bil 
Yok yire ceng ü cedelden Nazmiyâ gel vazgel (s. 2179)

Divanda ayrıca, vazgel- redifli bir de gazel bulunmaktadır:

İy gönül şehbâzı sen var ol hümâdan vazgel

Ki; ol senün olmaz şikârun ol hevâdan vazgel

Dilberün çünkim vefâ itmez cefâ eyler sana 
Pes ne umarsın dilâ ol bî-vefâdan vazgel

Gün gibi rû[ş]endür ol olmaz hakîkat zerrece 
İy gönül hercâyî olan dil-rubâdan vazgel

Niçe bir ‘arz idesin seyl oldugın yaşun ana 
Rahmı yok anun sana ol mâcerâdan vazgel

Nazmiyâ çün ‘aşka düşdün ol onulmaz derddür 
Derd-mend ol derde sen fikr-i devâdan vazgel (s. 2196)



543Mustafa SARI

Metindeki başka bir murabbada ise “Hey benüm çok sevdügüm cevr ü 
cefâdan vazgel” (s. 2220) dizesi her dörtlüğün sonunda 7 defa tekrar edilmiş-
tir. Diğer örnekler ise şöyledir:

Vaz gelmez çün-kim ol dilber-i dil âzâr olmadan 
Vaz gelmek olmaz imdi sen dilâ zâr olmadan (s. 2685)

Yârdan sen Nazmiyâ meyl ü mahabbet umma hîç 
Yâr çün-kim vaz gelmez merdüm-âzâr olmadan (s. 2685)

16. yüzyıl şairi Birgivî Muhammed Efendi’nin mazmun Vasiyyet-nâ-
me’sinde (Özyaşamış Şakar 2006) vazgel- fiili geçmektedir ancak vazgeç- 
kullanılmamıştır:

Girü ḳan görse vaz gele namazdan 
Daḫı ṣavm-ıla itdügi niyazdan (1278)

Ulaşabildiğimiz metinlerden sadece Şâhî (Şehzâde Bâyezîd) Dîvânı’nda 
(Kılıç 2018) hem vazgel- hem de vazgeç- birlikte kullanılmıştır. İlk örnekte 
vazgeç- biçiminin tercihinde uyağın etkili olduğu görülmektedir:

Dil lebünden bûse eylerse temennâ itme kec 
Vir murâdın derdmendün nâz itme vaz gec (s. 56)

Var iken lutf u kerem zulm ü sitemden vazgel 
Her işün lâ-büd bilürsin hod cezâsı vardur (s. 66)

Dergehinde vazgel her dem dilâ feryâddan 
Bu meseldür kim vefâ gelmez şeh-i bî-dâddan (s. 101)

16. yüzyılın bir başka şairi Kalkandelenli Mu’îdî’nin Divan’ında (Tan-
rıbuyurdu 2018) da vazgel- 11 defa geçerken vazgeç- hiç kullanılmamıştır:

Vāz gelsün bülbül-i şūrîde ġavġādan n’olur 
Bāġ-ı ḫüsnüŋ ʿāşıḳa yiter bahāristān aŋa (s. 47)

Vaʿde-i vaṣlı unutduŋ yüzüme baḳmazsın āh 
Vazgeldüm senden iy ḳavli yalan iḳrārsuz (s. 165)

Çünki yoḳdur bu cihān bezminde bir feryād-res 
Billāh iy ney vāz gel feryādı ḳo ġavġāyı kes (s. 178)

Bî-vefā yārā ġam ü derdüm füzūndur şöyle kim 
Vāz gelmişdür devādan şimdi yārānum benüm (s. 263)

Divanda “vāz geldüm sevmezem” redifli bir de gazel bulunmaktadır:
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Ol ṣanem çün bî-vefādur vāz geldüm sevmezem 
Bî-vefā sevmek ḫaṭādur vāz geldüm sevmezem

Meyl ider her gördügine bir aḳar ṣudur hemān 
Şîvesi ancaḳ baŋadur vāz geldüm sevmezem

Çünki ol hercāî ʿahdin bozdı uyup düşmene 
Terkini urmaḳ revādur vāz geldüm sevmezem

Gāh nāle gāh girye gāh miḥnet gāh ġam 
Baŋa buŋlar ne belādur vāz geldüm sevmezem

Bu göŋül meh-pāreler mihrinde yüz aġardamaz 
Tāliʿüm ġāyet ḳaradur vāz geldüm sevmezem

İy Muʿîdî bî-bedeldür misli yoḳ yārüŋ velî 
Bî-vefā sevmek ḫaṭādur vāz geldüm sevmezem (s. 280)

Baki Divanı’nda (Küçük 1994: 218) da sadece vazgel- fiili kullanılmıştır:

Vaz geldi câna dil-ber tîr-i müjgân urmadan 
Anlamışdur ol peri-sûret meger vurgunlugum

16. yüzyılın bir başka şairi Figanî’nin Divan’ında (Cankurt 2015: 57)) 
vazgel- 6 defa kullanılmışken vazgeç- biçimi bulunmamaktadır. ‘Vazgel’ re-
difli gazel söyledir:

Ey göñül luṭf eyle gel feryâd u vâdan vaz gel 
Sen daḫı ey serv-i ḳad cevr ü cefâdan vaz gel

Firḳatüñle zâr zâr aġladuġum gören didi 
Var birini daḫı sev ol bî-vefâdan vaz gel

Leblerüñden bûse vir didüm nigâra didi kim 
Niçe söylersin daḫı olmaz recâdan vaz gel

Göñlüm alduñ nâz ile añma raḳîbüñ ḳahrını 
Ṣu gibi ey serv-ḳadd her sûya câdan vaz gel

Her ne cevrüñ var ise eyle Fiġânî bendeñe 
Tek raḳîbe ey ṣanem mihr ü vefâdan vaz gel

16. yüzyılın mensur eserlerinde de vazgel- biçiminin yaygın olarak kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. Örneğin Gülşen-i Şu’ara (Solmaz 2018) adlı tezki-
rede vazgel- 7 defa geçerken vazgeç- biçimi hiç kullanılmamıştır. Örneklerin 
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hepsinin eserin mensur bölümlerinde geçmiş olması önemlidir. Zira sözcüğün 
sadece şiirde değil nesirde de kullanıldığını tanıklamaktadır. Örnek:

TUFEYLĪ: Mevlidi Diyārbekir ḳalʿasınuñ içinden olup sābıḳan erbāb-ı 
śanāyi’den lākin nezāket-i ṭabʿ-ı mevāniʿ olup ol kār u bārdan vaz gelüp 
erbāb-ı timāra ve zuʿemā bölügünde iʿtibār bulmış. (s. 209)

KEYFĪ: Amasiyye yanında Çorum sancaġından dānişmend ṭāifesindendür. 
Rūz u şeb taḥsīl-i ʿulūm ve seyr-i her merzbūm idüp ṭālib-i ṣoḥbet-i ehl-i 
maʿrifet ve bende-i erbāb-ı fażīlet geçinürken ṭarīḳden ḥüsn-i itiyārıyla 
vaz gelüp ehl-i timār olmaḳ ārzūsıyla Rūm İli beglerbegisinüñ ḫıdmet-i 
şerīfinde mülāzemet üzredür. (s. 257)

Bu yüzyılın önemli şahsiyetlerinden Kınalızâde Hasan Çelebi’ye ait Tez-
kiretü’ş-Şu’arâ (Sungurhan 2017) adı eserde vazgel- iki defa geçerken vaz-
geç- hiç kullanılmamıştır. Her iki örnek de eserin mensur bölümlerine aittir:

ol tarîkle lâmi ü sâti’dür ki rûşenân-ı şeb-i târ ve sevâkıb-ı kevâkib-i seyyâr 
anunla dem-i mübârât urmadan vaz gelmişdür. (s. 824)

Pes şehbâz-ı bülend-pervâz-ı nâtıka ol hevâda tayerân itmekden vaz gelse 
sezâdur. (s. 935)

16-17. yüzyıllarda yaşayan Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Divan’ında 
(Kavruk 2001) da vazgeç- kullanılmamışken vazgel- biçimi iki defa geçmek-
tedir:

Niyâz eyle cefâdan vaz gelsin cân-ı mahzûna 
Seni ey dil gam-ı cânâne ile âşinâ derler (s. 109)

Gönül senden kesilmez sen cefâdan vaz gelmezsin 
Yine incinme dirsin cân u dilden incinilmez mi (s. 408)

17. yüzyıl eserleri üzerinde yapılan taramalarda da vazgel- biçiminin yay-
gın olarak kullanıldığı görülmüştür. Örneğin Ümmî Sinân Divanı’nda (Bilgin 
2017: 15) vazgeç- hiç kullanılmamışken vazgel- bir yerde geçmektedir:

Kimdür ol hânıñ yolında var varından vaz gelen 
‘Aşkına fermân olan ferdi haber vir sen bana

Benzer biçimde 17. yüzyıl şairi Kâimî’nin Divan’ında (Aydın 2007: 328) 
da vazgel- biçimi tercih edilmiştir:

Cefâya iltifât itmiş sebâtı yokdurur çünkim 
Hemân vâzgelmesi yegdür salınmayınca ferdâya
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Nev’î-zâde Atâyî Divanı’nda (Karaköse 2017: 197) vazgeç- bulunmazken 
vazgel- bir defa kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekte sözcük tercihinde veznin et-
kili olduğu söylenemez:

‘Aşk-ı dil-berden ‘Atâyî vaz gelmez göñlümüz 
Bülbül-i şeydâ ider mi verd-i ra‘nâdan ferâg

Şairin Sohbetü’l-Ebkâr (Yelten 2017: 122) adlı mesnevisinde ise vazgel- 
değil vazgeç- biçimi tercih edilmiştir. Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere, bu 
tercihte uyağın etkili olduğu vurgulanmalıdır:

‘Av’av itdikçe yol üzre segler 
Sâkit olursan o da vaz geçer

Konuyla ilgili, 18. yüzyılda yazılmış eserler de taranmıştır. Taranan ör-
nekler, bu dönemde de vazgel- biçiminin daha çok kullanıldığını göstermekte-
dir. Örneğin, Kânî Divanı’nda (Yazar 2017: 205) vazgel- bir defa kullanılmış-
ken, vazgeç- bulunmamaktadır:

Niçün bu vâz-gûn tâs-ı hıred-fersâ tehî kalsun 
Hayâl-i hâmdan bir kerre de gelmez mi vâz başuñ

18. yüzyılın bir başka şairi Muvakkit-zade Muhammed Pertev’in  
Divan’ında (Bektaş 2017), 3 defa vazgel- bir defa da vazgeç- biçimi kullanıl-
mıştır:

Ey gül figân-ı Pertev-i şeydâyı diñle gel 
Vaz gel hezâr bü’l-heves-i bî-karârdan (s. 268)

MUHAMMES-İ ‘ÂŞIKÂNE 
Böyle kalmaz har zamân ‘âşıkda bu sûz u güdâz 
Bu cefâdan dil-berân dahi gelür elbette vaz 
Pertev-i hasret-keş ü bî-çâreye düşdükde nâz 
Bir gün olur çeşm-i gûyâ çagırur eyler niyâz 
İtdigi nâz u sitignâdan peşîmân oldı gel (s. 428)

TÂRÎH BERÂY-I ÇEŞMESÂR Ü NAMÂZGÂH DER-ŞEHR-İ KONYA 
Rûh-ı Bâlî-zâde merhum Mustafâ Âgâ içün 
Kıl du’â bir su içüp geç bu tarîk-i câdeden 
Âb-ı nâb-ı hoş-güvârından bunuñ bir su içen 
Vaz gelür müdmin de olsa nûş-ı câm-ı bâdeden 
Var suyında şöyle hâsiyyet ki ger bir bî-namâz 
Âb-dest alursa kaldurmaz başın seccâdeden 
Mısra’aynuñ harf-i cevherdârıdur târîh-i tâm 
Katmadum bir harf ey Pertev hurûf-ı sâdeden 
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Baluñ ‘aynı olmak üzre buldılar bir âb kim 
Su yirine şerbet akdı ‘ayn-ı Bâlî-zâdeden (1206 H.=1791-2 M.) (s. 493)

Divanda vazgeç- biçiminin kullanıldığını gösteren tek örnek şöyledir:

TERBÎ’-İ GAZEL-İ ‘İZZET 
Pertev eglendi bu mazmûn ile bu ülfetden 
Dil-rübâ kaçmaz imiş ‘âşık-ı pür-şöhretden 
“Dimiş ol gonçe-dehen vaz geçemem ‘İzzet’den 
Gülşen-i hüsnüme ol bülbül-i şeydâ lâzım”

18. yüzyılda yazılan Şehzâde-i Cüvân Hikâyesi (Özyaşamış Şakar 2014) 
adlı eserde vazgel- kullanılmışken vazgeç- biçimi bulunmamaktadır. Bu ör-
nek, eserin manzum değil mensur kısmında geçmesi bakımından önemlidir:

Gel, bu hevâdan vâz gel, ferâġat eyle. (6b-6)

18. yüzyılın bir başka şairi Esrar Dede’nin Divan’ında (Horata 2019: 97) 
da vazgeç- kullanılmamışken vazgel- biçimi bir defa geçmektedir:

Hele çoḳdan berü vāz gelmiş idim cānımdan 
‘Aḳıbet aldım o meḥ-rūyu daḫı yanımdan

19. yüzyılda Türk edebiyatı roman, hikâye, gazete ve dergi gibi farklı 
metin türleriyle tanışmış; edebi dil ve günlük konuşma dili birbirine çok yak-
laşmıştır. Sözcüklerin tarihsel gelişimi açısından 19. yüzyıldan sonrası başlı 
başına incelenmelidir. Bu nedenle çalışmanın dışında tutulmuştur. Ancak bu 
yüzyılın önemli şairlerinden Keçecizâde İzzet Molla’nın Mihnetkeşan (Özyıl-
dırım 2007: 349) adlı mesnevisinde vazgel- biçimi bulunmazken vazgeç- bir 
defa kullanılmıştır.

Salıp pençe vâz geçmiş ol nerre-şîr 
Tutup yavrumu bârî etse esîr

Buraya kadar taranan örneklere ait istatiksel bilgiler aşağıda tablo hâlinde 
verilmiştir. Tabloda, her iki sözcüğün de kullanıldığı metinlerdeki sözcüklerin 
kullanım sıklıkları ayrıca belirtilmiştir:

Yüzyıl Metin Sayısı  vazgel- vazgeç- vazgel- ve vazgeç- 
birlikte

13-14. yüzyıl 1 Eser + - -
15. yüzyıl 10 Eser + - -
16. yüzyıl 20 Eser + (18 Eser) + (1 Eser) + (1 eser; 1 defa vazgel-, 

bir defa vazgeç-)
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17. yüzyıl 5 Eser + (4 Eser) + (1 Eser) -
18. yüzyıl 4 Eser + ( 3 Eser) - + (1 eser; 3 defa vazgel-, 1 

defa vazgeç)

3. Sonuç

Bu çalışmada, arkaik bir ödünçleme olan vazgel- sözünün tarihî metinler-
deki durumu ele alınmıştır. İncelemede sözcüğün anlamdaşı olan vazgeç- bi-
çimi üzerinde de durulmuş, her iki sözcükten hangisinin eski olduğu belirlen-
meye çalışılmıştır. Taranan metinler ve elde edilen verilerin değerlendirilme-
sine bağlı olarak ulaşılan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

1. Günel Türkçe Sözlük’te vazgel- biçiminin kökenine ilişkin bilgi veril-
memiştir. Bu durum sözcüğün Türkçe olduğu biçiminde yorumlan-
maktadır. Oysa vaz sözcüğü Farsçadan ödünçlenmiştir. Sözlükteki 
bu yanlış düzeltilmeli, eksiklik tamamlanmalıdır. Ayrıca, sözcüğün 
halk ağzında kullanıldığı vurgulanmıştır. Oysa sözcük, 20. yüzyıla 
kadar edebî metinlerde yaygın biçimde geçmektedir. Hatta kullanım 
sıklığı bakımından vazgeç- biçiminden daha yaygındır. Türk Dil Ku-
rumunun geçmişten günümüze kadar yayımladığı Türkçe sözlüklerin 
genel ağda kullanıma sokulması, bu tür hataların ne zaman sözlüğe 
girdiğinin tespitini kolaylaştıracaktır.

2. Dilde benzer biçim birimlerinden hangisinin daha eski olduğunu tes-
pit etmek için en eski kayıtlar incelenmelidir. Ayrıca kullanım sıklık-
larına da bakılmalıdır. Bu iki ölçüte göre vazgel-, daha eski biçimdir. 
İlk kayıtlar, sözcüğün Farsça baz amaden fiilinin tercümesi yoluyla 
Türkçeye aktarıldığını göstermektedir. Taradığımız metinlere bağlı 
olarak şunu söyleyebiliriz ki vazgel- sözü, ilk olarak 13. ve 14. yüz-
yıllarda kaydedilmiştir. vazgeç- biçimi ise ilk olarak 16. yüzyıl me-
tinlerinde geçmektedir.

3. Vazgel- biçiminin ilk örneği, Yunus Emre Divanı’nda kayıtlıdır.

4. 15. yüzyıldan taranan eserlerin 10 tanesinde konuyla ilgili örnek 
bulunmuştur. Bu eserlerin tamamında vazgel- biçimi kullanılmıştır. 
Hiçbirinde vazgeç- sözü geçmemektedir.

5. 16. yüzyıldan taranan eserlerin 20’sinde söz konusu kelimelerin kul-
lanıldığı tespit edilmiştir. Bunların 18’inde sadece vazgel- biçimi; bir 
tanesinde sadece vazgeç- biçimi (1 defa), bir tanesinde de hem vaz-
gel- (1 defa) hem de vazgeç- (1 defa) biçimleri birlikte kullanılmıştır.
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6. 17. yüzyıldan taradığımız metinlerin sadece 5’inde konuyla ilgili ör-
nekler bulunmuştur. Bunların dördünde vazgel-, birinde ise vazgeç- 
biçimi kullanılmıştır.

7. 18. yüzyıldan taradığımız eserlerin 4’ünde incelenen kelimelerin ör-
neği tespit edilmiştir. Bunların üçünde sadece vazgel- biçimi kulla-
nılmıştır. Bir tanesinde ise bir defa vazgeç-; üç defa vazgel- sözünün 
kullanıldığı görülmüştür.

8. Tarihî dönemlerde yazılmış hem mensur hem de manzum metinlerde 
kullanım sıklığı bakımından vazgel- daha yaygındır. Manzum metin-
lerde vazgel- biçiminin tercihinde vezin ya da uyağın etkili olmadığı 
görülmüştür. Başka bir ifadeyle vazgel- ve vazgeç- biçimlerinin ve-
zin özellikleri aynıdır ve vezin yönlendirici bir etkiye sahip değildir.

9. Türkçede geç- fiili eskiden beri, kendi başına zaten “bırakmak, terk 
etmek ve vazgeçmek” anlamlarında kullanılmaktadır. Bu durum ay-
rıca bir vazgeç- biçiminin yaygınlaşmasını engellemiş olabilir.

10. Cumhutiyet’in kuruluşuyla birlikte yoğunlaşarak devlet politikası 
hâline gelen dili özleştirme çalışmalarında vazgeç- biçimi daha çok 
öne çıkmıştır. Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu’nda (1935) 
Arapça udul etmek, feragat etmek, sarfınazar etmek fiilleri için vaz-
geçmek biçimi Türkçe karşılık olarak kullanılmıştır. Esasen vazgel- 
biçimi yarı tercüme bir alıntıdır. Farsça “geri” anlamındaki baz sözü 
ses değişikliğiyle Türkçeye olduğu gibi aktarılmış, Farsça “gelmek” 
anlamındaki ameden sözü ise tercüme edilmiştir. Vazgeç- biçiminde 
ise geç- fiili kendi başına bu anlamı taşımaktadır. Bu itibarla vazgeç- 
biçiminin Türkçenin mantığına daha uygun olduğu söylenebilir.

Kaynaklar
Aksoyak, İ. Hakkı (2018), Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı, Ankara: Kültür Ba-

kanlığı Yayınları.
Aksoyak, İ. Hakkı (2006), Üsküplü Atâ Tuhfetü’l-Uşşâk, Ankara: Kültür Bakan-

lığı Yayınları.
Arslan, Mehmet (2018), Mihrî Hâtun Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayın-

ları.
Aydemir, Yaşar (2000), Behişti Divanı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
Aydın, Mehmet Uğur (2007), Kâimî Dîvânı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
Aytaç, Aslı (2017), ‘Aşkî ve Heft Peyker Mesnevisi, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları.



550 Arkaik Bir Ödünçleme: Vazgel- Fiili

Babür, Yusuf (2013), Firdevsî-i Rūmî Süleymān-nāme-i Kebir 6-7. Ciltler, Erzin-
can Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzincan.

Bayak, Cemal (2017), Sehabî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Bektaş, Ekrem (2017), Muvakkit-zade Muhammed Pertev Divanı, Ankara: Kül-

tür Bakanlığı Yayınları.
Bilgin, A. Azmi (2017), Ümmî Sinân Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Cankurt, Gülşen Çaylı (2015), Figanî Divanı Gramatikal İndeksi, Adnan Men-

deres Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
Çeltik, Halil (2017), Ahmed-i Rıdvan Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayın-

ları.
Erünsal, İsmail E. (2018), Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi Dîvânı, Ankara: Kültür Ba-

kanlığı Yayınları.
Gürgendereli, Müberra (2017), Mostarlı Hasan Ziyâ’î Şeyh-i San’ân Mesnevisi, 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Horata, Osman (2019), Esrar Dede Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
İçli, Ahmet (2017), Gelibolulu Mustafa Âlî Mihr ü Mâh, Ankara: Kültür Bakan-

lığı Yayınları.
Kaçalin, Mustafa S. (2008), Âhî Dîvân, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Karaağaç, Günay (2013), Dilbilimi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları.
Karaköse, Saadet (2017), Nev’î-zâde Atâyî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Ya-

yınları.
Kavruk, Hasan (2001), Şeyhülislam Yahya Divanı, Ankara: Millî Eğitim Bakan-

lığı Yayınları.
Kaya, Bayram Ali (2017), Azmizâde Hâletî Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları.
Kılıç, Filiz (2018), Şâhî Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kılıç, Veysel (1990), “Söz-Eylem Kuramı”, Dilbilim IX, s. 249-258, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
Kırkkılıç, H. Ahmet (1999), Şehülislam Mehmet Esat Efendi, Lehcetü’l-Lügat, 

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha ve diğerleri (2018), Divân-ı Firâk-ı Esîrî, Ankara: 

Kültür Bakanlığı Yayınları.
Küçük, Sabahattin (1994), Baki Divanı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Kültürel, Zuhal-Beyreli, Latif (1999), Şerifi Şehname Çevirisi, Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları.
Nas, Şevkiye Kazan (2019) Hüsrev ü Şirin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Özkan, Mustafa (1998), Mahmûd bin Kadî-i Manyas Gülistan Tercümesi, Anka-

ra: Türk Dil Kurumu Yayınları.



551Mustafa SARI

Özsoy, Sumru ve diğerleri (2011), Genel Dilbilim II, Anadolu Üniversitesi Ya-
yınları, Eskişehir.

Özyaşamış Şakar, Sezer (2006), Birgivî Muhammed Efendi’nin Mazmun Vasiy-
yet-nâmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Doktora Tezi, İstanbul.

Özyaşamış Şakar, Sezer (2014), Şehzâde-i Cüvân Hikâyesi, Doğu Kütüphanesi, 
İstanbul.

Özyıldırım, Ali Emre (2007), Mihnetkeşan, Harvard University, İstanbul, 2007.
Solmaz, Süleyman (2018), Bağdatlı Ahdî Gülşen-i Şu’ara, Ankara: Kültür Ba-

kanlığı Yayınları.
Sungurhan, Aysun (2017), Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Ankara: 

Kültür Bakanlığı Yayınları.
Şemsettin Sami (1317), Kamus-ı Türki, Dersaadet.
Şimşek, Yaşar (2013), Firdevsî-i Rūmî Süleymān-nāme-i Kebir 76. Cilt, 19 Ma-

yıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
Tanrıbuyurdu, Gülçin (2018), Kalkandelenli Mu’îdî Dîvânı, Ankara: Kültür Ba-

kanlığı Yayınları.
Tarama Sözlüğü (1996), C VI, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Taş, Hakan (2010), Vusûlî Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Tatçı, Mustafa (1990), Yunus Emre Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Toparlı, Recep (2000), Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Osmânî, Ankara: Türk Dil Ku-

rumu Yayınları.
Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzı (1935), İstanbul: Devlet Basımevi.
Uçar, İlhan (2009), Cerrah Mes’ud Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb, Sakarya Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Sakarya.
Üst, Sibel (2018), Edirneli Nazmî Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Yakar, Halil İbrahim (2018), Gelibolulu Sun’î Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları.
Yavuz, Kemal (1991), Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ, Ankara: Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları.
Yazar, İlyas (2017), Kânî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Yelten, Muhammed (1998), Şirvanlı Mahmud Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi, An-

kara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Yelten, Muhammed (2017), Sohbetü’l-Ebkâr, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayın-

ları.
Genel Ağ Kaynakları
https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
http://www.lugatim.com/s/VAZ

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
http://www.lugatim.com/s/VAZ




PROF. DR. MUHARREM ERGİN TARAFINDAN YAPILAN  
KUTADGU BILIG ÇEVIRISI HAKKINDA BİLGİLER

Ayşegül SERTKAYA*

2019 yılı UNESCO tarafından “Kutadgu Bilig Yılı” olarak kabul edildi. 
Ülkemizde ve başka ülkelerde Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig ile ilgili 
bilimsel toplantılar ve anma günleri, kitap yayınları yapılacaktı.

Ben, Kutadgu Bilig konusunda 26-27 Ekim 2009’da İstanbul Üniversi-
tesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Doğumunun 990. 
Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri adlı sempozyumda “Kutadgu Bilig’in İn-
gilizce Çevirileri” başlıklı bir bildiri sunmuştum. Bildirim, Doğumunun 990. 
Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri kitabında yayım-
lanmıştı (TDK, Ankara, 2011, s. 461-470).

Şimdi de Hamza Zülfikar Armağanı’nda, Kutadgu Bilig’in merhum ho-
camız Prof. Dr. Muharrem Ergin tarafından yapılan bir çevirisini sizlere ta-
nıtmak istiyorum. Ancak önce genç meslektaşlarıma ve öğrencilere hocam 
Muharrem Ergin’i tanıtmam gerekiyor.

Prof. Dr. Muharrem Ergin (1923-1975)

Muharrem Ergin 1923’te doğdu. İlkokulu Muş’un kazası Bulanık İlkoku-
lunda, ortaokulu Muş’ta ve liseyi ise Balıkesir Lisesinde tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1946-
1947 eğitim ve öğretim yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir yıl Bo-
ğaziçi Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1950’de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün-
de asistan oldu. Dede Korkut Kitabı üzerindeki doktorasını 1954’te tamam-
ladı. 1955-1956 yıllarında askerlik görevini yaptı. 1957-1961 yılları arasında 
hazırladığı Dede Korkut Kitabı’nın Dizini ve Grameri çalışması ile 1962’de 
doçent unvanını aldı. 1971 yılında Orhun Abideleri ve Azeri Türkçesi adlı 
eserleri ile profesörlüğe yükseltildi.

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli).
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Muharrem Ergin’in eserleri mesleki, ilmî araştırmaları ve fikrî eserleri 
olmak üzere üçe ayrılır. Mesleki eserlerinin önde geleni Türk Dil Bilgisi adlı 
kitabıdır. Türkiye ve Sovyet blokunda bugüne kadar okutulan bir eserdir. İkin-
ci mesleki eseri Osmanlıca Dersleri adlı üniversite ders kitabıdır.

İlmî eserleri arasında, eski Türkçe sahasında: Orhun Abideleri, Çağa-
tay Türkçesi sahasında: Şecere-i Terâkime, eski Türkiye Türkçesi sahasında: 
Dede Korkut Kitabı’nın Karşılaştırmalı Metni Grameri ve Dizini, Kadı Bur-
haneddin Divanı, Azeri Türkçesi sahasında: Azeri Türkçesi I-II adlı eserleri 
başta gelir.

Fikrî eserleri arasında Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, Türkiye’yi Bugü-
ne Getiren Tarihî Seyir; Milliyetçiler Korkmayınız, Birleşiniz başlıklı eserleri 
gelir.

6 Ocak 1995’te vefat eden Muharrem Ergin özellikle Türkçeyi çok güzel 
konuşması, telaffuzu ve diksiyonu ile temayüz eden bir hocamızdı. İlk sınıf-
ta “Türk Dil Bilgisi” ile “Osmanlıca”, ikinci sınıfta “Göktürkçe” (Költigin 
ve Bilge Kağan Yazıtları), üçüncü sınıfta da “Karahanlı Türkçesi” (Atebe-
tü’l-hakayık ile Kutadgu Bilig) okutmuştur. Metinleri tahtaya Uygur harfleri 
ile yazar, bir öğrencisini çağırarak okumasını ister, yanlış okumaları düzeltir 
ve metnin kelimelerini açıklayarak çevirisini yapardı. Biz öğrencileri onun 
derslerinden büyük zevk alırdık.

Ben Türkoloji Bölümüne 1974 yılında kaydoldum. 1978 yılında da Eski 
Türk Edebiyatı Anabilim Dalından Prof. Dr. Abdülkadir Karahan yönetimin-
de Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı’nı hazırlayarak mezun oldum. Hocam 
Abdülkadir Karahan beni asistan almak için bütün işlemlerimi yaptı. Ancak 
babamın rahatsızlığı dolayısıyla asistanlık sınavına girmedim.

Mezuniyetimden 12 yıl sonra Türkolojiye tekrar döndüm. Yüksek lisan-
sımı 1992-1993 yıllarında (23 Eylül 1993) ve doktoramı da 1993-1997’de 
(30 Ekim 1997) üniversite dışından tamamladım. Devrin rektörünün “O bizim 
Patalojik Anatomi Hocamız Prof. Dr. Mehmet Rifat Nişancı’nın torunu değil 
mi? Onu Türkiyat Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak alalım.” teklifi ile 18 
Şubat 1998’de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Türkiyat Araştırma-
ları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğine 
atandım.

Yüksek Lisans öğrencisi iken Osman Sertkaya ile evlendim. Nikâh şahi-
dimiz Hocamız Muharrem Ergin idi.

Gelelim Kutadgu Bilig çevirilerine:

callto:1993-1997 (30
callto:1993-1997 (30
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Kutadgu Bilig’in, Wilhelm Radloff’tan Reşid Rahmeti Arat’a kadar çe-
virisi yapılmıştır. Ancak Arat’tan sonra yapılan yayınlarda genellikle Arat’ın 
çevirisi esas alınmıştır. Sadece bir çeviri farklıdır. O da Günümüz Türkçesi ile 
Kutadgu Bilig Uyarlaması adlı Yüksek Mühendis Mimar Fikri Silahdaroğlu 
tarafından genellikle 6 + 5 = 11’li hece vezni ile yapılan manzum çeviridir. Bu 
eser T.C. Kültür Bakanlığı tarafından “1000 Temel Eser” dizisinin 163. kitabı 
olarak 2006’da Ankara’da yayımlanmıştır. İlk beş beyit şöyledir:

YÜCE TANRI’NIN ÖVGÜSÜNÜ SÖYLER 
1. Allah adı ile söze başladım 
 Yaratan, büyüten, göçüren tanrım. 
2. Binlerce hamd ile, övgüler sana 
 Yüce, tek Allah’a, son yoktur ona 
3. Kara yer, mavi gök, güneş, ay gece, 
 Türettin her şeyi, zaman, zamane ... 
4. Diledin, yarattın, tüm varlıkları, 
 “Ol” demekle yaptın, bütün bunları. 
5. Tüm yarattıkların, muhtaçtır sana, 
 Sen muhtaç olmazsın, eş yoktur sana.

Muharrem Ergin’in Kutadgu Bilig çevirisine gelince:

Hocam Muharrem Ergin ben doktora öğrencisi olduğum sırada bir gün 
beni çağırdı. “Ayşe, Ben Dede Korkut ile ilgili belgelerimi, müsveddemi, 
mektuplarımı Osman’a verdim. Dede Korkut’a devam etmesini söyledim. 
Sana da bir paket hazırladım. Ben Kutadgu Bilig’in manzum çevirisine baş-
ladım. Ancak 1555 beyti bitirebildim. Artık devam edemeyeceğim. Benden 
sonra günün birinde bu eserimi senin yayımlamanı istiyorum.” dedi. Ben sa-
dece “Emriniz olur Hocam.” diyebildim. Akşam evde metni eşime gösterdim. 
Eşim “İstese idi bana verirdi. Senin akademik hayata girmeni ve bunu yayıma 
hazırlamanı düşünmüş olmalı.” dedi.

Aradan yıllar geçti. 2019 yılı Kutadgu Bilig yılı olarak kutlanacaktı. Ben 
de merhum Hocamız Prof. Dr. Muharrem Ergin’in son eseri ile bu kutlama-
lara katıldım. Şimdi Hocamın eserinin müsveddelerinden bazı sahifeleri size 
sunuyorum.

BİSMİLLÂHİRRÂHMANİRRAHÎM 
1. Allah adı ile söze başladım, 
 Yaradan, besleyen, geçiren Rabb’im

2. Pek çok övgü ile binlerce sena 
 Kâdir, bir Tanrı’ya… ona yok fena.[1]

https://posta.ayk.gov.tr/#_ftn1
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3. Kara yeri, mavi göğü, güneşi, ay ile geceyi 
 Yarattı… mahlukları, zamanı, feleği, bu gündüzü.

4. Diledi, yarattı bu olmuşu hep, 
 Bir kere Ol dedi, oldu istediği hep.

5. Bütün hep muhtaçtır yarattıkları, 
 Derdi yok Tanrı bir, onun yok eşi.

6. Ey kuvvetli, kadir, ebedî, dertsiz Allah, 
 Yakışmaz senden başkasına bu ad.

7. Ululuk sanadır, büyüklük sana, 
 Senden başka yoktur eş ve denk sana.

8. Ey bir, şerik olmaz sana bir başkası, 
 Hep ilk başta sensin, önce ve sonra. 
Bu örneklerde de onun yaptığı düzeltmeleri, tercihleri gördünüz. Unut-
madan söyleyeyim. Paketin içerisine bir belge daha koymuştu. Bunu da 
sizinle paylaşmak istiyorum.

M. E. Resulzade Adına Bakı Dövlet Üniversiteti 27.XII.1991

Hörmetli hocamız Prof. Dr. Meherrem Ergin!

Türkologiya, hususile Azerbaycan filologiyası, sahesindeki evezsiz araş-
dırmalarınızı gereyince gıymetlendirerek, M. E. Resulzade adına Bakı Dövlet 
Üniversiteti’nin Böyük elmi şurası Size üniversitetimizin fehri doktoru adı-
nı vermişdir. Bu münasebetle Sizi ürekden tebrik edirem, uzun ömr ve can 
sağlığı arzulayıram. Sehhetinizin imkân verdiyi zaman Sizi üniversitetimizde 
görmek ve fehri doktor diplomunu özünüze tapşırmak sevincini gözleyirem.

M. E. Resulzade adına BDU-rektoru Akad(emik) Mir Abbas GASIMOV
Tofig Hacıyev  

Merhum Hocamız Prof. Dr. Muharrem Ergin’in yaptığı Kutadgu Bilig’in 
Çevirisi adlı eserinin yayımlanması Hocamızın ruhunu şad, biz öğrencilerini 
de mutlu edecektir.



Türkoloji tarihinden sahifeler:

TÜRK DİL KURUMUNDA “TUNA - TEKİN OLAYI” VE  
“TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ANA GRAMERİ” KONUSU

Osman Fikri SERTKAYA*

Sunuş

Ben, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümüne 1964 Kasım’ında başladım. O yılın Ramazan Bayramı’nda, bayram 
tatili dolayısıyla Adana’ya gitmiştim. İstanbul’a dönüşte Ankara’da Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesine uğradım. Orada Hamza Zülfikar ile tanıştım. Dost-
luğumuz bu güne kadar 56 yıldır kesintisiz devam etmektedir.

Tanışmamızdan 55 yıl sonra Türk Dil Kurumu “V. Uluslararası Türkiye 
Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı”nı 7-8 Kasım 2019’da Adana’da, Çu-
kurova Üniversitesinde düzenledi.

Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 7 Kasım 2019 günü Hamza Zülfikar, Efra-
siyap Gemalmaz, Ahmet Bican Ercilasun, Tuncer Gülensoy ve Osman Fikri 
Sertkaya’nın konuşmacı olduğu “Panel Toplantısı” ile başladı. Konuşma sı-
rası bana geldiğinde Türk Dil Kurumunda kesintisiz 29 yıl çalıştığımı ama 
benden daha eski bu Kurumda görev yapan Prof. Dr. H. Zülfikar olduğunu 
söyleyip kendisine sordum. “Hamza Bey! Siz Türk Dil Kurumunda ne kadar 
çalıştınız?” Cevap: “50 yıl olmuştur.” Bunun üzerine Türk Dil Kurumunun 
yetkililerine hitaben “2020 yılı içinde 80 yaşına girecek olan Sayın Prof. Dr. 
Hamza Zülfikar, 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumunun son 50 yılına şa-
hitlik etmiştir. Kendisine 80. yaş günü dolayısıyla bir armağan kitap çıkarma-
mızın zamanı gelmedi mi?” diye sordum.

Sayın Nail Tan 2006 yılında Atatürk ve Türk Dil Kurumu (Ankara, 2006, 
174 s.) başlıklı eserini yayımladıktan sonra, Türk Dil Kurumu başkanlarından 
Prof. Dr. Hasan Eren’in Türk Dil Kurumundan Eski Anılar (Ankara, 2008, 58 
s.) başlıklı eseri yayımlandı. Bu kitabı H. Rıdvan Çongur’un Türk Dil Kuru-

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli).
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mu Anıları, (Ankara, 2009, 158 s.) başlıklı eseri takip etti. Ben de Türk Dil 
Kurumunun geçmişinde önemli bir yer tutan “Tuna-Tekin Olayı” ile bilgileri 
Hamza Zülfikar Armağanı’nda yayımlayarak Türk Dil Kurumunun geçmişine 
bir parça da olsun ışık tutmak istiyorum.

1. Türk Dil Kurumunda Tuna-Tekin Olayı

27 Mayıs 1960’ta Cumhuriyet tarihinin ilk askerî müdahalesi oldu ve 38 
üyeli Millî Birlik Komitesi ilan edildi. Bu askerî müdahaleyi yapan Komite 
üyelerine çok çeşitli başvurular yapılmıştır. Bu başvurulardan biri de Türk Dil 
Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun akademik yapıya kavuşturulması konu-
sunda idi. Bunun için Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1936 yı-
lındaki açış konuşmasında söylediği “Bu ulusal kurumların az zaman içinde 
ulusal akademiler hâlini almasını temenni ederim. Bunun için çalışkan dil 
âlimlerimizin, dünya ilim âlemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle 
bahtiyar olmanızı dilerim.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 373) sözle-
ri bir dayanak olarak alınmıştır.

Türk Dil Kurumunun Gramer Bilim ve Uygulama Kolunda “uzman” un-
vanı ile çalışan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı mezunu olan iki personeli, Dil ve Tarih Kurumlarının akademik hüviyet 
almaları için hazırladıkları 34 maddeden oluşan bir başvuruyu Millî Birlik 
Komitesine sunmuşlar. Ancak Millî Birlik Komitesi üyelerinden birisi TDK 
yetkililerine “Sizin Osman Nedim Tuna ve Talât Tekin isimli iki uzmanınız 
Kurumların akademi hâline getirilmesi konusunda bize başvuru yapmıştır.” 
diyerek  Kurum yöneticilerini uyarmıştır. Bunun üzerine aşağıda kısaca özet-
leyeceğim gelişmeler yaşanmıştır.

Türk Dil Kurumu Kurultayı’nda Behçet Kemal Çağlar tam yetkili so-
ruşturmacı olarak görevlendirilmiş ve B. K. Çağlar da 19 Ocak 1961’de O. 
Nedim Tuna ile Talât Tekin’den yazılı savunma istemiştir. T. Tekin 9 sahifelik 
savunmasını 22 Ocak 1961’de, O. Nedim Tuna ise 20 sahifelik yazılı savun-
masını 26 Ocak 1961 tarihinde vermiştir.

Behçet Kemal Çağlar, Süheyp Derbil ve Enver Ziya Karal tarafından olu-
şan Tahkik Heyeti, iki uzmanın savunmalarını okuyarak rapora bağlamış ve 
25 kişilik Yönetim Kuruluna sunmuştur.

KURUMDAKİ İKİ UZMAN HAKKINDA KESİN KARAR VERMEYE 
YETKİLİ TAHKİK HEYETİ RAPORUDUR.

Talât Tekin ve Osman Nedim Tuna’nın yazılı ifadelerini alabilmek için 
kendilerine gereken soruların tertiplenmesi ve sorulması Behçet Kemal Çağ-
lar’a havale edilirdi. Gelen cevaplar incelendi. Bunlardan bir kısmı redd-i ha-
kim şeklindeki iddialara, bir kısmı kendilerinde görülen suçları başkalarına 
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yüklemeye ve sonunda da yine eski iddialarında ve görüşlerinde devam ve 
ısrar eden sözlerden sonra Kurum’un ıslâhı için ileri sürülen fikirlere ayrılmış 
bulunmaktadır. Tahkikatı yapan müfettişin usulsüzlükleri ilk ifade ve ihbarla-
rını tahrif etmiş olması ihtimal ve iftiraları da bu savunmalarında yer almakta-
dır. Bu savunmalar savunmadan ziyade saldırma niteliği taşımaktadır.

Yazılı ifadelerinin bu yersizliği ve yetersizliği karşısında, gerekir de ken-
dilerini sözlü ifade vermeye çağırsak daha usul dairesinde hazırlanmalarını 
tavsiye için kendileri ile temasa gönderilen Çağlar’a bunlardan birisi, Osman 
Nedim Tuna “Ben, Kurultay’ı toplayacak kudretteyim. Gerekirse buna baş 
vuracağım.” diye tehdit savurduktan sonra (Levend’in ve İğdemir’in bu Ku-
rum’dan para aşırdığını da ispat edecek durumdayım.) diye zabıt tutulsa ifti-
racılıktan mahkûm olabilecek hezeyanlarda bulunmuştur. Bu iki zat Kurum 
içinde devamlı huzursuzluk ve disiplinsizlik yaratmaktadırlar. Yalnız gazete-
leri Kurum’un haysiyetini kıran yazılar yazmakla kalmamakta, Kurum içinde 
de her fırsatta bir yeni kıpırtıya önayak olmak istemektedirler. 34 maddelik 
ihbarlarının çoğunun tezvire dayandığı resmî tahkiklerle anlaşıldığı halde hâlâ 
görüşlerinde ısrar etmektedirler.

Bütün bu yaptıkları yetmiyor gibi Yürütme Kurulu Üyelerine Kurum 
içinde ültimatomsu müracaatlarda bulunmakta ve geçenlerde Ömer Asım Ak-
soy’a reva gördükleri şekilde bütün Kurum binasını velveleye veren çıkışlar 
yapmaktadırlar.

