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Sunuş

Bir Dil Meselemiz Yokmuş Gibi Davranmak!

TYB Akademi dergisinin “21. Yüzyılda Türkçe” sayısı yayına hazırlanırken 
Türkiye bütün dünyayı sarsan bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ediyordu. 

Toplu ölümlere yol açan salgınlara dilimizde “kıran” denir. Dünyaya 
“kıran girmiş”ti. Çin’den başlayarak birçok ülkede çok sayıda insan hayatını 
kaybediyordu. Hız çağında yaşıyorduk ve virüs âdeta bu çağın imkânlarını 
fırsata dönüştürmüştü. İşte böyle zor zamanlarda bir toplumun bütün 
sistemleri, yapıları sınanır. Mücadele esasta sağlık sistemini ilgilendirir, ama 
sonuçları sağlık sistemini aşar. (Belki buna “yan tesir” diyebiliriz!) 

Biz bu salgını dilimiz üzerinden okuyacağız. “İzolasyon”dan başlayalım, 
çünkü bugünlerde en çok kullanılan kelime o. Vatandaşa hep izolasyon 
tavsiye ediliyor. “Bu kelimeyi vatandaş biliyor mu acaba?” denilmiyor. (Bence 
“bilmesi gerekiyor mu?” sorusu daha yerinde olabilir). Bu kelimeyi yabancı 
ajans haberlerini çeviren türkçesi kıtlardan duyardık. “ABD Küba’ya izolasyon 
uyguluyor”. Şimdi tabiplerimizin dilinden düşmüyor bu kelime. Türkiye’de 
tıbbın bir geçmişi var. Bu geçmişte bu kelimenin bir karşılılığı var: Tecrit. 
Doktorlarımızın tecrid kelimesinden haberi olmayabilir mi? İzolasyonla 
birlikte birçok kelime her Allah’ın günü haberlerde milletin başına vura vura 
dayatılıyor âdeta: Algoritma, dezenfekte, dezenfeksiyon, dezenfektan, droplet, 
ekipman enfeksiyon, enfekte, entübe, epidemi, filyasyon, hijyen, immün, 
izolasyon, karantina, kit, meditasyon, mortalite, pandemi, pandemik, peak, 
panik, paramedik, plato, pnömeni, risk, rutin, semptom, terapi, terapist, 
test, ventilasyon, ventilatör, virolog, virüs…

Bu kelimelerin tamamı tıp alanı ile ilgili sanılmasın. Ekipman, izolasyon, 
kit, peak (pik), risk, rutin, test, plato vb. kelimelerin tıbbî terimmişçesine 
kullanılması anlaşılır gibi değil. Bunların birçoğunun türkçe karşılıkları var. 
Teçhizat, tecrit, takım, tehlike/muhatara, alışılmış, zirve, düzlük. Aslında 
tıp dilimizde birçok tıbbî terimin de türkçesi var. Fakat nedense onlar akla 
gelmiyor da türkçe bakımından sakat, uydurma “tanı, bulaş” gibi kelimeler 
kullanılıyor. 

Tıp dilinin bu durumda olduğunu, bilen biliyordu. Fakat vatandaşın 
bu konudan haberdar olması böyle bir âfet vesilesiyle oldu. Bu salgının 
atlatılmasından sonra nasıl birçok işleyiş, yapı gözden geçirilecekse, tıp dili 
üzerinde de mesai sarfedilmesi gerekiyor. Birleşik kaplar misali, tıp dilindeki 
bu karmaşa/bozulma bütün sistemi etkileyebilir. 
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Burada bir nokta koyup, meselenin esasına girmek zorundayız. 
Doktorlarımızın dilinde neden çok latince kelime var? Tıp dilimiz nece? 

Bu soruların cevabını 1930’lu yılların başında aramalıyız. Türkçe bu 
yıllarda bir “ameliyat”a maruz bırakıldı. Belki ne demek istediğimiz pek 
anlaşılmamış olabilir. Türkçe üzerinde “operasyon” yapıldı! Bunun yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtulma, öztürkçeleştirme uğruna yapıldığı resmî 
metinlerde yazılıyor ve her fırsatta tekrarlanıyor. Bunu böyle görmemiz için 
yapılan birçok şey var. Dilimize yerleşmiş birçok “yabancı” kelimenin yerine 
karşılıklar uyduruluyor, gazetelerde listeler yayınlanıyor ve bu kelimelerin 
kullanılması talimatı veriliyor. Müthiş bir öztürkçecilik heyecanı uyandırılıyor. 

Bir taraftan bu yapılırken, diğer taraftan tıp terminolojisinde latinceye 
geçilmesini nasıl yorumlamalıyız? Bunun dışında, yeni uydurulan kelimeler 
arasında birçok fransızca/latince benzeri kelimelerin, bazen de aynen 
aktarmaların olması da dikkat çekici. Öte yandan, türkçenin Avrupa dilleri 
gibi Hind-Avrupa dil ailesinden olduğu iddiaları ortaya atılıyor. Bir nokta 
daha: O yıllarda orta öğretim kurumlarına latince dersleri konuluyor…

Sondan öne doğru gidelim: Latince dersleri yeterince lektör/öğretici 
bulunamadığı için uygulanamadı. Hind-Avrupa dil ailesine girme 
teşebbüsümüz, Avrupalı âlimler tarafından istihza ile karşılandı. Fakat tıp 
terimlerden latinceye geçiş uygulandı… 

Tıp terimlerinde latinceye geçiş neden önemli? Temel bilimler: Fizik, kimya, 
biyolojide latinceye geçiş, bütün fen bilimlerini kapsayan bir uygulamaya 
dönüştü. Bugün bu alanlarda latince terminoloji yerleşmiş durumda. Bu 
alanların latince terminoloji üzerinden yürütülmesi, sosyal ilimler alanını da 
etkiledi. Ayrıca, köklü kelimelerin yerine uydurulan birçok kelime tutmadı. 
İhtilaflı hallerde bunların latinceleri önce çıktı. Yani osmanlıca dediğimiz 
terimlerin yerine uydurma kelimeler ikame edilemedi, bu latince kelimelere 
alan açtı. Dil devriminin akademide pratik sonucu, bugünden bakarsak, 
öztürkçeye geçiş değil, latince hâkimiyeti ile neticelendi. Bugün tıp kesiminin 
kullandığı dil, bu seksen küsur yıllık arka plan bilinmeden tam olarak 
anlaşılamaz. 

Bugün üniversitelerimizin dille ilgili dallarında/kürsülerinde bulunan 
hocalar, dilimizin normal seyrinde olduğu zehabına kapılıyorlar. Müdahale 
edilmiş bir alanda olduklarının farkında değilmiş gibi davranıyorlar. 

Dil konusu, önce dilcilerin kabul ettiği bir mesele olmak zorunda. 
Hayâl içinde yüzmekle bir yere varılmaz, mesele büyük; her geçen gün daha 
da büyüyor. Rektörlük de yapmış bir üniversite hocası bakın neler söylüyor: 
“Okuduğunu anlayamamak çok daha temel bir sorun. Türkçe metni okuyan 
öğrencilerimizin önemli bir bölümü içeriğini anlayamıyor. Bu öğrenciler 
fen ve matematik sorularını nasıl çözebilsinler? Kişi başı milli geliri sadece 
2500 dolar olan Vietnam fen sınavında 8’inci olurken bizim 52’inci olmamızı 
açıklamak hiç kolay değil.”
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Türkiye’de harf inkılabı, onun tamamlayıcısı dil devrimi, objektif olarak 
bu bölümlerde öğretilmeli. Bu konu, inkılap tarihi müfredatının bilgileriyle 
kavranamayacak mahiyettedir. 

Türkiye’de, işi dille olan, metinle uğraşan; anlamla, anlambilimi ile 
meşgul olanların bu konulardaki vurdumduymazlığına karşılık meşhur 
Fransız filozofu Jacques, Derrida’nın İstanbul Mektubu’nda yer alan 
ifadeleri nasıl anlamalıyız? 

Bu ünlü felsefeci, Türkiye’ye ilk gelişinde, yani 1997’de, yayıncısına 
İstanbul’dan uzun bir mektup yazmış. Bu mektubun, felsefesini metnin, 
“konstrüksiyon”un, üzerine  bina eden  bir  mütefekkirin kaleminden sebepsiz  
yere çıkmadığı tahmin edilebilir. Bu uzun mektubu okuduktan sonra 
Derrida’nın bizim yazımız, dilimiz için hissettiği derin kaygı dilcilerimizi 
neden ilgilendirmiyor? sorusunun cevabını vermek zorundayız. Derrida 
konuyu bellek/hafıza kaybı ekseninde ele alıyor. “Modern kültüre 
geçiş bahanesiyle insanlar, bir günde, yüzyılların hafızasını 
okuyamaz, hâle geldiler, câhil kılındılar. Derrida,  Harf inkılabını 
“travmatik” bir uygulama olarak niteliyor, “harf darbesi”, hatta “katliamı” 
olarak anıyor. 

Üniversitelerin dil bölümlerinde bu kaygının tam zıddı bir gidiş 
görülüyor. Dilin müşterek bir anlaşma aracı, mutabakat zemini olduğu 
gözardı edilerek her fırsatta ve herkes tarafından kelime uyduruluyor. 
Binlerce kelime uydurmakla öğünen “dilci”ler var. Bunlardan fransızca 
profesörü olan bir zata sordum: “Sizin asıl alanınız fransızca, bir tane de 
fransızca kelime uydurabilir misiniz?” Cevabı şu oldu: “Franızcadaki her 
kelime Fransa tarihinin bir sayfasıdır”. Diğer dillere, onların kelimelerine 
gösterdiğimiz saygıyı kendi dilimize ve kelimelerimize de göstermek 
zorundayız. 

Dilcilerin işi kelime uydurmak değil, dilin sâlim bir zemin üzerinde 
sürdürülmesini sağlamaktır. 1935’te yayınlanan Türkçeden Osmanlıcaya 
Cep Kılavuzu’nda hepi topu 7-8 bin civarında kelime vardı. Bunların en 
az yarısı dolaşımda olan kelimelerdi. 1945’te yayınlanan Türkçe sözlükte 
kelime sayısı 20 bini bulmuyordu. 

Marifet kafasına estiği gibi, ekseriya dilimizin kuralları dikkate 
alınmadan kelime uydurmak değildir. “Biz bu kavramı geçmişte hangi 
kelime ile ifade ediyorduk?”, önce bu soruya cevap vermektir. Ancak, 
yeni keşifler, icatlar sözkonusu olduğunda onlara karşılık bulmak kabul 
edilebilir bir yol olabilir. Bu durumda dahi kişilerin keyfi uydurmaları 
değil, konuyla ilgili uzmanların (bunlar içinde mutlaka edebiyatçılar da 
olmalıdır) uzlaştığı kelimeler esas alınmalıdır. Türkçenin âhengine son 
yıllarda en fazla zarar veren kelimeler, işte bu şekilde önüne gelenin köke, 
âhenge, dil estetiğine bakmadan -sel -sal takarak uydurduklarıdır. Türkçe 
için, ancak çok yerleşmiş -sel -sal ekli kelimeler dışındakilerden kurtulmak 
önümüzde ciddi bir mesele olarak durmaktadır. 
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Anısal, devinişsel, durumsal, edimsel, gensel, konumsal, kullanımsal, 
önsel, örgütsel, yüreksel ve daha yüzlercesi. 

Peki bu -sel, -sal ekinin türkçe açısından mevkii nedir? 

“Türkçedeki -sal/-sel eki bu birleşik biçimi ile, isimden isimciller türeten 
bir ek niteliğindedir. Aslında pek seyrek olan örneklerin hiçbirinde de 
onun «nispet» görevi yüklendiği görülmemiştir. Günlük gazetelerde ve 
dergilerimizde sık sık rastladığımız geleneksel, dinsel, kişisel, düzlemsel 
vb. yeni eklerde ise bu ek, hep Arapça an’anevî, ilmî, şahsî, tarihî 
kelimelerine karşılık olan birer nispet görevindedir. Bu durum gösteriyor 
ki, Türkçe bir kalıba yabancı asıllı bir görev oturtuluvermiştir. Demek 
oluyor ki, bu kelimeler dışı yerli içi yabancı birer kuruluştadırlar.”

Bu cümleler yaşayan dilcilerimizin en kıdemlisi adı saygıyla anılan 
Zeynep Korkmaz’a ait. İfade gayet açık, söylenecek söz yok.

Dil-anlaşma, dil-düşünme, hatta dil-hissetme bağlantısını insanın zihin 
işleyişi açısından değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Dilde mutabakat 
sağlanamamış alan genişledikçe, anlaşamaz, düşünemez, hissedemez 
hâle geldiğimizin farkına varmak zorundayız. Sırf akademide kullanılan 
sentetik bir dil meydana getirilebilir mi? Kısacası bir Türk esperantosu? 
Getirsek neye yarar ki? Esperanto’nun akıbetini bilmiyor muyuz? 

Bu sayımızın hazırlanmasında emeği geçen İdris Nebi Uysal’a ve 
yazılarıyla TYB Akademi dergimize katkı sunanlara teşekkür ediyorum. 

D. Mehmet Doğan
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Dil İlişkileri Bağlamında 
Popüler Türk Romanlarındaki 

Batı Kökenli Kelimeler: 
Kuşlar Yasına Gider Örneği1

In The Context Of Language Contact Western 
Original Words In Popular Turkish Novels: 

Example Of Kuşlar Yasına Gider

İdris Nebi UYSAL*

Öz

Toplumlar, tarih boyunca çeşitli nedenlere bağlı olarak birbirleriyle temas 
kurmuştur. Ticaret, savaş, göç vb. yollarla sağlanan temasların sonuçları en 
somut şekliyle dilde görülür. Türkçe tarihte birçok farklı dille karşılaşmıştır. 
Çince, Sanskritçe gibi komşu dillerle başlayan ilişkiler; yaşanan sosyokültürel 
değişimlerin neticesi olarak önce İran dilleri ve Arapçayla; ardından Rumca, 
İtalyanca, Fransızca gibi Batı dilleriyle sürmüştür. XX. asırda ise siyasi ve 
ekonomik sebeplerle Rusça ve İngilizceyle teması olmuştur. Bugün popüler 
konulardan biri de Türkiye Türkçesinde İngilizce ve Fransızca kelimelerin 
kullanımında görülen artıştır. Konuşma dilinde ve iş yeri adlarında 
karşılaşılan artış, rahatsız edici boyuttadır. Bu çalışma, Batı kökenli 
sözcüklerin standart dildeki durumunu görmek amacıyla yapılmıştır. Bunun 
için çoksatan bir roman seçilmiştir: Kuşlar Yasına Gider (Hasan Ali Toptaş, 
2019). Çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Eserde 10 dilden 391 
çeşit kelime vardır. Bunlar toplam 1240 kez geçmiştir. Alıntıların romandaki 
toplam kelime sayısı içindeki oranı 0,0266’dır. İlk sırada Fransızca kökenli 
sözcükler vardır (%70). İngilizceden alınma sözcükler, beklenenin aksine, 
azdır (%2). Örneklerin neredeyse tamamı kültür (ihtiyaç) alıntısıdır. Metinde 
özgün biçimiyle yazılmış alıntı yoktur.  Alıntılanan sözcüklerin çoğu isim 
türündendir.

Anahtar Kelimeler: Dil ilişkileri, popüler roman, Batı kökenli kelimeler, 
Kuşlar Yasına Gider.

1 Kelimelerin listelenmesi sırasında bize yardım eden Saniye VERİM’e teşekkür ederim.
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*  Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Karaman / TÜRKİYE. E-posta: uysal.idrisnebi@gmail.com Orcid No: 0000-0001-7219-0649

Araştırma Makalesi / Research Article



12

İdris Nebi UYSAL
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

29
: 1

1-
27

Abstract

All societies have been involved in various kinds of relationships throughout 
history. Results of the contacts, which are established by means of trade, 
war, migration are seen openly in the language. Throughout history, Turkish 
language has been interacting with many languages. The relationship 
between the Turkish people and their neighbours (Chinese, Sanskrit, etc.) 
begins with Arabic and Iranian languages, followed by Greek, Italian, French 
etc., depending on the sociocultural changes experienced by the Turks. In the 
20th century, the direction of relations shifted to Russian and English for 
political and economic reasons. Today, one of the popular topics is increase in 
the usage of English and French words in Turkish. The increase in the spoken 
language and workplace names is disturbing. This study is carrying out to 
see the status of West original words in the standard language through a 
popular novel. For this, a bestselling novel is chosen: Kuşlar Yasına Gider 
(Hasan Ali Toptaş, 2019). Documentary scanning method is used in the 
study. There are 391 kinds of words in 10 languages   in the work. These have 
passed a total of 1240 times. The rate of quotations in the total number of 
words is 0,0266. French origin words are in the first place (70%). Contrary 
to expectations, words taken from English are few (2%). Almost all of the 
examples are cultural quotes. There is no excerpt written in its original form 
in the text. Most of the loan words are noun. 

Key Words: Language Contact, Popular Novel, The Western original 
words, Kuşlar Yasına Gider.

Giriş 

- Me mon şer profesör!..

- Dinleyin, dinle genç bey!

- Mon profesör! Bu akşam her vakitki Mösyö Piyer değilsiniz. Ahlakınız 
değişmiş. Pek nervö olmuşsunuz. Bilmem niçin?

- İhtimal, lakin siz her vakitki Bihrûz Bey’siniz!..

(Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem)

Dil ilişkileri, art zamanlı dil biliminin ilgilendiği konulardan biridir. 
Kaynaklarda “temas” kelimesiyle de geçen bu terim, muhtelif nedenlerle 
karşılaşan dillerin etkileşimini anlatır. Hangi şekilde olursa olsun, karşı 
karşıya gelen dillerin birbirini etkilemesi kaçınılmazdır. Temaslar, dillerde 
veya dillerden birinde farklı dil bilgisel/bilimsel düzeylerde daha önce 
bulunmayan yenilikler, değişiklikler meydana getirir (Eker 2010b: 321). 
Temas sonunda yaşanan alışveriş ve değişmeler, bunların hangi yön, düzey 
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ve boyutta gerçekleştiği dil ilişkileri üzerine eğilen çalışmaların ortaya 
koyduğu verilerdendir. Bir dilin tarihine ışık tutan ve dilde meydana gelen 
değişmeleri izleme imkânı sağlayan bu veriler; tarih, sosyoloji gibi birçok 
disiplin için ayrıca önemlidir. 

Toplumlar, tarih boyunca birbirleriyle türlü ilişkiler içine girmiştir. 
Ticaret, seyahat, savaş, göç, din, eğitim gibi faaliyet ve koşullarla kurulan 
temasların, kültür ve dile yansımalarının olması muhakkaktır. Toplumsal 
ilişkiler, araştırmacıların da ifadesiyle, aslında birer dil ilişkisidir. Başka bir 
deyişle toplumlar arası etkileşimin sonuçlarının açık bir şekilde görüldüğü 
alanların başında dil vardır. Bir dilin söz varlığına, ses dizgesine yahut söz 
dizimine bakarak etkileşime dair çok şey öğrenilebilir. 

Türkçenin Dünya Dilleriyle İlişkisi

Türkçenin dünya dilleriyle ilk teması Çince, Moğolca (Clauson 2002), 
Sanskritçe, Toharca gibi komşu dillerle olmuştur2. Bu temasların tarihin 
bilinmeyen dönemlerinde başladığı ifade edilmektedir (Eker 2009: 113). 
Türkçenin, dil tarihimizde özel bir yeri olan İran dilleriyle karşılaşması da 
Eski Türkçe döneminden önce gerçekleşmiştir. İran asıllı Soğd ülkesinin 
Köktürk egemenliğine geçmesinden sonra Türk ve İran kavimleri arasında 
başlayan siyasi, ekonomik, askerî ilişkiler ve bunlara bağlı olarak gelişen iki 
dil ailesinin birbirini etkileme süreci on dört asırdır kesintisiz sürmektedir 
(Róna-Tas 2013: 32, Eker 2010a: 197). Türkçenin Arapçayla teması ise 
İran dilleriyle karşılaşmasından sonra vuku bulmuştur. Bu ilişki, Farsça 
vasıtasıyla sağlanmıştır. Türklerin İslam dinini kabulünden sonra hız 
kazanan Türkçe-Arapça ilişkileri, ilerleyen dönemlerde çok geniş bir alana 
yayılmıştır. 

Tarih boyunca muhtelif neden ve gayelerle büyük kitlesel göçler 
gerçekleştiren Türkler, tarihin gördüğü en hareketli kavimlerden biridir. 
Türk kavimleri; göçlerle Çin’den Orta Avrupa’ya, İran’ın güneyinden 
Kuzey Buz Denizi’ne kadar yayılmış, bu geniş coğrafyada farklı milletlerle 
karşılaşmıştır. Bu hareketlilik, Türkçenin konuşulduğu bölgenin sınırlarını 
sürekli değiştirmiş; Türk dili ana yurttan kuzeye, güneye, batıya yapılan 
yoğun göçlerle hayli geniş bir coğrafyaya ulaşmıştır. Yıllarca süren göçler 
sonunda dilin konuşurları başka uluslarla, kendi diline hiç benzemeyen 
dillerle yüz yüze gelmiştir. 

Dil ilişkilerinin diller açısından iki yönü vardır: alış, veriş. Bu sürecin en 
yaygın sonucu kelime alışverişidir. Diller “ihtiyaç, özenti” (Karaağaç 1997) 

2 Türkçe tarihi en geriye giden dillerden biridir. Ar’ın (1944) Türkçe-Etice-Hurrice, Tuna’nın (1997) 
Türkçe-Sümerce, Erdal’ın (2004) Türkçe-Hurrice, Ercilasun’un (2006) Türkçe-Dravitçe ilişkisini 
ele alan çalışmaları, Türk dilinin yaşı ve kökeni hakkında bilgiler verdiği gibi diğer dillerle ilişkisine 
dair veriler de içermektedir. Bilim çevrelerinde anılan dillerin Türkçeyle köken birliği sergilediği ileri 
sürülmekle birlikte meseleye dil ilişkileri bağlamında yaklaşıldığında bu tespitlerin Türkçenin diğer 
dillerle ilişkisini daha gerilere götürdüğünü söylemek mümkündür.
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gibi temel nedenlerin dışında “toplumsal hayattaki köklü değişiklikler, 
din ve medeniyet değişiklikleri, alfabe değişikliği, geri kalmışlık, tercüme 
faaliyetleri, dil bilinci eksikliği, yabancı dilde eğitim” (Buran 2001) gibi 
nedenlerle başka dillerden kelime alır. “Yeni bir varlıkla tanışma, bilim ve 
teknolojide yaşanan gelişmeler, politik ve ekonomik olaylar” (Sarı 2008: 
26), “yabancılara duyulan hayranlık, yabancı ülkelerde yaşama, itibar 
ve incelik kaygısı, ideolojik akımların etkisi, ülkedeki uluslararası ve çok 
uluslu şirketler, bazı mesleklerin ve sanatların azınlıkların/yabancıların 
tekelinde olması, alafrangalık modası” (Sezgin 2019) da başka dillerden 
kelime alınmasında etkili olan durumlardır. 

Türkçe dil ilişkilerinde “alıntılama3” önemli bir yer tutar. Türkçe, tarih 
boyunca konuşurlarının hareketliliğine bağlı olarak birçok toplumla/dille 
etkileşim içine girmiş; bunun doğal sonucu olarak da birtakım değişikliklerle 
karşı karşıya kalmıştır. Bu değişiklikler, özellikle dilin dış etkilere en açık 
ve elverişli alanı olan söz varlığında gerçekleşmiştir4. Zamanla dilin yapı, 
dizim gibi diğer düzeylerine sirayet eden bazı değişmeler görülse de bunlar 
söz varlığında yaşananlara nazaran hayli sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni, 
sözcük dağarcığında yaşanan değişmelerin dilin öteki alanlarındaki 
değişmelere göre daha kısa sürede gözlemlenebilir olmasıdır.

Türkçedeki alıntı sözcükleri, dilimizin ilk yazılı ürünleri olan Köktürk 
Yazıtları’ndan itibaren takip etmek mümkündür. Köktürkçede hayli az olan 
alıntı sözcük sayısı, Uygurların sosyal ve kültürel hayatta geçirdiği köklü 
değişimlere bağlı olarak Uygur Türkçesinde artmıştır. Türklerin İslamiyet’i 
kabul etmesi söz varlığındaki yabancılaşmanın yönünü başka bir bölgeye, 
İran ve Arap dünyasına çevirmiştir. Türkçenin tarihî İran dilleriyle Eski 
Türkçe çağından önce başlayan ilişkisi, İslam dininin kabulüyle daha 
geniş bir alana yayılmıştır. Bu süreçte Farsça kelimelerin yanında birçok 
Arapça kelime de dile girmeye başlamıştır. Tarihî Türk lehçelerinin 
hepsinde, etkilenme düzeyi farklı olmakla birlikte, Arapça ve Farsçadan 
alınmış yüzlerce kelime görülür. Orta Asya’dan göç ederek Karadeniz’in 
kuzeyinden Orta Avrupa’ya kadar ilerleyen Türk boyları ise Slav dilleri 
başta olmak üzere çeşitli Avrupa dillerinden etkilenmiştir. Batıda Oğuz 
ağzı üzerine kurulan Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçelerinde Arap ve Fars 
dillerinden giren kelimelerden başka Ermenice, Rumca, Slavca, İtalyanca 
alıntılar da mevcuttur. Daha önce Rumca, İtalyanca gibi dillerle belirli 
alanlarda (denizcilik, ticaret vb.) tanışmış olan Oğuz Türkçesinin Batı 
dilleriyle teması, Tanzimat’tan sonra başkalarını içine alarak genişlemiştir. 
Cumhuriyet’ten sonra daha sistemli ve programlı yürütülen Batılılaşma 

3  Günümüzde yabancı dillerden Türkçeye sözcük girişini ifade etmek için değişik terimler (alıntılama, 
ödünçleme, kopyalama vb.) kullanılmaktadır. Eldeki çalışmada sözcük girişi için  “alıntılama”, bu 
yolla giren kelimeler içinse “alıntı” terimi tercih edilmiştir.

4  Bugün 7 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyamızda 7 bin civarında dilin konuşulduğu bilinmektedir. 
Dillerin her birinin kendine özgü söz varlığı bulunmakla birlikte hemen her dilde, az ya da çok, başka 
dillerden alınmış sözcükler de bulunur. Sarı (2008: 21), en ilkel toplumların bile komşu toplulukların 
dillerinden kelimeler aldığını söylemektedir. 
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hareketleri, Türkçenin Batı dilleriyle temasını artırmıştır. Türkçe bu 
dönemde ilk olarak Fransızcanın etkisi altında kalmıştır. Fransızcanın 
Türkçe üzerindeki tesiri, XX. yüzyılın ortalarına kadar yoğun biçimde 
sürmüştür. O tarihten sonra Amerika’nın dünya siyasetindeki nüfuzunun 
artmasına bağlı olarak Türkçeye çok sayıda İngilizce sözcük girmeye 
başlamıştır5. Doğu Türklüğü sınırları içinde kalan Türk boylarının XX. 
yüzyılda Ruslar ve Çinlilerle olan siyasi, ticari ve sosyokültürel ilişkileri, o 
bölgedeki Türk yazı dillerine, Rusça ve Çince sözcüklerin yerleşmesine yol 
açmıştır. Geçmişten günümüze Türk yazı dillerine bakıldığında Türkçeye 
farklı dil ailelerine mensup birçok dilden kelimenin girdiği, hâlen bu 
akışın devam ettiği görülmektedir. Bugün Türkiye Türkçesinin karşı 
karşıya kaldığı temel sorunlardan biri; teknolojik ve ekonomik üretimde 
geri kalmışlık, kişilerdeki ana dili bilinci yoksunluğu yahut eksikliği, kimi 
aydınların Türkçenin kullanımında sergilediği dikkatsizlik ve özensizlik, bu 
tavrın kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüm ülkeye yayılması gibi nedenlerle 
Batı kökenli sözcüklerin dile hızla yerleşme çabası içinde olmasıdır. 

Daha Önce Yapılan Çalışmalar

Türkolojide bugüne kadar Türkçenin Batı dilleriyle ilişkisini muhtelif 
yönleriyle inceleyen bilimsel yahut popüler birçok çalışma yapılmıştır. 
Mevcut çalışmalarda alıntıların tarihsel seyri, sayısı ve çokluğu, bu dillerin 
Türkçenin grameri ve söz varlığı üzerindeki etkisi gibi konular üzerinde 
durulmuştur6. Türkçedeki alıntıların topluca görülebileceği sözlükler de 
(Özön 1962, Karaağaç 2015 gibi) hazırlanmıştır. İnceleme, dikkat çekme, 
uyarma amaçlı birçok çalışma ortaya konmasına rağmen Batı kaynaklı 
sözcüklerin edebiyat eserlerindeki durumunu ele alan çalışma sayısı son 
derece azdır. 

Bu çalışmalardan, tespit edebildiğimiz kadarıyla ilki ve dört tanesi 
Sezgin’e aittir. Araştırmacı; ilkin 1870-1972 arasında yazılmış romanlardan 
bir havuz oluşturmuş, havuzdaki 280 eserden elde ettiği sayımın verilerini 
bir bildiri olarak 1982 yılında bilim dünyasına takdim etmiştir. Bu bilgiler, 
1993’te yayımladığı çalışmaya da girmiştir. Sezgin (1999), 1980 öncesi 
romanlardan 280’ine ait sonuçları ise bir ansiklopedide paylaşmıştır. 
1972 yılında başladığı örnekleme işine devam eden araştırmacı, havuzu 
genişleterek 1999’da 562 eserden oluşan bir veri tabanına ulaşmıştır. 
Araştırmacı; bu çalışmalarını ve birikimini ilk baskısı 2004, gözden 
geçirilmiş ikinci baskısı 2019 yılına rastlayan Türkçede Batı Kökenli 
Kelimelerin Yoğunluğu adlı çalışmasıyla neşretmiştir. Sezgin’in (2019: 30) 
tespitlerine göre dilimizdeki Batı kökenli kelime sayısı ve çeşidi 1950’den 

5  Türkçenin Batı dilleriyle ilişkisi için bk. Sarı 2008.
6  Bu konudaki ilginç istatistiklerden biri Ünver’e (1991) aittir. Onun “A” maddesini esas alarak TDK 

sözlüklerinde yaptığı tarama, Türkçedeki Batı kökenli alıntıların seyri hakkında çarpıcı sonuçlar 
vermektedir: 1928 yılında hazırlanan İmlâ Lûgati’nde 120, 1959 baskılı Türkçe Sözlük’te 320, sözlüğün 
1988 baskısında 515 Batı kökenli kelime vardır. Bu rakam 2011 baskısında 658’dir.
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sonra ciddi şekilde artmıştır. Sıralama; Fransızca, İtalyanca, Yunanca, 
İngilizce, İspanyolca, Slavca, Almanca, Ermenice, Latince şeklindedir. 
Eserde Batı kökenli kelimelerin beş yıllık dönemlere göre sayısını, sıklığını, 
yüzdesini gösteren tablo ve grafiklere de yer verilmiştir.   

Bir diğer çalışma, Şimşek (2019) tarafından geçtiğimiz yılın sonunda 
yapılmıştır. Araştırmacı Yaban romanında geçen alıntılar üzerine bir 
makale yazmıştır. Şimşek’in tespitine göre ilk baskısı 1932 yılına rastlayan 
eserde Batı dillerinden girmiş 177 kelime vardır. Sıralama; Fransızca 109, 
İtalyanca 29, Rumca 22, İngilizce 8, İspanyolca 3, Latince 2, Bulgarca 2 
ve Sırpça 2 şeklindedir. Kumandan, gazete, sigara, kilometre, masa 
sözcükleri sıklığı yüksek olanlardır. 

Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Malzeme

Her dilde çeşitli varyantlar vardır. Bunlardan biri “kuralları sözlüklerde ve 
yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile 
resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf 
ve yerel iz taşımayan” (TDK 2011: 1845) standart (ölçünlü) dil, başka bir 
ifadeyle yazı dilidir. Son yıllarda gerek toplumda gerekse Türkolojide sıkça 
dile getirilen konulardan biri Türkiye Türkçesi yazı dilinde Batı kökenli 
sözcüklerin, özellikle İngilizce ve Fransızca asıllı sözcüklerin kullanımında 
görülen artıştır. Konuşma dili ile iş yeri adlarında karşılaşılan örnekler, 
rahatsız edici düzeydedir. Bu çalışma, Batı kökenli kelimelerin standart 
dildeki durumunu, popüler bir eser üzerinden görmek amacıyla yapılmıştır. 
Başka bir deyişle eldeki çalışma, popüler bir konuyu/meseleyi popüler 
bir eser aracılığıyla değerlendirme amacı gütmektedir. Bunun için Hasan 
Ali Toptaş’ın7 2016 yılında yazdığı Kuşlar Yasına Gider isimli roman 
seçilmiştir. Eser seçiminde ödül alma8, baskı sayısı, çoksatarlar arasına 
girme9 gibi ölçütler esas alınmıştır. İlk basımı 2016 yılının Ekim ayında 
yapılan Kuşlar Yasına Gider, 17.01.2020 tarihi itibariyle 85. baskıya 
ulaşmıştır10. Bu çalışmada romanın 2019’un Mayıs ayına rastlayan 69. 
baskısından istifade edilmiştir. 

Çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Romanda geçen Batı 
kökenli sözcükler, liste hâline getirilmiştir. Alıntı sözcükler listesine özel 
isim statüsünde olanlar dâhil edilmemiştir. Türkçe eklerle genişletilmiş 

7 Bu çalışmanın amacı yazarı hayatı, edebî kişiliği, dil ve üslubu yönüyle incelemek olmadığından 
sanatçı hakkında bilgi edinmek için yazarın kendi sitesine (http://hasanalitoptas.com/tr/) müracaat 
edilebilir. 

8  https://www.tyb.org.tr/2016-yilinin-yazar-fikir-adami-ve-sanatcilari-odulleri-28197h.htm (Erişim: 
31.03.2020) 

9  https://www.idefix.com/kataloglar_/2016Eniyi50/3640  (Erişim: 31.03.2020, 18.30) 
10 https://www.everestyayinlari.com/kitap/kuslar-yasina-gider-hasan-ali-toptas/10953 (Erişim: 

31.03.2020, 18.30) 
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veya yardımcı fiillerle birleşik hâline getirilmiş yapılardaki alıntı sözcükler 
ise çalışmaya eklenmiştir. Birden fazla geçen kelimelerin yanında ayraç 
içinde geçiş sıklığı verilmiştir. Sözcüklerin kökeni verilirken TDK’nin 
(2011) çıkardığı Türkçe Sözlük’ün son baskısı esas alınmıştır11. Bunun yanı 
sıra Eren (1999), Çağbayır (2007), Ayverdi (2008) ve Doğan’a (2013) da 
müracaat edilmiştir. 

Bulgular

Romanda Batı kökenli 391 sözcük tespit edilmiştir. Bunlar metinde toplam 
1240 kez geçmiştir. Kelimelerin dillere göre dağılımı ve geçiş sayısı şöyledir:

Almanca: balata (2), dübel, filinta12, kuruş, mavzer13 (2), otopark (9), 
röntgen14(7), şablon, şilep (2), torpido (3). 

Bulgarca: gocuk (2). 

Fransızca: adres (5), akademik (2), akademisyen (6), akasya (2), aks, 
akü (5)15, albüm, alkol, alo (11), ambulans (3), ansiklopedi, apartman (7), 
arşiv, asansör (4), asfalt (11), bagaj16 (4), balkon (21), balon (4), bank (7), 
bariyer, benzin (4), beton (8), bidon, bijon (3), bisküvi (6), biyografik, 
biyopsi (5), briket (2), broşür, buji, bulvar (2), ceket (2), dans, dantel (2), 
depo, debriyaj, direksiyon (22), doktor (36), domino, dosya (2), dozer, 
duş, egzersiz (4), ekran (3), elektrik (6), eşarp, far (5), fayans, fermuar 
(2), festival (2), figür, film (3), filtre, fizik (9), fotoğraf (8), fotokopi, fren 
(4), galeri (2), gar (4), garaj, garanti, gardırop, gaz (10), gofret (5), gri 
(5), istasyon, jeton, kaban (5), kabin (2), kablo (4), kafeterya, kalite (2), 
kalorifer, kamyon (11), kamyonet (2), kanal, kanepe (25), kaput17 (2), 
karbüratör (2), karo, kart, karton (2), kaset, kasket, kilo, kilometre (10), 
klozet, koleksiyon, komik, komodin (4), konserve, kontak (6), kontrol, 
koridor (16), kravat, kumanda18 (3), laboratuvar (3), lastik19 (11), lenfoma 
(2), levye, lise (2), magazin, marş, medikal (9), melamin, mesaj, metre (3), 
mikrofon, milimetrik, minibüs (51), moral, motif, motor (9), motosiklet 
(4), mozaik (2), müzik (4), normal, not, onkoloji (4), organize, ortopedi 
(2), otobüs (12), otomobil (2), paket (8), palto (8), panel (2), pansuman 
(2), pantolon (2), park (15), patinaj (3), patron (3), pedal (7), pens (2), 

11  Güncel sözlüklerde alıntı kelimelerin kökeni hakkında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bilgi için bk. 
Boz 2011. 

12  “Güzel, yakışıklı” anlamındadır.
13  1874 yılında kurulan Alman tüfek firması sahibi Peter Paul Mauser’in (1838-1914) adından.
14  Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen’in (1845-1923) adından.
15  Akümülatör (< Fr. accumulateur).
16  “Otomobillerde yük konulabilen bölüm” manasındadır.
17  “Motorlu taşıtlarda motoru örten açılır kapanır biçimdeki kapak” manasındadır.
18  “Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet” anlamındadır.
19  Bir yerde sıfat, diğerlerinde isim olarak kullanılmıştır.
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peron (2), pil, piston, plaket, plastik (6), polis (4), portakal, poşet (6), priz, 
profesör (4), protez (12), radyatör (3), radyo (2), randevu (11), restoran (2), 
reyon, risk, ritim, roman (18), römork, salon (31), santral, sekreter, site 
(8), spiker (3), subasman, şarj, şoför (23), taksi (8), tampon (4), tansiyon 
(2), tekstil (2), telefon (75), televizyon (11), telgraf (2), tip, ton (I) 20, ton 
(II)21, trafik (3), traktör (4), tren (10), tur (5), tuvalet (13), tül (7), tüp (2), 
üniversite (10), üroloji (4), valiz (8), veteriner (2), viraj (3), vites (11).

İngilizce: cip (2), egzoz (7), jilet22, kek (3), kemoterapi (2), krank, market, 
mayın, mont, radar (2), teyp, tost.

İspanyolca: kanarya, sigara23 (52).

İtalyanca: banko (2), banyo, baston (8), çimento (2), fabrika (4), fatura, 
fırtına, fiyaka, gazete (3), iskonto, jandarma (3), kasa (5), kolonya, kopya, 
korna, koro, kriko, kuzine (9), limonata, lira (4), liste (3), lokanta (2), 
makine (2), manevra (3), marka (3), mola (7), numara (4), pasta, peçete 
(5), pipo, posta24 (4), punt, rampa (11), salam, salça (6), salata, sedye (4), 
sigorta (2), sonda (2), tabela (4), tavla, tornavida, urba25, vazo.

Latince: mart.

Macarca: soba (3), şarampol (2).

Rumca: ahlat, anahtar (9), avlu (23), balyoz, biber, bodrum (7), cibre, 
dikiz (2), domates (11), evlek, fener (2), fırın, fiske, gümrük, istif (5), 
izmarit, kerata26 (2), kiraz (3), kiremit (2), kutu (7), küfe, külüstür, kümes 
(4), lamba (7), marangozhane27, masa (15), muşmula (2), patates (2), 
poyraz, reçine, sünger, takoz, tuğla (2), üstüpü.

Rusça: mazot (5).

Yunanca: kelter28 (3).

Aşağıdaki tabloda bu sözcükler sayı ve oranlarına göre verilmiştir:  

20  Ton I (<tonne) “bin kilogramlık ağırlık birimi”nin adıdır.
21  Ton II (<ton) “konuşmada sesin duyguları belirtecek şekilde çıkması” manasındadır.
22  Amerikalı işadamı King Camp Gillette’in (1855-1932) adından.
23  Kelimenin kökeni konusunda Boz (2011: 23) farklı düşünmektedir. Araştırmacı, köken dilin İtalyanca 

olduğunu ileri sürmektedir.
24  Örneklerden üçü postane birleşiğinde geçmektedir.
25  Aslı roba’dır. Türkiye Türkçesi ağızlarında da yaygın olarak kullanılan bir kelimedir (TDK 2009: 

4255).
26  “Küçüklere sevgiyle söylenen bir sitem sözü” manasındadır.
27  Marangozhane birleşiğinde geçmektedir.
28  “Kulpsuz, yayvan sepet, sele” anlamlarıyla Afyon, Denizli, Isparta, Manisa ve İstanbul’da tespit 

edilmiştir (TDK 2009: 2737).
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Dil Sözcük 
Sayısı

Oranı 
(Yüzde)

Geçiş 
Sıklığı

Oranı 
(Yüzde)

Metindeki 
Oranı (Binde)

Fransızca 284 0,73 870 0,70 0,019
İtalyanca 44 0,11 122 0,10 0,002
Rumca 34 0,08 131 0,11 0,003
İngilizce 12 0,03 23 0,017 0,0005
Almanca 10 0,03 29 0,023 0,0007
İspanyolca 2

0,01
53 0,04 0,0012

Macarca 2 5

0,01 0,0002
Bulgarca 1

0,01
2

Latince 1 1
Yunanca 1 3
Toplam 391 %100 1240 %100 0,0266

Tablodaki bilgilere bakıldığında eserdeki Batı kökenli alıntı sayısında 
Fransızcanın ilk sırada olduğu; ardından sırasıyla İtalyanca, Rumca, 
İngilizce ve Almanca asıllı sözcüklerin geldiği görülmektedir. İspanyol, 
Macar, Bulgar, Latin ve Yunan dillerinden yapılan alıntıların sayısı 
ise azdır. Sayıca İtalyancanın altında kalan Rumca kelimelerin sıklık 
bakımından fazla olması, bunların daha eski ve yaşam tarzına yönelik 
olmasıyla ilgilidir. İspanyolca sigara metinde en sık geçen alıntı olmuştur.

Almanca asıllı sözcüklerin çoğu teknoloji merkezlidir. Bunlar genellikle 
otomotiv, tıp ve silah teknolojisiyle ilgilidir. İçlerinde Türkçeye girişi en 
eski olan kuruş’tur. Bu paranın XVI. asrın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı Devleti’nde kullanıldığı bilinmektedir (Akyıldız 2007: 164). Bir 
tüfek türü olan filinta, ikinci baskısı 1890 yılına tekabül eden Lehce-i 
Osmânî’de kayıtlıdır (Toparlı 2000: 147). Kelimenin argo anlamını, 
Devellioğlu’nun (1958: 88) sözlüğünü esas alarak günümüzden en az üç 
çeyrek asır öncesine götürmek mümkündür. Servet-i Fünûn dergisinin 
326 numaralı sayısında Ahmed İhsan (1313: 211) imzalı makalede görülen 
röntgen, Türk tıbbına ve diline 1800’ün sonunda girmiştir. Peyami 
Safa’nın Mahşer (1924) romanında geçen mavzer’in dilimizle teması, 
XX. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş olmalıdır (TDK 2015: 397, 1345). 
Türkçe Sözlük’ün (TDK 1945) ilk baskısında görülmeyen balata, otopark 
sözcüklerinin, Türkçenin söz varlığına XX. yüzyılın ikinci yarısında katılmış 
olması kuvvetle muhtemeldir. Özön’de (1962) yer almayan dübel, şablon, 
torpido29 kelimeleri Almanca alıntılar içinde en yeni olanlardır

29 Burada kastedilen “otomobillerde içinde sürücü için gerekli şeylerin bulunduğu kapaklı küçük 
bölme”dir.
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Romanda Bulgarca asıllı olduğu tespit edilen tek örnek gocuk’tur. 
Sözcük, Lehce-i Osmânî’de kayıtlıdır (Toparlı 2000: 161). Ayrıca Ahmet 
Mithat Efendi’nin Taaffüf (1895) adlı romanında da geçmektedir (TDK 
2015: 476). Kelimenin sözlüğe girmesi ve bir edebî metinde temsil 
edilmesi, işaret ettiği nesnenin toplumda bir süreden beri kullanıldığını 
göstermektedir. Hâlihazırda bu kelime, standart dil dışında gocuh, kocuk 
gibi değişkeleriyle bazı ağızlarda da işlektir (TDK 2009: 2089, 2893).

Germen dillerinden biri olan İngilizcenin Türkçeyle teması diğer Batı 
dillerine nazaran yenidir. Romana yansıyan örnekler de bu yargıyı teyit 
etmektedir. Eserdeki İngilizce alıntılar genellikle otomotiv, ticaret, silah, 
sağlık, gıda ile ilgilidir. Lehce-i Osmânî’deki (Toparlı 2000: 226) kayıt 
dikkate alındığında bu kelimelerden sözlüklere en erken yansıyanın kek 
olduğu söylenebilir. Türkçe Sözlük’ün (TDK 1945) ilk baskısına bakıldığı 
zaman cip, egzoz, kemoterapi, krank, market, mont, radar, teyp, tost 
sözcüklerinin esere girmediği; buna karşın jilet, kek, mayın kelimelerinin 
sözlüğe yansıdığı görülmektedir. Bugün cip, egzoz, jilet, kek, market, 
mayın, mont, radar, teyp, tost sözcüklerinin toplumdaki kullanım sıklığı 
hayli yüksektir. Bir tıp terimi olan ve Özön’ün (1962) devrin gazete, dergi 
ve kitaplarından faydalanarak hazırladığı sözlükte kemoterapi’nin ise 
Türkçe için daha yeni bir kelime olduğu kesindir. 

Latin dillerinden biri olan İspanyolcanın romanda temsil edildiği iki 
örnek vardır: kanarya ve sigara. Bunlardan ilki, romanda kanarya sarısı30 
isimli bir renk adı teşkilinde kullanılmıştır. Kanarya ve Maderina adalarında 
yabani bir hayat süren kanarya, ispinoz ailesinin en küçüğü olup İspanyol 
denizciler sayesinde Avrupa’ya, oradan da dünyaya yayılmıştır (Ceylan 
2007: 132). Kanarya, ölümü 1747/8 olan Azbî’nin şiirinde de görülmüştür 
(Ceylan 2007: 132). Diğeri ise yaygın bir alıntıdır: sigara. Tütünle 1600’lü 
yılların başında tanışan Osmanlı toplumunun sigara ile ilk karşılaşması, 
Kırım Savaşı’ndan (1856) sonra İngiliz askerlerinin İstanbul’a getirdiği 
cigarette ile olmuştur (Birecik 2003: 600). Kelimenin, o yıllarda hazırlanan 
Lehce-i Osmânî (Toparlı 2000: 345) ve Kâmûs-ı Türkî (Şemsettin Sami 
1317: 756) gibi sözlüklere de girdiği görülmektedir.

Romanda Macarca asıllı iki sözcükle karşılaşılmıştır: soba ve şarampol. 
Isınma aracı soba, XVII. yüzyıldan itibaren Türkçenin söz varlığında takip 
edilebilen bir kelimedir (bk. Tulum 2011: 1614). Şarampol ise Evliya 
Çelebi’de (Kahraman 2011: 400) şarampav şeklinde vardır. İki kelimenin 
de Türkçenin söz varlığına en geç XVII. asrın ikinci yarısında girdiği 
söylenebilir. 

Romanda Latinceden alınma sadece mart sözcüğü vardır. Rumi 
takvimde ilk, miladi takvimde üçüncü ayı karşılayan bu kelimenin 

30  Güncel sözlüklerde bulunmayan bu kelimeyi sözlük yazarlarının dikkatine arz ediyoruz.
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Türkçedeki serüveni, bazı deyim ve atasözlerine de girmiş bulunması 
hasebiyle daha erken zamanlarda başlamış olmalıdır31. Kelime, 1797’de 
tamamlanan Burhan-ı Katı (Öztürk ve Örs 2009: 58) adlı eserde 
geçmektedir. Osmanlı’da 13 Mart 1840 tarihinde uygulamaya konan Rumi 
takvim 1917 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Romandaki tek Rusça kelime 
mazot’tur. Bu kelime ise Türkçe Sözlük’ün (TDK 1945: 401) ilk baskısından 
itibaren sözlüklerdeki yerini almıştır.

Latin dillerinden biri İtalyancadır. Romanda İtalyanca asıllı 44 kelimeye 
yer verilmiştir. Bunlar hayatın hemen her alanıyla ilişkili kelimelerdir. 
Bununla birlikte teknoloji ve ekonomiye dair terimlerin de öne çıktığı 
görülmektedir. Rampa, kuzine, baston, mola romanda diğerlerine 
göre çok kullanılmıştır. Banyo, baston, fabrika, fatura, fırtına, gazete, 
kasa, limonata, lira, lokanta, manevra, marka, numara, pasta, peçete, 
rampa, salata, sedye, sigorta, tavla, tornavida, vazo sözcükleri Lehce-i 
Osmânî’de (Toparlı 2000) görülürken fiyaka, iskonto, jandarma, kolonya, 
kopya, korna, koro, kuzine, kriko, liste, makine, pipo, punt, salam, salça, 
sonda, tabela’nın anılan sözlüğe giremediği tespit edilmiştir. İtalyanca 
alıntılardan tarihi en geriye gidenler, Argenti’de (bk. Adamović 2014: 230) 
kayıtlı salata ile Seydi Ali Reis’in Mir’âtü’l-Memâlik’te (Kiremit 1999: 434) 
yer verdiği urba olmalıdır. Meninski’de (bk. Tulum 2011: 733,  1710) kayıtlı 
fırtına (<fortuna) ve tavla kelimeleri de XVII. asırdan beri izlenebilen 
örneklerdir. Sultan I. Abdülmecit döneminde (1843) darp edilen lira32 
ile gazete’nin de XIX. asrın ikinci çeyreğinden itibaren Türkçenin söz 
varlığına katıldığı söylenebilir. Osmanlı’da 1834 yılından itibaren posta 
teşkilatının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte (Halaçoğlu 1981: 132) 
posta sözcüğünün kullanıma girdiğini, mola (akt. Tietze 2018a: 240) 
sözcüğünün de aynı yıllardan itibaren edebî metinlerden izlenebildiğini 
söylemek mümkündür. 

