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Türkçenin söz varlığı, ses ve şekil özel-
likleri üzerindeki yapılan çalışmalar 
belli bir düzeye gelmiştir. Cümle bilgi-
si çalışmaları ise daha çok araştırmayı 
gerektirmektedir. Terimleri ise ayrı bir 
sorundur. Önceki yayınlara baktığı-
mızda cümle bilgisi daha çok yazarla-
rın kişisel örneklerine dayanırdı. Bu ba-
kımdan bazı değerlendirmeler tatmin 
edici olmazdı. Metin tarama, taranan 
örneklerden maksada uygun örnekler 
seçme son yıllarda başlatılmıştır. Ta-
ramalara dayanarak cümlelerin özel-
liklerini tespit etmek Leyla Karahan’ın 
Türkçede Söz Dizimi: Cümle Tahlilleri 
(1991, 1994) adlı çalışmasında görü-
yoruz. Aynı yöntemle cümle bilgisi ko-
nusunu ele alan Doç. Dr. Tuncay Böler, 
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı çalış-
masında 290 eser taramış, cümle özel-
liklerini bu malzemeye dayandırmıştır. 
Tuncay Böler’in Türkiye Türkçesi Söz Di-
zimi (2019) adlı çalışması dışında daha 
önce Kesit Yayınları arasında çıkmış 
Ses ve Şekil Bilgisi ( 2012) adlı bir yayını 
daha bulunmaktadır.

Böler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümünün öğretim üyelerinden-
dir. Doktora çalışmalarını Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
tamamlamıştır. Türkiye Türkçesi Söz Di-
zimi adlı çalışması farklı bir yöntemle 
ele alınmış ve bolca örnekle Türkçenin 
söz dizimi (sentaks) başka bir terimle, 
cümle bilgisi aydınlatılmaya çalışılmış-
tır. Böler, farklı konuları ve kuralları 
birkaç cümle ile ifade ettikten sonra se-
çilmiş ilgili cümleleri sıralıyor. Bu yolla 

Türkçenin cümle özellikleri çeşitli ya-
zarlardan alınan örneklerle daha çok 
belirginleştirilmiş oluyor. 

Böler, çalışmasında yazarların kitap 
ve makalelerine dip notlarla atıflarda 
bulunmuş, özellikle yazarların farklı 
terim kullanımlarına dikkat çekmiş-
tir. Fail, özne, kimse / dolaylı tümleç yer 
tamamlayıcısı / zarf tümleci, belirteç 
cümlesi / kelime grubu, sözcük öbeği, ke-
lime öbeği / tümce, cümle / bağlama gru-
bu, bağlama öbeği, bağlaç öbeği, bağlam 
öbeği vb. Ülkemizde bilginlerin farklı 
terimler kullanması bu alanda sürüp 
gelen bir sorundur. Bilim adamları ara-
sında bir ölçüde sorun teşkil etmeyen 
bu durum eğitim ve öğretimde öğrenci-
yi zorlamaktadır. T. Böler, umarım baş-
ka bir çalışmasında farklı terim kulla-
nımını ele alır; örnek olarak devrik isim 
cümlesi, düz tümleç, belirteç takımı gibi 
terimleri değerlendirir, terim birliğinin 
kurulmasına katkı sağlar. 
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Zeynep Korkmaz hocamızın Türk Dil 
Kurumu Yayınları içinde çıkan Dil Bilgi-
si Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasını kul-
lanmaya çalışıyoruz. Ancak Böler’in ça-
lışmasında belirtildiği gibi bu konuda 
eser verenlerin pek çoğunun terim se-
çiminde tutumları farklıdır. Sözde özne 
terimine alışmıştık. Dil Bilgisi Terimleri 
Sözlüğü bunun yerine görünür özne teri-
mini kabul etmiştir. Bu tür örneklerden 
de hareket ettiğimizde sorunun büyük-
lüğü daha çok ortaya çıkıyor.

Tuncay Böler, yöntem olarak yalından 
karmaşığa (basitten mürekkebe) gitme 
yolunu seçmiştir. Bu isabetli yolla yargı 
(hüküm) esas olarak alınmıştır. Yargı 
temel olarak alındığında korkunç, ya-
zık! gibi bir sıfatın da cümle niteliğin-
de olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Kar-
maşık bir yapı da ise gene yargı temel 
alınıyor sıfat ve zarf grupları ona göre 
değerlendiriliyor. Bir paragraf geniş-
liğinde, tek bir cümleyle bile düşünce 
ifade edilebilmektedir. Böyle bir örgü-
de dil bilgisi kurallarına ihtiyaç duyu-
lur. Eskiden yazarlar uzun cümleler ya-
parlardı, bağlaçlarla “ve, veya, dahi, ve 
dahi” gibi sözlerle cümleler bir sayfayı 
bile tutabilirdi. Cumhuriyet Dönemi’n-
de anlayış değişti. Kısa cümle ile anlatı-
mın anlaşılır ve berrak olması öngörül-
dü. Aradan doksan yıl geçti. Bu çalışma-
da olduğu gibi Türkçenin cümle yapısı 
daha da belirginleşti. Verilen örnekler 
sayesinde bu yapı daha çok aydınlandı. 
Bununla birlikte başta terim birliği ol-
mak üzere sorunlar devam etmektedir. 

Bu doğrultuda Böler’in çalışmasında iş-
lenen örneklerde özne yüklem uygun-
luğu, ettirgen fiil ve nesne bağlantıları 
özellikle vurgulanarak Türkçe cümle 
yapısı daha çok anlaşılır olmuştur. Ça-
lışmada cümle bilgisiyle ilgili yazarla-
rın kullandığı çekirdek cümle, yer tam-
layıcısı, cümle dışı ögeler, ilgeç tümleci 
gibi terimler üzerinde de durulmuştur. 
Esasen terim seçiminde ihmalimiz var. 