Tarih ve Dil Kurumlarını lağvetmek için harekete geçen maceraperest 
toplantılara Kurumumuzun temsilcileri imiş gibi katıldıkları ve Türk Kültür 
Derneklerinin Ankara Şubesini Türk Dil Kurumuna gereken dersi vermeye 
zorladıkları yetkili çevrelerden haber alınmıştır. Sonuncusunu B. K. Çağlar 
kulakları ile duymuş bulunmaktadır.

Heyetimiz geçen Yönetim Kurulu toplantısında verilen kesin yetkiyi kul-
lanarak bunlara “mecburi izin” vermeden önce mes’eleyi olduğu gibi Yöne-
tim Kurulunun bu toplantısına getirmekle kendileri hakkında son bir imkânı 
da iyiye kullanmak istemiştir.

Süheyp Derbil

İMZA

Behçet Kemal Çağlar

İMZA

E(nver) Z(iya) Karal

İMZA

Tahkik heyetinin bu raporu, 10-12 Şubat 1961 tarihinde toplanan Yöne-
tim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır.

Toplantı tarihi: 10-12 Şubat 1961, Toplantı 3.

Oturum tarihi: 12 Şubat 1961, Öğleden Önce, Oturum 5.
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Başkan oturumu açtı. Usul hakkında konuşuldu. Geçen oturumda söz 
konusu olan Kurum uzmanlarından O. Nedim Tuna ve Talât Tekin hakkında 
görüşmenin ayrı ayrı yapılması kabul edildi.

Tekin’in yazısı okundu. Başkan savunmada sözü geçen, muhtıra hakkın-
da açıklamada bulunup “Kurumda ıslah istiyen, çelişmelerle dolu, imzasız bir 
nottu bu muhtıra dedikleri” dedi.

Çağlar, bu iki uzmanı disiplinsizlik yüzünden suçladıklarını bildirdi ve 
Disiplin Komisyonu’nun (Çağlar ve Derbil) imzalı raporunu okudu. İğdemir, 
Mazıoğlu, Özerdim, Aksoy, Levend, Tuğrul, Arısoy bu konuda düşüncelerini 
söylediler. Dağlarca,

a- İstifa etmelerine zaman bırakılmadan derhal işlerine son verilmeli,

b- Üyelikten çıkarmak için de Haysiyet Kuruluna verilmeli, önerisini 
yaptı.

Sinanoğlu, alınacak karara itiraz yolları olabileceğinden yapılacak iş-
lemin eksiksiz olmasını istedi. Dizdaroğlu da raporun etraflı, belgeli olma-
sı gerektiği üzerinde durdu. Çağlar, “tam yetkili kurul” olduklarını söyledi; 
Eylül toplantısındaki yetki kararı okundu. Derbil de yaptıkları işlemde bir 
kusur olmadığını, Osman Nedim Tuna ile Talât Tekin’in derhal görevlerine 
son vermekten başka bir çıkar yol kalmadığını; Birsel, cezanın en şiddetlisini 
vermekten önce başka yollar düşünülmesi gerektiğini söyledi. Başkan, usul 
bakımından yönetmelikteki 34. maddeyi okudu. “Buna göre en yüksek mer-
ci biziz; raporda bu iki uzmanın görevlerine son verilmesi isteniyor, ayrıca 
Dağlarca ve Derbil’in teklifleri var, onlar da çıkarılmalarını istiyor. Oyunuza 
sunuyorum” dedi.

Uzman Osman Nedim Tuna ile uzman Talât Tekin’in görevlerine son ve-
rilmesine, 25 kişilik oturumda 5 muhalif, 3 çekimsere karşı 17 oyla karar ve-
rildi. Hazırladıkları eserin manevi hakkının mahfuz olduğu, ayrıca telif ücreti 
verilemeyeceği belirtilerek hizmet tazminatları için yönetmeliğe göre İşlem 
yapılması kararlaştırıldı.

İSİMLER ve İMZALAR

Yönetim Kurulu’nun verdiği karar Uzman O. Nedim Tuna ile Uzman T. 
Tekin’e Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Sami N. Özerdim tarafından 12 
Şubat 1961 tarih ve 120 sayılı yazı ile tebliğ edilmiştir.

14/2/1961 tarih 120 sayılı yazı.

O. Nedim Tuna

Bay Talât Tekin,
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Yönetim Kurulu’nun 24-26 Eylül 1960 tarihli toplantısında kurulan Di-
siplin Komisyonunun verdiği rapor ile yazılı savunmalarınız Yönetim Kuru-
lu’nun 10 şubat 1961 toplantısında okunmuş; görüşmeler sonucunda Yönetim 
Kurulu, Kurumdaki görevinize son verilmesine karar vermiştir. Bilginize su-
nulur. Saygılar.

 
Genel Yazman

Sami N. Özerdim
İki gün sonra toplanan Yürütme Kurulu kararı da şöyledir:

Türk Dil Kurumu Kararları: Karar sayısı: 6/61-1; Karar tarihi: 16.2.(19)61.

Yönetim Kurulu’nun 10-12 şubat 1961 tarihli karariyle Kurumdaki ça-
lışmalarına son verilen iki uzmandan Talât Tekin’e yönetmelik gereğince üç 
yıllık tazminatının ödenmesine, bu yönetmeliğin kabul tarihi 28/9/1958 den 
sonra Kuruma girmiş olan Osman Nedim Tuna’nın tazminat alamıyacağına, 
ancak geçen yıl iznini kullanmamış olduğundan bir aylık izninin kendisine 
tanınarak karşılık olarak bir maaş verilmesine karar verildi.

*          *          *

Osman Nedim Tuna 1960-1961 yılları arasında Türk Dil Kurumunda 
“Gramer Uzmanı” olarak çalıştı. 1962 yılında Fullbrigt bursu ile Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne gitti. Washington Üniversitesinde Nicholas Poppe’nin yö-
netiminde “Studies on Nahju’l-Faradis: A Method for Turkic Historical Dia-
lectology)” adlı doktora tezini 1969 yılında savunarak “Doktor” unvanını aldı.

Osman Nedim Tuna, 1969- 1976 yılları arasında Pensilvanya Üniversite-
sinde Öğretim Elemanı olarak çalıştı. 1982’de Malatya’ya İnönü Üniversite-
sine geldi ve Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü 
kurdu. 15 Kasım 1984’te “Doçent  Dr.” unvanını aldı. 29 Aralık 1989’da pro-
fesörlüğe yükseltildi. 31 Aralık 1989’da da yaş haddinden dolayı emekli oldu.

*          *          *

Talât Tekin Prof. Andreas Tietze’nin tavassutu ile 1961 Ağustos’unda 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Üniversitesindeki “Yakın Doğu 
Dilleri Bölümü”nde “Türk Dili Araştırma Asistanı” olarak iş buldu ve doktora 
programına yazılarak yeterliğini verdi, daha sonra da Bloomington’daki Indi-
ana Üniversitesinin Ural-Altay Dilleri Bölümünde iki yıl “Türkçe Okutmanı” 
olarak çalıştı  ve bu süre içerisinde de A Grammar of Orkhon Turkic adlı ese-
rini hazırlayarak 1965 Haziran’ında Kaliforniya Üniversitesinden “Doktor” 
unvanını aldı.

1970 yılında Ana Türkçede Aslî Uzun ünlüler adlı tezi ile İstanbul Üni-
versitesinde girdiği doçentlik sınavını başararak “Doçent Dr.” unvanını alan 
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Tekin, 1972’de Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünde öğretim üyeliğine atandı, 1975 yılında Volga Bulgar 
Kitâbeleri ve Volga Bulgarcası alı çalışması ile profesörlüğe yükseltildi, 1994 
yılında da yaş haddinden emekli oldu.

*          *          *

2. “Türkiye Türkçesinin Ana Grameri” Konusu

Türk Dil Kurumunun Gramer Kolunda “Uzman” unvanı ile çalışan iki 
kişiden Osman Nedim Tuna “Türkiye Türkçesi’nin Ana Grameri”ni yazmak 
için bir proje hazırlamıştır. Projede Yer alacak kişiler A. Dilaçar, M. Tansu, N. 
Tuna ve T. Tekin’dir. Kişilere tanınan sahife sayısı: A. Dilaçar - 230; M. Tansu 
- 108; N. Tuna - 300; T. Tekin - 157 sahife olmak üzere toplam 795 sahifedir. 
Bu konuda Osman Nedim Tuna’nın el yazısı ile yaptığı planlar iki nüsha olup 
aşağıda verilmektedir.

Osman Nedim Tuna’nın açıklamasına göre 22 ay içerisinde 70’e yakın 
şekil ve tablo olan Türkiye Türkçesinin Ana Grameri’ni yazmıştır. Gramerin 
şablonu şöyledir:

Ana Gramer Ses Bilgisi

Ön söz (Müşterek yazılacak.)
(Yazılmadı.)

Giriş A. Dilaçar

Statik fonetik M(uzaffer) Tansu (Bölüme ekler: A. 
Dilaçar, T. Tekin, N. Tuna redaksiyon)

Hece  

Türkçedeki fonetik olaylar
(Tarif ve örnekler) N. Tuna

Türkçe kelimenin Fonetik özellikleri Nedim Tuna
Vurgu Talât Tekin

Gelişmeli fonetik (Kelime ve eklerdeki 
özelliklerin teşekkül esasları ve 
kaynakları)

N. Tuna

Yabancı asıllı kelimeler N. Tuna
Vurgu T. Tekin

Devimli fonetik
(Yazıyı aşan fonetik olaylar ve sebepleri) T. Tekin
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Vurgu T. Tekin

Duyguluk değişmeler N. Tuna

Örnek kelimelerin tanıkları ile dizini
Her bölümü, o bölümle ilgilenen yazacak. 
(Basım sırasında konulacak.)
(Henüz yazılmadı.)

İndeks Müşterek (Henüz yazılmadı.)
(Basım sırasında yapılacak.)

Bibliyografya (Basım sırasında eklenecek.)

İçi tarananlar daktilo edilenleri göster(ir).

Gramerin umumi planı: O. Nedim Tuna

Statik fonetik alt bölümleri planı: A. Dilaçar

Öbür bölümlerin alt bölümleri: Yazarlarınca yapılmıştır.

Bu şablonda yer alan ve A. Dilaçar tarafından yazılması planlanan kısım 
daha sonra A. Dilaçar tarafından 270 sahifelik bir kitap şeklinde Türk Diline 
Genel Bir Bakış başlığı ile Türk Dil Kurumunun 227. yayını olarak 1964’te 
Ankara’da yayımlanmıştır. Yazar, Ermeni kökenli bir Türk vatandaşıdır. Esas 
adı Hagop Vahan Çerçiyan’dır. Ancak Atatürk tarafından kendisine Dilaçar 
soyadı verilmiş ve Türk Dil Kurumuna Uzman olarak atanmıştır. Yazılarında 
“A. Dilaçar” imzasını kullanmıştır. Hasan Eren Hocamız, “Adını Adil Açar 
şeklinde böler ve kendisine ‘Adil Bey’ diye hitap edildiğinde çok mutlu olur-
du.” demiştir.

Muzaffer Tansu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden 30’lu yılların 
sonlarındaki ilk mezunlarındandır. Eksperimental Bakımdan Türk Fonetiği 
(1941) ve Türk Dilinin Entonasyonu Tecrübi Etüd (1941) adlı eserleri var-
dır. Yukarıda verilen şablonda yer alan “Statik Fonetik” bölümü daha sonra 
Muzaffer Tansu tarafından 96 sahifelik bir kitap şeklinde Durgun Genel Ses 
Bilgisi ve Türkçe başlığı ile Türk Dil Kurumunun 222. yayını olarak 1963’te 
Ankara’da yayımlanmıştır.

T. Tekin ile ilgili 157 sahifelik bölüm hakkında bir açıklama notu bula-
madım. Ancak Tekin, gramer ile ilgili kendi yazdığı kısımları aldığı için O. N. 
Tuna ile araları açıldı ve bir daha da kapanmadı.

Yukarıda verilen şablonda Osman Nedim Tuna tarafından kaleme alın-
ması ve takribi 300 sahife olması planlanan Türkiye Türkçesinin Ana grameri, 
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın isteği üzerine eşi Selma Tuna tarafından 
Amerika’dan getirilip bana teslim edildi. Rahmetli Hocamız, “Selma! Grame-
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ri adaşım Osman’a ver. O ne zaman ve nasıl neşredileceğini bilir.” demiş. Ben 
daktiloya çekilmiş olan eseri bilgisayarda yazdım. Böylece yazılışından 60 yıl 
kadar sonra “Ana Gramer” adlı eser okuyucusu ile buluşacak ve bir vasiyet de 
yerine getirilmiş olacaktır.

*          *          *

Sonuç

Bugüne kadar Türk Dil Kurumunun geçmişi ile ilgili iki hatıra kitabı ya-
zılıp yayımlandığını yukarıda söylemiştim. Bunlardan ilki Türk Dil Kurumu 
başkanlarından Prof. Dr. Hasan Eren’in yazdığı Türk Dil Kurumundan Eski 
Anılar, (Ankara, 2008, 58 s.), ikincisi ise H. Rıdvan Çongur’un yazdığı Türk 
Dil Kurumu Anıları, (Ankara, 2009, 158 s.) adlı eserler idi.

Türk Dil Kurumunun akademik bir hüviyet kazanması konusunda 1960’lı 
yılların başında Türk Dil Kurumunda yaşanan olayları ve bu olaylar ile ilgili 
devrin Türk basınındaki yankılarını Tuna-Tekin Davası (Türk Dil Kurumun-
dan Hatıralar) başlığı ile kitap hâline getirdim. Türk Dil Kurumu bu kitabı 
yayımlarsa Türk Dil Kurumunun geçmişindeki bazı olaylara ışık tutulacağına 
inanıyorum.



ATASÖZLERİNDE SAYILAR BAĞLAMINDA  
EŞ DİZİMSEL İLİŞKİLER

İ. Gülsel SEV*

Giriş

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te “saw” adıyla bilinen özlü kavramlar, İslami-
yet’in kabulüyle “darbımesel, mesel, emsal, hikmet, hisse” ile, Cumhuriyet’in 
ilanından sonra “atasözü ya da atalarsözü” sözcükleriyle karşılanmıştır. Ata-
sözü, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece 
düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış şekilleri bulunan ka-
muca benimsenmiş özlü sözler olarak tanımlanmaktadır (Aksoy 1981: 36).

Atasözleri, bir fikri savunmada, bir olayı, bir davranışı yorumlamada, 
yermede kullanılan az sözle söylenen etkili bir dil aracıdır.

Halkın beğenip benimsediği bu kültür taşıyıcısında “sayılar”ın da önemli 
bir yeri vardır. Sayı isimlerinin varlıkları hemen hemen dilin varoluş dönemle-
rine kadar uzanmaktadır. Türkçedeki sayılara ilk olarak Köktürk Yazıtları’nda 
rastlarız. Sayılar [-sıfır hariç-] Köktürk, Yenisey ve eski Uygur Türkçesinde 
aynıdır: bir, eki, üç, tört, beş ~ biş, altı, yiti, sekiz, tokuz, on, yigirmi, otuz, 
kırk, elig, altmış, yitmiş, sekiz on, tokuz on, yüz, bin ~ min, tümen (Kaymaz 
2002: 419).

Sayılar, o dili konuşan milletlerin inançlarından, sosyal ve coğrafi çev-
relerinden, etkileştikleri kültürlerden, tarihlerinin her olayından, gelenek ve 
göreneklerinden izler taşımaktadır. Dilimizin temel sözcükleri arasında yer 
alan sayıların sözlü ve yazılı kültürümüzün bir parçası olan atasözlerinde kul-
lanılması gayet tabiidir.

Atasözlerinde yer alan sayılar sıradan matematiksel ögeler değildir. Her 
bir sayının kullanıcıları/konuşurları tarafından belirlenmiş bir anlam alanı, 
kültürel değeri bulunmaktadır (Hirik 2017: 223). Türk halk inanışında “üç”, 
“dört”, “beş”, “yedi”, “dokuz”, “kırk” gibi kutlu olarak tanımlanan özel sayı-

* Prof. Dr.,  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
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lar bilinmektedir. Türk mitolojisinde ve günümüze kadar ulaşan halk kültürü 
ürünlerinde sayılara çeşitli anlamlar yüklendiği görülür. Sayılar tek başları-
na kutlu sayılmazlar; karşıladıkları nesnelerle, düşündürdükleri kavramlarla, 
yüklendikleri inanç unsurlarıyla değer taşırlar (Durbilmez 2009: 71). Atasöz-
lerinde ise en çok “bir”, “iki”, “kırk” ve “bin” sayıları kullanılır. “On”, “otuz”, 
“kırk”, “elli”, “altmış”, “yetmiş”, “yüz”, “bin” gibi on ve katları sayılar; “on 
beş”, “on sekiz”, “otuz iki”, “yetmiş iki” gibi sayı grubu oluşturan sayılar da 
atasözlerinde yer bulmuştur.

altı (Ağı kaldı, bağı kaldı; komşular yardım ederlerse altı aylık işi kaldı.)
altmış (Altmış çuval yüz harar, herkes işine geleni arar)
beş (Ağlayanın bir derdi var, gülenin beş)
bin (Ar’ı olana bir söz, olmayana bin söz)
bin bir (Bin bir ayak bir ayak üstüne)
dokuz (Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış)
dört (Açla çıplak şen olur, dört yakaya şan olur)
elli (El etse ellisi, göz etse tellisi gelir)
kırk (Kırk deveyi bir aslan güder)
on (On dönüm Osman, yan gel Osman)
on beş (On beşindeki kız ya erde gerek ya yerde)
on sekiz (On sekiz kazak bir Abdurrezzak)
otuz (Otuz petek arım var; yiyecek balım yok)
otuz iki (Otuz iki dişten çıkan, otuz iki ağza yayılır)
sekiz (Sekiz keçiye, dokuz çoban lazımdır)
üç (Akçenin üçü kaldı, insanın piçi)
yedi (Bir topal bit bir gecede yedi yastık dolaşır)
yetmiş (İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur)
yetmiş iki (Ayının yetmiş iki oyunu, bir armudun başındadır)
yüz (Yüz gün gezersin kırda, bir gün gidersin kurda)

Atasözlerindeki Sayılarda Eş Dizimlilik

Eş dizimlilik (Collocation) iki ya da daha çok sayıda dil biriminin genel-
likle aynı dizimde yer almasıdır (Vardar 1998: 98). Eş dizimlilik anlamlı söz-
lük birimleri arasında gerçekleşir. Eş dizimlilik için diğer bir kavram anlamsal 
uyumdur. Anlamsal uyuma sahip dizgesel birlikteliklerin eş dizimli yapıların 
kaynağını oluşturduğu açıktır (Özkan 2011: 29).
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Bu yazıda Türkiye Türkçesi atasözlerinde sayıların eş dizimsel kullanı-
mı üzerinde durulacaktır. Eş dizimliliği anlatmak için yapılmış bazı tanımlar 
aşağıdadır:

a) Sözlüksel unsurların, ister söz dizimsel yapı oluştursun ister oluşturmasın, 
bir metinde ya da metin derleminde birlikte kullanılma sıklığı.

b) Sözlüksel unsurların söz dizimsel bir yapı içinde, yalnızca genel seçme 
sınırlılıklarıyla kısıtlanmış birliktelik kullanımı. (Açık/serbest birleşmeler 
ya da açık/serbest eş dizimler olarak bilinir.)

c) Sözlüksel unsurların söz dizimsel bir yapı içinde, unsurlardan birinin 
yalnızca genel seçme sınırlılıklarıyla değil aynı zamanda kullanım 
sınırlılıklarıyla da kısıtlanmış, birlikte kullanılma sıklığı. (Genellikle sınırlı 
eş dizim olarak bilinir.)

d) Sözlüksel unsurların genel seçme sınırlılıkları ve kullanım sınırlılıklarıyla 
çelişen beklenmedik ve yaratıcı bir biçimde birlikte kullanılması. (Genellikle 
eş dizimlilikten daha ziyade yaratıcı (ya da sanatsal) birleşmeler olarak 
bilinir.)

e) Bir sözlüksel unsurun edat ya da isim-fiil ve yan cümle gibi dil bilgisel 
yapılarla birlikte kullanılma sıklığı. (Sözlüksel eş dizimliliğin aksine dil 
bilgisel eş dizimlilik olarak bilinir.) (Paulsen 1995: 14; Doğan 2016: 2-3).

Açıklamalardan sıklık temelli yaklaşımı esas alırsak eş dizimlilik basitçe 
“Kimi sözcüklerin diğerlerinden çok daha sık birlikte kullanılma eğilimi gös-
termesi.” şeklinde tanımlanabilir. Eş dizim, bu tür sözcüklerin birlikte kulla-
nımları sonucunda oluşmuş yapıları ifade eder.

Sözcük çeşidi olan sayılara ilişkin bunun tanıklarına atasözlerinde rast-
lanır.1

Özellikle “iki” ile kurulan atasözlerinde (Sev 2018: 88-104) “bir” ile, zıt-
lık da ifade edecek şekilde, “iki…bir / bir…iki” kalıbındaki örnekler konuyu 
belirginleştirir.

Ruhlen, insan dilinde zamanın getirdiği değişime en iyi direnen kavram-
lardan birinin “iki” olduğunu belirtir (2006: 106). Pisagor’da “iki” sayısı, te-
melde evrendeki ikiliği gösterir. Duad ya da Diyad olarak adlandırılan “iki” 
hikmetten doğan fikri sembolize eder (Yücel 2011: 13-15).

Pisagor’un sayı felsefesinde sayılar Monad, Duad, Triad, Tetrad diye 
ifade edilmektedir. Bu felsefeye göre önü ve sonu olmayan sonsuz “bir” mo-

1 Atasözleri için bu konudaki son çalışmalardan biri olan Albayrak’ın eserinden faydalanıl-
mıştır: Albayrak, Nurettin,  Türkiye Türkçesinde Atasözleri, Kapı Yayınları, İstanbul, 2009. 
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naddır. Monad, bütün nesnelerin başlangıcıdır. İki türlü “bir” vardır. Birincisi 
bütün sayılar zincirinin içinden çıktığı, onları içeren ve Tanrıların Tanrısı mut-
lak “bir”dir. Bu “bir”, Tanrıyı ve ilahî aklı simgeler. Diğer “bir” ise sayılar 
dizisinde çokluğa zıt olarak yaratılmış, göreceli “bir”dir (Ronan 2005: 78; 
Weber 1991: 26).

“İki”, “bir”in ardışığıdır ve “bir”in teklik, “iki”nin çokluk ifade ettiği bir 
gerçektir. Yani “bir” sayısı az olanı, “iki” sayısı ise atasözlerinde çok olanı 
işaret eder. Bu şekilde de zıtlık ifade edilir.

Bir…İki… / İki…Bir Kuruluşunda Olanlar

Bir buldu, iki ister; akçe buldu, çıkın ister.
Bir esnemek, iki dirhem afyon yerini tutar.
Bir gönülde iki sevda yaşamaz.
Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
Bir koyundan iki post çıkmaz.
Bir koza iki fındık içi atarlar.
Bir mescitte iki mihrap olmaz.
İki bakmak, bir istemeye bedeldir.
İki baş bir kazanda kaynamaz.
İki çapa, bir su yerine geçer.
İki çıplak bir hamama yakışır.
İki çuval, bir harar, herkes menfaatini arar.
İki dereyi, bir tepe (belen) keser.
İki karpuz, bir el ile tutulmaz.
İki kesek, bir taşa karşı kor.
İki kılıç bir kılıfta olmaz.
İki kılıç bir kına girmez.
İki köy harap olmadan (olacağına) bir köy şen olsun.
İki laf bir köfteden tatlı olur.

Uygunluk, uyum, armoni, anlatımda güzel, pürüzsüz, kulakta musiki et-
kisi bırakacak bir ifade kullanmak demek olan ahenk, atasözlerinde en çok 
görülen bir söz sanatıdır (Albayrak 2009: 31).

Aşağıdaki ilk iki örnekte söz sonu uyum, sonraki örnekte de söz içi uyum 
söz konusudur.

Bir gördün yoldaş, iki gördün kardaş.



569İ. Gülsel SEV

Bir unluğa iki tozluğa.
Bir başa iki taş çok olur.
Bir emin iki yeminden evladır.

Bu kuruluşta özellikle birbirine zıt sözcükler kullanılarak ahenk sağlan-
mıştır.

Bir söyle, iki işit.
Bir söylersen iki dinle.
Cömertten bir gider kıskançtan iki.
İyiye bir selam, kötüye iki selam.
İki deliye bir uslu.
İki dinle bir söyle.
İki eğriden bir doğru çıkmaz.
İki kuru bir yaş olmazsa bağrını deş.

Ahengi oluşturmada aynı sözcüğün tekrarı da etkilidir.

Bana bir adım gelene, ben iki adım varırım.
Bir demeden (denmeden) iki denmez.
Bir günlük ömür, iki günlük azık ister.
Eşeğe binmek bir ayıp, eşekten düşmek (inmek) iki ayıp.
İyiye bir selam, kötüye iki selam.

***

Bir…Bin… / Bin…Bir… Kuruluşunda Olanlar

“Bir”in “bin” ve “kırk” ile eş dizimli kullanımları da atasözlerinde yay-
gındır.

Bu durumda “bir”in “bin” ile kullanımında ahenk yaratma gayreti olduğu 
açıktır. “Bir” azlığa işaret ederken “bin” çokluğu ifade eder.

Bir akıllı baş, bin baş saklar.
Bir arzuya, bin altın feda (olsun).
Bir ayak evvel, bin ayak evvel.
Bir bilir, bin satar.
Bir bilmediğin, bin kaza savar.
Bir budağa çıkıp bin budak silkeleme.
Bir çıplağı, bin zırhlı soyamaz.



570 Atasözlerinde Sayılar Bağlamında Eş Dizimsel İlişkiler

Bir defa görmek, bin defa okumaktan yeğdir.
Bir dene, verir bin dene.
Bir dilim elmanın bin yıl hatırı var.
Bir dirhem et, bin ayıp örter.
Bir dostun bin düşman kadar kahrı olur.
Bir ev, bin dev.
Bir fidan gölgesinde bin koyun kurulu.

Bu kuruluşta özellikle birbirine zıt sözcükler kullanılarak ahenk sağlan-
mıştır.

Bir dostun bin düşman kadar kahrı olur.
Bir bütün, bin yarımdan iyidir.
Bin dinle (işit), bir söyle.
Bir kapı kapanırsa bin kapı açılır.

Ahengi oluşturmada aynı sözcüklerin kullanımı da etkilidir.

Bir koyunu da bin koyuna da bir çoban gerek.
Bir mumdan bin mum yanar.
Bir öküzün gücünden, bin öküz su içer.
Bir dala basarsan, bin dal ırgalanır.
Bin baş ne isterse, bir baş da onu ister.
Bin bilsen (bilirsen) de, bir bilene danış.

Bu kuruluşta düzyazıda sözcüklerin kafiye oluşturduğu atasözleri de var-
dır.

Bir musibet, bin nasihat.
Bin işçi, bir başçı.
Bir felaket bin nasihatten evladır.
Bin yapıcı, bir yıkıcı ile başa çıkamaz.
Bin yıl bırak, bir gerek.
İnsanın suyu bir, huyu bindir.

***

Bir…Kırk… / Kırk…Bir… Kuruluşunda Olanlar

“Kırk” sayısı Türklerce kutsaldır. Bu sayının kutsiyeti gündelik hayattaki 
bazı inanışlarda da görülmektedir. Vefat edenin kırkı, yeni doğanın kırkı, an-
latılarda özellikle zaman ifadesinde kırk gün kırk gece, kırk yıl…
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Naskali, yıldız gruplarının Mezopotamya’da kırk gün kaybolduğunu, bu 
kayboluştan sonra tekrar görünmesi için endişeli bir beklentinin ortaya çıktı-
ğını, bu nedenle sabır ve endişenin kırk sayısı ile sembolize edildiğini belirtir 
(1996: 56-59).

Atasözlerinde en sık geçen sayılardan biri olan “kırk” sayısının, “bir” ile 
eş dizimli örneklerinde, zaman, süre belirtmede kullanıldığı görülür.

Bir endaze çuhadan kırk gecelik kavuğu olmaz.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hakkı (hatırı) var (vardır).
Bir günün misafiri, kırk yılın tellalıdır.
Bir gün vezir, kırk gün rezil olma.
Bir günlük çobana, kırk günlük terbiye gerek.

Özellikle de “kırk yıl” ifadesi zaman belirtmede oldukça yaygındır.

Bir kuyrukluyıldız (yıldızdır) ki kırk yılda bir doğar.
Bir maymun bir kapıda kırk yıl oynamaz.
Bir yiğit, kırk yılda meydana gelir.

“Kırk”ın “bir” ile kullanımında çokluk ifadesini inkâr edemeyiz. Bu du-
rumda “bir” azlığı, “kırk” çokluğu anlatır.

Bir çıplağı kırk harami soyamaz.
Bir çocuğun kırk ebesi olursa ya kör olur (kalır) ya topal.
Bir dalda kırk ceviz görmeyince taş atma.
Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
Bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

***

Bir…Yedi Kuruluşunda Olanlar

“Yedi” sayısı sadece Türk kültürü içerisinde değil birçok kültür ve inanç 
sisteminde kutsiyet arz eder. Eski Ahit’te, yaratılış kitabında Tanrı’nın dünya-
yı altı günde yarattığı, yedinci gün dinlendiği ve bugünü kutsayarak kutsal bir 
gün olarak belirlediği bilgisi vardır (Eyüboğlu 1987: 220).

“Yedi” sayısının kutlu oluşu Köktürklerden itibaren görülmektedir. İste-
mi Kağan mektubunda yedi iklimin hükümdarı olduğunu belirtmektedir. Batı 
Türklerinde gök yedi kat iken doğu Türklerinde dokuz kattır (Ögel 2006: 163).

Üstünova, kutlu sayılardan biri olan “yedi”yi Türk kültüründe yaşatılan 
bazı geleneklerden hareketle inceler. Damadın yedi gün sonra kız evinde ta-
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vandan asılmasında, denize yedi çift taş atılmasında, bebeğin yedinci günde 
yedilenmesinde, ölünün ardından yedisinin okunmasında yedi sayısının kutsal 
görüşünü aramak gerekir (2016: 1-9).

Atasözlerinde “bir” azlığı işaret ederken “yedi” çokluğu gösterir.

Bir koca, yedi oğula bedeldir.
Bir ağaç dikmek, yedi evlattan hayırlıdır.
Bir kaşık ile yedi kişi yemek yemiş, biri de çatlamış.
Bir topal bit, bir gecede yedi yastık dolaşır.

“Yedi”nin aşağıdaki örneklerdeki çokluk ifadesi yer, mekân ile anlatıl-
mıştır.

Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır).
Bir fenanın yedi mahalleye zararı dokunur.
Bir bit yedi köyü gezer.
Deveye ‘’Bir göbek at.’’ demişler, yedi dükkân birden yıkmış.

Bizim tavuk bir yumurta yumurtlar, yedi mahalle duyar; elin kısrağı kü-
heylan doğurur, hiç sesi çıkmaz.

Aşağıdaki örneklerin ilkinde “yedi” bir ölçüyü, ikincisinde ise zamanı 
ifade eder.

Bir yudum suyun, yedi adım yolun hakkı vardır.
Bir kısrak yedi yılda iyi bir kulun getirir.

***

Üç…Beş… / Beş…Üç… Kuruluşunda Olanlar

“Üç” kendisinden önce gelen “bir” ve “iki”nin toplamı olması dolayısıyla 
önem taşımaktadır. Aşağıdaki atasözü de aslında bunu anlatır:

Bir olan iki olur, iki olan üç.

“Üç” Türk destanları, halk hikâyeleri için önemli bir sayıdır. Özellikle 
Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz üç gün üç gece annesinin sütünü emmez, an-
nesi üç gün üç gece rüya görür (Ögel 2006: 9). Alevi-Bektaşi geleneğinde de 
pek çok uygulama Allah-Muhammet-Ali adına üç kez gerçekleştirilmektedir 
(Coşkun 2010: 90).

Atasözlerinde “üç” ile “beş” in eş dizimli kullanımında “üç” azlığı temsil 
ederken “beş” çokluğu anlatır.

Allah üçün beşin arkasını kesmesin.
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Beşe çalış, üçe çalış, hiçe çalış.

Şu örnekte söz içinde uyum sağlanırken “üç” ile kolaylık, “beş” ile zorluk 
kastedilir.

Koyun üçten, keçi beşten çoğalır.
Keçi üçten, koyun beşten.

“Beş” sayısı dünyayı ve insanı simgelemektedir (Hirik 2017: 230). Aile, 
boy ve millet olma sürecinden geçen bir medeniyetin ibadet sisteminde beş 
esas vardır. Günlük zaman dilimi beş vakte bölünmüştür. Türk halk kültü-
ründe eski ay isimlerinden birinin adı beşe (hamsin, şubat ayı) idi. Modern 
yaşamda da günün ikinci yarısında beşten sonra zorunlu hizmetler hariç işe 
ara verilir. Beş, bize bir sosyal sınırlandırma duygusunu yaşatan sayıdır. “Beş 
kuruş etmez.” gibi deyimlerde beş rakamı bir değer birimidir (Hazar vd. 2012: 
147).

Atasözünde ise “üç” de “beş” de değersizliği anlatmak için kullanılır.

Üç kuruşluk eşeğin, beş paralık sıpası olur.

***

Beş…Altı… Kuruluşunda Olanlar

Aşağıdaki örneklerde “beş” ve “altı” ardışıklık ifade ettiği için kullanılır.

İslam’ın şartı beş, haddini bilmek altı.
Müslümanlığın şartı beş, haddini bilmek altı.

***

Sekiz…Dokuz / Dokuz…Sekiz Kuruluşunda Olanlar

“Sekiz” sayısı dinler tarihi göz önüne alındığında ebedî mutluluğun, ke-
mal ve sonsuzluğun sayısı olarak değerlendirilmektedir (Özköse 2014: 117). 
Budist inancına göre ise acıdan ve ızdıraptan kurtulmak için 8 aşamalı yol 
(gerçek bilgi, iyi niyet, gerçek söz, gerçek hareket, namuslu kazanç, gerçek 
çaba, gerçek dikkat, gerçek dalmak/toparlamak) izlenmelidir. Yine nefesli çal-
gılarda sekiz deliğin olduğu da bilinmektedir (Hazar vd. 2012: 149).

Atasözlerindeki eş dizimli kullanımda “sekiz” azlığı, “dokuz” çokluğu 
ifade eder ve ardışıklık neticesinde bir arada kullanılır.

Adı çıktı dokuza, inmez sekize.
Allah dokuzda verdiği ömrü, sekizde almaz.
Dost sekiz düşman dokuz.
Hırsız sekiz, biz dokuz.
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Fahişenin dokuz donu vardır; sekizini başkalarına giydirir.
İt yediği yeri sekiz, insan dokuz dolanırmış.
Öksüzün dokuz karnı olur; birisi doyarsa sekizi aç kalır.
Sekiz ata, dokuz imrahor.
Yiğitlik dokuzdur, sekizi kaçmaktır; biri hiç görünmemek.

Aşağıdaki örnekte birbirine zıt sözcükler kullanılarak ahenk sağlanmıştır.

Sekizden gelen, dokuzdan gider.

***

Dokuz…On / On…Dokuz Kuruluşunda Olanlar

“Tokuz”, Türklerde kutsal ve önemli bir sayıdır. Eski Türklerde dokuz tuğ 
ve davul hâkimiyet alametidir. Mehterde de dokuzar çalgıcı bulunur. Hanlara 
verilen armağanlar dokuz kat olarak sunulurdu. Dede Korkut Hikâyeleri’nde 
de dokuz motifi çok geçer. Eski Türk boylarında tokuz adı çok geçer. Orhon 
Yazıtları’nda (Bilge Kağan Kitabesi doğu yüzü 1. satırda) Tokuz Oğuz ifadesi 
geçer. Türklerin Ergenekon’dan dokuz martta çıkmaya başladıkları ve bunun 
yirmi bir martta bittiği rivayet edilir. Alevi inanışında 1-9 mart arasında oruç 
tutulur (Hazar vd. 2012: 150).

Atasözlerinde “dokuz” ve “on” ardışık sayılardır ve eş dizimli kullanım-
da “dokuz” azlığın, “on” çokluğun sembolüdür. “Dokuz” aynı zamanda sözü 
edilen şeyin büyük bölümünü işaret eder.

Ekinci dokuzu harcamazsa on eline geçmez.
Erkeklik on ise dokuzu hiledir.
Dokuzu vermeyince onu kurtaramazsın.
Konuk on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
Yiğitlik on çeşit, dokuzu kaçmak; biri hiç görünmemek.
Yiğitte yiğitlik ondur; dokuzu zordur, biri fendir.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar (kovarlar), onuncu köye muh-
tar yapmışlar (yaparlar).

Aşağıdaki örneklerde söz sonu uyumu söz konusudur.

Erkek ondur, dokuzu dondur.
Güzellik ondur, dokuzu dondur.
İnsanoğlu on, dokuzu don.

***



575İ. Gülsel SEV

Dokuz…Otuz / Otuz…Dokuz Kuruluşunda Olanlar

Aşağıdaki atasözlerinde söz sonu kafiyesiyle ahenk sağlanmıştır.

İlk iki örnekte martın dokuzu ile 22 mart kastedilmektedir.

Martın dokuzu, tefenin otuzu.
Martın gönlü olursa dokuz, gönlü olmazsa otuz.
Şu örnekte “dokuz” azlığa “otuz” çokluğa işaret eder:
Vermezsen dokuzu, verirsin otuzu.

Sonuç

Dil biliminde bir sözcüğün başka bir sözcüklerle kullanım sıklığı göster-
mesi ve ayrıcalıklı bir birleşim sergilemesi eş dizimsel yapıları ortaya çıkarır.

Etkili anlatım aracı ve en önemli kültür taşıyıcısı olan atasözlerindeki 
“bir” “iki”; “beş” “altı”; “sekiz” “dokuz”; “dokuz” “on” sayılarının eş dizim-
li kullanımlarında ardışıklık etkilidir. Küçük sayı azlığı büyük sayı çokluğu 
karşılar. “Bir”in “iki”, “yedi”, “kırk”, “bin” ile “üç” ün “beş” ile “dokuz”un 
“otuz” ile eş dizimliliğinde söz içi ve söz sonu uyumu etkili olmuştur.

Ayrıca aynı sözcüklerin tekrarı kadar zıtlık ifadesi taşıyan sözcüklerin 
kullanımı da ahengi sağlamıştır. Atasözlerinde sayıların birlikteliğinde, kulla-
nım sıklığı göstermemekle birlikte, tek örnekle hafızalara kazınmış “bir insan 
yedisinde ne ise yetmişinde de odur”, “iki kere iki dört eder”, “Tilkinin yüz 
meseli varmış doksan dokuzu tavuk üstüne.” örneklerini de anmak gerekir.
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SEKKÂKÎ DIVANI’NDA HÂL EKİ NÖBETLEŞMELERİ

Veysi SEVİNÇLİ* 
Şahin YILDIZ**

Giriş

Çağatay Türkçesi, Harezm Türkçesinden sonra Orta Asya’da ortaya çıkan 
ve 20. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdüren tarihî Türk lehçesidir. Cen-
giz Han’ın oğlu Çağatay’dan yola çıkılarak böyle bir isimlendirme yapılmıştır 
(Eraslan 1993: 168). Bugünkü genel kabullere göre “Klasik Öncesi Dönem, 
Klasik Dönem, Klasik Sonrası Dönem” olmak üzere üç döneme ayrılmıştır. 
Bu dönemlendirme, Eckmann tarafından ortaya atılmış olup (2013: 16) Tür-
kiye’de de kabul görmüştür (Argunşah 2014: 17; Kargı Ölmez 2007: 179).

Sekkâkî, bu dönemlendirme içerisinde “Klasik Öncesi Dönem” altında 
ele alınmaktadır. Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan Sekkâkî’nin doğum 
ve ölüm tarihleri de tam olarak bilinememektedir. Ali Şir Nevâyî onun Mâ-
verau’n-nehr’li olduğunu, Semerkant’ta şöhret bulduğunu kaydetmiştir. Di-
vanını yayımlayan ve Türkiye’de Sekkâkî ile ilgili en geniş çalışmayı yapan 
Eraslan, ölüm tarihinin 1460’larda olabileceğini söylemiştir (Eraslan 1999: 
15-18). Şiirlerinde klasik edebiyat mazmunlarını ustalıkla kullanmış olup 
daha çok kaside alanında kendisinden söz ettirmiştir. Arapça ve Farsçaya da 
hâkim olan Sekkâkî, şiirlerinde Çağatay Türkçesini ustaca kullanmıştır (Ar-
gunşah 2014: 33). Tek eseri Türkçe “Divan”ıdır. British Museum (Or. 2079) 
ve Taşkent’te (Özbekistan Fenler Akademisi, Ebû Reyhân Birûnî Şarkşinâs-
lık Enstitüsü, Kayıt Numarası: 7685) olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır 
(Eraslan, 1999: 22-25).

Divan’ında dilin inceliklerini ustaca kullanan Sekkâkî, söz oyunları sa-
yesinde canlı bir üslup yakalamıştır. Ayrıca şiirlerindeki atasözü ve deyimler 
de anlatımını güçlü kılan ögeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
hakkında kısa bilgiler verilen Sekkâkî Divanı’nda isim çekim eklerinden olan 

* Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
** Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
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hâl ekleri nöbetleşmeleri üzerinde durulacaktır. İlk olarak hâl kategorisi hak-
kında önceki çalışmalardan hareketle bilgi verilecektir. Daha sonra nöbetleş-
me terimi açıklanacak, sonrasında ise Eraslan (1999) yayınından elde edilen 
örnekler tasniflendirilerek verilecektir.

Bu çalışmayı temellendirmek amacı ile Türkçenin en eski yazılı metinle-
rinden günümüz Anadolu ağızları ve çağdaş Türk lehçelerine kadar nöbetleş-
menin izleri sürülecektir. Bu bağlamda özellikle isim çekimi konusunda yapıl-
mış çalışmalardan yararlanılacaktır. Bunlardan hareketle hâl nöbetleşmeleri 
hakkında genel bir çerçeve oluşturulacak ve Çağatay edebî dilinin oluşma-
sında önemli etkileri bulunan ve “Klasik Öncesi Çağatay Türkçesi”nin ilk ve 
önemli müelliflerinden olan Sekkâkî Divanı’nda bu görünümün yansımaları 
tespit edilmeye çalışılacaktır.

İnceleme

1. Hâl Kategorisi Üzerine

Türkçede hâl veya durum olarak adlandırılan bu dil bilgisel katego-
ri dünyanın bütün dillerinde mevcuttur. İngilizcede case, Almancada kasus, 
Fransızcada cas olarak adlandırılan hâl kategorisi (Demirci 2007: 127); Aze-
ri Türkçesinde hal, Türkmen Türkçesinde düşüm, Gagauz Türkçesinde hal, 
Özbek Türkçesinde kelişik, Uygur Türkçesinde keliş, Tatar Türkçesinde kileş, 
Başkurt Türkçesinde kileş, Kumuk Türkçesinde padej1 - geliş, Karaçay-Mal-
kar Türkçesinde boluş, Nogay Türkçesinde kelis, Kazak Türkçesinde septew, 
Kırgız Türkçesinde cöndömö, Altay Türkçesinde kubultkış, Hakas Türkçesin-
de padej - hubulthıs, Tuva Türkçesinde padej, Şor Türkçesinde keliş (Gürsoy 
Naskali 1997: 48-49) olmak üzere farklı terimlerle karşılanmıştır.