Türkçenin, Anadolu’da karşılaştığı dillerden biri Rumcadır. İki dilin 
konuşurları Anadolu başta olmak üzere pek çok coğrafyada uzun süre 
birlikte yaşamıştır. Bu nedenle birçok araç gerecin, meyve sebzenin 
Rumcası ile yerleşik yaşam tarzının mimari ve çevreyle ilgili unsurları 
dile yerleşmiştir. Bugün yazı dilinde ve ağızlarda Rumcadan alıntılanmış 
birçok kelime vardır. Romana yansıyanlar, sözlükte bulunanların yaklaşık 
%8’idir. Osmanlı âlimi Molla Fenârî’nin (1370-1431) ismindeki Fenârî 
nisbesinden, fener (<fenar) kelimesinin dilimize Anadolu’ya yerleşme 
mücadelesinin sürdüğü tarihlerde girdiği anlaşılmaktadır (bk. Aydın 
2005: 245)33. Anahtar sözcüğü, Mesud Bin Ahmed’in 1349 yılında 

31 Sözlerden bir kısmı şöyledir: mart ayı dert ayı, mart içeri pire dışarı, mart çıkmadıkça dert çıkmaz, 
mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır, mart dokuzu, mart dokuzunda çıra yak bağ buda, 
mart havası, mart havası gibi, mart kedisi, mart martladı tavuk yumurtladı, mart kuruluk nisan 
yağmurluk gibi.

32 Kâğıt paradan önce kullanılan bu Osmanlı parasına sarı lira denmiştir. “7 gram ağırlığındaki altın 
sikke”nin adı olan sarı lira hâlen kullanılmaktadır.

33 Bugün dilimizde fener kelimesiyle teşkil edilmiş birçok deyim ve birleşik vardır: fener balığı, fener 
çekmek, fenersiz yakalanmak, gündüz feneri, hayalî fenere dönmek, deniz feneri, feneri nerede 
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tercüme ettiği Süheyl ü Nev-bahâr (bk. Cin 2012: 433) isimli mesnevide 
14 kez geçmektedir. Floransalı diplomat Argenti’nin (bk. Adamović 2014) 
notlarına bakıldığında avlu, fırın, gümrük, kiraz34, kutu ve kümes’in XVI. 
yüzyılda Türkler tarafından kullanıldığına şüphe yoktur. Meninski’deki 
(bk. Tulum 2011) bilgiler, bunların yanında biber, cibre, evlek, istif, 
kiremit, muşmula, sünger, tuğla sözcüklerinin 1600’lü yıllarda bilindiğini 
tanıklamaktadır. Kitâb-ı Bahriye’de (akt. Tietze 2002 ve 2018a) geçen 
ahlat, biber ve poyraz; bu örneklerin en geç XVI. yüzyılın başlarından 
itibaren Türkçede kullanılmaya başladığına işaret etmektedir. Tietze’nin 
(2018a: 152) aktardığı nota göre, masa kelimesi ve gösterdiği eşya, XIX. 
asrın ortalarında hayatımıza girmiştir. 

Türkçenin Batı dilleriyle olan temasında yoğunluğun yaşandığı dil, 
hiç kuşkusuz, Fransızcadır. Türklerin Anadolu’da Batı toplumlarıyla XI. 
asırdan itibaren başlayan teması daha çok ticari düzeyde gerçekleşmiştir. 
İtalyanlar ve çeşitli Balkan topluluklarıyla yaşanan temasların sosyal 
hayata yansımaları yok denecek kadar azdır. Fakat XIX. asırda vuku bulan 
kimi olayların toplum hayatına ve dolayısıyla dile büyük yansımaları 
olmuştur. O yıllardan itibaren “özenti” alıntısı şeklinde nitelendirilebilecek 
pek çok Fransızca kelime Türkçeye girmiştir. Başlangıçta belirli alanlarla 
sınırlı olan kelime geçişinin sonraki yıllarda bilim ve teknikteki gelişmelere 
bağlı olarak tıp, otomotiv, iletişim başta olmak üzere birçok alana sirayet 
ettiği görülmektedir35. 

Eldeki romanda 284 farklı Fransızca kelimenin kullanıldığı görülmüştür. 
Bunlar XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebî yahut ilmî eserlere 
girmeye başlamıştır. Söz gelimi, apartman kelimesi Namık Kemal’in (bk. 
Tansel 1967: 185) 1870 tarihli bir mektubunda, ceket (<caket) Ahmet Mithat 
Efendi’nin 1887 tarihli Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr romanında (bk. 
TDK 2015: 232) geçmektedir. Elektrik, telgraf 1830’lu yıllarda çıkarılan 
ilk Türkçe gazetede (Özön 1962: VI); depo, doktor, istasyon, kilometre 
Ahmet Mithat Efendi’nin 1877-78 senelerinde kaleme aldığı iki ciltlik 
Üss-i İnkılap (Uysal 2013) isimli tarih kitabında geçmektedir. Pantolon 
kelimesi de XIX. asrın ikinci çeyreğinden itibaren takip edilebilmektedir 
(Tietze 2018b: 287). Bugün en çok kullanılan iletişim aracı durumundaki 
telefon, ülkemize gelişinden bir yıl sonra Ahmet Mithat Efendi’nin 
Dürdâne Hanım (1882) romanına girmiştir. Akademik ve akademisyen 
kelimelerinin kökü durumundaki akademi Lugât-ı Ecnebiyye’de (Ahmed 
Hamdi 1325: 9), fotoğraf ve kablo kelimeleri Kâmûs-ı Türkî’de (Şemsettin 
Sami 1317: 1008, 1013) kayıtlıdır. Günümüzün en yaygın alıntılarından 

söndürdün gibi. Örnekler sözcüğün dilimizdeki işlevselliği yanında Türkçedeki seyri hakkında da fikir 
vermektedir.

34  Kiraz, Hacı Paşa’nın XIV. asırda yazdığı Müntahab-ı Şifâ (Önler 1999: 16) adlı eserde geçmektedir.
35  O dönemde Türkçe-Fransızca ilişkisinin dile yansımalarını görmek için Recaizade Mahmut Ekrem’in 

Araba Sevdası (1898) isimli romanı okunabilir.
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olan üniversite sözcüğünün dilimizdeki geçmişini, Ahmet Rasim’in 1926 
tarihli Muharrir Bu Ya (bk. TDK 2015: 1601) isimli eserinden hareketle XX. 
asrın başlarına götürmek mümkündür. En eski alıntılar ise Meninski’nin 
(Tulum 2011: 1444) “gemi sahibi, gemi reisi” karşılıklarıyla verdiği patron 
ile Seyahatname müellifi Evliya Çelebi’nin zikrettiği portakal (akt. Özön 
1962: V) olmalıdır. Fransızca kelimeler arasında, yakın zamanlarda 
yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak Türkçenin söz 
varlığına girmiş biyopsi, lenfoma, onkoloji, radyo, televizyon gibi “ihtiyaç” 
alıntıları da vardır:

Sonuç

Türkçe çeşitli dillerden alınmış sözcüklerin görülebileceği bir dildir. Türkçe 
Sözlük’ün (TDK 2011: 2674) son baskısındaki verilere göre dilimizde en 
az 30 dilden kelime vardır: Arapça 6.516, Fransızca 5.540, Farsça 1.375, 
İtalyanca 607, İngilizce 518, Rumca 448, Almanca 105, Latince 68, Rusça 
39, Yunanca 37, İspanyolca 31, Ermenice 24, Bulgarca 22, Macarca 15, 
Japonca 13, Moğolca 12, İbranice 8, Fince 2, Malayca 2, Portekizce 2, 
Soğdca 2, Arnavutça 1, Fince 1, Korece 1, Sırpça 1, Slavca 1. Bu dillere 
ait kelimelerin toplamı 15.391’dir. Ayrıca sözlükte muhtelif köprü diller 
vasıtasıyla Türkçeye Amerika, Brezilya, Madagaskar, Maldivler yerlilerinin 
dilinden girmiş az sayıda kelimenin olduğu belirtilmiştir. Bu durumda 
sözlükte en az 15.400 alıntı kelimenin yer aldığı söylenebilir. Kelimelerin 
7.929’u (%51) Doğu, kalanı (%49) ise Batı dillerinden geçmedir. Sarı’nın 
(2008: 44) aktardığı bilgilere göre 1901 tarihli Kâmûs-ı Türkî’de bu 
rakamlar çoktan aza olacak şekilde şöyledir: İtalyanca 307, Fransızca 224, 
Rumca 122, Yunanca 118, İngilizce 26, Latince 26, Almanca 5. Aradan 
geçen yüz on yıl içinde sözlüğe yansıyan Fransızca kelimeler 25, Almanca 
kelimeler 21, İngilizce kelimeler 20, Rumca kelimeler 4, İtalyanca kelimeler 
ise 2 kat artmıştır. Rumca sözcüklerin sayısındaki çoğalma, yeni alıntılarla 
değil daha önce dile yerleşen örneklerin sözlüğe eklenmesiyle gerçekleşmiş 
olmalıdır. Yunanca kelimelerin sayısındaki azalma ise kökeni daha 
önce Yunanca olarak gösterilen örneklerin daha sonra Rumca şeklinde 
değiştirilmesiyle ilgilidir36. 

Romandaki Batı kökenli sözcüklerin oranı, TDK’deki sıralamayla büyük 
ölçüde benzerlik göstermektedir. Sözlükte sayıca Rumcadan fazla olan 
İngilizce alıntıların romanda bu dilin gerisinde kalması, metnin türüyle, 
yani edebiyat eseri oluşuyla ilgilidir. Türkçenin söz varlığına yansıyan 
İngilizce sözcüklerin daha çok terim niteliğinde olduğu dikkate alındığında 
bunların bir edebî metne girişinin sınırlı düzeyde kalacağı muhakkaktır. 

36 Türkçe sözlüklerde ve bazı kaynaklarda kimi kelimelerin kökeni konusunda Yunanca-Rumca 
karmaşası vardır. TDK’nin (2011) Rumca gösterdiği bazı kelimeler Tietze (2002, 2009), Çağbayır 
(2007) ve Doğan’da (2011) Yunanca olarak kaydedilmiştir. Avlu, evlek, fener gibi birçok kelime bunun 
örneğidir. 
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Romanda kaynak dildeki şekliyle yazılan bir örnek yoktur. Alıntıların 
tümü Türkçeye yerleşmiş biçimiyle kullanılmıştır. 

Alıntıların hepsi anlamlı kelimelerdir. İçlerinde edat, bağlaç türünden 
görevli bir sözcük yoktur. Büyük çoğunluğu isim olan alıntılar arasında 
sıfat göreviyle kullanılanlar şunlardır: akademik, biyografik, filinta, gri, 
komik, lastik, milimetrik, organize, plastik, protez. Bir sözcük (normal) 
ise zarf işlevindedir. Almanca asıllı filinta dışındaki örnekler Fransızca 
kökenlidir. 

Romandaki Batı kökenli alıntıların hemen hepsi “kültürel söz varlığı” 
türündendir. Toplumun akasya, domates, kiraz, patates bitkileriyle 
tanıştığı yer ve tanışma zamanı dikkate alınınca bu bitki adlarının da 
“kültürel söz varlığı” grubunda ele alınması uygun olacaktır. Romanda 
temel söz varlığı kategorisinde değerlendirilebilecek örnekler doktor ve 
gri’dir. Doktor için Türkçede İslamiyet’ten önce emci, otacı, atasagun 
kelimeleri kullanılmıştır. İslam dininin kabulünden sonra yerli kelimeler 
terk edilmiş, Arapça hekim sözcüğü kullanılır olmuştur. Türkçenin 
doktor kelimesiyle tanışması, Osmanlı toplumunun Batılılaşma sürecinde 
gerçekleşmiştir. Renk adı olan gri’nin de Türkçe Sözlük’ün ilk baskısında 
(bk. TDK 1945: 233) yer aldığı görülmektedir.

Romandaki alıntılara topluca bakıldığı zaman bazı örneklerin, 
toplumun yeni bir varlık, eşya yahut kavramla karşılaşması sonucunda 
Türkçeye girdiği anlaşılmaktadır. Yazarın romanda yer verdiği Almanca, 
Fransızca, İngilizce ve İspanyolca kelimelerin bir bölümünü bu grupta 
değerlendirmek mümkündür. Bu dillerden geçen kelimelerin bir kısmı 
sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerin sonucunda alınmış örneklerdir. 
Eserdeki Bulgarca, İtalyanca, Macarca, Rumca, Yunanca asıllı sözcüklerin 
coğrafi nedenlerle Türkçeye geçtiği söylenebilir. Kuşkusuz, bunların 
içinde toplumun yeni bir nesneyle tanışması yahut ticari, siyasi ve içtimai 
gelişmeler sonucunda dilimizin söz varlığına girmiş örnekler de vardır. 

Yaklaşık 46.000 sözcüğün bulunduğu romanda Batı kökenli alıntıların 
oranı %3’ün (0,0266) altındadır. 241 sayfalık eserde sayfa başına düşen 
alıntı sözcük sayısı 5’in (5,14) biraz üstündedir. Bu rakamlar, Batı kökenli 
dillerle bin yıla yakın bir temasa sahip Türkçe için yazı dili bağlamında 
endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını göstermektedir. Alıntı 
sözcük sayısındaki azlık, Fethi Naci’nin ifadesiyle “temiz bir Türkçeyle” 
yazan ve her fırsatta Türkçeyi iyi kullanmaya çalıştığını söyleyen Toptaş’ın 
dil anlayışının bir sonucu olarak düşünülebilir37. Mamafih yazar hakkında 
genel hükümlere ulaşılabilmesi için diğer eserlerinin de incelenmesi 
gerekmektedir. Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, dilimize 
son yıllarda giren alıntı sayısının hayli az olmasıdır. Alıntıların çoğunun 
Türkçedeki hikâyesi Cumhuriyet öncesinde başlamıştır. 

37  https://www.hurriyet.com.tr/dogan-hizlan-sincanda-roman-sesiyle-uyanmak-39132676
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Batı kökenli alıntıların Türkiye Türkçesindeki  tarihî seyrini  anlaya-
bilmek için Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış metinler başta olmak üzere 
böyle sözcüklerin görülebileceği tıp, tarih, seyahatname, sefaretname tü-
ründeki eserlerle Tanzimat döneminden itibaren çıkan gazete ve dergile-
rinin taranması yararlı olacaktır. Bu metinlerde geçen bitki, hayvan, araç 
gereç isimleri birçok alıntının dilimizdeki hikâyesine ışık tutacaktır. Daha 
evvel Andreas Tietze ve Hasan Eren’in başlattığı ağızlardaki yabancı un-
surları belirleme çabalarının sürdürülmesi, Türkçedeki Batı kökenli söz-
cüklerin geçmişini anlamaya yardımcı olacaktır.

Kısaltmalar 
akt.  : Aktaran
bk.   : Bakınız 
bs.  : Baskı, basım
C  : Cilt
çev.  : Çeviren
s.  : sayfa
S  : Sayı
TDK    : Türk Dil Kurumu
TTK  : Türk Tarih Kurumu
vb.  : ve benzeri 
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İstiklal Marşı’nın Dilinde Yaşayan 
Anlamlandırma Dünyası

The World Of Meaning In The Language Of Turkish National Anthem

Özgür Kasım AYDEMİR*

Öz

İstiklal Marşı, Türk milletinin kültürüne ve tefekkür birikimine bağlı, tarihî 
köklere dayalı kadim medeniyet tasavvuru üzerine inşa edilmiş bir metindir. 
Bu yönüyle, başta eserin şairi Mehmed Âkif Ersoy olmak üzere, bestekârı 
Osman Zeki Üngör sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları içerisinde 
değil Türk milletinin kültür ve gönül coğrafyasında da sahiplenilerek 
yaşatılmaktadır. Makalede, müzikal unsurlar değerlendirilmemiş olup eserin 
dilinden hareketle, genelde dilbilimin ve felsefenin özelde ise anlambiliminin 
ve dil felsefesinin sınırları içerisinde incelemeye dayalı değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Böylelikle, Mehmed Âkif Ersoy’un kendisini sahibi olarak 
görmediği millî belleğin ve iradenin edebî yansıması olan İstiklal Marşı’nın 
anlam odaklı dilbilimsel özellikleri ve zenginlikleri betimlenmeye ve 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstiklal Marşı, Mehmed Âkif Ersoy, Türk Dili, Dilbilim, 
Anlambilim.

Abstract

The Turkish National Anthem is a national text built on the legacy of ancient 
civilization based on historical roots, based on the culture and accumulation 
of the Turkish nation. In this aspect, particularly the work of the poet Mehmet 
Âkif Ersoy, including, composer Osman Zeki Üngör are also kept alive 
only by appropriating the cultural and geographical heart of the Turkish 
nation, not in the political borders of the Republic of Turkey. In the article, 
musical elements were not evaluated and based on the language of the work, 
evaluations were made within the in generally limits of linguistics and 
philosophy, and specially semantics and philosophy of language. Thus, the 
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meaning-oriented linguistic features and richness of the National Anthem, 
which is the literal reflection of the national memory and will, which Mehmet 
Âkif Ersoy does not see as the owner, was tried to be described and evaluated.

Key Words: National Anthem, Mehmed Âkif Ersoy, Turkish Language, 
Linguistics, Semantics.

Giriş
Milletimizin istiklali uğruna ölümsüzleşen aziz şühedaya minnet ile...

Millî marşlar, bağımsız devlete sahip olmanın bildirgesi olduğu kadar, 
devletin temel değerlerini ve kurucu iradesini de edebiyat ve müzik gibi 
iki sanat dalının kesişiminde sunabilen kolektif bilinç habitusudur. Bu 
doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı olan “İstiklal Marşı” 
da devletin millî, manevi dayanaklarını gerekçeli olarak Türkçenin 
imkânlarından yararlanarak ifade etmiş ve Türkçenin yankılandığı her 
coğrafyada (hatta İstiklal Marşı, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne kalben 
yakınlık duyup saygı besleyen ancak farklı ülkelerin sınırları içerisinde 
yaşayan Türkler tarafından değil uluslararası ilişkiler bağlamında devletin 
resmî teması vesilesiyle en azından ilgili programlarda icra edilmektedir.)    
1921’den günümüze sahiplenilerek okunagelmiştir. Bu sahiplenişin başlıca 
gerekçesi, bir anlamda kurucu iradeyi temsil eden Türk milletinin Türkiye 
Cumhuriyeti devleti dışında da yaşatılan düşünsel ve kültürel varlığıdır. 
Nitekim İstiklal Marşı, milletin kültürüne ve tefekkür birikimine bağlı, 
tarihî köklere dayalı kadim medeniyet tasavvuru üzerine inşa edilmiş millî 
bir metindir. Bu yönüyle, başta eserin şairi Mehmed Âkif Ersoy olmak 
üzere, bestekârı Osman Zeki Üngör sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi 
sınırları içerisinde değil Türk milletinin kültür ve gönül coğrafyasında 
da sahiplenilerek yaşatılmaktadır. Ancak makalemizde müzikal unsurlar 
değerlendirilmemiş olup eserin dilinden hareketle, genelde dilbilimin ve 
felsefenin özelde ise anlambiliminin ve dil felsefesinin sınırları içerisinde 
incelemeye dayalı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Böylelikle, Mehmet 
Âkif Ersoy’un kendisini sahibi olarak görmediği millî belleğin ve iradenin 
edebî yansıması olan İstiklal Marşı’nın anlam odaklı dilbilimsel özellikleri 
ve zenginlikleri betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bir 
devletin bağımsızlığı, kurucu iradenin özgün (Türk milleti için aynı zamanda 
köklü sıfatını da kullanabiliriz) anlamlandırma evreninin de bağımsızlığı 
demektir. Bu yönüyle “Tüm tarih, tüm kültür dünyası, anlamdaki 
yorumdan yorumdaki anlama gidiş ve geçişlerce belirlenmiştir. İnsan 
olmak anlam yaratmak, yaratılan anlamların yöneliminde yaşamak, 
yaşananları yorumlamaktır. Bu ise insan için bir dil yaratmak ve 
yarattığı dil ile kendi dünyasını kurmakla aynı şeydir (Özlem 2009: 35).”    

Mehmed Âkif Ersoy, yakın kökleri Özbekistan’ın önemli ve tarihî 
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medeniyet merkezlerinden Buhara’ya dayanan Emine Şerif Hanım ile 
aslen Kosova’nın İpek şehrinden olan İpeklizâde Tahir Efendi’nin oğlu 
olarak belirtilen coğrafyaların da can verip beslediği dönemin başkenti 
ve kültür merkezi İstanbul’da 20 Aralık 1873’te dünyaya gelmiştir. 
Emperyalizmin iç ve dış paydaşları ile birlikte Osmanlı Devletine yönelik 
işgal ve yağma faaliyetlerini yoğunlaştırmış oldukları bir dönemde, kendi 
kimliğini öz değerleri üzerine inşa eden ve bundan asla ödün vermeyen 
Mehmed Âkif, Türkçenin ve Türk edebiyatının güçlü bir temsilcisi olduğu 
kadar tarihin her döneminde hürriyet ve erdem timsali olmasına rağmen 
yok edilmeye çalışılan Türk kültürünün de müstesna bir savunucusu ve 
hizmetkârı olmuştur. Bu doğrultuda sarsılmaz bir imanla mücadele eden 
ve bu uğurda mücadele etmenin faziletine inanmış bir dava adamı için, 
kendisinin mahir olduğu edebiyat da belirtilen bağlamda bir işlev ve 
öneme sahiptir. Şiirlerini Safahat adlı kitabında toplayan Mehmed Âkif, 
kendisinin “istiklal şairi” olarak anılarak mukaddes bir ölümsüzlük kapısını 
aralamasına sebep olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İstiklal Marşı’nı, 
eserin kendisine değil millete ait olması kanaatiyle kitabına almamıştır. 
Şüphesiz ki; emperyalist saldırılar altında milletini, yeni ve bağımsız bir 
devlet yapılanması altında örgütleyerek İstiklal Marşı’nın yazılabilmesi 
sonucuna zaferle ulaştıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kurucu felsefesine katkı 
sunmuş mütefekkir, devlet adamı ve edebiyatçı kimliklerine de sahip olan 
dönemin Maarif Nazırı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in de Türk milletinin 
“İstiklal Marşı” ile bütünleşmesinde özel ve öncü bir yeri vardır. Bilindiği 
üzere İstiklal Marşı’nın seçimi, öncelikle devlet eliyle düzenlenmiş olan ilk 
yarışmaya dayalı olarak başvuruda bulunulan 724 eserin de birinciliğe layık 
görülmemesiyle sonuçlanmıştır. Bu noktada Türk Ocakları’nın uzun yıllar 
genel başkanlığını da üstlenmiş olan dönemin Maarif Nazırı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver’in özel gayreti sonucunda 500 liralık ödül dolayısıyla 
yarışmaya katılmayarak bu uğurda bir ödülün verilmesini doğru bulmayan 
Mehmed Âkif, yarışmaya katılmaya ikna edilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki görüşmelerde, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde, Taceddin 
Dergâhı’nda ve evinde (“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım” 
mısrasıyla başlayan kıtasını uykudan uyanıp yer yatağının yanındaki 
duvara kurşun kalemiyle yazacak kadar kendini bu sorumluluğa adamıştır) 
yazdığı İstiklal Marşı 7 Şubat 1921’de tamamlanmıştır (Çağbayır 2009). 
Eserin seçimi Hamdullah Suphi Tanıöver’in de üye olarak yer aldığı ve 
başkanlığını Gazi Mustafa Kemal’in yürüttüğü komisyonda birinci seçilen 
eser sonucu Mehmet Âkif öncesinde aldığı kararın gereği olarak ödülü 
almayıp Müslüman kadınların ve çocukların eğitimi ve iş bulması amacıyla 
bağışlamıştır. Nihayetinde, kahraman ordumuza ithaf edilen eser, “millî 
hatip” unvanı ile anılan Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde coşkun alkışlar altında iki kez okunarak 12 
Mart 1921’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İstiklal Marşı olarak kabul 
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edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî, millî marşı olmasının 
yanında ülke sınırları dışındaki gönül coğrafyasında da müstesna bir 
değerle, saygıyla ve coşkunlukla okunan İstiklal Marşı, bu benimsenme 
ile yaklaşık 100 yıldır bütün Türk milletince sahiplenilmiş bir kimlik 
bildirgesi ve kültür hazinesi niteliğindedir. Bu doğrultuda, çalışmada Türk 
kültür hazinesi olarak değerlendirilebilecek olan “İstiklal Marşı”nın anlam 
dünyası üzerine dilsel veri tabanı ile sınırlı olmak kaydıyla dilbilim ve 
felsefe ekseninde çözümlemelerde bulunulmaya çalışılmıştır.

İnceleme ve Değerlendirme

Yeni kurulmuş olan devletin bağımsızlığının (müzikle bütünleşmiş) 
edebî temsilcisi niteliğindeki İstiklal Marşı, yukarıda da ifade edildiği 
üzere “kahraman ordumuza” ithaf edilmiştir. Bu yönüyle eserdeki ilk 
anlamsal vurgu sadece ordu-millet bütünlüğüne değil, “ordu-millet-devlet 
bütünlüğü”nedir. Bütünlüğün kilit noktası, milletçe ve onun meydana 
getirdiği siyasi teşekkül olarak devletçe de “ordumuz” kavram alanıdır. 
(Bizim) Ordumuz sahiplenmesiyle belirtilen inşa edici ve bütünleştirici 
gücün en önemli vasfı -ithafta da belirtildiği üzere- kahramanlığıdır. 
İstiklal Marşı, ithaf ifadesini de barındırdığı için belirtilen anlam alanının 
sonrasında başlamaz; bu anlam evreni onun başlangıcını oluşturmaktadır. 
Başlangıç, giriş yahut ilk ifade, gerek iletişim felsefesinde gerekse işlevsel 
anlambilim kuramlarında da belirtildiği üzer güçlü bir özgül ağırlığa 
sahiptir1. Güzel sanatlar alanında veya günlük iletişimsel kurguda başlığa, 
ilk ifadeye, ilk görüntüye vs. ilk anlambirime verilen önem de bir anlamda 
belirtilen önemin tezahürü olarak değerlendirilebilir.

Kahraman ordumuza ifadesi ve ithafı ile bir anlamda; ordu, millet ve 
devlet bütünlüğünün aslî unsuru olarak seslenen milletin (Zira İstiklal 
Marşı’nın sahibi Âkif’in ifadesiyle “millet”tir.) eş kimliği olan ordusuna 
yüklediği en temel vasıf olan kahramanlığın doğal sonucu olarak öncelikle 
korkulmaması gerektiği vurgulanmış olmaktadır. Kahraman orduya 
sunulan İstiklal Marşı, tıpkı muhtaç olunan kudreti bir başka yerde 
aramanın beyhudeliğini bildiren Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabe’sinde olduğu üzere güçlü bir öz güven telkini barındırmakta 
ve “Korkma!” haykırışıyla başlamaktadır. Böylelikle istiklalin kapısı, 
kahraman ordumuzun korkusuzluğu ile aralanmaktadır.

İlk kıtada sahiplenme yönüyle de bakiliği vurgulanan sancağın sahibi, 
aynı kıtada yine sahiplenilerek aidiyet bilinci ve bütünlüğü ile tasavvur 
edilerek belirtilmiş olan “milletim” kavram alanıdır. İkinci kıtada ise millet 
adlandırmasının kavramsal karşılığı sınırlandırılarak, müphemlikten 
arınmış hâlde, bağımsızlık uğruna kanlarını dökmüş, canlarını vermiş olan 
“kahraman ırkım” adlandırmasıyla açıkça tanımlanmıştır. 

1  Ayrıntılı bilgi için bk. Açıkgöz 1997 ve Bourdieu 1991.
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Bayrak, bağımsız vatan toprağının yönetimsel karşılığı olan devletin 
temsilcisidir. Bu doğrultuda İstiklal Marşı’nın ilk kıtasında devletin 
sahibi ve varlık gerekçesi olan “millet”, temel özellikleri arasındaki “ocak 
tüttürmesi”, “Hakk’a tapması” gibi tarihî kültür kodlarıyla vasıflandırılarak 
bir anlamda bütüncül tarih anlayışı ile yeni devletin derin köklerine vurgu 
yapılarak anılmıştır. Nitekim tarihî kültür kodları üzerinden bildirilen bu 
kararlılık, İstiklal Marşı’nın ilk beyti olan “Korkma, sönmez bu şafaklarda 
yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.” 
ifadesinde de son beyti olan “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.” ifadesinde de bir anlamsal 
bütünlük içerisinde ilk ve son manzum sözceleri oluşturmaktadır.  

İstiklal Marşı’nın anlam odağındaki kültür kodlarına yönelik olarak 
kullanılan şu sözler, geçiş değerleri ve bağlamları ile işlevsel bir veri 
niteliğindedir:

İfade Geçiş Değeri ve Özel Bağlam
Korkma 2 (sadece olumsuzluk ekiyle)
Kurban ol- 1 [bayrak(la temsil edilen mukaddesat) için]
Milletim 4 (1. teklik kişinin sahiplenmediği bir kullanım bulunmamaktadır.)
Irkım 2 (1. teklik kişinin sahiplenmediği bir kullanım bulunmamaktadır.)
Vatan+ 3 (“cennet vatan” ifadesi 2 kez, 1. teklik kişinin sahiplendiği 

“vatanım” ifadesi 1 kez kullanılmıştır.)  
Yurdum 3 (1. teklik kişinin sahiplenmediği bir kullanım bulunmamaktadır.)

 

Emredici bir üslupla korku kelimesinin sadece bir anlamda değillemesi 
olan korkusuzluk merkezli anlam eşiğiyle başlayan İstiklal Marşı’nda, dine 
dayalı bir karşılığa sahip olup bir kez kullanılmış olan “kurban ol-” ifadesinin 
tek gerekçesi, bağımsızlıkla varlık alanını oluşturabilecek bayraktır. Bu 
yönüyle, bayrakla somutlanarak temsil edilen mukaddesatın istiklali 
uğruna kurban olmak olumlulanmaktadır. Dört kez kullanılan millet ve 
iki kez kullanılan ırk sözcük kökleri sadece birinci teklik kişi iyelik ekiyle, 
yani ben merkezli sahiplenici özne ile anılmaktadır. Dolayısıyla İstiklal 
Marşı’nın anlam evreninde modernizmin cazip ötekiliği bir tarafa, çokluk 
kişi eklerine dayalı topluluk göndermesi dahi bulunmamaktadır. Özne, 
kenetlenmiş birliktelikten öte vahdet kavram alanı etrafında “yek vücud” 
bir kurgu ile sunulmuştur ki bu da insanın konumlanışı bağlamında doğu-
batı ontolojik farklılığının özgün bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Aynı doğrultudaki birinci teklik kişi ile imlenen özne, İstiklal Marşı’nda yurt 
kavramını da bütünlükle, paylaşmaksızın sahiplenecek kadar muktedirdir, 
faildir. Bu yönüyle yine özne modernist düşüncenin üretimi olan kitle 
formuyla değil “ben”liği ile ele alınmış ve edilgen değil etken bir yapıda 
sunulmuştur. Bir anlamda özne/insan kavram alanı, modernist saldırılar 
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karşısında bilinçle inşa edilmiş İstiklal Marşı’nda konumlanarak Kurtuluş 
Savaşı’nın izdüşümünü medeniyet tasavvuru bilinci ile oluşmuştur.  

Doğrudan kişi adlarının geçmediği İstiklal Marşı’nda yer alan zamirlerin 
kullanımı da anlamsal çözümlemede önemli bir dilsel veri özelliğine sahiptir. 
Teklik kişi zamirlerinin 14 kez kullanımına karşın metinde çokluk zamirleri 
kullanılmamıştır. Bir anlamda çoğulculuk karşısında tek vücut hâlini 
almış ordu-millet-devlet yapılanması teklik kişi zamirlerinin kullanımıyla 
da desteklenmiştir. Beş kez kullanılmış olan ben kişi zamiri sadece ilgi 
ekli hâliyle metinde yer alarak tamlayan işleviyle kullanılırken “benim” 
tamlayanlarının tamlananları ise “milletim (3 kez), “iman dolu göğsüm 
gibi serhaddim” (1 kez) ve “yurdum” olmuştur. Bu bağlamda sahiplenme 
ilişkisi vurgulanan 1. teklik kişi zamirinin sahip oldukları yine mukaddesat 
unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. “Sen” ve “sana” ifadelerinin üçer 
kez kullanıldığı metinde 3. teklik kişi zamiri olan “o” ise millet, bayrak ve 
Allah ile birer kez ilişkilendirilerek metinde işletilmiştir ki bu doğrultuda 
öznenin maddi evrende değil de manevi evrende konumlanışı, semantik 
bağlamda tutarlı bir bütünlük arz etmektedir. 

Milletin fertleri bir kez de Türkçe kökenli “arkadaş” adlandırmasıyla 
karşılanmıştır. Bu doğrultuda milletin fertlerinin temel özelliklerinden 
birisinin de birbirlerine arkasını dönecek kadar güven duymaları yönüyle 
emin olmaları töre ve din ile de desteklenebilecek kimlik kodları ile 
vurgulanmıştır. 

Ortak anlam evreni içerisinde işletilen kelimeler ile geçiş değerlerini 
müteakip tabloda görebilmekteyiz:

Kelime Kullanım Değeri Kelime Kullanım Değeri
Şehid (oğlu) 1 Ezan 1
Şüheda 3 Din 1
Toprak 2 Secde 1
Fışkır- 2 Tap- 1
Ruh 2 Hürriyet 1
Hüda 1 Hür 3
İlah 2 Irkım 2
Hakk 3 Kan+ 3
İman 1

“Şehid oğlu” ifadesi birlikte kullanıldığı nida unsuruyla da anlamca 
desteklendiği üzere, bu özellik, muhatabın ayırt edici vasfı olarak 
kullanılırken aynı zamanda seslenilen milletin fertlerine yönelik 
köken bilincinin mukaddes bir mertebe ile olan bağı ve devamlılığı 
da vurgulanmıştır. Zira iki kez kullanılmış “toprak” kelimesi, her iki 
kullanımında da şühedayı barındırması yönüyle mukaddes ve müşfik bir 



İstiklal Marşı’nın Dilinde Yaşayan Anlamlandırma Dünyası

35

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 29: 29-38

manevi imge olarak kullanımıyla, belirtilen anlamsal kurguyu bütünlemiş 
ve güçlendirmiştir. “Fışkır-” kelime tabanı ise, belirtilen bağlamdaki 
geçmişin, gelecek zamana yönelik de aynı coşkunlukla var olacağına 
yönelik ümit ve güven telkini işleviyle anlamlandırılabilmektedir. Nitekim 
gelecek ve geniş zaman formlarıyla olan kullanımı ile, bir anlamda, baki 
olan itici unsur olan maneviyatı zaman üstünlüğü de belirtilmiştir. 

“İbadet et-” yerine Türkçe kökenli “tap-” adlandırmasının kullanıldığı 
İstiklal Marşı’nda belirtilen eylemin tek muhatabı ise Hüda, İlah ve Hakk 
kelimeleri ile karşılanmıştır. Bu ifadelerin seçimini göstergebilimsel 
bağlamda Charles S.Perce ya da Roland Barthes temelindeki bir gösteren-
gösterilen ayrımıyla değerlendirmenin öncesinde ve üstünde kendine has 
bir tür yorumbilim geliştirmiş olan Paul için Ricoeur2’un sembol ve onun 
anlambilimsel kesiti terimleriyle ilişkilendirebiliriz. Anlam evreninin 
eskicil kategorisyanonlarının kesinlik ve derinlik oluşturucu farklı kavram 
alanları ayırdına katkı sunduğunu belirten Ricoeur (2007: 73), (İstiklal 
Marşı’nın manevi anlam habitusunu oluşturan kelime kadrosunda 
da kullanıldığı üzere) için “sembolik anlam yalnızca aslî anlamı –bu 
aslî anlam artı anlama ulaşmamızın yegâne aracıdır- yoluyla ikincil 
anlamına ulaşabileceğimiz şekilde oluşur. Sonuçta aslî anlam, anlamın 
anlamı olarak ikinci anlamı verir. Bu özellik sembol ile alegori arasındaki 
farklılığı işaret eder. Alegori işini bitirir bitirmez elimine edilebilen retorik 
bir işlemdir.” Sembolik kullanımın köken ve soyutluk bağlamlı özgünlüğü 
itibariyle, İstiklal Marşının retorik terimi ile, bu marş ile bağımsızlığını 
anlamlandıran milletin de retor terimi ile anılması mümkün değildir. Bu 
yönüyle bilgiye ve hatta özgün, derinlikli bilgisi dolayısıyla bilgeliğe verilen 
değerle örtüşen bir medeniyet tasavvurunun devamı iradesi de eserin 
dilinde yaşatılmaktadır.    

Âkif, İstiklal Marşı’nın bir anlamda yazılma gerekçesi olan hürriyet 
kavramını da metnin bütünlüğüyle uyumlu olarak, başlangıcı “ezel” 
kelimesiyle ifade edilen köken bilinci üzerine kullanmıştır. Hürriyet 
olmadan yaşamanın dahi gerçekleşemeyeceği metnin tamamında 
vurgulanmıştır. Üç kez geçen “hür” kelimesi, her üç işletim bağlamında 
“yaşa-” fiil köküyle kullanılmıştır. “Yaşa-” fiil kökü ise anlatılan geçmiş 
zaman eki, görülen geçmiş zaman eki ve geniş zaman eki ile kullanılmıştır. 
Bu doğrultuda, uzak geçmişte ve müşahede edilen yakın geçmişte var olan 
hürriyetin bir ara tehlikeye girmiş olmakla birlikte, tüm zaman formlarına 
hükmeden geniş zaman kullanımıyla daimi varlık alanı vurgulanmıştır. 

“Irk” kavramının “ırkım” kelimesiyle sahiplenilmiş kullanımıyla birlikte 
kan 3 kullanımında ise (kanlarım, kanlarımız, kanlı yaşım) helal edilmesi 
gereken değerlerin mücessem hâli kavram alanı karşımıza çıkmaktadır 

2 Schleiermacher ve Gadamer’in romantist hermeneutiği ile Derrida’nın (ve Caputo’nun) yapısökümü 
ve Habermas’ın eleştirel teorisi arasında dialojik ya da hermeneutik olarak da adlandırılabilecek felsefi 
hermeneutikin özgün teorisyeni sıfatıyla anlamı “yeniden” inşa etme müteşebbisi olan düşünürdür 
(Ricoeur 2007).
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ki bu bağlamda ele alındığında, “ırkım” kelimesiyle işletilen anlam 
evreni içerisinde yine manevi unsurlar değerler evreninin sınır çizgileri 
ile ırkı bütünlemektedir. Bu yönüyle madde karşısında mânâyı seçmekle 
yetinmeyip inşa etmiş olan bir tarihî bakiyenin devamında olmuş 
İstiklal Marşı’nın bireysel oluşturucusunun olmadığı, millete ait olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, merhum Prof. Dr. İsmail Çetişli’nin 
konu ile ilgili konferanslarında İstiklal Marşı’nın destan metni olarak 
değerlendirilebileceği önermesine ilaveten belirtilen gerekçelere dayalı 
olan eserin aynı zamanda bir hikmet özelliği taşıdığını ifade edebiliriz. 
Nitekim; “Hikmet, kollektif tefekkürün en yüksek eseridir. (...) Kollektif 
tefekkürün hikmet haline gelmesi onun artık kendine mahsus bir felsefe, 
bir dünya görüşü yaratabileceğini, rationnel kıymeti kazandığını ifade 
eder. Her hikmet, bütün bir milletin ırkî seciyesi tarafından meydana 
getirilmiş olan, fakat üzerinde hiçbir şahsın ayrıca hissesi olmayan amelî 
bir felsefedir (Ülken 2004: 46).”

İstiklal Marşı’nın anlam odaklarının zaman karşısındaki belirtilen 
konumu, eserin genelindeki zaman eklerinin kullanımıyla da bütünlük 
sergilemektedir:

%21’lik geçmiş zaman işletiminin çoğunluğunun uzak geçmişe yönelik 
oluşu tarihî köken bilinciyle ilişkilendirilebilecekken anı yaşama ya da 
anlık olana hitap etme amacının olmayışı şimdiki zamanın işletilmemesiyle 
somutlanmıştır. Gelecek zamanın %10,6, en yoğun kullanılan geniş 
zamanın ise %68,4 oranında kullanımı ise geleceğe yönelik bildirimleri 
barındırmakla birlikte, yine zamanın sınırlandırıcılığına (Gelecek zaman 
kavramında da bir tahdid vardır.) yönelik bir başkaldırı ile tetiklenmiş 
hürriyet kavramının daimi varlık alanı ile ilişkilendirilebilir. Anlamın 
yaşanmışlar üzerinden geniş zamandaki ontolojik varlığı, maddeden 
bağımsız öznel var olma kipi ile açıklanabilir. Millî temsil özelliğine sahip 
metnimizde, bu öznel varoluş kipinin münşîsi topyekün Türk milletidir 

68.40
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ve bu yönüyle kavram alanını kendisi anlamlandırabilen fail bir öznel 
varoluşun epistemolojik varlığını temsil etmektedir. “Epistemolojik anlam 
ifadelere uygulanırken, varlıkbilimsel anlam dünyadaki varlık türlerinin 
var olma kiplerinin statüsüne işaret eder (Searle 2006: 54).” Bu yönüyle 
ele alındığında İstiklal Marşı’nda yönetimsel bağımsızlığını elde edebilme 
erkini ispat etmiş Türk milletinin tarihten gelen failliğinin anlamlandırma 
sürecini de kapsadığı ve bu tarihî bütünlüğün günümüzdeki tezahürünün 
İstiklal Marşı’nın yazılma gerekçesi olan Türkiye Cumhuriyeti olduğu 
hükmüne ulaşılabilir.

Türkçede türleri itibariyle kelimeler, temelde isimler ve fiiller olmak 
üzere ikiye ayrılır. (Ünlem, bağlaç gibi sözcükler de isim grubunda 
değerlendirilmiştir.) İstiklal Marşı’nın 10 kıtasında da dillerin genel 
kullanım mantığına uygun olan isim tabanlı sözcükler, fiil tabanlılara 
göre daha sık kullanılmıştır. Ancak genel itibariyle yaklaşık ¼ oranındaki 
yüksek sayılabilecek fiil tabanlı kelime kullanımını, eserin anlamsal 
coşkunluğuna eşlik eden aksiyoner yapısıyla ilişkilendirebiliriz. İstiklal 
Marşı’ndaki kelimelerin türlerine göre kullanım değerleri müteakip 
tabloda sunulmuştur:

Kıta İsim Tabanlı Fiil Tabanlı Toplam
1 19 6 25
2 21 6 27
3 14 10 24
4 21 5 26
5 17 7 24
6 14 9 23
7 19 5 24
8 19 2 21
9 19 5 24

10 24 4 28
Toplam 187 (%76,02) 59 (%23,98) 246(%100)

Vurgulanan coşkun ruh anlama yönelik belirsizlikle örtüşemez. 
Nitekim İstiklal Marşı’nın dilsel birimlerinde de anlam son derece açıklıkla 
kullanılmıştır. Dört kez yinelenen “gibi” benzetme edatı bağlamı itibariyle 
belirsizliğe karşılık gelen bir anlambirim olarak değil anlamsal vurguyu 
arttıran/perçinleyen bir teşbih unsuru işleviyle kullanılmıştır. Belirtilen 
açık ve hatta keskin anlam metinde dokuz kez kullanılan kuvvetlendirme 
eki ile de işlevsel bir bütünlük arz etmektedir. Anlamın belirginliği, ufuk 
çizgisinde, düşünce dünyasında da varlığını korumaktadır ki belirtilen 
soyut evrenlerin sınır çizgileri olarak değerlendirilebilecek olan ufuk, aynı 
zamanda bir savunma hattı ya da kalkanı işleviyle eserde yer almaktadır. 
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Sonuç

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî bağımsızlık bildirgesi olarak da 
değerlendirilebilecek olan İstiklal Marşı, özelde şairinin karakteriyle genelde 
ise Türk milletinin karakteriyle uyumlu bir bütünlük arz etmektedir. Bu 
bütünlük ifadelerin içeriğinde de dilsel kullanım biçiminde yâni üslubunda 
da görülebilmektedir. Bu bağlamda güçlü ve tutarlı anlam örgüsünün 
hiçbir çelişki ya da belirsizlik göstermeksizin en küçük anlambirimlerce 
de desteklenmesi Âkif’in dil üstadı oluşu ile açıklanabilir. Zira dilsel yapısı 
güçlü olmayan bir metnin anlam evreninin güçlü olması, anlam evreni 
güçlü olmayan bir metnin insanların maneviyatında karşılık bularak yer 
edinmesi beklenemez ki İstiklal Marşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
dışında dahi coşkun bir sevgi ve saygı ile söylenmesine sebep olan manevi 
kenetlenmede, anlam evreni yaşatan ve yansıtan güçlü dil kullanımı 
önemli bir yere sahiptir. İstiklal Marşı’nın dil evreninde yaşatılan anlam 
dünyasından ziyade bir anlamlandırma ilkesidir. Bu ilkenin yeni değil 
köklü oluşu, modernizme kartşıt köklerinin varlığı Cumhuriyet’in kurucu 
ilkeleri ve onun galebe çaldığı emperyalist saldırı karşısındaki kültür ve 
anlam dünyası kalkanı özelliği ile ötüşmektedir. Bu yaşam felsefesini 
barındıran anlamlandırma atmosferinin tarihsel kökleri ile birlikte İstiklal 
Marşı bir hikmet metni özelliği de taşımaktadır.
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Türkçede Varlık-Yokluk 
Bağlamında Yakınlık Belirten 

İşaretleyiciler
Affinity Markers In Terms Of Presence-Absence In Turkish

Erkan HİRİK*

Öz

Diller, iç yapılarının el verdiği fonetik, morfolojik, leksik ve sentaktik unsurları 
eş zamanlı çeşitli şekillerde devreye sokarak ifade oluşturur. Türkçede de bu 
unsurlar farklı birleşimlerle ve kullanımlarla bir araya gelerek gerçeklik ve 
gerçekdışılık kavramlarını işaretler.

Gerçeklik (realis) bir kavramın, olayın, durumun gerçek olduğunu ifade 
etmede kullanılarak konuşurun ruh durumunu da gösteren çeşitli dil bilgisi 
kategoriyle işaretlenen bir üst anlam alanıdır. Gerçekdışılık (irrealis) ise 
bir kavramın, olayın ya da durumun gerçek olup olmadığının tam olarak 
bilinmediği, bilindiği durumlarda da gerçekliğin kesin olarak olmadığının 
ifade edildiği bir üst anlam alanıdır. Gerçeklik ve gerçekdışılık, isim ve fiil 
temelinde ortaya çıkabilir. İsim temelinde ortaya çıktığında varlık-yokluk 
düzleminde yer almaktadır. Ancak bazı ifadeler varlık-yokluk bağlamında 
yakınlık ifade edebilmektedir. Türkçede yakınlık ifadeleri gerçeklik-
gerçekdışılık kümesinde yer alsa da diğer kümeyi andırabilmektedir. Bu 
da varlık-yokluk arasında kalan ara alanların ifadesini sağlamaktadır. 
Bu çalışmada isim temelinde gerçeklik ve gerçekdışılık kümesinde yer alan 
varlık-yokluk ifadeleri, yakınlık bakımından incelenmiştir. Türkçede yakınlık 
anlamı sağlayan çeşitli işaretleyiciler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik, gerçekdışılık, yakınlık, dil bilgisi 
işaretleyicileri, anlam bilim, Türkiye Türkçesi.

Abstract

Languages form expression by activating phonetic, morphological, lexical 
and syntactic elements simultaneously in various ways. In Turkish, these 
categories come together with different combinations, marking the concepts 
of realis and irrealis.
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Realis is a field of superordinate, marked by various grammatical categories, 
which also show the mood of the speaker by using a concept, event, situation 
to express that the situation is real. On the other hand, irrealis is a field of 
superordinate in which whether a concept, event or situation is true or not, 
when it is known that reality is not true. Realis and irrealis can occur on the 
basis of noun and verb. When it occurs on the basis of the nouns, it is located 
in the presence-absence level. However, some expressions can express affinity 
in the context of presence and absence. Although the expressions of affinity in 
Turkish are in the set of realis-irrealis, they can resemble the other set. This 
provides the expression of intermediate areas between presence and absence. 
In this study, the presence-absence expressions in the cluster of realis and 
irrealis based on nouns are examined in terms of affinity.

Key Words: Realis, irrealis, affinity, gramatical markers, semantics, 
Turkish.

Giriş

Dilin anlamı insan ile insanın anlamı da dil ile ortaya çıkar, denebilir. 
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, düşünce merkezli 
ortaya çıkan dildir. Keza düşünceler dili oluşturan seslere ya da yazıya 
dökülebilen mefhumun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde 
dilin de düşünceyi oluşturduğunu söylemek mümkündür. Her ne kadar 
düşünce ve dil arasındaki bağ bu kadar kuvvetli olsa da dil ve düşünce ayrı 
iki varlık alanlarına sahiptir. Tüm bunlar göz önüne alındığında evreni 
anlamlandırmak ve kendi düşünce sürecine aksettirmek isteyen insan, 
bunu ancak kelimelerle yapabilmektedir. Görme ile başlayıp algılama 
ve anlamlandırma ile devam eden düşünsel süreç, bu kez adlandırma 
safhasına geçmektedir. Bu bağlamda Türkçede evrende yer alan her türlü 
varlık, hareket, durum ya da olgu isim, fiil ve edat türündeki kelimelerin 
çeşitli birleşimlerle bir araya gelmesiyle ifade edilmektedir.