Türk dili üzerinde çalışanların öncelik-
le bu terim dağınıklığına, farklılığına 
son vererek bir terimde birleşmeleri 
gerekir. Terim kargaşası içinde Türk 
Dil Kurumunun tespit edeceği terimler 
esas alınmalı ve bu konu gündemde tu-
tulmalıdır.

Böler, bu çalışmasında yöntem olarak 
bir terimi ve onunla ilgili kuralı esas 
alıyor ve terime, kurala uygun cümle 
örneklerini sıralıyor. Aldığı her cümle-
nin kimden ve hangi eserden nakledil-
diğini kısaltmalarla gösteriyor. Örnek 
olarak şartlı birleşik cümle için otuz beş 
örnek cümle seçmiştir. Verilen değişik 
şartlı birleşik cümle örnekleriyle özel-
likler daha da belirgin hâle gelmiştir. 

Böler, konuyla ilgili yazarların değer-
lendirmelerine de atıfta bulunuyor. 
Daha sonra kelime gruplarını esas alı-
yor ve örnek cümlelerle bu grupların 
özelliklerini işliyor. Örnekleri ayrılma 
grubu, bulunma grubu, eşitlik grubu, ilgi 
grubu, isnat grubu, yönelme grubu, yük-
leme grubu başlıkları altında topluyor. 
Daha sonra cümle türlerini ele alıyor, 
bu bölümü cümle çözümlemeleri takip 
ediyor. Her defasında kullanılan farklı 
terimlere yer veriyor. Türkiye Türkçesi 
Söz Dizimi adlı çalışma farklı özellikler 
gösteren cümlelerin tasnifi ve konula-
ra göre dağılımını esas almakla birlikte 
bu çalışmada güdülen bir başka amaç 
daha var. O da yüksek öğretimde Türk 
Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin yarar-
lanması için bir kaynak sunmaktır. Ki-
tabın son bölümleri bir amaca yönelik 
olarak cümle çözümlemelerine ayrıl-
mıştır.

Tuncay Böler, oldukça emek isteyen ve 
zaman alan bir işi üstlenmiş. Bu kadar 
örneğin seçilmesi, tasnif edilmesi kolay 
değildir. Kendisini bu yorucu çalışma-
dan dolayı kutlarken bir hususu da bu 
arada dile getirmek istiyorum. Türkiye 
Türkçesi Söz Dizimi adlı bu çalışmasında 
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yazarların kullandığı dil bilgisi terimle-
rinin büyük bir sayı tuttuğu görülmek-
tedir. Kendisi de terim karmaşasına 
her defasında değiniyor. Bunların eser 
sonunda, alfabetik sırada toplanması 
iyi olurdu, böylece aynı kavramın fark-
lı adlarla adlandırılması ortaya çıkardı. 

Tuncay Böler, bunları ayrı bir çalışma 
olarak da ortaya koyabilir, kullanılan 
terimlerdeki sıklık üzerinde durabilir, 
aynı kavramın farklı terimlerle karşı-
landığına işaret edebilir, hatta kendisi 
bunlardan birini önerebilir. 

NİĞDE ATASÖZÜ VE DEYİM 
DERLEMELERİ ARASINDA 

KISA BİR GEZİNTİ
Nail TAN

Cumhuriyet döneminde il, ilçe ve bazı 
köylerimizde halk kültürü derlemeleri 
yapılırken atasözü ve deyimlere her za-
man gerekli önem, ilginin gösterildiği-
ni memnuniyetle görmekteyiz. Anlam 
vermeme, sözün kullanılış bağlamını, 
kaynak kişi ve yeri belirtmeme gibi 
önemli yöntem kusurlarına rağmen bu 
çalışmalar sayesinde birçok söz unutul-
maktan kurtarılmıştır. TDK’nin 1953-
1959 yılları arasındaki halk kültürü 
derlemeleri sırasında belirlenen atasö-
zü ve deyimlerin Bölge Ağızlarında Ata-
sözü ve Deyimler adıyla iki cilt hâlinde 
1969, 1971 yıllarında yayımlanmasıyla 
bu alanda çok önemli bir adım atılmış-
tır. TDK’nin bu derleme seferberliğinde 
Niğdeli gönüllü derleyiciler Hasan Ye-
ğin, Talat Gün, M. Ali Tuğrul, Sait Se-
vindi, Lütfi Yeprem, Ali Erkol, Burhan 
Yetkil ve Naci Erdem TDK’ye 2500 ci-
varında fiş göndererek diğer illere göre 
yüksek bir başarı ortaya koymuşlardır. 
Bu şahısların bazıları Niğde’de görevli 
öğretmen ve başka memurlar olabilir. 
En çok fişi Naci Erdem (1610) gönder-
miştir. TDK’nin bu değerli çalışması ya-
yımlanırken bazı deyimler dışında söz-
lerin anlamlarının verilmemesi büyük 
eksikliktir.

Niğdeli bir eğitimci ve TDK üyesi (1943: 
499) Ali İhsan Beyhan (1923-2016) söz 
konusu eksikliğin bilincinde olarak ili-
nin atasözü ve deyimleri konusunda 
bir sözlük hazırlama cesaretini göster-
miştir:

Ali İhsan Beyhan, Yöremizden Çevremiz-
den Deyimler ve Atasözleri, Başkent Niğ-
de Vakfı Eğitim ve Kültür Yayınları:1, 
Ankara 1997, 507 s.

Önce rahmetli Beyhan’ı kısaca tanıya-
lım. Niğde Bor’un Bahçeli köyünde doğ-