Hâl kategorisi üzerine, araştırmacılar farklı fikirler beyan etmişlerdir. Ön 
plana çıkan bazı görüşleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Banguoğlu, isimlerin söz içinde diğer kelimeler ile kurdukları ilişki es-
nasında bulundukları durum için hâl kavramını kullanır. Hâl isimlere gelen 
bazı eklerle belirtilir (2015: 326). Ergin ise isimlerin; kelime grubu ve cümle 
içerisinde isim, edat ve fiiller ile kurdukları münasebeti hâl kavramı ile karşı-
lar. Kurulan bu münasebet bazen eksiz çoğu zaman da ek yardımı ile yapılır 
(2013: 226). Gencan, isimlerin cümle içindeki görev çekimi için hâl kavramı-
nı kullanır ve hâl yerine durum terimini tercih eder (1979: 155’ten Aktaran: 
Aydın Özkan 2017: 49). İmer, hâli sözcüklerin, özellikle de isimlerin cümle 
içinde değişen işlevlerini gösteren dil bilgisi kategorisi olarak tanımlar (2013: 

1 Kumuk Türkçesi ile beraber Hakas ve Tuva Türkçesinde kullanılan padej terimi Rusçadan 
alıntılanmıştır.
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103). Karaağaç, dil kullanımında varlık-söz öbeği ve varlık-eylem ilişkile-
rinin durum çekimi ile karşılandığını belirtir. Araştırmacı ad ve durum çeki-
mini aynı anlamda kullanır ve bu çekimlerin bütün dünya dilleri için geçerli 
olduğunu vurgular (2013: 340). Korkmaz, adın cümle içerisinde bulunduğu 
dil bilgisi şekli için hâl kavramını kullanmış olup Ergin ile paralel olarak ad 
çekiminin yalın hâlde veya ekler yardımı ile yapıldığını söyler (2017: 118). 
Araştırmacı ad çekimi ekleri konusunu anlatırken dolaylı olarak hâl kategori-
sine de değinir. Cümlede ad ve fiiller arasındaki geçici anlam bağları kurmak 
için adların girdiği durumları karşılayan eklere isim çekim ekleri denir (2014: 
112). Buna göre durumun, cümle içinde isim ve fiiller arasındaki geçici anlam 
bağı için kullanıldığını söylemek mümkündür. Sebzecioğlu, durum kavramını 
anlam bilimi ve dil bilgisi açısından iki farklı başlık altında ele alır. Buna 
göre adın dil bilgisel ilişkileri dil bilgisel durumu, eylem ile üyeleri arasındaki 
ilişki anlam bilimsel durum olarak açıklanır (2016: 189). Vardar ise ismin 
cümle içerisindeki işlevini gösterip biçim değişimi ve çekim eklerini belirten 
dil bilgisi kategorisini durum olarak açıklamaktadır (2007: 84).

Hâl kategorisinin tanımı kadar Türkçede ismin kaç hâli olduğu sorusu da 
farklı şekillerde cevaplanmıştır. Aydın Özkan, Türkçedeki hâl sayısını, Ah-
met Cevat Emre’nin dört; Tahir N. Gencan’ın ve Nadir Engin Uzun’un beş; 
Kornfilt, Emine Yılmaz - Nurettin Demir’in ve Doğan Aksan’ın altı; Faruk 
Kadri Timurtaş, Jean Deny ve Tahir Kahraman’ın yedi; Zeynep Korkmaz’ın 
sekiz; Muharrem Ergin’in dokuz; Tahsin Banguoğlu’nun on; Rȁsȁnen’in on 
dört (2017: 48) olarak tespit ettiğini belirtir.

2. Hâl Eki Nöbetleşmeleri Üzerine

Dil bilgisinde, bir yapının başka bir yapı işlevinde kullanılmasına nöbet-
leşme denir. Nöbetleşmenin sınırı konusunda bir kesinlik yoktur. Korkmaz, 
nöbetleşme kavramı ile anlam değişikliğine yol açmadan seslerin birbirinin 
yerine geçmesini kast eder (2017: 187). Demirci, morfolojik düzeyden leksi-
kal düzeye kadar birçok seviyede nöbetleşme olabileceğini belirttikten sonra, 
zaman ekleri arasındaki nöbetleşmeyi buna örnek gösterir. Buna göre “Okul-
lar yarın kapanıyor.” ve “Okullar yarın kapanacak.” cümlelerinde şimdiki 
zaman ve gelecek zaman ekleri arasında bir nöbetleşme söz konusudur (2007: 
126). Karaağaç ise nöbetleşmenin çerçevesini daha da genişletir. Ona göre 
seslerin birbirinin yerine kullanılması ile ses bilgisel, biçim birimlerin bir-
birinin yerine kullanılması biçim birimsel ve aynı derin yapıya işaret eden 
yapıların birbirinin yerine kullanılması ile sözdizimsel nöbetleşme gerçekleşir. 
(2013: 600-602). Birbirini tamamlayan bu üç görüşten yola çıkarak dilin en 
küçük birimlerinden en büyük birimlerine kadar nöbetleşme olayının görül-
düğünü söylemek mümkündür. Karaağaç’ın biçim birimlerin birbirinin yeri-
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ne kullanılması şeklinde tarif ettiği nöbetleşme türü, hâl eki nöbetleşmelerini 
kapsamaktadır. Türk dilinde her hâl ekinin bir anlam çerçevesi olmasına rağ-
men, hâl ekleri arasında nöbetleşme söz konusudur (Demirci 2007: 127). Bu 
nöbetleşme, Türk dilinin en eski yazılı metinlerinden itibaren görülmekte ve 
çağdaş Türk lehçeleri ile Anadolu ağızlarına kadar varlığını devam ettirmek-
tedir.

2.1. Tarihî Lehçelerde Hâl Eki Nöbetleşmeleri

Eski Türkçede daha çok bulunma ve ayrılma hâlleri arasında nöbetleşme 
görülürken (bk. Gabain 2007: 64; Tekin 2016: 106-107) yönelme hâli-bulun-
ma hâli, yalın hâl-bulunma hâli, yön gösterme hâli-ayrılma hâli arasında da 
nöbetleşmelerin mevcut olduğu örneklerle kanıtlanmıştır. Söz konusu tespit 
edilen örnekler şu şekildedir:

Ötüken yış olursar bengü il tuta. “Ötüken Dağı’nda otursa ebedi il tuta-
cak.” (Kül Tigin, Güney 8, bulunma hâli yerine yalın hâl)

Tabgaç iliŋe kılıntım. “Çin ülkesinde doğdum. (Tonyukuk, Batı 1, bulun-
ma hâli yerine yönelme hâli)

Közde yaş kelser köŋülte sıgıt kelser yanturu sakıntım. “Gözden yaş gel-
se, gönülden feryat gelse geri çevirerek yas tuttum.” (Kül Tigin, Kuzey 11, 
ayrılma hâli yerine bulunma hâli)

Yarıkınta yalmasınta yüz artuk okun urtı. “Zırhından ve kaftanından yüz-
den fazla ok ile vurdu.” (Kül Tigin, Doğu 33, ayrılma hâli yerine bulunma 
hâli)

Yarın kiçe altun örgin üze olurupan mengileyür men. “Sabah akşam altın 
taht üzerinde oturup mutlu oluyorum.” (Irk Bitig, 1, bulunma hâli yerine yö-
nelme hâli)

Üze tuman turdı, asra toz turdı. “Yukarıdan sis bastırdı, aşağıdan toz 
kalktı.” (Irk Bitig, 15, ayrılma hâli yerine yön gösterme hâli)

Eski Türkçede daha çok bulunma hâli, ayrılma hâli eki yerine kullanılır-
ken Gabain’in (2007: 64) verdiği küntün “güneyde”, öŋdün “önde” ve taşdın 
“dışarda” örneklerinde ayrılma hâli, bulunma hâli yerine kullanılmıştır. Aşa-
ğıdaki iki örnekte Gabain’in belirttiği nöbetleşme gerçekleşmiştir:

Balık taştın tarıġçılarıg körür erti. “Şehrin dışında çiftçileri görüyordu.” 
(İyi ve Kötü Prens, I)

Öŋdün sözlegüçi alku nizvanilar. “Önde söylenilen bütün nizvaniler...” 
(Üç İtigsizler, 107a 11)
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Yenisey Yazıtları’nda da hâl eki nöbetleşmelerinin varlığı tespit edilmiştir:

Katıglanıp otuz yaşımga öge boltum. “Katlanıp otuz yaşımda öge ol-
dum.” (Yenisey Yazıtları 45/2-3, bulunma hâli yerine yönelme hâli)

Bir yaşımka ataçımka adrındım. “Bir yaşımda iken sevgili babamdan ay-
rıldım.” (Yenisey Yazıtları 32/14, bulunma hâli yerine yönelme hâli; ayrılma 
hâli yerine yönelme hâli)2

Orta Türkçede de hâl eki nöbetleşmeleri devam etmiştir. Hacıeminoğlu, 
Karahanlı Türkçesinde ayrılma hâlinin kullanılışında eski Türkçe ile benzerlik 
olduğunu belirtmiştir (2013: 30). Bu durum eski Türkçede görülen bulunma 
hâli-ayrılma hâli nöbetleşmesinin devam ettiğini göstermektedir. Nitekim ay-
rılma hâli için +dA/+tA ve +dIn/tIn eklerinin birlikte kullanılması bu durumu 
göstermektedir. Paçacıoğlu da çalışmasında Karahanlı Türkçesinde örnekler-
le şu hâller arasında nöbetleşme olduğunu belirtmiştir (1995: 7-8): aş yidi 
“yemeği yedi” (yalın hâl-belirtme hâli), közi yolka bol- “gözü yolda olmak” 
(yönelme hâli-bulunma hâli), işke aşnu “işten önce” (yönelme hâli-ayrılma 
hâli), gözi taştın bol- “gözü dışarda olmak” (ayrılma hâli-bulunma hâli), taştın 
bar- “dışarıya git-“ (ayrılma hâli-yönelme hâli), solca gel- “soldan gelmek”           
(eşitlik hâli-ayrılma hâli).

Karahanlı Türkçesi Dönemi eserlerinde tespit edilen diğer bazı örnekler 
şu şekildedir:

Yazıldı ajunka anı tirgüsüz / eşitti tüzü halk anı örtgüsüz “Dünyada yayıl-
dı artık toplanmaz; halk işitti artık örtülmez.” (Kutadgu Bilig, 2685, yönelme 
hâli-bulunma hâli)

Neçe kuşka awka awındım sewindim / uçar kuş teg arkun ağımda kürettim 
“Nice kuş avına sevindim, avundum; uçan kuş gibi atları ağımdan kaçırdım.” 
(Kutadgu Bilig, 6536, yönelme hâli-yalın hâl; bulunma hâli-ayrılma hâli)

Burundukluğ ol söz teve burnı teg / barur kança yetse titir boynı teg “Söz 
deve burnu gibi yularlıdır; nereye çekilirse oraya gider.” (Kutadgu Bilig, 206, 
eşitlik hâli-yönelme hâli)3

2 Nurdin Kızı (2006) Yenisey Yazıtları’nda hâller ile ilgili nöbetleşmeleri de ele alan detaylı 
bir çalışma yapmış, Alan ise Kırgızistan Yazıtları’nı da göz önünde tutarak yönelme hâl eki 
nöbetleşmelerini ele almış ve yönelme hâli ekinin Yenisey ve Kırgızistan Yazıtları’nda; 
bulunma, ayrılma, ilgi ve yalın hâl işlevlerinde kullanıldığını tespit etmiştir (2019: 123-
130). Bu iki çalışma bu yazıtlarda hâl eki nöbetleşmeleri olduğunu açık ve kesin bir şekil-
de ortaya koymaktadır.

3 Bazı örnekleri verilen Kutadgu Bilig’de hâl nöbetleşmeleri, müstakil bir çalışmaya kay-
naklık edecek derece yoğundur. Nitekim bu konuda bir tez çalışması yapılmıştır: Mert, 
Osman (2002), Kutadgu Bilig’de Hâl Kategorisi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal 
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Kel ottın özüng yul ölümdin öŋe. “Ey şüphe yolunda koşan (kişi) uyan! 
Gel ölmeden önce kendini ateşten kurtar.” (Atabetü’l-Hakayık, 12, yönelme 
hâli-eşitlik hâli)

Kiringler olar üze kapıgka. “Onların üzerine kapıdan girin.” (Kuran Ter-
cümesi, 27/35b2, yönelme hâli-ayrılma hâli)

Yok Taŋrı anda aḍın Taŋrı. “Ondan başka Tanrı yoktur.” (Kuran Tercüme-
si, 38/31b2, bulunma hâli-ayrılma hâli)

Fermanlayurlar esizlikdin. “Kötülüğü emerederler.” (Kuran Tercümesi, 
29/47a3, ayrılma hâli- belirtme hâli) (Çetin 2014: 171-185)

Batı Türkçesinin ilk kolu olan eski Anadolu Türkçesinde de hâl eki nöbet-
leşmeleri görülmeye devam etmektedir. Bu konuya detaylı bir şekilde değinen 
Gülsevin ve Boz, hâl ekleri arasındaki nöbetleşmeleri ortaya koymuşlardır. 
Buna göre kendi işlevi dışında; yalın hâl 6, belirtme hâli 3, yönelme hâli 5, 
bulunma hâli 5, ayrılma hâli 6, vasıta hâli 2, eşitlik hâli ise 3 farklı hâl işlevi 
ile kullanılmıştır. Şöyle ki:

Yıl on iki ay aglayup yalvara sen. “Yılda on iki ay ağlayıp yalvarasın.” 
(yalın hâl - bulunma hâli) (Gülsevin-Boz 2013: 51).

Durdı vü bindi atı. “Durdu ve ata bindi.” (belirtme hâli - yönelme hâli) 
(Gülsevin-Boz 2013: 54).

Medinede varuban… “Medine’ye varıp...” (bulunma hâli - yönelme hâli) 
(Gülsevin-Boz 2013: 57).

Günahlarum benüm hadden aşupdur. “Benim günahlarım haddi aşmıştır.” 
(ayrılma hâli -belirtme hâli) (Gülsevin-Boz 2013: 58).

Henüz ayağın tururlar. “Henüz ayakta dururlar.” (vasıta hâli - bulunma 
hâli) (Gülsevin-Boz 2013: 60).

Geçer iken yolca bunlar bî-günâh… “Bunlar yoldan günahsızca geçer-
ken...” (eşitlik hâli -ayrılma hâli) (Gülsevin-Boz 2013: 61).

2.2. Anadolu Ağızlarında Hâl Eki Nöbetleşmeleri

İsim çekim eklerinin üzerine müstakil bir tez çalışması yapan Buran 
(1989), Anadolu ağızlarında hâl eki nöbetleşmelerine de değinmiştir. Buna 
göre; yalın hâl 4, belirtme hâli 3, yönelme hâli 5, bulunma hâli 4, ayrılma hâli 
5, vasıta hâli 2 ve eşitlik hâli 3 farklı hâl işlevinde kullanılmıştır. Aşağıda bu 
nöbetleşmeler örneklendirilmiştir:

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
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Bilmem başım alıp hangi diyar gider men? “Bilmem başımı alıp hangi 
diyara gideyim?” (yalın hâl-yönelme hâli) (Buran 1989: 72).

Adam vaz mı geçer sevdiği yari? “Adam sevdiği yarden vazgeçer mi?” 
(belirtme hâli-ayrılma hâli) (Buran 1989: 161).

Şu dağa aldı duman. “Şu dağı duman aldı.” (yönelme hâli-belirtme hâli) 
(Buran 1989: 206).

Ayın batmasında var idi. “Ayın batmasına var idi.” (bulunma hâli - yönel-
me hâli) (Buran 1989: 237).

Dadalarımız Orta Asya’da gelmışlar. “Dedelerimiz Orta Asya’dan gel-
mişler.” (bulunma hâli-ayrılma hâli) (Buran 1989: 238).

Gözelden doyum olmaz. “Güzele doyum olmaz.” (ayrılma hâli-yönelme 
hâli) (Buran 1989: 274).

Etrafi taşden çevrilmiş. “Etrafı taşla çevrilmiş.” (ayrılma hâli-vasıta hâli) 
(Buran 1989: 276).

Köyünen toplanıruz. “Köyce toplanırız.” (vasıta hâli-eşitlik hâli) (Buran 
1989: 311).

Ayakça dur- “Ayakta durmak” (eşitlik hâli-bulunma hâli) (Buran 1989: 
333).

Arkadaşlarca hep beraber “Arkadaşlarla hep beraber” (eşitlik hâli-vasıta 
hâli) (Buran 1989: 333).

Anadolu ağızlarının tasnifinde de hâl eki nöbetleşmelerinin etkisi bulun-
maktadır. Batı grubu ağızlarında belirtme ve yönelme hâli ekleri arasında gö-
rülen nöbetleşme, ikinci dereceden alt ağız gruplarını belirleyen önemli şekil 
bilgisel bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır:

Avı gitmiş, evi gelmiş. “Ava gitmiş, eve gelmiş.”

Doru o gölü koşuyor. “Doğru o göle koşuyor.” (Karahan 2014: 153).

2.3. Çağdaş Türk Lehçelerinde Hâl Eki Nöbetleşmeleri

Hâl eki nöbetleşmeleri, çağdaş Türk lehçelerinde de önemli ölçüde görül-
mektedir. Bu durum, Türk dilinin en eski yazılı metinlerinde görülen nöbetleş-
me olayının günümüze kadar geldiğinin önemli bir göstergesidir.

Gagauz Türkçesinde hâl eki nöbetleşmeleri çok yoğun olmakla birlikte, 
en yoğun görülen nöbetleşme türü, belirtme ve yönelme hâli arasında gerçek-
leşmektedir. Özkan, Gagauz Türkçesindeki nöbetleşmeleri seslerdeki daralma 
ve genişleme ile birlikte yabancı dillerin etkisine bağlamaktadır.
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Nereyi götürersin o danayı. “Nereye götürüyorsun o danayı?” (belirtme 
hâli-yönelme hâli) (Özkan 1993: 122).

Pindi yolda geçer bir maşinaya. “Yoldan geçen bir araca bindi.” (bulunma 
hâli-ayrılma hâli) (Özkan 1993: 123).

Ben bıktım ona. “Ben bıktım ondan.” (yönelme hâli-ayrılma hâli) (Özkan 
1993: 123).

Kime geleciydi aklısına. “Kimin aklına gelirdi?” (yönelme hâli-ilgi hâli) 
(Özkan 1993: 124).

Kırımçak Türkçesinde de hâl eki nöbetleşmeleri sıklıkla görülmektedir.

Kıreç satan tukanı nerede. “Kireç satan dükkân nerede?” (belirtme hâ-
li-yalın hâl) (Güllüdağ 2005: 216)

Sınıf penceresini açmaġa unıtmañız. “Sınıf penceresini açmayı unutma-
yınız.” (yönelme hâli- belirtme hâli) (Güllüdağ 2005: 216)

Köyli zorġa qalsa. “Köylü zorda kalsa” (yönelme hâli-bulunma hâli) 
(Güllüdağ 2005: 217)

Qarnın üsti qanġa toldı. “Karnın üstü kanla doldu.” (yönelme hâli-vasıta 
hâli) (Güllüdağ 2005: 218)

Saha Türkçesinde hâl eki nöbetleşmeleri yaygın olmayıp bulunma ve ay-
rılma hâli arasında nöbetleşme olayı gerçekleşmektedir. Kirişçioğlu’nun tespit 
ettiği örneklerden bazıları şu şekildedir:

Arııta ‘yağdan’, kinigete ‘kitaptan’ oyumna ‘şamandan’ silimne ‘tutkal-
dan’, ıalla ‘komşudan’, külle ‘külden’ (Kirişçioğlu 1999: 75-76).

Yeni Uygur Türkçesinde hâl eki nöbetleşmelerinin çok yaygın olmadığı 
görülmektedir. Belirtme hâli-ilgi hâli, yönelme hâli-vasıta hâli ve bulunma 
hâli-vasıta hâli nöbetleşmesi, yeni Uygur Türkçesinde görülen hâl nöbetleş-
meleri türleridir.

Hasretinde yıglar gül yüzlük taban. “Hasretinle ağlar gül yüzlü sevgili.” 
(bulunma hâli-vasıta hâli)

Etrap güllerge pürgendi. “Etraf çiçeklerle donandı.” (yönelme hâli-vasıta 
hâli)

Atni beşi “Atın başı” (belirtme hâli-ilgi hâli) (Öztürk 2015: 51-52).

Bu lehçeler dışında Demirci örnekleri ile birlikte Kazak, Tatar ve Çuvaş 
Türkçelerinde de hâl eki nöbetleşmesi olduğunu şu örneklerle göstermiştir:
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Siz qayda barasız. “Siz nereye gidiyorsunuz?” (Kazak Türkçesi, bulunma 
hâli-yönelme hâli)

Terezene yabızıg. “Pencereyi kapatın.” (Tatar Türkçesi, yönelme hâli-be-
lirtme hâli)

İvan kenekene vulat. “İvan kitabı okuyor.” (Çuvaş Türkçesi, yönelme hâ-
li-belirtme hâli) (2007: 132-133).

3. Sekkâkî Divanı’nda Hâl Eki Nöbetleşmeleri

Türkçenin yazılı ilk metinlerinden, çağdaş Türk lehçeleri ve Anadolu 
ağızlarına kadar örneklerle hâl eki nöbetleşmeleri yukarıda gösterilmiştir. 
Bunlardan yola çıkarak Çağatay Türkçesinde de nöbetleşmenin görülmesinin 
olağan olduğu söylenebilir. Erdem-Uçar, Çağatay Türkçesinde İsim Yapımı 
(2011) başlıklı tezinde hâl eklerini de detaylı bir şekilde ele almış ve bu ek-
ler arasında görülen nöbetleşme olaylarına değinmiştir. Adı geçen çalışmada 
Çağatay Türkçesi Dönemi’nde yazılan eserlerin önemli kısmı taranmış (2011: 
xxxv-xl) ve örnekleriyle hâl eki nöbetleşmeleri gösterilmiştir (2011: 237-
317). Erdem-Uçar’ın verilerinden hareketle tarafımızca Çağatay Türkçesinde 
hâl nöbetleşmelerini gösteren şu tablo oluşturulmuştur:

Tablo 1

HȂLLER YERİNE KULLANILDIĞI DİĞER HȂLLER
Yalın Belirtme Yönelme Bulunma Ayrılma Vasıta Eşitlik

Yalın    √    √
Belirtme    √    √
Yönelme    √    √    √    √    √
Bulunma    √    √    √    √
Ayrılma    √    √    √    √
Vasıta    √
Eşitlik    √     √

Yukarıda verilen tablo ile Çağatay Türkçesinin hâl nöbetleşmeleri Er-
dem-Uçar (2011) tezinden hareketle özetlenerek verilmiştir. Bu çalışmada ise 
Çağatay Türkçesi Dönemi’nin ilk ve önemli eserlerinden olan Sekkâkî Diva-
nı’nda görülen hâl eki nöbetleşmeleri ele alınmıştır. Söz konusu esere göre:
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3.1. Ayrılma Hâli Ekinin (Ablatif) Bulunma Hâli Eki (Lokatif) Yerine 
Kullanılması

Barça ʽālem heybetiŋ deryāsıdın bir ḳaṭre su

Ḳıldı luṭfuŋ yetti, altı, törtni andın āşikār (90/5)

“Tüm âlem heybetinin deryasında bir damla su gibidir. Lütfun yedi (ikli-
mi), altı (yönü) ve dördü4 (unsuru) ondan ortaya çıkarmıştır.”

Ṣānemler zülfidin özge anıŋ ʽahdıda yoḳ zālim

Olarnıŋ közleri ḳılġay meger Türk ilidin yaġma (126/1)

“Onun zamanında put gibi güzel sevgililerin saçından başka zalim yok. 
Meğer Türk ilinde onların gözleri yağma kılar.”

3.2. Belirtme Hâli Ekinin (Akuzatif) İlgi Hâli Eki (Genitif) Yerine 
Kullanılması

Gedālar rāyegān tapḳay żarūrī māl-ı Ḳārūn’nı

Yed-i beyżā bigin ilgiŋ cihānġa zer-feşān kildi (112/14)

“Dilenciler (senin devrinde) Karun’un malı gibi ihsanı kolaylıkla bulur-
lar. Yed-i beyza olan elin dünyaya atın saçmaya geldi.”

3.3. Belirtme Hâli Ekinin (Akuzatif) Yönelme Hâli Eki (Datif) Yerine 
Kullanılması

Yüzüni ay dedim, daġı köp ʽöẕr ḳoldum uftanıp

Şükr ol İdi’ġa kim anı köŋlümġa ilhām eyledi (246/3)

“Yüzüne ay dedim, ancak utanıp çok özür kıldım. O Allah’a şükür olsun 
ki onu gönlüme ilham eyledi.”

3.4. Bulunma Hâli Ekinin (Lokatif) Ayrılma Hâli Eki (Ablatif) Yerine 
Kullanılması

Közini süzdi vü nergis ḳılur kirişme vü nāz

Anıŋ bu şīvesinde şīfte bolur ʽālem 138/8

“Nergis naz ve işveyle gözlerini süzdü. Âlem onun bu işvesinden çıldı-
rır.”

4 Dört kelimesi ile anasır-ı erbaa olarak adlandırılan; ateş, toprak, su ve hava kastedilmiştir. 
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3.5. Bulunma Hâli Ekinin (Lokatif) Yönelme Hâli Eki (Datif) Yerine 
Kullanılması

Evvel Ādem’de vedīʽat ḳoydı nūrıŋnı Uġan

Uşbu sırnı bilmegenler boldı merdūd u laʽīn (96/6)

“Allah önce Hz. Âdem’e nurunu emanet olarak verdi. Bu sırrı bilmeyen-
ler lanetlenip kovuldu.”

Selāṭīn dünyāda köp kildi vü kiçti, seniŋ tig bir

Felekniŋ ger tili bolsa, ayıtsun kim ḳaçan kildi (112/10)

“Dünyaya çok sultan gelip geçti. Eğer feleğin dili olsa (senin gibi birisi-
nin) ne zaman geldiğini söylesin.”

Yāḫūd gül vuṣlalarındın tikip bir ḫilʽat-ı zībā

Bu mecliste kitürmekke tiledim aṣl-ı vâlânı. (160/7)

“Veya gül yapraklarından güzel bir kaftan dikip bu meclise kumaşın aslı-
nı getirmeyi diledim.”

Ḳulluḳta bitig birür ü yüz şādīlıḳ iter

Zülf ü ḫadıŋa sünbül ü reyḥān çemeninde (218/9)

“Sümbül ve reyhan, çimeninde saç ve yanağın için kulluğa belge verip 
yüzlerce kez sevinirler.”

3.6. Yalın Hâlin (Nominatif) Belirtme Hâli Eki (Akuzatif) Yerine Kul-
lanılması

Niçe yıl ṭuġyān u ʽisyān ṭonını ḳıldım libās

İmdi uş tuttum yaḳa, estaġfiru’llāh ṣad hezār (94/11)

“Yıllarca isyan ve taşkınlık elbisesi giydim. Şimdi yakayı tuttum, yüz 
binlerce estağfurullah.”

3.7. Yalın Hâlin (Nominatif) İlgi Hâli Eki (Genitif) Yerine Kullanıl-
ması5

Hūy ḳılsaŋ, bolur ol düşmen çerigi tār u mār

Kim uşal ṣarṣar yilidin bolġanı tig ḳavm-ı ʽĀd (132/6)

5 Yalın hâl çekimi eksizdir. Ancak ilgi hâli ekle yapılır. Metnimizde hâl eki olmadan ilgi 
çekiminin gerçekleşebildiği görülmüştür. İlgi hâli üzerinde genişçe duran Grönbech, bu 
şekildeki yapıları “ad birleşiği” olarak adlandırıp bunların özellikle Uygurcada da çokça 
kullanıldığını belirtmiştir (2011: 95).  Bu kullanım metnimizde de oldukça yaygındır.
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“Eğer istersen, Ad kavminin rüzgârdan sarsıldığı gibi, düşmanın askeri 
tarumar olur.”

Yazı vü taġı üze ḫoş töşelmiş aṭlas-ı sebz

Ḫıtay ḳızları tig tāze gülleri raʽna (170/13)

“Yeşil atlas ovası ve dağları üstüne hoşça döşenmiştir. Gülleri Hıtay’ın 
kızları gibi taze ve güzeldir.”

3.8. Yönelme Hâli Ekinin (Datif) Ayrılma Hâli Eki (Ablatif) Yerine 
Kullanılması

Bu pür-laṭīf iştin yana yarlıp ʽadūnıŋ zehresi

Yir birle gök, encüm bile aḫter aŋa şādān irür (120/12)

“Bu latif işten dolayı düşmanın ödü patlar. Yer ve gök, yıldızlar ondan (bu 
durumdan) mutlu olur.”

Mini cefā birle velī cāŋa yitürdi ol ḳarı

Geh gāh şartını bozar, geh vaʽdesi yalġan irür (120/2)

“O yaşlı, beni cefa ile candan etti. Bazen şartını bozar, bazen de vaadi 
yalan olur.”

Keremge maḳṣad özini irür, disem maʽḳūl

İrür çü ẕātıġa lāyıḳ bu ḫulḳ u luṭf u şiyem (140/8) 

“Cömertlikten kasıt kendisidir desem akla yatkın olur. Çünkü bu yaratılış, 
bu lütuf ve bu tabiat ona layıktır.”

3.9. Yönelme Hâli Ekinin (Datif) Belirtme Hâli Eki (Akuzatif) Yerine 
Kullanılması

Yāḫūd gül vuṣlalarındın tikip bir ḫilʽat-ı zībā

Bu mecliste kitürmekke tiledim aṣl-ı vâlânı. (160/7)

“Veya gül yapraklarından güzel bir kaftan dikip bu meclise kumaşın aslı-
nı getirmeyi diledim.”

3.10. Yönelme Hâli Ekinin (Datif) Bulunma Hâli Eki (Lokatif) Yerine 
Kullanılması

Çemenġa körse bir tersā körüp sünbülde Ḥaḳ ṣunʽın

Müselmān bolup igindin üzüp salġay çelīpānı (158/13)

“Çimende bir Hristiyan sümbüldeki Hak kudretini görse, Müslüman olup 
omzundan haçını söküp atar.”
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3.11. Yönelme Hâli Ekinin (Datif) Yalın Hâl (Nominatif) Yerine Kul-
lanılması

Tārīḫḳa sikkiz yüz daġı on irdi vü Ḳadr aḫşamı

Bir ay toġdı dünyāda kim memleketke ḫān irür (120/13)

“Tarih sekiz yüz on yılının Kadir akşamı idi. Dünyada bir ay doğdu ve 
memlekete han oldu.

Sekkâki Divanı’ndan hareketle tespit edilen hâl eki nöbetleşmelerini şu 
şekilde tabloyla özetlemek mümkündür:

Tablo 2

HȂLLER YERİNE KULLANILDIĞI DİĞER HȂLLER
Yalın Belirtme Yönelme Bulunma Ayrılma Vasıta Eşitlik İlgi

Yalın    √    √       √
Belirtme    √     √    √
Yönelme    √    √     √    √     √    
Bulunma     √    √     √    
Ayrılma       √     √    
Vasıta    √
Eşitlik        √
İlgi    √

Sonuç

Bu çalışmada Sekkâkî Divanı’ndan hareketle hâl eki nöbetleşmeleri ele 
alınmıştır. Önce Çağatay edebiyatı ve Sekkâkî hakkında kısaca bilgi verilmiş-
tir. Daha sonra hâl kategorisi ve hâl eki nöbetleşmeleri üzerinde durulmuş-
tur. Çalışmayı temellendirmek adına araştırmacıların hâl kategorisi üzerine 
yaptığı yorumlar verilerek; tarihî lehçelerde, çağdaş lehçelerde ve Anadolu 
ağızlarında görülen hâl eki nöbetleşmeleri gösterilmiştir. Sonraki bölümde ise 
çalışmanın asıl konusu olan Sekkâkî Divanı’nda hâl eki nöbetleşmeleri ele 
alınmış ve bulunan nöbetleşmeler örneklerle desteklenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre:

•	 Sekkâkî Divanı’nda ayrılma hâli, bulunma hâli ile; belirtme hâli, ilgi 
ve yönelme hâli ile; bulunma hâli, ayrılma ve yönelme hâli ile; yalın 
hâl, belirtme ve ilgi hâli ile; yönelme hâli; ayrılma, belirtme, bulun-
ma ve yalın hâl ile; yön gösterme hâli, bulunma ve yönelme hâli ile 
nöbetleşmiştir.

•	 Nöbetleşmeye en yatkın hâl ekinin yönelme hâli eki olduğu görül-
müş ve bu yatkınlığın Türkçenin ilk yazılı metinlerinden günümüze 
kadar devam ettiği gözlenmiştir.
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•	 Nöbetleşmeye karşı en dirençli hâl ekinin ise vasıta hâli eki olduğu 
görülmüştür. Bunun sebebi ekin kökeni ile ilgili olmalıdır.

•	 Kuzey, doğu ve batı grubu Türk lehçelerinde hâl eki nöbetleşmeleri-
nin görülmesi, coğrafi uzaklık ve farklı diller ile etkileşimin, nöbet-
leşmelerin önünde bir engel oluşturmadığını göstermektedir.

•	 Türkçenin ilk yazılı metinlerinde hâl eki nöbetleşmelerinin olması, 
Türkçenin o dönemdeki işlenmişliğini göstermesi ve nöbetleşmele-
rin tarihinin daha da eskiye gittiğini göstermesi bakımından oldukça 
önemlidir.

•	 Bu çalışmadan hareketle hâl nöbetleşmelerinin, dönem ve eser iti-
barıyla farklılık gösterebileceği ortaya konulmuştur. Bu durum, 
Türkçenin bir dönemiyle ilgili isim çekimi ve hâl eklerini konu alan 
çalışmaların, söz konusu dönemde yazılmış eserlerin sadece belli 
bir kısmını ele almasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı hâl 
nöbetleşmelerine kısmi olarak değinen, isim çekimi veya hâl ekleri 
ile ilgili çalışmaların yanında, doğrudan hâl eki nöbetleşmelerini ele 
alan detaylı bir inceleme, Türk dilinde önemli bir boşluğu doldura-
caktır.
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TÜRKÇEDE NİSPET EKİNİN RENK ADLARINDA KULLANIMI

Hatice ŞAHİN*

Her dilde temel renkler öncelikli olmak üzere, farklı biçimlerde tanımla-
nıp aktarılan ve kültürel değer kazanan bir çekirdek söz varlığı bulunmaktadır. 
Bütün kültürlerde siyah, beyaz, kırmızı gibi temel renklerin çağrıştırdığı ve 
insanlar üzerindeki etkisi, büyük ölçüde benzerlik gösterir. Bununla beraber 
iklim, coğrafya, kültür değişiklikleri renklerin dilinde de farklılık yaratabilir.

“Türk kültür tarihinde renk adlarının önemli yeri vardır. Türkler renk ad-
larıyla nesneleri karşılamışlar, özel adlar oluşturmuşlardır. Bunun yanında 
eski metinler incelendiğinde renk adlarıyla soyut kavramların da karşılandığı 
ve duygu içerikli anlamlar yüklendiği de görülür.” (Özdemir 2019: 46)

Türkçede Arap ve Fars dillerinin etkisiyle kullanım sahası bulan nispet 
eki, çoğu işlek kullanılan renk adlarında da kendini göstermekte, dolayısıy-
la Türkçede renk adlarıyla ilgili her çalışmada mutlaka dile getirilmektedir. 
Ancak bu yazıda ele alınmaya çalışılan konu, doğrudan nispet eki ve bu ekin 
Türkçedeki renk isimleriyle olan ilişkisidir.

Türkçe Sözlük’te, sıfat yapmak üzere adlara getirilen ek, nispet i’si, yayı-
nispi olarak tanımlanan ekin, Türkçede özellikle Dil Devrimi’nden sonra kul-
lanımı azalmış, bu ekli kelimeler mümkün olduğu kadar Türkçe karşılıklarla 
yer değiştirmiş, bu hareket sırasında kimi zaman Türkçenin işleyişiyle ilgili 
bazı değişik durumlar ortaya çıkmıştır. Zülfikar, nispet ekiyle ilgili bu süreci 
değerlendiren yazısının bir bölümünde de şunları söylemiştir.

“Aslında her birinin kendine özgü bir hikâyesi var. Artık olan olmuş, 
hiç olmazsa şimdi yeni türetilecek terimlerde bu incelikleri göz önünde 
bulunduralım. Aradan 30 yıldan fazla zaman geçti. Resmî dilde inzibati 
tedbirler, idari tedbirler, miladi takvim, seferî durum, siyasi karar, keyfî 
davranış, asli unsur gibi nispet i’li kelime ve terimler varlığını korudu. 
Tahmin yerine önerilen kestirim, sıfat söz konusu olduğunda kestirimli 
olamadı; tahminî ve zarfı olan tahminen varlıklarını korudu. Hikâyesi 

* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi.
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anlatılacak daha pek çok nispet i’li kelimeler var. Kullanım dışı kalmış 
yüzden fazla nispet -i’li kelime kitapların sayfaları arasında kaldı, birçoğu 
da eskimiş gerekçesiyle sözlüklerden çıkarıldı. “Topraksı, toprakla ilgili” 
anlamında türabi kişi adı olarak yaşatıldı. Renk adı turunci, kişi adları Şükri, 
Hüsni uyuma bağlı olarak turuncu, Şükrü, Hüsnü şeklini aldı. Renk adı olan 
zeytuni, kelimesinde böyle bir değişme olmadı.” (Zülfikar 2017: 28)

Renk adları ve yapılarıyla ilgili çalışmalarda Türkçenin renk adları belir-
lenerek tasnif edilmeye çalışılmış, renk adı oluşturma yollarından biri olarak 
standart Türkiye Türkçesinde ve ağızlarda nispet i’siyle oluşturulmuş renk ad-
ları verilmiştir.

“Bugün Türkiye Türkçesi’nde yalnız nispet i’siyle kurulmuş 47 renk adı 
bulunmaktadır: altuni, angudi, ateşî, barudi, bergamodi, beyazî, buğdayî, 
cevizî, çadırî, çividi, demiri, ebruli, eflatuni, erguvani, fındıki, fıstıki, filizî, 
firfiri, gövezî, gülganî, gümüşi, hâkî, havai, kâfurî, keşmirî, kibritî, kimyoni, 
kurşuni, kuzguni, laciverdî, leylaki, limoni, mercanî, neftî, nohudi, patlıcani, 
portakalî, samani, sedefî, sincabi, şarabi, tahini, tarçıni, zerî, zeytuni, zifirî, 
zümrüdi gibi “ (Kaymaz 1997: 270-274).

“Türkiye Türkçesinde en işlek nispet i’li renk adları şunlardır: altuni, 
angudi, ateşî, barudi, bergamodi, cevizî, çividi, demiri, eflatuni, erguvani, 
fındıki, fıstıki, fırfıri, filizi, göğezî (Türkiye Türkçesi ağızlarında lâciverde 
yakın mavi renk), gümüşi, güvezî (Türkiye Türkçesi ağızlarında yeşil), hâkî, 
havai mavi, kibritî, kimyoni, kurşuni, kuzguni, laciverdî, leylaki, limoni, 
neftî, nohudi, patlıcani, samani, sebzî (yeşil), sincabi, şarabi, tahinî, tarçıni, 
zeytunî, zümrüdi.“ (Küçük 2013:798)

2015 yılında yapılan bir tez çalışmasında Türkçe Sözlük’te nispet i’si ek-
lenmek suretiyle oluşturulmuş, 37 renk adı belirlenmiştir. (Karakulak 2015: 
30)

Bir başka çalışmada da Türkçe Sözlük’teki renk isimleri, Arapça ve Türk-
çe oluşuna göre değerlendirilmiş, içinde Arapça unsur bulunan 67 renk ismi-
nin 18 tanesi tamamen Arapça, (beyaz, mavi, eflatun, eflatuni, havai, havai 
mavi, esmer, fındıkî, fıstıki, firfiri, kimyoni, kırmızı, leylaki, patlıcani, şarabi, 
tahini, zeytuni, zümrüdi); 8 tanesi Türkçe sözcüğe Arapça ek getirmek (nisbet 
ya’sı) getirmek suretiyle Türkçe Arapça (altuni, angudi, çividi, demiri, gümü-
şi, kurşuni, kuzguni, samani) olarak gösterilmiş ve diğer renk isimleri Arapça 
ve Türkçe çerçevesinde değerlendirilmiştir. (A. Subaşı 2012: 966)

Türkçenin söz varlığında yer alan ve çoğu yazı dilinde kullanılmayan 
veya şarabi-şarap rengi, erguvani-erguvan rengi, gümüşi-gümüş rengi gibi 
aynı renk için başka bir karşılığı da tercih edilebilen bu renk adlarının önemli 
bir kısmı, halkın çevresinde bulunan, bilinen, somutlaştırmada kolaylık sağ-
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layabilecek bitki (çiçek, sebze, meyve), hayvan ve maden isimlerine nispet 
i’sinin getirilmesiyle oluşturulmuş, bazıları da geçmişten bugüne tercümeler 
yoluyla geçmiştir.