Türkçe varlık-yokluk çizgisi üzerinde çok sayıda ifade aracına sahiptir. 
Sahip olduğu iç mekanizmasını bu doğrultuda hareket ettirerek farklı 
dil bilgisel kategorileri varlık-yokluk bağlamında kullanım sahasına 
sunmaktadır. Türkçe sahip olduğu iç mekanizmasını oluşturan seslerden, 
eklere, kelimelere, kelime öbeklerine, cümlelere kadar farklı kullanım 
sahalarıyla evrendeki varlık-yokluk çizgisini ifade edebilmektedir. Etrafını 
iyi betimlemek isteyen insan da varlık-yokluk çizgisini sadece ilkel şekilde 
iki küme olarak almamış ve aralarındaki yakınlığı da anlamlandırıp 
adlandırmıştır. Bunu yaparken de dilin her türlü imkânından 
faydalanmıştır.



Türkçede Varlık-Yokluk Bağlamında Yakınlık Belirten İşaretleyiciler

41

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 29: 39-65

Tüm bunlardan sonra isim, fiil ve edat üçlüsünün diğer dil bilgisi 
kategorileriyle birlikte varlık-yokluk bildirmede önemli işlevlerinin olduğu 
söylenebilir. Dildeki her ifade, dilbilimsel bağlamda realis (gerçeklik) ya 
da irrealis (gerçekdışılık) 1 alan üzerinde konumlanmaktadır.

Gerçeklik, bir tür kip alanı olmakla birlikte bir kavramın gerçek 
olduğunu ifade etmek için kullanılan ve konuşurun ruh durumunu da 
barındıran türlü dil bilgisi kategorileri ile işaretlenen bir anlam alanıdır. 
Gerçekdışılık ise gerçekliğin aksine bir kavramın, olayın ya da durumun 
gerçek olup olmadığının tam olarak bilinmediği, bilindiği durumlarda da 
gerçekliğin kesin olarak olmadığı bir anlam alanıdır. Gerçekdışılığın aynı 
zamanda konuşurun ruh durumunun çeşitli dil bilgisi işaretleyicileri ile 
işaretlendiği bir anlam alanı olduğu da söylenebilir. Bu çalışmada gerçeklik 
ve gerçekdışılık kavramları isim temelinde ele alınarak gerçekliğin ve 
gerçekdışılığın varlık-yokluk ekseniyle ilişkisi ve “yakınlık” kavramı ele 
alınacaktır. Türkçede yakınlık kavramının ifade edildiği çeşitli dil bilgisi 
işaretleyicileri gösterilecektir.

1. Gerçeklik (Realis) - Gerçekdışılık (Irrealis) Nedir?

Evrende olan ya da gerçekleşen nesne ya da olaylarla/durumlarla 
birlikte, olmayan ya da gerçekleşmeyen nesne ve olaylar/durumlar da 
bulunmaktadır. Dolayısıyla dil ile ifade edilen her yargı olma-gerçekleşme, 
olmama-gerçekleşmeme düzleminde yer almaktadır. Bu yargılar konuşura 
ait olmaları nedeniyle onların düşünce dünyalarını, ruh durumlarını 
yansıtır. Bu bakımdan ele alındığında bu düzlemdeki her ifadenin birer 
kip-kiplik (mood-modality)2 konusu olduğu sonucuna varılabilir. Nitekim 
gerçeklik ve gerçekdışılık kavramları hakkında farklı düşünceler olsa da 
bu kavramlar genelde kip ve kiplik konusuyla birlikte ele alınan bir üst çatı 
konumunda bulunmaktadır.

Gerçeklik ve gerçekdışılık terimleri her ne kadar dil bilim geleneğinde 
sıkça kullanılan terimler olsa da mevcut tanımlarında çok sayıda tartışma 
mevcuttur. Exter (2012: 174), bu konuda mevcut tanımların sorunlarının 
çok belirsiz olmaları ile birlikte tamamen açıklayıcı bağlamlarda olduğu 
gibi örtük varsayımlara çok fazla şey bırakmaları olduğunu belirtmektedir.

Palmer, gerçeklik-gerçekdışılık (realis-irrealis) kavramlarını 
kiplik (modality) ile birlikte değerlendirir. Palmer, açık bir gerçeklik-
gerçekdışılık tanımı yapmasa da kipliğin olayı tanımlayan önermenin 
durumu ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Palmer’e (2001: 1) göre kiplik, 
dil bilgisel zaman ve görünüşten farklıdır, çünkü doğrudan olayın herhangi 
bir özelliğine değil, sadece önermenin durumuna atıfta bulunur. Kiplik 
olan-kiplik olmayan ya da bildirim ve bildirimsel olmayan arasında ikili 

1  Çalışmada bundan sonra realis yerine gerçeklik, irrealis yerine gerçekdışılık terimi kullanılacaktır.
2  Kip ve kiplik tanımları için bk. Üzüm (2019), Kerimoğlu (2019); Hirik (2013 ve 2019).



42

Erkan HİRİK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

29
: 3

9-
65

bir ayrım yapmak ve bu ayrımı “gerçekçi” ve “gerçekçi olmayan”; “gerçek” 
ve “hayalî zıtlığı ile ilişkilendirmek gerekmektedir. Palmer’e göre bu 
terimler tatmin edici değildir ve bu nedenle bu ayrım için “realis-irrealis” 
terimleri kullanılmıştır. Exter  (2012: 175), Palmer’in kiplikten hareketle 
yaptığı gerçeklik-gerçekdışılık ifadesinin açık ve anlaşılır olmadığını 
belirtmektedir.

Portner (2009: 1) de gerçeklik ve gerçekdışılık olgusunu kiplik üzerinden 
açıklamaktadır. Ona göre kiplik, dil bilgisinin kişinin gerçekte olması 
gerekmeyen durumlar hakkında bir şeyler söylemesine izin verdiği dilsel 
bir olgudur. Buradan Portner’in gerçek (real) ile dildeki gerçeklik arasında 
bir bağ kurduğu bunun da kiplikler aracılığı ile sağlandığını düşündüğü 
anlaşılmaktadır.

Givon (2001) ise kipsel anlam alanını (modal semantic domain) 
önvarsayım (presuppositions) ve iddialar (assertions) olmak üzere birincil 
konumda bir sınıf olarak ele almaktadır. İddialar ise gerçeklik (realis) ve 
gerçekdışılık (irrealis) olarak iki alanda değerlendirilmektedir. Gerçeklik 
iddiaları ise kendi içerisinde pozitif ve negatif olarak ayrılmaktadır. Palmer 
bu konumda daha gelenekçi bir yaklaşımla önerme kipliği ile olay kipliğini 
ayırmaktadır. Bybee (1998) ise kip alanını dört alt alana ayırmaktadır: 
Eyleyici temelli (agent-oriented), konuşur temelli (speaker-oriented), bilgi 
(epistemic) ve niteleme kiplikleri.

Auwera-Plungian (1998) kiplik terimini olasılık ve gereklilik 
kavramlarına atıfta bulunan alanlarla sınırlayarak gönüllülük, delile 
dayalılık vb. alanların kiplik kavramının dışında tutulması gerektiğini 
belirtmektedir.

Kiplik alanından hareketle gerçeklik-gerçekdışılık alanını ifade etmeye 
çalışan bu çalışmalarda farklı ölçütlerin temel alındığı, bu ölçütlerle 
kipliği anlatırken gerçeklik-gerçekdışılığın ne olduğunun ifade edilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Exter (2012: 177), çalışmasında kiplik temelli 
bu çalışmaların gerçeklik-gerçekdışılık alanlarına farklı yaklaşımları 
maddeler hâlinde şu şekilde özetlemiştir:

•	 Gerçekdışılık kiplik alt alanlarını da içeren bir tür “büyük kip” 
alanıdır.

•	 Gerçeklik-gerçekdışılık kiplik ile aynıdır.

•	 Gerçeklik ve gerçekdışılığın kendileri birer kip kategorisidir.

•	 Gerçeklik ve gerçekdışılık, kiplikten bağımsız bir “gerçeklik durumu” 
kategorisinin değerleridir.

Elliott (2000) ve Pietrandrea (2012) da çalışmalarında gerçeklik-
gerçekdışılık alanlarının gerçeklik durumu (reality status) ile ilgili 
olduğunu belirtmektedir. Pietrandrea (2012: 186), gerçekdışılığın bununla 
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birlikte algılanabilir gerçekliğe dayandığını ifade etmektedir. Ona göre 
gerçekdışılık (irrealis) belirten olaylar gerçekleşmez, yani “algılanabilir 
gerçekliğe dayandırılmamış” şekilde sunulur. Bugenhagen, gerçeklik ve 
gerçekdışılığın anlamsal çekirdek model (prototypical semantic core) 
olduğunu belirterek gerçeklik ve gerçekdışılığın içeriklerini vermektedir. 
Bugenhagen’e (1993) göre gerçeklik olumluluk, geleceği bildirmeyen 
zaman, bitmişlik görünüşü, bildirme kipi taşıyan söylemleri içermektedir. 
Gerçekdışılık ise gelecek zaman, varsayımsal şartlar, karşı olgusal 
(alternatif) şartlı ifadeler, isteme belirten ifadeler ile olumsuz amaçlı 
ifadeleri içermektedir. Elliott ise Bugenhagen’in görüşlerinden farklı 
düşünmektedir. Ona göre “gerçeklik” ve “gerçekdışılık” aslında gramer 
kategorilerinin tüm kullanımlarında ortak anlamsal bileşen olarak ele 
alınmalıdır (Elliott 2000: 70-81). Elliott’a göre gerçekdışılık olayların ya 
da durumların gerçek dünyada değil, alternatif varsayımsal ya da hayal 
dünyasında konumlanmış olarak algılanmasını sağlar. Elliott’a  (2000: 
70) göre gerçekdışılık alanı geniştir ve şartları, kipliklerle nitelenen 
olayları, emirleri, olumsuzlukları, alışkanlık ifadelerini, soru ifadelerini 
kapsayabilir.

Van Gijn ve Gipper, (2009) gerçeklik ve gerçekdışılığı ikili yapı olarak ele 
almaz. Araştırmacılara göre bir sürecin bütününü oluştururlar. Alternatif 
gerçek/varsayım (counterfactual) üzerinden olasılığa (possible) oradan da 
gerçeğe (factual) uzanan bir bütün şeklinde gerçeklik ve gerçekdışılık ifade 
edilir. Bu bütün üzerinde de gri alanlar (grey area) bulunmaktadır. Her dil 
bu alanı kendi olanaklarına göre belirler. Bahsedilen bu bütün üzerindeki 
belirli alanlar, olası olaylardan olaylara konuşurun düşüncesiyle ya da 
konuşurun düşüncesinden bağımsız; gerçek olaylardan geçici ya da kalıcı 
olaylara olmak üzere yine alt alanlara bölünür. [KY: Konuşur Yorumu]

•	varsayım < ihtimal [-KY] < ihtimal [+KY] < gerçek [-KY] < gerçek [+KY]

Exter (2012: 184-185), gerçeklik ve gerçekdışılık işaretleyicilerinin 
birlikte bulunabildiğini belirterek gerçekdışılığın varsayım, bitmemişlik, 
uzak bitmemişlik, gelecek ve belirsizlik gibi kavramlarla anlamsal olarak 
şekillendiğini söylemektedir. Araştırmacıya göre gerçeklik ve gerçekdışılık 
şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

•	 Gerçeklik (genel olarak): Şimdi, geçmiş (gerekli), varsayım, yaklaşık 
bitmemişlik, uzak bitmemişlik), gelecek.

•	 Gerçekdışılık (genel olarak): Zorunluluk, gönüllülük, yakın gelecek, 
izin, yeterlilik.

Bu çalışmada gerçeklik ve gerçekdışılık kavramları yukarıdaki farklı 
görüşler doğrultusunda “gerçeklik durumu” (reality status) ölçütü merkeze 
alınarak değerlendirilmektedir. Çünkü gerçeklik durumunun merkeze 
alınması kipliklerin de konuya dâhil edilmesini sağlayan en geniş çerçevedir. 
Bir diğer deyişle kiplikler gerçeklik ve gerçekdışılık kavramlarının altında 
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yer alan anlamsal kavramlardır. Gerçekleşme bildiren bir fiilin ya da varlık 
bildiren bir ismin temelini oluşturduğu cümlelerde konuşurun duygu-
düşünce-ruh durumunu gösteren her türlü işaretleyici hem ilgili kip alanını 
hem de gerçekliği işaretlemektedir. Benzer şekilde gerçekleşmeme bildiren 
bir fiilin ya da yokluk bildiren bir ismin temelinde yer aldığı cümlelerde de 
konuşurun duygu-düşünce-ruh durumunu gösteren her türlü işaretleyici 
hem kipleri hem de gerçekdışılığı işaretlemektedir.

i. Ahmet bu işi iyi yaptı.  Fiildeki hareket gerçekleşti  Gerçeklik

ii. Ahmet bu işi iyi yapacaktır.  Fiildeki hareketin gerçekleşip 
gerçekleşmediği belirsiz.  Gerçekdışılık

iii. Ahmet’in kazağı mavi.  Yüklemdeki yargı var.  Gerçeklik

iv. Ahmet’in kazağı mavi değil.  Yüklemdeki yargı yok.  
Gerçekdışılık

Yukarıdaki örneklere bakıldığında i ve ii numaralı cümlelerin yüklemi 
fiil, iii ve iv numaralı cümlelerin yüklemi isimdir. i numaralı cümle yüklemi 
fiilden oluşan ve geçmiş zamanı işaretleyen bir cümledir. Bu cümlede 
konuşurun duygu durumunu gösteren işaretleyiciler (iyi yap-) bulunduğu 
gibi bu işaretleyicilerin gerçekliği de işaretlediği görülmektedir. Dolayısıyla 
cümledeki yargı, gerçeklik alanına vurgu yapmaktadır. ii numaralı 
cümlenin de yüklemi fiilden oluşmaktadır. Bu cümlede belirtilen hareket 
henüz gerçekleşmemiştir, ancak konuşurun aktarımına/tahminine göre 
gelecekte gerçekleşecektir. Gerçeklik durumuna göre değerlendirildiğinde 
ise gerçekleşmediği dolayısıyla gerçekdışılık alanına vurgu yaptığı 
görülmektedir.  iii numaralı cümleye bakıldığında konuşur, bir varlığa 
işaret etmektedir. Bu varlık ise “mavi”nin kendisidir. Bu durumda mavi, 
gerçeklik durumuna göre vardır ve gerçekliğe işaret etmektedir. iv 
numaralı cümlede yer alan ifade ise yokluk alanındadır ve mavi yoktur, 
dolayısıyla orada bir gerçekdışılık vardır.

Tüm bunlardan sonra gerçeklik-gerçekdışılık kavramlarının farklı 
görüşlerle temellendirildiği, bunun da sebebinin temel alınan dilin 
özellikleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Gerçeklik ve gerçekdışılığın birçok 
dil bilgisi kategorisini içerisine alan anlambilimsel üst çatı olduğunu 
belirtmek mümkündür. Bu husus gerçeklik-gerçekdışılık kavramlarının 
evrensel ölçüt kazanmasını da sağlamaktadır.

Gerçeklik-gerçekdışılık ilişkisinin genelde fiil kategorisi ile ilişkili bir 
alan olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada gerçeklik-gerçekdışılık 
her türlü kelime türünü kapsayan anlamsal bir alan olarak ele alınmakta 
ve gerçeklik durumu (reality status)3 kapsamında değerlendirilmektedir. 
Gerçeklik durumu hareketleri, durumları ve her türlü nesneyi-kavramı 

3  Bu terim ilk kez Whorf (1938) tarafından kullanılmıştır.
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kapsamaktadır. Diğer bir deyişle gerçeklik durumu, dil boyutunda bir 
fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini, bir ismin de varlık-yokluk çizgisindeki 
durumunu ortaya koymaktadır. Bir fiilin belirttiği hareketin gerçekleşmiş 
olması gerçeklik, gerçekleşmemiş olmaması ise gerçekdışılık ile 
bağlantılıdır. Bunun dışında bilinmezlikler de gerçekdışılığın türü olarak 
ele alınabilir. İsim boyutunda bakıldığında ise bir nesnenin ya da kavramın 
var olması gerçeklik, yokluğu ise gerçekdışılık ile ilişkilidir. Bu durum şu 
şekilde gösterilebilir:

I. Gerçeklik

a. Fiil [Gerçekleşme]

b. İsim [Varlık]

II. Gerçekdışılık

a. Fiil [Gerçekleşmeme]

b. İsim [Yokluk]

Yukarıdaki sınıflandırmadan anlaşılabileceği üzere gerçeklik ve 
gerçekdışılık, isim ve fiil ile ifade edilen anlam alanının üst çatısı gibi 
düşünülebilir. Edatlar ise bu bağlamda hem isimlere hem de fiillere anlam 
alanında yardımcı olmaktadır.

v. Çocuklar bahçedeki çiçekleri ezdiler.

vi. Çocuklar bahçedeki çiçekleri ezmediler/ezecekler/ezmişlerdir.

Yüklemi fiilden oluşan v ve vi numaralı örnekler gerçeklik-gerçekdışılık 
bağlamında ele alındığında v numaralı örnekte yüklemde belirtilen 
hareketin gerçekleşme bakımından tamamlanmış olduğu, dolayısıyla 
gerçeklik belirttiği söylenebilir. vi numaralı örnekte ise ez- eylemi 
gerçekleşmemiştir ve fiil tam anlamıyla gerçekdışılığı işaretlemektedir. 
Burada olumsuzluk, gelecek ve tahmin ile gerçekdışılık ilişkisi ortaya 
çıkmaktadır. 

vii. Çocuğun kazağı mavi.

viii. Çocuğun kazağı mavi değil.

Yüklemleri isimden oluşan bu örnekler ele alındığında vii numaralı 
örnekte mavi kavramının varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla gerçeklik 
çatısının altında yer almaktadır. viii numaralı örnekte ise mavi kavramı 
yoktur. Bu yokluk onun gerçekdışılık alanında yer almasına neden 
olmaktadır.

Elbette dilde her ifade her zaman bu gerçeklik ya da gerçekdışılık 
alanlarının tam orasında yer almaz. Kimi zaman bazı söylemlerin bu 
alanların birinde yer alsa dahi diğerine yönelen/yaklaşan söylemler olduğu 
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bilinmektedir. Kimi söylemlerde isimler, kimi söylemlerde ise fiiller çeşitli 
dil bilgisi unsurlarıyla birlikte üyesi oldukları gerçeklik ya da gerçekdışılık 
kümelerinin içinde olsalar da merkezden kenara doğru yaklaşarak diğer 
kümeye yönelme eğilimi gösterirler. Bu durum varlık-yokluk bağlamında 
isimlerde yakınlık, gerçekleşme-gerekleşmeme bağlamında fiillerde ise 
yaklaşıklık olarak ele alınabilir. Bir diğer ifadeyle dilin anlatım imkânlarının 
esnekliği gerçeklik ya da gerçekdışılık belirtse de söylemin bağlamda 
diğer dil bilgisi unsurlarıyla diğer alanı anımsatmasına yol açmaktadır. 
Gerçeklik belirten bir ifade gerçekdışılığı, gerçekdışılık belirten bir ifade 
de gerçekliği anımsatabilmektedir. Bu durumda ortaya yaklaşıklık ve 
yakınlık kavramları çıkmaktadır.

ix. Çocuklar az kalsın bahçedeki çiçekleri eziyordu.

Bu örnekte az kalsın…yordu yapısı yüklemdeki hareketin gerçekleşmeye 
yaklaştığını (gerçeklik) ancak yine gerçekleşmediğini (gerçekdışılık) 
göstermektedir. Dolayısıyla gerçeklik (ez- hareketinin tamamlanmışlığı) 
anımsatılmış, gerçekdışılık ise vurgulanmıştır. Bundan hareketle bu 
ifadenin gerçekdışılığı işaretlediği söylenebilir. Bu örnek her ne kadar 
gerçekdışılığı işaretlemiş olsa da doğrudan gerçekdışılığı işaretleyen 
ezmediler, ezecekler, ezmişlerdir (vi numaralı cümle) örneklerinden de 
farklı bir anlamsal konumda bulunmaktadır. Bu farklılık da gerçekliğin 
anımsatılması ve yaklaşıklığın sağlanması ile ilgilidir.

x. Çocuğun kazağı mavimsi.

Bu örnekte ise benzetme ilgisiyle mavi kelimesi -(I)msI ekiyle 
birlikte “maviye benzeyen ama mavi olmayan” anlamında bir yargı 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla cümlede bir varlığı anımsatma olsa da aslında 
o varlığın yokluk kümesi içinde olduğu görülmektedir. Çünkü mavimsi ile 
mavi ifadesi aynı anlam alanını işaretlemez. Bir diğer ifadeyle mavimsi 
≠ mavi denebilir. Bu durumda mavimsi kelimesiyle kastedilen rengin 
kendisine ait bir adı olmadığı, bu nedenle kastedilen rengin kendisine 
en çok benzeyen rengin adına (mavi) yönelen bir kullanımla benzetme 
ilgisi kurulduğu söylenebilir. Benzetme ilgisi olsa da burada mavinin 
yalnızca kişisel bir “yorumlama” neticesinde ortaya çıktığı, müstakil bir 
adı olmadığı için de “bilinmeyeni bilinenle anlatma” durumu olduğunu 
belirtmek mümkündür. Nihayetinde “mavimsi mavi değildir.” yargısından 
hareketle burada bir yokluktan ve gerçekdışılıktan bahsedilebilir. Ancak 
her ne kadar farklı alanları işaretleseler de bir anımsatma ilgisiyle ortada 
bir yakınlık da vardır. ii numaralı örnekte belirtilen mavi bir varlığı 
ve gerçekliği işaretlemektedir. mavi değil ise yokluğu, gerçekdışılığı 
göstermektedir. Mavimsi ise anlam olarak mavi ile aynı anlam alanını 
göstermediğinden gerçekdışılık kümesinde yakınlığa vurgu yapmaktadır.

Yukarıdaki iki işaretleyiciden hareketle [-(I)msI, az kalsın…yordu] 
Türkçede bazı işaretleyicilerin gerçeklik ve gerçekdışılık bağlamında 
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anlamsal konumlandırma  yaptıklarını söylemek mümkündür. Bu 
konumlanmada yargı gerçeklik ya da gerçekdışılık bağlamında yer alsa da 
ifadenin anlamsal değeri onu ait olduğu bu kümelerin kenarına, dolayısıyla 
diğer kümeye yaklaştırmaktadır. Bu husus fiilli yapılarda yaklaşıklık, isimli 
yapılarda ise yakınlık olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki şekilden anlaşılabileceği üzere dille belirtilen tüm ifadeler 
ya gerçeklik ya da gerçekdışılık kümesi içerisinde yer almaktadır. Ancak 
ok işaretiyle gösterilen bazı ifadeler, bulundukları kümenin diğer 
kümeye bakan kenarlarına yakın konumlanıp diğer kümeye yönelerek 
diğer kümeyi andırma işlevi yapmaktadır. Kimi dil yapıları gerçekdışılık 
kümesinin kenarına yakın konumlanıp gerçekliği andırmakta ya da 
gerçeklik kümesinin kenarına yakın konumlanıp gerçekdışılık kümesini 
andırmaktadır. Bu tür konumlanmalar hem isimli hem de fiilli yapılarda 
olabilmektedir. İsim cinsinden kelimelerle kurulan bu tür yapılar yakınlık, 
fiil cinsinden kelimelerle kurulan yapılar ise yaklaşıklık terimiyle ifade 
edilebilir.

Aslan Demir, istek kipliği temelindeki çalışmasında gerçeklik ve 
gerçekleştirilebilirlik terimlerini kullanarak “gerçekleşebilirliği yüksek” 
somut isteklerden gerçekleşmesi mümkün olmayan “gerçekdışı” 
isteklere kadar olan aşamalı bir alanın varlığından söz etmektedir. 
Aslan Demir (2007: 582), çalışmasında realis ve irrealis terimleri yerine 
gerçeklik ve gerçekdışılık terimlerini kullanarak dilin yalnız aktarım 
sağlamakla kalmadığını, konuşurun aktardığı bilginin gerçekliğine ve 
gerçekleştirilebilirliğine yönelik tutum ve beklentilerini de yansıtarak 
gerçeklik, gerçekleşebilirlik, gerçekdışılık gibi değişik durumların ifadesini 
de sağladığını söylemektedir. Gerçek ve gerçekdışı algısında kültürlere, 
toplumlara ve bireylere bağlı göreceliklerin olabileceğini belirten Aslan-
Demir, gerçeklik ve gerçekdışılık arasında düzenli ayrımlar yapan ve bu 
ayrımı çeşitli eklerle, enklitiklerle ve kelimelerle düzenli olarak gramere 
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yansıtan dillerin de varlığından bahsetmektedir. Ayrıca Aslan Demir, 
bu ayrımların yapıldığı dillerde konuşurun anlattığı olayın gerçekliğine 
inanıyorsa başka, gerçekdışı olduğuna inanıyorsa başka bir eki ya da 
gramatikal birimi tercih ettiğini belirtmektedir. Aslan Demir (2007: 
583), geçmişte olan veya süren eylemler gerçek, geleceğe yönelen emir, 
istek, dilek, gereklilik, koşul gibi kip alanlarının ise gerçekdışı olarak ele 
alındığını ifade etmektedir.

Tüm bunlardan sonra temel iki alan olarak kabul edilebilecek gerçeklik 
ve gerçekdışılığın hem gerçek dünyada hem de konuşurun zihin dünyasında 
şekillendiği, buna göre cümle üretiminin gerçekleştiği söylenebilir. 
Konuşur, bir nesnenin ya da kavramın varlığını-yokluğunu, bir hareketin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade ederken bu alandan faydalanır. Ancak 
kimi zaman da bahsi geçen kutupların aralarında kalan alanları ifade etme 
ihtiyacı doğar. Bu ihtiyaç isimlerde genelde benzetme yoluyla yakınlık, 
fiillerde ise yaklaşıklık terimiyle karşılanmaktadır.

Yakınlık teriminin isimler için seçilmesi bu sözcüğün pragmatik 
kullanım alanıyla ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, maviye 
yakın ifadesi ölçünlü Türkçe için uygundur, maviye yaklaşık* ifadesi ise 
uygun değildir. Keza yaklaşıklık terimi hâlihazırda dil bilgisi çalışmalarında4 
fiilli ifadeler için kullanılagelmektedir 

2. Varlık-Yakınlık-Yokluk

Evrende yer alan pek çok şey tersiyle bilinir. Bir şeyin varlığı, 
onun yokluğunu; yokluğu da varlığını, aynı şekilde bir şeyin 
gerçekleşmesi gerçekleşmemesini; gerçekleşmemesi de gerçekleşmesini 
anlatabilmektedir. Bu çalışmada isim temelinde ele alınan ve isim ile 
ilişkiler kastedilerek kullanılan varlık-yokluk terimlerinin oluşturduğu iki 
kutup ve bu iki kutupta diğerinin anımsatıldığı alanları anlatan yakınlık 
terimi gerçeklik-gerçekdışılık bağlamında ele alınmıştır.

Dil bilgisi çalışmalarında gerçeklik (realis) ve gerçekdışılık (irrealis) 
genellikle fiil odaklı olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Bir şeyin 
gerçekliği ya da gerçekdışılığı ifade etmesi yalnızca fiil ile ilgili değildir. 
İsim cinsinden kelimelerle oluşturulan ifadelerde de gerçeklik ve 
gerçekdışılığı değerlendirmek mümkündür. Keza isim de olsa fiil de 
olsa temelde “bir şeyin” varlığı ya da yokluğu söz konusudur. Fiilde 
hareketin gerçekleşmemesi “hareketin yokluğu”, gerçekleşmesi ise 
“hareketin varlığı” olarak düşünülebilir. Bu da isim cinsinden kelimelerin 
de değerlendirilmesinin yolunu açmaktadır. Çünkü isimler de sözce 
içerisinde bir yargı bildirebilirler. Gösteren-gösterilen ilişkisi bağlamında 
ele alındığında isimlerin birer karşılıkları olduğu bilinen bir gerçektir. Fiil 
cinsinden kelimelerin karşılıkları nasıl bir hareket/durum bildiriyorsa 

4  Banguoğlu (2007), Korkmaz (2007), Ergin (2009) vd.



Türkçede Varlık-Yokluk Bağlamında Yakınlık Belirten İşaretleyiciler

49

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 29: 39-65

isim cinsinden kelimeler de nesne/varlık/kavram bildirebilmektedir. 
Dolayısıyla yargı bildirme bağlamında bir farkları olmayan fiil ve isimlerin 
gerçeklik-gerçekdışılık bağlamında değerlendirilmesi adına bir farklılık da 
yoktur. Ağca (2010) çalışmasında olumsuzluk ve yokluk şekillerini birlikte 
değerlendirmiştir. Araştırmacının çalışmasında fiil (olumsuzluk) ve isim 
(yokluk) kategorilerini birlikte değerlendirmiş olması dikkat çekicidir. 
Ağca, doğrudan gerçekdışılık terimini kullanmasa da aslında bu terimin 
altında kategori olarak ele alınabilecek olumsuzluk ve yokluk kavramlarını 
birlikte ele alarak dolaylı bir kullanım gerçekleştirmiştir. Ağca (2010: 1), 
“Gerçek olmayan, yok olan ya da olumsuz olan herhangi bir nesne, varlık 
ya da kavram ancak gerçek olan ile, var olan ile mümkündür. Bu çerçevede 
olumsuzluk ya da yokluk ifadeleri var olan / gerçekliği olan olumlu 
ifadelerden ya da varlık ifade eden durum ve ifadelerden doğmuştur. 
Herhangi bir nesne ya da kavramın yokluk ifadesinde ve olumsuzluk 
şeklinde olabilmesi için mutlaka varlık ve olumluluk karşılığının olması 
gerekir.” diyerek varlık-yokluk çizgisinin olumluluk-olumsuzluk çizgisiyle 
paralelliğini göstermiştir. Türkçe varlık-yokluk ifadeleri bakımından eski 
Türkçeden (Köktürk Yazıtları) itibaren işlek bir kullanım özelliği sergiler. 
“Var” ve “yok” kelimelerinin en eski metinlerden itibaren Türkçede 
kullanıldığı bilinmektedir. 

Bir küme olarak düşünüldüğünde bu kümelerden biri varlık, diğeri 
ise yokluk olarak değerlendirilebilir. Evrende yer alan somut ve soyut 
her varlığa ayrı ayrı adlar verilemeyeceği için kimi zaman dil kendi iç 
mekanizması doğrultusunda fonetik, morfolojik ve leksik birimlerini 
kullanarak yeni anlam alanları yaratır. Bu anlam alanları gerçeklik-
gerçekdışılık kümesinde yer alan varlık-yokluk düzleminde yakınlık 
olarak ara anlamları içermektedir. Türkçe cümlelerde de evrende yer alan 
varlıklar nitelenirken yakınlık anlam alanını oluşturmak için fonetik, 
morfolojik ve leksik birimlerden faydalanılır.

Yakınlık, bilinen ile bilinmeyeni, tanımlanan ile tanımlanamayanı 
bildirmeye yarayan bir anlam alanıdır. Her varlığa ayrı ayrı kelimeler 
ile ad verilemeyeceği için bu anlam alanı bu boşluğun doldurulmasına 
katkı sağlar. Yakınlık ilgisinin temelinde de benzetme ve somutlaştırma 
bulunmaktadır.

Türkçede birtakım ekler, ek birlikleri, kelimeler ve kelime öbekleri 
yakınlık anlamının ortaya çıkmasını sağlar. Bu yakınlık kimi zaman 
gerçeklik kümesinde kimi zaman ise gerçekdışılık kümesinde yer alabilir.
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Yukarıdaki şekilden anlaşılabileceği üzere varlık gerçekliğin; yokluk 
ise gerçekdışılığın bir alt kümesi olarak görülmektedir. Varlık ve yokluk 
kümesinin kenarına konumlanan ifadelerin diğer varlık alanını çeşitli 
açılardan andırdığı görülmektedir. Türkçede isim temelli varlık-yokluk 
düzleminde çok sayıda morfolojik, leksik ve morfo-leksikal işaretleyicinin 
yakınlık bildirdiği görülmektedir. Bu işaretleyicilerin bir kısmı aşağıda 
ayrıca ele alınmıştır.

3. Yakınlık İşaretleyicileri

3.1. Morfolojik İşaretleyiciler

Türkçe, yapısal olarak eklemeli dil özelliği gösteren dillerdendir. Bu 
nedenle Türkçede köklerle birlikte ekler çok farklı birleşimlerle bir araya 
gelerek çeşitli anlam alanlarını işaretleyebilmektedir. Bazı eklerin varlık-
yokluk düzleminde yakınlık belirtme işlevi diğer eklere göre daha ön 
planda olabilmektedir. Bu eklerden bazıları şunlardır:

3.1.1. -CA

Bu ek isimlere gelerek eşitlik, benzerlik, karşılaştırma anlamları 
katmaktadır. Ek eklendiği kelimeye benzetme anlam ilgisiyle birlikte 
yakınlık ilgisi de katmaktadır. Bu yakınlık ilişkisinin genellikle yokluk 
anlamıyla gerçekdışılık belirttiği görülmektedir.

i. Bunda nesli devam ettirmek gibi hayvanca bir gaye de yoktur. [PS]

ii. Hayatımda hiç bu kadar iğrenç derecede gülünç bir manzara 
görmedim. Bu alelade bir yaramaz erkek çocuğun bir uslu kız 
çocuğa musallat oluşu gibi değil, çok daha canavarca bir şey... 
[YKK2]

iii. Bu ihtiyar adamın kalbine genç kızın bu çılgınca suali üzerine ilk 
defa olarak korkunç bir yaklaşım endişesi düştü. [YKK1]
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iv. Bunlar hayvanca davranışlar, dedim. Bana sezdirmemeğe 
çalışarak gözlerini kuruladı, derince soludu. [MNÖ]

Yukarıdaki örnekler gerçeklik-gerçekdışılık bağlamında ele alındığında 
şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: i numaralı örnekte hayvanca 
ifadesinde yer alan -CA eki benzetme görevi görerek “hayvan” kelimesinin 
anlam alanını anımsatsa da o alanı işaretlememektedir. Fakat buna rağmen 
-CA ekinin etkisiyle hayvan kelimesinin anlam alanı çağrıştırılmaktadır. 
Bu durumda hayvanca ifadesinde hayvan anlam alanı olmadığı için 
bir yokluk-gerçekdışılık söz konusudur, ancak çağrışım yaptırması onu 
gerçekdışılık kümesinin merkezinden kenarına, gerçeklik kümesine doğru 
taşımaktadır. Bu da yakınlık ile ilişkilidir. ii numaralı örnekte yine canavar 
benzetme yoluyla çağrıştırılsa da gerçekdışılık kümesinin içerisinde 
bir yokluk göstermektedir. Fakat çağrışım yakınlık anlam alanını 
çağrıştırmaktadır. iii numaralı örnekte benzer şekilde çılgınlık yoktur, 
ancak çağrıştırılarak yakınlık anlam alanı gösterilmektedir. Son örnekte 
hayvanca ifadesi yine yakınlık alanını gösteren ancak yokluk bağlamında 
gerçekdışılık ifade eden -CA işaretleyicisini taşımaktadır.

-CA eki kullanıldığı bağlama göre başka anlamlar da içerebilmekte bu tür 
durumlarda yakınlık özelliğini kaybetmektedir.

•	 Selmin de hayretini onlarınkine karıştırmak istiyormuş gibi 
büyük dayısının sol tarafına geldi ve sessizce durdu. [PS]

Bu örnekte bir gerçekdışılık bulunmamaktadır. -CA eki olmasına 
rağmen sessizce ile sessiz ifadesi aynı anlam alanını işaretleyebilmektedir. 
-CA eki bu kullanımda yalnızca anlam pekiştirici bir katkı sağlamaktadır.

3.1.2. -CAsInA

Türkiye Türkçesinde -CA, -sI ve -A eklerinin birleşmesiyle oluşmuş bir 
birleşik ek olan -CAsInA, isimlere eklenerek onlara “benzerlik, gibilik” 
anlamı katar. 

i.  Bilirdin ki, İstanbul’da, bir yerde dağ gibi, tepeden tırnağa sevgi 
dolu, çocukçasına dünyaya, insanlara hayran, bir koca insan 
yaşar. [YK5]

ii.  Mars dahi harp müekkilidir ama hayvancasına kudret-i kahire-i 
tahribiyye ile tecelli eden cengin müekkilidir. [AHM]

iii. Geminin dalgaları bizi sallamaya başladı, Selim balıkçı bu 
sallamalarla uyandı, bana baktı baktı, sonra da başını önüne eğdi, 
gene kaldırdı, yalvarırcasına baktı. [YK2]

iv. Bundan dolayı Ülker’e adam gibi davranarak 
sorular insancasına sorulmaktadır. Bu sorularda kök beyaz inek 
geçmektedir. [FB]
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Örneklere bakıldığında -cAsInA ekinin benzetme ve yakınlık ilgisi kurduğu 
görülmektedir. Eklendiği kelimenin anlamına yakınlık ifadesi belirten ek, 
gerçekdışılık bağlamında yakınlık işaretlemektedir.

3.1.3. -CIl

Türkçede isimlerden isim türeten eklerden olan -CIl birçok anlam 
ilişkisinin yanında benzerlik ifadesi de katmaktadır. Korkmaz, bir şeye 
yakınlık, sevecenlik veya düşkünlük gösteren sıfatlar türettiğini belirterek 
adamcıl, anacıl, avcıl, babacıl, barışçıl, bencil, boğazcıl, erkekçil, evcil, 
kadıncıl gibi örnekler vermektedir. Korkmaz (2007: 44) aynı zamanda 
ekin bir şeye meyilli olma, eğilimli olma işlevinin de olduğunu ölümcül, 
iyicil, kötücül kelimeleriyle örneklendirmektedir. Ergin (2009: 175) ise 
ekin benzetme ve mübalağa bildirdiğini belirtmiş ve ölümcül, kırçıl, akçıl 
gibi örnekleri vermiştir.

Ekle ilgili bu hususlar değerlendirildiğinde ekin benzerlik, benzetme 
ve meyilli olma anlamı vermesi işlevlerinin gerçeklik-gerçekdışılık 
düzleminde yakınlık işaretleyen bir işaretleyici olduğu görülmektedir. 
Bu yakınlık işaretleyicisi aynı zamanda eklendiği kelimenin gerçekdışılık 
alanında olmasını ancak gerçeklik alanını çağrıştırmasını sağlamaktadır.

i. Mahallenin yarı deli, yarı meczup ihtiyar Rum kadınının sanki 
bir piyeste sahne değişmişçesine, tam penceremin altına gelip 
durduğu oluyor, onun kimbilir kaç zamandır taranmamış akçıl, 
seyrek saçları arasından kafasının derisini seyrediyor, etrafını 
saran çocuklara verdiği rumca cevapları dinliyordum. [ZOS]

ii. Sayısız koyun sürülerinin akçıl yün sırtları mera denizlerini 
köpürtüyor; yeleleri dağınık, kuyrukları şahlanmış kor gözlü 
atların bağrışa kişneye, bir plajda gibi kaygısız yüzüştükleri 
görülüyordu. [RHK]

ii. Selim Nuri gösterilen iskemleye oturdu. Adamın ilk göze çarpan 
özelliği, alabros kestirdiği kırçıl saçları... [KT]

Yukarıdaki örneklere bakıldığında özellikle renk adlarına gelen -CIl 
ekinin benzetme anlam ilişkisiyle yakınlık bağı kurduğu görülmektedir. 
Bu yakınlık ilişkisinin varlık-yokluk düzleminde yokluk içerisinde bir 
gerçekdışılık gösterdiği, -(I)msI ekine benzer bir işlevde kullanıldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla ek gerçekdışılık göstermekte ama yakınlık 
ilişkisiyle gerçekliği anımsatmaktadır. Ekin eklendiği renk adlarından 
dolayı yaptığı anımsatma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gerçekdışılık-
yakınlık ilişkisi ekin eklendiği diğer sözcüklerle yaptığı işlevlerinden 
ayrılmasını sağlamaktadır. Yukarıdaki örneklerden akçıl ve kırçıl 
ifadelerine bakıldığında her ikisinde de bir andırma anlamının söz konusu 
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olduğu anlaşılmaktadır. i numaralı örnekte yer alan akçıl seyrek saçlar 
ifadesinde saçların beyazlamaya yüz tuttuğu ama tam beyazlamadığı 
dolayısıyla yakınlık kapsamında bir gerçekdışılık olduğu görülebilir. Benzer 
şekilde kırçıl saç ifadesinde de saçların tam anlamıyla kır olmadığı ancak 
kır olmaya yöneldiği ve -CIl ekinin gerçekdışılığı işaretlediği söylenebilir.

3.1.4. -DAn

Türkçede hâl eklerinden olan -DAn kimi durumlarda benzerlik, yakınlık 
işlevinde kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımlarda yokluk bağlamında 
bir gerçekdışılığın ancak yakınlığın olduğu görülür.

i. “Kapı açıldı, orta boylu, gençten bir adamdı.” [YA]

ii. “Adam çok yakışıklı, büyük ela gözlü, gençten birisiymiş.” [YK4]

Benzerlik, yakınlık işleviyle kullanım sıklığı düşük olan -DAn eki, 
eklendiği ismi gerçekdışılık kümesinde işaretlemektedir. Yukarıdaki 
örneklerde yer alan gençten ifadesi genç gibi, gence yakın ifadesiyle 
örtüşmektedir. Dolayısıyla gençten olarak nitelenen birinin genç gibi 
olduğu, ancak genç olmadığı söylenebilir. Bu da ekin bu işleviyle bir 
gerçekdışılık kümesinde yakınlık işaretleyicisi olduğunu gösterir.

3.1.5. -(I)msI

Eklendiği kelimeye benzetme anlamı katan eklerden biridir. Ediskun (1985: 
148), ekin benzerlik sıfatı yaptığını belirtmektedir. Korkmaz  (2007: 59) 
ise ekin renk adlarına ve tat bildiren sıfatlara gelerek benzerlik, andırma 
anlamı veren sıfatlar türettiğini söyleyerek ağacımsı, balımsı, bitkimsi, 
kadifemsi, beyazımsı, kırmızımsı, sarımsı, acımsı, ekşimsi gibi örnekler 
vermektedir.

Ekin eklendiği kelimelere kattığı anlam dikkate alındığında andırma 
işlevinden dolayı genel bir yakınlık anlamı kattığı görülmektedir. Bu da 
ekin yokluk kümesinde yer alan bir gerçekdışılık işaretleyicisi olduğunu 
ancak andırma işleviyle yakınlık anlamı kattığını göstermektedir.

i.     Parmaklarının ucuyla yoğuruyorlardı önce, çünkü kuraklık hepsini 
kurutmuş ve sertleştirmişti, ulu özü çıkarabiliyorlardı böylelikle. 
Bu hafif acımsı tad, ağızlarını sulandırıyor, bakışlarına rahatlık 
veriyordu. [YN]

ii. Tevratta Sultan Süleyman’ın bakır madenlerinin burada olduğu 
yazılıymış. Aramışlar ve de bulmuşlar. Fabrika yapmışlar. Han 
Necef taşı dedikleri mavimsi bir taş var ya, işte bu bakırdan 
taşlardan işlerlermiş bunu. [YK1]
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iii. Listesiz, tabaksız, çatalsız, bıçaksız bir taam: İnce kâğıda sarılmış 
bir sıcak sandviç, bir bardak tatlımsı ekşimsi bulanık su... [YZO]

Bu örneklere bakıldığında -(I)msI ekinin eklendiği kelimede bir andırma 
meydana getirdiği görülmektedir. Evrende her kavramın bir adı olmadığı 
için tat, renk gibi kavramların adlandırılmasında benzetmeden yararlanılır. 
Bu örneklerde yer alan benzetmelerde acımsı≠acı, mavimsi≠mavi, 
tatlımsı≠tatlı, ekşimsi≠ekşi eşitsizliklerinden bahsedilebilir. Öyleyse bu 
ifadelerde andırılan kavram alanına dâhil olmama söz konusudur. Bu da 
varlık-yokluk ilişkisinde yakınlık ile ilgilidir ve bu yakınlık gerçekdışılık 
alanını işaretlemektedir.

3.1.6. -lArInDA

Türkçede birleşik eklerden biri olan -lArInDA sayı, miktar ya da zaman gibi 
nicelik bildiren ifadelerle kullanıldığında yaklaşıklık anlamı katmaktadır. 
Bu yaklaşıklık anlamı aynı zamanda eklendiği kelimenin gerçekdışılık 
bildirmesini sağlamaktadır.

i.    Elli yaşlarında, orta boylu, topluca, kalın kaşlı, yeşil gözlü bir 
adam kaldı mı bu sıralar otelde? [YA]

ii.   Biniciler havanın serinlediği ikindi sularında yolcu etmişti iki 
gezgini. [YB]

iii. Uluslararası bir inşaat firmasının Türkiye’deki genel müdürlük 
binasında güvenlik amiri olarak çalışan komutan altmış 
yaşlarında, bir metre yetmiş beş santim boylarında, babayiğit 
biriydi. [ŞO]

Yukarıdaki örneklere bakıldığında -lArInDA ekinin kendisinden 
önce sayı ya da miktar bildiren kelimelerle eşdizimli olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Bu durum sayı ve miktar ifadelerine yakınlık anlamının 
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. i. numaralı cümlede yer alan “elli 
yaşlarında” ifadesi bir tahmin bildirmektedir. Dolayısıyla belirsizlik 
söz konusudur. Belirsizliği söz konusu ise gerçekdışılıktan bahsetmek 
mümkündür. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse “elli yaşlarında”≠“elli 
yaşında” denebilir. Tahmin edilen yaşın 49 olma ihtimali olduğu gibi 51 
olma ihtimali de vardır. Dolayısıyla belirsiz bir tahmin bildiren -lArInDA 
gerçekdışılık bildirmekle birlikte yakınlık bildirir. Keza “elli yaşlarında” 
ifadesinde yer alan -lArInDA ekiyle tahmin yürütülen kişinin 15 yaşında 
olma ihtimali de yoktur. Bu nedenle yakınlık, açık bir şekilde ortadadır. 

3.1.7. -mAklI

Türkçede yakınlık ilgisiyle benzetme anlamı kuran birleşik ek yapılarından 
biri de -mAklI ekidir.
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i.   Şükrü de çuvalladıkça ağlamaklı olurdu. [TB1]

ii. Kuzey abi, zaman neden hızlı geçiyor? 27 yaşındayım, geçen 
çocuğun biri amca dedi. Bana hani… Ben abiye de razıydım 
üzülmekli gibi oldum üzülemedim de. (https://www.finnlife.ru/
watch/rMeJVDnKHtE Erişim Tarihi 11.02.2020)

iii. Kaşları çatılıp gevşiyor, yüz ifadeleri şekilden şekle giriyor, sadece 
yüzlerinde de değil, büyün bedenlerinde kâh ağlamaklı, kâh 
gülmekli kasılmalar beliriyor (…) [SK]

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde -mAklI ekinin fiil köklü kelimelere 
gelerek onları isimleştirdiği görülmektedir. i numaralı örnekte ağlama 
eylemi gerçekleşmemekte ancak ağlama eylemi andırılmaktadır. Bu 
nedenle eylem gerçekleşmemiş ve gerçekdışılık işaretlenmiştir. Ek 
gerçekdışılığı işaretlemiş olsa da gerçeklik alanına yönelmekte ve yakınlık 
ilişkisi kurmaktadır.

3.1.8. -sI

Türkçede benzetme ilgisi ile yakınlık ilişkisi kuran eklerden bir diğeri de 
-sI ekidir. Ergin (2009: 149), ekin benzerlik, gibilik ifade ettiğini belirterek 
çocuksu örneğini vermektedir. Zülfikar (1991: 140)da ekin kelimelere 
ilgili olma, özelliklerini taşıma, benzerlik, yakınlık kavramı kattığını 
belirtmektedir.

i. Vasili onu tepeden tırnağa süzdü. Biraz daha büyümüş, kalın, kırmızı 
dudakları biraz daha kadınsı olmuş, burun kanatları titremeye 
başlamıştı. [YK3]

ii. Dünden kalan görüntüler içinde gözlerinin önünden ilk geçenler, 
biri genç, çocuksu, diğeri yaşlı ve şeytansı iki çehre oldu. [YHE]

Bu iki örnekte yer alan üç -sI eki almış kelimeye bakıldığında eklendiği 
kelimenin kökündeki anlama çağrışım yaptırdığı görülmektedir. İlk 
örnekte kadınsı ve kadın kelimelerinin birbirleriyle eşitsizlik içerdiği 
görülmektedir. Bir diğer ifadeyle kadınsı≠kadın denebilir. Öyleyse 
“kadın” ifadesi varlık gösteriyorsa “kadınsı” ifadesi yokluk ve gerçekdışılık 
bağlamında yakınlık göstermektedir. Aynı durum çocuksu≠çocuk, 
şeytansı≠şeytan eşitsizliklerinde de görülmektedir.

Türkçede basit ya da birleşik yapılı bu morfolojik yapıların dışında 
çok sayıda yapı daha bu şekilde gerçekdışılık alanında olmak kaydıyla 
gerçekliği çağrıştıran yakınlık anlam ilişkisinin kurulmasını sağlamaktadır. 
Türkçe kökenli ya da alıntı olan -(I)mtırak (mavimtırak), -cAK (büyücek), 
can5 (Far.) (babacan), -ç (anaç), -î (Ar.) (siyahî), -rAK (ufarak), -şIn/çIn 

5  Farsça can ve vari ödünç alınan dilde bir kelime konumundadır. Ancak Türkçede bağımlı bir morfem 
gibi kullanıldığı için morfolojik işaretleyiciler bölümünde ele alınmıştır.
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(sarışın), vari (Far.) (hakaretvari) gibi birçok işaretleyici6 gerçekdışılığı 
yakınlık bağlamında gerçekliği andırma işleviyle ortaya koymaktadır.

3.2. Leksikal İşaretleyiciler

Bir tür kip alanı olan gerçeklik-gerçekdışılık, konuşurun ruh ve duygu 
durumunu barındırdığı için çeşitli dil bilgisi kategorileriyle işaretlenen 
semantik bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. İster gerçeklik ister 
gerçekdışılık bildirsin her türlü işaretleyici anlamsal alanın sınırlarının 
belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Kelime biçiminde kullanılan isimler, 
fiil temelli yapılar, edatlar, söylem belirleyiciler vb. yapılar da bahsi 
geçen gerçeklik ve gerçekdışılık bildirimini sağlar. Aşağıda varlık-yokluk 
bağlamında yakınlık gösteren leksikal işaretleyiciler gösterilmektedir.

3.2.1. Âdeta

Hem fiilli yapılarla hem de isimli yapılarla eşdizimli olarak kullanılarak 
onlara benzerlik, yakınlık anlamı katan âdeta, cümle başı söylem belirleyici 
olarak görev yapabilmektedir. Hacıeminoğlu (1992: 34), âdeta kelimesini 
bağlama edatları arasında ele almaktadır. Benzer şekilde Özçelik (2004: 
144) de misali, sanki, âdeta, güya kelimelerini cümle başı edatı olarak 
değerlendirmekte ve bunların benzetme-benzerlik anlamı katan kavramları 
gösteren işaretleyiciler arasında olduğunu ifade etmektedir.

i. Dün akşam Yanya’ya gittim. Burası âdeta bir efsane memleketi. [ÖS]

ii. Âdeta bütün bu anlatılan şeyleri önceden biliyormuş gibi bir hâli 
vardı. [SA]

iii. Eski milletlerin bazısında –şimdi bile bazı kavimlerde olduğu 
gibi- kadın insan ve erkeğin arkadaşı olarak görülmemiş, âdeta 
eşyadan sayılmıştı ve erkeğin bir mülkü hükmündeydi. [ŞS]

Yukarıdaki i numaralı örneğe bakıldığında âdeta sözcüğü kendisinden 
sonra gelen “bir efsane memleketi” tamlamasını nitelemektedir. Benzetme 
ilgisiyle kurulan bu tamlama, cümleye konu olan şehrin “efsane memleketi 
gibi” olduğunu ifade etmektedir. Ancak gerçeklik durumu söz konusu 
olduğunda “bir efsane memleketi olmadığı” açık bir şekilde söylenebilir. 
Bu da konuşurun ruh/duygu durumunun şehri tasvir ederken takındığı 
öznel tavır ile ilgili bir durumdur. Kısaca “âdeta bir efsane memleketi” ≠ 
“efsane memleketi” denebilir. Bu da âdeta kelimesinin gerçekdışılık alanını 
işaretlediğini, ancak öznel de olsa gerçeklik alanını andırdığını, bunun 
da ortaya yakınlık ilgisini çıkardığını söylemek mümkündür. ii numaralı 

6  Bu işaretleyiciler tarafımızca daha kapsamlı bir kitap çalışmasında gerçekdışılık bağlamında ele 
alınmaktadır.
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örnekte âdeta ifadesi -mIş gibi yapısıyla desteklenerek tahmin alanı 
işaretlenmiştir. Tahmin alanında olan ifadeler belirsizlik içerdiklerinden 
gerçekdışı olarak değerlendirilir. “Âdeta …-mIş gibi” yargının gerçek 
olmadığını, ancak gerçekliğin çağrıştırıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle 
yakınlık anlam ilişkisi ortaya çıkmaktadır. iii. örnekte de âdeta kelimesi 
benzerlik anlamıyla kullanılarak gerçeklik durumu geri plana atılmıştır. 
Bu da gerçekdışılığın ön plana çıkmasına neden olmuş ve gerçeklik ile 
yakınlık kurulmasına neden olmuştur. 

3.2.2. Gibi

Fiil ve isimlerle eşdizimli kullanılarak benzerlik, yakınlık anlamı katan bir 
diğer kelime gibi edatıdır. Türkçede kullanım sıklığı oldukça fazla olan 
gibi edatı için Özçelik (2004: 144), “Benzetme dilde önemli bir anlatım 
yoludur. Benzetmeyi kısaca ‘bilinmeyen veya az bilineni, bilinen veya 
daha iyi bilinen ile anlatım yoludur.’ demekte ve benzetmelerin genelde 
gibi edatıyla kurulduğunu ifade etmektedir. Korkmaz (2007: 1066) da 
benzerlik, tıpkılık, denklik ilişkisi kuran edatlar bağlamında gibi, denli, 
misali, üzere, üzre gibi edatları değerlendirmiştir.

i Otobüs yol boyunca epeyce toz yutmuştu ama yine de güneşin kızgın 
ışıkları altında ayna gibi parlıyordu. [LT]

ii. Hiçbir şey olmamış gibi, yorulmuş, derin bir hüzne batmış, orada 
sofanın ortasında kalakaldı. [YK6]

iii. Metin’e bakıyormuş gibi yaparak eline bir on lira sıkıştırdı. [OA]

Örnekler ele alındığında i. numaralı örnekte “ayna gibi” ifadesinin 
“ayna” ile eşitsiz olduğu sadece bir benzetme unsuru olduğu görülebilir. 
Diğer bir ifade ile “ayna” yokluk kümesi içindedir. ii. numaralı örnekte 
“hiçbir şey olmamış gibi” ifadesi “bir şey olmuş” ifadesi ile denktir ve 
varlık kümesinde gerçeklik bildirmektedir. Ancak gerçeklik alanından 
gerçekdışılık alanına bir gönderme söz konusudur. Bu da yakınlık kavramını 
ortaya çıkarmaktadır. iii. numaralı örnekte de “bakıyormuş gibi” ifadesi 
“bakmıyor” ifadesine denktir ve gerçeklik alanında bulunmaktadır, ancak 
gerçekdışılık alanına yakınlık ilgisiyle işaret etmektedir. Bu örneklerden 
anlaşılacağı üzere Türkçede en sık benzetme ilgisi kuran morfemlerden 
olan gibi eklendiği eşdizimli olarak kullanıldığı kelimenin anlamını 
gerçeklik bildiriyorsa gerçekdışılığa, gerçekdışılık bildiriyorsa gerçekliğe 
yönlendirmektedir.

3.2.3. Hemen Hemen 

Birlikte kullanıldığı ifade ile yakınlık ilgisi kuran hemen hemen ikilemesi 
bu ilgiyi hem fiiller hem de isimler bağlamında oluşturabilmektedir. 
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Hemen hemen ikilemesi kullanıldığı bağlamda “yakınlık” ilgisi kursa 
da genellikle olumlu fiillerle ya da isimlerle kullanıldığı için gerçeklik-
gerçekdışılık düzleminde anlam alanını gerçekdışılığa yöneltmektedir. 
Olumsuzluk eki almış fiil kökenli kelimelerle kullanıldıklarında ise ikinci 
bir olumsuzluk ekiyle ifadenin yine olumlu hâle getirildiği ve yine yakınlık 
ilgisiyle gerçekliğe yönelttiği görülmektedir.

i.     Hemen hemen herkes, yol azığı ile birlikte getirdiği veya Ankara’daki 
ilk yemek –veya içki- sofrasında bulduğu yargı cümlelerine sımsıkı 
sarılmıştı. [TB2]

ii. Küçük adanın küçük ormanında hemen hemen adımlamadık yer 
bırakmadılar. [YG]

Örneklerde görüleceği üzere “hemen hemen herkes” ifadesinden 
“herkese yakın ama herkes değil” ifadesi anlaşılmaktadır. Bu da 
gerçekdışılık alanında gerçekliği andıran bir kullanım şekli olarak 
görülmektedir. Aynı şekilde “hemen hemen” yapısının iki olumsuzluk eki 
ile kullanımında “hemen hemen her yeri adımladık, ancak her yeri değil” 
anlamı anlaşılmaktadır.

3.2.4. Kadar

Türkçede kullanım sıklığı fazla olan edatlardan biri de kadar kelimesidir. 
Kadar birlikte kullanıldığı ifadelere ölçü, miktar bakımından benzerlik, 
yakınlık anlamı katmaktadır. Korkmaz (2007: 1072), kadar edatını “miktar 
ve derece ilişkisi kuranlar” başlığı altında ele almaktadır.

Genelde ölçü bildirme işleviyle cümlede yer alan sayılarla birlikte kullanılan 
kadar bu şekilde kullanıldığında tahmin bildirmektedir. Tahminler 
belirsizlik içerdiği için gerçekdışılık alanını işaretlemektedir. Ancak bu 
edat her ne kadar gerçekdışılık bildirse de gerçekliği andırma işlevi de 
görmektedir.

i. İki kahve ısmarladı, on kadar cigara içti. [HEA]

ii. Bir saat kadar sonra belgeyi getirecek olan arkadaş bürodan Bekir 
Berk’i aradı. [YBA]

Örnekler incelendiğinde “on kadar”, “bir saat kadar” ifadelerinde 
konuşurun tahmininin ön planda olduğu, dolayısıyla bir belirsizliğin 
ortaya çıktığı görülmektedir. İfadelerin tahmin temelli belirsizlik 
göstermesi gerçekdışılık alanını ön plana çıkarmaktadır. Bu gerçekdışılık 
aynı zamanda varlık-yokluk düzleminde gerçek olana yakın olduğu için 
yakınlık da göstermektedir.

Türkçenin varlık-yokluk bağlamında yakınlık belirterek gerçekliği ya 
da gerçekdışılığı işaretleyen başka leksikal işaretleyicileri de mevcuttur. 
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Türkçede benzer, böyle, böylesi, misali, öyle, güya, yaklaşık, var, tıpkı 
vb. birçok kelime benzer şekilde gerçeklik ya da gerçekdışılık alanında 
bulunurken yakınlık anlam ilişkisinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

3.3. Morfo-Leksikal İşaretleyiciler

Türkçede bazı leksik ve morfolojik unsurlar birlikte kullanılarak belirgin 
bir anlam alanını işaretleyebilmektedir. İşaretlenen bu alanlardan biri de 
yakınlık anlamıdır. Aslında morfo-leksikal bu yapıda her ne kadar gerçeklik 
ya da gerçekdışılık işaretlense de diğer alan sürekli çağrışım alanı içerisinde 
kalmaktadır. Bu tür kullanımlarda gerçeklik belirtirken gerçekdışılık, 
gerçekdışılık belirtirken de gerçeklik alanı çağrıştırılmaktadır.

3.3.1. İsim + Fiil-An

Sıfat göreviyle isim cinsinden bir kelimenin -An sıfat-fiil ekini alarak 
isimleşen başka bir kelime ile birleşmesi neticesi ortaya çıkan morfo-
leksikal yapı, bulunduğu cümlelerde yakınlık anlamını göstermektedir. 
Bu yakınlık genelde gerçekdışılık kümesinde bulunmakta ancak gerçeklik 
kümesine bir çağrışım yapmaktadır.

i.   Firavunlar, gelişi güzel duran insanlar gibidir. [AT]

ii.  Buradaki her ev gibi, güzel duran ama plastik kutudan yapılma 
bir evimiz, döküntü bir arabamız, her şeyin bir dolara satıldığı 
mağazalardan indirim kuponlarımız var. [FT]

iii. Garrod’a göre, Keats’in şair olarak etkinliği, çok kolay görünen, 
ama aslında çok güç olan bir şeyden, yani beş duyusunu 
kullanabilme yeteneğinden kaynaklanmaktaydı. [MU]

iv. Hafiye, her şeyden korkmuş görünen bayan memurenin elinden 
kaptığı kimlikten Fazıl›ın imam hatip öğrencisi olduğunu öğrenince 
«zaten biliyorduk» diyen suçlayıcı bir bakışla Ka’ya baktı bir. [OP]

Yukarıdaki örneklere bakıldığında isim+fiil-An yapısının bazı 
kullanımlarında gerçekdışılık işaretlediği görülmektedir. i numaralı 
örnekte “gelişi güzel duran” ifadesi ile aslında “güzel olmayan, rastgele, 
sıradan” anlamı ifade edilmiştir. Aynı şekilde ii numaralı örnekte de “güzel 
duran” “güzel olmayan” ile eşdeğer bir anlam alanında yer almaktadır. 
iii numaralı örnek ise “kolay olmayan” anlam alanını işaretlemektedir. 
iv numaralı örnekte konuşurun tahmini yine bu morfo-leksikal yapıyla 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla dört örnekte de gerçekdışılıktan bahsetmek 
mümkündür. Ancak örneklerde gerçeklik alanı andırma yoluyla 
düşündürülmektedir. Bunu da bahsi geçen morfo-leksikal yapı yakınlık 
anlamını göstererek sağlamaktadır. Burada her isim+fiil-An yapısına 
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yerleştirilen ifadenin bu gerçekdışılık konumundan yakınlık anlamını 
sağlamadığını da belirtmek gerekmektedir. Örneğin, “Dikkatli yazılan 
cümleler her zaman daha etkilidir.” cümlesinden böyle bir anlam çıkması 
mümkün değildir. Bunun eşdizimlilik, kılınış, fiilin anlamsal sınıfı vb. 
etkenlerle doğrudan ilgisi bulunmaktadır.

3.3.2. İsim+İsim-DA

Türkçede benzetme temelli yakınlık anlamı kuran yapılardan biri de 
isim+isim-DA morfo-leksikal yapısıdır. Bu yapının yakınlık ilgisinden 
ötürü özellikle birçok ürünün pazarlanmasında kullanılması dikkat 
çekmektedir.

i.   Doğa, iyileştiricidir beyler. Çoğu zaman. Ama kullanmayı bilirsen, 
en öldürücü silahları da sunar hizmetinize. Evet, kırmızı olan, çilek 
tadında bir zehir, yanındaki de panzehiri, ne yazık ki bir tadı yok. 
[NSO]

ii.   Lay’s İzmir Tulum Peyniri Tadında, raflardaki yerini aldı. (https:// 
www.lays.com.tr/page/urunler Erişim Tarihi 01.02.2020) 

iii. Üstüne yazlık ev, 17 bin dolar para, Doğan görünümünde 
Şahin araba yaptırmış. Sonra da buz gibi ortada bırakıp gitmiş 
onu. (http://arsiv.sabah.com.tr/2002/10/11/s1409.html Erişim 
Tarihi 01.02.2020)

Yukarıda i numaralı örneğe bakıldığında “çilek tadında” olarak ifade 
edilen şeyin aslında “çilek olmadığı” sadece ona yakınlık ilgisiyle benzediği 
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde ii numaralı bahsi geçen üründe “İzmir 
tulum peyniri bulunmamaktadır.” ancak tat bakımından bir benzetme 
söz konusudur. iii numaralı örnekte de Şahin markalı otomobil “Doğan 
markalı otomobile” benzetilmiştir. Tüm bu üç benzetme de yakınlık 
ilgisiyle kurulmuştur. Oysa “çilek tadında” ≠ “çilek”, “İzmir tulum peyniri 
tadında” ≠ “İzmir tulum peyniri”, “Doğan görünümünde şahin” ≠ “Şahin” 
eşitsizlikleri açıkça ortadadır. Bu morfo-leksikal yapı dolaylı yoldan 
eklendiği kelimelerin “yokluğunu” işaretleyerek gerçekdışılık alanında 
bulunmaktadır. Ancak dolaylı işaretleme aynı zamanda varlığı yani 
gerçekliği andırmakta bu da yakınlık ilgisinin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır.

3.3.3. Sanki/Âdeta…-cA/-CAsInA/-(I)msI vb.

Bazı leksik yapılar birtakım ek ya da ek birleşikleri ile bir araya gelerek 
anlamı kuvvetlendirici bir işlev kazanırlar. Tek başlarına kullanıldığında 
da benzerlik temelli yakınlık anlamı katabilen ekler ile aynı söylem 
içerisinde kullanılan âdeta ve sanki kelimesi böylece morfo-leksikal bir 
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yapı oluşturmuş olmaktadır. Bu yapıların yine gerçekdışılık bağlamında 
bir yokluk bildirdiği ancak gerçekliği andırarak yakınlık anlamını ortaya 
çıkardığı görülmektedir.

i. Şirin âdeta ağlarcasına: - Bizim Türkler’in adlarını değiştiriyorlar, 
Emiliya, dedi. [HSY]

ii. Sonradan dadının ve Gülbuy kadının bana anlattıklarına göre yılan 
tam bir uykuda değilmiş. Buna rağmen son dakikaya kadar hiçbir 
mukavemet göstermemiş. Fakat ateşin içinde büzülüp kavrulacağı 
zaman birdenbire dikilmiş, âdeta insanca denecek bir bakışla uzun 
uzun baktıktan sonra alevlerin içine kıvrılmış. [AHT]

iii. Bu delilerin ayaklarının yükselttiği toz bulutu ile sanki kırmızımsı 
bir sis arasından, sar’alı, korkunç ifadeli, acayip gülümsemeli, 
gözlerinin akı fırlamış maskeler beliriyordu. (https://books.google.
com.tr/books?id=XncMAQAAMAAJ Erişim Tarihi 12.01.2020)

Yukarıdaki örneklere bakıldığında morfolojik işaretleyiciler başlığında 
değinilen -CA, -CAsInA, -(I)mSI gibi eklerin tek başlarına gerçekdışılık 
bağlamında yakınlık belirttiği gibi kendilerini destekleyen sanki, âdeta vb. 
gibi leksik unsurlarla daha güçlü bir şekilde bu yakınlık anlamını belirttiği 
görülmektedir. 

3.3.4. Tam…-A+yakın

Türkçede yakınlık anlam alanını işaretleyen birleşimlerden biri de tam…-
a+yakın yapısıdır. Bu yapının genelde sayılarla birlikte kullanılarak bir 
tahmin bildirdiği görülmektedir.

i.  Sırplar ve Hırvatlar, Bosna’da tam bine yakın eserimizi yıkmışlar 
veya tahrip etmişlerdi. Hepsini bir bir gezmiş içim parçalanmıştı. 
[AAA]

ii.  Tam bir milyona yakın el ve ayağı olmayan çocuk var. Bu çocukların 
proteze ihtiyaçları var. (https://olaygazete.co.uk/turk-toplumu/
londradan-madayaya-bir-tas-corba.html Erişim Tarihi 13.01.2020)

Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere tam kelimesi +A yakın ifadesiyle 
birleşerek konuşurun tahminini yansıtan bir morfo-leksik yapı hâline 
gelmektedir. Bu yapının anlamında yer alan tahmin, belirsizlik içermesi 
nedeniyle ifadenin gerçekdışılık alanında yer almasını sağlamaktadır. 
Bununla birlikte yakın kelimesi yine gerçekdışılık alanından gerçeklik 
alanına yönelmekte, bu da ifadenin yakınlık bildirmesine neden olmaktadır.

Burada ele alınan morfo-leksik yapıların dışında Türkçede çok sayıda 
daha yakınlık bildiren yapının olduğunu söylemek mümkündür.
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Sonuç

Diller evrende var olan somut ve soyut kavramları ifade ederken iki 
temel kavram üzerinde bunu gerçekleştirmektedir. Bunlar gerçeklik 
ve gerçekdışılıktır. Gerçeklik ve gerçekdışılık akademik çalışmalarda 
genelde kiplik kategorisini açıklamak üzere kullanılan kavramlar olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte bu kavramlar hakkında farklı yaklaşımların 
da olduğu bilinmektedir.

Bu çalışmada gerçeklik ve gerçekdışılık, “gerçeklik durumu” (reality 
status) temel alınmıştır. Gerçeklik durumu bakımından Türkçe ifadeler 
ele alındığında isim temelli yapıların farklı, fiil temelli yapıların farklı 
alanlar oluşturduğu görülmektedir. İsim temelli yapılarda varlık-yokluk 
ekseni, fiil temelli yapılarda ise gerçekleşme-gerçekleşmeme ekseni 
ortaya çıkmaktadır. Bu eksenlerden “gerçekleşme ve varlık” gerçeklik; 
“gerçekleşmeme ve yokluk” ise gerçekdışılık kümesinin üyeleri olarak ele 
alınmaktadır. Bu açıdan gerçeklik ve gerçekdışılığın tüm anlam alanlarını 
kapsayıcı bir üst çatı olduğunu söylemek mümkündür. Bunlarla birlikte 
gerçekdışılık-gerçeklik ilgisinin gerçeklik durumu (reality status) ile 
konuşurun ruh/duygu durumu (mood) ile de ilgili olduğunu söylemek 
mümkündür. Keza yukarıda incelenen örneklerin birçoğunda aynı 
zamanda konuşurun ruh durumunun da (tahmin, olasılık vb.) işaretlendiği 
görülmektedir.

Konuşurun ifadesinde kendisine yer bulan ve gerçeklik durumu 
temelinde ele alınan gerçeklik-gerçekdışılık söylemleri kimi durumlarda 
diğer alanı andırma işleviyle kullanılabilmektedir. Gerçeklik ifadeleri kimi 
zaman gerçekdışılığa, gerçeklik ifadeleri ise kimi zaman gerçekdışılığa 
yönlenebilmektedir. Bu tür ifadelerde benzerlik temelinde isimli 
işaretleyicilerde yakınlık, fiilli işaretleyicilerde ise yaklaşıklık ortaya 
çıkabilmektedir. Türkçede gerçeklik ve gerçekdışılık işaretleyicileri 
kimi durumlarda yakınlık anlam alanını işaretleyebilmektedir. Fonetik, 
morfolojik, leksik ve sentaktik konumda bulunabilen bu işaretleyiciler 
ekler, ek birlikleri, kelimeler ve kelime öbekleri şeklinde olabilmektedir. 
Türkçede isim temelli kelimelerle birlikte varlık ve yokluk ifade eden 
işaretleyicilerin aynı zamanda yakınlık ifade etmesi, söylemlerde ortaya 
çıkabilecek boşlukların doldurulmasına, ifade edilmek istenenlerin 
daha belirgin ve güçlü şekilde aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Bir 
diğer deyişle yakınlık bildiren ifadeler Türkçenin ifade kabiliyetinin 
güçlülüğünün bir göstergesidir.

Tüm bunlara ek olarak Türkçe dil bilgisi çalışmalarında eklerin konu 
edildiği bölümlerde eklerin bazı işlevlerinden bahsedilmektedir. Bu işlevler 
gerçeklik-gerçekdışılık bağlamında ele alındığında daha detaylı olarak 
tanımlanabilmektedir. Örneğin -CIl ekinin eklendiği renk adlarıyla ortaya 
çıkan anımsatma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gerçekdışılık-yakınlık 
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ilişkisi ekin renk adı haricindeki diğer kelimelere eklendiğinde ortaya çıkan 
işlevlerinden ayrılmaktadır. Ölümcül ve akçıl örnekleri bu durumun iki 
yönünü en belirgin şekilde gösteren iki örnek olabilir. Ölümcül kelimesinde 
bu gerçekdışılık-yakınlık ilişkisi ortaya çıkmazken akçıl örneğinde 
gerçekdışılık kümesinde yakınlık anlam alanı işaretlenebilmektedir. Ekin 
eklendiği renk adlarından dolayı yaptığı anımsatma ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan gerçekdışılık-yakınlık ilişkisi ekin eklendiği diğer sözcüklerle 
yaptığı işlevlerinden ayrılmasını sağlamaktadır. Bu ve benzeri durumlar 
da Türkçede basit ve birleşik eklerin hem kendilerinin hem de birlikte 
kullanıldığı kelimelerin niteliklerinin daha ayrıntılı olarak ele alınmasını 
gerektiren bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
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Zarf-Fiil Eki, Zarf-Fiil Midir?
Is The Gerund Suffix A Gerund?

Erkan SALAN*

Öz

Dil incelemelerinde -A, -AlI, -ArAk, -IcAk, -IncA, -Ip, -IşIn, -ken, -mAdAn, 
-mAksIzIn… gibi yapılar için zarf-fiil (/gerundium/gerundiyum/gerundif, 
ulaç, fiil zarfı) veya zarf-fiil eki (/zarf-eylem eki, gerundium eki, bağ fiil eki, 
ulaç eki, ulaç şekli, ulaç biçimbirimi, ulaçlık ardılları) şeklinde farklı terimlerin 
tercih edildiği görülmektedir. Zarf-fiil ve zarf-fiil eki terimleri birbirinden çok 
farklı unsurları ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Bu bakımdan zarf-
fiil ekiyle ilgili farklı terim tercihleri, dikkat çekilmesi ve çözülmesi gereken 
bir sorun hâlini almıştır. Adı geçen soruna çözüm üretmeyi amaçlayan bu 
makalede; “zarf-fiil” ve “zarf-fiil eki” kavramları ve bunların ifade ettikleri, 
çeşitli örneklerle değerlendirilmiş ve zarf-fiil ekinin zarf-fiil olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Terim sorunu, zarf-fiil eki, zarf-fiil.

Abstract

It is seen that different terms such as zarf-fiil “gerund” (/gerundium/
gerundiyum/gerundif, ulaç, fiil zarfı) or zarf-fiil eki “gerund suffix” (/zarf-
eylem eki, gerundium eki, bağ fiil eki, ulaç eki, ulaç şekli, ulaç biçimbirimi, 
ulaçlık ardılları) are preferred in various language examinations for structures 
such as -A, -AlI, -ArAk, -IcAk, -IncA, -Ip, -IşIn, -ken, -mAdAn, -mAksIzIn… Zarf-
fiil and zarf-fiil eki are terms used to refer to very different structures. In this 
regard, different term preferences related to the gerund suffix have become a 
problem that needs attention and solution. In the article, which aims to produce 
a solution to the mentioned problem, the concepts of “gerund” and “gerund 
suffix” are evaluated with various examples that these concepts express and it 
is concluded that the gerund suffix is not a gerund.

Key Words: Term problem, gerund suffix, gerund.
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Giriş

Türkçede -A, -AlI, -ArAk, -IcAk, -IncA, -Ip, -IşIn, -ken, -mAdAn, -mAGIn, 
-mAksIzIn, -prAk1… gibi yapılar için bir kısım dil incelemelerinde zarf-fiil2 
veya gerundium3/gerundiyum4; bir kısım dil incelemelerinde zarf-fiil eki5, 
zarf-eylem eki6, gerundium eki7, bağ fiil eki8 veya ulaç eki9; incelemelerin 
bir kısmında ise hem zarf-fiil hem zarf-fiil eki10, hem zarf-fiil eki hem zarf-
fiil hem de gerundiyum11 veya hem ulaç hem ulaç şekli12/ulaç biçimbirimi13/
ulaçlık ardılları14 ya da hem gerundif hem fiil zarfı15 terimi kullanılmıştır. 
Geçmişten bugüne aynı unsurları ifade etmek için araştırmacılarca farklı 
terimlerin tercih edildiği görülmektedir. Bu durumda aynı dil yapıları için 
zarf-fiil (/gerundium/gerundiyum/gerundif, ulaç, fiil zarfı) ya da zarf-fiil 
eki (/zarf-eylem eki, gerundium eki, bağ fiil eki, ulaç eki, ulaç şekli, ulaç 
biçimbirimi, ulaçlık ardılları) şeklinde farklı terimlerin tercih edilmiş 
olması, hâlihazırda bir terim kargaşasına yol açmıştır. Bahsedilen terim 
kargaşası; ilgili konunun yani zarf-fiil eklerinin ve zarf-fiillerin öğretilmesi, 
öğrenilmesi ve araştırılmasını zorlaştırmaktadır. 

Zarf-fiil ve zarf-fiil eki, birbirinden çok farklı unsurları ifade etmek için 
kullanılan terimlerdir. Daha açık bir ifadeyle zarf-fiil, sözcük veya sözcük 
grupları ile ilgili bir terimken zarf-fiil eki eklerle ilgilidir. Bu bakımdan dil 
çalışmalarında sıklıkla rastlanan farklı terim tercihi, zarf-fiil ekleriyle ilgili 
araştırma ve incelemelerin artmasıyla birlikte dikkat çekilmesi ve çözülmesi 

1  Bu eklerden bazıları bugün standart (ölçünlü) Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır: -IcAk, -IşIn, 
-mAGIn, -prAk gibi.

2  Banguoğlu 2000: 427-440; Şahin 2003: 69-70; Yıldırım 2004: 3207-3214; Boz 2005: 44-48; Öner 2011: 
77-80; Özmen 2014; Akar 2018: 194-202.

3  Gülsevin 1990: 277-279; Timurtaş 1994: 137-140; Yüce 1999; Argunşah 1999: 117-123; Ersoylu 1999: 433-
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gereken bir sorun hâlini almıştır. Adı geçen terim sorununa çözüm üretmeyi 
amaçlayan bu makalede “zarf-fiil” ve “zarf-fiil eki” kavramları ve bu 
kavramların ifade ettikleri, çeşitli örneklerle değerlendirilmiştir. Öncelikle 
zarf-fiil ve zarf-fiil eki ifadelerinin neyi karşıladığının açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir.

İnceleme

Zarf-fiiller, Ergin (1998: 338) tarafından Gerundiumlar başlığı altında ele 
alınmış ve bunlarla ilgili olarak “Gerundiumlar hareket hâli ifade eden fiil 
şekilleridir. Bunlar ne fiil çekimleri gibi şekle, zamana ve şahsa bağlanmış 
bir hareket, ne partisipler gibi nesne ifade ederler. Gerundiumlar şahsa ve 
zamana bağlanmayan mücerret bir hareket hâli karşılarlar. Hâl ve durum 
karşılayan kelimelere zarf diyoruz. Şu hâlde gerundiumlar fiillerin zarf 
şekilleridir. Onun için partisibe isim fiil dediğimiz gibi, gerundiuma da 
zarf fiil diyebiliriz.” tespitine yer verilmiştir. Ergin’in gerundium ile zarf-
fiil ifadelerini birbirinin eş değeri olarak kullandığı ve gerundium veya zarf-
fiil terimiyle ekleri değil fiillerin zarf şekillerini kastettiği anlaşılmaktadır. 
“Gerundiumlar hareket hâli ifade ettikleri için mânâ bakımından 
partisiplerden çok farklı olarak isim değil, fiil olan kelimelerdir.” (1998: 338) 
ifadesi ise Ergin’in zarf-fiilleri sözcük olarak kabul ettiğini göstermektedir. 
Gerundium ekleri olarak adlandırdığı zarf-fiil eklerini ise zarf-fiilleri 
meydana getiren ekler olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla Ergin’e göre 
gerundium veya zarf-fiil sözcüklerle ilgili; zarf-fiil eki ise eklerle ilgili bir 
terimdir ve birbirinin eş değeri değildir.

Korkmaz (2003a: 251) ise zarf-fiili “cümlede yüklemin anlamını çeşitli 
yönlerden etkileyen ve fiilden -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIktA, -ken, -mAdAn, 
-mAksIzIn, -(y)IncA, -(y)Ip, -DIkçA gibi belirli bazı eklerle yapılan, kişi ve 
zaman belirtmeden soyut bir hareket kavramı anlatan, bir esas fiilden sonra 
gelerek yardımcı fiillerle birleşik fiiller kuran ve zarf olarak fiilin anlamını, 
zaman ve yer bakımından tamamlayan kelime olarak tanımlarken zarf-fiil 
eklerini ise Cümlede fiilin zarf görevinde kullanılmasını sağlayan ekler” 
olarak değerlendirir. Korkmaz’ın da zarf-fiili bir sözcük olarak kabul ettiği ve 
zarf-fiil ile zarf-fiil eki terimlerini birbirinden ayırdığı görülmektedir. Zarf-
fiilin tanımlandığı cümlede geçen bir “esas fiilden sonra gelerek yardımcı 
fiillerle birleşik fiiller kuran (kelime)” şeklindeki ifade, anlam açısından 
yanlış bir ifadedir. Zira cümleye bakıldığında verilen ifadenin zarf-fiil için 
kullanıldığı anlaşılır. Ancak zarf-fiiller bir asıl fiilden sonra gelip yardımcı 
fiillerle birleşik fiil oluşturamazlar; aksine zarf-fiillerin yardımcı fiillerden 
önce gelerek -A, -U, -Up ekleriyle kurulmuş biçimler olduğu düşünülmektedir.

Zarf-fiillerin, fiillerin zarf şekilleri olduğu ve zarf-fiil ekleriyle meydana 
geldiği görüşü genellikle yaygınlaşmış ve kabul görmüştür. Bununla birlikte 
Ergin ve Korkmaz’da olduğu gibi pek çok dil araştırmacısındaki genel 
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kabul, zarf-fiilin bir sözcük olduğudur. Hatta bir sözcük türü olduğu da 
söylenebilmektedir (Hünerli 2012: 26). Bu kabul, Türkçenin özellikleriyle 
çeliştiğinden dil araştırmalarında sorun teşkil etmektedir. Zira cümlelerde 
genellikle zarf (tümleci) görevinde kullanılan ve zarf-fiil ekleriyle oluşan 
zarf-fiiller, sözcük olarak kullanılabildiği gibi sözcük grubu biçiminde de 
kullanılabilirler. Söz dizimi incelemelerinde zarf-fiil grubu (/öbeği) şeklinde 
bir sözcük grubunun kabulü de (Topaloğlu 1989: 167; Karahan 2015: 57-59) 
ifade edilen düşünceyi doğrular. Bu düşünceyi, herhangi bir zarf-fiil ekinden 
yola çıkarak daha somut hâle getirmek yerinde olacak ve bu doğrultuda 
Türkiye Türkçesinde sık kullanılan eklerden biri olan -(y)ArAk16 zarf-fiil 
ekini almış örneklerden hareket edilecektir:

“Devam etmesi lazım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu 
türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi; ne Hekimoğlu 
Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, hattâ ne de mahallesi. Herşey değişebilir, 
hattâ kendi irademizle değiştiririz. Değişmiyecek olan, hayata şekil veren, 
ona bizim damgamızı basan şeylerdir.” (Tanpınar 2000: 20-21)

“Mümtaz onun karşısında, sözü mümkün olduğu kadar kısa kesmek için 
tek tedbiri alıyor, ne bir sual soruyor, ne cevap veriyor, yalnız başıyle ara 
sıra tasdik işaretleri yaparak, sığındığı saçak altında bir sağanağın 
boşanmasını bekliyen adam gibi bekliyordu.” (Tanpınar 2000: 146)

“O zaman ne doktora, ne eczacıya, ne ilâca, ne de herhangi bir şefkate 
ihtiyaç olmadan insanlar birbirlerine sokularak, birbirlerini 
kucaklıyarak, birbirlerinin içine geçerek, birbirleriyle en hususî 
taraflarını paylaşarak ölürlerdi.” (Tanpınar 2000: 358)

“— Uğurlar olsun!” savurup esniyerek odadan çıktı.” (Atay 2004: 26)

“Fakat daha ertesi güne kalmadan ordu karargâhı içinde, yarı sivil 
bir kumandan ile som asker bir Erkânıharp Reisinin çatışarak yaşamakta 
olduklarını öğrenmiştim.” (Atay 2004: 40)

“Bunlar zindandan ipe kadar Arap marşı okuyarak cesur ve dikbaşlı 
gitmişlerdir.” (Atay 2004: 51)

“Refik, meydanın başına geldiği vakit, boş sehpaya bakmış, 
gülümseyerek: — Galiba yerim orasıdır, demişti.” (Atay 2004: 52)

“Ölüm sabahları, herkes birbiriyle ürkerek ve ürpererek konuşur.” (Atay 
2004: 53)

“Şaşırarak ellerimi çözdüm ve içtim.” (Atay 2004: 62)

“İstanbul elden gidiyormuş gibi telâşlanarak, size Anadolu’nun bağrından 
Türk yavruları göndereceğiz.” (Atay 2004: 65)

16  Ekin kullanımı ve kökeni hakkında bk. Durmuş 2012: 19-52.
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“Yatağıma girdiğim zaman, içimin üzüntüsünü, elimi karnıma 
basarak dindirmek istiyordum.” (Atay 2004: 84)

Verilen örneklere bakıldığında bu türküyü söyliyerek, başıyle ara sıra 
tasdik işaretleri yaparak, birbirlerine sokularak, esniyerek, Arap marşı 
okuyarak, ürkerek, İstanbul elden gidiyormuş gibi telâşlanarak… gibi zarf-
fiillerin yapı olarak farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. -(y)ArAk ekinin 
zarf-fiil meydana getiren bir fiilimsi (zarf-fiil) eki olduğu konusunda şüphe 
yoktur. Ancak bu ekin hangi unsurun üzerine geldiği ve ne meydana getirdiği 
konusu tartışılabilir özelliktedir. 

“Kapıyı kapayarak odama gittim.” (Atay 2004: 53) örneğinde, -arak 
zarf-fiil ekinin kapa- fiilinin üzerine geldiği ve kapayarak sözcüğünün bir 
zarf-fiil olduğu Ergin ve Korkmaz gibi pek çok araştırmacının ortak fikridir. 
Ancak bu düşünce, Türkçenin hem biçim bilgisi hem de cümle bilgisi 
özellikleriyle çelişmektedir. Çünkü verilen örnekte kapıyı sözcüğü, git- 
fiiliyle değil kapa- fiiliyle ilgilidir. O hâlde kapıyı tümleci kapa- fiilinden ayrı 
düşünülüp değerlendirilemez. Bu bakımdan -arak zarf-fiil eki kapa- fiilinin 
üzerine değil kapıyı kapa- ifadesinin üzerine getirilmiş ve kapıyı kapayarak 
şeklinde zarf (tümleci) görevinde kullanılan bir fiilimsi yapısı meydana 
gelmiştir. Oluşan bu yapı, zarf-fiil ekiyle meydana geldiği için bir zarf-fiildir 
ve zarf-fiil grubu olarak adlandırılan sözcük grubudur; yani sözcük değildir. 
Burada kapıyı tümlecinin (/tamlayıcısının) kapayarak zarf-fiiline bağlı 
olduğu da düşünülebilir (Topaloğlu 1989: 167; Turan 1998: 302; Uğurlu 
1999b: 27, 53; Turan 2000: 32-35; Karahan 2015: 57; Üstünova 2016: 183-
193). Ancak Türkçede fiilimsiler tümleç alamazlar. Zira bir fiil tabanı önce, 
kendisiyle ilişkisi olan bütün niteleyici ögeleri alır, daha sonra aldığı eklerle 
yükleme veya fiilimsiye dönüşür (Kara 2009: 1283). Başka bir deyişle 
fiilimsi eki, fiilin ilişkili olduğu bütün birimlerle birlikte fiilin üzerine gelir 
(Kara 2009: 1285-1286; Börekçi 2009: 114-115). 

Yukarıdaki paragrafta ifade edilen düşünceyi daha anlaşılır hâle getirmek 
için “Devam etmesi lazım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu 
türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi; ne Hekimoğlu 
Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, hattâ ne de mahallesi. Herşey değişebilir, 
hattâ kendi irademizle değiştiririz. Değişmiyecek olan, hayata şekil veren, 
ona bizim damgamızı basan şeylerdir.” (Tanpınar 2000: 20-21) örneğine 
bakılabilir. Burada bu türküyü söyliyerek ve bu oyunu oynıyarak biçiminde 
-ArAk ekiyle meydana gelmiş iki zarf-fiil grubunun büyü- fiiline mi yoksa 
büyüme isim-fiiline (/ismine) mi tümleç/tamlayıcı olduğu sorusunun cevabı, 
fiilimsi ekinin neyin üzerine geldiğini açık hâle getirecektir. Örnekteki 
Çocuklarımızın bu türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi ifadesi 
bir isim tamlamasıdır. Burada Çocuklarımızın sözcüğü tamlayan; bu türküyü 
söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi yapısı ise bir tamlanandır. 
Tamlanan unsurundaki bu türküyü söyliyerek ve bu oyunu oynıyarak zarf-
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fiil grupları, büyüme isim-fiilinden ziyade büyü- yüklem-fiilinin17 zarfıdır. 
Zira büyüme sözcüğü, -me ekiyle oluşmuş isim görevinde bir isim-fiil olarak 
düşünüldüğünde sözcüğün bu türküyü söyliyerek ve bu oyunu oynıyarak 
şeklindeki tümleçlerle (/zarflarla) veya zarf-fiil gruplarıyla nitelenebilmesi 
mümkün değildir. Çünkü isim ya da isim görevindeki yapılar, zarf veya zarf 
tümleci görevindeki unsurları tümleç/tamlayıcı olarak alamazlar (Turan 
1998: 303, 305; Kerimoğlu 2017: 211, 224). Bilindiği üzere isim-fiiller, 
genellikle isim görevinde kullanılırlar. Eğer bu türküyü söyliyerek, bu oyunu 
oynıyarak büyüme ifadesinin yerine büyüme sözcüğü isim-fiil kabul edilecek 
olursa, büyüme’yi niteleyen bu türküyü söyliyerek ve bu oyunu oynıyarak 
şeklindeki zarf-fiil gruplarının sıfat; meydana gelen bu türküyü söyliyerek, 
bu oyunu oynıyarak büyüme şeklindeki yapının ise sıfat tamlaması olarak 
değerlendirilmesi gerekir ki bu, verilen cümlenin anlamı ve Türkçenin 
özellikleri bakımından makul ve mümkün değildir. Yani isim görevindeki 
büyüme isim-fiilinin tümleci veya tamlayıcısı, bu türküyü söyliyerek ve bu 
oyunu oynıyarak şeklindeki zarf-fiil grupları olamaz. O hâlde -me isim-fiil 
ekinin bu türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyü- ifadesinin üzerine 
getirildiği ve bu türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyüme şeklinde 
bir isim-fiil (grubu) oluşturulduğu kabul edilmelidir. Korkmaz (2003b: 
451) tarafından ifade edilen fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf 
niteliğindeki sözlerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum, 
azlık çokluk, bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip 
değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözler şeklindeki 
zarf tanımına sıfat-fiilin dâhil edilip isim-fiilin alınmamış olması da ortaya 
konan düşünce yönünden anlamlıdır. Dolayısıyla fiilimsi eklerinin, bağlı 
veya ilgili unsurlarıyla birlikte yüklem-fiillerin üzerine gelerek fiilimsi grubu 
oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu düşünceden hareketle fiilimsilerin 
yani isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin hem sözcük hem de sözcük grubu 
şeklinde olabileceğini ifade etmek gerekir.

“Şaşırarak ellerimi çözdüm ve içtim.” (Atay 2004: 62) ve “Ölüm sabahları, 
herkes birbiriyle ürkerek ve ürpererek konuşur.” (Atay 2004: 53) şeklindeki 
cümlelerde ise şaşırarak, ürkerek ve ürpererek biçimindeki yapılar; zarf-fiil 
ekiyle meydana gelmiş bir zarf-fiil olmanın yanı sıra birer sözcüktür (fakat 
sözcük türü değildir! Yani zarf-fiil olarak adlandırılan veya adlandırılabilecek 
bir sözcük türü yoktur). Sonuç olarak zarf-fiillerin hem sözcük hem de sözcük 
grubu şeklinde kullanılabilen yapılar olduğu ifade edilmelidir. Dolayısıyla 
bütün zarf-fiil grupları aynı zamanda zarf-fiildir; fakat bütün zarf-fiiller 
zarf-fiil grubu değildir. Bu durumda, zarf-fiil ile zarf-fiil grubunu da yapı 
bakımından birbirinin eş değeri olarak değerlendirmemek gerekir.

Zarf-fiil ekleri ve meydana getirdikleri zarf-fiiller hem biçim bilgisinin 
hem de söz dizimi veya cümle bilgisinin kapsamına giren dil yapılarıdır. Bu 

17  Yüklem-fiil terimi, Karpuz (2000: 17) tarafından “Kâğıttan yapılan mendil çok güzel olmuş.” şeklindeki 
bir cümlede -an sıfat-fiil ekinin getirildiği kâğıttan yapıl- ifadesindeki yapıl- fiili, yani cümleciğin 
yüklemi için kullanılmıştır.
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bakımdan adı geçen yapılarla ilgili kabuller, biçim bilgisinin yanı sıra cümle 
bilgisini de etkilemektedir. “Kapıyı kapayarak odama gittim.” (Atay 2004: 
53) cümlesinde kapayarak sözcüğü zarf-fiil olarak kabul edilirse verilen 
cümlenin ne öge ne de sözcük grubu tahlili yapılabilir. Daha açık bir ifadeyle 
kapayarak sözcüğü zarf-fiil olarak düşünülürse, kapıyı sözcüğünün gittim 
yükleminin nesnesi olarak değerlendirilmesi gerekir ki bu durumda öge 
tahlilinin doğru olması mümkün değildir. Yine kapıyı kapayarak değil de 
kapayarak ifadesinin zarf-fiil olarak kabul görmesi, cümlede geçen kapıyı 
kapayarak şeklindeki zarf-fiil grubunun yok sayılması anlamına gelir ki bu 
durumda da sözcük grubu olmayacağı için sözcük grubu tahlili yapılamaz. 
Sonuç itibarıyla zarf-fiillerin sözcük grubu şeklinde de olabileceğini göz 
önüne almak ve tanımı bu kapsamda yapmak, biçim bilgisi için olduğu kadar 
cümle bilgisi açısından da zaruridir.

Ergin’in (1998: 339) “Asıl hareketin yardımcı hareketlerini ifade eden 
kelimeler olarak gerundiumlar Türkçeyi birkaç hareketi basit bir cümle 
ile karşılayan, böylece cümle kalabalığından uzak bulunan bir dil hâline 
sokarlar.” şeklindeki ifadesine göre zarf-fiillerin cümleden bağımsız yapılar 
olmadığı ve Türkçeyi cümle kalabalığından kurtardığı anlaşılmaktadır. 
İfadenin tersten düşünülmesi, “Eğer zarf-fiiller olmasaydı Türkçe gereksiz 
cümle kalabalığının sıklıkla karşılaşıldığı bir dil olacaktı.” düşüncesini 
ortaya çıkarır. Ergin’in ortaya koyduğu bu önemli tespit; zarf-fiillerin, bağlı 
unsurlarıyla birlikte yüklem-fiilleri (/cümleleri) yargı bildirme özelliğinden 
uzaklaştırarak zarfa/zarf tümlecine dönüştürdüğü gerçeğini dikkate almayı 
gerekli kılar. Karahan (2015: 57) tarafından ortaya konan “Yüklem görevi 
yapan zarf-fiilin anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen 
ögelerle tamamlanır. Yüklem olan zarf-fiil yargı bildirmez.” şeklindeki 
tespitin de araştırmacıları “zarf-fiil eki olmasaydı yüklem yargı bildirirdi; 
o hâlde zarf-fiil ekinin geldiği veya bağlı olduğu yapının yargı bildiren bir 
yapı yani cümle olduğu” sonucuna götürmesi beklenir. Yine Boz (2005: 48) 
tarafından zarf-fiil için cümle konumunda iken diğer bir cümlenin ögesi 
durumuna getirilen cümle18 şeklinde ifade edilen düşünce, zarf-fiil eklerinin 
cümleyi öge durumuna getirdiğine ve mezkûr eklerle meydana gelen zarf-
fiillerin ise cümlelerden sözcük veya sözcük grubuna dönüşmüş bir yapı 
olduğuna işaret eder. Dolayısıyla ortaya konan fikirler zarf-fiil eklerinin, 
sadece fiillere gelerek fiilleri zarflaştırdığı kabulünü tartışmalı hâle getirmekle 
birlikte fiillerin cümle boyutuyla ilgili yapılar olduğunu düşünebilmeye 
imkân verir. İfade edilen düşünceyi, Kapıyı kapayarak odama gittim. 
(Atay 2004: 53) cümlesi üzerinden somutlaştırmak gerekmektedir. Verilen 
cümleyi; “Kapıyı kapadım, odama gittim.” veya “Kapıyı kapadım ve odama 

18  Adalı (2004: 61) bu dönüşümü, “Çekirdek tümcenin dönüşümü yüklemi oluşturan zorunlu ardıllar 
(birincil zaman/istem, kişi) kaldırılıp eylemsi ardılları getirilerek sağlanır. Geniş zaman, belirsiz geçmiş 
ve gelecek zaman ortaçlık ardılları aynı zamanda eylemsi ardılı olduklarından kaldırılan yalnızca kişi 
ardıllarıdır.” şeklinde ifade eder.
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gittim.” ya da “Kapıyı kapayıp odama gittim.” olmak üzere farklı şekillerde 
de ifade etmek mümkündür. “Kapıyı kapadım, odama gittim.” cümlesinde 
anlam olarak birbirine bağlı; iki farklı yargı yani yüklem vardır. Bu cümle 
“Kapıyı kapayarak odama gittim.” veya “Kapıyı kapayıp odama gittim.” 
şekline dönüştürüldüğünde “Kapıyı kapadım.” cümlesi artık yargı bildirme 
özelliğini kaybedip cümlelikten çıkarak kapıyı kapayarak veya kapıyı 
kapayıp şeklinde bir tümleç (/zarf tümleci) hâline gelir. Bu durumda zarf-
fiil ekinin bağlı veya ilgili unsurlarıyla birlikte yüklem-fiili yani cümleyi 
zarflaştıran bir özelliğe sahip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca zarf-fiil eklerinin 
geldiği fiil yapılarının çeşitli görevleri yerine getiren tamlayıcılarla birlikte 
kullanılabiliyor olması, adı geçen yapının cümle niteliğinde bir yapı olduğu 
gerçeğini kabullenmeye imkân verir. Zira tamlayıcı alabilen yapılar, yüklem 
olabilecek güce sahiptir (Uğurlu 1999b: 21). Bununla birlikte Türkçede 
fiiller tek başlarına tümleç veya tamlayıcı alamazlar. Tamlayıcı veya tümleç 
aldıkları durumda, sözcük türü özelliğinden sıyrılarak öge yani yüklem 
görevini üstlenirler ve cümle boyutuna taşınmış olurlar. Yüklemlerin ise tek 
başlarına ya da bağlı veya ilgili ögeleriyle birlikte cümleyi meydana getirdiği 
konusunda şüphe yoktur.