“Türkçede kullanılan bu yapıdaki kelimelerin kaynağını da bir anlamda 
açıklayan yapıların Arapçadaki örnekleri de şu şekildedir: bunn: kahve/
bunnî: kahverengi, burtukâl: portakal/burtukâlî: portakal rengi, turuncu, 
benefsec: menekşe/benefsecî: menekşe rengi (mor), turâb: toprak/turâbî: 
toprak rengi, hınt: buğday/hıntî: buğday rengi, hamr: şarap/hamrî: şarap 
kırmızısı, zeheb: altın/zehebî: altın rengi, ercuvân (erguvan çiçeği) ercuvânî/
ercuvânî: erguvani, erguvan çiçeğinin rengi, rasâs: kurşun/rasâsî: kurşun 
rengi, remâd: kül/remâdî: kül rengi, zumurrud: zümrüt/zumurrudî: zümrüt 
rengi, zeytûn: zeytin/zeytûnî: zeytin rengi, zehre: çiçek/ zehrî: pembe, âc: 
fildişi/âcî: fildişi rengi, asel: bal/aselî: bal rengi, fustuk: fıstık/fustukî: fıstık 
rengi, fıdda: gümüş/fıddî: gümüş rengi, kırf: karanfil/kırfî: karanfil rengi, 
kamh: buğday/kamhî: buğday rengi, lu’lu‘’: inci/lu’lu‘’î: inci rengi, mişmiş: 
kayısı/mişmişî: kayısı rengi, kuhl: sürme/kuhlî: sürme rengi, lacivert, neft: 
petrol/neftî: petrol rengi, nîl: nil nehri/nîlî: nil mavisi, verd: gül/verdî: gül 
rengi, pembe, bunduk: fındık/bundukî: fındık rengi, tibn: saman/tibnî: 
saman rengi, tût: dut/tûtî: dut rengi, havh: şeftali/havhî: şeftali rengi, sema: 
gökyüzü/semâvî: gök rengi, karanful: karanfil/karanfulî: karanfil rengi, 
tahîn: tahin/tahînî: tahin rengi, tûb: tuğla/tûbî: tuğla rengi, tîn: balçık/tînî: 
balçık rengi, kerez: kiraz/kerezî: kiraz rengi, krîm: krem/ krîmî: krem rengi, 
yâkut: yakut/yâkûtî: yakut rengi” (A. Subaşı 2012: 971)

Çeşitli bakış açılarıyla ele alınan nispet i’si ve bu ekle kurulmuş renk ad-
larıyla ilgili olarak Türkçeye gelmiş veya Türkçede yaratılanlar olmak üzere 
dikkat çeken bir iki nokta daha bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, bilindiği gibi bu renk adlarında nispet i’sinin ben-
zerlik katan işlevi öne çıkarılmış, söz konusu hangi bitki/hayvan/maden ise 
onun da öne çıkan rengi ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu yapıları oluşturanlar 
tarafından etraflarında olan, bilinen, tanınan varlıklar kullanılmakla beraber, 
ilgili renk adı yaygınlaştığında ilgi kurulan bitki/hayvan/madenin tanınmama-
sı durumu, renk adını belirsizleştirebilmekte veya bazı bölgelerde kullanımına 
imkân vermektedir. Bir başka deyişle filizî, “filiz” görmemiş birine renk adını 
çağrıştırmayabilir veya hangi renk olduğu konusunda bir çağrışımda bulun-
mayabilir. Kavramın netleşmesi için filiz rengi, filiz yeşili, filizî yeşil gibi 
yapılar bu kelimenin renk olduğunu, filiz yeşili rengi olduğunun anlaşılması-
na yardımcı olabilir. Bu yüzden olsa gerek Türkçede kuzguni siyah, hâkî yeşil 
gibi renkle ilgili ipucu veren yapıların kullanımı mevcuttur. Yine bu sebeple 
Bursa ağızlarında görülen kelemi: kelem rengi, açık yeşil örneği gibi nispet 
i’siyle kurulmuş renk adlarının bazıları yöresel kullanım düzeyinde kalmıştır.
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Diğer taraftan bazı renk adlarında kısalması nedeniyle nispet i’sinin var-
lığı hissedilmemekte ve kelimenin bu yolla oluştuğu düşünülmemektedir. Bu 
duruma en uygun örneklerden biri kırmızı renk adıdır.

Kırmız: (Ar. ḳirmiz) 1. Kırmız böceğinden çıkan parlak kırmızı renkte 
boya, çiçek boyası. 2. Eskiden soğuk algınlığı, sıtma gibi hastalıklara karşı 
kullanılan ev ilâcı.

Kırmız böceği: birl. i. Zar kanatlılardan, parlak ve güzel kırmızı bir boya 
çıkaran böcek. Coccus ilicis.

Kırmızı: i.(Ar. ḳirmiz> ḳirmizі “kırmızla ilgili”den) 1. Kan rengi, al renk: 
“Kırmızı ona hiç yakışmaz.”

http://www.lugatim.com/s/KIRMIZ

Ayrıca, nispet i’si Türkiye Türkçesinde sayısı çok az olmakla beraber si-
yah ve lacivert renk isimlerindeki gibi, doğrudan renk isminin üzerine gelerek 
o rengi veya o rengin yakınını anlatabilmektedir. Nispet i’si herhangi bitki/
hayvan/maden adlarına gelerek onlarla ilgili renk adı türetirken bir iki örnekte 
doğrudan renk adına gelerek o renge yakın bir tonu çağrıştıran ya da doğrudan 
o rengi karşılayan kelimeler oluşturur. Rengin kendisini karşıladığı durumda 
nispet i’sinin renk adı oluşturma işlevinden söz etmek mümkün değildir.

Siyâhî: sıf. (Fars. Siyah ve nispet eki-і ile siyāhі) 1. Siyahla ilgili, si-
yah: Setresi, pantolonu siyâhî, iskarpinleri samanî, eldivenleri koyu zâferânî 
(Ahmet Râsim). 2. sıf. ve i. Siyah tenli (kimse), zenci. 3. i. Osmanlı saray 
teşkîlâtında zenci harem ağası.

Laciverdî: sıf. (lāciverd ve nispet eki -і ile lāciverdі) Lâcivert rengin-
de: Deniz nâ-mahdut bir incimâd-ı lâciverdî ile uyuyor (Ömer Seyfeddin). O 
nûr-ı lâciverdî ol kebûdî-i münîr (Cenap Şahâbeddin).” (http://www.lugatim.
com/s/L%C3%82C%C4%B0VERD%C3%8E)

Nispet i’sinin, renk adı yapan ek olarak kullanıldığında yukarıdaki örnek-
lerde olduğu gibi renk adlarının üzerine gelmediği ancak renk ismi oluştur-
mada işlek biçimde kullanıldığı bilinmektedir. Arapçada “toprak rengi” an-
lamındaki türabi kelimesinin Türkçede toprak rengi değil de “toprakla ilgili, 
topraktan yapılmış” anlamında kullanılması ama aynı mantıkla aynı anlamı 
karşılamak üzere Farsça hâkî kelimesinin “toprak rengi” anlamında kullanıl-
ması dikkat çekici bir durumdur.

Türâbî sıf. (nispet eki-і ile) Toprakla ilgili, topraktan yapılmış. Türâbiyye 
Türâbî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: 
“Evâni-i türâbiyye: Topraktan yapılmış kap kacak.

http://www.lugatim.com/s/KIRMIZ
http://www.lugatim.com/s/L%C3%82C%C4%B0VERD%C3%8E
http://www.lugatim.com/s/L%C3%82C%C4%B0VERD%C3%8E
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Hâkî 1. Yeşile çalan toprak rengi 2. sıf. Bu renkte olan:“Hâkî elbise.” 
“Hâkî battâniye.” “Hâkî çuha.” Hâkî üniforması içinde…(Cenap Şahâbed-
din). Arkadan hâkî esvaplı, ikişer olmuş rüştiye çocukları bağrışarak kayna-
şıyorlardı (Ömer Seyfeddin)

Türabî kelimesindeki durum, semavi kelimesinde de görülmekte, Arap-
çada gök rengi anlamındaki kelimenin Türkçede renk adı olarak kullanılmadı-
ğı aşağıdaki açıklamadan da anlaşılmaktadır.

Semâvî: sıf. (Ar.semā’nın nispet eki-і almış şekli semāvі) 1. Göğe âit, 
gökyüzüyle ilgili: “Hacer-i semâvî: Gök taşı.”Ay ve güneş tutuluşu gibi semâvî 
hâdiselerden dolayı mânâsız âyinler yapılmasını hatırlatıyor (Refik H. Ka-
ray). Çünkü eski hayâtımızda takvim semâvî bir şeydi (Ahmet H. Tanpınar).  
2. Allah’tan gelen; ilâhî:“Semâvî kitaplar.” Semâdan inmemiştir şüphesiz lâ-
kin semâvîdir / Zemîni olmayan bir cilve-i feyyâzı hâvîdir (Mehmet Âkif’ten). 
3. İlâhî büyüklük ve yüceliğe yakışır güzellik ve mükemmellikte olan, insan 
üstü, olağanüstü: Esmer câmiler fecirden îtibâren semâvî bir altın ve semâvî 
bir çini ile kaplanır (Ahmet Hâşim). Nedir ol hâlet-i semâvî kim / İncizap 
eyliyor hayâtım ona (Ali E. Bolayır’dan). Ah o sâbit bakış el’an yaradır kal-
bimde / O yaşarken o semâvî, o gülümser gözler/ Ne kadar engin ufuklardı 
bana (Yahyâ Kemal).

sıfat, eskimiş, (sema:vi:), Arapça semāvī. Gökle ilgili, göğe ilişkin.

Semâvî kelimesinin Türkçede renk adı olarak kullanılmamasına bağlı 
olsa gerek, Arapça heva kelimesi üzerine nispet i’si getirilmiş biçim türetil-
miş, semavi kelimesinin yerini almıştır.

Havâî: sıf. (Ar.hevā ve nispet eki-і ile hevā’і) [Türkçe’de türetilmiştir] 1. 
Gök renginde: “Havâî mâvi:Açık mâvi.”

Hava:i: Arapça hevāʾī 1. sıfat Hava ile ilgili, havada bulunan. 2. isim 
Açık mavi renk. 3. sıfat Bu renkte olan.

Semavi kelimesine karşılık gelen havai kelimesi Türkiye Türkçesinde 
renk adı olarak tek başına çok seyrek kullanılmakta, asıl kullanımına ise mavi 
kelimesiyle birlikte olduğunda rastlanmaktadır. Türkçede başlangıçta mâî, bu-
gün ise mavi biçiminde kullanılan kelime Arapça mâ: “su” kelimesi üzerine 
gelen nispet i’siyle oluşturulmuş bir renk adıdır.

Ma:vi, Arapça māʾī 1. isimYeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bu-
lutsuz gökyüzünün rengi, mai. 2. sıfat Bu renkte olan.

Mâvî: i.(Ar. mā’ “su” ve nispet eki-і ile mā’і“su renginde olan”) 1. De-
nizin, gölün veya bulutsuz gökyüzünün rengi, yeşil ile mor arasındaki renk.
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Biri su, diğeri hava anlamındaki iki Arapça kelime, nispet i’si alarak tek 
bir rengi karşılayacak duruma gelmiştir.

Havâî mâvî: birl. i.1. Açık mâvi, gök rengi. 2. sıf. Bu renkte olan.

Türkçede tek kelimelik ve -isim tamlaması/sıfat tamlaması şeklinde- iki 
kelimelik renk adlarının dışında, ek yoluyla oluşanların nispet ekiyle yapıldığı 
görülmektedir. Nispet i’sinin yanında nilgün ve gülgün kelimelerinde bulunan 
+gûn, eki de Farsçada renk adı yapmada kullanılan ve Türkçeye bu kelimeler-
le gelen, Türkçede ise renk adı yaratmada kullanılmayan bir ektir.

Nilgûn: (Fars. nіl “çivit” ve gūn “renk” ile nіl-gūn) 1. Çivit rengi, lâci-
vert, koyu ve parlak mâvi. 2. sıf. Bu renkte olan: Bâkiyâ gör harâb eder âhir / 
Seyl-i eşkim bu nilgûn tâkı (Bâkî’den). Bir bahâr-ı nilgûn-ı garam bizi dâimî 
bir şebâb-ı aşk içinde yaşatıyordu (Hüseyin C. Yalçın).

Gülgûn: sıf. (Fars .gul ve gūn“renk” ile gul-gūn) Gül renkli, pembe: 
Ferahtan goncanın gülgûn yanağı gül gibi güldü / Ki manzûru yine güldür 
çemende bülbül-i zârın (Nesîmî). Nerîman’ın vech-i latîfi de gülgûn kesildi 
(Hüseyin R. Gürpınar). Âteş doludur tutma yanarsın / Karşında şu gülgûn 
piyâle (Ahmet Hâşim).

Türkçede renk adlarının kuruluşuyla ilgili çalışmalarda türetme eklerinin 
listesi verilse de aslında bu ekler, yeni bir renk adı yapmaya değil, söz konusu 
renkle ilgili bir benzerlik ayrıntısı ifade etmeye yaramaktadır. Aslına bakılırsa 
bu ekler, Türkçenin nispet i’si olarak görev yapmaktadır. Özmen, çalışmasın-
da nispet eki dışında Türkçe eklerin bazılarının da renk adı yapmaya elverişli 
olduğunu, ancak çok da işlek olmadığını söylemiş, Türkçede diğer yollarla 
kurulan renk isimlerinin dışında renk adlarında görülen ekleri tasnif etmiş, 
+(I)msI/+(I)msU ve + (I)mtırak eklerinin kırmızımsı, sarımtırak, mavimsi, 
mavimtırak örneklerinde olduğu gibi renk adı yapmayıp üzerine geldikleri 
renk adının karşıladığı renge yakın bir rengi karşıladığını belirtmiştir. Ayrıca, 
renk adı türetmede kullanılan +CA +CIl +çIn, +şIn eklerinin işlek ekler olma-
dığını da vurgulamıştır. (Özmen 2016, 86)

+mAn eki Eski Türkçe, Karahanlı ve Çağatay Türkçelerinde görülmez. Çok 
işlek bir ek de değildir, benzerlik ve mübalağa bildirmektedir: kocaman, 
kölemen, küçümen, akman, karaman. Bu eke benzer bir fiilden isim yapma 
eki de vardır: az-man, göç-men, şiş-man vb. (Ergin 1980:176). Ad, sıfat ve 
fiil köklerine de gelebilen bu ek, sarman örneği dışarıda tutulacak olursa 
Türkiye Türkçesinde çoğunlukla insan anlamı bildirmektedir (Gencan 
2001: 232).

Biraz daha dikkatli bakıldığında işlek olmasa da renk adı yapmaya yarar 
denilen eklerin de mavi anlamındaki gökçe dışında aslında +(I)msI/+(I)msU 



599Hatice ŞAHİN

ve +(I)mtırak eklerinden pek farklı olmadığı onların da yeni bir renk adı değil, 
o rengin yakınını anlatmaya yaradığı rahatlıkla söylenebilir.

Gökçe: (<gök+çe) Mâviye çalar renk, mâvimsi, mâvimtrak.

Akçıl: sıf. (<ak+çıl) 1. Rengi aka çalan, beyazımsı, beyazımtrak: Kızı 
olan konsun kızıl otağa / Oğlu olan insin akçıl otağa (Ziyâ Gökalp). Esen 
rüzgârda, toprakların çatlak ve akçıl sathında, bilhassa ağaçlarda, hatta en mü-
tevâzi bir ot parçasında bile çok susamış bir insanın harâreti, su isteği var 
(Sâmiha Ayverdi). 2. Rengini atmış, soluk:“Sırtında akçıl bir palto vardı.”

Kırçıl: sıf. (<kır+çıl) Kırlaşmaya başlamış, kıra çalar, yer yer kırları bu-
lunan: Göğsünün ortasında tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl seyrek bir 
tutam kıl vardı (Refik H. Karay). Ahçıbaşı kırçıl kaşları biraz daha çatık, kar-
şıma çömeliyor (Yusuf Z. Ortaç). Rüzgârdan sinirlenen bir azgın kırçıl köpek 
(8Enis B. Koryürek).

Gökçe: Gök rengi, mavi (TDK, 2011, s. 957b )

Karaşın: Rengi karaya çalan, esmer (TDK, 2011, s. 1323a )

Kızıltı: Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl (TDK, 2011, s. 
1437a )

Sarışın: Sarıya yakın renkli (TDK, 2011, s. 2038a )

Sarışın: sıf. ve i.(< sarı+şın) Sarı saçlı, beyaz tenli (kimse): Bütün bu 
derdimin esbâbı sende toplanıyor / Sen, âh ey sarışın tıfl-ı nâtüvan, hep sen 
(Tevfik Fikret’ten). Üniforması içinde çok tenâsüplü bir endâmı olan erkek 
uzun boylu, sarışın, yakışıklı (…) bir binbaşıydı (Kerîme Nâdir). Leipzig’in 
altın ve kestâne saçlı güzellerinde gözleri de gönülleri de öylesine kalmıştı ki, 
işte Türk hançeresi bu sarışın dilberler şehrinin adını bozarak o ağda ve altın 
karışımı saç rengine lepiska demişti (Sâmiha Ayverdi).

Nispet i’si, yakınlık benzerlik ilgisi kurmaya yarayan bir ektir. Bu ben-
zerlik ilgisini renk açısından da kurarak Arapça, Farsça ve Türkçede renk ad-
ları yaratmada kullanılan bir ek olmuştur. Türkçede renk adı yaptığı örnekler 
göz önünde bulundurulduğunda da neredeyse renk adı türeten bir ek niteliği 
kazanmıştır. Bu sebeple ekin oluşturduğu renge benzer ya da yakın ifadesi ku-
rabilmek için kimi zaman nispet i’si almış renk adlarında, Türkçedeki +(I)msI 
ve +(I)mtırak gibi eklere başvurulmuştur. Böyle bir durumda ilk bakışta ek 
yığılması gibi değerlendirilebilecek durumun, nispet i’sinin renk adı yapmaya 
yarayan işlevi nedeniyle bu şekilde değerlendirilmemesinin mümkün olduğu 
da düşünülebilir. “Neft: petrol; neftî: petrole benzer, petrol rengi; neftîmsi: 
petrol rengine benzer, neftî rengi andıran” biçiminde bir diziliş söz konusu 
olmuştur. Bunun gibi limon/limoni/limonimsi vb.
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Diğer taraftan nispet i’sinin çoğu kez yazıda, kimi zaman da söyleyişte 
süresinin azaltılması nedeniyle +(I)msI/+(I)msU ve +(I)mtırak eklerinin nis-
pet eki üzerine mi yoksa kelime üzerine mi getirildiği konusunda da bir belir-
sizlik ortaya çıkabilmektedir.

Aynı durum, gülgûni kelimesinde de görülmekte, gül rengini karşılayan 
renk adı yapmaya yarayan gûn eki üzerine nispet eki getirilerek aynı anlamda 
gülgûni biçimi de türetilmiştir.

Gülgûnî: birl. sıf. (Fars. Gulgūn ve nispet eki -і ile gulgūnі) Gül renkli.

Nispet i’si yakınlık, benzerlik ilgisi kurmaya yarayan bir ek olmakla bir-
likte, bu benzerlik ilgisini renk açısından da yaparak Arapçada, Farsçada ve 
Türkçede renk adları yaratmada işlek bir ektir. Bu ek, Türkçede bilinen ve 
kullanılan asıl işlevinin yanında neredeyse renk adı yapmaya yarayan bir ek 
olarak kullanılmış, bu nedenle ekin oluşturduğu renge benzer ya da yakın ifa-
desini kurabilmek için Türkçedeki +(I)msI/+(I)msU ve +(I)mtırak gibi ekle-
re başvurulmuştur. “Neft: petrol; neftî: petrole benzer, petrol rengi; neftîmsi: 
petrol rengine benzer, neftî rengi andıran; limon: limon, limonî: limon kabuğu 
rengi, limonimsi: limon kabuğu rengine benzer renk” biçiminde bir diziliş 
söz konusu olmuştur. Bu kullanım şekli, nispet i’sinin çoğu kez yazıda, kimi 
zaman da söyleyişte süresinin azaltılması nedeniyle +(I)msI/+(I)msU ve +(I)
mtırak eklerinin neftîmsi ve neftimsi örneklerinde olduğu gibi, nispet eki üze-
rine mi yoksa kelime üzerine mi getirildiği konusunda da bir belirsizliğin or-
taya çıkmasına yol açmıştır.

Sonuç

Tüm diller ve kültürlerde var olan, çoğu kez ortak anlam değerlerine sa-
hip renklere ad verme konusunda, her dilin kendi yöntemleri de mevcuttur. 
Türkçe, renk adlarının çeşitliliği ve ayrıntılı oluşuyla dikkat çekerken tek 
kelimeyle veya kelime gruplarıyla çevresindeki renkleri adlandırma yolunu 
seçmiştir. Bu yollardan biri, benzerlik ve ilgi kurmaya yarayan nispet i’sinin 
kullanılmasıdır. Alıntı yoluyla Türkçeye giren bu ekin asıl benzerlik ve ilgi 
kurma işlevinin yanında, renk adı yapmak üzere de kullanılması noktasında 
bazı dikkate değer durumlar olmakla beraber; örneklerinin bolluğu ve bazıla-
rının sık kullanımı nedeniyle Türkçede bu ek, bir anlamda renk adı türetmeye 
yarayan ek durumuna getirilmiştir. Bu sebeple nispet ekiyle kurulmuş renk 
adları aynı işlevde başka ekler alarak kullanılmaya devam etmiştir. H. Zülfi-
kar’ın bir yazısında dile getirdiği “Hikâyesi anlatılacak daha pek çok nispet 
i’li kelimeler var.” ifadesine uygun düşecek biçimde Türkçede kullanılmaya 
başlandığından itibaren diğer ekler gibi farklı kullanım sahaları bulan bu ek, 
eklendiği kelimelerin neredeyse her biriyle farklı ses, yapı ve anlam değeri 
kazanmıştır.
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PROF. DR. HAMZA ZÜLFİKAR’IN  
TÜRK HALK BİLİMİNE HİZMETLERİ

Nail TAN*

Giriş

Dil bilimi ile halk biliminin en önemli ortaklığı; halk kültürünün yazılı 
ve sözlü ifadesi sırasında kullanılan halk dili denen zengin bir araştırma alanı-
dır. Dil bilimciler kelime, kelime takımı, kalıplaşmış sözleri derleyip; köken, 
yapı, ses, anlam, ağız özellikleri, söz dizimi vb. yönlerden inceleyip sözlük 
ve kitaplar yoluyla belgelerken halk bilimci dil malzemesinin nerede, ne za-
man, hangi amaçla kullanıldığıyla ilgilenir. Dil bilimci; adları ad bilimi, dil 
bilgisi mercekleriyle ele alırken halk bilimci; kişi, yer, nesne adlarının veriliş 
gelenekleri, efsane ve rivayetleri üzerinde durur. Halk bilimci, halk ağzın-
dan gelenek, görenek, el sanatları, mutfak vb. malzemeyi derlerken mecburen 
nesnelere, olaylara verilen adları, bunlarla ilgili atasözü, deyim, dua, beddua, 
türkü, fıkra, halk hikâyesi gibi söz varlıklarını da kayda geçirir. Dil bilimci; 
atasözü ve deyimleri, ağız özellikleriyle, transkripsiyon alfabesiyle derlerken 
halk bilimci; duyduğu gibi yalın şekliyle yazıya geçirir. Hangi ortamda, hangi 
olay üzerine hangi anlamda söylendiği onun için daha önemlidir.

Türkiye’deki dil bilimciler arasında Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın bu alan-
da özel bir yeri vardır. Kendi alanının yanı sıra ilgili disiplinlerden halk bilimi-
ne belki de farkında olmadan önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu makalede, 
onun söz konusu hizmetlerini aydınlatmaya çalışacağız.

1941 yılında Bitlis’te doğan, 1958 Bitlis Lisesi mezunu Dr. Zülfikar, 1964 
yılında DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra TDK’nin 
açtığı uzman yardımcılığı sınavını kazanıp bir yıl Kurumda çalıştı. Ertesi yıl 
mezun olduğu Fakültenin asistanlık sınavını kazanıp akademik çalışmalarına 
başladı. “Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri” konulu teziyle 14.12.1970 tarihinde 
“Edebiyat Doktoru” unvanını aldı. 28.04.1982 tarihinde ise “Türkiye Türkçe-

* Halk Bilimci, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü 
(Emekli).
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sinde Ses Yansımalı Kelimeler” teziyle doçentliğe, 01.12.1988 tarihinde de 
profesörlüğe terfi etti.

TDK’nin dernek döneminde (1932-1983), 29 Ocak 1978 tarihinde 1257 
numarayla üyeliğe kabul edilen Dr. Zülfikar, 1983 sonrası Kurumun kamu bi-
lim kurumu döneminde ise 1983-2001 yılları arasında üç dönem Bilim Kurulu 
Üyeliğine atanmıştır. Bu üyeliği sırasında birtakım idari görevler de üstlen-
miştir: Başkan Vekilliği (6 Kasım 2000-16 Nisan 2001), Başkan Yardımcılığı 
(23.12.1993-17.04.2001), Terim Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığı (1987-
2001), Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Üyeliği (1984-2001) gibi. Yabancı 
Kelimelere Karşılıklar Bulma Komisyonu ve İmla Komisyonlarına da baş-
kanlık yaptığı biliniyor (Tan, 2001:134-154).

Hocamızın kısa hayat hikâyesinden ve başlıca görevlerinden, halk bili-
miyle ilgili hizmetlerine yol açan bilimsel ve kültürel donanımını belirtmek 
için söz ettik.

İlk hizmeti

Ülkemizde yıllarca Folklor Enstitüsü ihtiyacı yazılıp çizildikten, dernek-
ler kurulduktan sonra nihayet MEB bünyesinde Kültür Müsteşarı Adnan Ötü-
ken ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Mehmet Önder’in gayretiyle 
Bakan Orhan Dengiz’den alınan bir onayla 16 Mayıs 1966 tarihinde Millî 
Folklor Enstitüsü kuruldu. Müdürlüğüne DTCF Türk Dili ve Edebiyatı/Tür-
koloji Bölümü mezunu H. Cahit Öztelli atandı. Enstitü kurulmadan önce 30 
Nisan 1966 tarihinde Millî Kütüphanede bir seminer düzenlenerek Enstitünün 
kuruluş amacı, görevleri, teşkilatı, kendisinden beklenen başlıca hizmetler, bir 
tüzük/protokol çerçevesinde belirlenmişti.

O yıllarda Bakanlıklarda yeni birim ancak kanunla kurulabiliyordu. Aksi 
takdirde kuruluşun bütçesi ve personel kadrosu bulunmuyordu. Bu sebeple, 
Müdür Öztelli öncelikle kanun işini ele aldı. Enstitü kanunu çıkıncaya kadar 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılacak, 
geçici görevli Bakanlık personeli kullanılacaktı. “Enstitü Kuruluş Kanun Ta-
sarısı”na son şeklini vermek üzere Bakanlıkça 22 Aralık 1966 tarihinde An-
kara Millî Kütüphane Müzik Salonu’nda bir seminer düzenlendi. Bu semi-
nere, dönemin ünlü halk kültürü araştırmacıları, uzmanları ve ilgili kuruluş 
temsilcileri davet edilmişti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yazılıp DTCF 
Dekanlığına havale edilen davet gereği o sırada asistan olan Hamza Zülfikar 
seminerde görevlendirilmişti. DTCF’deki halk kültürü araştırmaları bulunan 
Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı, Prof. Dr. Nermin Erdentuğ yerine Hamza Zül-
fikar’ın görevlendirilmesi ilk bakışta garip karşılanabilir. Çünkü, 30 Nisan 
1966 tarihindeki kuruluş seminerine Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı katılmıştı. O 
seminer için kişilere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü başlıklı yazı gönderil-
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mişti. Demek ki bu seminerde Fakültesi nezdinde Hamza Bey’in kanun tasa-
rısı metni hazırlama yönünden daha yararlı olabileceği kanaatine varılmıştı.

Millî Folklor Enstitüsünün (MFE) Kuruluş Kanun Tasarısı Semineri’ne 
kimler katılmıştı? Sayalım. Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz zamanının 
önemli bir bölümünü seminere ayırmıştı. Kültür Müsteşarı Adnan Ötüken ve 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Mehmet Önder ev sahibiydi. Katı-
lanların yöneticilerini seçtiği seminerde bulunanlar şunlardı: Naki Tezel (Se-
miner Başkanı), Doç. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu (Başkan Yrd.), Muammer 
Sun (Kâtip), Veysel Arseven (Kâtip), H. Cahit Öztelli (MFE Müdürü), Dr. H. 
Zübeyir Koşay, Prof. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ömer Asım Aksoy, Ali Rıza 
Önder, Cahit Beğenç, Muzaffer Uyguner, Osman Attilâ, Mithat Atakurt, Oktay 
Güzelbeyoğlu, Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Halil Oğultürk, Bora Hınçer, Hikmet 
Gürçay, Kemal Or, Halim Baki Kunter, Nevzat Canatalay, Mehmet Şakraker, 
Ulvi Can, Ahmet Günay, Muammer Ülker, Kâzım Eke, Halil Haksal, Şahap 
Coşkunlar, Ahmet Borcaklı, Nurettin Özdemir, Aziz Özçelik, Nimet Gezmiş, 
Dr. Müjgân Cunbur, Hıfzı Tonyukuk, Hamza Zülfikar, Halil Nuri Yurdakul, 
Özcan Tamer, Bekir Sıtkı Oransay, Tamer Gök (Tan, 2016: 232-233). Hazır-
lanan tasarı, Bakanlıkların görüşlerinin alınması uzun süreceğinden kanun 
teklifi hâline getirilip 1967 başında Afyonkarahisar Milletvekili Osman Attilâ 
tarafından TBMM Bakanlığına sunuldu. Beklendiği gibi, hükûmetten gelen 
tasarıların önceliği dolayısıyla tekliflere sıra gelmeden 1969’da yasama döne-
mi sona erdi. Bekleyen bütün teklif ve tasarılar kadük oldu, işlemden kalktı. 
Ben, 1970 sonunda (15 Aralık) Millî Folklor Enstitüsüne Müdür Yardımcısı 
atandığımda Müdür H. Avni Özbenli ile ilk işimiz kanun tasarısını güncel-
leyip Bakanlıkların görüşüne sunmak oldu. Zira, ne bütçeden ödenek alına-
biliyor ne de personel ataması yapabiliyorduk. Bakanlıkların bir kısmından 
“Böyle bir kuruluşa ihtiyaç yok.” cevabı geliyordu. Allah’tan 1971 ortasında 
Kültür Bakanlığı kuruldu. Kuruluş kararnamesinde bağlı birim olarak MFE 
Müdürlüğü yazıldığı için kanunen tescil edildik. Bütçe ve kadroya kavuştuk. 
Bu olay, idarecilik hayatımın önemli dönüm noktalarından biridir. Prof. Dr. 
Hamza Zülfikar’a, uzun yıllar hizmet ettiğim Millî Folklor Enstitüsünün, 
Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 
temelinde harcı bulunduğu için saygı ve sevgim sonsuzdur.

Derlemeleri

Dr. Zülfikar’ın ağız araştırmaları sebebiyle yaptığı derlemeler içinde ata-
sözü, deyim, alkış/dua, kargış/beddua, bilmece, masal, fıkra gibi halk kültürü 
ürünleri de bulunmaktadır. Bitlis’te doğup büyüdüğü için Van Gölü çevresinin 
ağız özellikleri ilgisini çekmiş, diğer yörelerde yetişmiş dil bilimci, halk bi-
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limcilerin başaramayacağı derlemeler yapmıştır. Derlemeleri içinde en önemli 
ikisi üzerinde bir nebze durmak istiyoruz:

•	“Bitlis’te Derlenmiş Atasözleri, Deyimler, Alkış, Kargış ve Bilmece-
ler”, Türkoloji Dergisi, S III/1, 1968, s. 65-105.

Araştırmacı, derlemelerini yayımlarken nelere dikkat ettiğini makalesin-
de şu cümlelerle ifade ederken bizim yazımızın girişinde değindiğimiz ortak 
derleme, araştırma alanına da parmak basıyor: “Bugüne kadar halk ağzından 
derlenmiş bu kabil malzeme genellikle normalleştirilerek verilmiştir. Biz ke-
limelerdeki fonetik hususiyetleri, gerekli yerlerde fonetik işaretler kullanarak 
göstermeye çalıştık. Kelimeleri yerlerinden oynatmadık, ilin ağız hususiyetle-
rine sadık kalarak söylendiği şekliyle yazıya geçirdik. Böylece meydana gelen 
metinlerin hem Türk diyalektolojisine hem de Türk folkloruna malzeme ola-
bilecek bir karakter kazandığına kaniyiz.

Derlediğimiz malzemede, bilhassa atasözü ve deyimlerde, Anadolu’nun 
çeşitli köşelerinden derlenmiş atasözü ve deyimler ile benzerlik ve ortaklık 
gösterenler vardır. Biz bunları bir tekrar sayarak almadık. Daha çok, duyul-
mamış ve tamamen bu bölgeye has olarak kalmış olanları tercih ettik. Derle-
nen dil malzemesinin bir yandan Azerbaycan bir yandan da güneyde Türkmen 
ağızlarıyla ortaklık göstermesi, bu alanın kültürel bağını yansıtır.

Metinlerimizde adaba uymayan kelimeleri seçip atmak yahut noktalaya-
rak göstermeyi doğru bulmadık. Bunlar nihayet bir ağzı konuşan insanların 
tabiat ile sıkı ilişkilerinden ileri gelmiş olabilir. Bu sözler, genel olarak esas 
anlamlarından ziyade mecazi anlamlarda kullanılmıştır.” (Zülfikar, 1965: 69-
68).

Görüldüğü gibi, Dr. Zülfikar derleme yapar ve yayımlarken tam bir bilim 
insanı gibi hareket etmiş, dil varlıklarını kullanıldıkları gibi tespite önem ver-
miş, sansür uygulamamıştır. Söz konusu derlemesinde; karışık vaziyette al-
fabetik sıralanmış, anlamları verilmemiş 213 atasözü ve deyim, 38 alkış/dua/
hayır dua, 68 kargış/beddua ve 52 bilmece bulunmaktadır ki önemli bir sayıya 
ulaşmıştır. Derlemenin özellikleri ve önemini göstermek açısından her kalıp-
laşmış söz grubundan yedişer ya hiç duyulmamış ya da çeşitlemesi duyulmuş 
söz seçip bunları önce Dr. Zülfikar’ın halk ağzından derlediği gibi, sonra da 
standart Türkçeyle yazmayı uygun bulduk.

A. Atasözleri:
Ağedan kǐz alė, fekirǐñ kûrṯanǐni ṯağǐdė.
Ağadan kız alıyor, fakirin gömleğini dağıtıyor.
Alece kerğenǐñ sözi oledi, dabaḥ ayınde kar yağerdi.
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Alaca karganın sözü olsaydı, tabak ayında (ağustos) kar yağardı.
Baci baciyi sevse, erǐni almes; kardeş kardeşi seve arvådǐni almes.
Bacı bacıyı sevse erini almaz, kardeş kardeşi sevse arvadını almaz.
Bėcarene bal ḥelvåsi, bėcaremiyene beyhmes ḫelvåsi azdῠ.
Becerene bal helvası, beceremeyene pekmez helvası azdır.
Böyǔhlē bi şėyi kepeġǐnde komemişlē.
Büyükler, bir şeyi kepeğinde koymamışlar.
Culḫe kefinsǐz ölῠ.
Culha (bez dokuyucu), kefensiz ölür.
Ḥekim ḫekim degǔ, başǐne gelen ḫekimdǔ.
Hekim hekim değil, başına gelen hekimdir.

B. Deyimler:

Deyimlerin daha çok mecaz anlamda kullanıldığını düşünürsek aşağıdaki 
deyimlerin her birinde mecazi anlam saklıdır.

Baḫme gözüm şaşidǔ, gör beḫṭǐm ne yaḫşidǔ.
Bakma gözüm şaşıdır, gör bahtım ne yahşidir (güzeldir).
Bal var it tǐloğǔnde.
Bal var it tulumunda.
Bermağıñ kes çıḫ dişari.
Parmağını kes çık dışarı.
Bittǐsǐñ kari göyde kalmes.
Bitlis’in karı gökte kalmaz.
Çölmek dimiş dibǐm altundǔ, çömçe dimiş men hardan gelėrem?
Çömlek demiş dibin altındır, çömçe demiş ben hardan (nereden) gelirim?
Kereyi yaḫmiş üzǔme, ‘eyneyi vėrmiş elǐme.
Karayı yakmış (sürmüş) yüzüme, aynayı vermiş elime.
Serçe degǔ serǐni vėrem, ḳerğe degǔ ḳerǐni vėrem, men bi ökǔzǔñ neyǐni 

vėrem?
Serçe değil başını vereyim, karga değil gövdesini vereyim, ben bir ökü-

zün neyini vereyim?

C. Alkış/Dua/Hayırdualar:
Aḫen süler kimi ‘umrǔñ ozǔn ole.
Akan sular gibi ömrün uzun ola.
Allah ‘eklǐmi alene kedēr canımi aledi.
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Allah aklımı alıncaya kadar canımı alaydı.
Allah komşiloḫtan esġük ėtmiye.
Allah komşuluktan eksik etmesin.
Allah yatoğuñ ardǐne uyanoği salmiye.
Allah yatağının ardına uyanığı salmasın.
Ellerǐñ yėşǐl ole.
Ellerin yeşil ola (olsun).
Elǐñ atesen torpağe altun ole.
Elini attığın toprak altın ola (olsun).
Fatme anēmǐze konşi olesen.
Fatma anamıza komşu olasın.

Ç. Kargış/Beddualar:
Alǐñ yeşilǐñ ǔsṭan tökǔle.
Alın yeşilin üstünden döküle (dökülsün).
Aḫ diyesen bi parçe eyhmek diyesen.
Ah diyesin, bir parça ekmek diyesin.
Bayrem güni et bulmiyesen; çingǐr çiyniyesen.
Bayram günü et bulamayasın; çingir (derimsi sert et) çiğneyesin.
Evǐñ başañ kambaḥ ole.
Evin başına kembaht ola (olsun).
Gorǔñde (mezarında) tiķ oturesen.
Mezarında dik oturasın.
İsi yatesen soğuḫ ḳaḫesen.
Sıcak yatasın, soğuk kalkasın.
Yiddi sene ṯul kalesen; sekizinci sene bėmurat gidesen.
Yedi sene dul kalasın, sekizinci yıl muradını almadan gidesin (ölesin).

D. Bilmeceler:
Alcaḫ ṯamdan kar yağer.
Alçak damdan kar yağar. (Elek)
Bağlerem gider, açerem ṯurer.
Bağlarım gider, açarım durur. (Çarık)
Bi sinide iki baloḫ, biri isi biri savoḫ.
Bir sinide iki balık, biri sıcak biri soğuk. (Ay ve güneş)
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Göydan düşṯi, yere yapışṯi.
Gökten düştü yere yapıştı. (Ad)
Kere eşeg poççigi ṯuvarde.
Kara eşek, poççiği (kuyruğu) duvarda. (Soba)
Tağdan gelǔ ṯaştan gelǔ ölmes, iki ṯaşıñ aresǐnde ölǔ.
Dağdan gelir taştan gelir ölmez, iki taşın arasında ölür. (Bit)
Ṭuvar ǔstǔnde bi ḫorum ot.
Duvar üstünde bir horum (demet, tutam) ot. (Sakal)

Dr. Zülfikar’ın içinde halk kültürü unsurlarından fıkra ve masalların bu-
lunduğu bir diğer derlemesi aşağıdaki makalenin sonundaki metinler bölü-
mündedir:

•	“Van Gölü Çevresi Ağızlarının Özellikleri”, Ömer Asım Aksoy Armağa-
nı, Ankara 1978, s. 297-317, Türk Dil Kurumu Yayınları: 449.

Ağız özelliklerini belirlemek amacıyla Bitlis merkez ve Ahlat’tan derle-
nen metinler arasında üç fıkra (s. 311, 312, 314) ve bir masal (Beş Bacılar, s. 
312-314), bir düğün anlatımı (s. 314-315) yer almaktadır. Fıkralardan birini 
standart Türkçeye aktararak verelim:

Levent Ağa Adana’ya gitti, Antep’e gitmeye yeminliydi. Derken orda bir 
kız görüp beğendi. Dedi ki:

-Biz çok zenginiz. Bizim memlekette her gece bir yatak serip sabah olun-
ca onu atarız.

Kız dedi ki:

-Acaba, bu nasıl bir iştir. Doğru mu?

Levent Ağa yemin eder, kızı alıp gelir memleketine. Akşam olunca darı 
saplarını serer altına, bir şey çeker üzerine. Yatarlar. Sabah olunca kalkar darı 
saplarını atar. Kadın sorar:

-Bu nasıl iştir?

Ağa der ki:

-Valla, bizim yatağımız budur. Böyle akşam sereriz, gündüz atarız hay-
vanların önüne.

[Bitlisli Hacı Selim Tahıncıoğlu, yaş 78, derleme yılı 1970]

Zülfikar’ın çalışmalarından seçtiğimiz şu birkaç halk dili malzemesi 
onun Bitlis Halk Ağzı ve Kültürü adlı çalışmasında da yer alır. Zülfikar, bu 
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çalışmasında ağırlıklı olarak yörenin dil özelliklerini işlemiş ve söz varlığını 
bir araya getirmiştir. Çalışması, Türk Dil Kurumunda basılma aşamasındadır.

Araştırmaları

Dr. Zülfikar’ın halk bilimi, halk kültürü araştırmaları kitap ve makaleler 
olarak iki grupta ele alınabilir. Hemen belirtelim ki, doğal olarak halk kültü-
rü alanındaki kitap ve makalelerin odağında Bitlis ve çevresi bulunmaktadır. 
1992 yılında yayımlanan bir kitabındaki halk kültürü bölümünden öncelikle 
söz etmek gerekiyor:

Bitlis Muş Yörelerinde Halk Kültürü, Atatürk ve Kuvayımilliye Hareketle-
ri, Ankara 1992, 124 s., Kemalist Atılım Birliği Yayınları: 15.

Kitabın 9-20. sayfaları arasında “Halk Kültürü” başlığı altında Bitlis’in 
halk kültürü değerleri, zenginlikleri özetlenmiş. Bu değerlendirme, maddi 
kültür ve manevi kültür olarak iki bölümde yapılmış.

“Maddi Kültür” bölümünde; Bitlis’teki cami, mescit, han, hamam, med-
rese, türbe, köprü ve ev/konak gibi mimari eserlerle birlikte İskender bulak-
ları, Altunkalbur/Altunhelbir su kaynağından söz edilmekte; bu mahalle ilgili 
efsanelere, arafane eğlencelerine, dilek tutma geleneğine değinilmektedir.

“Manevi Kültür” bölümünde ise Bitlis’le ilgili başlıca gelenek görenek, 
halk inanışları, yiyecek ve içecekler, anonim halk edebiyatı zenginlikleri 
üzerinde durulup örnekler verilmiştir. Bu çerçevede doğum, evlenme, ölüm 
gelenekleri, alkarısı, kırk çıkması, nazar, yağmur duası/çömçe gelin, askere 
uğurlama, kış hazırlıkları, ilkbaharda bıtım ve yağ salamurası yapma, hatre 
gecesi gibi halk kültürü unsurları üzerinde durulmaktadır. Anonim edebiyat 
örnekleri olarak, derlemeler bölümünde ele aldığımız makaleden aktarıp bazı 
mâni, atasözü, deyim, dua, beddua ve bilmeceler de sıralanmıştır.

Bölümün sonunda Bitlis’in önemli tasavvuf şairlerinden Müştak Baba 
(öl. 1830) hakkında üç sayfaya yakın bilgi verilmektedir. O Müştak Baba ki, 
Ankara’nın başkent olacağını bir asır öncesinden tahmin edip şiirinde açık-
lamıştır. Dr. Zülfikar, Müştak Baba hakkında Hisar dergisinde daha önce bir 
makale yayımlamıştı. Makalenin künyesini makaleler bölümünde vereceğiz.

Hocamızın bastırılmasında büyük katkısının bulunduğu, Amerika’dan ön 
çalışmasını getirdiği Mahmud Bin Alî ‘nin Nehcü’l-Ferâdis adlı eseri Türk 
halk bilimi açısından özel bir öneme sahiptir.

Natamam olan bu eseri çeviri yazı işaretiyle tamamlayıp daktiloda yaz-
mış, önce Türk Dil Kurumuna basılmak üzere sunmuş, olumsuz cevap alınca 
çalışmayı Kültür Bakanlığına teslim etmiştir. Basımevinin çeviri yazı işaret-
lerini dizememesi üzerine tekrar Türk Dil Kurumuna başvurmuş; bu tarihte 
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TDK’de görevli olan Prof. Dr. Semih Tezcan bu esere sahip çıkıp düzeltmeler 
yaparak basımını sağlamıştır:

Mahmud bin Alî, Nehcü’l-Ferâdis/Uçtmahlarnıng Açuq Yolı/Cennetlerin 
Açık Yolu, Tıpkıbasım ve Çeviri Yazı János Eckmann, Yayımlayanlar Semih 
Tezcan-Hamza Zülfikar, Dizin Sözlük Aysu Ata, Ankara 1984, 1392 s., Birleş-
tirilmiş Baskı Ankara 2014, TDK Yayınları: 518.