Zarf-fiil ekleri, herhangi bir cümleyi başka bir cümlenin ögesi durumuna 
getirebildiğine göre yargı ifadesinin ortaya çıkmasını sağlayan kip/zaman ve 
kişi ekinin de düşmesine veya kullanılmamasına sebep olduğu söylenebilir. 
Zira adı geçen ekler, doğrudan bağlı veya ilgili unsurlarıyla birlikte fiillerin 
veya fiilleşmiş yapıların üzerine gelebilmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak zarf-fiil; (bağlı veya ilgili unsurlarıyla birlikte) cümle 
niteliğindeki yüklem-fiilin -A, -AlI, -ArAk, -IncA, -Ip, -ken, -mAdAn, 
-mAksIzIn… gibi eklerle yargı bildirme özelliğini kaybedip sözcük veya sözcük 
grubu şeklinde zaman, yer, durum, miktar… bildiren tümleç (/zarf tümleci) 
hâline gelmiş biçimidir19. Zarf-fiili meydana getiren ek (-A, -AlI, -ArAk, -IncA, 
-Ip, -ken, -mAdAn, -mAksIzIn …) ise zarf-fiil ekidir. Dolayısıyla zarf-fiil eki 
(/zarf-eylem eki, gerundium eki, bağ fiil eki, ulaç eki), zarf-fiil (/
gerundium/gerundiyum/gerundif, ulaç, fiil zarfı) değildir20.

19  Bugün Türkiye Türkçesinde; gidedur-, bakakal-, düşeyaz-, yazıp dur-, yazadur- … gibi birleşik fiil 
yapılarında geçen -A, -ıp eklerinin zarf-fiil eki işleviyle bir ilgisi kalmadığı gibi meydana gelen gide, 
baka, düşe, yazıp, yaza … gibi yapıların da zarf-fiil göreviyle bir ilgisi kalmamıştır. Hatta -bu durumdan 
kaynaklı olmak üzere- adı geçen yapılarda yer alan eklerin zarf-fiil eki ve bu eklerle meydana gelen 
yapının zarf-fiil işlevine sahip olup olmadığı konusu bugün Türk dilinin tartışmalı konularından biri 
hâline gelmiştir (Delice 2019: 627-632). Bu bakımdan çeşitli dil çalışmalarında ifade edilmiş olan zarf-fiil 
eklerinin ve dolayısıyla zarf-fiillerin tasvirî birleşik fiillerin içinde yer alabildiği yönündeki bilgi tanıma 
dâhil edilmemiştir. 

20  Aynı durum, diğer fiilimsiler için de geçerlidir. Yani isim-fiil eki (/mastar eki), isim-fiil (/mastar) 
olmadığı gibi sıfat-fiil eki (/ortaç eki) de sıfat-fiil (/ortaç) değildir. Başka bir deyişle isim-fiil, isim-fiil 
ekiyle meydana gelen ve genellikle isim görevinde kullanılan sözcük veya sözcük grubu; sıfat-fiil ise sıfat-
fiil ekiyle meydana gelen ve çoğunlukla sıfat görevinde kullanılan sözcük veya sözcük grubudur.
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-A, -AlI, -ArAk, -IncA, -Ip, -ken, -mAdAn, -mAksIzIn… gibi yapılar için 
zarf-fiil, gerundium/gerundiyum/gerundif, ulaç veya fiil zarfı şeklindeki 
terim tercihleri bizce doğru değildir. Bunların yerine zarf-fiil eki, zarf-
eylem eki, gerundium eki, bağ fiil eki, ulaç biçimbirimi veya ulaç eki tercih 
edilebilir. Ancak dil özellikleri ve mantığı açısından doğru olup olmadığı ile 
ilgili değerlendirme ve düşünceler bir tarafa bırakılırsa yaygınlık ve sıklık 
bakımından zarf-fiil eki teriminin öne çıktığını ifade etmek gerekir. Aynı 
kavramlar için ortak bir terimin kullanılması, terim birliği ve dolayısıyla 
Türkçenin öğrenilmesi, öğretilmesi ve araştırılması açısından önemli bir 
ihtiyaçtır. 
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Codex Cumanicus’ta Geçen 
‘uyuḫısıra-’ Fiili Üzerine

About The Verb ‘uyuḫısıra-’ In Codex Cumanicus

Adilhan ADİLOĞLU*

Öz

Codex Cumanicus (Kodeks Kumanikus ~ Kuman Kitabı) tahminen 14. yüzyıl 
başlarında İdil Nehri’nin aşağı havzası ile Kırım yarımadasının kuzeyinde yer 
alan bölgelerde ticaret faaliyetleriyle meşgul olan İtalyan tüccarlar ile yine 
aynı bölgelerde misyonerlik faaliyetleri yürüten Alman rahipleri tarafından 
hazırlanan iki ayrı el yazması defterin bir araya getirilmesi sonucu teşekkül 
etmiş, bilhassa tarihî Türk lehçeleri araştırmaları bakımından önemini 
günümüzde dahi muhafaza eden çok kıymetli bir eserdir. Bu çalışmada, 
Codex Cumanicus adlı eserin Almanca bölümü olarak bilinen ikinci kısmında 
‘uyuḫısırap’ şeklinde geçen bir kelimeden hareketle bilâhare başka muhtelif 
çalışmalarda işlenen ‘uyuḫısıra-’ fiilinin şekil ve anlam bakımından 
değerlendirilmesi yapılmış ve söz konusu bu kelimenin yapısı ve anlamı için 
yeni önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Codex Cumanicus, Kuman-Kıpçak Türkçesi, 
‘uyuḫısıra-’ fiili.

Abstract

Codex Cumanicus (Kodeks Kumanikus ~ The Book of Cuman) was formed 
approximately in the beginning of the 14th century by bringing together 
two separate manuscripts that were prepared by the Italian merchants who 
occupied themselves in trading activities in the lower zone of the Volga river 
and in the northern regions of Crimean peninsula and the German priests 
who carried out missionary activities in the same aforementioned regions. 
It is a very valuable work that still maintains its importance especially in 
the historical Turkish dialects research even today. In this study, the verb 
‘uyuḫısıra-’ which subsequently has been examined in several other studies, 
is evaluated in terms of form and meaning with reference to a word written 
as ‘uyuḫısırap’ in the second part of Codex Cumanicus, which is known as 
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the German chapter and new suggestions are made for the structure and 
meaning of the aforementioned word.

Key Words: Codex Cumanicus, Cuman-Kipchak Turkish, the verb 
‘uyuḫısıra-’.

Giriş

Codex Cumanicus (Kodeks Kumanikus ~ Kuman Kitabı) tahminen 14. 
yüzyıl başlarında İdil nehrinin aşağı havzası ile Kırım yarımadasının 
kuzeyinde yer alan bölgelerde ticaret faaliyetleriyle meşgul olan İtalyan 
tüccarlar ile yine aynı bölgelerde misyonerlik faaliyetleri yürüten 
Alman rahipleri tarafından hazırlanan iki ayrı el yazması defterin bir 
araya getirilmesi sonucu teşekkül etmiş, bilhassa tarihî Türk lehçeleri 
araştırmaları bakımından önemini günümüzde dahi muhafaza eden çok 
kıymetli bir eserdir.  Codex Cumanicus esas itibarıyla 13-14. yüzyıllar 
arasında Karadenizin kuzeyinde yaşayan Kuman (Kıpçak) Türklerinin 
o dönemdeki konuşma dilini ve ağızlarını yansıtan bir eserdir. Eserin ilk 
satırlarında 11 Temmuz 1303 şeklinde bir tarih kaydı vardır. Fakat bu tarih 
kaydının eserin yazılış tarihi mi yoksa istinsah tarihi mi olduğuna dair pek 
çok görüş ileri sürülmüştür. Ancak genel olarak kabul edilen görüş ise bu 
tarihin istinsah kaydı olduğu ve eserin bu tarih kaydından yaklaşık yüz yıl 
kadar önce yazılmış olduğu şeklindedir.

Codex Cumanicus’un muhtevasına gelince; ‘İtalyan Kodeksi’ şeklinde 
adlandırılan birinci kısmı Latin harfleriyle yazılmış ve 55 yapraktan 
(1a-55b:110 sayfadan) oluşmaktadır. Bu kısım Latince-Farsça-Kumanca 
(Kıpçakça) iki sözlük listesini ihtiva etmektedir. Eserin ‘Alman Kodeksi’ 
ismiyle bilinen ikinci kısmı ise Gotik harflerle yazılmış ve 26 yapraktan 
(56a-82b:52 sayfadan) oluşmaktadır. Bu kısım Kumanca (Kıpçakça)-
Almanca ve Kumanca (Kıpçakça)-Latince şeklinde iki sözlük, Kuman 
(Kıpçak) Türkçesiyle Hıristiyan ilahileri, bilmeceler ve atasözlerini ihtiva 
etmektedir. Eserin İtalyan ve Alman bölümleri farklı zamanlarda ve farklı 
ağızlarla yazıldığı için eserde kullanılan dil kendi içerisinde de bir birlik 
taşımamaktadır. Bilhassa başka nüshalardan istinsah edilmiş olan İtalyan 
bölümünde metne sonradan ikinci ve üçüncü kişilerce müdahale edilmiş, 
bazı kelimelerde değişiklikler yapılmıştır. Annemarie von Gabain eserin 
dilini bugünkü Tatar Türkçesine yakın bulurken; Saadet Çağatay ise eserin 
diline en yakın olan çağdaş Türk lehçesinin Karay Türkçesi olduğunu 
söylemektedir1. 

1 Eser hakkında ayrıntılı bilgi için şu çalışmalara müracaat edilebilir: Çağatay 1944, Caferoğlu 2001, 
Ercilasun 2015, Argunşah- Güner 2015, Güngör 2017.
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1. Eserde Geçen ‘uyuḫısırap’, ‘uyuḫısıarasnada’ Kelimeleri ve 
‘uyuḫısıra-’ Fiili

Codex Cumanicus’un 58a sayfasının 23. satırında ‘uyuḫısırap’ ve 
‘uyuḫısıarasnada’ şeklinde iki kelime geçmektedir. Eserde her iki kelimenin 
anlamıyla ilgili olarak Latince, Almanca ya da Farsça herhangi bir karşılık 
verilmemiştir2. Eser üzerine 1880 yılında ilk kapsamlı çalışmayı yayımlayan 
Comes Géza Kuun ‘uyuḫısıarasnada’ şeklinde geçen kelimeyi bir dipnotla 
‘uyuḫısı arasında’ şeklinde düzeltmiştir ve çalışmasının sözlük kısmında 
bu kelimeyi ‘uyku’ (Lat. dormiendo) şeklinde anlamlandırmış fakat 
‘uyuḫısırap’ şeklinde geçen kelimeyle ilgili herhangi bir anlamlandırma 
yapmamıştır3. 

C. G. Kuun’un bu transkripsiyon çalışmasına binaen eser üzerine 1887 
yılında Wilhelm Radloff tarafından bir sözlük çalışması yayımlanmıştır. 
W. Radloff bu çalışmasında Codex Cumanicus’ta geçen ‘uyuḫısırap’ 
kelimesiyle ilişkilendirmek suretiyle ilk defa bir ‘uyuḫısıra-’ fiiline yer 
vermiştir. W. Radloff eserinde bu fiili Kırgız Türkçesindeki ‘uykuda 
konuşmak’ (Alm. im schlafe sprechen) anlamında kullanılan ‘uykusura-’ 
fiiliyle ilişkilendirerek Codex Cumanicus’ta geçen bu kelimenin ‘uyumak?’ 
(Alm. schlafen?) anlamına gelebileceğini söylemiştir. Söz konusu bu 
kelimenin anlamlandırma kısmına soru işareti (?) koymasından dolayı 
kendisinin bu konuya biraz temkinli yaklaştığı anlaşılmaktadır.4

Bilâhare, Kaare Grønbech önce 1936 yılında Codex Cumanicus’un 
tıpkıbasımını da ihtiva eden bir eser yayımlamış, sonra da 1942 yılında 
Codex Cumanicus’un Almanca Kodeksini ihtiva eden bir sözlük çalışması 
yayımlamıştır. Her iki çalışma da o dönemde Türkoloji sahasında büyük ses 
getirmiş ve neredeyse daha sonraki Codex Cumanicus çalışmalarında temel 
kaynak hâline gelmiştir. K. Grønbech ikinci eseri olan sözlük çalışmasında 
sırasıyla; ‘uyuḫısırap’ kelimesini ‘uyumadan, uykudan yoksun’ (Alm. 
ohne zu schlafen, des schlafes entbehrend) şeklinde; ‘uyuḫısı arasında’ 
kelimesini de ‘uyurken, uyuduğu sırada, uyku sırasında’ (Alm. während 

2 Codex DXLIX (Codex Cumanicus’un 1303 tarihli istinsahı), Biblioteca Nazionale di S. Marco, Venezia, 
Mss. Latini Fondo Antico, No: 549, Provenienza, Collocazione 1597, s. 58a. (Eserin dijital kopyası 
‘Biblioteca Divi Marci’ kurumu tarafından internet ortamına konulmuştur. Konuyla ilgilenenler 
için sayfanın linki çalışmamın kaynakça bölümünde verilmiştir. Arzu eden herkes esere doğrudan 
ulaşabilir).

3 Comes Géza Kuun, Codex Cumanicus, Bibliothecæ Ad Templum Divi Marci Venetiarum: Primum 
Ex Integro Editit Prolegomenis Notis Et Compluribus Glossariis Instruxit Comes Géza Kuun, 
Editio Scient Academiæ Hung., Budapestini, 1880, s. 139, 256; G. Kuun, Codex Cumanicus (with 
the prolegomena to the Codex Cumanicus by Lois Ligeti; L. Ligeti’s ‘Prolegomena’ reprinted from 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung., XXXV, 1981, pp. 1-54), Edited by É. Apor, Kőrösi 
Csoma Társaság-Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ~ Kőrösi Csoma Society-Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1981, s. 139, 256.

4 W. Radloff, Das Türkische Sprachmaterial des Codex Comanicus: Manuscript der Bibliothek 
der Marcus-Kirche in Venedig; Nach der Ausgabe des Grafen Kuun (Budapest 1880), Memories 
L’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, VII Serie, Tome XXXV, No: 6, St. Pétersbourg, 
1887, s. 19.
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er schläft) şeklinde ve ‘uyuḫısırap’ kelimesiyle ilişkilendirmek suretiyle 
‘uyuḫısıra-’ fiilini de ‘uykusuz olmak’ (Alm. schlaflos sein) şeklinde 
anlamlandırmıştır. K. Grønbech’in bu çalışmasının Türkçeye çevrilmiş 
olanında da aynı kelimeler benzer şekilde anlamlandırılmıştır: uyuḫısırap 
‘uyumadan’, uyuḫısı arasında ‘uykusu arasında’ ve uyuḫısıra- ‘uykusuz 
kalmak’5.

K. Grønbech’in mezkûr çalışmasını temel alarak ‘Codex Cumanicus’un 
Dili’ başlığıyla uzun bir makale yayımlayan Annemarie von Gabain söz 
konusu bu çalışmasında ‘uyuhısıra-’ fiilini Eski Türkçede yokluk ve 
eksiklik anlamını veren isimden fiil yapan +sIrA- ekiyle ilişkilendirerek 
uyıhı+sıra- şeklinde açıklamış ve kelimeyi ‘uykusuz olmak’ (Alm. schlaflos 
sein) şeklinde anlamlandırmıştır6. Yine bu konuyla ilgili son olarak Marcel 
Erdal da Eski Türkçe yokluk ve eksiklik anlamını veren isimden fiil yapan 
+sIrA- ekini işlerken söz konusu bu ekle kurulmuş son örneğin Codex 
Cumanicus’ta geçen ‘uyuḫısıra-’ fiili olduğunu söylemekte ve ‘uyanmak, 
uyanık hâlde olmak’ (İng. waking) şeklinde anlamlandırmaktadır7.

Buraya kadar anlaşılacağı üzere, Codex Cumanicus’ta geçen ve herhangi 
bir dille anlam karşılığı verilmeyen ‘uyuḫısırap’ şeklindeki bir kelimeyle 
ilişkilendirilmek suretiyle, W. Radloff hariç, muhtelif çalışmalarda 
işlenen ‘uyuḫısıra-’ fiili, Eski Türkçede yokluk ve eksiklik anlamını veren 
+sIrA- ekiyle kurulmuş bir kelime olarak ‘uyumamak’, ‘uykusu olmamak’, 
‘uykusuz olmak’, ‘uykusuz kalmak’ vb. şeklinde anlamlandırılmıştır. Bu 
durum Türkiye’de tarihî Kıpçak Türkçesi ve Codex Cumanicus üzerine 
yapılan belli başlı önemli sözlük ve gramer çalışmalarına da aynı şekilde 
yansımıştır8.

2. +sIrA- Eki

Eski Türkçe döneminde bilhassa Eski Uygur Türkçesinde kullanım sahası 
daha fazla olan ‘yokluk’ ve ‘eksiklik’ anlamını vermek suretiyle isimden 
fiil yapan bir +sIrA- eki mevcuttur. Söz konusu bu ek geldiği isimlere 
‘olumsuzluk’ ifadesi yüklemek suretiyle, yani eklendiği ismin anlamının 

5 Kaare Grønbech, Komanisches Wörterbuch: Türkischer Worttindex zu Codex Cumanicus, Einar 
Munksgaard, Kopenhagen, 1942, s. 264; Kaare Grönbech, Kuman Lehçesi Sözlüğü, (Çev. Kemal 
Aytaç), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, s. 209.

6 Annemarie von Gabain, “Die Sprache des Codex Cumanicus”, Philologiae Turcicae Fundamenta, 
Tomus Primus, (Ed. Jean Deny, Kaare Grønbech, Helmuth Scheel, Zeki Velidi Togan), Franz Steiner 
Verlag GMBH, Wiesbaden, 1959, s. 57; Annemarie von Gabain, “Codex Cumanicus’un Dili”, Tarihî 
Türk Şiveleri, (Çeviren ve Yayıma Hazırlayan: Mehmet Akalın), Sevinç Matbaası, Ankara, 1979, s. 92.

7  Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon, Otto Harrassov 
Verlag, Wiesbaden, 1991, s. 508.

8 Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yayını, Ankara, 1994, s. 48; Recep Toparlı; 
Hanifi Vural, Recep Karaatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 2007, s. 296; Galip 
Güner, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, s.165; Mustafa Argunşah-Galip 
Güner, Codex Cumanicus, s. 87, 866.
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aksi yönünde bir anlam taşıyan fiiller türetmektedir. Bu ekin şekil ve 
işlev bakımından iki farklı ekin birleşip kaynaşmasıyla meydana gelen 
birleşik bir yapı olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur. Ancak bu ekin 
+sIr+A-, +sIz+A- veya +sIz+rA- vb. şekillerde hangi eklerle ve nasıl birleşip 
kaynaştığı konusunda pek çok farklı görüş ileri sürülmüştür9. Eski ve Orta 
Türkçe döneminde tespit edilen bu ekle türetilmiş filler topluca şöyledir; 
Orhon Türkçesinde: elsire- ‘devletsiz kalmak’, kagansıra- ‘kağansız 
kalmak, ‘urugsıra- ‘soyu yok olmak’; Yenisey Türkçesinde: kañsıra- 
‘babasız kalmak’; Eski Uygur Türkçesinde: inçsire- ‘huzursuz olmak’, 
küçsire- ‘güçsüz olmak’, ögsire- ‘kendinden geçmek, bilincini yitirmek’, 
tatıgsıra- ‘tatsızlanmak’, tınsıra- ‘çıldırmak, aklını kaybetmek’, erksire- 
‘kuvvetsiz olmak’, kutsıra- ‘lütuftan yoksun olmak’, sözsire- ‘konuşmamak, 
susmak’, tüpsire- ‘temelden yoksun bırakmak’, tüşsire- ‘meyvesiz olmak’, 
umugsıra- ‘umudunu kaybetmek’; Karhanlı Türkçesinde: başsıra- ‘başsız 
bırakmak, ölçüyü yitirmek’; Harezm Türkçesinde: ussura- ‘bayılmak’10. 
Anlaşılacağı üzere ilk olarak Orhon Türkçesinde kullanılmaya başlayan söz 
konusu bu ekin Eski Uygur Türkçesinde kullanım sahasının arttığı; Orta 
Türkçe dönemine dâhil edilen Karahanlı Türkçesi ile Harezm Türkçesinde 
ise sadece ‘birer’ örnekle tanıklandığı müşahede edilmektedir. 

M. Erdal’ın söz konusu bu +sIrA- eki için ‘son örnek’ şeklinde takdim 
ettiği Codex Cumanicus’ta geçen ‘uyuḫısıra-’ fiilini, yukarıda verilen ve 
‘olumsuz’ anlam ifadesi taşıyan +sIrA- ekiyle teşkil edilmiş örnek kelimeler 
dizisine dâhil edilmesinin uygun olmadığı kanaatini taşımaktayız. Çünkü 
söz konusu bu kelime gerek kuruluş şekli bakımından ve gerekse taşıdığı 
anlam bakımdan diğerlerine göre farklılık arz etmektedir.

Birincisi; söz konusu bu kelime, Eski Türkçede olduğu gibi eklendiği 
kelimeye ‘yokluk, eksiklik’ gibi ‘olumsuz’ anlam taşıyan +sIrA- ekiyle 
değil; kendisinden önce geldiği kelimeye ‘istek, arzu, benzerlik ve temayül’ 
anlamlarını yüklemek suretiyle isimden fiil yapan +sIrA- ekiyle teşekkül 
etmiştir. İkincisi; söz konusu kelimenin ilkinden farklı bir ekle teşekkül 
etmesi dolayısıyla da Codex Cumanicus’ta geçen ‘uyuḫısırap’ kelimesiyle 
ilişkilendirmek suretiyle ‘uyuḫısıra-’ fiilinin anlamı da ‘uykusuz olmak’ 
veya ‘uyumamak’la ilgili değil; tam aksine ‘uyumak’la ilgilidir. Hatta 

9 Başka çalışmalarda yazılanları burada uzun uzun tekrar etmek yerine bu ekin teşekkülüyle ilgili 
başlıca görüşler için bk. Nergis Biray-Esra Gül Keskin, “Birleşik Eklerle İlgili Bir Teori Denemesi”, 
Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 2, Ankara, 2015, s. 124-126.

10  Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yayını, Ankara, 2006, s. 138, 146, 182; İgor, Kormuşin, Yenisey 
Eski Türk Mezar Yazıtları: Metinler ve İncelemeler, (Çev. Rysbek Alimov), TDK Yayını, Ankara, 2017, 
s. 329; Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 2011, s. 95, 120, 148, 228, 
237; Annemarie von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yayını, Ankara, 
1988, s. 265; Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation, s. 507, 508; Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu 
Bilig III İndex, (Haz. Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce), TKAE Yayını, İstanbul.1979, s. 
65; Nuri Yüce, Ebu’l-Kasım Carullah Mahmud bin Omar bin Muhammed bin Ahmed Ez-Zamahşarî 
el-Hvarizmî: Mukaddimetü’l-Edeb-Hvarizm Türkçesi ile Tercümeli Şuster Nüshası: Giriş, Dil 
Özellikleri, Metin, İndeks, TDK Yayını, Ankara, 1993, s. 195.
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doğrudan doğruya diyebiliriz ki eklendiği kelimeye ‘temayül’ anlamını 
yükleyen ikinci +sIrA- ekiyle teşekkül etmiş söz konusu bu fiilin anlamı 
‘uyuklamak, uyur gibi olmak, yarı uykulu olmak’ şeklindedir. Aslında bu 
durum daha önce de bahsedildiği üzere ilk olarak W. Radloff tarafından 
fark edilmiştir. Ancak kendisi temkinli bir şekilde bu kelimenin ‘uyumak’la 
ilgili olabileceğini söylemiş fakat üzerinde durmamıştır.

Söz konusu bu ikinci ek, Eski Türkçedeki +sIrA- ekiyle şekil bakımından 
aynı fakat teşekkül ve işlev bakımından farklı bir ektir. Bu konuyu ilk 
olarak Martti Räsänen tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler 
vermek suretiyle çalışmasında işlemiştir. Ancak kendisi şekil olarak 
birbirine benzeyen bu iki ekin farklı işlevleri ve teşekkülü üzerinde etraflıca 
durmamıştır11. Bilâhare bu ikinci ekin, yani eklendiği kelimeye ‘istek, 
benzerlik ve temayül’ anlamlarını taşıyan +sIrA- ekinin teşekkülü üzerine 
de pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bunların bir kısmı bu ekin aslında Eski 
Türkçedeki ‘yokluk, eksiklik’ anlamını taşıyan +sIrA- eki olduğunu ve daha 
sonra ‘ihtiyaç duygusu’ sebebiyle yeni işlevler kazanarak ‘istek, benzerlik ve 
temayül’ anlamlarını yükleyen bir ek hâline geldiğini söylemektedir12. Bir 
kısmı ise ikinci ekin, birincisinden farklı olarak, isimden fiil yapan +sI- eki 
ile fiilden fiil yapan -rA- (?) ekinin birleşmesi neticesinde meydana geldiğini 
ileri sürmekte;13 bir kısmı da bu ikinci görüşe benzer şekilde fakat onu 
düzeltmek suretiyle bu ekin yapısını +sI-g+rA- şeklinde açıklamaktadır14.

Netice olarak; Burhan Paçacıoğlu’nun ifade ettiği üzere bu ek 
kendisinden önce gelen kelimeye ‘istek, arzu, benzerlik, temayül ve 
meyletmek’ anlamlarını yükleyen +sI-g+rA- birleşik yapısındaki fiilden 
isim yapan -g ekinin bilâhare düşmesiyle teşekkül eden +sIrA- ekidir. 
Bugünkü Türk lehçelerinin hemen hepsinde +sIrA- ekiyle kurulmuş ve 
daha ziyade eklendiği kelimeye ‘benzerlik, istek ve temayül’ anlamlarını 
taşıyan kelimeler mevcuttur. Bunun yanı sıra seyrek de olsa Eski Türkçede 
olduğu gibi eklendiği kelimeye ‘olumsuz’ anlam taşıyan kelimelere de 
rastlanmaktadır. Bu ekle kurulmuş kelimeler daha çok Kuzey-Batı (bugünkü 
Kıpçak şiveleri) ve Güney-Doğu (Özbek-Yeni Uygur) Türk lehçelerinde 
görülmekle birlikte Güney-Batı (Oğuz) Türk lehçelerinin (Türkmence) yazı 
dilinde ve (Türkiye Türkçesi) ağızlarında da tespit edilmektedir15.

11 Martti Räsänen, Materialen Zur Morphologie der Türkischen Sprachen, Studia Orientalia Edidit 
Societas Orientalis Fennica XXI, Helsinki, 1957, s. 151-152.

12 Necmettin Hacıeminoğlu, En Eski Türkçeden Çağdaş Türk Şivelerine Kadar Türk Dilinde Yapı 
Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, s. 239.

13  İlhan Çeneli, Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, (Çev. Mustafa Argunşah), TDK Yayını, Ankara, 1997, 
s. 43.

14  Burhan Paçacıoğlu, “+sıra- / +sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine”, TÜBAR (Türklük 
Bilimi Araştırmaları Dergisi), Sayı: 30, Güz, 2011, s. 315.

15 Çağdaş Türk lehçelerinde bu ekle türetilmiş örnekleri burada tekrar etmek yerine bk. Necmettin 
Hacıeminoğlu, En Eski Türkçeden Çağdaş Türk Şivelerine Kadar Türk Dilinde Yapı Bakımından 
Fiiller, s. 238, 252, 254; İlhan Çeneli, Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, s. 43-44; Ayşe İlker, Batı 
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Asıl konumuza dönersek; yukarıda Codex Cumanicus’ta geçen 
‘uyuḫısırap’ kelimesiyle ilişkili ‘uyuḫısıra-’ fiilinin; Eski Türkçedeki 
olumsuz anlam yükleyen +sIrA- ekiyle değil; eklendiği kelimeye ‘istek, 
arzu, benzerlik, temayül’ anlamlarını taşıyan +sI-g+rA- birleşik yapısı 
kaynaklı +sIrA- ekiyle kurulduğunu ve söz konusu bu fiilin ‘uyuklamak, 
uykusu gelmek, yarı uykulu olmak’ şeklinde anlamlandırılması gerektiği 
fikrini ileri sürmüş bulunuyoruz. Hatta, Codex Cumanicus’ta geçen 
‘uyuḫısırap’ (bize göre artık bu kelimenin anlamı ‘uyuklayıp, uyuklayarak’ 
veya ‘yarı uykulu hâlde, yarı uyur hâlde’ olmalıdır) kelimesinden hemen 
sonra gelen ‘uyuḫısı arasında’ kelimesi de âdeta ‘uyuḫısırap’ kelimesini 
açıklar niteliktedir. Yani bu kelime de ‘uyku arasını’, bir başka deyişle ‘yarı 
uykulu’ bir duruma işaret etmektedir. 

Elbette ileri sürdüğümüz bu fikirleri destekleyecek başka veriler de 
mevcuttur. Birincisi; Codex Cumanicus’ta ve onunla birlikte tarihî Kıpçak 
Türkçesinin kuzey kolunu oluşturan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesine 
ait yazılı metinlerde uyuḫısıra- fiiline, hatta +sIrA- ekine ve bu ekle 
teşekkül etmiş başka bir kelimeye rastlanmamaktadır16. Ancak 15. yüzyıl 
başında veya biraz daha öncesinde Memlûk sahasında Kıpçak Türkçesiyle 
kaleme alınmış olan ve bu sahada ‘Kıpçak Türkçesinin dil özelliklerini en 
iyi yansıtan eser’ olarak kabul edilen Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-
Türkiyye adlı eserde17 söz konusu bu kelime uyuksıradı ve uykusra 
şeklinde geçmekte ve ‘uyuklamak, ımızganmak: uyku ile uyanıklık arası bir 
durumda bulunma’ şeklinde anlamlandırılmaktadır18. Bu da demek oluyor 
ki, Orta Türkçe döneminde Kıpçak Türkçesinin güney kolunda uyuksıra- 
şeklinde bir fiilin varlığı ve bu fiilin de ‘uyuklamak’ anlamında kullanıldığı 

Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, TDK Yayını, Ankara, 1997, s. 64-65; Burhan Paçacıoğlu, “+sıra- / 
+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine”, s. 312-313; Ferdi Güzel, Türkiye Türkçesi 
Ağızlarında Yapım Ekleri, TDK Yayını, Ankara, 2019, s. 554. Ancak bu çalışmalar içerisinde Karaçay-
Malkar Türkçesine ait örneklere yer verilmemiştir. Yeri gelmişken şu örnekleri de biz verelim; +sIrA- 
ekiyle ‘olumsuz’ anlamda teşkil edilmiş kelimeler: abzıra- ~ abızıra- (?) ‘çok yorulmak, hâlsiz kalmak, 
takatsiz kalmak, bitap düşmek; ümitsiz olmak, ümidini kaybetmek, yılmak, sinmek; çok şaşırmak, 
şaşkınlıktan sersemleşmek’, simsire- (?) ‘şaşkınlıktan dona kalmak, şaşkına dönmek, sersemleşmek’, 
oysura- ‘kendinden geçmek, bayılmak, bilincini kaybetmek’. Bu örneklerden ilk ikisinin kökleri 
belirsizdir. Üçüncüsü ise EUT. ögsire- ve HT. ussura- kelimeleriyle şekil ve anlamca paraleldir. 
Benzerlik ve temayül anlamını taşıyan kelimeler: boksura- ‘tiksinmek, midesi bulanmak’, borksura- 
‘buram buram tütmek, duman çıkarmak, buhar çıkarmak’, bukusura- ‘tozlanmak’, cavumsura- 
‘hafiften yağmur yağmak, çiselemek’, cılamsıra- ‘ağlar gibi olmak, ağlamaklı olmak’, cukusura- 
‘uyuklamak, uykusu gelmek, yarı uykulu olmak, uyku sersemliği hâlinde olmak’,  kaksıra- ‘kurumaya 
başlamak, kurumaya yüz tutmak’, kansıra- ‘ulumak, ulumaya başlamak, inlemek, ağlar gibi ses 
çıkarmak’, kurgaksıra- ‘kurumaya başlamak, kurumaya veya kuraklaşmaya yüz tutmak’, külümsüre- 
‘gülümsemek, tebessüm etmek’, suvuksura- ‘hafiften üşümek, üşür gibi olmak’.

16 Bk. Hakan Sarıtiken, “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Yapım Ekleri”, Journal SMART 
(International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal), Vol: 5/19, 2019, s. 852-854.

17  Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, s. 382, 387.
18 Besim Atalay, Ettuhfet-üz-Zekiyye fil-Lûgat-it-Türkiyye, TDK Yayını, İstanbul, 1945. s. 19, 69. Ayrıca 

aynı eserde balşıradı ‘kekre olmak,  kekreleşmek’ ve balşıraydı ‘kekreleşmek’ kelimeleri dikkat 
çekmektedir. Burada ‘tatlı’ kavramına işaret eden ‘bal’ kelimesinin +şıra- (ş < ç < s değişmesiyle 
?) ekinin gelmesiyle kök anlamın aksi yönünde ‘acımtırak, ekşimsi, buruk; tatsızlaşmak’ şeklinde 
bir anlam kazandığını görüyoruz (bk. s. 19, 50). İşte buradaki söz konusu +şıra- eki şüphesiz eski 
Türkçedeki +sIrA- ekiyle şekil ve işlev bakımından aynıdır ve daha yukarıda verilen bu ekle teşkil 
edilmiş kelimeler dizisine dâhil edilmelidir.
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açık bir şekilde müşahede edilmiş oluyor.

İkincisi; ‘uyuklamak’ fiili, bugünkü Güney-Batı (Oğuz) Türk lehçeleri 
hariç; başta Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk lehçeleri olmak üzere Kuzey-Doğu 
(Sibirya) ve Güney-Doğu (Özbek-Uygur) Türk lehçelerinin tamamında 
‘uyku’ kelimesine getirilen +sIrA- ekiyle teşekkül ettirilmiştir. Tespit 
ettiğimiz kadarıyla yukarıda bahsi geçen bugünkü Türk lehçelerinde 
‘uyuklamak’ fiili şu şekildedir:

Karaçay-Malkar Türkçesinde: cukusura- ‘uyuklamak’ 
(джукъусурaмaкълыкъ, джукъусурaргъa, джукъусурaу; Rus. дремать); 
cukusuragan halda ‘uykulu hâlde olmak’ (джукъусурaгъaн xaлдa; Rus. 
в сонном состоянии); cukusurap turganlay ‘yarı uykulu hâlde olmak’ 
(джукъусурaп тургъaнлaй; Rus. спросонок); jukusura- ‘uyuklamak, 
uykusu gelmek, içi geçmek’ (жукъусурa-, жукъугъa тaртдыр-, жукунг 
келип, бaш кaкъ-; Rus. дремать)19.

Kırım Türkçesinde: yukusıra- ‘uyuklamak’ (юкъусырa-; Rus. 
дремать)20.

Kumuk Türkçesinde: yuhusıra- ‘uyuklamak’ (юхусырa-; Rus. 
дремать)21.

Karay Türkçesinde: Saadet Çağatay’ın Codex Cumanicus’un diline ‘en 
yakın lehçe’ olarak gördüğü bu şivede ‘uyuklamak’ fiilinin +sIrA- ekiyle 
kurulmuş şekline rastlayamadım. Bunun yerine; çırım ~ tsırım ‘derin uyku, 
uyuklama, şekerleme; oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma’ (чырым 
~ цырым; Rus. глубокий сон, дрёмa, дремотa ); çırım et- ‘uyuklamak’ 
(чырым эт-; Rus. дремать); kalgı- ‘uyuklamak’ (къaлгъы-; Rus. дремать) 
kelimeleri geçiyor22. Ancak ‘çırım’ ~ ‘tsırım’ ve ‘çırım et-’ kelimeleri sanki 
+sIrA- ekini andırıyor. Belki önceden yuku+çırı-m ‘uyuklama’ şeklinde 
iken bilâhare dilde kısaltma ya da eksiltili söyleyiş sebebiyle baştaki ‘yuku’ 
kelimesi kaybolarak bu şekli almış olabilir.

Tatar Türkçesinde: yokımsıra- ‘uyuklamak’ (йoкымсырa-);  yokımsırav 
‘rahatlayıp uykuya dalmak, uyumak, içi geçmek, rahatça uyumak, uyumaya 
başlamak’ (йoкымсырaу: тынычланып йокыга талу, ою, изрәү; йоклый 
башлау)23.

19 С.A. Гочияевa, X. И. Суюнчев, Къaрaчaй-Мaлкъaр-Орус Сёзлюк, Издaтельcтво Русский Язык, 
Москвa, 1989, s. 257; Ж. Гузелaны, И. Axмaтлaны, A. Жaппулaны, Къaрaчaй-Мaлкъaр Тилни 
Aнгылaтмa Сёзлюгю, Том I A-Ж, Эль-фa Китaп Бaсмa, Нaльчик, 1996, s. 935.

20 С.М. Усеинов, Русско-Крымскотaтaрский ~ Крымтaтaрско-Русский Словaрь ~ Кърымтaтaрджa-
Русчa Лугaт, Издaтельский дом Тезис, Симфрополь, 2007, s. 77.

21 Б.Г. Бaммaтов, Н.Э. Гaжиaгмaтов, Къумукъчa-Орусчa Сёзлюк, Институт Языка, Литературы и 
Искусства им. Г. Цадасы Дагестанкого Научного Центра РАН, Мaxaчкaлa, 2011, s. 365.

22 Н.A. Бaскaков, A. Зaйончковский, С.М. Шaпшaл, Кaрaимского-Русско-Польский Словaрь, 
Издaтельство Русский Язык, Москвa, 1974, s. 359, 638.

23  Фуaт Гaниeв, Рифкaть Әхмәтьянoв, Хәлил Aчыкгөз, Тaтaрчa-Төрeкчә Сүзлeк, Инсaн Нәшрияты, 
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Başkurt Türkçesinde: yokomhora- (h < s değişmesiyle) ‘uyuklamak’ 
(йoкoмһoрa-); yokomhorav ‘uykusu gelmek, uyumaya başlamak’ 
(йoкoмһoрaу-; Rus. дремать)24.

Kırgız Türkçesinde: uykusura- ‘uykuda sayıklamak’; uykusuroo 1. ‘uykuda 
sayıklama, 2. yarı uyku durumu’25.

Kazak Türkçesinde: uykısıra- ‘uykuda sayıklamak’26.

Karakalpak Türkçesinde: uykısıra- ‘yarı uykulu olmak’ (уйқусырa-; Rus. 
полусонное состояние).27

Nogay Türkçesinde: uykusıra- ‘uyuklamak; yarı uykulu hâlde olmak’ 
(уйкусырa-; Rus. дремать; полусонное состояние, дремота).28

Altay Türkçesinde: uykuzıraar- ‘uyuklamak’ (уйкузырaaр; Rus. дремать); 
uykuzıra- ‘uyumayı istemek, uykusu gelmek’ (уйкузырa-; Rus. хотеть 
спать); uykuzıra- ‘uyuklamak, yarı uykulu olmak’ (уйкузырa-; Rus. 
дремать, быть в полусонном состоянии).29 

Kumandı Türkçesinde: uyguzırana- ‘uyuklamak, uykulu olmak, uykuya 
dalmak’ (уйгузырaнa-; Rus. дремать, быть в полусонном состоянии, 
засыпать).30

Hakas Türkçesinde: uygumzıra- ‘uyuklamak’ (уйғумзырa-; Rus. дремать, 
быть в полусонном состоянии).31

Кaзaн-Мөскөв, 1997, s. 119; И.И Сaбитoвa, Ф.И. Тaһирoвa, A.М. Сәгыйтoвa, A.Ф. Гaйнeтдинoвa, 
Г.Г. Сaбeрoвa, Л.Ш. Шәмсeтдинoвa, Г.Р. Сәмирхaнoвa, Э.И. Сaфинa, Тaтaр Тeлeнeң Aңлaтмaлы 
Сүзлeгe, II Тoм Г-Й, Тaтaрстaн Рeспубликaсы Фәннәр Aкaдeмиясe Г. Ибрaһимoв Исeмeндәгe 
Тeл, Әдәбият һәм Сәнгaть Институты, Кaзaн, 2016, s. 688.

24 Ф.Ғ. Хисaмитдинoвa, Бaшкoрт Тeлeнeң Aкaдeмик Һүзләгe, Тoм IV Й-К, Рeсeй Фeнлeр 
Aкaдeмияһы Өфө Ғилми Үзәгe Тaриһ, Тeл һәм Әҙәбиәт Институты, Китaп Нәшриәтe, Өфө, 
2012, s. 69; И.М. Aгишeв; Ә.Ғ. Биишeв, Г.Д. Зeйнуллинa, З.К. Ишмөһәмәтoв, Т.Һ. Кусимoвa, З.Ғ. 
Урaксин, У.М. Яруллинa, Бaшкoрт Тeлeнeң Һүҙлeгe, II Тoм A-М, Рoссия Фәндәр Aкaдeмияһы 
Урaл Бүлeгe Бaшкoртaстaн Ғилми Үзәгe Тaрих, Тeл һәм Әҙәдәбиeт Институты, Издaтeльствo 
Русский Язык, Мәскәү, 1993, s. 421.

25 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, (Çev.: Abdullah Taymas), Birleştirilmiş 1. Baskı, TDK Yayını, Ankara, 
2011, s. 791.

26 Hasan Oraltay, Nuri Yüce, Saadet Pınar, Kazak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, İstanbul, 1984, s. 290.

27 A.Н. Бaскaков, Д.С. Нaсыров, К.У. Убaйдуллaев, Қaрaқaлпaқшa-Русшa Сөзлик, Өзбекстaн ССР 
Илимлер Aкaдемиясы Қaрaқaлпaқ Қомплекс Илим-Изертлеў Институты, Госудaрственное 
Издaтельство Инострaнныx и Нaционaльныx Словaрей, Москвa, 1958, s. 674.

28 Н.A. Бaскaков, С.A. Кaлмыковa, Ногaйско-Русский Словaрь, Институты,  Госудaрственное 
Издaтельство Инострaнныx и Нaционaльныx Словaрей, Москвa, 1963, s. 381.

29 П.П. Тыдыкoв, Aлтaй-лa Oрус Сöстÿ Бичик, Тип. Объедин. Ойрот. Край, Обллитколлегия, 
Улала, 1926, s. 134; О.Н. Бaлaкинa, В.С. Дедеевa, Aлтaй-Орус Сöзлик, РОО Лептa, Горно-Aлтaйск, 
2015, s. 136; Н.A. Бaскaков, Т.М. Тощaковa, Ойротско-Русский Словaрь, Госудaрственное 
Издaтельство Инострaнныx и Нaционaльныx Словaрей, Москвa, 1947, s. 166.

30 Л.М. Тукмaчев, Кумaндинско-Русский Словaрь, Издaтельство Бийский Котельщик, Бийск, 
1995, s. 97.

31 Н.A. Бaскaков, A.И. Инкиджековa-Грекул, Xaкaсско-Русский Словaрь, Госудaрственное 
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Tuva Türkçesinde: uyguzura- ‘uykusu gelmek, uyumayı istemek’ 
(уйгузура-; хотеть спать).32

Teleüt Türkçesinde: uykuzıra- ‘uykuda sayıklamak, uykuda konuşmak’ 
(уйқузырa-; Rus. говорить во сне).33

Özbek Türkçesinde: uykusira- ‘uyuklamak, uykusu gelmek’ 
(уйқусирa).34

Yeni Uygur Türkçesinde: uykusiri- ‘uykusu gelmek’.35

Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı üzere bugünkü Türk 
lehçelerinin büyük çoğunluğunda uyku+sIrA- (yuku+sIrA- vb.) fiilinin 
genel olarak ‘uyumak’la ilgili olduğu ve ‘uyuklamak, yarı uykulu olmak, 
uykusu gelmek, içi geçmek, uyumayı istemek’ vb. anlamları karşıladığı 
müşahede edilmektedir. Yani söz konusu +sIrA- ekinin bu lehçelerde 
olumsuz anlamdan ziyade; eklendiği kelimenin anlamına meyletme ve 
temayül işleviyle kullanıldığını görmekteyiz.

Sonuç

Çalışmamızda buraya kadar ortaya konan muhtelif verilerden ulaştığımız 
sonuçlar şöyledir:

1. Tarihî Kıpçak Türkçesinin kuzey kolunu temsil eden Codex Cumanicus 
adlı eserde geçen uyuḫısırap kelimesiyle ilişkilendirilmek suretiyle 
muhtelif çalışmalarda işlenen uyuḫısıra- fiili, eski Türkçede ‘yokluk’ 
ve ‘eksiklik’ gibi olumsuz anlam yükleyen +sIrA- ekiyle değil; eklendiği 
kelimenin anlamına ilgili ‘istek, benzerlik, meyletme, temayül’ anlamlarını 
taşıyan +sI-g+rA- ekinden gelişen +sIrA- ekiyle teşekkül etmiştir.

2. Dolayısıyla eserde uyuḫısırap şeklinde geçen kelimenin ‘uyuklayıp, 
uyuklayarak’ şeklinde; bu kelimeyle ilişkilendirilen uyuḫısıra- fiilinin de 
‘uyuklamak, yarı uykulu hâlde olmak’ şeklinde anlamlandırılması gerektiği 
kanaati oluşmaktadır.

Издaтельство Инострaнныx и Нaционaльныx Словaрей, Москвa, 1953, s. 248; О.В. Субрaковa, 
О.П. Aнжигaновa, A.Н. Бaскaков, М.И. Боргояков, A.И. Инкижековa-Грекул, Д.Ф. Пaтaчaковa, 
П.Е. Белоглaзов, З.Е. Кaскaрaковa, A.С.Кызлaсов, Р.Д. Сунчугaшев, М.Д. Чертыковa, Xaкaсско-
Русский Словaрь ~ Xaкaс-Орыс Сöстiк, Xaкaсский Нaучно-Исследовaтельский Институт 
Языкa, Литерaтуры и Истории, Издaтельство Нaукa, Новосибирск, 2006, s. 721.

32  Э.Р. Тенишев, Тувинско-Русский Словарь, Издательство Советская Энциклопедия, Москва, 
1968, s. 293.

33  Л.Т. Рюминa-Сыркaшевa, Н.A. Кучигaшевa, Телеут-Орус Сöзлик, A О Кемеровское Книжное 
Издaтельство, Кемерово, 1995, s. 91.

34  Бердaк Юсуф, Туркчa-Узбекчa вa Узбекчa-Туркчa Луғaт, Узбек-Ремaксa Ко ЛТД Кушмa 
Корxонaси, Тошкент, 1993, s. 335; З.М. Мaгруфов, Узбек Тилининг Изоҳли Луғaти, II Том 
С-Ҳ, Узбекистон ССР Фaнлaр Aкaдемияси A.С. Пушкин Номидaги Тил вa Aдaбиёт Институти, 
Издaтельство Русский Язык, Москвa, 1981, с. 270.

35  Emir Necipoviç Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (Rusçadan Çeviren: İklil Kurban), TDK Yayını, 
Ankara, 1995, s. 442.
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Yukarıda ileri sürülen bu fikirlerimiz; çalışmamızda uzun uzun 
açıklandığı üzere, gerek Orta Türkçe döneminde Kıpçak Türkçesinin 
güney kolunu temsil eden Memlûk sahası Kıpçak Türkçesiyle yazılmış Et-
Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye adlı eserde geçen uyuksıradı ve 
uykusra ‘uyuklamak, ımızganmak’ kelimeleriyle ve gerekse bugünkü Türk 
lehçelerinde kullanılan yukusıra- ‘uyuklamak’ fiiline dair verilen örneklerle 
desteklenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmayla, Codex Cumanicus’ta geçen 
uyuḫısırap kelimesi için ‘uyuklayıp, uyuklayarak’ anlamını ve uyuḫısıra- 
fiili içinse ‘uyuklamak’ anlamını teklif ediyoruz.

Codex Cumanicus’un 58a sayfasının 23. satırında geçen (kırmızı renkli çerçeve 
içerisindeki) ‘uyuḫısırap’ ve ‘uyuḫısıarasnada’ (< uyuḫısı arasında) kelimeleri
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Öz

Çalışmada ele alınan eser, Camilla Ruziçka Ostoiç tarafından Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde Latin harfleriyle kaleme alınan ve 
1879 yılında basılmış olan Türkisch-Deutsches Wörterbuch mit Transcription 
des Türkischen’dir [Türkçe Transkripsiyonlu Türkçe-Almanca Sözlük]. 

Eser, 540 sayfa olup yaklaşık 17 bin madde başından müteşekkildir. Yazar, 
bu eser sayesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından altın 
madalya ile ve Bavyera Krallığı’nın Ludwig Bilim ve Sanat Altın Madalyası 
ile ödüllendirilmiştir. Yazar, Avusturya-Macaristan’ın Bosna Hersek’i ele 
geçirmesi üzerine Avusturya medeniyetinin ve eğitiminin bu coğrafyaya, 
bölgede yaygın olarak konuşulan Türkçenin hızlı bir şekilde öğrenilmesi 
ve öğretilmesi suretiyle götürülebileceğini düşünerek eserini yayımlamaya 
karar vermiştir. Eser, yazıldığı dönemdeki Türkçe söz varlığını, ağız 
özelliklerini ve bugün unutulmuş olan bazı deyimleri ve kalıp söyleyişleri 
yansıtması bakımından önemlidir. Ayrıca eser kalıplaşmış imlası ve Batı 
Rumeli ağızlarıyla ortaklaşan bazı ses ve şekil bilgisi özellikleriyle de dikkati 
çekmektedir. 
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Abstract

The work discussed in the study is Türkisch-Deutsches Wörterbuch mit 
Transcription des Türkischen [Turkish Transcription Turkish-German 
Dictionary], written in 1879 by Camilla Ruziçka in Latin letters within the 
borders of the Austro-Hungarian Empire.

The work is 540 pages and consists of about 17 thousand articles. Thanks 
to this work, the author was awarded with the gold medal by the Austro-
Hungarian Empire and the Ludwig Science and Art Gold Medal of the 
Bavarian Kingdom. The author decided to publish his work considering that 
Austrian civilization and education could be brought to this geography by 
learning and teaching Turkish, which is widely spoken in the region, after 
Austria-Hungary took over Bosnia and Herzegovina. The work is important 
in terms of reflecting the Turkish vocabulary at the time of writing, oral 
features, and some idioms and phrases that have been forgotten today. In 
addition, the work attracts attention with it’s stereotyped spelling and some 
phonetic and morphological features in common with West Rumeli dialects.

Key Words: Camilla Ruziçka Ostoiç, Türkisch-Deutsches Wörterbuch, 
transcription texte, dictionary. 

Giriş

Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili tespit edilen ilk eser, Karahanlı 
Türkçesi döneminde Araplara Türkçeyi öğretme amacıyla Kâşgarlı 
Mahmut tarafından yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk’tür. Kıpçak Türkçesi, 
Türkçenin yabancılara öğretiminin en fazla önem kazandığı ve Türkçenin 
saygınlığının dorukta olduğu dönemdir. 1250-1517 yılları arasında hüküm 
süren Memlûk Devleti’nde Türk sultanlarının devleti yönetmesi nedeniyle 
Türk diline karşı ilgi artmış ve bu ilgi Araplara Türkçeyi öğretmeyi 
amaçlayan kitapların yazılmasına neden olmuştur. Codex Cumanicus, 
Kitabü Bulgatü’l-Müştak fi Lugâti’t-Türk ve’l-Kıfçak, Kitâb-ı Mecmû-ı 
Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mongolî, EI-Kavaninü’l-Külliyye li Zabti’l-
Lügati’t-Türkiyye, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t-Türkiyye, Kitabü’l-
İdrâk li-lisâni’l-Etrak Kıpçak Türkçesi döneminin yabancılara Türkçe 
öğretmeyi amaçlayan eserleridir. Selçuklu döneminde sanatçılar ve devlet 
adamları Arapçayı ve Farsçayı ön plana çıkarmış, bu nedenle çoğu dinî ve 
edebî olan Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerde Arapça ve Farsça 
sözcük ve tamlamalar artmıştır. Eski Anadolu Türkçesi döneminin dil 
tarihi açısından en önemli olayı ise Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 
1277 Perşembe günü yayımladığı “Bugünden sonra divanda, topluluklarda, 
çarşıda, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” 
buyruğudur. Bu dönemde ele alınabilecek yabancılara Türkçe öğretimiyle 
ilgili tek eser, İbni Mühenna Lügati olarak da bilinen Hilyetü’l-İnsân ve 
Heybetü’l-Lisân’dır (Bayraktar 2003: 59-62). İbni Mühenna Lügati’nin 
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XIII. yüzyılın sonlarında veya 14. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin 
edilmektedir. Eser, Arapça yazılmış olup üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümü Farsça, ikinci bölümü Türkçe ve üçüncü bölümü ise Moğolcadır. 
İbni Mühenna, Türk dilinin gramer özelliklerini ele aldığı bölümde, yazım, 
ses, şekil ve sözcük bilgisi alanlarına dair önemli tespitlerde bulunmuştur. 
İbni Mühenna, Türk dininin birtakım özellikleri hakkında, örneklere de 
dayandırdığı izahlarda bulunmadan önce Türk dilinin genel yapısı ve ve 
Türk dil coğrafyası hakkında da bazı ipuçları sunmuştur (Gül 2010: 86-
89). 

Anadolu sahasında ise yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmamış 
olsa da ilk Türkçe öğretim kitabı Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’1-Ulûm 
adlı eseridir. Bergamalı Kadri kitabını 937 (1530) yılında kaleme almış ve 
Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Damat İbrahim Paşa’ya (ö. 1536) 
sunmuştur. Türklere Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme alınan ve 
Türkçe ilk gramer kitabı olan Müyessiretü’l-Ulûm, Arapçanın dil bilgisi 
kuralları örnek tutularak yazılmıştır (Bektaş 1992: 496). Bu eserden sonra 
Anadolu sahasında XIX. yüzyıla kadar özellikle yabancılara yönelik Türkçe 
öğretim eserleri bulunmamaktadır (Ağar 2004: 1).

XVI. yüzyıldan itibaren Türklerin Avrupa topraklarına düzenledikleri 
fetih hareketleri; Türklerle Avrupalılar arasındaki siyasi, ekonomik ve 
askerî ilişkiler Avrupalıların Türklerle ilgili ve Türkçe öğretim amaçlı eserler 
yazmalarına sebep olmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa topraklarında 
Türkleri tanımak ve dillerini öğrenmek için Latin harfli Latince, İtalyanca, 
Almanca ve Fransızca eserler yazılmıştır. Yabancıların ihtiyaç duyduğu 
Türkçe öğretim kitapları, yine yabancılar tarafından kaleme alınan 
transkripsiyon metinleri (Alm. denkmäler) olarak adlandırılan bu eserler 
vasıtasıyla karşılamıştır. 

Avrupa topraklarındaki ilk transkripsiyon metni, eldeki veriler ışığında 
Hans Schiltberger’in Reisebuch adlı eseridir. Eser, 1427 yılında yazılmış 
fakat 1460 yılında Augsburg’da basılmıştır. Akpınar (1995) tarafından 
Türkçeye Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427) adıyla çevrilmiştir. 
Hans Schiltberger, Niğbolu Savaşı’nda (1396) Türklere esir düşmüş, 
Bayezid’in esirleri arasında bulunmuş; Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra 
Timur’un hizmetine girmiş, Timur öldükten sonra da oğullarına hizmet 
etmiş; Altın-Ordu Devleti’nde Çekre’nin kölesi olmuş daha sonra iç 
karışıklıktan faydalanarak Sibirya ve İdil bölgesine oradan da Bavyera’ya 
kaçmıştır (İnce-Akça 2017: 73-74; Develi 1995: 474). Schiltberger, Türkler 
hakkında bilgi verdiği hatıratında bazı şahıs zamirlerini, yer isimlerini, 
İslamiyet’e dair bazı dinî ibareleri ve Hristiyanlıkla ilgili Babamız adlı 
duayı Latin harfleriyle Türkçe olarak vermiştir (İnce-Akça 2017: 73).

İkinci önemli metin, Schiltberger’den sonra yine Schiltberger gibi esir 
düşen Georgius de Hungaria’nın Tractatus de Moribus, Conditionibus 
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et Nequitia Turcorum [Türklerin Örf ve Âdetleri, Durumları ve Bunlarla 
İlgili Türlü Konular Üzerine Yazılar] adlı eseridir. Yazar, 1437 yılında 
II. Murat’ın Lehistan Seferi’nde kalenin yıkıntıları altından çıkarılmış 
ve tutsak edilmiştir. 10 yıl Türkler arasında kalmış, Türk gelenek ve 
göreneklerini öğrenmiş ve bunları 1480 yılında kitabında yayımlamıştır. 
Bu eser içinde de Schiltberger’in eseri gibi Türkçe kelimeler ve az da olsa 
metin parçaları bulunmaktadır (Dilaçar 1970: 198).

Transkripsiyon metinlerinin ilklerinden olan Schiltberger ve 
Hungaria’nın çalışmalarından sonra Filippo Argenti’nin Regola Del Parlare 
Turcho [Türkçe Konuşma Kuralları], Pietro Lupis Valentiano’nun Opera 
Novade M. Pietro Lvpis Valentiano La qual insegna a parlare Turchesco 
adlı İtalyanca-Türkçe sözlüğü, Bartholomaeus Georgievits’in De Turcarum 
Moribus Epitome [Türklerin Kısaca Örf ve Âdetleri Hakkında], Pietro 
Ferraguto’nun Grammatica Turchesca [Türkçe Gramer], Adam Kraft’ın 
Geheimnuß der Tuercken von jrer Religion Kriegsmanier Narung Glueck 
vnd vntergang [Türklerin Dinleri, Savaş Yöntemleri, Geçim Kaynakları, 
Başarı ve Çöküşlerinin Sırları] ve Hieronymus Megiser’in Institutionum 
Linguae Libri Quatuor [Dört Bölümde Türk Dilinin Grameri] adlı kitapları 
sayılabilir (Dilaçar 1970: 198-200; Yağmur 2015: 243; Bekar 2019: 165). 
Bu tarihten sonra yabancılar tarafından hazırlanan, Türkler hakkında bilgi 
veren ve Türkçe öğretim amaçlı kitapların arttığı görülür. 

Makalenin konusu Camilla Ruziçka Ostoiç tarafından Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde Latin harfleriyle kaleme 
alınmış ve 1879 yılında basılmış olan Türkisch-Deutsches Wörterbuch mit 
Transcription des Türkischen [Türkçe Transkripsiyonlu Türkçe- Almanca 
Sözlük] adlı eserdir1. Bu sözlük sayesinde yazar İmparatorluk tarafından 
altın madalya ile ve Bavyera Krallığı’nın Ludwig Bilim ve Sanat Altın 
Madalyası ile ödüllendirilmiştir (Frances Graham French 1996: 926-927). 

1. Yazar hakkında bilgi

Camilla Ruziçka Ostoiç hakkında elimizde çok az bilgi vardır. Yazar, Viyana 
İmparatorluk Akademisi Doğu Dilleri Bölümünde altı yıl eğitim almıştır. 
Türkçe, Rusça ve Arapça çalışmaları bulunmaktadır. 1881’de Viyana’da 
Doğu dilleri üzerine özel bir okul kurarak burada kadınlara yönelik ücretsiz 
Türkçe dersleri vermiştir (Frances Graham French 1996: 926).

2. Eser hakkında bilgi

Türkisch-Deutsches Wörterbuch mit Transcription des Türkischen 
[Türkçe Transkripsiyonlu Türkçe-Almanca Sözlük] adlı eser, Türkçe-

1  Camilla Ruziçka Ostoiç’in bu eseri, Okan Celal GÜNGÖR tarafından kitap olarak hazırlanmaktadır.
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Almanca iki dilli bir sözlüktür. Fakat bu sözlük diğer sözlüklerden birtakım 
farklılıklar göstermektedir. 540 sayfa ve yaklaşık 17 bin madde başından 
oluşan eserinin ön sözünde yazar, sözlüğü hazırlayış amacını, hazırlarken 
izlediği yöntemi ve dikkat ettiği bazı hususları şu şekilde ifade etmiştir:

Elinizdeki bu çalışma, başlangıçta Doğu’ya yapmayı planladığım 
seyahatimde bana Türklerle sohbet ederken cep sözlüğü olarak 
hizmet etmesi ve de özel bir bilgi birikimi gerektiren bir kelimenin 
Arapça ve Farsçadaki eş anlamlılarını da bana göstermesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu sebeple sözlükte en çok kullanılabilecek eş 
anlamlı kelimeleri aynı zamanda bir kelimenin farklı anlamlarda 
kullanımlarını bir arada verdim. 

Bu arada gelişen yeni siyasi koşullar nedeniyle -Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna Hersek’i ele geçirmesi- kendi 
kullanımım için hazırlamış olduğum bu çalışmayı yayımlamaya 
karar vermeme neden oldu. Çünkü bu bölgelerde yaygın olarak 
konuşulan Türkçenin hızlı bir şekilde öğrenilmesi insanlık ve 
vatanseverliğin bir gereğidir. Hükûmet organlarının yanı sıra 
yeni kazanılan bu bölgelere Avusturyalıların çalışkanlığını, 
Avusturya’nın eğitimini ve Avusturya medeniyetini götürecek 
başkaları da olabilir.

İkinci bir fetih anlamına gelen bu kutsal görevin anahtarı 
da Türkçe bilmekten geçmektedir. Türkçe-Almanca Sözlük 
çalışmamın yanında şimdi baskı aşamasında olan ve yakın 
zamanda yayımlanacak olan Almanca-Macarca-Türkçe sözlük 
çalışmamın asıl amacı Türkçe öğrenmeye başlayanlar için 
Türkçeyi kolaylaştırmaktır. 

Herkes tarafından kolay anlaşılabilir ve basitliği nedeniyle -diğer 
transkripsiyon gramerleri için de bir anahtar görevi gördüğü 
için- eserimde Türkçenin orijinal harflerinin yerine kendi resmî 
dilimizin alfabesini transkripsiyon işaretleri olarak kullandım.

Bu kolay ve anlaşılabilir transkripsiyon harflerini özellikle tercih 
etmemin sebebi, Doğu dillerinde (yazar burada Arap harfli 
metinleri kastetmektedir) kelimeyi doğru okuyabilmek için önce 
kelimeyi iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü Türkçede yazı dilini 
doğru bir şekilde kavrayabilmek için sözlü dili iyi bilmek gerekir 
ki bu da yıllar alır.

Türklerin kullanmış oldukları Arap harflerinin imlasının zorluğu, 
doğru okumayı ve telaffuzu neredeyse imkânsız hâle getiren 
ünlü sisteminin varlığı ve Türkçenin karışık cümle yapısı Türkçe 
öğrenmeye başlayanlar için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. 
Türkçenin karışık cümle yapısını çözümleyebilmek için gramer 
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kurallarının yanı sıra cümleyi oluşturan her bir kelimenin anlamını 
veya anlamlarını tam olarak bilmek gerekir.

Ayrıca Doğu dillerinin yazımında ne noktalama işaretleri ne de 
büyük harf bulunmaktadır. Bu nedenle Türkçe öğrenenlere bir 
cümlenin sonu ile diğer cümlenin başlangıcını, bir isimin özel isim 
mi cins isim mi olduğunu gösterecek bir ipucu bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte ben bu çalışmada Türklerin özel bir ilgiyle 
Farsçadaki izafet terkibini kullanarak yaptıkları fakat bunu 
yaparken de Farslar gibi bağlama esresini kullanmadıkları 
tamlamaları özellikle gösterdim. Aynı şekilde Türklerin atıf edatını 
kullanmaması, Türkçe öğrenmeye yeni başlayanlar için kelimenin 
isim mi sıfat mı olduğunun bilinmesini zorlaştırmaktadır.

Bu tür eksikliklerin bulunduğu diğer transkripsiyon metinlerinin 
yanı sıra Türk yazarların eserlerinden tıpatıp yapılmış tercümeler, 
Türkçeyi yeni öğrenenlere kendi kendilerine Türkçe öğrenmek için 
gerekli olan öncelikli kurallardan, kavramlardan ve kelimelerden 
yoksundur. Bu sebeplerden dolayı Türkçe öğrenmeye başlayan 
kişi, Türkçe öğrenmek için bilinmeyen kelimeler ve anlaşılmayan 
cümleler için çok uzun zaman harcaması ve sabırlı olması gereken 
bir süreci yaşıyor ve bir kargaşa içinde sürekli mücadele ediyor.  

Bunun yanında Türkçe öğrenen biri eğer Arap harfli bir sözlük 
kullanmak isterse çok büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorluklar 
sadece ünlülerin yazımındaki kuralsızlık ve ünsüzlerin yazımında 
görülen değişikliklerden kaynaklı olmayıp aynı zamanda bizim 
alfabe sistemimizden çok farklı olan Arap alfabe sisteminden 
kaynaklanmaktadır. Kılavuz bilgili sözlüğe veya kelimelerin 
anlamlarını açıklayan bir öğretmene ulaşma imkânının olmadığı 
yerde kelimelerin sözlükten hızlı bir şekilde bulunabilmesi, burada 
en önemlisi kelimenin doğru okunmuş ve doğru anlaşılmış olması 
gerekmektedir, öğrenmeyi iki kat hızlandırmaktadır. 

Türkçeyi öğrenirken düzenli olarak ders alma imkânına sahip 
olmayan herkes için öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sözlüğü 
sadece bizim alfabemize göre hazırlamakla kalmadım aynı 
zamanda Türkçe kelimelerin kazanmış oldukları yeni anlamları ve 
aynı anlamda kullanılan diğer kelimeleri de birlikte verdim. Bunu, 
Türkçe öğrenen kişinin bir kelimenin metin içindeki doğru anlamını 
bulmasını kolaylaştırmak amacıyla kelimenin eş anlamlılarını da 
görmesi için yaptım. 

Bir kelimenin Türkçe mi Arapça mı veya Farsça mı olduğu hakkında 
sözlükte bilerek bilgi vermedim. Çünkü Arapça ve Farsçadan 
geçmiş kelimeler de Türkçe kelimeler gibi kullanılmaktadır ve 
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Türkçenin bir parçası olmuştur. Aynı zamanda kelimeleri eserin 
hacmini dikkate alarak gramer kurallarına göre sıfat, fiil ve zarf 
diye sınıflandırmadım. 

Aracısız bir şekilde Türklerle iletişim kurmak için kelimelerin 
doğru telaffuzu noktasında yeterli olacak olan bu sözlükle birlikte, 
tarafımdan hazırlanan ve eserdeki tüm kelimelerin doğu okunuşunu 
gösteren Robinson’un Türkçe çevirisi de neşredilecektir. 

Ayrıca sözlüğüm Latin harflerini bilen ve Almanca öğrenmek 
isteyen Türkler için de kuşkusuz bir yardımcı kitap olacaktır. 
Bu sözlük sayesinde Fransızca ve İngilizce olarak hazırlanmış 
Almanca öğretim kaynaklarına gerek kalmadan isteyenler 
doğrudan Almanca öğrenme imkânına kavuşacaklardır (Ruziçka 
Ostoiç 1879: V-IX).

Sözlükte Türkçe kelimelerin yazımında kullanılan Latin 
harflerinin ses karşılıkları: 

/a/ a:   achšam (ahşam ‘akşam’) s.2

/a:/ aa:   aar (ar) s.11, haja (hayâ) s.11; utanyklyk (utanıklık) s.11

/b/ b:   bajrak (bayrak) s.27

/c/ ğ:   ğenk (cenk) s.128

/ç/ č:   čiček (çiçek) s.56

/d/ d:   düšmek (düşmek) s.89

/e/ e:   edeblü (edepli) s.92

/f/ f:   ferah s.106 

/g, ğ/ g, gj:  agjah olmak (âgâh olmak) s.4; gaflet s.111; jaban ešegi   
  (yaban eşeği) s.165

/h, ḫ / h, ch:  chaber (ḫaber ‘haber’) s.62; hajwan (hayvan) s.134

/ı/ y, ï:   deïn (deın < deyn ‘borç’) s.75; jyldyz (yıldız) s.183; yslak   
  (ıslak) s.533

/i/ i:   ičeğek (içecek) s.148

/j/ ž:   žurnal (jurnal) s.552

/k/ k, kj, ki:  chünkiar (hünkar) s.69; kahweği (kahveci) s.187; nikjah   
  (nikah) s.320 

/l/ l:   liman s.240

/m/ m:   meğnun (mecnun) s.259
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/n, ŋ/ n, ng:  angyrmak (aŋırmak ‘anırmak’) s.16; nišan (nişan) s.321

/o/ o:   odalyk (odalık ‘cariye’) s.324

/ö/ ö:   ödemek s.333 

/p/ p:   padišah (padişah) s.339

/r/ r:   renğber (rencber ‘rençper’) s.363

/s/ s:   saat s.371

/ş/ š:   šimšek (şimşek) s.447

/t/ t:   tachmin (tahmin) s.452

/u/ u:   dul jatagi (dul yatağı < döl yatağı) s.357; uğuz (ucuz) s.507

/ü/ ü:   üčünği (üçünci ‘üçüncü’) s.513

/v/ w:   wermek (vermek) s.525

/y/ j:   jagmur (yağmur) s.165

/z/ z:   zajyf (zayıf) s.539

3. Sözlüğün Yapısal Özellikleri

3.1. Yazar, madde başı olarak aldığı kelimeleri eş/yakın 
anlamlılarıyla açıklama yoluna gitmiştir. Eser, bu bakımdan eş/
yakın anlamlı kelimeler/ifadeler sözlüğüdür:

čakšir (çakşir ‘çakşır’): pantalon (pantolon), šalwar (şalvar) s.51;  čaj 
(çay): irmak (ırmak), nehr (nehir) s.51; čagyrmak (çağırmak): bagyrmak 
(bağırmak), hajkırmak (haykırmak) s.51...vb.

3.2. Bazı madde başlarından sonra eş/yakın anlamlı kelimeler/
sözler yerine madde başındaki kelimenin geçtiği örnek 
kullanımlar verilmiştir: 

alat (alet): ew alati (ev alati ‘ev aleti’), bagčeban alati (bagçeban alati 
‘bahçıvan aleti’) s.11; čalmak (çalmak): boru čalmak (boru çalmak), dawul 
čalmak (davul çalmak), düdük čalmak (düdük çalmak), kapuji čalmak 
(kapuyi çalmak ‘kapıyı çalmak’), yslyk čalmak (ıslık çalmak) s.52...vb.

3.3. Yazar, madde başlarındaki bazı kelimeler için istisnai de 
olsa açıklayıcı, tanımlayıcı bilgiler vermiştir:

börekçi: chamur iši japan (hamur işi yapan) s.46; kyzak (kızak): tekerleksiz 
araba s.234 ...vb.
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3.4. Yazar, madde başı olarak aldığı kelimeyi açıklarken 
kullandığı eş/yakın anlamlı kelimeleri bazen ayrı ayrı madde 
başı yapmıştır:

ab: su s.1; ma: ab, su s.241; su: ab, ma s.420;  abadan: mamur, šen (şen) s.1;  
mamur: abadan, šen (şen) s.249; šen (şen): mamur s.444...vb. 

3.5. Yazar, bazen madde başındaki Türkçe kelimenin eş/
yakın anlamlı karşılığını vermeyip sadece Almanca karşılığını 
vermekle yetinmiştir:

charita (ḫarita ‘harita’): geographische Karte s.66; merğan (mercan): 
Koralle s.265; merhaba: Gott segne Sie! Gott beschütze Sie! s.265; 
mermerği (mermerci): Marmorirer s.266; učuk (uçuk): Lippenausschlag 
s.506 ...vb. 

3.6. Sözlükbilimi açısından madde başı olarak alınamayacak 
yapılar da eserde bazen madde başı yapılmıştır. Bu ifadeler, 
yazarın en çok duyduğu ve tespit ettiği kullanımlar olmalıdır:

mübarek su kojağak tas (mübarek su koyacak tas) s.286; penğereje ğam 
gečürmek (pencereye cam geçürmek ‘pencereye cam geçirmek’) s.348; 
pišin görmeklyk (pişin görmeklık ‘pişin görmeklik’), irak görme (ırak 
görme) s.352; šeref bulmyš (şeref bulmış ‘şeref bulmuş’), müšerref 
(müşerref) s.444...vb.

3.7. Madde başı olarak alınan kelimelere/kelime gruplarına 
bazen ağızlardan eş/yakın anlamlı karşılıklar verilmiştir:

ağele ettyrmek (acele ettırmek ‘acele ettirmek’): kyndyrmak (kındırmak), 
kystyrmak (kıstırmak) s.5; beraber getürmek (beraber getirmek): bile 
getürmek s.35; meraklü (meraklı): akli čalyk (akli çalık ‘aklı çalık’), janaz 
(yanaz) s.264 ...vb.

3.8. Bazı madde başlarında kelimenin eş/yakın anlamlı karşılığı 
yerine ağızlardaki biçimi verilmiştir:

böbrek: bögrek (böbrek) s.45; bulgur: burgul (bulgur) s.48; hüğre (hücre): 
höğre (höcre) s.145; kömür: kümür (kömür) s.217; merhem: melhem 
(merhem) s.266; örgü: örgi s.337 ...vb.

3.9. Eserde bazen doğrudan, kelimenin ağızlardaki şekli madde 
başı yapılmıştır:

böjüme (böyüme ‘büyümü’): artma s.45; buldur: bıldır s.48; mehkeme 
(mahkeme): dawa jeri (dava yeri) s.259; mejit (meyit ‘meyyit’): ölü s.260; 
menter: mantar s.264; mezelemek: chorata etmek (ḫorata etmek ‘horata 
etmek’), latife etmek, šaka etmek (şaka etmek) s.271; möhür: mühür, 
chatem (ḫatem ‘hatem’) s.275; nola: ne ola s.323 ...vb.
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3.10. Birden fazla anlamı olan kelimelerin her bir anlamı ayrı 
madde şeklinde verilmiştir:

bozmak: berbad etmek (berbat et.) kötületmek s.44; bozmak: čirkinletmek 
(çirkinletmek) tebdil-i suret etmek s.45; bozmak: charab etmek (ḫarab 
etmek ‘harap etmek’) yıkmak s.45; bozmak: ibtal etmek (iptal etmek) ilga 
etmek s.45; bozmak: örselemek, ürsülemek (örselemek) s.45; bozmak: ref 
etmek, silmek s.45 ...vb.

3.11. Eserde bazı madde başları tamlama biçiminde verilmiştir: 

3.11.1. Türkçe kurala göre oluşturulan tamlamaların madde başı 
yapıldığı kullanımlar: 

asker joklamasi (asker yoklamasi ‘asker yoklaması’) s.20; baš dönmesi (baş 
dönmesi) s.30: bit pazari (bit pazarı) s.41; čam sakyzi (çam sakızi ‘çam 
sakızı’) s.52; padišahlaryn soji (padişahların soyi ‘padişahların soyu’) s.340 
...vb.

3.11.2. Farsça kurala göre oluşturulmuş tamlamaların madde 
başı yapıldığı kullanımlar:

kubbe-i felek s.219; kürre-i arz s.227; manzara-i latife s.250; mintaka-i 
muhterika s.273; rehn-i umumi s.362; wasf-i mekjan (vasf-ı mekân) s.521; 
waz-i haml (vaz-ı haml) s.522; zikr-i ğemil (zikr-i cemil) s.547 ...vb.

3.11.3. Arapça kurala göre oluşturulmuş tamlamaların madde 
başı yapıldığı kullanımlar:

mintakat ül-büruğ (mıntıkatü’l-büruc) s.273; müfessir ül-hal (müfessirü’l-
hal) s.303; nihajet ül-emr (nihayetü’l-emir) s.319; nysf ül-lejl (nısfü’l-leyl) 
s.325 ...vb.

3.11.4. Eserde Türkçe ya da Farsça kurala göre oluşturulmuş 
tamlamalar bazen ters çevrilerek yinelenmiştir: 

medd u ğezr (medd u cezr ‘med u cezr’): ğezr u medd (cezr u medd ‘cezr 
u med’) s.256; padišah taraflysi (padişah taraflısi ‘padişah taraflısı’): 
tarafdar-i padišah (taraftar-ı padişah) s.339; Tuna: nehr-i Tuna, Tuna 
nehri s.500 ...vb. 

3.12. Eserde bazı madde başlarının cümle niteliğinde olduğu 
görülür. Madde başı olarak alınmış bu cümlelerin bir kısmı 
tanışma, selamlaşma, uğurlama gibi durumlarda kullanılan 
kalıp sözlerdir: 

Adynyz ne dyr (adınız ne dır ‘adınız nedir?’) s.3; Allaha ysmarladyk! (Allah’a 
ısmarladık!) s. 13; mübarek olsun! s.286; ömrynyz čok ola! (ömrınız çok ola 
‘ömrünüz çok ola!’) s.336; safa geldyn! (safa geldın! ‘safa geldin!’) s.376; 
selam alejkum! (selamün aleyküm) s.399 ...vb. 
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3.13. Özel isimler de madde başı olarak verilmiştir. Bunların 
çoğu kişi, yer ya da millet adlarıdır: 

Afrika: Garb memleketi (Garp memleketi) s.4; Bulgar s.48; Čerkes (Çerkes) 
s.56; Erzirum: Arzyrum (Arzırum ‘Erzurum’) s.100; İbrahim s.147 ...vb. 

3.14. İkilemelerin de madde başı yapıldığı örnekler vardır: 

čakyr čokur (çakır çokur): enišlü (enişlü ‘inişli’), jukušlü (yukuşlü ‘yokuşlu’) 
s.51; čatra patra söjlemek (çatra patra söylemek) s.54; chyzlü chyzlü (ḫızlü 
ḫızlü ‘hızlı hızlı’) s.80...vb. 

3.15. Madde başı olarak alınan bazı kullanımların deyim 
niteliğinde olduğu görülür. Bu deyimlerden bazıları ise bugün 
unutulmuştur: 

aferin okumak: el kakmak, tahsin etmek s.4; ağlyktan ölmek (aclıktan ölmek 
‘açlıktan ölmek’) s.6; akyl ermez (akıl ermez) s.10; ardyne düşmek (ardıne 
düşmek ‘ardına düşmek’): kowalamak (kovalamak), pešine düşmek (peşine 
düşmek) s.17; arka göstermek: kačmak (kaçmak) s.17; dilyni tutmak (dilıni 
tutmak ‘dilini tutumak’): sus olmak, sükjut etmek (sükut etmek) s.81...vb. 

3.16. Madde başı olarak alınan bazı sözlerin açıklaması bir 
deyimle yapılmıştır:

čok olmak (çok olmak): karynğa gibi kajnamak (karınca gibi kaynamak) 
s.58

3.17. Bir atasözü madde başı olarak verilmiştir:

Arife tarif lazym dejyl (Arife tarif lazım deyil ‘Arife tarif lazım değil’) s.17

3.18. Nispet i’si almış olan kelimeler de zaman zaman madde 
başı yapılmıştır:

meleki: melege benzer (meleğe benzer) s.261; mesihi: nasrani, isewi (isevi) 
s.267; milleti: millete dair, milletyn (milletın ‘milletin’) s.273…vb.

3.19. Eserde bazı eklerin de madde başı yapıldığı görülür:

bila: bi, syz (sız) s.38; na: bi, bila, syz (sız) s.305 ...vb.

3.20. Bazı madde başlarında, kelimenin çokluk şekli verilip 
parantez içinde teklik şekline gönderimde bulunulmuştur:

alat (tk. alet) s.11; amal (tk. amel) s.14; mefasil (tk. mefsal) s.257 ...vb.

3.21. Bazen madde başı olarak alınan kelimenin pekiştirmeli 
kullanımı verilmiş bazen de pekiştirmeli bu kullanımlar 
madde başı yapılıp parantez içerisinde kelimenin asıl şekline 
gönderimde bulunulmuştur:

ansyz (ansız): apansyz (apansız), bakteten s.15; apansyz (apansız): [bk. 
ansyz (ansız)] s.16; som souk (som soğuk ‘somsoğuk’) s.416 ...vb.
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3.22. Alıntı kelimelerle ilgili özellikler:

3.22.1. Alıntı kelimeler daha çok kaynak dildeki şekliyle ya da 
ona yakın biçimde verilmiştir:

arifane: ustadlyk ile (ustadlık ile ‘üstatlık ile’) s.17; asl (< Ar. aṣıl): nesl (<  
Ar. nesl), soj (soy) s.20; meteris: chandak (< Ar. ḫandaḳ ‘hendek’) s.269; 
manifattura (< İt. manifattura): išleme (işleme), kyar (< Far. kār) s.250; 
mesned (< Ar. mesned): arka s.267 ...vb.

3.22.2. Alıntı kelimeler bazen Türkçenin fonetiğine uygun hâle 
getirilmiş biçimiyle verilmiştir:

pača (< Far. pāçe ‘paça’) s.339, padišah (< Far. pādşāh): melik, šah (şah) 
s.339; pehliwan (< Far. pehlevān ‘pehlivan’): güreği (güreci ‘güreşçi’) 
s.346; polis (< Fr. police): nizam, zabyta (zabıta) s.353… vb.

3.22.3. Alıntı kelimeler bazen hem Türkçenin fonetiğine uygun 
hâle getirilmiş biçimi hem de kaynak dildeki şekliyle verilmiştir:

alyn (alın): aln, ğebhe (cebhe ‘cephe’) s.14; araki: raki s.16; debag (debağ 
‘debbağ’): tabak s.75; menekše (menekşe): benefše (benefşe ‘menekşe’) 
s.263; nerdüban: merdiwan (merdivan ‘merdiven’), süllem s.316; sokak: 
jol (yol), zokak (sokak) s.414…vb.

3.23. Eserde bazı kelimelere karşılık olarak verilen anlamların 
Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ündeki anlamlardan farklı 
olduğu, dolayısıyla kelimelerin tarihî süreçte anlam değişmesine 
uğradığı görülmüştür:

čyrlak (çırlak ‘cırlak’): oğak čekirgesi (ocak çekirgesi) (TS: İnce ve sürekli 
sesle bağırıp ağlayan, geveze, gözleri dışarı çıkık olan kimse, kuş yavrusu) 
s.61; čolak (çolak): katl, öldürme (TS: sf. Eli veya kolu sakat olan kimse) 
s.59; chyrčin (ḫırçin ‘hırçın’): myrmyr ediği (mırmır edici) (TS: Belli bir 
sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden kimse) s.69; chyšt (hışt): ok 
jylani (ok yılani ‘ok yılanı’): myzrak (mızrak) (TS: Başı pullu, boyu 2 metre 
kadar olan zehirli ve tehlikeli bir yılan) s.70…vb.

3.24. Sözlükteki bazı kelimelerin kökleri, Türkçenin en eski 
metinlerine uzanmakta, dolayısıyla bu kelimeler eskicil 
özellikler göstermektedir:

agynği (ağınci ‘ağıncı’): saguği (< OT. saguci ‘sagucu’) s.5; arka gemigi (arka 
gemiği ‘arka kemiği’): onurga (< OT. oŋurga) s.17; čašut, čašyt (< çaşut, 
çaşıt < ET. çaşut “casus”): ğasus (casus) s.54; muanid (muannit): leğağ 
(lecac), onegü (< EAT. öŋegü), ynadğy (ınadcı ‘inatçı’) s.276; münharif: 
arkuri (arkuri < ET. arkurı), ejri (eyri ‘eğri’), münteryz (münteriz) s.294 
...vb.
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3.25. Madde başlarındaki kelimelere ve eş/yakın anlamlı 
karşılıklarına köken açısından bakıldığında şöyle bir 
sınıflandırma yapılabilir: 

3.25.1. Türkçe kökenli madde başı kelimenin yine Türkçe kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar:

bozmak: örselemek, ürsülemek (örselemek) s.45; bozulmyš (bozulmış 
‘bozulmuş’): kaldyrylmyš (kaldırılmış) s.45; böjüme (böyüme ‘büyüme’): 
artma s.45; bözülmek (büzülmek): daralmak s.45; čalkynti (çalkınti 
‘çalkantı’): dalgalanma s.51 ...vb.

3.25.2. Türkçe kökenli madde başı kelimenin Arapça kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar:

adak: nezr (nezir), nuzur s.1; ağima (acima ‘acıma’): tazije (taziye) s.6; 
gebe: hamile s.113; güneš (güneş): šems (şems) s.124; iz: eser s.164;  kerte: 
dereğe (derece), mertebe s.205 ...vb.

3.25.3. Türkçe kökenli madde başı kelimenin Farsça kökenli 
başka bir kelimeyle karşılandığı kullanımlar:

dilenği (dilenci): derbeder s.81; dilim: parča (parça) s.81; dilsiz: bi-zeban 
s.81; gözgi (gözgi ‘gözgü’): ayna, ayine s.122; gürešči (güreşçi): pehliwan 
(pehlivan) s.124; güweyi (güveyi): damad (damat) s.124 ...vb.

3.25.4. Arapça kökenli madde başı kelimenin yine Arapça kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar:

batyl (batıl): itikad (itikad ‘itikat’) s.31; ibra: tebrije (tebriye) s.127; iddia: 
matlub (matlub ‘matlup’), taleb (taleb ‘talep’) s.149; kefalet: rehin s.202; 
kerem: ihsan, nimet, lütuf s.205 ...vb.

3.25.5. Arapça kökenli madde başı kelimenin Farsça kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar:

hasm (ḫasm ‘hasım’): düšmen (düşmen ‘düşman’) s.66; dua: namaz 
s.86; hudud (hudut): serhad (serhat) s.143; melek: feryšte (ferişte) s.261; 
muhibb (muhip): dost, jar (yâr) s.280 ...vb.

3.25.6. Arapça kökenli madde başı kelimenin Türkçe kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar:

bina: japu (yapu ‘yapı’), japy (yapı) s.39; ders: okuma s.78; ibn: ogul (oğul) 
s.147; ibtida (iptida): bašlangyğ, (başlangıc’başlangıç’) s.127; kademe: 
basamak, adım s.186; sejjare (seyyare): gezen jyldyz (gezen yıldız) s.399 
...vb.
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3.25.7. Farsça kökenli madde başı kelimenin yine Farsça kökenli 
başka bir kelimeyle karşılandığı kullanımlar:

choğa (ḫoca ‘hoca’): usta s.67; choğa (ḫoca): lala s.67; čünki (çünki ‘çünkü’): 
zira, ziraki s.60; mest: sarchoš (sarḫoş ‘sarhoş’) s.268; oruğ (oruc ‘oruç’): 
perhiz s.331; perčem (perçem): kjakil (kakil ‘kâkül’) s.348 ...vb.

3.25.8. Farsça kökenli madde başı kelimenin Arapça kökenli 
başka bir kelimeyle/kelimelerle karşılandığı kullanımlar: 

choğa (ḫoca ‘hoca’): muallim, müderris s.67; dem: an, lahza s.76; destur: 
izn (izin), ihsan s.79; ferište (ferişte): melek s.106; günah: chata (ḫata 
‘hata’), kabahat s.123; ğan (can): nefes, ruh s.126 ...vb.

3.25.9. Farsça kökenli madde başı kelimenin Türkçe kökenli bir 
kelimeyle karşılandığı kullanımlar:

derd (dert): agry (ağrı) s.77; deria (derya): deniz s.78; dumbel (dümbal): 
čyban (çıban) s.87; mürg: kuš (kuş) s.296; paj (pay): ajak (ayak) s.340...vb.

4. Ses Bilgisi Yönünden İnceleme

4.1. Ünlüler

Sözlükte dokuz ünlü bulunmaktadır. Bu ünlülerden sekizi Türkiye 
Türkçesindeki ünlülerle (a, e, ı, i, u, ü, o, ö) aynıdır. Bir de uzun a (aa) vardır. 
Fakat yazar sadece a maddesinde geçen ilk 7 kelimedeki uzunluğu, ünlüleri 
çift yazarak işaret etmekle yetinmiştir. Ayrıca uzun ünlülü bu kelimelerin 
aam kelimesi hariç kısa ünlülü şekilleri de madde başı yapılmıştır.

a /a/   : achšam (aḫşam ‘akşam’) s.2

aa /a:/  : aar (ar) s.11, haja (haya) s.11; utanyklyk (utanıklık) s.11

e /e/  : edeblü (edepli) s.92

y /ı/  : jyldyz (yıldız) s.183; yslak (ıslak) s.533

i /i/  : ičeğek (içecek) s.148

o /o/  : odalyk (odalık ‘cariye’) s.324

ö /ö/  : ödemek s.333

u /u/  : uğuz (ucuz) s.507; dul jatagi (dul yatağı < döl yatağı)   
    s.357

ü /ü/  : üčünği (üçünci ‘üçüncü’) s.513
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4.1.1. Ünlü değişmeleri: 

İncelme:

a > e: ammet (‘ammāt ‘hala’) s.15; ermagan (armağan) s.25; behadyr 
(behadır ‘bahadır’) s.32; epolet (apolet) s.99; erz (arz) s.100 ...vb.

ı > i: marti kuši s.252 (martı kuşu); agri s.4 (ağrı); aği (acı) s.4, syzi (sızı) 
s.4; syzy (sızı) s.6; alči (alçı) s.11; alikomak (alıkoymak) s.12; tanri (Tanrı) 
s.13; alt tarafi (alt tarafı) s.13 ...vb.

ı > ü: ašüri (aşüri ‘aşırı’) s.22 ...vb.

o > ö: agağ+yn ömčesi (ağacın ömçesi, ömçe: omça ~ omca = kütük) s.4 
...vb. 

u > ü: ruswajlyk (rusvaylık ‘rüsvalık’) s.1; altündan (altından) s.13; dejnek, 
čübuk (değnek, çubuk) s.76; türši (türşi ‘turşu’) s.96 ...vb.

Kalınlaşma:

e > a: achrağ (ahrac ‘ahrec’) s.2 ...vb.

i > ı: achyret (ahıret ‘ahiret’) s.2; asylyk (asılık ‘asilik’) s.7; ajkyri (aykırı) 
s.8; alym (alım ‘alim’) s.14; fyl (fıl ‘fiil’) s.14; ana baba dyli (ana baba dıli 
‘ana baba dili’) s.15; derman, ylağ (derman, ılaç ‘ilaç’) s.78 ...vb.

ü > o: bojük (boyük ‘büyük’) s.43 ...vb.

ü > u: bojuk (boyuk ‘büyük’) s.43 ...vb.

Daralma:

a > ı: chyjal (hıyal ‘hayal’) s.69 ...vb.

e > i: širit (şirit ‘şerit’) s.26; irtelemek (ertelemek) s.30; čilik čomak (çilik 
çomak ‘çelik çomak’) s.57 ...vb.

e > ü: göndürmek (göndermek) s.5 ...vb.

o > u: buza (boza) s.49; pustal (postal) s.54; turun (torun) s.326; ograšmak 
(oğraşmak ‘uğraşmak’) s.326 ...vb.

Genişleme:

ı > a: charpalamak (hırpalamak) s.66; dada (dadı) s.71 ...vb.

ı > o: achor (ahor ‘ahır’) s.2 ...vb.

i > a: afrit (ifrit ‘Cinlerin çok zararlı ve çok korkunç kabul edileni’) s.4 ...vb.

i > e: meskin (mişkin) s.6; zehinlü (zihinli) s.10, eyi (iyi) s.94; emaret 
(imaret ‘eser’), enme (inme) s.99 ...vb.
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u > a: lagaz (lugaz) s.39 ...vb.

u > o: agostos (ağustos) s.1; jokari (yokari ‘yukarı’) s.4; bogdaj (boğday 
‘buğday’) s.4; Awropa (Avropa ‘Avrupa’) s.23; ogur (uğur) s.25; bogdajyn 
salkymi (boğdayın salkımi ‘buğdayın salkımı’) s.30 …vb.

ü > o: bojük (boyük ‘büyük’) s.43 ...vb.

ü > ö: kötük (kütük) s.4; böjümek (böyümek ‘büyümek’) s.18; gömrük 
(gümrük) s.26; böjük (böyük ‘büyük’) s.45; posta öğreti (posta öcreti ‘posta 
ücreti’) s.253… vb.

Yuvarlaklaşma:

a > o: borsak (barsak < bağırsak) s.26 ...vb.

e > ü: göndürmek (göndermek) s.5  ...vb.

ı > u: bunar (pınar) s.7 ...vb.

ı > ü: ašüri (aşüri ‘aşırı’) s.22 ...vb.

i > ü: püšimanlyk (püşimanlık ‘pişmanlık’) s.314 ...vb.

Düzleşme:

o > a: akjanos (akyanos ‘okyanus’) s.82 ...vb.

u > ı: kyrbaga (kırbağa ‘kurbağa’) s.26; çybuk (çıbuk ‘çubu’) s.60 ...vb.

4.1.2. Ünlü düşmesi

ı > ø: mandra (mandıra) s.5; brakmak (bırakmak) s.23; karn (karın) s.26 
...vb.

i > ø: agz ~ agyz (ağız) s.5; bejn (beyn ‘beyin’) s.33; benz (beniz) s.34,  ...vb.

u > ø: burn (burun) s.49 ...vb.

ü > ø: bögr (böğr ‘böğür’) s.33 ...vb.

4.1.3. Ünlü türemesi2

ø > a: Alaman (Alman) s.316 ...vb.

ø > e: Alemanja (Alemanya < Almanya) s.12 ...vb.

2  Sözlükte Arapçadan Türkçeye girmiş sonu çift ünsüzle biten düzensiz heceli pek çok kelime, Türkçenin 
hece yapısına uydurularak, ünsüzler arasında ünlü alarak, kullanılırken (akl > akıl, emr > emir… vb.) 
(Özkan 2009: 173) sözlükte bu kelimelerin kök hâlinde verildiği de görülmüştür: özr (özür) s.4; ism 
(isim) s.3; ahd (ahit) s.6; akl (akıl) s.9; aks (akis) s.10; ışk (aşk) s.13; asl (asıl) s.20; nesl (nesil) s.20; 
azl (azil) s.25…vb.
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4.1.4. Ünlü ilişmesi3

ø > i: ilimonlyk (limonlık ‘limonluk’) s.4 ...vb.

4.1.5. Ünlü uyumu

Eserde bazı kalıplaşmış imlalar nedeniyle ünlü uyumunun çoğu zaman 
bozulduğu görülmüştür.  

1.Türkçe kelimelerdeki kelime başı, içi veya sonunda bulunan ı > i değişimi,

2. Bazı eklerin kalıplaşmış imlası:4 

+lyk (+lık ‘isimden isim yapma eki’): düšman+lyk (düşman+ık) s.3; 
ilimon+lyk (ilimonlık ‘limonluk’) s.4; dikmek+lyk (dikmeklık ‘dikmeklik’) 
s.4 ...vb.

-Dyr- (-dır-, -tır- ‘ettirgenlik eki’): alewlen-dyr-mek (alevlendırmek 
‘alevlendirmek’) s.12; zachmet ček-tyr-memek (zaḫmet çektırmemek 
‘zahmet çektirmemek’) s.6 ...vb.

Ekin çok nadir olarak dar-yuvarlak-kalın ünlülü örnekleri de tespit 
edilmiştir. Ör: kendini öldurmek (kendini öldürmek) s.204

+lü (isimden isim yapma eki): Afrika+lü (Afrikalı) s.4; derd+lü (dertli) s.5; 
bir göz+lü s.40  ...vb.

4.1.5.1. Kalınlık-İncelik Uyumu

Eklerdeki kalıplaşmış imladan dolayı kalınlık-incelik uyumu sağlam 
değildir:

ašagi (aşaği ‘aşağı’) s.21; awret: kari (avret, kari ‘avrat, karı’) s.23; bariš: 
barišyklyk (bariş ‘barış’, barişıklık ‘barışıklık’) s.29; barut kutusi (barut 
kutusu) s.29; baski (baskı) s.29; čali (çali ‘çalı’) s.51; čamašyrği (çamaşırci 
‘çamaşırcı’) s.52; chatir (ḫatir ‘hatır’) s.66 ...vb.

4.1.5.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu

Eklerdeki kalıplaşmış imladan dolayı düzlük-yuvarlaklık uyumu sağlam 
değildir:

atešlü (ateşlü ‘ateşli’) s.22; azgun (azgın) s.24; baš örtüsi (baş örtüsi ‘baş 

3  Türkçede; r, l, n, z, ş gibi ünsüzlerden biri ile başlayan yabancı kelimelerin hemen bütün ağızlarda bir 
ön ses ünlü ilişmesine uğrarlar (Korkmaz 1994: 52). 

4  Gagavuz Türkçesinde de bazı ekler kalıplaşmış şekillidir. Özkan (1996: 56-57), Gagavuz Türkçesi 
Grameri çalışmasında Türkçe kelimelerde ince sıradan kelimelere kalın ünlülü, kalın sıradan 
kelimelere de ince ünlülü eklerin getirilerek yani ek-kök ünlü uyuşmazlığı yapılarak ünlü uyumunun 
bozulduğunu belirtir.
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örtüsü’) s.30; bellü olmajan (bellü olmayan ‘belli olmayan’) s.34; bojundyryk 
(boyundırık ‘boyunduruk’) s.43; burunğyk (buruncık ‘buruncuk’) s.49; 
gürülti (gürültü) s.124 ...vb.

4.2. Ünsüzler

Sözlükte yirmi altı ünsüz vardır. Türkiye Türkçesinde bulunan ünsüzlerin 
yanında yazar, kâf-ı Fârisî için gj; kâf-ı Arabî için ki, kj; geniz n’si için 
ng, gırtlak h’si için ch kullanmıştır. Ayrıca yarı ünlü olan /y/ için eserde 
genellikle j kullanılmakla birlikte yer yer ï de kullanılmıştır.

b /b/  : bajrak (bayrak) s.27

ğ /c/  : ğenk (cenk) s.128

č /ç/  : čiček (çiçek) s.56

d /d/  : düšmek (düşmek) s.89

f /f/  : ferah s.106 

g, gj /g, ğ/ : agjah olmak (âgâh olmak ‘haberi olmak’) s.4; gaflet   
  s.111; jaban ešegi (yaban eşeği) s.165

h /h/  : hajwan (hayvan) s.134

ch /ḫ/  : chaber (ḫaber ‘haber’) s.62

ž /j/  : žurnal (jurnal) s.552

k, kj, ki /k/ : chünkiar (ḫünkar) s.69; kahweği (kahveci) s.187; nikjah  
    (nikah) s.320

l /l/  : liman s.240

m /m/  : meğnun (mecnun) s.259

n /n/  : nišan (nişan) s.321

ng /ŋ/  : angyrmak (aŋırmak ‘anırmak’) s.16

p /p/  : padišah (padişah) s.339

r /r/  : renğber (rencber ‘rençper’) s.363

s /s/  : saat s.371

š /ş/  : šimšek (şimşek) s.447

t /t/  : tachmin (taḫmin) s.452

w /v/  : wermek (vermek) s.525

j, ï /y/  : deïn (deyn ‘borç’) s.75; jagmur (yağmur) s.165

z /z/  : zajyf (zayıf) s.539
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4.2.1. Ünsüz değişmeleri

Tonlulaşma

ç > c: ağlyk ~ ačlyk (aclık ~ açlık ‘açlık’) s.1; f > v: weği (veci ‘feci’) s.5; 
k > g/ğ: fil gemigi (fil kemiği) s.1; sogum (sokum ‘lokma’); beš jüz guruş 
(beş yüz kuruş) s.36; gawga (gavga ‘kavga’) s.85; achšam ajdyn+lyg+i 
(aḫşam aydınlıği ‘akşam aydınlığı’) s.2; p > b5: bunar (pınar) s.7; ajyblama 
(ayıblama ‘ayıplama’) s.8; s > z: doz dogru (doz doğru ‘dosdoğru’) s.85; t 
> d: and (ant) s.15, ard (art) s.16; dadyni bulmak (dadıni bulmak ‘tadını 
bulmak’) s.70; dokušmak (dokuşmak ‘tokuşmak’) s.84 …vb.

Tonsuzlaşma

b > p: čapuk (çapuk ‘cabuk’) s.53; j > ş: ešder (eşder ‘ejder’) s.21; z > s: 
abanos (abanoz) s.1, aforos (aforoz) s.42, čaganos (çaganos ‘çağanoz’) s.50; 
choros (ḫoros ‘horoz’) s.67…vb.