14. yüzyılda kaleme alınan eserde Peygamberimiz Hz. Muhammed, Ehl-i 
Beyt, Dört Halife Dönemi olayları ile İslamiyet’in temel ahlak kuralları (Al-
lah’ın hoşuna giden ameller, hoşuna gitmeyen ameller) ele alınmaktadır. Ve-
rilen bilgilerin arasına kıssalar, halk hikâyesi bölümleri yerleştirilmiştir. Gü-
nümüze ulaşan birçok gelenek görenek ve halk inanışının temelinde, anonim 
edebiyat ürününün kökeninde bu tür kitapların bulunduğu bilinmektedir.

Dr. Zülfikar’ın halk bilimiyle ilgili araştırma ürünü belli başlı makaleleri 
yayım sırasına göre şöyle sıralanabilir:

“Müştak Baba”, Hisar, Yıl 11, S 44, 8/1967, s. 22-23.

“Ahmet Yesevî’den Hikmetler”, Türk Kültürü, Yıl XI, S 124, 2/1973, s. 
208-212.

“Kadın, Hanım ve Benzeri Adlar Üzerine”, Türk Dili, S LV, S 434, 
2/1988, s. 96-101.

“Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlası”, Türk Dili, C LV, S 438, 6/1988, 
s. 321-328.

(Atasözü araştırmaları için önemli bir kaynak durumundadır.)

“Bişkek’te Uluslararası Manas 1000 Kutlamaları”, Türk Dili, C LIV, S 
526, 10/1995, s. 1077-1083.

“Yer ve Millet Adlarına Dayanan Sözlerin Leksik Değerleri”, Türk Dili, 
S 537, 9/1996, s. 277-279.

“Doğru Yazalım Doğru Konuşalım: Mail olmak, eksik olmayın, başımla 
beraber, sefalar getirdin, Lân Memet, bir kere sürçen atın başı kesilmez üzeri-
ne”, Türk Dili, S 580, 4/2000, s. 315-317.

“Doğru Yazalım Doğru Konuşalım: Etmek, olmak, eylemek, kılmak, yar-
dımcı fiilleri ve hoca üzerine”, Türk Dili, S 607, 7/2002, s. 203-207.

“Doğru Yazalım Doğru Konuşalım: Karşılama, ağırlama, uğurlama, sö-
züm meclisten dışarı, çetleşmek üzerine”, Türk Dili, S 633, 9/2004, s. 220-
227.
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“Doğru Yazalım Doğru Konuşalım: Yapmak, etmek, buyurmak, deyim, 
terim, zevat, fire üzerine”, Türk Dili, S 643, 7/2005, s. 27-33.

“Halk Dilinin Sağlıkla İlgili Boyutu Üzerine”, Türk Dili, S 822, 6/2020 
s. 38-43.

Kongre ve sempozyumlarda sunduğu halk bilimiyle ilgili bildiriler ara-
sından da özellikle ikisi halk bilimcileri yakından ilgilendirmektedir:

“Sentaks Çalışmalarında Manas’tan Yararlanılabilir mi?” Manas Destanı 
ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, Ankara 1995, s. 315-320, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları: 97.

“Ciğer Taplaması, V. Milletlerarası Yemek Kongresi”, bs. haz. Feyzi Halı-
cı, Ankara 1999, s. 329-332, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 181.

(Ciğer Taplaması, Bitlis’in ünlü yemeklerindendir.)

Sonuç olarak, Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın Kültür ve Turizm Bakanlığın-
da ilk folklor biriminin yani Millî Folklor Enstitüsünün 1966 yılındaki kuruluş 
çalışmaları sırasında görev alarak, memleketi Bitlis’in başta anonim söz var-
lığı (atasözü, deyim, alkış kargış, bilmece), masallar olmak üzere bazı Türk 
halk kültürü ürünlerini derleyip bu malzeme üzerinde incelemeler yaparak 
Türk halk bilimine önemli katkılarda bulunduğunu görmekteyiz. Onun yayın-
ları, dil bilimi ile halk bilimi arasındaki ortak araştırma alanları ve iş birliğine 
güzel bir örnektir.

Bitlis halk ağzını ve kültürel değerlerini içine alan Bitlis Halk Ağzı ve 
Kültürü adlı kitabı Türk Dil Kurumunca basılmaktadır. Çalışma, bu bölgede 
Türkçenin zenginliğini tarihî boyutunu göstermesi bakımından dikkate değer-
dir.
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ALİ ŞİR NEVÂYÎ’NİN BİR GAZELİ ÜZERİNE

Funda TOPRAK*

Büyük düşünür, Çağatay Türkçesi şiirinin eşsiz temsilcisi Ali Şir Nevâyî, 
şiirlerinde derin felsefi düşüncelerini okuyucusuyla paylaşmış bir şairdir. O, 
sözcükleri bir sihirbaz maharetiyle kullanırken seçtiği sözcükleri, düşünce-
lerine elbise gibi giydirmiştir. Onun hikmet düşüncesini yansıttığı, kendisi-
ne özgü hayalleri sunduğu sayısız şiiri bulunmaktadır. Bu çalışmada onun 
Garā’ibü’s-Sıgar adlı eserinde geçen bir şiiri hem hayal hem düşünce dünyası 
açısından incelenip yorumlanmaya çalışılacaktır. Nevâyî’nin ahlak, vefasız-
lık, dünyanın geçiciliği, kanaatkârlık, tevazu gibi değerleri işlediği hikemî 
sayılabilecek gazellerinden olan bu gazel, klasik edebiyatımızda hikemî şiir 
anlayışının Doğu Türkçesi eserlerinde de varlığını göstermesi açısından da 
önemlidir. Edebiyatımızda Nābî ile anılan bu tarzı Ali Şir Nevâyî’de de tespit 
etmek mümkündür. Nevâyî’nin amacı kendi ahlaki görüşlerini aktarırken oku-
yucusunun dikkatini çekmek, onu uyarmaktır. Metaforları araç olarak kullan-
mada da ustadır, dünyanın aldatıcılığını şeker sözler ve gülüşlerle anlatmaktan 
hoşlanır. Bu şiirde de onun zengin metafor dünyasını bulmak mümkündür.

Nevâyî’de genel olarak tasavvufi ahlakın görüldüğünü söylemek yanlış 
olmayacaktır. “Tasavvufi ahlakın temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir: ya-
ratılanı yaratandan ötürü sevmek, nefsin kötü arzularını dizginlemek, ihtiyaç-
larını asgariye indirmek, dünyanın ruhu alçaltan yönlerine değer vermemek, 
zühd, riyazet, feragat, fedakârlık, her türlü sıkıntı ve ızdırap karşısında tam bir 
tevekkül ve rıza ile Allah’ın mutlak iradesine teslim olmak, gerçeğin bilgisine 
(marifet) tam bir kalp ve ruh tasfiyesi ve ahlak güzelliği ile ulaşılacağına inan-
mak, şahsi, ailevi ve millî benliği hatta ümmet benliğini aşarak bütün insan-
lığı kucaklayan bir sevgi zenginliğine ulaşmak.” (Çağrıcı 1985: 72). Burada 
ifadesini bulan ahlak anlayışı, onun şiirlerinin de arka planını oluşturur. O 
vahdetivücut felsefesine inanır. Nitekim onun;

Sen idiñ vü bes yana mevcut yok,
Cilve kılıb hüsnüñe özüñe öz hüsnüñ ok.

* Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
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Mazhar olub hüsnünge mir’ât-ı gayb,
Cilve kılıb anda hayâlât-ı gayb.
Nazır özüñ irdiñ vü manzûr özüñ,
ʻIşkınga hoş hüsnüñe magrur özüñ.

Ezelde “Sen vardın, başka bir mevcut yoktu. Kendi hüsnün kendine karşı 
cilve eyliyordu. Gayb aynası (bu duruma) hüsnüne mazhar-tecelligâh idi ve 
onda gayb hayâlâtı cilve eyliyordu. Bakan ve bakılan sen idin. Kendi aşkınla 
hoş ve hüsnünle magrur idin.” beyitlerinde ifadesini bulan düşüncesini bü-
tün şiirine tezahür etmiş olarak görebiliriz (Ahmedoğlu 2016: 67). Nevaî’nin 
de sabır, şükür, haya, edep gibi kavramları imanla özdeşleştirdiğini dikkatle 
takip edersek onun teslimiyetçi veya mükemmeliyetçi bir iman anlayışı geliş-
tirmeye çalıştığı görülecektir. Hatta ona göre insan, sadece mantık ilmindeki 
“natık” olma özelliğiyle değil, imanıyla birlikte insan olarak tanımlanmalıdır. 
Nevāî, insan ve insan olmanın asil nişanesini imanlı olmasına bağlamaktadır.

“Kim ki cihân ehlide insan erür, Bilki nişânı aña imân erür.” Dünyada 
insanlık iddiasında bulunan kişinin nişanesi imandır. (Ahmedoğlu 2016: 41)

Nevâyî’nin amacı, maksudu bulmaktır, Allah’ı bulmak için faniliği ara-
yan şair, belki de tüm şiirini şu beytiyle özetler:

Nevâyî Kaʻbe zikrin koy ki biz deyr-i fenā istep  
Zahebnā vādiye’l- maksad vecednā mā-hüve’l maksūd (GS: 113)

“Nevâyî, yokluk manastırını arayıp Ka’beyi anmayı bırak, biz maksat va-
disine gittik maksudu bulduk.”

Nevâyî’nin divanları ve diğer eserleri üzerine pek çok yayın bulunmak-
la beraber, onun gazellerine yapılan şerh sayısı Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yetişen şairlere oranla neredeyse yok hükmündedir. Bu çalışma onun hikemî 
özellikler gösteren bir gazelinin açıklanması üzerine hazırlanmış olup alana 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gazel metni, Günay Kut tarafından hazır-
lanan ve Türk Dil Kurumunca 2003 yılında basılan yayından alınmıştır (Kut 
2003: 111).

Nevāyî’nin şiirlerinde irşat gayesi ve aşk birbirine paralel yürüyen iki 
kardeş sayılabilir. Onun şiirlerinde, öğreticilik aşkla beraber verilir. Her bey-
tini aşk üzerinden yorumlamak mümkün olabileceği gibi, öğretici gayeyi de 
göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu sebeple sık sık ayetlere telmih yaptığı 
gibi, mitolojik veya tarihî şahsiyetleri de şiirine taşıyarak şiirini kuru öğretici-
likten kurtarmış, sanatını gösterme imkânını bulabilmiştir.
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I. Beyit

+---/+---/+---/+---
Sin öz hulkuñnı tüzgil bolma il ahlākıdın hursend 
Kişige çün kişi ferzendi hergiz bolmadı ferzend

“Sen başkasının ahlakına iltifat etme, kendi yaratılışını düzelt, çünkü in-
sana başka bir insanın oğlu asla oğul olmadı.”

Hulk sözcüğü Kur’ân-ı Kerim’de ahlak karşılığı olarak geçmektedir. Ka-
lem Sūresi 4. ayette Hazret-i Muhammed’e deli diyenlere cevap olarak onun 
deli olmadığı, Rabb’inin nimetlerinden faydalandırıldığı söylendikten sonra 
“Sen elbette yüce bir ahlak üzerinesin.” buyurulmaktadır. Şu’arā Sūresi 137. 
ayette ise hulk sözcüğü tefsirlerde “gelenek, öncekilerin âdeti” anlamında 
geçmektedir.

Allah insanı en güzel bir tabiatta yaratmış (et-Tîn 95/4), ona kendi ru-
hundan üflemiştir (el-Hicr 15/29). Bu sebeple insanlığın atası olan ve bütün 
insanlığı temsil eden Hz. Âdem karşısında Allah’ın emri gereğince melekler 
secdeye kapanmıştır. Ancak insanın bu üstün ruhî cephesi yanında bir de top-
raktan yaratılan beşerî cephesi vardır. İşte insandaki bu ikilik onun ahlâkî 
bakımdan çift kutuplu bir varlık olması sonucunu doğurmuştur. “Allah insan 
nefsine fücûrunu da takvâsını da ilham etmiş”, yani ona iyilik ve kötülüğün 
kaynakları olan kabiliyetleri birlikte vermiştir. Dolayısıyla “nefsini temiz tu-
tan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır” (eş-Şems 91/9-10)” 
(Çağrıcı 1989:İA, II:3)

Şems Sūresi’nde ifadesini bulan insanın nefsini temiz tutması iyi ahlakla 
ifade edilebilir, bu özellik onun özünde vardır, özünde ve Allah’a ait bir özel-
lik onun öz hulkunu ifade eder. Bu öz hulk, insanın dünyaya gelişiyle bozulur; 
çünkü dünyada nefse ait diğer unsurlar gurur, kibir, yalan, maddi ihtiyaçlar 
onu etkiler değiştirir. Ahlak, insan dünyaya geldikten sonra başkasının koy-
duğu kurallarla şekillenir, neyin doğru neyin yanlış olduğunu içinde yaşanı-
lan çağ ve toplum belirler. Dolayısıyla bu safhadan sonra ahlak, artık insanın 
özüne ait bir özellik olmaktan çıkacak, “öz”den uzaklaşacaktır. Nevâyî bu 
beytinde insanın bu öz ahlakıyla sonradan edinilen toplumsal ahlakı karşılaş-
tırmıştır. İnsanın aslına dönüşü, öz ahlakına dönüşüyle mümkün olabilecektir; 
düzeltmesi gereken bu noktadır, toplumun ahlakını kendine ahlak edinmek 
yanlıştır. Nevâyî bu düşüncesini evlatlık çocuk metaforuyla verir. Evlatlık 
çocuk, insanın gerçek evladının yerini tutmayacağı gibi toplumun koyduğu 
ahlak da ona aslında yabancıdır. Toplumun değerleriyle mutlu olmak geçici-
dir, asıl olan asıl ahlakına dönmek, düzeltilecek özelliklerini onun değerlerine 
göre düzeltmektir.
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Nevâyî, Nazmü’l Cevāhir adlı eserinde de insan ahlakı üzerine rubaile-
riyle görüşlerini dile getirmiştir. Ona göre iyi ahlak, insan için rahmet delili 
olduğu için insanın kötü ahlakını temizlemesi, kendisini düzeltmesi gerekir. 
Kötü ahaâk ise ona göre vahşeti ve şiddeti doğuran asıl sebeptir.

Köñlüñni arıt barça yaman hasletdin 
Kim yahşı kılık irür rahmetdin 
Bed-hūyluk ol vahşet irür şiddetdin 
Kim ilge halāslık yok ol vahşetdin

“Gönlünü bütün kötü huylardan kurtar çünkü iyi huy rahmetten bir delil-
dir, kötü huy şiddetten doğan bir vahşettir ve halk için ondan kurtuluş yoktur.” 
(Türk 2017: 148).

II. Beyit

Zamān ehlidin üz peyvend eger diseñ birev birle 
Kılay peyvend bārî kılmagıl nā-ehl ile peyvend

“Zamanın insanlarından bağını kopar, birisi ile bağ kurmak istersen bari 
ehil olmayanla kurma.”

İlahi dinlerin hepsinde peygamberler, evliyalar yalnızdırlar. Hazret-i 
Âdem’in cennetten kovulmasıyla insanın yalnızlığı başlamıştır. Hazret-i Musa 
Tur Dağı’nda Allah ile buluştuğunda yalnızdır, Hazret-i İsa Filistin çölünde 
40 günü yalnız olarak geçirmiştir, Hazret-i Muhammed de hem peygamber-
liği öncesinde hem peygamberliği sırasında sık sık insanlardan uzaklaşmış, 
yalnızlığı tercih etmişlerdir. Bu gelenek, tasavvuf erbabında da devam etmiş, 
yalnızlık kavramı uzlet, halvet, çile, infirād gibi farklı uygulamalarla kendi-
sini göstermiştir. Mürid için nefsi eğitmenin yollarının başında yalnızlık gel-
mektedir. Zamanın ehlinden uzak durmak fikrinin altında yatan düşünce, nefis 
terbiyesidir. Nevâyî bu beytinde iki düşünce üzerinde durmaktadır: Birincisi 
insanlardan uzak kalmak, onlarla ilişkiyi kesmektir ki yukarıda açıklanma-
ya çalışılan gerekçelerle bunu istemektedir. İkincisi ilişki kurulacaksa nā-ehl 
“maharet sahibi olmayanlar” ile kurulmamasıdır. Burada nā-ehl kavramının 
şair için ifade ettiği anlamı incelemek gerekmektedir. Aşağıda farklı eserle-
rinden alınmış iki beyitte Ali Şir Nevâyî, nā-ehl kavramına şu şekilde yaklaş-
maktadır:

Bu cefā ehl-i vefānı kıldı mey dik telh kām 
Kim kaşında kirse her nā-ehl meydin kāmı bar (FK: 191/4)

“Her maharetsizin (bilgisizin, cahilin) şaraptan mutlu olduğunu karşısın-
da gördüğündeki bu eziyet, vefa sahiplerini şarap gibi kederli eyledi.”
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Zamāndın ehl nā-ehl-i zamandın istegen ihsan 
Yanar otdın tiler su kim çıkargay hāredin gevher (GS: 161/8)

“Zamanın ehlinin (maharet sahibinin, bilgilinin), zamanın ehli olmayan-
dan (bilgisizden, cahilden, maharetsizden) iyilik istemesi kayadan cevher çı-
karmak için yanan ateşten su isteyen (gibi)dir.”

Yukarıdaki iki beyitte de iki karşıt kavram bir arada ele alınmıştır. Zaman 
ehli olan ve olmayan kısacası maharet bilgi sahibi insan ile cahil, yeteneksiz, 
beceriksiz insan karşılaştırılmaktadır. Nevâyî, zaman ehli olmayanların kaya-
dan gevher çıkarmak gibi boş işlerle uğraştığı, şarap ve zevk üzerine hayat-
larını kurduğunu düşünmektedir. Onlar dünyayı eğlence yeri olarak görmekte 
mümkün olan işlerle değil, mümkün olmayan işlerle zamanlarını boşa har-
camaktadırlar. Bilgili, becerikli insanlar ise onların bu durumlarından dolayı 
büyük bir üzüntü içerisindedirler; yedikleri içtikleri onlar için acı bir zehir 
olmuştur. Sadi-yi Şirāzî’ye ait olduğu söylenen şu beyitte de nā-ehl kavramı 
aslında güzel tarif edilmektedir. Marifetsiz, maharetsiz olanı eğitmek müm-
kün değildir, göğe taş atmaya ya da kubbe üzerine ceviz koymaya benzer.

Terbiyet nā-ehl rā çun gird-gān ber günbed-est 
Nā- sezadır ākıla ta’riz-i ān u în-i çerh

“Maharetsiz birini eğitmek, kubbenin üzerine ceviz koymaya benzer, 
akıllı insana yakışmaz gökteki şuna buna taş atmak.”

Nevâyî de tıpkı Sādî gibi nā-ehl yani maharetsiz, beceriksizlerden üstü 
kapalı olarak şikâyet etmekte, onlardan uzak durulması gerektiğini vurgula-
maktadır. Nazmü’l Cevāhir adlı eserinde o, cahilliğin en büyük utanç kaynağı 
olduğunu söylemektedir.

Nādānlık irür ilde melāletka delîl 
Dānā ulus ileyinde hāceletka delîl 
Bî-asl işi bolmadı ʻadāletka delîl 
Dānālık irür ilde asāletka delil

“Kişinin kendinden bıktırması cahillik yüzündendir. Bilgili kişi millet 
önünde utangaçlığa delildir. Soysuzun işi adalete delil olmaz, kişinin adaleti-
nin delili bilgili olmaktır.” (Türk 2017: 153).

Yunus Emre’de de aynı fikri “eksük olman ehillerden kaça görün cahil-
lerden” ifadesiyle bulmak mümkündür. Onda da taş metaforu tıpkı Nevāyî’de 
olduğu gibi hünerli ve hünersiz insanı ayırmak için kullanılmaktadır.

‘Işksuzlara virme ögüt ögüdünden alur degül 
‘Işksuz âdem hayvân olur hayvân ögüt bilür degül 
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Eksük olman ehillerden kaça görün câhillerden 
Tanrı bîzâr bahillerden bahil dîdâr görür degül 
Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan 
Hemân taş gine bayagı hünerlü taş olur degül (Tatçı 1990: 166)

“Âşık olmayanlara öğüt verme, onlar senin öğüdünü dinlemeyecekler-
dir, çünkü aşkı olmayan insan hayvandır (Sadece nefes alır, yer içer nefsinin 
isteklerini yerine getirmek için dünyaya gelmiştir, o isteklere göre yaşamını 
sürdürür.), hayvanlar ise öğüt almazlar. Cahillerden kaçıp uzaklaşın, bilgili 
ve maharetli/yeteneklilerin ise yanından ayrılmayın; Allah bile cimrilerden 
hoşnut değildir, onlar Allah’ın yüzünü göremezler. Kara taşa (sıradan basit 
bir taşa) elli yıl su verip ıslatsan bile o basit taş değerli bir taşa dönüşemez.”

Nevâyî zaman ehlinden kaçmayı bir kurtuluş yolu olarak da görür.

Nevâyî diseñ kim zamanı tınay 
Zaman ehlidin iylegil ictināb (NŞ: 61/9)

“Nevâyî, zamanı dinleyeyim dersen zamanın insanlarından uzaklaş.”

III. Beyit

Köñül kāmını koy ki hod miniñ divane köñlümni 
Tapar siz eyle yüz pergend ü sal her itke bir pergend

“Gönül arzusunu bırak yüz parça dağıt ve her ite bir parçayı gönder, be-
nim deli gönlümü böyle bulursunuz.”

Ali Şir Nevâyî, bu beytinde gönlün arzularını terk etmeyi, gönlünün yüz 
parçaya bölünmesini ve onun köpeklere dağıtılmasını istemektedir. Nefsi öl-
dürme fikri üzerine kurulu bu beyitte nefsin yerleştiği yer olan insan gönlünün 
yok edilebilmesi için, acı çekme duygusu ön plana çıkarılmaktadır. Beyazıt-ı 
Bistāmî’ye Allah’a nasıl ulaşacağı sorulunca “Nefsini bırak öyle gel.” dediği 
rivayet edilir. Bu amaca ulaşabilmek için on iki yıl boyunca aç kalmış, ölme-
yecek kadar yemiş, çıplak bedenine çekiçle vurmuştur. Tasavvufta bu anlayışa 
züht adı verilmektedir. Ceyhan, tasavvuf anlayışında üç çeşit züht yaklaşımı-
nın varlığına işaret eder: “Birincisi, sadece zahire yönelik züht taraftarlarının 
anlayışıdır. Hasan-ı Basrî zühdü, “Dünyaya karşı zahid olmak, dünyaya yö-
nelenlere buğzetmek ve dünyada bulunan şeylerden nefret etmektir.”; Abdul-
lah b. Mübârek ise “Fakirliği seve seve Allah’a güvenmektir.” şeklinde tarif 
eder. İkinci yaklaşım, zühdü hem zahire hem bâtına yönelik kabul edenlere 
aittir. Bu konuda Cüneyd-i Bağdadî zühdü “Elde bulunmayan şeyin gönülde 
de bulunmaması.” biçiminde tanımlar. Bu yaklaşım kendisinden sonraki sufi-
ler tarafından büyük oranda benimsenmiştir. Üçüncüsü ise zühdü sadece bâtı-
na yönelik anlayanların tavrıdır. Süfyân-ı Sevrî’nin tarifi şöyledir: “Dünyaya 
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karşı zahid olmak kanaat etmek, azla yetinmektir. Kuru ekmek yemek ve aba 
giymek züht değildir.” (Ceyhan 2013: 532). Nevâyî yine bir başka beytinde 
bağrını köpeklerin lokması olarak hayal ederken sevgilinin elindeki kınayı 
kanına benzeterek şöyle demektedir:

İtleriñge tuʻmedür bagrım velîkin kolların 
Ol ki rengîn iylemiş hınnā kibi kanımdur ol (FK: 401/4)

Mevlāna, Mesnevi’sinde de köpek metaforu sıkça kullanılmaktadır. Mev-
lāna, nefsinin isteklerine köle olmuş, öfkesini kontrol edemeyen insanı köpeğe 
benzetir. Yine onda köpek metaforu iyi günlerinde Allah’ı hatırlamayan, zor 
duruma düşünce Allah’tan yardım isteyen insandır. “Acıkınca kızgın geçimsiz, 
aslı kötü bir köpek oluyorsun. Karnın doyunca murdarlaşıyor, ayak üstünde 
duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan bir duvar kesiliyorsun. Şu hâlde sen 
bir zaman pis, murdar bir hâle geliyor, bir zaman köpekleşiyorsun.” (Yılmaz 
2011: 121)

Nevâyî, sevgiliden mecazen Allah’tan ayrılığında kendisini sahipsiz bir 
köpeğe de benzetir; kölenin sultandan ayrı olması nasıl mümkün değilse o da 
ayrılmak istemez sevgiliden.

Bir iyesiz it bolup irdi Nevâyî yārsız 
Bolmasun yā Rab ki hergiz bende sultandın cüda (Özdarendeli 2002: 
181)

“Nevâyî sevgilisi yokken bir sahipsiz it olmuştu, Yā Rāb, asla köle sul-
tandan uzak kalmasın.”

Bir başka beyitte de kendisini kaybolmuş bir köpeğe benzeterek şöyle 
der:

Nevāyî itti vü kūyide kimse dimedi kim 
Bu kūy itleri içre birisi gāyibdür (BV: 168/7)

“Nevāyî kayboldu ve mekânında kimse bu mekânın itlerinden biri kay-
boldu demedi.”

Yūnus Emre’de de “it metaforu” nefis anlamında kullanılmaktadır. Yū-
nus, dervişlerin itlerden kaçtığını; it besleyenlerin ise kan içtiğini söyleyerek 
nefsi terk etmeyi öğütler. Nefsi beslemek o nefse hizmet etmekten başka bir 
işe yaramaz.

Dervîş oldur itden kaçar it besleyen kanlar içer 
Kogıl hem it beslemegi it besleyen sekbân olur (Tatçı 1990: 110)
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“Derviş köpekten kaçar, köpek besleyenler kan içerler, köpek beslemeyi 
bırak, köpek besleyenler ‘sekban’ (köpek bakıcısı) olurlar.”

IV. Beyit

İşitmey halk pendin turfa kim pend ilge hem dirsin 
Kıla alsan işitkil pend sin kim ilge birmek pend

“Halkın öğüdünü işitmeden halka öğüt vermene şaşılır, yapabiliyorsan 
sen dinle (öğüdü), sen kim halka öğüt vermek kim?”

Mevlānā Mesnevi’sinde şöyle demektedir: “Kardeş! Kıssa, bir ölçeğe 
benzer; mana, içindeki taneye. Akıllı kişi taneyi alır; ölçek var mı, yok mu, ona 
bakmaz. Kıssanın içyüzü, bu tane ve tuzaktır. Nefisle akıl arasındaki macera-
dır” “Birisi, hileyle tuzağına bir kuş düşürdü. Kuş, ona dedi ki: Ey ulu hoca, 
Sen birçok öküzler, koyunlar yedin. Birçok develer kurban ettin. Dünyada on-
larla bile doymadın. Benimle de doymazsın sen! Beni bırak da sana üç öğüt 
vereyim. Bak bakalım, aptal mıyım, akıllı mı yım? Birinci öğüdü elindeyken 
vereyim ikincisini samanla karışık balçıktan ya pılma damının üstünde.Üçün-
cüsünü de ağacın üstünde veririm. Bu üç öğütle bahtın iyileşir. Elindeyken 
vereceğim öğüt şu: Olmayacak söze, kim söylerse söylesin inanma! Bu ulu 
öğüdü elindeyken verip âzâd oldu, duvarın üstüne konup; Dedi ki: Geçmiş 
gitmiş şeye gam yeme. Fırsatı fevt ettin mi üzülme ar tık! Sonra; “Şu küçücük 
bedenimde on dirhem ağırlığında değerine paha biçil mez bir inci var. Seni 
de, oğullarını da devlete eriştirirdi. O inci senin hakkındı. Fakat kısmetin de-
ğilmiş, kaçırdın… Öyle bir inci dünyada bulunmaz!” de di. Adam, gebe kadın 
doğururken nasıl feryat ederse, öyle feryat etmeye baş ladı. Kuş dedi ki: Sana 
geçmiş gitmiş şeye gam yeme diye nasihat etmedim mi? Mademki geçip gitti, 
neden gam yersin? Ya öğüdümü anlamadın, yahut da sağırsın sen! Sonra bir 
de sana, sapıklığa düşme, olmayacak söze inanma demedim mi? Bu ikinci 
öğüdüm değil miydi? Ben, kendim üç dirhem gelmem aslanım, içimde on dir-
hemlik inci nasıl bulunur? Adam, bu söz üzerine kendine geldi; hadi dedi, o 
üçüncü güzel öğüdü de ver bakalım! Kuş dedi ki: Evet, Allah için o ikisini iyi 
tuttun da üçüncüsünü sana beda va söyleyeceğim ha! Uykuya dalmış bilgisiz 
kişiye öğüt vermek, çorak yere tohum saçmaktır. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı 
yama kabul etmez. Ey öğütçü, ona hikmet to humunu pek saçma!”(Çelebioğ-
lu1967: 181-183).

Nevâyî de tıpkı Mevlāna gibi öğüdü layık olana vermek gerektiğini dü-
şünür, söz incisinin değerini dalgıçlar bilir. İnsanın başkasına öğüt verebilmek 
için önce öğüdü kendisinin tutması gerekir, bu konudaki ikiyüzlülüğü kabul 
etmez. Nevâyî özellikle ikiyüzlü zahitlerden ve öğüt verip uygulamayan va-
izlerden şikâyetçidir.
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Zāhidā birgüçe pend iyle özün terk-i riyā 
Pend birgil özüne aytkuça yanaga pend (FK: 120/4)

“Ey zahit, öğüt vereceğine benliğini riyādan uzaklaştır (benliğindeki iki 
yüzlülüğü bırak), yanağına öğüt vereceğine kendine öğüt ver.”

Vāʻizî kim özi ķılmas ʻamel ü ilge birür pend 
Ger imes uykuda pes munça ki dir ni hezeyāndur (FK 204/7)

“Bir vaiz kendisi amel etmeyip halka öğüt verir; eğer uykuda değilse bu 
nasıl bir saçmalıktır, der.”

İnsan kendi hatalarının farkına varmadan başkalarının hatalarını dile ge-
tirmemeli, karşısındakine boş öğütler vermemelidir.

Nevâyî Mahbūbu’l Kulūb adlı eserinde öğüt veren vaizler hakkında şu 
yorumları yapar: “Kendi yürümediği yola insanları yönlendirmek, yolcuyu 
yoldan çıkarıp çöllere düşürmek ve dağda taşta kaybetmektir. Böyle bir kişi 
insanlara akıllılık öğütleyen sarhoşa ya da uyanıklığı öğretmeye çalışan uy-
kucuya benzer. Vaaz vermek bilgili bir yol göstericinin işi ve olgun ehlullah 
uğraşıdır. Öncelikle bu yolu yürümek ondan sonra da insanları çağırmak ge-
rekir. Yolu yürümeden giren kişi kaybolur ve istenilmeyen yerlere ulaşır. Vaiz 
oldur ki meclisine boş giren dolu çıksın dolu giren ise boşalsın.” (Türk 2016: 
51-52). Nevâyî’nin bu eserde anlattığı vaiz tipi, tam da yukarıdaki beytinde 
gösterdiği kişiyi anlatır. Kendini yetiştirmemiş, ehil olmayan birinin başkası-
na doğru yolu göstermesi beklenemeyeceği gibi, öğüt dinlemeyenin de öğüt 
vermesi öylesine gülünç bir davranış olacaktır.

V. Beyit

Bu fānî deyr ara ger şāhlıg ister isen bolgıl 
Gedālıg nānıga hursend ü bolma şehga hacet-mend

“Bu fani dünyada eğer şahlık istersen yoksulluk ekmeğiyle mutlu ol, şah-
dan dilenci olma.”

Ali Şir Nevâyî bu beytinde kanaat duygusunu işlemektedir. Onun Mahbū-
bu’l Kulūb adlı eserinde kanaat için şu fikirlerini bulmaktayız: “Kanaat ibadet 
gücü hasıl olunca bu güçle yaşamak bunun dışında kalan her şeyin isteğini dü-
şünceden gidermek, fakirlikle nefsi engellemek mahrumlukla şehvet kuvvetini 
perişan etmektir. Kanaat çeşme gibidir, almakla suyu kurumaz; hazine gibidir, 
harcamakla parası eksilmez; tarlaya benzer tohumu izzet ve ululuk meyvesi 
verir ve ağaca benzer dalları istiğna ve saygı meyvesi getirir. Yetinmeyi bilen 
dervişin kuru ekmeği aç gözlü hakanın Hıtay sofrasına benzeyen sofrasından 
daha güzeldir; dünyadan vazgeçip fakrı seçmiş olanın yavan omacı vermeyi 
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değil de almayı sevenlerin güllacından daha çok tercih edilir. Hakan odur ki 
almayıp versin, dilenci odur ki saçmayıp toplasın. Kanaati tercih eden kişi ha-
kanlık mı dilencilik mi tereddüdünden kurtulmuştur. Kanaat bir kaleye benzer, 
oraya girince nefsin şerrinden kurtulursun.” (Türk 2016: 80-81).

Dünyanın geçici, ahiretin ise gerçek yurt olduğu fikrinden yola çıkan 
Nevâyî, bu dünya için uğraşmanın boş çaba olduğuna inanır. Bu boş çaba için 
hiçbir şahın önünde eğilmemelidir. Nazmü’l-Cevāhir’de düşüncelerini şöyle 
dile getirir. “Yoksullukla ezilmiş bir kimsenin kalbi zengin ve yüceyse onda 
sıkıntı yoktur. Gönül huzuru zengin olup dünya malına sahip olmaktan daha 
iyidir. (Türk 2017: 145)” Padişah sofrası düşüncesini bir kenara bırak çün-
kü o mutluluğu yakar, onun sıcak aşı Türk’ü ve Arap’ı yakar. Onu bulmak 
mutlu kişilerin mutluluğunu yakar ve onu tatmak da iki dudağı yakar.” (Türk 
2017:146). “Hak’tan başkasından beklentisi olan kimsenin padişahlığı da di-
lencilik gibidir. Kişinin Hak’tan başkasından beklentisi varsa yolunu kaybet-
miş demektir.” (Türk 2017: 148).

VI. Beyit

Bolup nefsiñga tābiʻ bend itersin düşse düşmenni 
Saña yok nefs dik düşmen kıla alsan kıl anı bend

“Nefsine uyup düşman düştüğünde onu yakalarsın, sana nefis gibi başka 
düşman yoktur, yakalayabiliyorsan onu yakala.”

“Sûfîler nefs derken insandaki kötü sıfat ve huyların kaynağı nefsi kastet-
mişler ve buna nefs-i nâtıka ya da ‘hayvanî nefs’ demişlerdir. Kısacası şehvet 
(yeme, içme, cinsel arzu); gazap (intikam, öfke, kızgınlık) heva, kibir ve ucub 
(kendini beğenme), sertlik ve katı kalplilik, alaycılık-hafiflik, açgözlülük, 
hırs, kin ve haset, gereksiz konuşma, cimrilik, zulüm, ihanet ve aldatıcılık 
gibi sıfat ve özelliklere sahip olan nefs insanoğlundaki psikolojik yapının bir 
parçasıdır.” (Aksöz 2015: 82).

İslām dininde nefsin kötü özelliklerinin Allah tarafından insana verildiği 
yine onunla başedebilme yeteneğinin de ona lutfedildiği vurgulanır. Nitekim 
Şems Sūresi’nde “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük 
duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene and ol-
sun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten 
kimse de ziyana uğramıştır. (Şems 91/7-10)” ayetiyle ifadesini bulan bu dü-
şünce ile nefis mücadelesinin kaynağını oluşturur, bu mücadeleyi kazananların 
kurtuluşa ereceği müjdesi bu mücadeleye girenlerin temel hareket noktasıdır.

Nevâyî’de sıkça kullanılan kavramlardan biridir “bend”, Farsça olan bu 
sözcük “bağ, yular, rabıta” anlamlarına gelir. Bend it- “bağlamak” şeklinde 
Türkçe bir fiille kullanılagelmiştir. Yere düşen zayıf düşman yakalanarak esir 
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edilir, yenen kişi gururludur ve kibirle dolar, bu ona nefsinin bir oyunudur, 
nefsi ona kibri tattırmak istemektedir. Nevâyî burada nefsinin arzusuna yeni-
lerek kibre, gurura düşenleri uyarmaktadır. O insana hatırlatmak istediği şey, 
asıl düşmanının insanın kendi nefsi olduğudur. İnsan yapabiliyorsa nefsini ya-
kalayabilmeli, yenebilmelidir.

İnsanın arzularının toplamı olan nefsi, bir tarlaya benzetir Nevâyî; bu tar-
layı yokluk orağıyla biçmek gerektiğini söyler, nefs iblisin yoludur, insan ken-
disine sürekli ölümü hatırlatmalı ve Tanrı’yı anmalıdır ki nefsini yenebilsin. 
Bu düşünceyi Nazmü’l-Cevāhir’de şu mısralarda dile getirir.

Urmakta emel zerʻi fena dāsını tut 
İblîs bu yolda ʻakl vesvesāsını tut 
Hak yolıda nefsiñga ölüm kāsını tut 
Nefsiñ galebātı vakti Hak pāsını tut (Türk 2017:101)

“Emel tarlasını biçmekte yokluk orağını kullan; iblis bu yoldadır, sen ak-
lının öğüdünü tut; Hak yolunda nefsine ölümü hatırlat ve nefsinin galip gele-
ceği zaman da Tanrı’yı an.” (Türk 2017: 147)

VII. Beyit

Şeker lebler tebessüm kılganın körgeç köñül birme 
Ki bî-dillerni acıg yıglatur āhır bu şekker-hand

“Şeker dudaklıların tebessüm ettiğini görünce gönül verme çünkü bu tatlı 
gülüş sonunda âşıklarını acı acı ağlatır.”

Şeker gülüşlü, şeker sözlü, güzeller metaforuyla Nevâyî aslında dünya 
zevklerini anlatmak ister; insanın ağzında tat bırakan, yüzünü gülümseten 
bu zevkler nefsin yalancı görünüşleridir aslında. Bu yalancı görünüşlere al-
danmak insanın en büyük hatalarındandır. Dünyaya gönül vermemek, nefsin 
zevklerinden uzak durmak gerektiğine inanan şair, bu tatlı gülüşlerin insanı 
sonunda acı acı ağlatacağını düşünür. Zevkin sonu acıdır, nefse uymak acıyı 
getirir fikrinin işlendiği bu beyit, Nevâyî gibi mutasavvıf yönü ağır basan şa-
irlerin ortak düşüncesidir.

Kadını dünyaya benzetme düşüncesi tasavvufta sıkça karşılık bulur. Dün-
ya vefasızlığı, geçici olması ve çekiciliği ile nefsin temayüz etmiş hâli gibidir. 
Nevâyî’de de sıkça buna yakın benzetmeler kullanır. Nazmü’l-Cevāhir’de şu 
dizeleri bulmak mümkündür.

Bu dehr ʻacūzı ki vefāsı yok anıñ 
Bir fāhişe dikdür ki hayāsı yok anıñ 
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Dime munı kim ʻayb u hatası yok anıñ 
ʻAybı bes irür bu kim bekası yok anıñ

“Bu dünya kocakarısının vefası yoktur ve dünya utanma bilmez bir fahişe 
gibidir. Dünyanın aybı ve hatası olmadığını söyleme çünkü onda kalıcılığın 
olmaması onun için yeterli bir ayıptır.” (Türk 2017: 155)

Ay Nevâyî ir isen dünya ʻarūsın kıl talak 
Bir yolı bolma zebun bu zāl-i mekkār allıda (GS: 48)

“Ey Nevâyî, yiğitsen dünya gelinini boşa, bu yaşlı hilekârın önünde bir 
kez bile düşkün olma.”

Yukarıdaki beyitte de şairimiz dünyayı hilekâr yaşlı bir gelin olarak gör-
mekte, onun elinde düşkün olmamak için ondan boşanmayı, uzak durmayı 
öğütlemektedir.

Yunus Emre’de de dünya süslü ve rüzgâr gibi çabuk geçen bir hayale 
benzetilir. Ondan vefa beklenemez, çünkü pusu kurmuş bir yok oluş bizi bek-
lemektedir.

Kogıl dünyā bezegin bu dünyā yil durur hayāl 
Ne vefā kılısar bize çün pusuda durur zevāl (Tatçı1990:164)

“Bu dünya hayal ve rüzgârdır; onun süsünü bırak, terk et, yok oluş pusuda 
dururken bize nasıl vefa gösterecektir?”

Nevâyî’deki metaforların benzerini Yūnus Emre’de de bulmak mümkün-
dür. Aynı kaynaktan beslenen iki farklı coğrafyadaki iki büyük şairin şiirle-
rindeki bu ortak metaforlar dikkat çekici ölçüdedir. Yūnus bu mısralarında 
dünya sevgisini zehirli yemeğe benzeterek ahiretini düşünen insanın bu zehirli 
yemekten vazgeçmesini öğütler. Güzellere, hurilere kanmayı ise aklı başında 
olmamak şeklinde yorumlar. Aklı başında olmak demek şairimize göre dün-
yayı, dolayısıyla nefsi terk ile mümkündür. O nefse ait kaş ve göz, huri gibi 
güzellikle ilgili kavramlar da bu terkin işaretidir.

Dünyânun mahabbeti agulu aşa benzer 
Âhirin sanan kişi agulu aşdan geçer 
Başında aklı olan âhrete ‘amel itmez 
Hûrîlere aldanmaz gözile kaşdan geçer (Tatçı 1990: 88)

VIII. Beyit

Cihān lezzātını şîrîn körer sin lîk bendiñ dur 
Giriftār olma vākıf bol ki kayd ü kand irür mānend
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“Dünyanın zevklerini tatlı görmektesin ancak o senin bağındır, farkında 
ol bu bağ şeker gibidir, tutulma.”

Bir önceki beyitteki düşüncelerini bu beyitte de devam ettiren Nevâyî, 
yine bend ve kayd metaforuyla dünya lezzetlerini anlatır. Lezzet ve kand “şe-
ker” sözcükleriyle kurduğu ilgiyi bend ve kayd ile tamamlamaktadır. Kayd 
“ayağa vurulan zincir, pranga, bukağı” anlamlarıyla şeker gibi tatlı görünen 
dünya lezzetlerinin insanı zincire vurup bağladığını söylemektedir. Bu beytin 
aynı fikri işlediği önceki iki beyitten farkı, şairin burada açıkça uyarıda bu-
lunmasıdır. Bu uyarı iki yönlü işlemektedir birincisi tutulmamak, ikincisi ise 
gerçeğin farkında olmak. Öğüt yönü ağır basan bu beyitle Nevâyî emir kipinin 
kullanımıyla okuyucusunun dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Nevâyî bir başka beytinde de benzer bir düşünceyi dile getirir. Dünya 
lezzetleriyle sarhoş olmak gurur ve gaflette bulunmak ölümden bile kötüdür; 
Nevâyî, bu konuda Allah’a sığınır.