Akıcılaşma

g/ğ > y: ak ğijer (ak ciyer ‘akciğer’) s.9; öjretmek (öyretmek ‘öğretmek’) 
s.14; jijit (yiyit ‘yiğit’) s.25; bejenmek (beyenmek ‘beğenmek’) s.33; 
böjürtlen (böyürtlen ‘böğürtlen’) s.45; čij (çiy ‘çiğ’) s.64; dejirmen 
(deyirmen ‘değirmen’) s.75; ejreti (eyreti ‘eğreti’) s.95; k > y: gün čičeji 
(gün çiçeyi ‘gün çiçeği’) s.7; asker bölüji (asker bölüyi ‘asker bölüğü’) s.20; 
v > y: söjmek (söymek ‘sövmek’) s.24; öjke (övke < öbke ) s.70...vb.

Akıcı ünsüzler arasındaki değişmeler

l > r: ğeyran (ceyran Alm.: der Damhirsch = alageyik, ceylan) s.127...vb.

Sızıcılaşma

ğ > h: čih (çih ‘çiy’) s.57; k > h: achšam (ahşam ‘akşam’) s.2; jochsa (yohsa 
‘yoksa’) s.30; s > ç: čigara (çigara ‘sigara’) s.57 ...vb.

Sızıcı ünsüzler arasında yer değiştirme

s > ş: šatranč tašleri (şatranç taşleri ‘satranç taşları’) s.439 ...vb. 

Dudaksılaşma

g > v: sowuk (sovuk ‘soğuk’) s.413 ...vb.  

5  Bazı kelimeler Arapça imlasına göre b’li verilmiştir: ağaib (< acayip Ar. ‘acā’ib) s.5; ahbab (< ahbap Ar. 
aḥbāb) s.6; ayb (< ayıp Ar. ‘ayb) s.8; akreb (< akrep Ar. ‘aḳreb) s.10 …vb.
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Avurtsulaşma

n > l: čyltjan (çıltyan ‘çintiyan’) s.61; r > l: chardal melhemi (ḫardal 
melhemi ‘hardal merhemi’) s.65 ...vb. 

4.2.2. Ünsüz düşmesi

c > ø: eza (ecza) s.102; d > ø: abchor (abḫor ‘abhord’) s.1; ğ > ø: souk 
(soğuk) s.413; k > ø: sineğik (sinecik ‘sinekçik’) s.409; t > ø: churdawaği 
(hurdavacı ‘hırdavatçı’) s.69; v > ø: Arnaud (Arnavut) s.18; čauš (çauş 
‘çavuş’) s.54; töbe (tövbe) s.314; y > ø: siah (siyah) s.16; čenemek (çenemek 
‘çeynemek < çiğnemek’) s.54 ...vb.

4.2.3. Ünsüz türemesi

ø > h: cholta (ḫolta ‘olta’) s.67 ...vb. 

ø > y: ammeje dajyr (ammeye dayır ‘ammeye dair’) s.15; chajyn (ḫayın 
‘hain’) s.63 ...vb. 

4.2.4. Ünsüz ikizleşmesi

l > ll: challas (ḫallas < halas ‘kurtuluş’) s.63; s > ss: massa (masa) s.253; 
v > vv: ewwet (evvet ‘evet’) s.34 ...vb. 

4.2.5. Ünsüz tekleşmesi

ii > i: fyl (fıl < fil < fiil ‘iş’) s.14; ll > l: alaha inkjar eden (Alaha inkar eden 
‘Allah’ı inkâr eden’) s.544; ss > s: teesüf etmek (teessüf etmek) s.6 ...vb. 

4.2.6. Yer değiştirme (Göçüşme)

k ~ r: barkač (barkac ‘bakraç’) s.29; l ~ m: bukamelun (bukalemun) s.47; 
l ~ r: burgul (bulgur) s.48; l ~ y: bajlos (baylos < balyos ‘elçi’) s.27 ...vb.

4.2.7. Ünsüz uyumu

Sözlükte, +Ci, +CA isimden isim yapma eklerinin; -DIr, -DUr- ettirgenlik 
ekinin ve +DA bulunma hâli ekinin sedalı ve sedasız şekillileri de tespit 
edilmiştir. Eserde eklerin sedalı ve sedasız şekilleri bulunmasına rağmen 
ünsüz uyumuna uymayan kullanımları da vardır.

+DA (bulunma hâli eki): ačyk+ta (açıkta) s.2; achyryn+de (ahırınde 
‘ahirinde’) s.2; ajak+ta durmak (ayakta durmak) s.7; boš+da gezmek 
(boşda gezmek ‘boşta gezmek’) s.23 …vb.
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-DIr, -DUr- (ettirgenlik eki): ağele et-tyr-mek (acele ettırmek ‘acele 
ettirmek’) s.5; ağik-tyr-mak (aciktırmak ‘acıktırmak’) s.6; an-dyr-ağak šej 
(andıracak şey) s.15; jan-dyr-mak (yandırmak) s.12; kendini öl-dur-mek 
(kendini öldürmek) s.204 ...vb.

+Ci (isimden isim yapma eki): sagu+ği (saguci < sagucu ‘yas tutucu’) 
s.5; bek+či (bekçi) s.33; göz+či (gözçi ‘gözcü’) s.33 ...vb.

5. Şekil Bilgisi Yönünden İnceleme 

5.1. Ekler

5.1.1. Çekim ekleri

5.1.1.1. İsim çekim ekleri

5.1.1.1.1. İyelik ekleri

Teklik 3. şahıs iyelik eki

Kelime sonunda daima düz-dar-ince ünlülü olarak kullanılan ek, 
kendisinden sonra ek geldiğinde düz-dar-kalın ünlülü olarak kullanılmıştır. 
Bir iki yerde uyuma girerek yuvarlak-dar-kalın ve yuvarlak-dar-ince 
kullanıldığı görülmüştür6:

asker joklama+si (asker yoklamasi ‘asker yoklaması’) s.20; bunar baš+i 
(bunar başi ‘pınar başı’) s.7; at kyl+i (at kıli ‘at kılı’) s.22; deri+sy+ni 
syjyrmak (derisıni sıyırmak ‘derisini sıyırmak’) s.78 ...vb.

Çokluk 2. şahıs iyelik eki

Çok fazla örneği tespit edilemeyen ekin kalın ünlülü kelimelerden sonra 
düz-dar-kalın ünlülü kullanımı tespit edilebilmiştir:

achšam+ynyz chajr olsun (aḫşam+ınız ḫayr olsun ‘akşamınız hayır olsun’) 
s.2; sabah+ynyz chajr olsun (sabah+ınız ḫayr olsun ‘sabahınız hayır olsun’) 
s.372 ...vb.

5.1.1.1.2. Hâl ekleri

İlgi hâli eki

Ek, düz-dar-kalın ünlülüdür:

sesler+yn ujgunlygi (seslerın uygunlıği ‘seslerin uygunluğu’) s.6; bir 
kimse+nyn ömrü+nyn hikjajeti (bir kimsenın ömrünın hikayeti ‘bir 
kimsenin ömrünün hikâyesi’) s.40 ...vb.

6  amuğa ogl+u (amuca oğlu ‘amca oğlu’) s.15;  bir kimse+nyn ömr+ü+nyn hikjajeti (bir kimsenın 
ömrünın hikayeti ‘bir kimsenin ömrünün hikâyesi’) s.40
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Bazı tamlamalarda ise ilgi eki kullanılmamıştır: ajak baš parmagi (ayak baş 
parmaği ‘ayağın başparmağı’) s.7; amuğa kyzi (amuca kızi ‘amcanın kızı’) 
s.15 ...vb.

Belirtme hâli eki

Ek, düz-dar-ince ünlülüdür:

örtüj+i kaldyrmak (örtüyi kaldırmak ‘örtüyü kaldırmak’) s.2; achšam 
taamyn+i (aḫşam taamıni ‘akşam yemeğini’) s.2; akčej+i bir jere jatyrmak 
(akçeyi bir yere yatırmak) s.9; altyn+i üstüne čewirmek (altıni üstüne 
çevirmek ‘altını üstüne çevirmek’) s.13 ...vb.

Yönelme hâli eki

Ek, bir iki örnek hariç daima düz-geniş-ince ünlülüdür:

Allah+a ismaladyk (Allah’a ismarladık ‘Allah’a ısmarladık’) s.13; araj+e 
girmek (araye girmek ‘araya girmek’) s.16; anaj+e machsus (anaye mahsus 
‘anneye mahsus’) s.15  ...vb.

Bulunma hâli eki

Ek, +DA şeklinde olup ekin ünlü ve ünsüz uyumuna girdiği kullanımlar 
kadar girmediği kullanımlar da bulunmaktadır:

 achyryn+de (ahırınde ‘ahirinde’) s.2; boš+da gezmek (boşda gezmek ‘boşta 
gezmek’) s.23; ačyk+ta (açıkta) s.2; ajak+ta durmak (ayakta durmak) s.7; 
ben+de janym+da (bende yanımda) s.34, beraberlygyn+de (beraberlığınde 
‘beraberliğinde’) s.35...vb. 

Ayrılma hâli eki

Ek, +DAn şeklinde olup ekin ünlü ve ünsüz uyumuna girdiği kullanımlar 
kadar girmediği kullanımlar da bulunmaktadır:

ağlyk+tan ölmek (açlıktan ölmek) s.6; ana+den dogma (anaden doğma 
‘anadan doğma’) s.14; ardyn+dan (ardından) s.17; arka+dan gelenler s.18; 
ateš+dan (ateşdan ‘ateşten’) s.22; chariğ+den (ḫaricden ‘hariçten’) s.65 …
vb.

Eşitlik eki

Ek, +cA şeklinde olup ekin ünsüz uyumuna girmediği, ünlü uyumuna ise 
girdiği kullanımlar kadar girmediği kullanımlar da görülmektedir:
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ardyn+ğe gitmek (ardınce gitmek ‘ardınca gitmek’) s.17; siah+ğe, kara+ğa 
(siahce, karaca ‘siyahça, karaca’) s.406 ...vb.

5.1.1.1.3. Çokluk eki

Ek, +lAr şeklinde olup ünlü uyumuna girdiği kullanımlar kadar girmediği 
kullanımlar da bulunmaktadır:

adam+lar s.3; silah+lar s.408; šatranč taš+ler+i (şatranç taşleri ‘satranç 
taşları’) s.439; šehirlü+ler ğemaati (şehirlüler cemaati ‘şehirliler cemaati’) 
s.441; halwa+ler (halvaler ‘helvalar’) s.442 ...vb.

5.1.1.2. Fiil çekim ekleri

5.1.1.2.1. Kip ve şahıs ekleri

Geniş zaman eki

Ekin birkaç örnek hariç düz-dar-kalın ünlülü kullanımı tespit edilebilmiştir:

Allaha šükr wer-ir-ym (Allah’a şükr verirım ‘Allah’a şükür veririm’) s.13; 
al-yr, alabil-yr (alır, alabilır ‘alır, alabilir’) s.14; bejen-yr-ym (beyenırım 
‘beğenirim’) s.33 ...vb.

Emir teklik üçüncü şahıs eki

Fazla örneği olamayan ekin düz-dar-kalın ünlülü kullanımı tespit 
edilebilmiştir:

Allah gösterme-syn (Allah göstermesın ‘Allah göstermesin’) s.13; berekjat 
wer-syn (berekat versın ‘bereket versin’) s.36 ...vb.

Görülen geçmiş zaman eki

Fazla örneği olmayan ekin düz-dar-kalın ünlülü kullanımı tespit 
edilebilmiştir:

bejen-dy-m (beyendım ‘beğendim’) s.32; Allaha ysmarla-dy-k (Allah’a 
ısmarladık) s.68; safa gel-dy-n! (safa geldın! ‘safa geldin!’) s.376; choš gel-
dy-n! (ḫoş geldın ‘hoş geldin!’)...vb.

Geniş zaman eki

Fazla örneği olmayan ekin çoğunlukla düz-dar-kalın ünlülü kullanımı 
tespit edilebilmiştir. Bir iki örnekte düz-dar-ince ünlülü şekli vardır:

Allaha šükr wer-ir-ym (Allah’a şükür verirım ‘Allah’a şükür veririm’) s.13; 
al-yr, ala bil-yr (alır, alabilır ‘alır, alabilir’) s.14; bejen-yr-ym (beyenırım 
‘beğenirim’) s.33 ...vb.
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5.1.2. Yapım ekleri

5.1.2.1. İsim yapma ekleri

İsimden isim yapma ekleri

+lık, +lıg (+lyK) 

Ek, bir iki yerde yuvarlak ünlülerden sonra yuvarlak-dar-kalın şekilde 
kullanılmış olmasına rağmen eserin genelinde düz-dar-kalın ünlülüdür:

ač gözlü+lyk (aç gözlülık ‘aç gözlülük’) s.1; sogumsyz+lyk (sogumsızlık 
‘sokumsuzluk, aç gözlülük’) s.1; achšam ajdyn+lyg+i (aḫşam aydınlıği 
‘akşam aydınlığı’) s.2; düšman+lyk (düşmanlık) s.3; dikmek+lyk 
(dikmeklık ‘dikmeklik’) s.4; ilimon+lyk (ilimonlık ‘limonluk’) s.4; 
sesleryn ujgun+lyg+i (seslerın uygunlıği ‘seslerin uygunluğu’) s.6; bir 
yeryn düz+lygyni ölčmek (bir yerın düzlığıni ölçmek ‘bir yerin düzlüğünü 
ölçmek’) s.40; dalkawuk+luk (dalkavukluk) ...vb.

+lü

Ek, daima yuvarlak-dar-ince ünlülüdür:7

ada+lü (adalı) s.3; derd+lü (dertli) s.5; akyl+lü, zehin+lü (akıllü zehinlü 
‘akıllı, zihinli’) s.10; bir göz+lü s.40; dal+lü budak+lü (dallı budaklı) s.73 
...vb.

+sız (+syz)

Ek, daima düz-dar-kalın ünlülüdür:

kursak+syz (kursaksız) s.1; adalet+syz (adaletsız ‘adaletsiz’) s.3; 
kuwwet+syz (kuvvetsız ‘kuvvetsiz’) s.6; bellü+syz (bellüsız ‘belli olmayan’) 
s.34; edeb+syz (edebsız ‘edepsiz’) s.92…vb.

+Ci (+ği, +či)

Ek genelde ünsüz uyumuna girerek +ci, +çi’li kullanılmış fakat ünlüsü 
daima düz-dar-incedir:

sagu+ği (saguci ‘sagucu, yas tutucu’) s.5; ajna+ği (aynaci ‘aynacı’) s.7; 
himajet+či (himayetçi ‘himayeci’) s.17; aš+či (aşçi ‘aşçı’) s.21; bag+či (bağçi 
‘bağcı’) s.26; bek+či, göz+či (bekçi, gözçi ‘bekçi, gözcü’) s.33; boja+ği 
(boyaci ‘boyacı’) s.42 ...vb.

7  Gülensoy (1993) ve Bayraktar-Sandalyeci (2018) çalışmalarında bu ekin daima düz-dar-ince ünlülü 
kullanıldığını yazmıştır: borçli, ḳanli, tuzli…vb. Fakat sözlükte ekin ünlüsünün daima yuvarlak-
dar-ince olması Eski Anadolu Türkçesi döneminde de ekin yuvarlak ünlülü kullanılmış olmasından 
kaynaklı olmalıdır (Gülsevin 1997: 118).
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Fiilden isim yapma ekleri

+ıci, +ici, +uci (+iği, +yği, +uği) 

Ek genellikle ünlü uyumuna girmemekle birlikte ek başındaki ünlünün bir 
iki yerde düz-dar-kalın ve yuvarlak-dar-kalın kullanıldığı görülmüştür:

azdyr-iği (azdırici ‘azdırıcı’) s.7; aldad-yği (aldadıci ‘aldatıcı’) s.11; araba 
jap-iği (araba yapici ‘araba yapıcı’) s.16; araštyr-iği (araştırici ‘araştırıcı’) 
s.16; bagyšlaj-iği (bağışlayici ‘bağışlayıcı’) s.26; boz-uği (bozuci ‘bozucu’) 
s. 308 ...vb.

5.1.2.2. Fiil yapma ekleri

Fiilden fiil yapma ekleri

-Dır- (-dyr-, -tyr-)

Ek genelde ünsüz uyumuna girerek -tır-, -dır-’lı kullanılmış fakat ünlüsü 
daima düz-dar-kalındır. Sadece bir iki kelimede yuvarlak-geniş-ince 
ünlüden sonra kalınlık incelik uyumuna girmeyerek yuvarlak-dar-kalın 
kullanılmıştır:

ağik-tyr-mak (aciktırmak ‘acıktırmak’) s.6; alewlen-dyr-mek 
(alevlendırmek ‘alevlendirmek’) s.12; jan-dyr-mak (yandırmak) s.12; tahsil 
et-tyr-mek (tahsil ettırmek ‘tahsil ettirmek’) s.13; kendini öl-dur-mek 
(kendini öldürmek) s.204 ...vb.

-l-

Ekten önce gelen ünlü daima düz-dar-kalın kullanılmıştır:

ač-yl-mak (açılmak) s.2; jen-yl-mek (yenılmek ‘yenilmek’) s.13; jap-yl-
ma (yapılma) s.14; batyr-yl-mak, dewir-yl-mek (batırılmak, devirılmek 
‘batırılmak, devrilmek’) s.31; bejen-yl-mek (beyenılmek ‘beğenilmek’) 
s.33; ej-yl-mek (eyılmek ‘eğilmek’) s.95 ...vb.

-n- 

Ekten önce gelen ünlü çoğunlukla düz-dar-kalın iken bir iki yerde uyuma 
girerek yuvarlak-dar-kalın kullanılmıştır:

adet ed-yn-mek (adet edınmek ‘adet edinmek’) s.3; bil-yn-mezlyk 
(bilınmezlık ‘bilinmezlik’) s.39, afw ol-un-ur (afv olunur ‘affolunur’) s.4 
...vb.
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-ş- (-š-)

Ekten önce gelen ünlü; dar-düz-kalın, dar-düz-ince ve dar-yuvarlak-
kalındır. Uyuma girdiği örnekler kadar uyuma girmediği örnekler de 
bulunmaktadır:

boz-uš-yklyk (bozuşıklık ‘bozuşukluk’) s.41; bit-iš-tyrmek (bitiştırmek 
‘bitiştirmek’) s.42; bul-uš-ağak jer (buluşacak yer) s.48; ček-yš-me 
(çekışme ‘çekişme’) s.55 ...vb.

İsimden fiil yapma ekleri

+lA-

Ek genellikle ünlü uyumuna girmekle birlikte uyum dışı kullanımlar da 
bulunmaktadır:

čiček+le-nmek (çiçeklenmek) s.2; čapuk+la-tmak (capuklatmak 
‘çabuklatmak’) s.5; iš iš+le-tmek (iş işletmek) s.14; arzu+la-mak s.18; 
arzu+le-nmyš (arzulenmış ‘arzulanmış’) s.18 ...vb.

5.1.2.3. Fiilimsi ekleri

Sıfat fiil ekleri

-AcAk

Fazla örneği tespit edilememiştir. Tespit edilen örneklerde ek ünlü 
uyumuna girmiştir:

al-ağak (alacak) s.11; andyr-ağak šej (andıracak şey) s.15; ič-eğek su (içecek 
su) s.148 ...vb

-mış (-myş) 

Ek daima düz-dar-kalın ünlülüdür:

adet edyn-myš, alyš-myš (adet edınmış, alışmış ‘adet edinmiş, alışmış’) s.3; 
kok-myš (kokmış ‘kokmuş’) s.6; endyryl-myš (endırılmış ‘indirilmiş’) s.11; 
bit-myš (bitmış ‘bitmiş’) s.42; oku-myš (okumış ‘okumuş’) s.328...vb.

Zarf fiil eki

-Up

Fazla örneği tespit edilememiştir. Tespit edilen örneklerde ek ünlü 
uyumuna girmiştir:

agzyni ač-up durmak (ağzıni açup durmak ‘ağzını açıp durmak’) s.5; al-up 
götürmek (alıp götürmek) s.14; asil-üp durmak (asılıp durmak) s.21 ...vb.
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İsim fiil ekleri

-mA

Ekin uyuma girdiği örnekleri kadar uyumu bozan örnekleri de yaygındır:

aği-ma (acima ‘acıma’) s.6; ajyr-ma (ayırma) s.9; ček-yš-me (çekışme 
‘çekişme’) s.55 

en-me (inme) s.99...vb.

-mAk

Ekin uyuma girdiği örnekler olduğu gibi uyum dışı kaldığı örnekler de 
vardır:

abdest al-mak s.1; ahenkle-mek s.6; agri-mak (ağrımak) s.5; aği-mak 
(acımak) s.6; bir yeryn düzlygyni ölč-mek (bir yerın düzlığını ölçmek ‘bir 
yerin düzlüğünü ölçmek’) s.40 ...vb.

-ış, -uş (-yš, -uş)

Ekin ünlüsü çoğunlukla düz-dar-kalın olup bir iki yerde yuvarlak ünlüden 
sonra yuvarlak-dar-kalın kullanılmıştır:

ačyl-yš (açılış) s.2; bil-yš (bilış ‘biliş’) s.15; bašla-j-yš (başlayış) s.31; bin-yš 
(binış ‘biniş’) s.39; doku-j-uš (dokuyuş) s.84...vb.

6. Camilla Ruziçka Ostoiç’in sözlüğü ile Batı Rumeli ağızlarının 
karşılaştırılması

Sözlüğün, Bosna Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
tarafından alınmasıyla bu bölgede hizmet edecek olan devlet görevlilerine 
ve gönüllülere yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanması ve bunu 
yaparken de Türkçe kısımların transkripsiyonlu verilmiş olması eseri, Batı 
Rumeli ağızlarıyla ilgili söz varlığı ve ses olayları bakımından bir kaynak eser 
hâline getirmektedir. Eser, sözlük olduğu için bazı ses olayları ile yapım ve 
çekim eklerinin tüm örnekleri eserde geçmemektedir. Bundan dolayı bazı 
eklerin hangi durumlarda nasıl kullanıldığını ve bu eklerde standartlaşma 
olup olmadığını belirlenememiştir. Bu sebeple Bosna-Hersek’te konuşulan 
Türkçeyi yansıttığını düşündüğümüz eserde tespit edilen en yaygın ses ve 
şekil bilgisi özellikleri Batı Rumeli ağızlarıyla karşılaştırılmıştır.

Rumeli ağızlarıyla ilgili çalışmalar, Moşkov’un çalışması bir yana 
bırakılırsa8, Kunos’un (1906), Gacanov (1911), Mladenov (1914), Çilingirov 
(1922), Kowalski (1931, 1932, 1933), Nemeth (Nemeth 1983: 113-115) ve. 

8  Nemeth,  Moşkov’un çalışmasının yalnızca bir gereç derlemesi olduğunu belirtir.
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Hazai (1988), Mollova (1999), Jable (2010) ve Kamberi (2015) sayılabilir. 
Türk araştırmacılardan Caferoğlu (1964), Dallı (1991), Gülensoy (1993), 
Olcay (1995), Özkan (1996), Günşen (2008, 2012), Gülsevin (2009, 2017), 
Bayraktar-Sandalyeci (2018) ve İğci (2010, 2018) tarafından yapılmıştır.

6.1. /ı/, /u/, /ü/ yerine /i/ kullanılması9

6.1.1. Batı Rumeli ağızlarında /ı/, /u/, /ü/ yerine /i/ 
kullanılmasıyla ilgili tespitler:

1. Nemeth (1983: 121): Batı ağız alanında Doğu ağızlarının sözcük 
sonundaki /ı/, /u/ ve /ü/ sesi çok heceli sözcüklerde /i/ biçiminde ortaya 
çıkar: quyi, dogri, yarisıni, küpri…vb.

2. Gülensoy (1993: 15): Prizren ve Priştine ağızlarında kalınlık-incelik 
uyumsuzluğu kelime köklerinde de görüldüğü gibi, onlara getirilen eklerde 
de görülür: 

2.1.Kelime kökü: aci, tatli, saḳsi, yazi…, 

2.2. Belirtme hâl eki: ḳızi, sapi, buni, tüyi…,

2.3.+li sıfat eklerinde: ḳanli, alli, tuzli…, 

2.4. İyelik 3. sahıs eklerinde: ati, kapısi, ḳozi, çüyi …,

2.5. Şimdiki zaman eki daima i’dir: ali (alıyor), celi (geliyor)…,

2.6. +ci meslek eki: furunci, tatlici, arabaci…,

2.7. Anlatılan geçmiş zaman eki -miş: ülmiş (ölmiş), vurmiş, almiş…vb.

3. Mollova (1999: 170): Batı uç zonunda fonem dağılımı diğer zonlardan 
farklıdır ve burada /ı/ ünlüsü kelime başında ve sonunda kullanılmaz: ilık, 
alti…vb. 

4. Gülsevin (2009: 51): Kelime sonunda dar ünlüden sonra sadece /i/ 
ünlüsü kullanılır: alti, kuzi, küpri…vb. 

5. Bayraktar-Sandalyeci (2018: 231): İyelik 1. şahıs eklerinde: bubajim 
(babacığım)

6.1.2. Sözlükte /ı/, /u/, /ü/ yerine /i/ kullanılmasıyla ilgili 
tespitler:

Kelime kökünde

a. Kelimenin sonundaki /ı/  > /i/ değişimi10: agri s.4 (ağri ‘ağrı’); aği (aci 
‘acı’) s.4; syzi (sızi ‘sızı’) s.4; alti (altı ‘6’) s.13 …vb.

9  Bu özellik kalınlık-incelik uyumunu bozan en önemli etkenlerden biridir.
10  Çok az olmakla birlikte sözlükte kelimenin sonu /ı/ ile biten örnekler de bulunmaktadır: syzy (sızı) 

s.6; bazy (bazı) s.31; dajy (dayı) s.72 … vb.
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Çekim eklerinde

a. Teklik 3. şahıs iyelik ekinin kelime sonunda /i/ olarak kullanılması11: 
achor oglan+i ( aḫor oğlani ‘ahır oğlanı’) s.2; agağ kawun+i ( ağac kavuni 
‘ağaç kavunu’) s.4; amuğa kyz+i (amuca kızi ‘amca kızı’) s.15 …vb.

b. Belirtme hâli ekinin daima /i/ olarak kullanılması: örtü+ji kaldyrmak 
(örtüyi kaldırmak ‘örtüyü kaldırmak’) s.2; alty+ni üstüne čewirmek (altıni 
üstüne çevirmek ‘altını üstüne çevirmek’) s.13 …vb.

Yapım eklerinde

a. İsimden isim yapma eki +CI, +CU ekinin ünlüsünün daima /i/ olarak 
kullanılması: araba+ği (arabaci ‘arabacı’) s.16; himajet+či (himayetçi 
‘himayeci’) s.17; müžde+ği (müjdeci) s.36… vb.

b. Fiilden isim yapma eki +IcI, +UcU ekinin ünlülerinin bir iki istisna hariç 
daima /i/ olarak kullanılması12: aldad-yği (aldadıci ‘aldatıcı’) s.11; andyr-
iği eser (andırici eser  ‘andırıcı eser’) c.15; araba jap-iği (araba yapici ‘araba 
yapıcı’) s.16… vb. 

6.2.  /i/, /u/, /ü/yerine /ı/ kullanılması13

6.2.1. Batı Rumeli ağızlarında /i/, /u/, /ü/ yerine /ı/ 
kullanılmasıyla ilgili tespitler:

1. Nemeth (1983: 122): Batı Rumeli ağız alanında Doğu Rumeli ağızlarının 
/i/ sesi, ilk hecede ve kapalı hecede değil, belli durumlarda kurallı olarak 
/ı/ biçiminde ortaya çıkar: benım, verdıq, gidıp, gelinım, işıne…vb.

2. Gülensoy (1993: 15): Prizren ve Priştine ağızlarında kalınlık-incelik 
uyumsuzluğu kelime köklerinde de görüldüğü gibi, onlara getirilen eklerde 
de görülür:  

2.1. Genetif ekinde: +ın/+nın: el+ın, perde+nın, çeci+nın (keçinin)…, 

2.2. İyelik 1. ve 2. şahıs eklerinde: +ım, +mıs, +nıs, 

2.3. Geniş zaman ekinde -ır: alıer, vurır, celır (gelir)…,  

2.4. Fiil çekiminde, şahıs ekinde daima /ı/ ünlüsü kullanılır: ister-ım, 
ülmiş-ım, veri-sın…,

2.5. Fiilden isim yapma eki -ık: deşık, ceberık (geberik)…, 

2.6. Fiilden isim yapma eki -ış: en-ış (iniş)…, 

11  Bir iki örnekte teklik 3. şahıs iyelik eki ünlü uyumuna girmiştir: amuğa ogl+u (amuca oğlu) s.15.
12  Bir iki örnekte ekin ilk ünlüsünün uyuma girdiği görülmüştür: baštan čykar-yği (baştan çıkarıci 

‘baştan çıkarıcı’) s.7; boz-uği (bozuci ‘bozucu’) s.308…vb.
13  Bu özellik, kalınlık-incelik uyumunu bozan en büyük nedenlerden biridir.



122

Beytullah BEKAR - Okan Celal GÜNGÖR
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

29
: 9

3-
12

8

2.7. Sıfattan mücerret isim yapan ek +lık: çütilık (kötülük)…,  

2.8. Olumsuzluk yapan -sıs eki: çüpeksız (köpeksiz)… vb.

3. Mollova (1999: 170): Yüksek seslilerin (u, ü, ı, i) dağılımı farklıdır. Burada 
ünlü uyumuna tabi olmayan morfemler vardır: almiş, bilmişık, elım…vb.

4. Bayraktar-Sandalyeci (1988: 231): Geniş zamanın basit ve hikâye 
çekimlerinde ek              -ır,  isimden isim yapma eki ise +lIk olarak kullanılır: 
fakirlık, bil-ır, bil-ır-dık… vb.

6.2.2. Sözlükte /i/, /u/, /ü/ yerine /ı/ kullanılmasıyla ilgili 
tespitler:

Kelime kökünde

a. Kelime kökündeki /i/  > /ı/ değişimi: Kelime kökündeki kalın ünsüzlerin 
(ḳ, ġ, ḫ, ṣ …) etkisiyle düz-dar-ince ünlünün düz-dar-kalın ünlüye dönüşmüş 
olma ihtimali yüksektir: achyret (aḫıret ‘ahiret’) s.2; ylm sahybi (ılm sahıbi 
‘ilim sahibi’) s.14; dykkat (dıkkat ‘dikkat’) s.28… vb. Bu kurala dışında da 
/i/ > /ı/ değişimi tespit edilmiştir: byz (bız ‘biz’) s.42

b. Ayın (ع) > /ı/ değişimi: ylm sahybi (ılm sahıbi ‘ilim sahibi’ Ar. ‘ilm) s.14; 
yffet (ıffet ‘iffet’ Ar. ‘iffet) s.529; fyl (fıl ‘fiil’ Ar. fi‘l)…vb.

Çekim eklerinde

a.  Kelime sonunda bir iki istisna hariç /i/ olarak kullanılan (bakınız: § 
3.1.1.1.1. iyelik ekleri) teklik 3. şahıs iyelik ekinin kendisinden sonra başka 
bir ek geldiğinde iyelik ekinin /ı/ olarak kullanıldığı tespit edilmiştir: 
alejh+y+ne (aleyhıne ‘aleyhine’) s.12; ara+sy+ni  kesmek (arasıni kesmek 
‘arasını kesmek’) s.16; beraberlyg+y+nde (beraberlığınde ‘beraberliğinde’) 
s.35; deri+sy+ni syjyrmak (derisıni sıyırmak ‘derisini sıyırmak’) s.78 …vb.

b. Geniş zaman ekinin ünlüsünün daima düz-dar-kalın (-ır) olarak 
kullanılması14: ačyl-yr, jajyl-yr (açılır, yayılır) s.2; al-yr, ala bil-yr (alır, 
alabilir) s.14; bejen-yr-ym (beyenırım ‘beğenirim’) s.33 …vb.

c. İlgi hâli ekinin her durumda ünlüsünün düz-dar-kalın (+ın, +nın) 
kullanılması: sesler+yn ujgunlygi (seslerın uygunlıği ‘seslerin uygunluğu’) 
s.6; dede+nyn babasi (dedenın babasi ‘dedenin babası’) s.75 …vb.

ç. Emir teklik 3. şahıs ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın (-sın) kullanılması: 
Allah gösterme-syn (Allah göstermesın ‘Allah göstermesin’) s.13; bejen-
dy-m ( beyendım ‘beğendim’) s.32; berekjat wer-syn (berekat versın 
‘bereket versin’) s.36 …vb.

14  Bir iki örnek hariç eserin genelinde -yr (-ır) olarak kullanılmıştır. Allaha šükr wer-ir-ym (Allaha şükr 
verirım ‘Allah’a şükür veririm’) s.13.
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d. Görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın (-dı) 
kullanılması15: Allaha ysmarla-dy-k (Allah’a ısmarladık) s.68; safa gel-
dy-n! (safa geldın! ‘safa geldin!’); choš gel-dy-n! (ḫoş geldın ‘hoş geldin!’) 
s.376…vb.

e. Ünsüzle biten bir fiilden sonra teklik 1.  şahıs eki gelirse kelime ile ek 
arasına giren ünlünün düz-dar-kalın olarak kullanılması: Allaha šükr 
werir-ym (Allaha şükr verirım ‘Allah’a şükür veririm’) s.13; bejenyr-ym 
(beyenırım ‘beğenirim’) s.33...vb.

Yapım eklerinde

a. Ünsüzle biten bir fiilden sonra -n-, -l- ve -ş- fiilden fiil yapma eklerinden 
biri gelirse araya giren ünlünün düz-dar-kalın olarak kullanılması16: ač-yl-
mak (açılmak) s.2; bil-yn-mezlyk (bilınmezlık ‘bilinmezlik’) s.39; ej-yl-mek 
(eyılmek ‘eğilmek’) s.95; ček-yš-me (çekışme ‘çekişme’) s.55...vb.

b. +lıK isimden isim yapma ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın kullanılması17: 
abadan+lyk (abadanlık) s.1; ilimon+lyk (ilimonlık ‘limonluk’) s.4; 
beraber+lyg+ynde (beraberlığınde ‘beraberliğinde’) s.35 …vb.

c. +sız isimden isim yapma ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın kullanılması: 
kursak+syz (kursaksız) s.1; adalet+syz (adaletsız ‘adaletsiz’) s.3; hakk+syz 
(hakksız ‘haksız’) s.3…vb.

ç. -dır, -tır- fiilden fiil yapma ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın 
kullanılması18: ağik-tyr-mak (aciktırmak ‘acıktırmak’) s.6; alewlen-dyr-
mek (alevlendırmek ‘alevlendirmek’) s.12...vb.

d. -mış fiilimsi ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın kullanılması19: ačyl-myš 
(açılmış) s.2; kok-myš (kokmış ‘kokmuş’) s.6; bit-myš (bitmış ‘bitmiş’) s.42 
…vb.

e. -ış fiilimsi ekinin ünlüsünün düz-dar-kalın kullanılması20: ačyl-yš (açılış) 
s.2; bil-yš (bilış ‘biliş’) s.15; bašla-j-yš (başlayış) s.31 …vb.

15 Bayraktar-Sandalyeci (2018) çalışmalarında görülen geçmiş zaman ekinin -di olarak kullanıldığını 
belirtirler: sakla-di, yat-ti, oluy-di, bulun-di…vb.

16 Fiilden fiil yapma ekleri ile kök arasına gelen ünlünün bir iki örnekte uyuma girdiği görülmüştür: 
afw ol-un-ur (afv olunur ‘affolunur’) s.4; boz-uš-yk+lyk (bozuşıklık ‘bozuşukluk’) s.41; bit-iš-tyr-mek 
(bitiştırmek ‘bitiştirmek’) s.42; bul-uš-ağak jer (buluşacak yer) s.48.

17 Bir iki örnekte yuvarlak ünlüden sonra +luk olarak kullanıldığı görülmüştür: dalkawuk+luk 
(dalkavulkluk) s.73.

18 Bir iki örnekte yuvarlak ünlüden sonra -dur- olarak kullanıldığı görülür: kendini öl-dur-mek (kendini 
öldürmek) s.204.

19 Sözlükte -mış ekli kelimeler isimlerle birlikte verildiği için zaman bildiren ek olarak değil, fiilden isim 
yapma görevindeki ek olarak kabul edilmiştir: açık, açılmış, meftuh s.2. Ayrıca Batı Rumeli ağızlarında 
öğrenilen geçmiş zaman ekinin daima -miş olması (Nemeth 1983: 122, Gülsevin  2009: 51, Gülensoy 
1993: 16)  -mış olarak yazılmış olan ekin geçmiş zaman eki olmadığını gösterir. 

20  Bir iki örnekte yuvarlak ünlüden sonra -uş olarak kullanıldığı görülür: dokuj-uš (dokuyuş) s.84.
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6.3.  Batı Rumeli Ağızlarında /g/, /ğ/ ünsüzlerinin korunması 
veya /y/, Ø değişimi: 

1. Nemeth (1983: 126):  Gerek kalın gerekse ince sıradan kelimelerde sürekli 
ve süreksiz ön damak /g/ veya /ğ/ ünsüzleri Doğu Rumeli ağızlarında 
eriyip kaybolurlar, Batı Rumeli ağızlarında ise varlıklarını korurlar hatta 
daha da süreksiz biçimde kullanılırlar: 

2. Gülensoy (1993: 33-34): /g/, /ğ/ ünsüzlerinin -e ağzında: /g/, /ğ/ > /y/ 
(boyday, boydey ‘buğday’); Gakçı ağzında: /g/, /ğ/ > /y/ (buyday); Prizren 
ağzı: /g/, /ğ/ olarak muhafaza eder ve Priştine ve öteki Kosova ağızları: /ğ/ 
> /g/ (dügün, yogurt, baglamak ‘düğün, yoğurt, bağlamak’). Olcay (1995: 
17, 23) Doğu Trakya ağızlarında /ğ/ ünsüzü eriyerek kaybolur veya /ğ/ > 
/y/ değişimine uğrar: dağ > dā, yağ- > yā-, ağa > ā, değil > deyil, buğday > 
buyday… vb. 

3. Hazai (1988: 206-207): Arkaik Batı Rumeli ağızlarıyla münasebeti 
olan Sırpça-Hırvatça, Türkçeden alınma kelimelerde /g/ sesini muhafaza 
eder. Bulgarcada hem düşmesini gösteren hem de kullanımını gösteren 
örnekler nöbetleşe bulunmaktadır: Sırpça-Hırvatça: agabeg, begenisati 
(beğenmek), bogaz, bogda (buğday), dag, degenek…; Bulgarca: bey ~ beg, 
boaz ~ bogaz, segmen ~ seymen … vb. 

4. Gülsevin (2009: 51): Ünlüden sonra gelen /g/ sesi korunmuştur: agız, 
degirmen, agaç, urdege… vb.

6.3.1. Sözlükte /g/, /ğ/ ünsüzlerinin korunması veya /y/, Ø 
değişimi:

agağ (ağac ‘ağaç’) s.4; bej (bey) ~ beg s.32; bogaz (boğaz) s.42; dejirmek 
(deyirmek) s.75; eger (eğer) s.92 ~ ejer (eyer) s.94; ejri (eyri) s.95; jagmur 
(yağmur) s.165;  soguk ~ souk ~ sowuk (soğuk ~ souk ~ sovuk) s.415… vb.

6.4. Hâl eklerinin kullanımı21

6.4.1. Batı Rumeli ağızlarında hâl eklerinin kullanımıyla ilgili 
tespitler:

1. Nemeth (1983: 123): Batı ağız alanında /a/-/e/ vokalizmli çekim eklerinin 
ve türetme eklerinin çok zaman dil uyumunun dışında kaldığı görülür: 

1.1. Vidin’de yönelme durumu ekinde uyum genellikle kurala uygundur 
ama şu biçimleri de vardır: one qadar, altiye, doquze, otuze… Adakale’de: 
mektube, qarşısıne, yolumıze …vb. 

21  Bazı ekler, kalıplaşmış imlaya sahip eklerden sonra geldiğinde kalıplaşmış imlaya sahip ekin ünlüsüne 
göre değil, ekten önceki ünlüye göre uyuma girer: beraber+lyg+y+n+de (beraber+lığ+ı+n+de)  
kelimesinde bulunma hâli eki kalıplaşmış imlaya sahip +lık ekinin ünlüsüne göre değil, beraber 
kelimesinin son ünlüsüne göre ünlü almıştır. Benzer bir kullanım asker+lyk+ten kačmak (askerlıkten 
kaçmak ‘askerlikten kaçmak’) ayrılma hâli ekinde de görülmektedir.
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1.2. Kalma durumu ekinden Vidin’de görülen hamamdan, quşluqtan 
biçimleri kurala uygundur ama daha seyrek olarak şu biçimler görülür: 
qahırden, meqamden, aldıqten sora …vb.

2. Bayraktar-Sandalyeci (1988: 231): Bulunma ve ayrılma hâli eki +DA, 
+DAn: yaşın+deyim, yār+den…vb.

6.4.2. Sözlükte hâl eklerinin kullanılmasıyla ilgili tespitler:

2.1. +e yönelme hâli ekinin kullanımı22: araj+e girmek (araye girmek ‘araya 
girmek’) s.16; oglanğykler+e (oğlancıklere ‘oğlancıklara’) s.58...vb.

2.2. +DA bulunma hâli ekinin kullanımı: achyryn+de (ahırınde ‘ahirinde’) 
s.2; ačyk+ta (açıkta) s.2; altyn+de (altınde ‘altında’) s.13; boš+da gezmek 
(boşda gezmek ‘boşta gezmek’) s.23… vb.

2.3. +DAn ayrılma hâli ekinin kullanımı: ardyn+dan (ardından) s.17; 
askerlyk+ten kačmak (askerlikten kaçmak) s.20; ateš+dan (ateşdan 
‘ateşten’) s.22 …vb.

6.5. Çokluk ekinin kullanımı

6.5.1. Batı Rumeli ağızlarında çokluk ekinin kullanımıyla ilgili 
tespitler:

1. Nemeth (1983: 124): Batı ağız alanında /a/-/e/ vokalizmli çekim 
eklerinin ve türetme eklerinin çok zaman dil uyumunun dışında kaldığı 
görülür. Vidin’de adlardan sonra gelen +ler, +lar çokluk eki uyumu ortak 
Türkçede ya da Doğu ağızlarında olduğu gibidir. Örn.: qızlar, ustalar, 
yollar…Buna karşılık eylemlere, eylemin vokalizmi ister velar ister palatal 
olsun -ler biçimi gelir. Örn.: baqaler, seveyler, yaparler…vb.

2. Gülensoy (1993: 16): Şahıs ekinde -lar, isim çokluk ekinde +ler: celdi+lar 
(geldiler), çüller (küller)…vb

6.5.2. Sözlükte çokluk ekinin kullanımıyla ilgili tespitler:

3.1.+lAr çokluk ekinin kullanımı: adam+lar s.3; šatranč taš+ler+i (şatranç 
taşleri ‘satranç taşları’) s.439; oglanğyk+ler+e (oğlancıklere ‘oğlancıklara’) 
s.58.

22  Bir iki örnek hariç genellikle düz-geniş-ince ünlülüdür: Allah+a ismaladyk (Allah’a ismarladık ‘Allah’a 
ısmarladık’) s.13.
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Sonuç

Yazarın, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna Hersek’i 
ele geçirmesi üzerine medeniyetini, kültürünü ve eğitim sistemini bu 
coğrafyaya, bölgede yaygın olarak konuşulan Türkçenin hızlı bir şekilde 
öğrenilmesi ve öğretilmesi suretiyle götürülebileceğini düşünerek 
yayımladığı Türkçe-Almanca iki dilli bu sözlük, aynı zamanda o dönemde 
Almanca öğrenmek isteyen Türkler için de kaynak olmuştur. Yazar, 
bu çalışmasıyla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından altın 
madalya ve Bavyera Krallığı’nın Ludwig Bilim ve Sanat Altın Madalyası ile 
ödüllendirilmiştir.

Eserin günümüz sözlük bilimi açısından önemli eksikleri olsa da yazıldığı 
dönemde Bosna-Hersek’te konuşulan Türkçeyi, söz varlığını ve ağız 
özelliklerini yansıtması bakımından önem arz etmektedir. Bu söz varlığı 
içerisinde bugün unutulmuş olan bazı deyimleri ve kalıp söyleyişleri de 
bulmak mümkündür. Eser, aynı zamanda kalıplaşmış imlasıyla ve Batı 
Rumeli ağızlarıyla ortaklaşan bazı ses ve şekil bilgisi özellikleriyle de 
dikkati çekmektedir.
Nemeth, Rumeli ağızlarıyla ilgili araştırmaların başlangıcını Moşkov’un 
1904 yılındaki ve  Kunoş’un 1906 yılındaki çalışmalarıyla başlatmaktadır. 
Fakat Camilla Ruziçka Ostoiç’in 1879 tarihli Türkisch-Deutsches Wörter-
buch mit Transcription des Türkischen adlı sözlüğü yazarın da kendi ifa-
desiyle transkripsiyonlu olması ve de Bosna Hersek’te (Batı Rumeli) ko-
nuşulan Türkçenin izlerini taşıması hasebiyle Rumeli ağızlarıyla ilgili ilk 
çalışmalar arasında sayılmalıdır. Hatta bazı noktalarda Batı Rumeli ağızla-
rı ve Doğu Rumeli ağızları özelliklerinin birlikte verilmiş olması, eserin bir 
geçiş bölgesinin özelliklerini yansıttığını da göstermektedir.  
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Eylemlerde Alt-Üst Anlamlılık ve 
Gerektirme İlişkisi: 

Kısasü’l-Enbiya Örneği

Relation Of Hyponymy-Hyperonymy and Necessitating In Verbs: 
Case Of Kısasü’l Enbiya

Seçil HİRİK*

 
Öz

Alt anlamlılık ve üst anlamlılık terimleri, anlambilim sınırları içinde ele 
alınan ve sözcük kategorilerinin dâhil olduğu anlamsal sınıfı ilgilendiren 
bir terimdir. Genellikle ad kategorisindeki sözcükler için değerlendirilen 
alt-üst anlamlılık olgusu, adın işaret ettiği varlığın ait olduğu üst ya da alt 
sınıfla diğer bir deyişle ait olduğu kavramsal küme ile ilgidir. Örneğin “lale”, 
“çiçek” kümesinin bir elemanı olarak “çiçek” kümesinin bir alt anlamlısıdır. 
Aynı şekilde “çiçek” de “lale” için üst anlamlı bir çatı oluşturmaktadır. Alt-üst 
anlamlı olma, varlıkların bir diğerini içerme ya da kapsamasını ilgilendirir. 
Eylemlerdeki durum, adlardan bir yönüyle farklılık göstermektedir. Adlarda 
içerme-kapsama ilişkisi çoğunlukla ağırlık kazanmışken işlevsel ilişki 
yönüyle ön plana çıkan eylemlerde içerme-kapsama yani alt-üst ilişkisinin 
yanı sıra gerektirme ilişkisi de sıklıkla görülmektedir. 

Bu çalışmada 14. yüzyıl Harezm Türkçesi eserlerinden Kısasü’l-Enbiya’da 
yer alan eylemler öncelikle anlambilimsel kategorileri dikkate alınarak 
kapsama ve gerektirme ilişkisi içermeleri yönünde alt-üst anlamlılık 
bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mantık anlambilim, alt anlamlılık, üst anlamlılık, 
kapsama, içerme, Kısasü’l-Enbiya.

Abstract 

Terms of hyponymy and hyperonymy significance are terms that are 
dealt within the boundaries of semantics and concern the semantic class 
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including word categories. Usually evaluated for words in the noun category, 
hyponymy-hyperonymy are related to the upper or lower class to which the 
noun refers to the conceptual set to which it belongs. For example, “tulip” 
is a hyponym of the “flower” cluster as an element of the “flower” cluster. 
Likewise, “flowers” also form hyperonym roof for “tulips”. Being hyponym or 
hyperonym concerns whether assets include or contain another. The situation 
in verbs differs from the nouns. While the inclusion-coverage relationship has 
gained weight in the nouns, in the verbs that come to the fore in terms of 
functional relationship, the inclusion-coverage relationship, in addition to 
the take-top relationship, is frequently observed.

In this study, the verbs in Kısasü’l-Enbiya, one of the 14th century 
Khwarezm Turkish text, were examined in terms of their coverage and 
necessity, considering the semantic categories.

Key Words: Logical semantics, hyponymy, hyperonymy, extension, 
intension, Kısasü’l-Enbiya.

Giriş 

Çalışmalarda mantık anlambilim (logical semantics) disiplini içinde ele 
alınan kavramlardan olan alt anlamlılık ve üst anlamlılık, öncelikle ad 
kategorisindeki varlıklar için değerlendirilmektedir. Filizok’a göre mantık 
anlambilim, sözcüklerin anlamını, içerme ve kapsama anlamları olarak 
ikiye ayırmakta ve sözcüklerin mertebe sıralaması ilişkisi ve içerme ilişkisi 
ile ilgilenmektedir. Filizok (2001: 15, 16), içlem (intension) olarak ele aldığı 
içerme kavramını bir kavram çözümlemesinde ortaya çıkan özelliklerin 
kümesi, şeklinde yorumlamaktadır. Eğer bir kavram içine aldığı bireylerin 
ortak niteliklerini, özelliklerini gösterirse o nitelikler kavramın içlemini 
oluşturur. Bununla birlikte kaplam (extension) yani kapsama, bir kavramın 
içine aldığı fertler kümesidir ve bir işaret tarafından belirlenmiş nesne 
sınıfıdır. Canlı teriminin bütün insan, hayvan ve bitkileri içine alması buna 
örnek gösterilebilir. Söz konusu anlambilim disiplini içinde ele alınan ve 
içerme-kapsama ilişkisini gösteren kavramlardan biri de alt anlamlılık 
(hyponymy)-üst anlamlılık’tır (hyperonymy). Mantık anlambilim 
dâhilinde kabul edilen konu, konuşurun çevresindeki nesneleri adlandırma, 
kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma ihtiyacının sonucunda ortaya 
çıkmış bir olgudur. İnsan, çevresinde gördüğü nesneleri tanımladıktan 
sonra hem benzerleriyle hem de diğerleriyle bir karşılaştırma yapma 
durumunda bulunmaktadır. 