Gurūr u cehl cāmı birle mest olma ki ölmek tur 
Maʻzallah bu meyga çarh devridin humar olgaç (GS: 99)

“Gurur ve cahilliğin kadehi ile sarhoş olma, feleğin dönmesiyle bu şarap-
tan sarhoş olmaktan Allaha sığınırım, çünkü bu ölmektir.”

Dünyadan değil bazen iki dünyadan bile vazgeçmek gerektiğine de inanır 
Nevâyî;

Şehr ü kişverdin ilig yup hānumāndın kiçke min 
Hānumāndın kim disün ikkki cihandın kiçke min

“Ülke ve şehirden el yuyup yurdumdan (ev barkımdan) vazgeçerim; sa-
dece yurdumdan değil, iki cihandan vazgeçerim.”

Her zaman başımga yüz tîg-i bela iylep kabul 
‘Ömrdin tartıp itek billah ki cāndın kiçke min

“Başımda her zaman yüz bela kılıcını kabul ederek ömürden el etek çekip 
vallahi candan da geçerim.” (BV: 348)

IX. Beyit

Köñüldin cehl renci dāfiʻi ger istesen bardur 
Nevâyî bāg-ı nazmı şekkeristānıda ol gül-kand

“Gönülden cehalet eziyetini uzaklaştırmak istersen Nevâyî’nin şeker ül-
kesinin şiir bahçesinde o gül şeker vardır.”
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Sanatın düşünceye, insanı geliştirmeye, cehaletini gidermeye hizmet et-
mesi, insanı yetiştirip olgunlaştırması Nevâyî gibi şairlerin amacıdır. Sana-
tının değeri konusunda asla mütevazı değildir o, bu beyitte de kendi şiirini, 
şeker memleketindeki gülden yapılmış şekere benzetir. Gül şekeri, bazı hasta-
lıkların tedavisinde kullanılmaktadır, şair burada kendi şiirini de cehalet has-
talığının tedavisinde kullanılan bir ilaç gibi hayal etmektedir. Nevâyî’ye göre 
söz, insanın içindekilerinin aynası, gizli sırlarının ve gönlündekilerinin haber-
cisidir. İnsanın değerini anlamak için kalbinde sakladıklarına bakmak gerekir. 
Nazmü’l-Cevāhir’de bu düşüncelerini bulmak mümkündür: “Kişinin değerini 
anlamak istersen sırlarını bil ve kalbinde sakladıklarını nasıl ortaya çıkardı-
ğına bak. İnsanın içindekini söz ortaya çıkarır ve gönlündeki gizli sırları dil 
belli eder. Kişinin hâlini söylediğinden anla çünkü onun sözü gönlündekinin 
habercisidir.” (Türk 2017: 154)

Nevâyî, dünyayı geçici bir bahçeye benzeterek gülde vefa olmadığını da 
söyler. Bu durumda kendi şiirini de gül şekeri olarak değerlendirmesi olağan-
dır. O şöyle der bir beytinde:

Gülde vefa yokın kayu bir kuş ki anladı 
Hergiz vefa güli tilemes dehr bāgıdın (BV: 343)

“Gülde vefa olmadığını anlayan her kuş, asla dünya bahçesinden vefa 
gülü istemez.”

Gül vefasızdır ama Nevâyî’nin şiirleri dertlere devadır, gülü aratmaya-
cak, insanlar onda gül tadını bulacaklardır.

Nevâyî, Ferhad ü Şirîn’de kendini kılıcı olmadan sadece kalemiyle ülke-
ler fetheden bir kumandana benzetir.

Eger bir kavm ger yüz, yoksa miñdür 
Muʻayyen Türk ulusu hod, miniñdür 
Alıp men taht-i fermānımga âsân 
Çirig çikmey Hıtā’dın tā Horāsān 
Horasan dime kim Şirāz u Tebrîz 
Ki kılmışdur ney-i kilkim şeker-rîz 
Köñül birmiş sözümge Türk, cān hem 
Ni yalguz Türk belkim Türkmen hem 
Ni mülk içre ki bir fermān yiberdim 
Anıng zabtıga bir Divān yiberdim 
Bu divān tuttı ol kişverni andak 
Ki “Dîvân” tüzmegey defterni andak (Alpay-Tekin 2012: 510)
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“Türk ulusu ister bir kavim isterse yüz hatta bin uyruk olsun gerçekte 
bunların hepsi benimdir. Ben çeri (ordu) çekmeden Hıtay (Çin) ülkesinden 
Horasan’a varıncaya kadar uzayan bölgelerdeki bütün Türkleri kendi buy-
ruğumun altına aldım. Yalnız Horasan değil Şiraz (İran), ile Tebriz (Azer-
baycan=Akkoyunlu) Türkleri çağını da benim kalemim şeker dökerek tatlı 
kılmıştır. Türkler benim sözlerime (şiirlerime) gönlünü kaptırmış, canını bile 
vermiştir. Yalnız Türkler (Uygur, Çağataylı, Altınordulu=Kazan, Kıpçak) 
değil Türkmenler (Akkoyunlu ve Osmanlılar) de benim şiirlerime gönlünü 
ve canını vermiştir ve sözümü tutmuştur. Ben bu ülkeleri ele geçirmek için 
ferman göndermiş değilim; ancak bir Dîvân (şiirler) göndererek bu işi yap-
tım. Bu Dîvân (devlet sınırlarını tanımayarak) ülkeleri öylesine tuttu ki hiçbir 
devletin idaresini düzenleyen Padişah ve vezirler, toplu bulunduğu dîvân ile 
defterleri böylece sağlam zaptedip, düzene koyamaz. Benim Dîvân’ım cihan-
gir padişahların divanından daha çok üstün bir gönül isteği ve gücüyle Türk 
ülkelerini hükmü altına almıştır.”

Ali Şir Nevâyî Nevādürü’ş-Şebāb’ta kendi şiirini, güzellerin güzellik se-
bebi olarak görmektedir.

hūblar örgenseler tañ yok Nevâyî nazmını 
kim alarnıñ hüsni anıñ ʻışkıdın tapmış revāc (NŞ: 93/7)

“Güzellerin Nevȃyî’nin şiirini öğrenmesine şaşmayın çünkü onlar güzel-
liklerini onun şiirinden almışlardır.”

Şeh Nevāyî tili dik tîg ile köp mülk açtı 
Tartmış açkalı Bagdad ile Tebrîz kılıç (BV: 99/7)

“Bağdat ile Tebriz’i kılıç çekip almak için, Şah Nevāyî’nin dili gibi kılıç-
la çok ülkeyi fethetti.”

Nevâyî, söz ve bilgideki derin dünyasını tüm Türk ülkelerine taşımış, hi-
kemî tarzı şiirin öncüsü bir şairdir. Onun şiirleri üzerinde yapılacak şerhlere 
ve anlam bilimi çalışmalarına olan ihtiyaca küçük bir katkı sayılabilecek bu 
çalışmada hikemî şiirin pek çok özelliğinin varlığı dikkati çekmektedir. Şiiri, 
anlam ve bilgi felsefesiyle temellendiren şairin günümüze uzanan yolculu-
ğu aslında edebiyatımızın da birbirine benzeyen, ayrılmayan yönlerini ortaya 
koyması açısından önemlidir.
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BAĞLAMDA ANLAM VE ÖRNEKLEM EYLEMLER*

Ertuğrul YAMAN** 
Ceren SELVİ***

Giriş

Anlam konusu, sadece filolojinin konusu olmayıp disiplinler arası bir ni-
teliğe sahiptir. Bunun temel sebebi, insanın içerisinde yaşadığı dünyayı an-
lamlandırma ihtiyacıdır. Nitekim, birçok dil bilimi araştırıcısı, dili dünyayı 
anlamlandırma aracı olarak nitelendirir. Dilde yer alan zengin, çok boyutlu 
anlam akışı, durağan değil, devinimli ve gelişime açık bir süreçtir. Dil; söz ve 
sözcükler, hatta cümleler ve metinler okuyan kişiye, okunan zaman ve mekâ-
na bağlı olarak değişim gösterirler. Öte yandan söz ve sözcükler, cümleler ve 
metinler, içinde bulundukları diğer dilsel ögelerle iş birlikleri sonucunda yeni 
ve özgün anlamlar taşıyabilirler. Bu durum; çoğu kez, bağlamda anlam olarak 
kendini gösterir. Konuşucu ve yazarların özel kullanımları da bu çerçevede 
değerlendirilir.

Sözcüklerin bilinen ve kullanıma yansıyan neredeyse tüm anlamları söz-
lüklere geçirilir. Ne var ki dil, konuşma ve yazma yoluyla sürekli devinim 
içinde olan bir yapıda olduğu için, sözcükler, her kullanımda yeni, özgün 
ve öznel anlamlar kazanabilir. Bu bağlamda denilebilir ki her bir sözcüğün 
sonsuz denilebilecek bir anlam deltası vardır. Bu delta, sözcüğün sözlükler-
deki durağan hâlinden çıkıp sözlü veya yazılı ifadeye dönüşmesi esnasında 
ortaya çıkar. Sözü edilen deltanın ucu o derece açıktır ki her konuşucu veya 
yazıcı, her bir sözcüğe yeni bir anlam çaları ekleyebilir. Bu anlam çalarının 
oluşumunda, konuşan veya yazanın kişiliği, kimliği, eğitimi, mizacı vb. rol 
oynadığı gibi içinde bulunulan ortam, psikolojik durum, hitap edilen kişi veya 

* Bu makale, -yeni bulguları paylaşmak ve yeni araştırıcılara yön göstermek bağlamında- 
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman danışmanlığında Arş. Gör. Dr. Ceren Selvi tarafından hazırlanan 
“Türkiye Türkçesinde Eylemler Üzerine Bir Çok Anlamlılık İncelemesi” adlı doktora te-
zinden hareketle hazırlanmıştır.

** Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
*** Arş. Gör. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
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kitlelerin de etkisi vardır. Bütün bunlara, sözcüğün birlikte görev yaptığı diğer 
söz ve söz öbeklerini de eklemek gerekir.

Terim ve dil bilgisi sözlüklerinde anlam ile ilgili olarak; “Dil biriminin 
ilettiği düşünce; göstergenin temsil ettiği kavram; toplumsal uzlaşılara daya-
lı, dil ve düşüncenin yorumlanış biçimi; dil, duygu ve düşüncelerin bağlama 
uygun kavranılması; tasarım; düşünce; içerik; göstergelerin diğer gösterge-
ler ile bağlantılı olarak zihinde oluşturduğu kavramlardan her biri.” tanımları 
yapılmıştır (İmer-Kocaman-Özsoy 2013: 26; Rifat 2013: 5; Karaağaç 2013: 
115; Bayar 2006: 36; Çotuksöken 2012: 23; Vardar 2002: 18; Korkmaz 2017: 
71).

Bağlam ve Anlam

Anlamın en temel yapısını bağlam oluşturur. Bir sözcüğün kazandığı de-
ğer, tümcedeki diğer sözcüklere göre belirlenir. Bu değeri belirleyen diğer 
ögeler; gönderici, alıcı ve alıcının göndericinin gönderdiği mesaja verdiği tep-
kidir. Bağlam, anlamın temel kaynağıdır. Dilsel bir ögenin, anlam bütünlüğü 
içerisinde ele alınmasını, değerlendirilmesini ve anlamlandırılmasını sağlar.

“Ünlü düşünür Wittgenstein, Philosophical Investigations adlı tanın-
mış yapıtında ‘sözcüğün anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır.’ der. Burada 
anlamla ilgili önemli bir nokta üzerinde durularak anlamın kullanıma bağlı 
olduğu belirtilmektedir. Gerçekten hiçbir sözcük sözlükte iletişim amacıyla 
kullanılmaz. Sözcükler sözlükte belirgin olmayan temel, yan anlamlarıyla bu-
lunur. Anlam, kullanımda belirginleşir.” (Çetin-Yiğit-Karlı 2011: 1369).

“Giraud’a göre sözcüklerin anlamları yoktur, kullanımları vardır. Ko-
nuşma ve söylem sırasında bize iletilen biçimiyle anlam, sözcüğün aynı bağ-
lamdaki diğer sözcüklerle kurduğu ilişkilere bağlıdır. Bu görüş Saussure’ün 
değer kavramının, göstergenin dildeki diğer biçimlerle kurduğu ilişkinin bir 
sonucudur.” (Vardar 1999: 34).

Ullmann’a göre, sözcükler bağlam dışında var olmasaydı sözlükler de 
olmazdı. Buradan çıkarılacak sonuç, bağlam dışında da sözcüklerin anlamları 
vardır. Wittgenstein’a göre, sözcüğün anlamı onun dil içindeki kullanımıdır. 
Yani, anlamı kullanım/bağlam belirler.

Bağlam anlamı dışında sözlükte anlamların yer almasını da bağlam belirler. 
Bağlam içerisinde kullanılan anlamlar olmasa sözlüğe girecek bir anlam da 
olmaz. Bir göstergenin, birlikte bulunduğu öteki göstergelerle oluşturduğu 
ve anlamını aydınlatan bu bütüne bağlam (context) adını veriyoruz. 
Göstergenin bağlama göre değer kazanması, dilin bir dizge olduğunu da 
kanıtlar. Geleneksel dil bilgisinde, hatta dil bilimin eski dönemlerinde, 
kimi bilginlerce sözcükler, içine anlamların konduğu boş kutular olarak 
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düşünülmüştür. Saussure’ün gösterge kuramı ve daha sonraki çalışmalarda 
dizge anlayışının genelleşmesiyle sözcüklerin dil içindeki yeri ve dolayısıyla 
bağlam kavramı önem kazanmıştır. Bağlamsal anlam (contextual meaning) 
terimi de kullanılmıştır. İngiliz dil bilimci Firth, insan bilimci Malinowski 
ile başlatılacak bir akımı, bir görüşü savunmuş, anlamın belirlenmesinde 
dil içi ve dil dışı etkenleri devreye sokmuştur. Bilginin birliktelik anlamı 
(collocational meaning) adını verdiği anlam türünde bir sözcüğün anlamı, 
birlikte olduğu sözcükle belirlenir. Firth’in bir başka kavramı, kökleri 
“Davranışçılık Akımı”na kadar uzanan durum bağlamıdır. Anlamın 
belirlenmesinde dil dışı etkenleri, konuşanların özelliklerini, içinde 
bulunulan durumu da hesaba katar (Aksan 2016: 95-96).

“Breal’in söylediği gibi, bireyler kelimeleri bir araya getirip konuşma 
eylemi gerçekleştiği zaman bir karışıklık oluşmaz. Bunun nedeni bağlamdır. 
Cümle içerisinde bir araya gelen göstergeler yan yana dizilerek bir dizge 
meydana getirirler ve birbirleri ile girdikleri bu ilişki sonucunda anlamlarını 
ortaya çıkarırlar. Her düzlemin birimi, ancak bir üst düzlemde değer kazanır! 
(Akerson 2016: 110).”

Bir söz, söz öbeği veya cümlenin bir bağlamda belli bir anlama gelmesini 
sağlayan, söz ve söz öbeğinde cümle, cümlede ise bağlamdır. Bir cümlenin 
belli bir bağlamda taşıdığı anlam ile o cümleyi o bağlamda kuran kişinin, 
o cümle aracılığıyla karşısındakilere iletmeye çalıştığı içerik arasında 
bir ilişki vardır. Bu noktada, bağlam ve cümleyi gönderen kadar alıcı 
da önemlidir. Anlamın gerçekleşmesinde, dil birimleri, göndericinin bu 
birimleri kullanımı ve nihayet alıcının gönderilen dil birimini çözme 
biçimi kadar, varlıkların, olgu ve olayların var oluşlarından kaynaklanan, 
dilden dile değişmeyen evrensel, eskilerin deyimiyle ‘eşyanın tabiatından’ 
kaynaklanan, doğada ve dolayısıyla bütün dillerde ortak olan anlam 
kümeleri de vardır (Karaağaç 2013: 20-21).

Anlam ancak ve ancak bir bağlamda var olabilir. Anlamın ortaya çıktığı 
ya da çıkarıldığı bağlama kök bağlam denilebilir. Kök anlamsal bağlam o ka-
dar eski ve kanıksanmış olabilir ki, bağlamsız (semantik) açıdan bakanların 
onu yokmuş gibi kabul etmeleri muhtemeldir. Bir insanın yürümesini, nefes 
almasını, görmesini vb. fark edememesi gibi. Bu bağlama ilk bağlam, kök 
bağlam, öz bağlam, ana bağlam, temel bağlam, semantik bağlam vs. adları ve-
rilebilir. Bir ifadenin (kelimenin, öbeğin, cümleciğin, cümlenin ya da bunların 
dışında kalan kelime topluluklarının) ilk olarak kullanıldığı bağlama denir. Bu 
bağlamdaki anlam, kök anlamdır (öz anlamdır) (Çakır 2004: 248).

Bağlam denince akla gelen ya da araştırmacıların ve dil bilimcilerin dik-
kate aldığı dil içi ve bir de dil dışı bağlamdan söz edilmektedir. Eğer bir tüm-
cenin kendi sınırları içinde kalan sözcüklerin yardımı ile anlam çıkabiliyorsa 
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ortada bir “tümce içi” bağlam, yani “iç bağlam” vardır. Tümcenin kendisi, 
söz konusu anlamın çıkarılmasına yetmiyorsa, o zaman da “tümce dışı bağ-
lam”, yani “dış bağlam” söz konusudur. Ancak bu bağlamların daha çok dilin 
kullanımında var olduğu belirtilmektedir. Bağlam, bir dil biriminden önce ya 
da sonra gelen, başka bir ifadeyle bir dil birimini kuşatan ve birçok durumda 
söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim ya da 
birimler bütünü biçiminde tanımlanır. Oysa asıl bağlam ad vermede kavram-
laştırmada kendini göstermektedir. Göstergelerin değer (anlam) kazanmaları 
ancak bir bağlam içinde gerçekleşir. Bu, düz anlam için olduğu kadar yan 
anlam için de geçerlidir. Bağlam, kültür, sadece dil göstergesinde değil, her tür 
göstergede kendini hissettirmektedir. Dilde olsun, dil dışı göstergelerde olsun, 
göstergelerin anlam değeri kazanmaları sözcelem, kültür ve yaşam bağlamın-
da gerçekleşir (Çetin-Yiğit-Karlı 2011: 1370).

Bir kelimenin bağlamı söz konusu olabileceği gibi, bir metnin bağlamın-
dan da söz edilebilir. Cümleleri anlam bağı kurdukları -adı ne olursa- bütünler 
içinde değerlendirmek şarttır. Çünkü, cümleyi ele alırken başındaki ve deva-
mındaki cümlelerin etkisini de düşünmek gerekir (Yaman 2012: 2603).

“Sözcükler-göstergeler, tek başlarına kullanıldıkları zaman belirli bir 
anlamı temsil ederler. Ancak, bağlam içerisinde ele alındıklarında ise başka 
sözcüklerin-göstergelerin anlamlarını da üstlenirler. Burada gösteren ve gös-
terilen arasında aktarmaya dayalı bir ilişki doğar. Bu ilişki geçici bir anlam 
taşır.” (Selvi 2019).

Sözcüklerde anlam arayışı, genellikle, sözcüğün yalın anlamı üzerinde 
yapılmaktadır. Oysa sözcükler, konuşma ve yazı dilinde sözlüklerde olduğu 
gibi, tek başlarına yer almazlar. Söz, sözcük ve söz kümelerinin, hatta kimi 
zaman cümlelerin dahi gerçek anlamları ve anlam deltaları, ancak diğer söz, 
sözcük, söz kümeleri ve cümlelerle oluşturdukları bütünlükte ortaya çıkar. 
Her söz, sözcük, söz kümeleri ve cümle, bir başka ögeyle girdiği ilişki ve 
oluşturduğu bütünlükte, gerçek anlamını ve değerini yakalar. Bu bakımdan; 
bağlam anlamları; söz, sözcük, söz kümeleri ve cümlelerin gerçek ve doğal 
anlam alanlarıdır.

Çok Anlamlı Sözcükler

Bir kavramın dilsel bir birimle adlandırılması, doğal dillerde bir kavramın 
hep ve yalnızca bir tek adı olacağı anlamına gelmez. Çoğu dilde hem bir 
ve aynı kavramın birden çok adı vardır hem de bir ve aynı ad birden çok 
kavramı dile getirir. İlkece, yalnızca bilimsel terimler bunun dışında kalır ve 
‘bir kavrama bir sözcük’ bağını sergiler; yani bir kavram düşünüldüğünde 
hep aynı sözcük kullanılır ve o sözcük söylendiğinde hep aynı anlam 
anlaşılır. İşte bu farkı dile getirmek üzere sözcük-terim ayrımı yapılmış, 
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günlük dilin sözcükleriyle özel alanların terimleri birbirinden ayrılmış, 
günlük dilin sözcükleriyle özel alanların terimleri birbirinden ayrılmıştır. 
Ama bu ilkece böyledir; bilimsel dilde bile değişik bilim adamları bir ve 
aynı kavramı değişik terimlerle adlandırmaktadır (Huber 2013: 168).

Çok anlamlılık, bir sözcüğün birden çok anlama/gösterilene sahip olma-
sıdır. Buradaki temel nokta, birden fazla anlamı bulunan sözcüğün anlamları 
arasında ilişki olması gerektiğidir. Çok anlamlılık kavramı, doğal dillerde çok 
fazla karşılaşılan bir dil olayıdır. Ancak, hangi anlamda kullanıldığı ya da di-
ğer dillerde hangi anlamları karşıladığı cümle/metin içerisinde yani bağlamda 
ortaya çıkmaktadır. Bir gösterenin birden fazla gösterilen ile dile getirilmesi-
dir. Çok anlamlılık içerisinde yer alan en önemli nokta “sıklık”tır. Bir dil içe-
risinde en sık görülen sözcükler, en fazla çok anlamlılığa sahip sözcüklerdir.

Dil bilimi ve dil bilgisi kaynaklarında çok anlamlılık (polysemy) hak-
kında yapılan tanımların genel bir özetini; bir göstergenin temel anlamının 
yanında, temel anlam ile anlam bağlantısı olan yeni kavramlarının ortaya çık-
masıdır. Bu gösterge başlangıçta tek bir kavramı işaret ederken daha sonra 
temel anlam ile ilişkili yeni kavramları anlatacak hâle gelir.

“Çok anlamlılıkta gösterge temel anlamını yitirmeden yan anlamlar ka-
zanmaktadır. Zaman içinde bunlar unutulabildiği gibi yeni yan anlamlarla 
daha da zenginleşebilmektedir .” (Aksan 2016: 90).

Zeynep Korkmaz, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nde çok anlamlı madde-
sinde “Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kav-
ramları da karşılar durumda olması niteliği.” (2017: 106) tanımını verir. Aynı 
eserde, çok anlamlılık maddesinde “Bir kelimede temel anlamla bağlantılı 
birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin anlam gelişmesi yoluyla, asıl 
anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanması.” (Korkmaz 
2017: 107) tanımını vermiştir.

Çok anlamlılık ile tek anlamlılığın ortak yönü, ikisinde de tek bir sözcü-
ğün yer almasıdır. Aradaki fark anlam yani gösterilen yönünden ortaya çık-
maktadır. Terim anlamlı kelimeler tek anlamlıdır, tek bir gösterilene sahiptir. 
Ancak günlük dilde kullanılan kelimelerin genellikle birden fazla gösterileni 
olur. Çok anlamlı sözcüklerin kullanım oranları daha fazladır. Çünkü, tek an-
lamlı sözcüğe göre birden fazla anlama sahiptirler.

Çok Anlamlılık Araştırmaları

Çok anlamlılık, genellikle eş adlılık ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 
Çok anlamlılıkta tek bir göstergeye bağlı temel ve yan anlamlar vardır. Eş 
adlılıkta ise anlamca bir yakınlık bulunmayan kavramlar tek bir gösterge ile 
ifade edilmektedir. Cümle içerisinde çok anlamlılık ile eş adlılığın kolayca 
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ayırt edilebilmesi için bağlam önemlidir. Cümlede anlam bulanıklığı olsa 
dahi, örneğin çay sözcüğünün-göstergesinin çok anlamlı değil eş adlı olduğu 
kolayca anlaşılmaktadır. Ancak, metin içerisinde genellikle anlam bulanıklığı 
yaşanmaz. Çünkü, önceki ve sonraki cümlelerin yardımı ile çok anlamlılık ve 
eş adlılık kolayca ayırt edilebilir.

Sözcüklerin sözlüksel anlamları, genellikle daha önceden tespit edilmiş 
ve bilinen genel anlamlarıyla sınırlı kalabilmektedir. Oysa konuşucuyu, yaza-
ra özgü ve genellikle geçici bağlam anlamları, sözcüklerin kök anlamlarından 
farklı anlamları içermektedir. Sözcüklerle ilgili anlam çalışmalarında çoğu 
kez, çok anlamlılık bağlamında bu bilinen kök anlamlarına yeni katkılar yap-
mak hedeflenmektedir. Ancak; sözcüklerin gerçek anlam zenginliği ve anlam 
deltaları, diğer sözcüklerle girdikleri ilişkilerde, oluşturdukları parça-bütün 
ilişkisinde gizlidir (Selvi 2019: 1).

Örneklem Eylemler

Yukarıda teorik olarak ortaya konulmaya çalışılan anlam, çok anlamlılık 
ve bağlam anlamı terimleri, bu bölümde yazının başında sözü edilen çalışma-
dan alınan ve örneklem yoluyla belirlenen eylemler üzerinde somutlaştırıla-
caktır. Buraya alınan örnek cümlelerdeki eylemlerin yeni anlamlarının söz-
lüklerde yer almamış olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Doğrudan Türkiye 
Türkçesi edebî eserlerinden seçilen örnek cümleler, bağlam anlamı açısından 
tek tek değerlendirilecektir.

“-Doğrusu şu: Başına bu derdi açan Şehriban değildi; seksüel bir gençlik 
krizi geçiriyordun, …”

(Refik Halid Karay, Sonuncu Kadeh, s. 138)

Aç- eylemi, Refik Halid Karay’ın eserinde, dert aç- şeklinde kullanılmış-
tır. TDK Türkçe Sözlük’te yer alan anlamlar içerisinde böyle bir anlam veya 
anlam çaları bulunmamaktadır. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun 
olarak “Sıkıntı çıkarmak, sorun yaratmak.”ı karşılamaktadır. Bu yeni ve öz-
gün anlamıyla çekmek eylemi, burada bağlama uygun olarak yeni bir anlam 
deltası oluşturmuştur.

“Ama içinde açılan acının yarasından ve göğsünü zorlayıp burnundan 
çıkan öfkesinden kalemi eline alamadı.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 104)

Açıl- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, “içinde açılan acı” şeklinde 
kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “oluşma, meydana gelme” anlamını 
karşılamıştır. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Belirli bir 
durumda görünme, ortaya çıkma, meydana gelme.”yi ifade etmektedir.
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“Kadınlar başı ağrıyan, ateşe düşen, gözü kulağı akan çocuklarını tutup 
tutup ona getirdiler.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 30)

Ak- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, gözü kulağı ak- şeklinde kulla-
nılmış ve anlam bağlamı içerisinde “hastalık” anlamında kullanılmıştır. Yeni 
anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Hastalıktan dolayı göz ve 
kulak gibi organların kötü duruma gelmesi, hastalıktan dolayı göz ve kulak 
gibi organları sağlıksız hissetme.”yi karşılamaktadır.

“Çok geçmeden dilenciler kethüdasının idam edileceği öğrenildiğinde bu 
adam sahte bir fermanla kurtarılıp teşkilata bağlandı ve Konstantiniye 
dilencilerine akan paralar da teşkilata gelen paraya eklendi.”

(İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, s. 142)

İhsan Oktay Anar’ın bu eserinde ak- eylemi, “paranın akması” şeklinde 
geçmektedir. Buradaki anlam paranın bir yere veya bir işe çok fazla harcan-
ması şeklindedir. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Pa-
ranın oluk oluk bir yere harcanması.”nı karşılamaktadır.

“Sesten alan deveci Halil: -Vay, dedi. İzzet ustaymış!”
(Orhan Kemal, Cemile, s. 4)

Al- eylemi, Orhan Kemal’in eserinde, sesten al- şeklinde kullanılmış ve 
anlam bağlamı içerisinde “anlamak” anlamını karşılamaktadır. Yeni anlam 
veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “anlamak, uyanmak, farkına var-
mak” gibi yeni ve özgün anlam çalarlarını vermektedir.

“Fakat bilge, paraları görünce adamakıllı tiksindi ve hiçbir lafı anlamayan 
bu cahil adamı sille tokat kovdu.”

(İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, s. 201)

İhsan Oktay Anar’ın bu eserinde anla- eylemi, “laf anlamama-“ şeklin-
de karşımıza çıkar. Bağlam içinde, anla- eyleminin bilinen anlamları dışında 
“laftan, sözden anlamaz, inatçı, nobran, dediğim dedikçi” şeklinde öznel bir 
bağlam anlamıyla kullanılmıştır. Nitekim, cümlede sözü edilen kişi, söz veya 
sözlerin anlamını kavramayan, sözlere anlam yükleyemeyen, idraksiz bir kişi 
değil; aksine, ne söylenirse söylensin ikna edilemeyen anlamında bir niteleme 
ögesi olarak kullanılmıştır.

“Gün batımı her zaman özlemle anlatılan hikâyeler yazmıyordu.”
(Yekta Kopan, Sakın Oraya Gitme, s. 90)

Anlatıl- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, özlemle anlatıl- şeklinde kul-
lanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “ifade etme, temsil etme, hissettirme” 
yeni anlamlarını kazanmıştır.
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“Sistem montajda, uyuyanı yürek çarpıntılarına atan, sonra da ordan alıp 
zınk diye bantın başına oturtan bu sesler Kel Ali’ye yorgandı.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 61)

At- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, yürek çarpıntılarına at- şeklinde 
kullanılmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Bir yer-
den bir yere sürüklemek.” şeklinde ifade edilebilecek yeni bir bağlam anlamı 
ortaya çıkarmıştır.

Bağlam anlamları, sözlük anlamları gibi ölçünlü değildir. Bu tür anlamlar, 
o kalıba, o kullanıma veya o cümleye özgü, geçici ve bir kullanımlık anlam-
lardır. Bu tür bağlam anlamları, konuşucuya, yazana, ortama ve havaya bağlı 
olarak oluşurlar. Bu tür anlamlar, kalıcı değil; geçicidirler (Selvi: 2019, 86).

“Artık şifreli mektup yollayıp seni ateşe atanlar düşünsün.”
(Yekta Kopan, Sakın Oraya Gitme, s. 55)

At- eylemi, Yekta Kopan’ın bu eserinde, ateşe at- şeklinde kullanılmıştır. 
Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Bir kimseyi sıkıntıya 
sokmak, başına dert açmak” anlamını karşılamaktadır.

“Hem motorlu vasıta yerine at, eşek, katır kullanılan ve köpekli sokaklara 
mırdarlık namına ne varsa atılan bir devrin çamuru!”

(Refik Halid Karay, Sonuncu Kadeh, s. 140)

“Kederin de sevincin de rüzgâr gibi esip geçtiğini pekâlâ biliriz bu yüzden.” 
Diye başlayan bu gazelinde Çorlulu Ali Paşa’nın tutulduğu bu makam 
sarhoşluğunun nasıl gelip geçici olduğunu, mazlumların ahını alanların 
elbette iflah olmadıklarını…”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 312)

“Ama asıl heyecan, şiirleri kalbime göme göme büyüyen benim 
bağrımdaydı.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 46)

Büyü- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, “şiirleri kalbime göme göme 
büyü-” şeklinde kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “değer kazanan, an-
lam kazanan, derinleşen” anlamı verilmiştir.

“Hakani Bey’i takip eden bu karanlık adamın sürmeden gözü, ağızdan 
sözü çalan usta bir yankesici olduğunu, takip ettiği ihtiyarın altın kesesinde 
muhtemelen birkaç mangırdan başka para bulunmadığını yoklayıp daha 
yağlı bir ihtiyar bulmak üzere rota değiştirip uzaklaşmasına kadar korkulu 
anlar yaşadığımı hatırlıyorum.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 214)
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Çal- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, “sürmeden gözü, ağızdan 
sözü çal-” şeklinde kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde parça-bütün iliş-
kisi kurularak “kurnazlık, hilekârlık, hokkabazlık” anlamı verilmiştir.

“Cami kürsüleri Kadızadliler ile tarikat adamlarının karşılıklı yobazlık 
tartışmalarına alet ediliyor; Sultan Murat, Halvetîler ile Mevlevîlere 
“tahta tapanlar, düdük çalanlar” diyerek onlarla alay eden Kadızade 
Mehmet Efendi’nin görüşleri doğrultusunda afyon yasağı, tütün yasağı gibi 
teferruatla ilgileniyordu.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 257)

“Oyunu, yalnızca Çiçektepe’den yarım saat çeken minibüs yoluna bağlanan 
çöp yolunda oynadılar.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 24)

Çek- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, yarım saat çek- şeklinde kulla-
nılmış ve anlam bağlamı içerisinde “vakit, zaman, sürmek” anlamında veril-
miştir. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Bir yerden bir 
yere gidilebilen süre, zaman, vakit”i karşılamaktadır.

“Zarifti doğrusu, “Ben bir şahsiyetim” diyen kıyafet; elbise üstünde dimdik, 
mankene geçirilmiş gibi durmuyor, canlı; her zaman iyi giyinen adamın 
alışkanlığı var, zorakilik sezilmiyor.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 30)

De- eylemi, Refik Halid Karay’ın eserinde, “diyen kıyafet” şeklinde kul-
lanılmış ve anlam bağlamı içerisinde kişileştirilerek “Kendini belli etme, fark 
edilmeyi sağlama.” ifadesiyle yeni bir anlam çaları kazanmıştır.

“Bir hafta sonra ayağa kalkabilir duruma geldiğinde zihninde karabasanlar 
gibi dolaşan bütün düşüncelerinin boşuna olduğunu gördü.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 411)

Dolaş- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, zihninde dolaş- şeklinde 
kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “düşünmek” anlamı verilmiştir. Yeni 
anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “düşünmek, çok fazla üze-
rinde durmak, zihnini meşgul etmek” gibi özgün anlamları ifade etmektedir.

“Güneşin, sur bedenlerinden şehre dökülen son ışıkları da boşlukta 
eridiğinde, sokağa çıkma yasağının başlamak üzere olmasının telâşı 
ile insanlar hızlı adımlarla evlerine yöneliyor ve dışarısı birden 
sessizleşiveriyordu.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 142)

Dökül- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, şehre dökül- şeklinde kul-
lanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “yayılmak, yansımak, uzanmak” anlamı 
verilmiştir. Dökülmek eylemi daha ziyade sıvılar ve diğer nesnelerin istem 
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dışı bir yöne doğru hareket etmesi şeklinde kullanılırken yukarıdaki cümlede 
bu anlam başka bir bağlama da aktarılarak bu kez de ışıklar için kullanılmıştır. 
Işığın yayılması ve yansıması edebî ve estetik bir bağlamda kullanılmıştır.

“Ben yine sizin o aziz, o ince, o içli ve candan arkadaşlığınızdan birkaç gün 
daha mahrum kalayım, odamın siyah su damlaları sızan küflü duvarları 
içinde büzüleyim, kırık lambamdan dökülen yarı karanlık içinde, hep o 
günkü müstesna ve necip ve samimi ve ilahi gezintiyi tahil ederek hararetli 
alnımı kansız ve soğuk avuçlarıma kapıyayım, zarar yok Mebrure Hanım…”

(Peyami Safa, Sözde Kızlar, s. 152)

Dökül- eylemi, Peyami Safa’nın bu eserinde, “lambamdan dökülen yarı 
karanlık” şeklinde neredeyse tümüyle yazara özgü bir anlatımla özel bir bağ-
lamda kullanılmış olup anlam bağlamı içerisinde “Azıcık aydınlanmak, yarı 
yarıya karanlık olmak.” gibi bir anlamda kullanılmıştır. Dökülmek eylemi, 
bilinen anlamlarıyla sıvılar ve nesneler için kullanılırken yukarıdaki cümle-
lerde güneşe, ışığa, sese ve nefese bağlanmıştır. Bu kullanımda ise söz konusu 
yayılma, yansıma bu kez de karanlığı açıklamak için kullanılmıştır.

“Maçlarda gol atan futbolcularını kulak memelerinden öpen Şini Erol 
babasıyla abraza düşen delikanlılardan birini dükkânına bir yatak atıp 
yanına aldı.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 118)

Düş- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, “abraza düşen” şeklinde kul-
lanılmış ve bağlam anlamı içerisinde “arası bozulmak” anlamı verilmiştir. Bu 
cümlede geçen abraz sözcüğü, TDK Türkçe Sözlük’te bulunmamaktadır. Diğer 
internet tarayıcılarında ise “Doğuştan kısır olan, yaratılıştan gelen kalıtsal bo-
zukluklar.” anlamı verilmektedir. Ancak bu cümlenin bağlamına bakıldığında, 
yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Arası bozulmak, arası 
açılmak, kötü duruma gelmek.”i ifade etmektedir. TDK Türkçe Sözlük’te yer 
alan anlamlar içerisinde böyle bir anlam veya anlam çaları yer almamaktadır.

“Tehditçiler, Haley’in dünyadakilere birşey hissettirmeksizin olanca 
nezaketiyle geçip gittiğini görünce, kaç zamandır bulaşık bir hastalık 
hükmüne giren…”

(Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, s. 165)

Gir- eylemi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bu eserinde, hükmüne gir- şek-
linde kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “içerisinde yer almak, öyle ka-
bul edilmek, kabul görmek, dâhil olmak” anlamı verilmiştir. Yeni anlam veya 
anlam çaları bağlama uygun olarak “içerisinde yer almak, öyle kabul edilmek, 
kabul görmek, dâhil olmak”ı ifade etmektedir.
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“… çınlattığı kahkahaların havası, ah, ilk gençliğin, o bizden ayrıldıktan 
sonra bir daha hiç, hiç görünmiyen taze ve saf hülya günlerinin havası 
bu idi.”

(PS-SK, 111)

Görün- eylemi, Peyami Safa’nın eserinde, “Hiç görünmiyen taze ve saf 
hülya günlerinin havası.” şeklinde kullanılmıştır. Buradaki anlam çaları, tek 
bir sözcükle ilgili değildir: Anlam; ancak bir bütünlük içerisinde kendini gös-
termektedir. İşte; bağlam anlamı da tam da budur. Özel kullanım ve özel bir 
anlam yakalamak, bağlam anlamının somut ifadesidir. Yeni anlam veya anlam 
çaları, bağlama uygun olarak “Var olmak, yaşanmak, gençlik günlerinin öz-
lemi.” gibi konuları, kendine özgü anlatım biçemiyle bağlam anlamı olarak 
ortaya koymuştur.

“Cellat sonunda bana, aynanın yıllar önce Girit Savaşı’nda bazı yararlılıklar 
gösteren bir paşaya hediye edildiğini, fakat bu paşanın önceki gün kellesi 
istendiğinden gidip onu bizzat katlettiğini anlattı.”

(İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, s. 177)

“Hayalinizin asabi seyyale kesilen dimağımdaki dalgalanışını âdeta 
hissediyorum.”

(Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, s. 80)

Kesil- eylemi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bu eserinde, “Hayalinizin asa-
bî seyyale kesilen dimağımdaki dalgalanışı.” şeklindeki kullanımı son derece 
ilgi çekicidir. Yazar, beynin içindeki akışkanlığı öylesine farklı bir bağlamda 
ortaya koşmuştur ki burada sözcüklerin kök anlamları âdeta yok olmuş, ortaya 
tümüyle yoğrulmuş yepyeni bir anlam çıkmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları 
bağlama uygun olarak “sıvıya dönüşen”ni ifade etmektedir.

“Birileri eskisi gibi peşime düşsün, içimdeki sırrı alsın, böylece ben de 
yalnızca Leylâ’ma geri dönerek, onun sevgisini paylaşayım, gözünden akan 
yaşı tutayım, kalbine oturan acıya ortak olayım istiyorum.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 329)

Otur- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, “Kalbine oturan acıya ortak 
olayım istiyorum.” cümle yapısı içerisinde bağlam anlamına sahip olmuştur. 
Buradaki yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Bir duyguyu 
çok derinden hissetmek, hiç geçmeyecekmiş gibi derinden hissetmek.”i karşı-
lamaktadır.

“Hangi adam iyi ile kötüyü karıştırmış, iki taraflı oynayan casuslar gibi 
ruhunu satmıştı.”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 94)
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Oyna- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, “iki taraflı oyna-“ şeklin-
de kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “kandırmak, aldatmak, riyakâr-
lık yapmak, ikiyüzlü davranmak” anlamlarını ortaya çıkarmıştır. TDK Türkçe 
Sözlük’te yer alan anlamlar içerisinde 15. anlam olarak aldatmak anlamı ve-
rilmiş olsa da buradaki anlam, aldatmaktan çok “riyakârlık yapmak, ikiyüzlü 
davranmak” anlamlarına yakın durmaktadır.

“Ben, birçoğunun yüzünde yaptıkları güzel tasvirlerin ruhlarındaki 
izdüşümü parlayan bu insanların önlerindeki sayfaların tasvirlerini 
gözden geçirirken hepsi birden ayağa kalkıp, kapıdan giren yaşlıca bir zatı 
selamladılar”

(İskender Pala, Bâbil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, s. 78)

Parla- eylemi, İskender Pala’nın bu eserinde, “Yüzünde yaptıkları güzel 
tasvirlerin ruhlarındaki izdüşümü parlayan.” şeklinde edebî bir kalıp içinde 
kullanılmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları bağlama uygun olarak “Yansı-
mak, özelliği kendinde göstermek.” gibi çok özgün anlamları ifade etmektedir.

“Size karşı gönlümde parlayan sevdayı dondurmak, söndürmek için çirkin 
bir kız olduğunuzu söylüyorsunuz…”

(Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, s. 108)

Parla- eylemi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bu eserinde, “Size karşı gön-
lümde parlayan.” kalıbıyla kullanılmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları bağ-
lama uygun olarak “Kuvvetli bir şekilde oluşmak, ortaya çıkmak” anlamlarını 
ifade etmektedir.

“Meğer bu hanım, o hayır seven adamın çocuğunu karnında taşıdığı için 
onu düşünüyormuş.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 30)

Sev- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, “hayır sev-“ şeklinde kulla-
nılmıştır. Günümüz Türkçesinde “hayırsever” şeklinde kalıp bir kullanımın 
varlığı bir gerçektir. Ancak; buradaki kullanımda geçen “hayır ve sevmek” 
sözcükleri bir araya geldiğinde, gerçekte her iki sözcük de artık özel anlam-
larından belli oranda çıkmış; yeni ve farklı bir anlam bütünlüğünün bir ögesi 
olmuşlardır. Örneğin bu yapıda “sevmek” sözcüğü bilinen anlamından tümüy-
le uzaklaşmış değildir; çünkü hayır seven kişi, hayır işini sevmektedir. Ne var 
ki; bu kalıp içinde “hayır” da “sevmek” de artık kendi köken anlamlarından az 
veya çok uzaklaşarak yepyeni bir anlam çerçevesine sahip olmuşlardır. Dola-
yısıyla buradaki “hayır seven” kullanımını “Hayır yapmayı alışkanlık hâline 
getiren.” şeklinde yeni bağlam anlamı yüklemek mümkündür.

“O hâlde gizli bir şey yok, korkmayınız, hakkınız var, inkâr etmem, bizi 
kalbimizden tutan işlerde vesvese en tabii hissimizdir.”

(Peyami Safa, Sözde Kızlar, 159)
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Tut- eylemi, Refik Halid Karay’ın bu eserinde, “kalbimizden tut-” şek-
linde kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “His olarak yakalamak, kalpte 
tamam olduğunu hissetmek vb.” anlamları karşılamıştır. Yeni anlam veya an-
lam çaları bağlama uygun olarak “Yüreğe dokunmak, içinden gelerek yapılan 
işlerden emin olmak vb.”ni ifade etmektedir.

“Doktor, içinde uyuyan bir hayvan kamçılanmış gibi bir his duydu.”
(Halide Nusret Zorlutuna, Beyaz Selvi, s. 46)

Uyu- eylemi, Halide Nusret Zorlutuna’nın bu eserinde, içinde uyu- şek-
linde kullanılmış ve anlam bağlamı içerisinde “içinde yerleşip kalmış olan, 
sessizce yatan” anlamı verilmiştir. Bu kullanımda bizim incelememiz açısın-
dan oldukça önemlidir.

“… gibi pırıl pırıl uzanan ve Allah’ın bütün nimetlerini kirpiklerinin 
ardında gizleyen esrarlı güzel kadın!..”

(Halide Nusret Zorlutuna, Beyaz Selvi, s. 30)

Uzan- eylemi, Halide Nusret Zorlutuna’nın bu eserinde, pırıl pırıl uzan- 
şeklinde kullanılmıştır. Bu kullanım anlam bağlamı içerisinde bir tasvir ifa-
desi olarak “Salına salına yürüyen, gezinip duran, göz kamaştıran.” gibi son 
derece öznel ve estetik anlamları ifade etmektedir. Bu kullanımda, klasik şii-
rimizde sıkça kullanılan “servirevan” mazmununa benzer bir tasvir çağrışımı 
hissedilmektedir.

“Bütün görünüşler keskin ve berraktı, ağaçların katı iskeletleri, camları 
kırmızı yanan evler, pembe topraklara gömülü beyaz, temiz taşlar, iniş 
sonlarında gözden kaybolan demir tramvay yolları, her şey parlıyordu.”

(Peyami Safa, Sözde Kızlar, s. 131)

Yan- eylemi, Peyami Safa’nın bu eserinde, “camları kırmızı yanan evler” 
kullanımı içinde son derece özgün bir anlatımla özdeşleşmiştir. Yeni anlam 
veya anlam çaları bağlama uygun olarak “Ateş gibi kırmızı görünmek, kırmızı 
gibi parlamak, dışarıya kırmızı olarak yansımak.” vb. anlamları ifade etmek-
tedir.

“Aynı gün hava kararmadan kuşatma harekâtı tamamlanırken, talan 
edecekleri ganimetin hesabını yapan yeniçeriler, martalozlar, deliler, 
serdengeçtiler, sipahiler, çorbacılar, odabaşları, vekilharçlar, bayraktarlar, 
başeskiler ve karakullukçular sağda solda koşturuyor;…”

(İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, s. 193)

Yap- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, “talan edecekleri ganimetin he-
sabını yapan” şeklinde bir söz grubu olarak kullanılmış ve anlam bağlamı 
içerisinde “düşünmek, planlamak, öngörmek” anlamları verilmiştir. Buradaki 
anlamı, yalnızca yap- eylemi ile ilişkili düşünmek doğru değildir. Eylem özün-
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de ad+eylem bütünlüğü içerisinde en sade şekliyle “hesap yapmak” şeklinde 
değerlendirilebilir. Edebî eserde tespit ettiğimiz bu yeni bağlam anlamıyla, 
yap- eylemine yeni bir bağlam anlamı daha katılmıştır.

“Bu enkazı geceyarısı ansızın basan asesbaşı ve adamlarıyla yapılan 
çatışmanın izleri hâlâ silinmemişti.”

(İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, s. 192)

Yapıl- eylemi, İhsan Oktay Anar’ın eserinde, adamlarıyla yapıl- şeklinde 
kullanılmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Bir işi 
birlikte gerçekleştirmek, ortaklaşa meydana getirmek.”i karşılamaktadır.

“Kahvelerde kumarı yaşayan erkekler, aşksızlıktan hıçkırığa boğulan, 
gözbebeklerini yana devirip bayılan, tir tir titreyen karılarını dayakla 
ayılttı.”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 114)

Yaşa- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, kumarı yaşa- şeklinde kulla-
nılmış ve anlam bağlamı içerisinde “kumara bağımlı yaşayan, riskli bir hayat 
süren” anlamı verilmiştir. Bu cümlede bütüncül olarak bakıldığında, yazarın 
son derece öznel bir kullanım ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. TDK Türkçe 
Sözlük’te yer alan anlamlar içerisinde böyle bir anlam veya anlam çaları yer 
almamaktadır.

“Ama, Çiçektepe adı çöp bayırlarının haritasına yazılmadan çok önce, 
anarşist lafının altına yatan ve henüz…”

(Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, s. 109)

Yat- eylemi, Latife Tekin’in bu eserinde, lafının altına yat- şeklinde kulla-
nılmıştır. Yeni anlam veya anlam çaları, bağlama uygun olarak “Herhangi bir 
kavramla, sözle veya sıfatla anılmak.”ı ifade etmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

Türkiye Türkçesinde, anlam, çok anlamlılık ve özellikle bağlam anlamı 
konusunda daha birçok çalışmanın yapılmasına gereksinim vardır. Özellikle, 
yazar ve şairlerin bu açıdan monografik olarak ele alınması, Türkçenin söz 
varlığına çok yeni ve özgün katkılar sağlayabilir. Bu bakımdan, anlamla il-
gili çalışmalar çok emek ve çaba gerektirse de bu türden çalışmaların sayıca 
arttırılmasında ve bu alana cesaretle girilmesinde Türkoloji araştırmaları açı-
sından büyük yarar olduğu düşüncesindeyiz. Nitekim, Türkçenin söz varlığını 
sözlüklerle sınırlandırmak, doğru ve bilimsel olmaz.

Yeni, özgün ve farklı anlam arayışında ele alınan eylemin basit ya da 
türemiş olmasının, eylemin anlam deltasının genişliğinde etkili olduğu göz-
lemlenmiştir. Kök biçimindeki eylemlerin anlam genişlemesine, yeni anlam-
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lar kazanmasına daha açık olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde; kök veya 
türemiş eylemlerin ses yapıları, söyleyişteki kolaylık ve zorlukları da anlam 
çerçevesinde etkilidir. Bu yönüyle, söyleyiş kolaylığı olan eylemlerin anlam 
çalarlarına, yeni anlamlara daha elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çok anlam-
lılık ve/veya bağlam anlamları ortaya çıkışında, en önemli etkenlerden biri de 
parça-bütün ilişkisinin göz önünde tutulmasıdır. Söz kalıpları ve söz dizimi 
içinde hiçbir sözcüğün tümüyle eş anlamlı olmadığı ve hatta her bir sözcüğün 
her yapıda yeni bir anlam çalarına yöneldiği söylenebilir. Çok anlamlılık ve/
veya bağlam anlamlarında kimi zaman insandan doğaya, kimi zaman da doğa-
dan insana doğru bir anlam aktarımın gerçekleştiği görülmüştür.

Kaynaklar
Aksan, D. (2016), Anlambilim, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Bayar, N. (2006), Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
Çakır, C. (2004), “Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve 

Artanlambilim”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, s. 245-255.
Çetin, M., Yiğit, M., Karlı, E. (2011), “Dilde Anlam ve Bağlam”, 1st Internati-

onal Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 
May 5-7 2011, Sarajevo, s. 1368-1372.

Çotuksöken, Y. (2012), Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Pa-
patya Yayıncılık Eğitim.

Huber, E. (2013), Dilbilime Giriş, İstanbul: Yabancıdil Yayınları.
İmer, K., Kocaman, A., Özsoy, S. (2013), Dilbilim Sözlüğü, İstanbul: Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınevi.
Karaağaç, G. (2013), Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları.
Karaağaç, G. (Eylül 2013), Anlam, İstanbul: Kesit Yayınları.
Korkmaz, Z. (2017), Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları.
Rifat, M. (2013), Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü, İstanbul: Türkiye İş Banka-

sı Kültür Yayınları.
Selvi, C. (2019), Türkiye T,ürkçesi Eylemlerinde Bir Çok Anlamlılık İncelemesi, 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (AYBÜ), 
Doktora Tezi, Ankara.

Vardar, B. (1999), Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual.
Vardar, B. (2002), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Multilingual.
Yaman, H., Akkaya, D. (2012), “Dil Bilimin Kelime Öğretimine Açılan Kapısı: 

Bağlam Türleri”, Turkish Studies, Volume 7/3, Summer 2012, s. 2599-2610.





ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRİNDE  
–sA MORFEMLİ YAPILAR ÜZERİNE

Muhammet YELTEN*

Türk diline ve Türk edebiyatına önemli katkı yapan eserlerin sahibi Attila 
İlhan, döneminin pek çok yazarına göre birçok cephesiyle farklılık sergiler. 
Çok velut bir yazar ve şair oluşu Türkçemize yaptığı hizmetin baş göstergele-
ridir. Farklı konuları haiz eserlere imza atmış olması; dilimizin söz varlığına 
çeşitli kelimeler kazandırmış, ayrıca şiirlerinde yeni cümle formlarının oluş-
masına yol açmıştır.

Yetişme ve olgunluk dönemlerinde Türkçeyi köklü bir müessese olarak 
algılama imtiyazına sahip oluşu, Türkçe sevgisini kazanmasının en etkili sa-
ikidir. Çocukluk devresinde mühim ve seviyeli bir kültür atmosferinin için-
dedir. Ailede sanata ve kültüre üst katmandan bakan kişilerin varlığı onu de-
rinden beslemiştir. Zaten genel olarak davranış ve yaşayış bakımından Attila 
İlhan’ın, yeniliklerin peşinde veya yanında yer aldığını ve mükemmeli aradı-
ğını fark edebiliyoruz. Yeni konular, yeni fikirler ve yeni yorumlar onun hayat 
felsefesinin çizgilerini gösterir. Dilimizin özünü ve gelişimini iyi izleyen İl-
han, dil hassasiyetini her eserinde değişik derecelerde göstermiştir. Dil, insan 
ve millet için bir varlık sebebidir Attila İlhan’a göre. Millȋ duyguların önemli 
göstergelerinin, dil ögeleri ile özdeşleştiği kanısındadır. Millî kimliğin, dil bir-
liği ve dil bilinciyle oluşabileceğini vurgular eserlerinde ve konuşmalarında.

15 Haziran 1925’te doğan, 11 Ekim 2005 tarihinde aramızdan ayrılan At-
tila İlhan, 1948 yılında ilk kitabı olan Duvar ile elli dört yıllık şairlik hayatı 
boyunca on iki şiir kitabı ortaya koymuştur. Attila İlhan, edebiyatın hemen 
bütün türlerinde eser vermesine karşın, en çok şiirleriyle sevilmiştir.

Söz dizimi açısından bakıldığında, Attila İlhan’ın şiirleri ağırlıklı olarak 
basit fiil cümleleriyle yazılmıştır. Birleşik cümlelerin kendi aralarındaki kul-
lanım sıklıklarına bakıldığında şartlı birleşik cümlelerin oranı diğer birleşik 
cümle tiplerine göre daha fazladır. Türkçe yapılı olmayan ki’li birleşik cüm-

* Prof. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi.
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lelerin kullanımı ikinci sırada yer alırken iç içe geçmiş cümle tipinin daha az 
oranda kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Attila İlhan’ın on iki şiir kitabını şartlı birleşik cümle tipi noktasından 
taramış bulunmaktayız. Kitapların baskı tarihi öncelik veya sonralık açısından 
dikkate alınmamıştır. Ele aldığımız şiir kitaplarındaki bütün şiirleri okuyup 
taşıdıkları şartlı yapı sayısına göre tasnif ettik. Bu tespit esnasında en fazla on 
iki şartlı yapının varlığını gördük. Bu sayıdan itibaren aşağıya doğru şartlı ya-
pıların sıralamasını gerçekleştirdik. Tespit ettiğimiz birden fazla şartlı yapıyı 
almamazlık yapmadık. Bütün şartlı cümlelerin araştırmamızda yer almasına 
itina gösterdik. Her şartlı cümle tipinin yanına, şiir kitaplarında geçtiği sayfa 
numarasını verdik.

Şiir kitaplarından tespit ettiğimiz ikiden fazla -sA morfemli yapılar aşa-
ğıda görüldüğü gibidir:

–sA Morfemli Yapılar

Yangın Gecesi

(on iki şartlı yapı)

duman beni boğmasa kör etmese gözlerim kör olmasa ölmesem seni gör-
sem suçlu gözlerini görsem yangın gecesinde kaybolduğunu bir bıçak gibi 
savrulduğunu başıma taş yağmasa düşmesem gemiler ateş almasa gitmese is-
tanbul yanmasa sen yanmasan ben kendi kendimi yakacaktım

Yağmur Kaçağı, “Yangın Gecesi”, 35-36

Büyük İstifham Üzerinde

(on iki şartlı yapı)

gözlerimi kapasam senin için bir mısra tasarlasam bir renk düşünsem 
başımı senin dizine koyduğumu uyuduğumu düşünsem çocuğunmuşum gibi 
saçlarımı okşadığını kocanmışım gibi yakama çiçek taktığını bir yağmur şeh-
rin bütün seslerini öldürse sen ve ben günün yirmi dört saatını öldürsek bo-
ğazlasak ellerin göğsüme girse avuçlayıp kalbimi koparsa sımsıcak ben senin 
kanına girsem kalbine kurulup otursam

gözlerimi kapasam rüzgarın kapıları derhal açılacak dağ başlarının tem-
kinli sessizliğiyle sonsuzluğu dinleyeceğiz

Yağmur Kaçağı, “Büyük İstifham Üzerine”, 14, 15, 16
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Maria Missakian

(on iki şartlı yapı)

kalbimi sıkı tutmasam döküp saçıp boşaltsam içimde yükselen şiiri kal-
dırımlara döküp harcasam gözleri balıkçıl gözleri dudaklarında tutup rüzgarı 
maria missakian adında biri gelse göğsüne kapansam gece gölgesine sokulsam

gökyüzünde bulutlar büyüseler yağmuru dinlesem anlatsam şimşekler 
kırılıp dökülseler bizi sokaklarda bıraksalar leylekler üşüyüp gitseler dönüp 
arkalarına bakmadan yine akşam oldu attilâ ilhan

Yağmur Kaçağı, “Maria Missakian”, 46

Pia

(on şartlı yapı) 
ne olur kim olduğunu bilsem pia’nın 
ellerini bir tutsam ölsem 
böyle uzak uzak seslenmese 
ben bir şehre geldiğim vakit 
o başka bir şehre gitmese 
otelleri bomboş bulmasam 
içlenip buzlu bir kadeh gibi 
buğulanıp buğulanıp durmasam 
ne olur sabaha karşı rıhtımda 
çocuklar pia’yı görseler 
bana haber salsalar bilsem 
içimi büsbütün yıldız basar 
bir hançer gibi çıkıp giderdim 
Sisler Bulvarı, “Pia”, 59

İstanbul Ağrısı

(on şartlı yapı)

ölsem yalnız kalsam cüzdanım kaybolsa

parasız kalsam tenhalarda kalsam çarpılsam hiç bir gün hiçbir postacı 
kapımı çalmasa yanılmıyorsam sen eğer yine İstanbul’san senin ıslıklarınsa 
kulaklarıma saplanan bu ıslıklar gözbebeklerimde gezegenler gibi dönen yal-
nızlığımdan bir tekmede kapılarını kırıp çıktım demektir.

Ben Sana Mecburum, “İstanbul Ağrısı”, 11-12-13-14-15
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Kaptan (5)

(yedi şartlı yapı)

sen benim şiirlerimi okudukça ağlayacaksın

seni hiç görmeseydim seni keşke hiç görmeseydim şu benim iki gözüm 
aksalardı kıpkızıl kör olsaydım sacre-coeur’de armonik çalsaydım dilensey-
dim seni hiç görmeseydim ismini hiç duymasaydım belki kendime göre rezilce 
saadetlerim olurdu kaldırımlara renkli tebeşirlerle katedral resimleri çizerdim 
kaldırımlara senin resmini çizerdim herkes seni çiğnerdi bistroya yıkılır çırıl-
çıplak bir quantro içerdim lucie-anne yine gelir yine bana senden bahsederdi 
lucie-anne neden gelir neden bana senden bahsederdi

Sisler Bulvarı, “Kaptan (5)”, 54

Başka Adam

(altı şartlı yapı) 
Yerinden kaldırmasalar 
Tedirgin etmeseler 
Armonikle ezbere polkalar çalan 
Alsaceli kör kadını 
Türkülerin başladığı bittiği yerdeki kız 
Raspail bulvarından 
Yine gelip yine geçsen her akşam 
Yalnız 
Tedirgin etmeseler 
Armonik çalan bir kadını 
Işıklar yola çıkınca herhangi bir akşam 
Beni alıp duvarların arkasına götürmeseler 
Seni alıp götürmeseler 
Zuider-zee körfezinin mastor bulutları 
Bir bir hatırında 
Hep böyle cam yeşili gökler boyar durur 
Sabahtan akşama dek 
Hollandalı bir ressam 
Orfevre rıhtımında 
Demek 
Bir türkünün kıyısından çocuklar geçer 
Ellerini tertemiz bir yağmurda yıkamış 
Yalın ayak macera gözlü çocuklar geçer 
Gülmüş gülmüş 
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Ağlamış ağlamış 
Sisler Bulvarı, “Başka Adam”, 11-12

Pia

(altı şartlı yapı) 
ben bir şehre geldiğim vakit 
o başka bir şehre gitmese 
singapur yolunda demeseler 
bana bunu yapmasalar yorgunum 
üstelik parasızım pasaportsuzum 
ne olur sabaha karşı rıhtımda 
seslendiğini duysam pia’nın 
sırtında yoksul bir yağmurluk 
çocuk gözleri büyük büyük 
üşümüş ürpermiş soluk 
ellerini tutabilsem pia’nın 
ölsem eksiksiz ölürdüm 
Sisler Bulvarı, “Pia”, 59

İstemek

(altı şartlı yapı) 
Seninle büyük seninle güzel bir kitap okusam 
Yağmur susmadan susmadan gece yarısı 
Gözlerin gözlerin bir anda büyüseler 
Bir ses duyar gibi olsan çok uzak bir ses 
Gecelerin yıldızların bulutların içinden 
Derhal ışıklar kararsa uykun gelse hemen 
Rüyamızda insanları insanları görsek 
Duvar, “İstemek”, 116

Birinci Cuma

(beş şartlı yapı)

su kımıldarsa geceleyin şafak vakitleri yerinden oynarsa sonbahar yağar-
sa geceleyin güz yemişleri ıslanırlarsa sütlü yaprakları ıslanırsa soğuk soğuk 
geceleyin saklı bir korku gibi içimdesin

sonbaharın altında izmir’de

Yağmur Kaçağı, “Birinci Cuma”, 29
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Yağmur Kaçağı

(dört şartlı yapı) 
elimden tut yoksa düşeceğim 
yoksa bir bir yıldızlar düşecek 
eğer şairsem beni tanırsan 
yağmurdan korktuğumu bilirsen 
gözlerim aklına gelirse 
elimden tut yoksa düşeceğim 
yağmur beni götürecek yoksa beni 
geceleri bir çarpıntı duyarsan 
telâş telâş yağmurdan kaçıyorum 
sarayburnu’ndan geçiyorum 
(dört şartlı yapı) 
akşamsa eylül’se ıslanmışsam 
beni görsen belki anlayamazsın 
içlenir gizli gizli ağlarsın 
eğer ben yalnızsam yanılmışsam 
elimden tut yoksa düşeceğim 
yağmur beni götürecek yoksa beni 
Yağmur Kaçağı, “Yağmur Kaçağı”, 9

Birinci Cuma

(dört şartlı yapı)

soğuk soğuk geceleyin sonbahar yağarsa geceleyin gözlerindeki bıçaklar 
parıldarsa nabızların uğuldarsa geceleyin

tırnaklarından kıvılcımlar uçarsa saklı bir korku gibi içimdesin soğuk so-
ğuk geceleyin

sonbaharın altında izmir‘de

Yağmur Kaçağı, “Birinci Cuma”, 2

İstanbul Ağrısı

(dört şartlı yapı)

eğer sen yine İstanbul’san

kirli dudaklarını bulut bulut dudaklarıma uzatan sirkeci garı’nda tren çığ-
lıklariyle bıçaklanıp intihar dumanlari içindeki haydarpaşa’dan anadolu üstle-
rine bakıp bakıp ağlayan sen eğer yine İstanbul’san
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aldanmıyorsam yakaları karanfilli ibneler eğer beni aldatmıyorsa kulakla-
rımdan kan fışkırıncaya kadar yine senin emrindeyim

utanmasam gözlerimi damla damla kadehime damlatarak kendimi yani şu 
bildigim attila ilhan’i zehirleyebilirim

(dört şartlı yapı)

eğer sen yine İstanbul’san yanılmıyorsam koltuğumun altında eski bir ki-
tap diye götürmek istediğim sicilyalı balıkçılara marsilyalı dok işçilerine satır 
satır okumak istediğim sen eğer yine İstanbul’san eğer senin ağrınsa iğneli 
beşik gibi her tarafımda hissettiğim ulan yine sen kazandın İstanbul sen ka-
zandın ben yenildim kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar yine emrindeyim

Ben Sana Mecburum, “İstanbul Ağrısı”, 11-12-13-14 -15

Yarının Başlangıcı

(dört şartlı yapı) 
hele unutulmanın kapkara yalnızlığına 
salıvermişsen onları 
ihtiyar beygirleri talihlerine terk eder gibi 
salıvermişsen 
uçsuz bucaksız ovalara doğru 
yazmayı öğrenmemişlerse 
öküzlerin ıslak nefesleriyle giriyorlarsa 
marsık uykularına 
sorumluluk zaten yeterince büyüktür 
ve sorumluluk kadar büyüktür 
senin bu sorumlulukta hissen 
Bela Çiçeği, “Yarının Başlangıcı”, 82

Silezya Dağlarından Uzakta

(dört şartlı yapı)

ellerini ellerimin üzerine koyuversen yapraklar dökülseler... Sen uzakta ki 
yalnız cocuk; parmakları titreyen yorgun akasyalar suyun içindeki balıkların 
kaskatı gözleri.... senin külrengi yalnızlığını bilseler. yapraklar dökülseler... 
karlı Silezya dağlarını gördüm, resimlerinde... simdi artık kardeşinin olmadığı 
... kardeşinin kurşuna dizilmiş elleri tertemiz bir çocuk Sen uzakta ki yalnız 
çocuk.

Sisler Bulvarı, “Silezya Dağlarından Uzakta”, 92
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Harp Kaldırımında Aşk

(üç şartlı yapı) 
Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin 
Ah şu harp bitse rüzgar gibi bir nefes alabilsek 
Kimseler kimseler çıkmasa yolumuzun üstüne 
Yağmur yağsın varsın ıslansın saçlarımız 
Yalnız duyulmaz olsun göğsümüzdeki darlık 
Dilimizdeki kilit kolumuzdaki zincir 
Ömrümüz meçhullerden meçhullere akıyor 
Saatler bizim değil kitaplar bizim değil 
Bizim değil yaşamak bizim değil hiçbir şey 
Kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz 
Ya çok erken ya çok geç doğmadık mı sevgilim 
Buna rağmen mutluluğa inanıyoruz 
Duvar, “Harp Kaldırımında Aşk”, 115

Bitsin Dedik

(üç şartlı yapı) 
İşte rüzgar işte sonbahar yıldızları 
İşte kalbim işte şiirlerim 
Sen gelsen elini alnıma koysan 
Saçlarını öpsem 
Ağlasam 
Duvar, “Bitsin Dedik”, 120

Sen Beyaz Bir Kadınsın

(üç şartlı yapı)

asıl büyük sarhoş benim uzaktaki ben ki tek damla şarap içmedim ekme-
ğin beyaz zeytinin siyah olduğunu biliyorum asıl büyük sarhoş benim uzakta-
ki benim kusturucu sarhoşluğum yoksulluğum

yüzüme bakmasan da yağmura düşürsen de gözlerini

gözlerime bakmasan da ne kadar o kadar aydınlığın gökyüzüme uzanıyor

[üç şartlı yapı]

felsefe okudumsa iktisat okudumsa geceyarıları boğazım kurumuş içim 
bir kalabalık sıcacık mısralar okudumsa yunus’dan senin için okudum gece-
yarıları

Ben Sana Mecburum, “Sen Beyaz Kadınsın”, 85-86
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Sisler Bulvarı

(üç şartlı yapı) 
eğer sisler bulvarı olmasa 
eğer bu şehirde bu bulvar olmasa 
sabah ezanında yağmur yağmasa 
şüphesiz bir delilik yapardım 
hiç kimse beni anlayamazdı 
on beş sene hüküm giyerdim 
dördüncü yılında kaçardım 
belki kaçarken vururlardı 
Sisler Bulvarı, “Sisler Bulvarı”, 59

Kaptan (2)

(üç şartlı yapı) 
Ellerim kırılsa ben senin için bu şiirleri yazmasam 
Dinamit taşırmış gibi gözlerini taşımasam 
Avenue wagramda bir akşam yeter bana ağustosta 
Yapraklara serilmiş yirmi beş fraklık yıldızlar 
Bir mısra yeter geceleyin bir tren gibi pırıl pırıl 
Sisler Bulvarı, “Kaptan (2)”, 45

Doktor Şandu’nun Esrarı

(iki şartlı yapı)

hayır 18 işimiz başka türlü bitmeyecek otomobil farlarından çiçekler 
oyup iliştirsek de gözlerimize dudaklarımızı bir şimşek gibi birbirine de bitiş-
tirsek hayır 18 işimiz başka türlü bitmeyecek değil mi ki ben soğuk bir namlu 
gibi kuşkulu bir profil değil mi ki sen çıkıp çıkıp bir bıçak atıyorsun 12 den 
bırak öyleyse kısa devre yapsın johann sebastian bach bir kere de yalnızlığın 
trampetlerini dinleyelim

Bela Çiçeği, “Doktor Şandu’nun Esrarı”, 31-33

4. Sirkeci Garpalas 32

(iki şartlı yapı)

benim için bir şey yapın suçlu değilim ki kimin kapısını çalsam elini tu-
tacak olsam

kendiliğinden atıyor bütün sigortalar

Bela Çiçeği, “4. Sirkeci Garpalas”, 65-66
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Yağmur Kaçağı

(iki şartlı yapı) 
eğer ben yalnızsam yanılmışsam 
elimden tut yoksa düşeceğim 
yağmur beni götürecek yoksa beni 
Yağmur Kaçağı, “Yağmur Kaçağı”, 9

Ben Sana Mecburum

(iki şartlı yapı) 
Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor 
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor 
Durup köşe başında deliksiz dinlesem 
Sana kullanılmamış bir gök getirsem 
Haftalar ellerimde ufalanıyor 
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem 
Ben sana mecburum sen yoksun. 
Ben Sana Mecburum, “Ben Sana Mecburum”



TÜRKÇEDE BELİRTİLİLİK-BELİRTİSİZLİK  
KARŞITLIĞI ÜZERİNE*

Engin YILMAZ**

1. Giriş: Biçimi önceleyen klasik dil bilgisi anlayışı ile üretilen akade-
mik/bilimsel nitelikteki araştırma ve incelemelerin çoğunda, belirtililik ve be-
lirtisizlik arasındaki farkın açıklanmasında; yalnızca morfolojik tespitlere ve 
nicelik ölçütüne göre hareket edildiği anlaşılmaktadır. Oysa belirli/belirsiz, 
belirtili/belirtisiz gibi terimler, konunun yapı boyutunun yanında, anlam, işlev 
ve kullanım boyutunu da düşündürmektedir. (Daha doğrusu, düşündürmeli-
dir!)

1.1. Problem cümlesi: Araştırmanın cevap aradığı temel problematik 
şudur: Belirtililik-belirtisizlik karşıtlığı salt morfolojik bir karakter mi taşı-
maktadır? Yani, belirtme durumu ekinin kullanımı bağlam içinde bir ögeyi 
mutlak surette belirtili hâle getirebilir mi? Bu durumda, yalın (Ø) durumdaki 
dil kullanımları belirtisizlik mi ifade eder?

1.1.1. Alt problemler: Araştırmanın alt problemleri şöyle tespit edilmiş-
tir:

a) Belirtililik ve belirtisizlik işlevlerinin tespitinde, yalnızca nicelik ölçü-
tünden mi yararlanılmalıdır?

b) Standart Türkçede bir ögenin belirtililik değeri kazanması, başlıca 
hangi gramatikal yapılar ile mümkün olabilmektedir? Bu noktada, yapı dışın-
da başka hangi ölçütlerden yararlanılabilir?

* Bu yazı, 9-11 Aralık 2009 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmiş 
olan 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda tarafımızdan sunulan “Hangi 
Belirtililik, Hangi Belirtisizlik?” adlı sözlü bildirinin gözden geçirilip genişletilerek maka-
le hâline getirilmiş şeklidir.

 Üzerimde büyük emeği olan, saygın bilim insanı Prof. Dr. Hamza Zülfikar Hocam için 
söyleyecek tek bir sözüm var: “Allah, başımızdan eksik etmesin.”

** Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi.
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c) Semantik bakımdan, belirtililiğin veya belirtisizliğin sağlanması hangi 
yöntemlerle mümkün olmaktadır?

1.2. Amaç: Araştırmanın yapılmasındaki temel amaç; belirtililik ve belir-
tisizlik arasındaki anlam, işlev, kullanım ve yapı farklılıklarını; bağlam için-
deki örneklere dayalı olarak, farklı dillerdeki eş değer dil bilimsel ulamlarla 
karşılaştırarak somut ölçütlerin ışığında belirlemek ve akademik/bilimsel kay-
naklardaki mevcut yanlışlıkların/eksikliklerin giderilmesine katkı sunmaktır.

1.3. Araştırmanın önemi: Biçimi önceleyen klasik dil bilgisi anlayışı ile 
üretilen akademik/bilimsel nitelikteki araştırmaların/incelemelerin önemli bir 
bölümünde; belirtililik ve belirtisizlik arasındaki farkın anlaşılmasında; mor-
folojik bakımdan, belirtme durumu ekinin +(y)I kullanımı; semantik bakım-
dan da, nicelik ölçütü dikkate alınmıştır.

Araştırmada, Türkçenin geniş kullanım imkânları ışığında;

a) Belirtililik ve belirtisizlik işlevini sadece belirtme durumu ekinin değil, 
farklı gramatikal yapıların da yüklendiği,

b) Konunun anlaşılmasında nicelik ölçütünün yanında, “nitelik” ölçütü-
nün de dikkate alınması gerektiği,

c) Belirtililik ve belirtisizliğin yalnızca adları değil, aynı zamanda fiilleri 
ve zarfları da kapsadığı, örnekleriyle ortaya konulmuştur.

1.4. Araştırmanın sınırlılıkları: Araştırma;

a) Çağdaş Türk edebiyatı metinlerinden tespit edilen tanık cümlelerle,

b) Belirtililik-belirtisizlik karşıtlığının yabancı dillerdeki eş değer ulam-
ları ile,

c) Belirtililik-belirtisizlik karşıtlığını konu edinen bilimsel inceleme ya-
zıları ile, sınırlıdır.

2. Başlıca Türk dil bilgisi/dil bilimi kaynaklarında durum: Belirtili-
lik ve belirtisizlik ile ilgili kullanılan terimler ve yapılan tanımlar: Türk 
dil bilgisi/dil bilimi üzerine yayımlanmış başlıca akademik/bilimsel eserler, 
bildiriler, makaleler dil bilgisi/dil bilimi terimleri sözlükleri, tezler vb. ince-
lendiğinde; belirtililik-belirtisizlik karşıtlığı ile ilgili olarak birbirine yakın te-
rimlerin kullanıldığı (belirtili-belirtisiz, belirli-belirsiz, belgili-belgisiz, müp-
hem vb.), benzer tanımlamalara başvurulduğu ve daha çok semantik tespitler 
yapıldığı görülmektedir. Belirtisizlik kavramı ile ilgili olarak; Kononov, “ad-
ların kesin yargılar vermeden ifade edilmesine” (Kononov 1965: 332); Ergin, 
“nesnelerin dış vasıflarının, bilhassa sayılarının, mikdarlarının belirsizliği-
ne” (Ergin 2002: 279); Banguoğlu, “adların kabataslak, yetersizce ve dereceli 
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olarak ifade edilmesine” (Banguoğlu 2007: 352-353); Gencan, “varlıkların 
tam olarak değil aşağı yukarı olarak belirtilmesine” (Gencan 2001: 293-295); 
Korkmaz, “varlık ve nesnelerin sayı ve miktarını açık ve kesin olarak değil 
kabataslak, belirsiz olarak ifade edilmesine” (Korkmaz 2003: 433-435); Ata-
bay vd., “bir adın, ona kesinlik kazandırmaksızın ifade edilmesine” (Atabay 
vd. 2003: 71); Vardar, “ilgili kavramın, objenin kimliği ile ilgili; sayısal ve 
niteliksel hiçbir bilgi içermediğine” (Vardar 2002: 33-37, 190) vurgu yapmış-
tır. Karahan ise “belirli, belirsiz, belirtili, belirtisiz gibi terimlerin nesnenin 
aynı zamanda anlam boyutunu da çağrıştırdıklarını” ifade etmiş (Karahan 
2004: 1615-1624) ve “kısmî belirtililik”le ilgili örneklerin de olduğuna dikkat 
çekmiştir (Karahan 2004: 1615-1624). Karahan, “Türkçede İngilizcedeki gibi 
bir tanımlığın olmadığı hükmü, Türkçede bir belirtme kategorisinin bulun-
madığı anlamına gelmez.” (Karahan 2018: 1013) şeklinde belirtmiştir. Götz, 
belirtililiğin aslında ilgili ögeyi “anlamsal açıdan vurgulu hâle getirme işle-
mi” olduğunu (Götz 2005: 306-308) belirtmiştir. Johanson, meseleye “durum 
bağlamı” (kontextuel situationel) açısından yaklaşmış, “dinleyicinin içeriksel 
açıdan yeterli bilgisi yoksa, ‘bir kitap’ için, ‘hangi kitap?’ diye sorabileceği-
ni” belirtmiştir. Johanson, “sıfır form” olarak değerlendirdiği yalın kullanım-
ların semantik olarak değil, yapı bakımından tekillik ifade ettiğine vurgu yap-
mıştır. “Bir kitap” yapısında, kitabın tanımlanabilir olmadığına dikkat çeken 
araştırmacı, “kitap”ı tanımlamanın yalnızca içeriğe dayalı bilgi değil, bireysel 
deneyim de gerektirdiğini ileri sürmüştür. Johanson, “Bir kitap arıyorum.” ör-
neğinde eliptik bir kullanım olduğunu belirtmiştir (Johanson 1991: 225-242).

3. Tartışma

i. Belirtililik-belirtisizlik karşıtlığı arasındaki farkın anlaşılabilmesi için, 
öncelikle “belirti/belgi” kavramının irdelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Be-
lirti kavramı, önce ses bilimi (phonology) alanında ortaya çıkmış, zamanla 
yaygınlaşarak diğer dil bilimi alanlarında da kullanılmıştır. Alanyazında be-
lirti, “Aynı paradigma içinde bulunan ve birbiriyle karşılıklılık ilişkisi içinde 
olan birimlerin karşıtlığını sağlayan ayırıcı nitelik.” olarak tanımlanmıştır 
(Vardar 2002: 33-37). Belirti, bir üyeyi (ya da kümenin içinden seçilen daha 
sınırlı, daha dar, daha küçük bir kümeyi) ait olduğu kümenin öteki üyelerin-
den ayıran, kendine özgü nitelik demektir. Bu ayırıcı nitelik, bağlam içinde 
çeşitli yöntemlerle ve yapılarla işaretlenmişse belirtililikten, işaretlenmemişse 
belirtisizlikten söz etmek mümkündür.

ii. Bir kavramın bağlam içinde belirtililik veya belirtisizlik içerip içerme-
diğinin anlaşılmasında kullanılan ölçütlerin başında “ayrımsallık ilkesi” gel-
mektedir. Yani, bir kavramın tanımlanabilir, nitelenebilir, semantik bakımdan 
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çözümlenebilir ve betimlenebilir olması o kavramın belirtililik değeri yüklen-
mesinde önemli rol oynamaktadır.

iii. Morfolojik olarak görünmeyen ama aslında var olan durumlara soyut 
durum (abstract case), morfolojik olarak görünen durumlara ise biçim bilim-
sel durum (morphological case) denir (Aydın 1997: 5-17). Soyut durum ve 
biçim bilimsel durum ayrımı dikkate alındığında, dilde iki türlü belirtililik 
olduğu söylenebilir:

a) Dil bilgisel (biçimbilgisel) belirtililik: Di lbilgisel belirtililik, iletişim-
de yeni bilgi sunmayan ya da gönderimlilik özelliği taşımayan belirtililik de-
mektir. Türkçede belirtme durumu eki, tıpkı İngilizcedeki belirtililik ögesi the 
gibi gönderimlilik değeri taşımaksızın kullanılabilmektedir. Türkçede fiilin 
istem kapasitesine bağlı olarak, bazı zamirlere, özel adlara ve ad öbeklerine 
belirtme durumu ekinin yüklenmesi zorunludur. Örneğin;

“Ali, /onu/ seviyor.”

“Ali, /Ayşe’yi/ seviyor.”

“Ali, /diğer kızı/ seviyor.”

b) Anlam bilgisel belirtililik: Anlam bilgisel belirtililik, alanyazında ta-
nıdık olma, tanımlanabilir olma bakımından değerlendirilen bir belirtililik tü-
rüdür. “Dün, bir araba aldım.” ve “Dün, arabayı aldım.” cümlelerindeki bir 
araba (Ø) ve araba+yı ögelerinin karşılaştırılması, anlam bilgisel belirtililiği 
açıklamamıza yardımcı olmaktadır (Erk Emeksiz 2006: 2-3). Nitekim bir ara-
ba ile; markası, modeli, rengi vb. belli olmayan araba kastedilirken, arabayı 
ile; -özellikle, gönderici bakımından- markası, modeli, rengi vb. özellikleri 
bakımından tanıdık olan, her şeyden önemlisi kime ait olduğu bilinen araba 
kastedilmiştir.

iv. Konu, iletişimdeki katılımcılar açısından değerlendirildiğinde; anlam 
bakımından bir belirsizlikten söz ediliyorsa, bu belirsizlik tam olarak kim(ler) 
için söz konusudur? Gönderici ve alıcı neye gönderimde bulunulduğunu bili-
yorsa, yani aralarında gönderimlilik bakımından “ortak art alan bilgisi” varsa, 
iletişim sürecindeki iş birlikleri sürdürülebilir niteliktedir. Bu durumda, olsa 
olsa üçüncü kişi(ler) için bir belirsizlikten söz edilebilir. Eğer gönderici ve alı-
cı arasında bir “gönderimsel boşluk” varsa bu durumda büyük ihtimalle alıcı 
açısından bir belirtisizlikten söz edilebilir. Yani, gönderici ve alıcı arasındaki 
iletişimsel iş birliğinin sürdürülebilir olabilmesi için, ek bilgiye ve çıkarıma 
ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, “Sık sık burnunu çekiyor diye kadını bıraktı.” 
(Atılgan 2009: 40) cümlesinde, klasik anlayışla belirtme durumu ekini alma-
sından dolayı, “kadın+ı” ögesi belirtili nesne olarak değerlendirilebilir. Alıcı, 
göndericinin hangi kadından söz ettiğini biliyorsa iletişimin sürdürülebilme-
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si için iş birliği içinde kalmaya özen gösterecektir. Ancak, alıcı göndericinin 
hangi kadını kastettiğini bilmiyorsa (veya göndericinin istediği/beklediği doğ-
rultuda bir çıkarımda bulunamıyorsa) muhtemelen “Hangi kadın?” diye sora-
caktır. Böyle bir durumda, göndericinin bildiği, daha doğrusu kastettiği belli 
bir kadın vardır, ancak alıcı için bu kadın belirsizdir. Öte yandan, söz konusu 
edilen kadın, hayali değildir; gerçekte vardır. Kadın, alıcı açısından gerçek, 
mevcut ama belirtisizdir (indefinite).

v. Belirtililik işlevinin tespiti için, yalnızca nicelik ölçütünün kullanıl-
ması yeterli değildir. Özellikle, semantik bakımdan belirtililik ve belirtisizlik 
arasındaki farkın anlaşılmasında, “nitelik” ölçütünün de kullanılması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Örneğin, “Masada sadece elma vardı.” cümlesinde geçen 
“elma”, semantik bakımdan belirtisizdir. Verilen örnekten hareketle, masanın 
üzerinde bulunan elmanın rengi (Sarı mı, yeşil mi, kırmızı mı?) ve tadı hak-
kındaki (Ekşi mi, tatlı mı, mayhoş mu?) bilgilerimiz yeterli değildir. Masada 
var olan, bütün elmalar ile ortak özellikler taşıyan, temsili bir üyeden söz edi-
lebilir. Yani ilgili örnekte elma, “kavramsal (conceptual) değeri” ile kullanıl-
mıştır. “Çocuğun bir sütninesi vardı.” örneğinde; sözü edilen çocuk ile ilgili 
tek bilgimiz, onun bir sütninesinin olduğudur. Ancak çocuğun “ağırlığı, boyu, 
cinsiyeti, gözü, saçı, teni, yaşı vb.” biyolojik kimliği ve karakter özellikleri ile 
ilgili bilgilerimiz yetersizdir. “Şimdi köşede iki kız durmuş konuşuyorlardı.” 
(Atılgan 2009: 49) örneğinde; -klasik dil bilgisi anlayışıyla- ilk bakışta iki söz-
cüğü (belirtme sıfatı-sayı sıfatı-asıl sayı sıfatı) kullanıldığı için, iki kız sözcük 
öbeğinin belirtililik değeri taşıdığı hükmü verilebilir. Ancak bu örnekte, kısmi 
bir belirtililik söz konusudur. Çünkü; kızlarla ilgili niceliğe dayalı bilgiye sa-
hipken (iki kız), niteliklerine dayalı herhangi bir bilgiye ise sahip değiliz.

vi. Araştırmacılar belirtililik ve belirtisizlik arasındaki farkın anlaşılma-
sında, sayı ölçütüne dayalı olarak teklik-çokluk karşıtlığından yararlanma yo-
luna gitmişlerdir. Bilindiği üzere, sayı ulamı, kuramsal bakımdan Türkçede 
yeteri derecede aydınlatılamayan konulardan birisidir. Sayı ölçütüne göre; 
bazı kavramlar tek tek üyelerine ayrılabilirken, yani tek tek üyelerden oluşa-
bilirken, “araba, kalem, kitap, masa, öğrenci vb.”, bazı kavramlar ise üyelere 
ayrılamamakta, daha doğru bir ifadeyle sayılamamaktadır: “duman, kan, su, 
süt, ses vb.”. Sayılamayan bu kavramlar, dilde “hacim”, “sıklık”, “şiddet”, 
“yoğunluk” vb. birimler ile ifade edilebilen ve ölçülebilen “kütle adları” ola-
rak değerlendirilebilir. Şu hâlde, sayılamayan (ancak ölçülebilen) bu kavram-
lar için teklik-çokluk karşıtlığından yararlanılamaz. Ayrıca, cevaplanması ge-
reken diğer soru da şudur: Teklik-çokluk, mantıki bir karşıtlığı ifade etmekte 
midir? Yani, sayıca “tek” olanın karşıtı, “çok” olan mıdır? Yoksa “az” olanın 
karşıtı mı “çok” olandır? Tek “bir”i, yani “var olan”ı karşılar. Var olanın karşı-
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tı da çok olan değil, var olmayandır, yani yok olandır. Dolayısıyla, tek ve çok 
karşıt kavramlar olarak değerlendirilemez.

vii. Belirtililik ve belirtisizlik, yalnızca adlarla ilgili bir karşıtlık değildir. 
Zarflarda ve fiillerde de belirtililik ya da belirtisizlik söz konusudur. Örne-
ğin, “atıştırmak, (göz) kırpıştırmak” gibi “sıklık” (frequence) bildiren fiiller, 
nicelik ölçütüne göre incelendiğinde, sık aralıklarla ama belirsiz sayıda yine-
lenmeye gönderimde bulunmaktadır. “Bugün”, “şimdi,” “yarın” gibi zarflar 
da kodlama zamanı (coding time) ile alımlama zamanına (receive time) göre 
farklı anlamlar içerdiği için belirsizlik taşımaktadır.

viii. “Su içtim.” ve “Suyu içtim.”; “Elma yedim.” ve “Elmayı yedim.”, 
“Yol yaptım.” ve “Yolu yaptım.” örneklerinin ilkinde; yalın biçimde kullanılan 
nesne, eylemle anlamca (neredeyse yapıca) bütünleşerek ve eylemin yönetim 
alanına girerek gerçekleştirilen edim vurgulanmakta (su içmek, elma yemek, 
yol yapmak); ikincilerde ise belirtme durumu ekinin özerkleştirici etkisiyle 
gerçekleştirilen (içilen, yenilen, yapılan) şeyin ne olduğu vurgusu yapılmak-
tadır.

ix. “Özel adlar” (kişi, yer, kurum/kuruluş adı vb.) özgüllük değeri en 
yüksek kavramlardır. Ancak, bağlam içinde kimi özgül ögelerin belirtililik 
değeri artırılmak istenebilir. Bu durumda, ek bilgiler sunulma yoluna gidilir. 
Örneğin; “Sağında oturan Semra, mühendisin on altı yaşlarındaki büyük kızı, 
ondan önce sürahiye uzanıp elindeki bardağı doldurdu.” (Atılgan 2009: 110).

4. Sonuç

i. Belirtililik-belirtisizlik karşıtlığı anlam, işlev, kullanım ve yapı boyutla-
rıyla, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalıdır.

ii. Belirtililik ve belirtisizlik işlevleri, yalnızca nicelik ölçütüne göre tespit 
edilemez. Konunun kuramsal olarak anlaşılmasında ve öğretilmesinde, nitelik 
ölçütü de dikkate alınmalıdır. Nitekim belirtisizlik, ilgili kavramın kimliği ile 
ilgili olarak;

a) Nicelik (miktar, sayı, ölçü vb.),

b) Nitelik (biçim, durum, ölçü, renk vb.) bakımından hiçbir bilginin olma-
dığı (veya yetersiz bilginin olduğu) anlamına gelmektedir.

iii. Standart Türkçede belirtililik işlevi, yalnızca belirtme durumu eki ile 
değil, işaret sıfatı, ilgi durumu eki, iyelik eki vb. işaretleyicilerle de karşıla-
nabilmektedir.
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OĞUZCANIN YAZI DİLİ OLMA SÜRECİNE İLİŞKİN  
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Bilâl YÜCEL*

Türk dünyasında 1921 yılına kadar yazarlar ve şairlerin kullandıkları 
Türkçe, Türk dili, Türkî vb. adlara karşılık araştırmacılar; bilimsel çalışmala-
rın gereği birtakım ölçütlere ve bakış açılarına göre Türk dilinin kolları için 
değişik terimler benimsemişlerdir. Oğuzcanın (Güneybatı Türkçesinin) köke-
ni, yazı dili olarak ortaya çıkışı, gelişmesi, tarihî dönemleri, yayılma alanları, 
lehçeleri ve adlandırılmasına ilişkin de birbirinden farklı görüşler bulunmak-
tadır.

Bu çalışmada Oğuzcanın yazı dili olma süreci, Türk dilinin köken birliği 
bağlamında karşılaştırmalı yöntemle ele alınacaktır.

1. Karışık Dil, Karışık Dilli Eser Konusu

Batı Türkçesinin kökeni ve Türk dili tarihi sahnesinde bir lehçe hâlinde 
kendini göstermesi konusunda yönlendirici niteliğe sahip bir yazı dizisini dik-
kate almak gerekiyor. Tespitlerimize göre W. Bang’ın Köktürkçe ile Osmanlı 
Türkçesi arasındaki bağları irdeleyen dört bölümlük yazı dizisi (1917-1921), 
sonraki pek çok araştırmacı için hareket noktasıdır.1

Türk dili soy ağacının tek bir kökten çıkıp sonra kollara ayrıldığı dönemi, 
Köktürk metinlerinden başlayarak değerlendirmeye çalışan araştırmacıların 
biricik dayanağı “karışık dilli eserler” olmuştur. Bu alandaki ilk çalışma, 1916 
yılında Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf adlı eseri üzerindeki tanıtma yazısıyla Carl Bro-
ckelmann’a aittir (1917: 5-8).

Türklük bilimi araştırmalarında önemli yeri bulunan ve “karışık dilli 
eserler”, “geçiş dönemi eserleri” veya “olga-bolga eserleri” adlarıyla tanınan 
eserler; eski Türkçeden (Köktürk-Uygur-Karahanlı) Oğuzcaya kademeli ge-
çişi ileri sürenler tarafından, Köktürkçeden gelişerek ortaya çıkışın kanıtları 
arasında gösterilmektedir. Hem Doğu Türkçesine hem de Oğuzcaya özgü bi-

∗ Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. 
1 Bu yazı dizisinden ilkinin Türkiye’deki yayını için bk. Bang 1996.
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çimlerin birlikte yer aldığı Kıssa-yı Yûsuf, Revnaku’l-İslam, Behcetü’l-Hadâ-
yık, Şerhü’l-Menâr, Kudûrî Tercümesi, Güzîde ve Kitâb-ı Ferâyiz; Oğuzcanın 
yazı dili olma sürecindeki ara dönemi gösteren eserler sayılmaktadır.

Ancak, Oğuzcanın eski Türkçeden aşamalı geçişle teşekkül ettiği görüşü-
ne katılmayan ve yukarıda sıralanan eserleri geçiş dönemi ürünleri saymayan 
bilim insanlarının sayısı gittikçe artmaktadır.

Şinasi Tekin, Kitâb-ı Ferâyiz ile Güzîde hakkında yazdığı makalelerin-
de eski Türkçeden dereceli geçiş iddiasını sürdürenlere ısrarla karşı çıkmıştır 
(1974: 59-157; 1991: 405-413). Mustafa Canpolat; Behcetü’l-Hadâyık üzeri-
ne kaleme aldığı ilk makalesinde eski Türkçenin etkisi altında gelişme fikrini 
benimsemiş (1968: 165-175), ikinci makalesinde ise zaman içinde görüşünün 
değiştiğini belirterek bu eserin Mısır Kıpçakçasından Oğuzcaya aktarıldığını 
yazmıştır (1995: 51-66).2 Mertol Tulum da Şerhü’l-Menâr’ın karışık dille de-
ğil, Kıpçak Türkçesiyle yazıldığını savunmuştur (1968: 133-138).

Ahmet B. Ercilasun; 1988 yılındaki Uluslararası Türkoloji Kongresi’nde 
sunduğu bildirisinde “Batı Türkçesi”nin doğrudan doğruya “Oğuz ağzı” üze-
rine kurulmuş bir yazı dili olduğunu ileri sürmüştür (1996: 39-45). Elimizdeki 
yeni bir yayınında Ercilasun; karışık dilli diye nitelendirilen eserlerin 13-14. 
yüzyılda yazıldığını, 15. yüzyılda Muhammed bin Baydur’un kullandığı “ol-
ga-bolga” teriminin “karışık dil”i değil “Doğu Türkçesi”ni ifade ettiğini be-
lirtmekte ve söz konusu eserlerdeki Oğuzca özelliklerin yazardan veya müs-
tensihten kaynaklandığını tahmin etmektedir (2004: 441).

Karışık dilli eserler konusuyla ilgili tespitlerimizi 1999 yılında VII. Mil-
letler Arası Türkoloji Kongresi’nde dikkatlere sunarken bildirinin sonunda 
Oğuz Türkçesinin Köktürk-Uygur-Karahanlı kolundan basamaklı bir geçişle 
teşekkül etmediğini savunmuş (2004: 81-103); aynı yıl yayımlanan bir maka-
lede Oğuzcanın eski Türkçeyle yan yana var olduğunu yazmıştık (1999: 126).

Bu konuyla ilgili dikkat çeken yeni bilgiler, Zeynep Korkmaz’a aittir. 
Korkmaz, önce birkaç yazısında Oğuz Türkçesinin eski Türkçeden peyderpey 
geçişle yazı dili konumuna geldiğini hararetle savunup yukarıda adı geçen 
eserleri bu geçişin kanıtları olarak gösterirken; 2010 yılındaki III. Uluslararası 
Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nda sunduğu “Yine Karışık Dilli Eserler 
Üzerine” başlıklı bildirisinde karışık dilli eserler terimini bırakmak gerekti-
ğini savunmuştur. Korkmaz’a göre söz konusu eserleri “Doğu Oğuzcası”nı 
yansıtan ürünler arasında değerlendirmek, Selçuklu Türkçesi Dönemi’ne ışık 
tutacak ve bu dönemin dil yapısını karışık dilli bir geçiş evresi konumundan 

2 Yakın tarihli başka bir çalışmada bu eserdeki eski Türkçe izleri eskicil, ikili biçimler ise 
ağız özelliği olarak değerlendirilmektedir (Somuncu 2018: 9-16). 
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çıkaracaktır (2011: 503-510). Korkmaz’ın Oğuzlar ve Oğuzcanın en eski ta-
rihlerden günümüze kadarki gelişimiyle ilgili birikimleri, yeni tespit ve değer-
lendirmeleri bir kitap hâlinde yayımlanmıştır (2013).

Konuya, yukarıdaki çalışmaların çoğundaki geleneğe uyup söz konusu 
karışık dilli eserleri çağdaşlarıyla karşılaştırarak bakmak gerekiyor. 13. yüz-
yılda Sultan Veled, İzzeddin Hasanoğlu; 13. yy. sonu ve 14. yy.ın ilk çeyre-
ğinde Yunus Emre, yine o çağlarda Şeyyad Hamza, Hoca Dehhani, Ahmet 
Fakih, Gülşehrî, Âşık Paşa, Tursun Fakih, Kul Mes’ud, Hoca Mes’ud; 14. 
yy.ın ikinci yarısında Ahmedî, Ahmed-i Daî, Şeyhî, Kaygusuz Abdal, Yusuf-ı 
Meddah, Mustafa Darir, Nesimî, Kadı Burhaneddin, Sadrüddin Şeyhoğlu vb. 
şahsiyetlerin eserlerinde karışık dilden söz edilemeyeceği gibi, kayda değer 
Doğu Türkçesi özelliği görülmez.

Karışık dilli eserler ve Anadolu’da yazılmış başka eserlerdeki eski Türkçe 
bağlantılarıyla ilgili çalışmalar süredursun;3 dildeki gelişme, değişme ve aşa-
malı geçiş konusu, tarihî Türkiye Türkçesinin ve ağızlarının tanıklığıyla şöyle 
açılıp belirginleştirilebilir:

Herhangi bir lehçede veya ağızdaki ses ve biçim değişikliklerinin bir-
kaç yüzyıl içinde gerçekleşemeyeceği, herkesçe kabul edilen bir gerçektir. 
Örneğin, Yunus Emre’nin diliyle günümüz Türkçesini karşılaştırdığımızda 
aradan 700 yıl geçmesine rağmen Yunus’un şiirlerinin rahatlıkla anlaşıldığı; 
boy farkından kaynaklanan birkaç kelime, birkaç ses değişimi ve birkaç ek-
ten (-UbAn, -IsAr vb.) ibaret farklılığın kayda değer olmadığı açıktır. Türkiye 
Türkçesi ağızlarının işleyişi de tarihî yazı dillerinden farklı değildir. 14. yüz-
yıldan başlayarak yazı ve sonrasında devlet dili geleneğine sahip Anadolu’da, 
Cumhuriyet’le birlikte eğitim seferberliğine ve günümüzdeki kitle iletişim 
araçlarına rağmen Kuzeydoğu Karadeniz yöresinde oni “ona”, şaşayirum, 
alamāyi, olmiş, ciderum, celursun, peçi; Doğu Anadolu illerinde babaz, evde 
“evden”, gidacaḫlar, gelaḫ, uġraşiyuruḫ, otıriram; Orta Anadolu’da ekmāmı, 
deal, dėdūmüz, yaparuḫ, gelürün; Batı Anadolu yöresinde çıḳıyörümüş, ḳal-
māyo, gitmėmiŋ, bulėmeyo, gidip bācėz, gelibatırın, gidiveren vb. ağız özel-
likleri hâlâ yaşamaktadır.  

Yunus Emre’nin diliyle günümüz arasında farklılık neredeyse yok dene-
cek kadar azsa ve bu da boy (Kınık, Kayı vb.) ağzı farkından kaynaklanıyor-
sa, bir ilin sınırları içinde birden çok ağız yaşamaya devam ediyorsa, bunun 

3 Karışık dilli eserlere ilişkin yakın tarihli birkaç çalışma: Argunşah 2014, Berbercan 2016, 
Boz 2018, Coşkun 2015, Erdem ve Sarı 2010, Güneş 2015, Koç 2011, Küçük 2014, Özkan 
2014, Sarıca 1994, Üşenmez 2000. 
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sebeplerinin başında, dilin koruyuculuk ve süreklilik niteliğinin çok sağlam 
oluşu gelmektedir.

Bu konuda günümüz bilim insanlarının çoğunun geldiği nokta şöyle özet-
lenebilir: Karışık dilli eserler var ve fakat karışık dil yoktur.

2. Ses Bilgisi Denkliği

6-15. yüzyıllardaki yazı dillerinin başlıca ses bilgisi özellikleri aşağıdaki 
tabloda karşılaştırılmaktadır:

Kkt.-Uyg. Karahanlı Hrz.-Kpç. Çağatay    Oğuz

b-/v- bar, bir- bar, bir- bar, bėr- bar, bėr-  = var, ver-
b-/ø- bol- bol- bol- bol-  = ol-
b-/m- ben ~ men men/min men mėn  = ben 
-b/-v~w sab; Uyg. sav ew, sew- aw, suw av, sėv-  = ev, sev-
-ḏ-/-y- adak, bedük aḏaḳ aḏaḳ;

Kpç.ayaḳ 
ayak
biyik

 = ayaḳ
büyük

-g/-ø bilig tirig tirig
bilig

arıġ
Kpç. tiri 

tirig bilig  = arı, diri;
bilü, ayru

k-/g- kün, köz kün, köz kün, köz kün, köz  = gün, göz
n/n~y anıġ;

Uyg. n ~ y 
ḳayu ḳanu 
çıġay/n

ḳayu ḳanı
ḳoyun

 = ḳanı ḳoyun
çıġan

t-/d- tün, taġ tün, taġ tün, taġ tün, taġ  = dün, dağ

Tablo 1: Ses bilgisinde süreklilik ve denklik.

“Bar/var” konusunda Doğu Türkçesi kolunda söz başındaki /b-/ sesi, 
Oğuzcadaki /v-/ sesine denktir. Alışılageldiği üzere “ET. b- > Oğz. v-” biçi-
minde yazmak yerine “ET. b- = Oğz. v-” yazmak, bu kelimede b-=v- denkliği-
ni belirtmek gerekmektedir. Çünkü Köktürk yazı dilinde bar kelimesi kullanı-
lırken Oğuzların bu kelimeyi /v-/ ile söylediklerini Kaşgarlı’dan öğreniyoruz. 
Böyle bir değişme için iki yüzyıl yetmeyeceğine göre, Oğuzcadaki b->v- için 
bir çağ göstermek gerekirse bu, Eski Türkçe Dönemi veya sonrası değil, ana 
Oğuz Türkçesinin ana Türkçeden ayrıldığı çağlar olmalıdır.

Aynı değerlendirmeyi b-/ø-, b-/m-, -b/-v, -ḏ-/-y-, k-/g-, n/n, t-/d- madde-
leri için de yapmak gerekmektedir: ET. bol- = Oğz. ol-, ET. kün = Oğz. gün, 
ET. taġ = Oğz. dağ vb.

Ses bilgisi açısından eski Türkçe ile Oğuzca arasındaki önemli ayrılıklar-
dan biri kabul edilen “ek başında veya ek sonunda damak ünsüzünün düşme-
si” meselesini irdelemek üzere konunun sembol eklerinden ikisini, yönelme 
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durumu eki+A ve isimden sıfat türeten +lI ekini karşılaştırmalı bakış açısıyla 
ele almak; Oğuzcanın yazı dili olma sürecine ışık tutacaktır.

2.1. +kA ~ +(y)A

Yönelme durumu eki eski Türkçede ve bu kolun devamında +ka/+ke’dir. 
Konuyla ilgili çalışmalarda Eski Türkçe Dönemi’nde yönelme durumu ekinin 
birinci ve ikinci teklik şahıs iyelik eklerinden sonra +a/+e, üçüncü teklik şa-
hıs iyelik ekinden sonra +ŋa (<+n+kA/gA) biçiminde kullanıldığı genel kabul 
görmektedir.

Köktürk ve Uygur metinlerinde birinci teklik şahıs iyelik ekinden sonra 
gelen yönelme durumu ekinde +A biçimi yaygındır: apama (II. Barlık 4), be-
gime (III. Uybat B6), beglerime (Ongin 7), bodunuma (BK K12, BK G10, ŞU 
G8, Uluġ-Kem 1, Begre G2 vb.), ebime (ŞU G5, ŞU B4), elime kunçuyuma 
oġlanıma bodunuma sizime (Uyuġ-Tarlık 1), erkime (II. Barlık 1), kadaşıma 
keşime adak atıma yıta kara bodunuma adrıltım (Elegeşt 1), kanıma (Tariat 
K2), oġluma (Begre 1, ŞU D7, BK K10, Ongin 10, Uluġ-Kem 1), sizime (Beg-
re 2, II. Barlık 1), yaşıma (ŞU K4, Tariat D5). 4

İkinci ve üçüncü teklik şahıs iyelik eklerinden sonra kullanılışına Kök-
türkçeden birkaç örnek: ebiŋe, eliŋe, ḳaġanıŋa; batsıkıŋa, on ok oglıŋa tatıŋa, 
süçig sabıŋa yimşak agısıŋa, tabgaç iliŋe (Tekin 2000: 112-113). Uygurcadan 
ikinci şahıslar için birkaç örnek: adakıŋa (fakat, atıŋka), kızıŋa, suvıŋa, bili-
giŋe (fakat, biligiŋizke), emgekiŋe, tiliŋe (Kaya 1994: Dizin).

Öte yandan, birinci teklik şahıs iyelik ekinden sonra gelen +A ekinin 
yanı sıra +kA örnekleri de kural çıkarılacak kadar çoktur: açamka (V. Çakul 
2), alımçılarımka (AY 10/16), begimke kadaşımka (V. Çakul 3), bodunumka 
(II. Altun-Köl 1, Oya b1), elimke (Uyuġ-Tarlık 2, Oya b1), oġlumka (II. Al-
tun-Köl 1).

Bilinenlerin aksine, Köktürk ve Uygur metinlerinde yönelme durumu eki-
nin +(y)A biçimi her zaman iyelik ekine bağlı değildir. İyelik eki olmadan kul-
lanılan +(y)A örnekleri de pek çoktur: ananda (AY 465/13 466/11…~ anan-
dka 642/13 680/6), aya (AY 8/17 ~ ayka 450/4 492/8…), bege (AY 587/21 ~ 
begke 18/9 573/19…), biriye (KT G1 G6 K5, Tonyukuk 14), bükegüke (ŞU 
D1), ere (AY 8/6 9/16 10/21), kadaşa (AY 620/1), kiçe (Moyun Çor D1, IB 1), 
körklüge (AY 29/5), kurıya (KT K12, Tu 14, ŞU K11, Tariat G3), küveze (AY 
619/23), on oka (Tariat G3), toyına (AY 629/4 ~ toyınka 606b/2), üze (KT D1), 
yirıya (KT G1, Tu 14), yüzlüge (AY 574/8).

4 Örnekler şu eserlerden alındı: Gabain 1988, Kaya 1994, Mert 2009, Nadelyaev 1969, Or-
kun 1987, Tekin 2000. 
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Doğu Türkçesi kolunun yönelme durumu eki +ka/+ke’dir. Oğuzcaya 
özgü +(y)A biçimi, Köktürkçe ve Uygurcanın devamındaki yazı dillerinde ge-
nellikle iyelik ekinden sonra, kimi zaman da bir eke bağlı kalmaksızın varlı-
ğını sürdürmüştür. Karahanlıcadan örnekler: atama, eviŋe, kadaşıŋa, közüme; 
ayaġa, bege, usukmışa. Harezmceden örnekler: özine, dervı̄şlerine; emı̄̇re, işe, 
uyḳuya. Kıpçakçadan örnekler: arasına, artıma, eline, esime, ḳarşımıza, ye-
rine; kimseye, körmege. Çağataycadan örnekler: ayaġına, başıma, ḳavluŋıza, 
kirpikleriŋe, sözümize. 5

Dillerde devamlılık esastır. Tarihî yazı dillerinde karışık görünen yönel-
me durumu eki, günümüz lehçelerinde koyulaşmış (Dilâçar 1957) ve belir-
ginleşmiştir. Ekin günümüz Türk dili coğrafyasındaki kesinleşmiş kullanılışı 
şöyledir:

Yönelme durumu eki Kuzey (Kıpçak) ve Doğu (Karluk) kollarında +gA 
ve +kA ve kimilerinde iyelikten sonra +A biçimindedir. Sıralamak gerekirse 
Altay (~+gO/+kO), Başkurt, Hakas (~+hA, ünlü+A, g/ğ/ŋ+A), Karaçay-Mal-
kar, Karakalpak, Kazak, Kırgız (~+gO/+kO), Kırım-Tatar, Kumuk, Nogay, 
Özbek, Saha, Tatar, Tuva (bazen ünlü+a), Y. Uygur lehçelerinde +gA/+kA eki 
kullanılmaktadır. Bunların içinde Altay, Başkurt, Hakas, Karakalpak, Kazak, 
Kırgız, Kırım-Tatar, Kumuk, Nogay ve Tatar lehçelerinde tıpkı Köktürkçedeki 
gibi, iyelik eklerinden sonra +A yönelme durumu eki kullanılmaktadır.

Yönelme durumu eki Güneybatı (Oğuz) ile Batı (Çuvaşça) kollarında 
-karışık dilli birkaç eser hariç tutularak- başlangıçtan beri +(y)A biçiminde 
devam etmiştir.6

Mevcut bilgi ve malzeme şöyle değerlendirilebilir:

Ek başındaki damak ünsüzünün düşebilmesi için ötümlüleşme, sızıcılaş-
ma, ünlüleşme veya yarı ünlüleşme aşamalarından geçmesi; düşerken de ses 
değerinin bir başka sese yüklenmesi (yuvarlaklaşma, uzama, ikizleşme vb.) 
beklenir. Köktürk ve Uygur yazı dillerindeki +KA, Oğuzcaya +(y)A biçimin-
de dönüşmemiştir; çünkü hem yeterli zaman yoktur hem de o çağlarda her iki 
biçim de dilde yaşamaktadır. Oğuz koluna özgü +KA>+(y)A değişmesi, eski 
Türkçeden çok eski çağlarda, “Ön Oğuzca” veya “En Eski Oğuzca” dönemle-
rinde gerçekleşmiş olmalıdır.

5 Örneklerin alındığı eserler şunlar: Eckmann 1988, Ercilasun ve Akkoyunlu 2015, Güner 
2013, Hacıeminoğlu 1997, Hacıeminoğlu 2003, Karamanlıoğlu 1994. 

6 Ayrıntılı bilgi ve örnekler için Ercilasun 2007’nin ilgili bölümlerine bakılabilir. 
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2.2. +lºg ~ +lI/+lU

İsimden sıfat yapan bu ekle ilgili genel kabul, +lIg ebiçiminin sonundaki 
/-g/ ünsüzünün Oğuz Türkçesinde zamanla sızıcılaştığı, sonra eriyip düştüğü, 
düşerken de ünlünün yuvarlaklaştığı (adlu, azametlü, devletlü, dikenlü, şev-
ketlü, yaşlu) yönündedir.7

Eski Türkçe metinlerinde isimden sıfat türeten ve çok kullanılan +lIg eki 
yanında tekrar öbeğinde görüldüğü özellikle vurgulanan +lI biçimi için Kök-
türkçeden örnekler şunlar: adıġlı toŋuzlı, begli bodunlı, inili eçili, toruk bukalı 
semiz bukalı, tünli künli (Tekin 2000: 105). Ancak, begli bodunlı yapısına kar-
şılık begli bodunlıġ (KT D6) ve kalıplaşmış erkli (KT D17; Tonyukuk I G1, 
G6) örneği, +lI ekinin yalnızca tekrar öbeğinde kullanılmadığının tanıklarıdır.

Ekin +l°g yanında +lI biçimi için Altun Yaruk’ta (Kaya 1994) tekrar öbe-
ği dışında çok sayıda örnek var: aġılıklı (274/3), bahşılı (276/24), ev barklı 
(552a/18), bodılı bodı (291/23), sansarlı sıkıġlıġ (291/23), çatıklı (275/22), 
belgüli belgüniŋ (66/4), bölükli (275/24), biligliniŋ (68/22)8. Aynı eserde tek-
rar öbeğindeki +l°g ekine de örnekler var: karlıġ buzluġ (590/4), yalvarmak-
lıġ kşantı kılmaklıġ (141/21 142/8), edlig tavarlıġ bay barımlıġ evde barkda 
(141/15).

Köktürk ve Uygur Dönemlerinden sonra, Doğu Türkçesi kolunda bu ekin 
+l°g yanında /-g/siz kullanılışı şöyledir: Karahanlı yazı dilinde kalıplaşmış 
birkaç edatta (Hacıeminoğlu 2003: 79) ve tekrar öbeğinde (Argunşah ve Sağol 
Yüksekkaya 2012: 59) görülmektedir: deŋlü, dürlü/türlü, misillü, çenli; adaş-
lı ḳadaşlı, isigli soġıḳlı, yėrli kökli ….9 Harezm metinlerinde yaygındır: atlı, 
baġlı, kelikli, kökli, nikāḥlı; dürlü, körklü~körkli, başlu, biliglü, kirlü (Hacıe-
minoğlu 1997: 41). Kıpçak Türkçesi eserlerinde yaygın biçimde kullanılmak-
tadır: alġışlı, atlu~atlı, aylı, barlu, belgülü, bolı, körklü, körkli, tatlı, tenli, 
yükli…(Güner 2013: 121-122). Çağatay yazı dilinde bu ek +l°g ve son seste 
damak ünsüzlerinin karışması sonucu +l°k biçimindedir.

Yukarıdaki tespitlerden çıkarılacak sonuç şudur: Köktürkçe ve Uygurca 
ile bu kolun devamındaki yazı dillerinde +l°g ile birlikte yaşayan +lI/+lU 
biçimi, genel kabulün aksine, tekrar öbeğine özgü değildir.

7 Sondaki /-g/ ünsüzünün düşmesi ve ekin ünlüsünün yuvarlaklaşmasından söz eden pek çok 
yayın arasından üç tanesini vermek yeterlidir: Ergin 1958: 208, Timurtaş 1977: 26, Gülse-
vin ve Boz 2004: 153. 

8 Başka örnekler için eserin Dizin’indeki +lı, +li maddelerine bakılabilir (s. 846).
9 Bu ekle türetilmiş başka örnekler için bk. Taş 2009: 44-45. 



670 Oğuzcanın Yazı Dili Olma Sürecine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme

13-15. yüzyıllardaki Oğuzca eserlerde sıkça kullanılan +lU örneklerinin 
(adlu, ayaḳlu, deŋlü, gizlü, yaşlu, yüreklü, baġlu…) yanı sıra düz ünlüden, 
hatta yuvarlak ünlüden sonra +lI biçimi de dikkat çekmektedir:

Kitābu Evsāf-ı Mesācidi’ş-Şerı̄fe’den (Mazıoğlu 1974) örnek: bucaklı-
dur (88b~bucakludur 267a). Münebbihü’r-Rākidı̄n’den (Yavuzarslan 2002) 
örnekler: evlinüŋ (192b/1~evlü 25b/7, 293b/10), gizlidür (2a/14~gizlü 52a/13, 
70b/15). Tārı̄ḫ-i İbn-i Kesı̄r Tercümesi’nden (Yelten 1998; Ergüzel 1999) ör-
nekler: azādlısıdı (13a/8), sevgüli (118a/17), sevgülisidür (35b/5); ḳuvvatlı-
dı (309b/3), borclısına (219b/11), mühürli (374b/20). Bahrü’l-Hakayık’tan 
(Türk 2009) örnekler: dürli (7B/3 9B/4 13/4…~dürlü 29A/13, 54a/10), maʿ-
nı̄̇li (4B/2), öŋli soŋlı (42B/1), ṣabırlı (32A/2~ṣaburlu 32A/3).

Dört ayrı eserden alınan örneklerde görülen özellikle yuvarlak ünlü taşı-
yan hecelerden sonra gelen +lI biçimi (bucaklıdur, evlinüŋ, gizlidür, sevgüli-
sidür, mühürli, dürli…); o çağlarda Oğuz boylarının aynı ağzı kullanmadıkla-
rının ve yuvarlak ünlü taşıyan eklerin tercih edilmesine rağmen yanında +lI 
telaffuzunun da bulunduğunun tanıklarıdır.10

Eserlere yansıyan telaffuz farklılıklarını rahatlıkla yorumlayabilmek için, 
söz konusu ekteki yuvarlak veya düz ünlü tercihinin Türkiye Türkçesi ağızla-
rındaki dağılımına bakmakta yarar var:

Doğu ve Kuzeydoğu ağızlarında görülen hamurli, tapuli, devamli, suli, 
pusli, duzlı, baltali, yarali, ofli, unli örnekleri; o yörelerdeki “söz sonunda dar 
ve/veya ince ünlü tercihi” biçiminde yorumlanmalıdır. Öte yandan aynı yöre-
nin alt gruplarında görülen gönüllü, uğurlu, yollu, sıḫıntulu, işuḫlu, şiddetlü, 
sevgülü gibi örnekler ise Doğu grubu ağızlarındaki yuvarlak ünlü tercihiy-
le (vardur, alur, gėtdük; artuḫ, bişür-, çekirdeksüz; ġapusını, enük, sanduḫ, 
degül, ġarşu…) açıklanmalıdır. Orta ve Batı Anadolu yörelerindeki nerelü-
sün, datlu, bellü gibi örnekler de yuvarlak ünlü tercih eden (ağrusuz, azucuḫ, 
getüsün, altun, yetüştürmüş, altun, delmelü, gelürün, yazulur, dedecükler…) 
boyların ağız özellikleri olarak değerlendirilmelidir (Karahan 1996: 12-16; 
61-62, 81, 93; 125-126). Yüzyıllardır yaşayan ve günümüzde değişmeden de-
vam eden bu tercihler, Anadolu’da 13. yüzyıldan sonra gelişmiş “düzleşme, 
düzleşme-incelme veya yuvarlaklaşma” değil, boyların çok sağlam biçimde 
koruyup sürdürdükleri ve çok eskilere dayanan “ağız özellikleri”dir.

Tarihî yazı dillerinde bir yandan /-g/li bir yandan /-g/siz biçimiyle yaşa-
yan söz konusu ekin günümüz Türk dili dünyasındaki dağılımını toparlayarak 
konuyu bağlamaya çalışalım:

10 Bu konuda bk. Develi 2002/4: 117-124 ve 2008: 212-230; Karahan 2006: 2-12. 
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a) +lI/+lU grubu: Azerbaycan, Başkurt, Gagavuz, Karaçay-Malkar, Kı-
rım-Tatar, Kumuk, Türkiye, Türkmen.

b) +lI grubu: Çuvaş, Karakalpak, Kazak (~+DI), Nogay, Özbek, Tatar.
c) +lU grubu: Altay (~+DU), Kırgız +lUU (~+DUU).
ç) +l°g grubu: Hakas (~+nIg, +tIg), Tuva (~+nIg/+nUg, +DIg/+DUg), 

Uygur, Saha +lAAx/+lOOx (~+DAAx/+DOOx, +nAAx/+nOOx).11

Günümüz Türk lehçelerinin bilinen tasniflerine (Oğuz, Karluk, Kıpçak, 
Sibir, Çuvaş) uymayan bu gruplanmada, küçük sapmalarla kendine özgü bir 
coğrafi birleşme ortaya çıkmaktadır. Dudak uyumu (a) grubunda Oğuz (gü-
neybatı) lehçeleriyle Kıpçak (kuzeybatı) lehçelerinden birkaçı birlikteyken, 
düz ünlü (b) grubunda Çuvaşçanın yanı sıra hem Kıpçak hem de Karluk’tan 
(güneydoğu) lehçeler yer almaktadır. Yuvarlak ünlü (c) grubunda Kıpçak ve 
Sibir (kuzeydoğu) kollarından birer lehçe bulunmaktadır. Ek sonundaki /-g/ 
ünsüzünü koruyan “ç” grubunda Sibir grubundan üç, Karluk grubundan bir 
lehçe vardır. Gruplanma biraz daha toparlanırsa Hakas, Tuva, Uygur ve Saha 
yurtlarında ekin Köktürkçede kullanılan +l°g biçiminin, öteki coğrafyalarda 
yine Köktürkçede kullanılan /-g/siz biçimin sürdürüldüğü görülmektedir.

Özetle, +l°g ve +lI/+lU ekleri, bilinen ilk yazılı kaynaklardan beri Türk 
dili coğrafyasında yan yana kullanılagelmiştir. Ekteki /-g/ sesinin düşme-
si Eski Türkçe Dönemi’nden çok eski çağlarda gerçekleşmiştir ve yalnızca 
Oğuzcaya özgü bir değişme değildir. 

3. Eklerin Denkliği

Türk dilinin ayrı kollar hâlinde yazı dillerine sahip olmasına karşılık tek 
kökten geldiği üzerinde tereddüt yoktur. Ayrıca, aynı kol içindeki ortak özel-
liklerden kimilerinin başka bir kolda görülmediği, kimi özelliklerin de dü-
zenli değişimlerle varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Aşağıdaki tabloda, 15. 
yüzyılın sonlarına kadar Doğu Türkçesi kolunda yer alan yazı dillerinde ve 
Oğuzcadaki kimi ekler karşılaştırılmaktadır:

Kkt.-Uyg. Karahanlı Hrz.-Kpç. Çağatay Oğuz
+DA;(+DIn) +DIn +dUn +dIn +DIn = +dAn

-dUkdA -dUkdA = -dUkdA
-GUçI -GUçI -GUçI -GUçI = -IcI
-GInçA -GInçA -GInçA -GInçA = -IncA
-GAlI -GAlI -GAlI -GAlI = -AlI
-GAn -GAn -GAn -GAn = -An

11 Ayrıntılı bilgi ve örnekler için bk. Ercilasun 2007’deki ilgili bölümler. 
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-GAy -GA(y) -GA(y) -(G)A(y) = -A 
+ºg +nI +n +ºg +nI +n +nI +n +nI +n = +I 
+kA; (+A) +GA, (+A) +GA,(+A) +GA,(+A) = +(y)A
+lºg +lI +lºg,+lI/+lU +lºg,+lI/+lU +lºg/+lºk = +lU/+lI
-mADI(n) -mAdIn -mAdIn --mAyIn = -mAdIn
+nIŋ; (+Iŋ) +nIŋ +nIŋ +nIŋ = +(n)Uŋ
-°pAn -UbAn -UbAn =-UbAn
-sAr -sA -sA -sA =-sA 

Tablo 2: Eklerde süreklilik ve denklik.

Tablo bütün olarak değerlendirildiğinde dikkat çeken hususlar şunlardır: 
Öncelikle, eklerdeki süreklilik ve düzenli ses değişikliklerinden ibaret denk-
likler, her iki kolun aynı kökten geldiğinin kanıtlarıdır. İkinci husus, Doğu 
Türkçesi kolundaki eklerin sağlam bir ortaklık ve süreklilik sergilemesidir. 
-GAy, +nI, +kA, +lIG… biçim birimleri Doğu Türkçesi kolunda değişmeden 
devam ederken, Oğuzcada birkaçı dışında ses değişiklikleriyle kullanılmakta-
dır. Oğuzca aynı koldan gelişerek ortaya çıksaydı, karışık dilli denen birkaç 
özel eserin dışındaki 13-15. yüzyıl eserlerinde eski Türkçedeki biçim birimle-
rinin yaşadığını izleyebilmek gerekirdi. Tablodaki dikkat çeken üçüncü husus, 
15. yüzyıl Oğuzcasında yaşayan ve daha sonra kullanılmayan -dUkdA, -mA-
dIn, -UbAn eklerinin Doğu Türkçesiyle ortaklaşmasıdır.

Yukarıdaki tabloda konumuzla ilgili yorumlanması gereken önemli husus 
şudur: -GUçI>-IcI, -GAn>-An, -sAr>-sA… gelişmeleri ne zaman veya hangi 
yazı dilinden sonradır? Bize göre bu değişiklikler Oğuzca metinlerin dil sah-
nesine çıktığı çağlarda veya birkaç yüzyıl öncesinde (11-12. yy.da) değil, eski 
Türkçeden çok daha eski dönemlerde gerçekleşmiştir. Çünkü birkaç yüzyıl, 
böylesi ünsüz düşmeleri için yeterli değildir.

4. Eklerin Karşılıksızlığı

Buraya kadar, Doğu Türkçesiyle Oğuzca arasında aynı çağlardaki düzenli 
ve kurallı değişiklikler ve denkliklerden söz edildi. Aşağıdaki tabloda, Doğu 
Türkçesi kolunda en az iki yazı dilinde yaşayan ve Oğuzcada karşılığı veya 
dengi bulunmayan kimi ekler karşılaştırılmaktadır:

Kkt.-Uyg. Karahanlı Hrz.-Kpç. Çağatay Oğuz
-gUçA -gUçA -gU(n)çA   ø

-DAçI -DAçI -dAçI   ø
-GAç -GAç   ø
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-GU (Uyg.) -gU -gU -gU   ø
-glI (Uyg.) -glI -glI   ø
-gU(lUk) -gU(lUk) -gUlUk -gU(lUk)   ø
-yUk -yUk   ø
+sIrA- +sIrA- +sIrA-   ø
-mAkçI -mAkçI   ø
-mIşDA -mIşDA -mIşDA   ø
+men, +sen
+biz, +siz1

+men,+sen
+miz, +siz 

+men, +sen
+biz/miz,+siz

+men, +sen
+biz, +siz 

  ø

Tablo 3: Eklerde süreklilik ve karşılıksızlık.12

Yukarıdaki tablo şöyle yorumlanabilir: Oğuzca, eğer eski Türkçeden ka-
demeli bir geçişle teşekkül etmiş olsaydı, Köktürk-Uygur Dönemleri ile aynı 
kolun devamındaki yazı dillerinde kullanılmış bu şekil bilgisi özelliklerinin, 
karışık dilli kabul edilen eserler dışında, 13-15. yüzyıl Oğuzcasında da görül-
mesi gerekirdi.

Öte yandan, aşağıdaki karşılaştırmada 13-15. yüzyıl Oğuzcasında kulla-
nılıp eski Türkçede ve o kolun doğrudan devamı içinde yalnızca Kıpçak yazı 
dilinde görülen şu ekler dikkat çekmektedir:13

Kkt.-Uyg. Karahanlı Kıpçak Çağatay    Oğuz
   ø    ø -AçAk    ø -ACAk
   ø    ø -(G/K)anda    ø -AndA
   ø    ø -A/UrAk    ø -A/UrAk
   ø   -AsI -(g)AsI    ø -AsI
   ø    ø -dUkçA    ø -dUkCA
   ø    ø -IcAgAz    ø -ICAgAz
   ø    ø -ICAk    ø -IcAk
   ø    ø -I/UsAr    ø -IsAr
   ø    ø -mAzdAn    ø -mAzdAn
   ø    ø     ø    ø +Am/vAn/In 

+Uz/vUz/mIz

Tablo 4: Eklerde ortaklık ve karşılıksızlık.

12 Fiil çekiminde kullanılan şahıs zamirleridir (köçer ben, barır men, olurtaçı sen, kaltaçı biz, 
kılur miz).

13 Oğuzca ve Kıpçakça arasındaki ortaklıklar ve denklikler için bk. Karahan 2013: 217-218. 
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Aynı değerlendirmeyi bu şekil bilgisi özellikleri üzerinden geriye doğ-
ru yapabiliriz. Eğer Oğuz Türkçesi, eski Türkçenin doğrudan veya değişerek 
devamı olsaydı, Doğu Türkçesi kolundaki en az iki yazı dilinde bu eklerin 
örneklerine rastlanmalıydı.

Sonuç

Eski Türkçe ile Oğuzca arasındaki birebir aynı özelliklerin yanı sıra, dü-
zenli ses denklikleri ve biçim birimi ortaklıkları, bir kökten gelmiş olmanın 
gereğidir. Öte yandan, eski Türkçe kolundaki yazı dillerinde görülüp de Oğuz-
cada karşılığı bulunmayan ve Oğuzcada yaşayıp da öteki yazı dillerinde kulla-
nılmayan biçimler; 6-15. yüzyıllarda iki kol arasında düzenli geçişlerden veya 
dönüşümlerden söz edilemeyeceğini gösterir.

Karışık dilli eserler; karışık bir dili veya Oğuzcanın teşekkülünü göster-
medikleri gibi, bu kolun dil sahnesine çıkışındaki sürecin kanıtları da sayıla-
maz. Oğuzca, eski Türkçenin doğrudan veya değişmeye bağlı devamı değil, 
çok eski çağlardan beri varlığını sürdürüp eski Türkçeyle yan yana yaşayan ve 
yazılı örnekleri 13. yüzyıldan itibaren elde bulunan Türk dili koludur. Oğuz-
canın yazı dili hâlinde ortaya çıkması; bütün dillerdeki gibi, egemen boyun 
ağız özelliklerinin metinlerde görülmeye başlaması, yaygınlaşması ve ölçünlü 
düzeye yükselmesinden ibarettir.
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