İnsan önce çevresindeki canlı ya da cansız nesneyi algılamaya çalışır, 
sonra varsa bir ad verme süreci yaşar ya da herhangi bir adlandırma söz 
konusu değilse adlandırır. Adlandırma sürecini tanımlama süreci takip eder. 
Tanım yapılırken de işlevi, şekli, konumu gibi bilgiler kodlanır. Örneğin bir 
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«ağaç» tanımlanırken yaprakları yeşil olan, dalları olan, uzun ya da kısa 
gibi niteleyici, ormanda, evin yanında, gölün kenarında gibi konumsal 
ya da çam, kavak, çınar, selvi, sedir gibi türe dair bilgiler bulunmaktadır. 
Ancak tüm bu bilgiler bahsi edilen “ağaç”ı diğer ağaçlardan ayırmak için 
yeterli değildir. “Ağaç” bir küme kabul edildiğinde üzerinde konuşulan 
ağacı diğerlerinden ayıran başka bilgilerin de konuşma içerisinde yer 
alması gerekmektedir. Bunun için de Katz ve Fodor’un bahsini ettikleri 
anlam belirticiler devreye girmektedir.

Giraud, Katz ve Fodor’un dil bilgisi belirticileri, anlam belirticileri 
ve seçme kısıtlamalarını belirleyen ayırıcılar tarafından tanımlanan 
sözcüklerden oluşan bir sözlük hazırladıklarını belirtmektedir. Buna 
göre dil bilgisi belirticileri ad, önad vb. ile erillik, dişillik durumudur. 
Anlam belirticiler hayvan, insan vb. türleri içermektedir. Giraud (1999: 
120), fiziksel nesne, hayvan gibi anlam belirticileri, Aristoteles’in mantık 
kategorilerinin yeniden düşünülmüş biçimleri olarak yorumlamaktadır. 
Anlam belirticiler, bir varlığa ait sınırlı bir küme sunan ve onun 
diğerlerinden ayrılmasını sağlayan özellikler sunmaktadır. “Sedir ağacı”nı 
“ağaç”tan ayıran özellik, onun genel ağaç kümesinden farklılık taşıyan 
dikenli, orta boylu bir ağaç olmasıdır. Bu durumda “ağaç” kümesini “bitki” 
kümesinden ayıran da dallarının, genellikle kalın gövdesinin ve üzerinde 
yapraklarının bulunmasıdır. Görülmektedir ki anlam belirticiler, özellik-
genellik diğer bir deyişle içerme-kapsama ilişkisi taşımaktadır. Ayırt edici 
özellikler çoğaldıkça küme daralmakta ve daha sınırlı bir anlam/kavram 
alanı ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda da söylendiği gibi mantık anlambilim içinde ele alınan konu 
anlam gösterici kümelerle ilgili olup alt anlam-üst anlam hiyerarşisini 
taşımaktadır. Aksan’a göre insan zihninde var olan bir yeti, dünyadaki 
nesneleri sınıflandırmayı, genel kavramlara ulaşmayı sağlar ve buna göre 
bir sınıflandırmayla canlı, bitki, memeli gibi genel kavramlar oluşur (2006: 
40, 41). Aksan’ın da vurguladığı durumu içeren kavram, alt anlamlılık’tır. 
Alt-üst ya da cins-tür gibi ilişkileri içeren olgu, sözlüksel birimler 
arasındaki anlamsal içerilme bağıntısıdır (Vardar, 2002: 17; Altun, 2004: 
120). Kavramı ortaya atan isim Lyons, alt anlamlılığın karşıt anlamlılık 
(antonymy) ve eş anlamlılık (synonymy) terimleri ile birleşmekte olup 
dilbilim ve mantıkta yer alan içerme ve kapsama terimlerine göre de son 
zamanlarda daha fazla geçerlilik kazandığını belirtmektedir. Örneğin, X 
çiçek sınıfı ve Y lale sınıfı ise, aslında X, doğrudan Y’yi içerir (X ⊃ Y & Y ⊅ 
X). Lyons’a göre alt anlamlılığın tanımında sorunlar vardır. Alt sınıfın mı 
üst sınıfa yoksa üst sınıfın mı alt sınıfa dâhil edildiği konusu açık değildir. 
Sözcüklerin uzanımı yani kapsamı düşünüldüğünde üst düzey sözcüklerin 
daha kapsayıcı olduğu söylenebilir; ancak kapsamı söz konusu olduğunda 
alt anlamlılık daha kapsayıcıdır.
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Alt anlamlılık, Lyons (1977: 291, 292) için geçişli bir ilişkidir. X, y’nin bir 
alt anlamlısıysa ve y, z’nin bir alt anlamlısıysa x, z’nin bir alt anlamlısıdır. 
Örneğin, “inek” bir “memeli” alt anlamlısıdır ve “memeli” de bir “hayvan” 
alt anlamlısıdır; bu nedenle “inek”, bir “hayvan” alt anlamlısıdır. Genel 
nitelikli bir anlam biriminin, göreceli olarak, daha özel nitelikte bir anlam 
birimiyle kurduğu tek yanlı bir içerme bağıntısı olarak açıkladığı olgu için 
içerilen alt kavram için alt anlamlılık; içeren ya da kapsayan kavram için 
ise üst anlamlılık terimi kullanılır (Karahan, 2013: 188; İmer vd., 2011: 23, 
255; Karaağaç, 2013: 124).

Palmer için aynı kavram ya da terim, hiyerarşinin çeşitli yerlerinde 
görünebilir. Bu durum çok anlamlılık olduğunda mümkündür. 
Anlamlardan biri, aslında başka bir anlamda kendi başına üstün olabilir. 
İngilizcedeki koyun (sheep) sözcüğü, belirli bir tür içinde yer alan tüm 
canlılar için kullanılır ve bu sözcük koyun (ewe), kuzu (lamb) ve koç (ram) 
için bir üst terim durumundadır. Köpekler için dog sözcüğü, erkek köpek 
anlamında aynı zamanda bitch (dişi köpek) sözcüğünün karşılığı olarak bir 
alt anlamlı durumundadır. Palmer (2020: 120, 121), bu ilişkiyi göstermek 
için aşağıdaki şemayı kullanır:

Şekil 1: Palmer’ın alt anlamlılık şeması

Palmer’a göre alt anlamlılık olayı gerektirme denilen mantıksal ilişkiyi 
içermektedir. Bir tümcenin diğerini gerektirmesi demek birinci tümcenin 
doğru olması durumunda ikinci tümcenin mantıksal temellere dayanılarak 
doğru olması demektir. “Bu bir laledir.” demek “Bu bir çiçektir.” tümcesini 
gerektirir. Fakat unsurların tümüne atıf yapılıyorsa bu durumda tam tersi 
bir durum söz konusudur. “Tüm çiçekler sevimlidir.” ifadesi “Tüm laleler 
sevimlidir.” ifadesini gerektirir ancak tam tersi durum geçerli değildir 
(Palmer, 2020: 122, 123). Palmer’ın dikkat çektiği bu durumu Akşehirli 
(2015) de ifade etmektedir. Akşehirli, kavramların birbirini anlamsal 
olarak içermesi ilkesine dayanan ve doğal dillerde X, bir tür Y’dir (kind of) 
ilişkisi olarak tanımladığı alt anlamlılığın tek yönlü bir gerektirme ilişkisi 
ile de açıklanabileceğini iddia etmektedir. Örneğin “Bu bir karanfildir.” 
önermesi, “Bu bir çiçektir.” önermesini gerektirir, ancak bunun tersi doğru 
değildir. Miller’ın ortaya attığı taksonomik ilişkiler X, bir Y’dir ilişkisi, 
işlevsel ilişkilerse X, Y olarak kullanılır biçimindeki ilişkilerdir. Böylece 
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tavuk<kuş ilişkisinin taksonomik, tavuk<yemek ilişkisinin işlevsel olduğu 
söylenebilir1. Akşehirli’nin belirttiği ilk ilişki türü kapsama durumunu ve 
sınıfsal özellikler içerirken ikinci ilişki gerektirme durumuna gönderme 
yapmaktadır. Görüldüğü gibi alt anlamlılık yalnızca cins-tür ilişkisini değil 
işlevsel ilişkiyi de içermektedir. Dolayısıyla bu ilişki ağı sadece ad türünün 
işaret ettiği varlıklar için değil eylemler için de geçerli bir durumdur. Bu 
görüşe katılan ve alt anlamlılığın sözlükçenin anlamsal düzenin yapı taşı 
olması ve bu nedenle tüm sözcüklerin bir sıralıdüzen ilişkisi içinde olduğu 
söyleyen Akşehirli’nin aksine Lyons, çalışmasında eylemlerin, önadların ve 
belirteçlerin x, y’nin bir türüdür şeklinde formüle edilemeyeceği için alt 
anlamlılık içermediğini dile getirmektedir. Adların ne tür (what kind of …) 
formülüne uygun olduğu bilinmektedir. Lyons, “Ne tür bir hayvandı?” ve 
“Bir inek miydi yoksa başka bir hayvan mıydı?” gibi soruların alt anlamlılık 
yönünde cevap verdiğini belirtmektedir (1977: 294).

Pek çok çalışmada adlarda görüldüğü söylenen alt-üst anlamlılık 
olgusu, daha önce de belirtildiği gibi kapsama-içerme ve gerektirme ilişkisi 
taşımaktadır. Özellikle canlı varlıklarda gösterilen bu durum, o varlığın 
ait olduğu kümeye işaret etmektedir. Aynı küme birden fazla alt unsuru 
da taşıyabildiği gibi söz konusu varlık, farklı kümelerin de elemanı olarak 
görünebilmektedir. Bu durumda işlevsel ilişki devreye girmektedir. Bunun 
için aşağıdaki şekiller incelenebilir: 

Şekil 2: Birden fazla alt anlamlılık gösterimi

Şekil 3a: Taksonomik ilişki  Şekil 3b: İşlevsel ilişki

1 https://www.researchgate.net/publication/299388897_Turkce_Sozcuk_Agina_Dogru_
Siraliduzen_Iliskilerinin_Sozluksel_Gorunumu (Erişim Tarihi: 10.03.2020)
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Alt anlam-üst anlam içerme ilişkisi, özellikle işlevsel yön düşünüldüğünde 
yalnızca adlarla sınırlı kalmayacak durumdadır. İlgeçler ve daha, pek, çok 
gibi belirteçler haricinde her sözcük kategorisini mutlaka içeren veya her 
sözcük kategorisini mutlaka kapsayan bir alt veya üst küme bulunmaktadır. 
Örneğin güzel sözcüğü önad olarak ele alındığında niteleyici kümesinin 
bir elemanı olarak gösterilebilir. Eylemlerin alt anlam-üst anlam içerme 
özellikleri ad türünden sözcüklerdeki gibi ileri boyuttadır. Ancak eylemler 
söz konusu olduğunda bağlam ve işlev devreye girmektedir. Örneğin titre- 
eylemi, kork- eyleminin alt anlamlısıdır. Korkan bir kişi korkudan dolayı 
titreyebilir. Aynı şekilde gül-, kahkaha at- eyleminin alt anlamlısıdır. 
Kahkaha hareketinin içinde mutlaka gülme eylemi de bulunmaktadır. Tüm 
bu titre- ve kork-, kahkaha at- ve gül- eylemleri birbirlerini içermektedir. 

Eylemlerde bir hareket birden fazla bileşeni içerebilir. Bu mantığı 
yakalayabilmek için öncelikle bağlam önem taşımakta sonra ise eylemin 
doğasını düşünmek gerekmektedir. Bu mantıkla öl- eylemi nefes alma- 
eylemini gerektirmektedir. İşlevsel ilişki düşünüldüğünde bir hareketin 
diğer hareketi gerektirdiği yönünde bağ kurmak, içerme ilişkisini 
tanımlamak için önem arz etmektedir. Bu şekilde bakıldığında yemek yap- 
eyleminin alt anlamlısı belki soğan doğra- olabilir. Lyons, her ne kadar 
eylemlerde bu ilişki görülmez dese de alt anlamlılığın tek taraflı sezdirmeler 
açısından tanımlanabilir olduğunu bir eylem üzerinden açıklamaktadır. 
Lyons’a (1977: 292) göre “(Onu bir arkadaşımdan satın aldım.” (I bought 
it from a friend.) önermesi, “Bir arkadaşımdan aldım.” (I got it from a 
friend.) önermesini içermektedir. Buna göre satın al- eylemi, sahip olmak 
anlamındaki al- eyleminin alt anlamlısıdır. 

Türkçede alt anlamlılık ve üst anlamlılık ilişkisinin incelendiği muhtelif 
çalışmalar adlar özelinde görülmektedir. Bunlardan biri olan Efe’nin (2019) 
incelemesinde Atebetü’l-Hakayık’ta bulunan kişilik özelliklerini belirten 
sözcükler; Tanrı, organ, bitki, mevsim ve önadlarla ilgili alt-üst anlamlılık 
ilgisi gösteren sözcükler yer almaktadır. Erdem (2004) ise Türkmen 
Türkçesinde alt anlamlılık incelemesinde bulunmuştur. Bahsi geçen bu 
çalışmalarda alt anlamlılık olgusuna adlar üzerinden bakılmaktadır. 
Bununla birlikte eylemlerde de alt anlamlılıktan bahsetmek mümkündür. 
Eylemlerin alt anlamlılık özelliği taşıması adlardan daha farklı bir karakter 
gösterdiği gibi daha ileri ve karmaşık boyuttadır. 

Bu çalışmada Harezm Türkçesi eserlerinden Kısasü’l-Enbiya’da 
yer alan eylem kategorisinden sözcüklerin alt anlam-üst anlam ilişkisi 
değerlendirilmiştir. Peygamberlerin hayat hikâyeleri ve mucizelerini, 
sahabenin ve dört halifenin menkıbelerini anlatan ve Rabguzi’nin 
yazdığı mensur eserde ayrıca 43 şiir bulunmaktadır. 1310 yılında yazılan 
eserin Arapçadan Farsçaya, Farsçadan da Türkçeye uyarlama olduğu 
bilinmektedir (Ercilasun, 2004: 375).
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1. Kısasü’l-Enbiya’da Eylemler ve Alt-Üst Anlamlılık

Kısasü’l-Enbiya’nın hikâye türünde olması, içerisinde çok sayıda eylemin 
bulunması için bir sebep oluşturmaktadır. Eylemlerin eş anlamlıları ve çok 
anlamlılarıyla beraber genişçe yer tutması bu çalışmanın tarama kısmı için 
oldukça geniş malzeme sunması bakımından dikkate değerdir. Kısasü’l-
Enbiya metni için Ata’dan (1997) yararlanılmıştır. Anlam ilişkisinin ortaya 
konabilmesi için bağlam önem arz ettiğinden eylemlerin geçtiği tümceler 
Türkiye Türkçesi karşılıkları ile aynen verilmiştir. Ayrıca eylemler, ait 
oldukları anlambilimsel sınıflara göre kategorilendirilmiştir. Bunun için 
Hirik’te (2018) yer alan anlambilimsel eylem sınıfları kullanılmıştır: 1. 
Duygu barındıran eylemler a. Süreç içeren duygu eylemleri b. Son sınır 
vurgulayan duygu eylemleri c. Anlık duygu eylemleri 2. Durağanlık belirten 
eylemler 3. Duygu çıktısı eylemler 4. Karşılıklı yapılan eylemler 5. Söyleme 
dayalı eylemler 6. Varlıkla ilgili eylemler 7. Olumlu ya da olumsuz sonuç 
barındıran eylemler 8. Hareket barındıran eylemler.

Yukarıda belirtilen sekiz anlambilimsel eylem kategorisi, bu çalışmada 
içerme-kapsama ve gerektirme ilgisi taşımaları yönünden beş kategoriye 
indirgenmiştir. Eylemler anlambilimsel kategorilerinin yanı sıra doğrudan 
alt-üst anlamlılık diğer bir deyişle kapsama içermeleri ve gerektirme ilgisi 
taşımaları bakımından da iki ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Kısasü’l- 
Enbiya’daki eylemlerin ele alındığı çalışmada yer alan örnekler söz konusu 
teoriyi destekleyecek nitelikte temsil edici sayıda verilmiştir. Kısasü’l-
Enbiya’da duygu bildiren, söyleme dayalı, varlıkla ilgili, durağanlık belirten 
ve hareket bildiren eylemler olmak üzere beş eylem kategorisinde örnekler 
bulunmaktadır. Ancak söz konusu eylemlerden duygu, durağanlık ve 
hareket bildiren eylemler hem kapsama hem de gerektirme ilgisi taşırken 
söyleme dayalı eylemler yalnızca kapsama, varlıkla ilgili eylemler de 
yalnızca gerektirme ilgisi taşımaktadır.  

1.1. Duygu Bildiren Eylemler 

Konuşurun duygu durumunu gösteren eylemlerdir. Üzülme, sevinme, 
mutlu olma, nefret etme, korkma gibi duyguları içeren bu eylemler her 
ne kadar kendi içinde süreç içerme, son sınır vurgulama, anlık olma gibi 
kategorilere ayrılsa da çalışmanın temel konusu gereği bu ayrıntı üzerinde 
durulmayarak genel duygu eylemleri ele alınmıştır. Duygu çıktısı eylemler, 
duygu barındıran eylemlerin bir alt basamağı sayılmakta ve bir hareket 
başka bir harekete bağlı olarak gerçekleşmektedir. Korkunca titremek, 
üzülünce ağlamak gibi eylemler bu kategoriye dâhildir. Aslında bu tür 
eylemler, doğrudan içerme ve kapsama ilişkisi içermektedir. Bununla 
birlikte sınırlı sayıda da olsa gerektirme ilgisi kuran birkaç eylem de 
görülmektedir.
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1.1.1. Kapsama İçeren Eylemler

külümsi-/külümsin-: gülümsemek> katkur-: katılarak gülmek

Yedūhā aydı: sançışka keldük. Veziri katkura küldi (64r 10). “Yeduha 
dedi: Savaşmaya geldik. Veziri katılarak güldü.”

muŋla-/muŋlan-: sıkılmak, üzülmek> ıŋra-: ağlayıp üzülmek

İmdi ol ulaş tamugda kalsun tegen du’asıdın korkup mundag ıŋranur men 
tedi (240v 19). “Şimdi o sürekli cehennemde kalsın şeklindeki duasından 
korkup öylece ağlayıp üzülürüm dedi.”

muŋla-/muŋlan-: sıkılmak, üzülmek> yıgla-: ağlamak

Aydı: bilür erdim maŋa kavuşturgusını amma kaçan kavuşturgusın 
bilmes-men anıŋ üçün yıglayur-men (101r 11). “Dedi ki: Bana kavuşacağını 
biliyordum ama ne zaman kavuşacağını bilmiyorum. Onun için ağlıyorum.”

1.1.2. Gerektirme İlgisi Taşıyan Eylemler

kız-: kızmak> basıl-: yumuşamak, öfkesi geçmek

Oglan barıp sıgadı erse Yeduhanıŋ öwkesi basıldı (98r 16). “Oğlan gidip 
sırtını sıvazlayınca Yeduha’nın öfkesi geçti.”

söw-: sevmek> ısın-: alışmak

Zeliha aydı: ançaga tegrü latif kördüm aŋa ısındım imdi latif boldum aŋa 
sığındım (109v 10). “Zeliha dedi: Ona doğru hoş gördüm ona alıştım şimdi 
hoş oldum ona sığındım.”

1.2. Söyleme Dayalı Eylemler

Temelde konuşma eylemini içeren hareket ve eylemleri anlatan sözcüklerdir. 
Kısasü’l-Enbiya’da söyleme dayalı pek çok eylem görülmektedir. Bunların 
da çoğunun üst anlamlısı “söylemek, demek, konuşmak” anlamındaki 
ay-, tė-, sözle- eylemleri ile ilişkilidir. Bunun yanı sıra metinde geçen sor-
, sewünçle “müjdelemek”, ünde-“seslenmek”, tartış- gibi eylemlerin de 
söyle-, konuş- üst çatısına bağlı oldukları söylenebilir. Aşağıda “söylemek” 
anlamına gelen ay- sözcüğünün alt anlamlılarından bazıları yer almaktadır.

1.2.1. Kapsama İçeren Eylemler

ay-: söylemek>buyur-: emretmek 

Aydı: Divlerge buyurur-men ol atagnıŋ suwın çıkarurlar (140r 11). “Dedi 
ki: Devlere buyurdum o adanın suyunu çıkarın.”
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ay-: söylemek> okın-/okun-: çağrılmak

İdi ‘azze ve celleni okır-men, ol azizni selamet bizge tapşurgay tep tileyür-
men (183r 8). “Yüce Tanrıyı çağırırım, o yüceyi bize sağ selamet ulaştır diye 
dilerim.”

ay-: söylemek>kıçkır-, kıgır-/kıgur-: bağırmak

İblis bildi kim sözin tiŋlemes, sekridi bir kıçkırdı sığır ürkti, kaçtı (128v 
11). “İblis sözünü dinlemediğini bildi, sıçradı ve bağırdı, sığır ürküp kaçtı.”

Münadi koptı katıg ünün kıgırdı (75r 11). “Tellal kalkıp sert bir sesle 
bağırdı.”

1.3. Varlıkla İlgili Eylemler

Doğma, ölme, kararma, solma gibi doğal süreçleri taşıyan ve tümcede 
görünür hâlde bulunan eyleyenin aslında doğrudan ve istemli katkısının 
bulunmadığı varlıkla ilgili eylemlerde alt-üst anlamlılık ilişkisi üst düzeyde 
değildir. Sararma, kararma, kızarma gibi doğal dönüşüm içeren eylemlerin 
alt-üst anlamlısının tespiti kolay değildir. Ancak bununla birlikte Kısasü’l-
Enbiya’da da geçen tog- “doğmak” ve öl- “ölmek” eylemleri arasında 
kapsama ilişkisinden ziyade zorunlu bir gerektirme ilgisi bulunmaktadır. 

1.3.1. Gerektirme İlgisi Taşıyan Eylemler 

tog-: doğmak> öl-: ölmek

Oglan aydı: ölseŋ Mevli ta’ālā kazası birle ölgey-sen kazası birle ölgey-
sen (128v 9). “Oğlan dedi: Öleceksen Tanrı mukadderatı ile öleceksin.”

1.4. Durağanlık Bildiren Eylemler

İçerisinde hareket barındırmayan, çoğunlukla sınır vurgulamayan 
eylemleri içeren sözcüklerdir. Bir süreç anlamı taşırlar. Kısasü’l-Enbiya’da 
durağanlık bildiren eylemler tür bakımından sınırlı olsa da belirli 
örneklerde görülmektedir. 

1.4.1. Kapsama İçeren Eylemler

bil-: bilmek>ögren-: öğrenmek

Aytular: ürüŋ kögerçkün seniŋ imanıŋ erdi, sendin adrıldı, imdi 
ögrenür-sen tedi (22v 1). “Dediler: Beyaz güvencin senin imanındı, 
senden ayrıldı, şimdi öğrenirsin.”
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tur-: durmak> tölen-: sabit ve sakin durmak

Bir ança havfga tölenür-men bir ança recaga inanur-men (18v 
13). “Böyle bir korkuya karşı sakin dururum ve böyle bir umuda 
inanırım.”

yat-: yatmak>agna-: yatıp uzanmak

Yakup anı işitip Yusufnıŋ adakı altında agnayu başladı (69r 13). 
“Yakup onu duyup Yusuf’un ayağı altında yatıp uzanmaya başladı.”

1.4.2. Gerektirme İlgisi Taşıyan Eylemler

al-: almak> kazgan-: kazanmak

Karun aydı: Teŋri bermiş ermez, men öz erdemim birle kazgandım 
(125v 12). “Karun dedi: Tanrı vermiş değil, ben kendi öz erdemimle 
kazandım.”

al-: almak> keltür-/ketür-: getirmek

Sen hükm kılgu makamda koyunça men munda keltürür-men 
(149v 15). “Sen hükmedeceğin makamda bırakınca ben buraya 
getireceğim.”

Közsüz taş ketürdi Kabilni urdı, Kabil öldi (21r 9). “ Kör bir taş 
getirdi, Kabil’e vurdu, onu öldürdü.”

kal-: kalmak> tur-: durmak, beklemek

Ne üçün mendin yırak turur-sen? (81r 17). “Neden benden uzak 
duruyorsun?” 

sor-: sormak> tap-: bulmak 

Aytur-men: İlahi bu Muhammed ümmetleriga bu ta’at birle bu 
sevablar taparlar (215r 5). “Derim: Ey Tanrı. Bu Muhammed 
ümmetlerine bu ibadet ile bu sevapları bulurlar.”

oygan-: uyanmak> yat-: yatmak

Yana künge baktı kün kayışmış, bir niçe zaman boldı yatur-men, 
tedi (165v 11). “Güneşe baktı, gün doğmuş, bayadır uyuyorum ben, 
dedi.”

1.5. Hareket Barındıran Eylemler 

Gerçekleşen hareketin sonucundan mutlaka etkilenen canlı veya cansız 
bir varlığın bulunduğu ve konuşurun etkin olduğu, devamlılık isteyen 
hareketin görüldüğü eylemlerdir. Çoğunlukla bu tür eylemler birden fazla 
hareketi iç yapılarında zorunlu olarak bulundururlar.
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Kısasü’l-Enbiya alt-üst anlam ilgisi ve gerektirme taşıması bakımından 
diğer kategorilerden daha fazla hareket eylemleri içermektedir. Aşağıda bu 
eylemlerden bazıları örneklenmiştir. 

1.5.1. Kapsama İçeren Eylemler

sakla-: saklamak> köm-: gömmek

Ademnüŋ öwkesi keldi bürgütni otka kömdi (14v 19). “Adem öfkelendi, 
kuşu ota gömdü.”

seç-: seçmek>süs-: ayıklamak

Kamuglarınka aşlıknı süsüp berdi, eŋ soŋra İbn Yaminga buğday 
süstürdi (96r 20). “Hepsine buğdayı ayıklayıp verdi, en sonra İbn Yamine 
buğday ayıklattı.”

uruş-/sançış-/tokuş-: savaşmak>bas-: baskın yapmak, mağlup 
etmek

Mevli ta’alā olarnıŋ köŋlin hoş kıldı, artınca az çerig üküşni bastılar (132v 
20). “ Mevla Teâlâ onların gönlünü hoş eyledi, çoğalınca az askerle çoğunu 
mağlup ettiler.”

uruş-/ sançış-/tokuş-: savaşmak> bastur-: hücum etmek

Periler yığılıp Mekkege keldiler Harem katında turdılar, hürmet tutup 
basturup kirmediler (206r 5). “Periler birleşip Mekke’ye geldiler, Harem 
katında durdular, saygı gösterip hücum etmediler.”

yöri-/yörü-: yürümek>maŋ-: adım atmak, kez-: gezmek 

Cevāb: Bugday algalı barıp kelginçe on maŋım maŋdı anıŋ üçün on kün 
boldı (12r 4). “Cevap: Buğday alınca gelip o adım attı, onun için on gün 
oldu.”

Ėki miŋ yıl bu cihannı kezdim andag ‘acayiblerni körmedim (141v 18). “İki 
bin yıl bu dünyayı gezdim böyle tuhaflarını görmedim.”

yumur-: bozmak> yas- : darma dağın etmek, dağıtmak  

Aliyyü’l-Ekber katıg sançıştı Şam çerigin yastı, telimni tamugka ıdtı 
(247v 7). “Hz. Ali’nin oğlu sert biçimde savaştı, Şam askerini darma dağın 
etti, çoğunu cehenneme gönderdi.”

1.5.2. Gerektirme İlgisi Taşıyan Eylemler 

al-: almak> ėlt-: iletmek, götürmek

İblisniŋ sabrı kalmadı özini ademi teg kılıp İsmailga keldi aydı: ataŋ seni 
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kanca eltür bilür mü-sen? (50v 17). “İblis’in sabrı kalmadı. Kendini insan 
gibi kılıp İsmail’e geldi ve dedi. Baban seni nasıl götürür, bilir misin?”

al-: almak> kala-: bırakmak

Aydı: ‘Osmannı öldürgeli kirdükte men ‘Osmannı tutgalı ogradım, hatunı 
feryat kıldı, men anı yeriŋe kaladım (240v 15). “Dedi: Osman’ı öldürmeye 
girince ben Osman’ı tutmaya niyetlendim. Hanımı feryat etti, ben onu 
yerine bıraktım.”

başla-: başlamak> bit-: bitmek

Bu taşnı köterip başım üze koygıl bek yerge minip Muhammedniŋ başınga 
urayın, bu iş bitse seni azad kılayın (204v 14).

kel-: gelmek> kit-: gitmek

Takı cevab: şeytan İdi ‘azze ve celle atın işitse kaçar kiter, amma tişiler 
mekr kılurda miŋ ayet okusaŋ kitmes (84v 17).

kör-: görmek> kara-: bakmak

Sagga solga üstünge astınga karadı andaguk kördi (81v 15). “Sağa sola 
üstüne altına baktı, o şekilde gördü.”

tut-: tutmak> asıl-: asılmak

Cebrail olarnı kelip Babil kudugıŋa eltdi, kıl birle teben asıldı, ekindük 
namazından soŋ şafak gayib bolgınça kınayurlar (22r 12). “Cebrail 
gelip onları Babil kuyusuna götürdü, kıl kuyruk kuşu ile ters asıldı, ikindi 
namazından sonra şafak kaybolunca işkence ederler.”

yörü-: yürümek> bar-: varmak, gitmek

Belkis aydı: meniŋ beglerim meniŋ birle erdiler, seniŋ begleriŋ hem 
kerekmes, men aŋa muhtaç ermes-men, sen meni alur bolsaŋ barur-men 
(150v 2). “Belkıs dedi: Benim beğlerim benimleydiler. Senin beglerine 
gerek yok. Ben ona muhtaç değilim. Sen beni alacak olsan giderim.” 

yė: yemek yemek> semür-: semirmek

Yani haram birle semürgen etler süŋükler tamug otıga yakılgusı (249r 7). 
“Yani haram ile semiren etler ve kemikler, cehennem otunda yakılacak.”

yė-: yemek yemek> toy-: doymak

İshak nebiresi-men, İbrahim yalawaç urugı-men senin birle neteg aş 
yeyür-men. (92v 9). “İshak’ın torunuyum, İbrahim peygamberin nesliyim. 
Seninle nasıl yemek yerim.”



Eylemlerde Alt-Üst Anlamlılık ve Gerektirme İlişkisi: Kısasü’l-Enbiya Örneği

141

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 115-142

Sonuç 

Eş anlamlılık, karşıt anlamlılık, çok anlamlılık gibi anlambilimin ele 
aldığı konular arasında yer alan alt-üst anlamlılık, öncelikle ad türünden 
varlıkların içerme ve kapsama ilişkilerine değinen bir kavramdır. Bir 
varlığın altında yer alan tür kümesi için alt anlamlılık terimi kullanılırken 
yine bir varlığın dâhil olduğu üst küme için de üst anlamlılık terimi 
tercih edilmektedir. İlk kez Lyons tarafından ortaya atılan alt anlamlılık 
yani hyponymy terimi, cins-tür ilişkisini ya da diğer bir deyişle içerme-
kapsama hiyerarşisini göstermektedir. Örneğin “lale”, “çiçek” sınıfının bir 
alt anlamlısını oluştururken “çiçek” de “lale” sınıfının üst anlamlısı olarak 
görev yapmaktadır. Alt-üst anlamlılık ilişkisi taksonomik yani sınıfsal 
ilişkisi olarak görülmektedir ve içeren-kapsayan unsurları göstermektedir. 
Bununla birlikte işlevsel ilişkisi olarak ele alınabilecek diğer bir alt-üst 
anlam hiyerarşisinde üst anlamlı olan unsur, alt anlamlı için işlevin bir 
parçasına işaret etmektedir. Lale<süs eşyası gösteriminde lalenin içinde 
bulunduğu genel sınıf değil, kullanım amacı kodlanmaktadır. İşlevsel ilişki 
gerektirme mantığını da beraberinde getirmektedir. 

Yabancı literatürdeki çalışmalar da dâhil olmak üzere alt-üst anlamlılık 
ilişkisi ile ilgili yapılan çoğu inceleme ad kategorisi üzerine görünmektedir. 
Oysaki eylemlerde de alt-üst anlamlılık hem sınıfsal hem de işlevsel 
ilişki düzeyinde olabilmektedir. Harezm Türkçesi eserlerinden Kısasü’l-
Enbiya’nın incelendiği bu çalışmada anlambilimsel kategorileri temel 
alınarak kapsama ve gerektirme ilgisi içermeleri yönünden eylemler ele 
alınmıştır. Alt-üst anlamlılık ve gerektirme ilgisinin görüldüğü duygu, 
söyleme dayalı, varlıkla ilgili, durağanlık ve hareket bildiren eylemler, 
söz konusu ilişki yönünde örnek verirken karşılıklı yapılan eylemlerin 
bazıları söyleme dayalı eylemlere, olumlu-olumsuz sonuç bildiren 
eylemler de hareket bildiren eylemlere dâhil edildiğinden tek kategori 
altında birleştirilmiştir. Eserde incelenen eylemlerin örnek verdiği alt-
üst anlamlılık ve gerektirme ilgisi taşıyan sözcüklerin varlığı aşağıda yer 
alan tablodaki gibi özetlenebilir. Ayrıca bununla birlikte söyleme dayalı 
eylemlerin büyük kısmı söylemek, demek, konuşmak anlamlarına gelen 
ay- eylemi ile bağlantılıyken varlıkla ilgili eylemde gerektirme ilgisi sadece 
tog- “doğmak” ve öl- eylemi arasında görülmektedir. 

Duygu 
bildiren 
eylemler

Söyleme 
dayalı 
eylemler

Varlıkla 
ilgili 
eylemler

Durağanlık 
bildiren 
eylemler

Hareket 
barındıran 
eylemler

Kapsama 
içeren X X X X

Gerektirme 
ilgisi 
taşıyan

X X X X
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Osmancık Romanında 
Anka’nın Yeniden Doğuşu

Regenerate of Phoenix In The Osmancik Novel

Cevat ÖZYURT*

Öz

Bu çalışmanın amacı, Osmancık romanında devlet kurucu değerleri ve 
ilkeleri tespit etmektir. Bu tespit, romanda devlet, Osmanlı-Selçuklu ilişkisi, 
soy, siyasal meşrûiyet, toplumsal hareketler, bilgi kaynakları, din-siyaset 
ilişkisi, ekonomik yapı ve ilişkiler, sosyal düzen, yayılma politikası, hoşgörü 
gibi unsurların analiz süreçlerini içermektedir. Romanda Osmanlı’nın 
kuruluş hikâyesi üzerinden bir Türk-İslâm kimliği inşa edilmekte, Osmanlı 
kimliği modern Türk-İslâm ideolojisi çerçevesinde kurgulanmaktadır. Tarık 
Buğra, ontolojik olarak İslâm dini ve evrensel değerler gibi yüce ideallere 
adanmış bir Türklük portresi çizer. Romandaki vurgular ve üst kurgu 
izlendiğinde kurgulanan Türk-İslâm kimliğinin ikinci bileşeninin zayıf 
kaldığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı’nın Kuruluşu, Tarih Sosyolojisi, Edebiyat 
Sosyolojisi, Siyasal Meşrûiyet, Siyasal Kültür, Osmancık, Tarık Buğra. 

Abstract

The aim of this study is to determine the founding values   and principles of the 
state in Osmancık novel. This determination includes the analysis processes 
of the state, Ottoman-Seljuk relationship, lineage, political legitimacy, social 
movements, knowledge sources, religion-politics relationship, economic 
structure and relations, social order, spreading policy, tolerance. In the novel, 
a Turkish-Islamic identity is built over the foundation story of the Ottoman 
Empire, and the Ottoman identity is constructed within the framework of the 
modern Turkish-Islamic ideology. Tarık Buğra draws a portrait of Turkism, 
who is ontologically committed to supreme ideals such as Islam and universal 
values. When the emphasises and the upper fiction are observed, it can be 
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seen that the latter component of the Turkish-Islamic identity remain weak 
in the novel. 

Keywords: Foundation of the Ottoman State, Sociology of History, Sociology 
of Literature, Political Legitimacy, Political Culture. 

“Kimse sana Tanrı’nın buyurmadığı bir 
söz söylerse, sen onu kabul etme. Aslını 
bilmezsen Tanrı’nın ilmini bilenlere sor. Bir 
de sana itaat edenleri hoş tut. Hakkı gözet. 
İtibarın hep bilginlere, zanaatkârlara 
olsun. Askerin hep önünde git.” 

Tarık Buğra

Giriş

Edebiyat, kültürel kimliğin ve ideolojinin önemli aktarım ve inşa 
araçlarından biridir. Sözlü anonim edebiyat aktarım işlevini gerçekleştirir. 
Yazılı edebiyatın ise aktarım işlevinden ziyade inşa etme arzusuyla 
kullanımı dikkat çeker. Edebiyatın, kimlik inşa etme gücünden şüphesiz 
tüm ideolojiler yararlanmıştır veya yararlanabilir. Ancak edebiyatın millî 
kimliğin aktarımında veya inşasında daha yaygın biçimde kullanıldığı 
da bilinmektedir. Milliyetçilik dışındaki modern politik ideolojilerin, 
duygulardan ziyade akla hitap etme gibi bir özelliği vardır. Milliyetçi 
ideoloji ise duyguya hitap etmeyi önceler ve tam da bu nedenle edebî 
ürünlerden daha fazla yararlanma imkânı bulur. 

Edebiyat, milletlerin duygusal düzlemde yeniden inşasını sağlar.1 Millî 
Edebiyat, “kolektif kimliğin aynası” işlevini görerek, milletin hikâyesini 
anlatır.2 Anlatılan hikâyede geçmiş olduğu gibi anlatılmaz, zamansal olarak 
kurgulanır, yani “şimdiki zamanın çerçevesiyle biçimlendirilir”.3 Edebiyat 
millî kimliğin veya ideolojilerin inşasında önemli olduğu için, estetik 
kaygı birçok modern edebiyatçıda kasıtlı olarak ön plana çıkmaz. O estetik 
açıdan mütevazı bir tutum takınarak, Mehmet Âkif’in Safahat’ın ilk şiirinde 
dile getirdiği gibi; “Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa” deyip, “sözüm 
odun gibi olsun, hakikat olsun tek” mısraıyla devam ederek yazdıklarının 

1 Hayes, Carlton H., Milliyetçilik: Bir Din, Çev. Murat Çiftkaya, İstanbul, İz Yayıncılık, 1995, s. 16.
2 Jusdanis, Gregory, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Millî Edebiyatın İcat Edilişi, Çev. Tuncay 

Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 1998, s. 68.
3 Assmann, Jan, Kültürel Bellek, Çev. Ayşe Tekin, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 92.
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gerçeklikle ilişkisine dikkat çekmeye çalışacaktır.4 Hakikati duygulara hitap 
ederek anlatmaya çalışan milliyetçiler ve ideologlar, edebiyatın gücünden 
yararlanarak, ancak edebiyatın sanatsal hünerlerinin esiri olmadan görevini 
yerine getirmeye çalışacaktır. Hakikati aktarmaya çalışan edebiyatçı diğer 
disiplinlerin sahasına uzanmakta bir beis görmeyerek, tarihçi, sosyolog, 
psikolog, antropolog gibi kimliklere bürünmüş olarak karşımıza çıkabilir. 
Zira milliyetçiler için edebiyat nasıl edebiyatçılara bırakılamayacak kadar 
önemli ise, tarih de tarihçilere bırakılmayacak kadar önemlidir.5 Millî 
kimlikler, modernitenin yenilikleri ve belirsizlikleri karşısında güvenli 
bir liman arama psikolojisinin sonucu olarak güçlenir. Millî kimlik, bir 
bakıma çağdaş perspektiften “otontik kendi”nin keşfi demektir.6 Böylece 
geleneksel ve tarihsel olan millî paradigma modernite içinde kendine yer 
bulmuş olur.7 

Burada tarih ve edebiyat, disiplinleri kolektif hafızayı inşa etmenin 
pragmatik araçlarına dönüşür. Bireylerin tarihsel hafızası ne kadar 
kuvvetlendirilmiş olursa, kolektif hafızaları o derece güçlü olur. Kolektif 
hafıza seçicidir. Bu nedenle, tarihsel hafıza anlatısal biçimde kurgulanan ve 
aktarılan “geçmişteki bazı uğraklar”a tekabül eder. “Anlatısal açıklamalar 
kendi temel karakterlerinin sosyal inşasını ve onların sürekliliğini 
çerçevelendirir ve dolayısıyla bireysel ve kolektif kimlikler sadece böylesi 
bir anlatı çerçevesi içinde biçimlenebilir ve aktarılabilir”. Bu nedenle 
tarihsel hafızayı bireyin doğrudan deneyimlerinin bir sonucu olarak değil, 
bireyin deneyimlerine yansıtılan bir geçmiş tasavvuru olarak görmek 
gerekir. Tarihsel hafıza aracılığıyla kolektif kimlik ve tarih “kamusal 
inşanın en temel referansları” hâline gelir.8 Tarihsel hafızanın oluşumu, 
özel bir çabayı gerektirir, çünkü Connerton’ın belirttiği gibi, “modernitenin 
unutkanlık gibi bir sorunu vardır”.9 Modernite amnezi (hafıza kaybı) 
üzerine inşa edilir. Modernitede kolektif hafıza yitiminden, tarih ve tarih 
bilincinin günbatımından, tarih sonrası (post-history)’ndan bahsetmek, 
bir zamanlar popüler bir söylem ve kaygı hâline gelmiştir.10 

Modern toplumlarda kolektif hafızanın kurgusal niteliği, onun aynı 
zamanda “olumsal ve değişime tabî” olduğunu gösterir. “Geçmiş belleğin 
içinde yalın biçimde durmaz, anı hâline gelebilmesi için, dile getirilmesi 

4 Ersoy, Mehmet Âkif, Safahat, Haz. Orhan Okay ve Mustafa İsen, Ankara, Diyânet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 1992, s. 3.

5 Özyurt, Cevat, “Millet İnşasında Edebiyat, Tarih ve Din”, Hece Dergisi, C. 20, S. 232, 2016, s. 90.
6 Smith, Anthony D., Millî Kimlik, Çev. B. Sina Şener, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 36.
7 Özyurt, 2016, s. 89.
8 Giesen, Bernhard ve Kay Junge, “Tarihsel Hafıza”, (İç.) Tarihsel Sosyoloji, Ed. Gerard Delany, Engin 

F. Işın, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul, Islık Yayınları, 2017, s. 523-4.
9 Connerton, Paul, Modernite Nasıl Unutturur, Çev. Kübra Kelebekoğlu, İstanbul, Sel Yayınları, 2018, s. 

11.
10 Huyssen, Andreas, Alacakaranlık Anıları: Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek, Çev. Kemal 

Atakay, İstanbul, Metis Yayınları, 1999, s. 14.
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gerekir”. Kolektif hafızayı oluşturan, “geçmiş ile şimdi arasındaki çok ince 
yarıktır”. Yumuşak zeminli bu boşlukta tarihle kurulan ilişkiler zamanla 
yeniden biçim alır. Huyssen 1980’lerden itibaren tarihe olan ilgide bir 
artış gözlemleyip, bunu “bellek patlaması” olarak adlandırmıştır.11 Son 
zamanlarda Türk edebiyatında tarihi konu alan metinlerin oranına 
baktığımızda bir bakıma Huyssen’in “bellek patlaması” olarak tanımladığı 
olgunun Türkiye’deki yansımalarını görürüz. Tarık Buğra’nın 1983 
yılında yayımlanan Osmancık romanı, Türkiye’de bellek patlamasının ilk 
belirtileri olarak değerlendirilebilir. Ama “Buğra zaten hep tarihi yazmıştı” 
diyen olursa, onu anlamakta zorlanmayız. Bu durum ise Buğra’da tarihin 
popülerleşen bir eğilimle açıklanamayacak kadar derin olduğunu ve onun 
edebiyata bakışının zamanın kısıtlamalarının ötesinde olduğunu gösterir. 
Buğra’nın kalemi döneminin hâkim siyasî paradigmasını eleştiren bir 
işleve sahiptir, bu eleştirinin referans noktası, toplumun ve devletin 
tarihidir. Bu eğilim, siyasetin kendi gerçekliğine, toplumun kimliğine, 
kültürüne ve tarihine fazlasıyla yabancılaştığına dair muhafazakâr 
bir kaygının yansımasıdır. Zira Buğra altı asırlık yaşama geleneğinin 
kaybolmasının ve milletinin tarihindeki büyük trajik çelişkiyi görmüş 
olmanın hüznüyle,12 1964 yılında Küçük Ağa romanını yazmıştı.13 Daha 
sonra Osmancık romanı sona ermiş bir siyasal varlığın kültürel etkilerinin 
devam edebileceği görüşü ve devam etmesi gerektiği arzusuyla kaleme 
alınmıştır. Bugünlerde Kuruluş üzerine dolaşımda olan edebî metinlerin, 
filmlerin ve dizilerin çokluğu dikkate alındığında, onun arzusunun bir 
ölçüde gerçekleştiği söylenebilir. Buğra siyasal kültürün sürekliliğini 
vurgulamak için, Osmanlı ile Selçuklu, Osmanlı ile Orta Asya Türklüğü, 
Osmanlı ile kadim Türk mitolojisi arasında ilişki kurarak, bu ilişkiyi Yafes 
anlatısı üzerinden Nuh Peygamber’e kadar geriye götürür. Şimdi Osmancık 
romanında bu ilişkilerin nasıl kurulduğuna ve Osmanlı siyasal kültürünün 
kurucu unsurlarına bakabiliriz. 

Devlet

Edmund Burke, Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler eserinde kendinden 
sonraki bütün muhafazakârların ve milliyetçilerin düşüncelerine tercüman 
olup tarihin kuşakları birbirine bağlıyor olmasından hareketle, “toplum” 
ile “devlet”in özdeşliğini ilân eder:

“Toplum gerçekten bir sözleşmedir, Keyfekeder şeyler için yapılan 
ikinci derece sözleşmeler, istendiğinde feshedilebilir. Ama devlet 
karabiber, kahve, basma veya tüm diğer sıradan şeylerin ticareti için 

11  Huyssen, s. 13-4.
12  Buğra, Tarık, Küçük Ağa, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017.
13  Özyurt, Cevat, “Bir Hüzün Anlatısı Olarak Küçük Ağa”, Tarık Buğra Yüz Yaşında, Ankara, Türkiye 

Yazarlar Birliği Yayınları, 2019.
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yapılan, küçük bir geçici çıkar için kurulan ve tarafların keyfine göre 
bozulan ortaklık anlaşmalarıyla aynı kefeye koyulmamalıdır. Ona 
başka bir hürmetle bakmak gerekir; zira o yalnızca geçici ve fani 
nitelikteki kaba hayvansal varoluşa boyun eğen şeylerdeki ortaklıktan 
ibaret değildir. O bütün bilimlerde, bütün sanatlarda ortaklıktır; her 
türlü mükemmellikte ve her türlü erdemde ortaklıktır. Böyle bir 
ortaklığın amaçlarına pek çok nesil geçse de ulaşılamayacağı için, 
bu yalnızca yaşayanlar arasında değil, ölmüşler ve doğacak olanlar 
arasında bir ortaklıktır”.14

Bu liberal-muhafazakâr perspektifte devlet saygınlığını veya kutsallığını, 
erdemleri mükemmel biçimde hayata geçirme potansiyelinden/
yeteneğinden alır, onun enerji kaynağı ise kendisiyle aynı amaçları 
paylaşmakta olan toplumdur. Erdemleri hayata geçirmek, takdir-i İlâhî 
olarak tüm toplumların arzusudur. Toplumlar, “insanın mükemmel 
olmasını isteyen Tanrı’nın irâdesinin bir aracı”dır. Ne var ki toplum, bu 
hedefe kendiliğinden ulaşamadığı için devleti aracı kılar. İlâhî irşadın 
vazgeçilmez ve mükemmel aracı olan devlet, toplum adına ve toplum için 
eylemde bulunur.15 Devlet ve toplum birbirinden ayrı varlıklar değildir. 
Devlet toplumun örgütlenmiş biçimdir. Bu Burkecü liberal-muhafazakâr 
yaklaşım, belli bir toplumu ve belli bir devleti değil, tüm toplumları ve 
tüm devletleri kutsaması yönünden çoğulcudur. Her tarihsel unsur ilâhî 
irşadı kendince yorumlayarak, kendi özgün koşullarında kendi özgün 
deneyimini hayata geçirerek, insanî mükemmelleşmenin genel tarihine 
katkıda bulunur. Bu nedenle Burke, modern toplumlarda yükselmekte 
olan devrimci, anarşist ve sömürgeci siyaset anlayışlarına köklü 
eleştiriler getirir. Onun bu devlet-toplum yorumu yayılmacı milliyetçiler 
tarafından kabul görmese de, radikal fikirlere, siyaset mühendisliğine ve 
emperyalist pratiklere maruz kalmış toplumlar için çok şey ifade eder. 
Burke’ün itirazlarının odak noktası, modernitenin hastalıklarından biri 
olan toplumların tarihini hafife alma eğilimidir. Bu itiraz zaman zaman 
edebiyatçılar tarafından da gündeme getirilmiş; tarihi konu edinen eserler 
aracılığıyla, toplumun esas özünün ne olduğu hatırlatılmaya çalışılmıştır. 
Bu eserlerde Burke’ün devlete atfettiği tüm özellikleri benimsemese de, 
genellikle toplumun ve devletin mükemmelliğini vurgulama çabası dikkat 
çekicidir. 

1983 yılında yayımlanan Osmancık romanında Tarık Buğra, Osmanlı 
devletinin uzun ömürlü oluşunun temelinde yatan gerçekliğin “insan 

14  Akt. Williams, Raymond, Kültür ve Toplum 1780-1950, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2017, s. 43-4.

15  Williams, s. 44.
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unsuru” olduğu tezinden hareket eder.16 İnsan unsurunun kurucu 
niteliği, Osmancık’ın şahsında billurlaşsa da, sosyal ve siyasal bir düzeni 
geliştirmek ve erdemli devleti kurmak, hemen hemen tüm dervişlerin, 
ahîlerin, kadınların ve hattâ çocukların arzusudur. Yol bellidir, Osmancık 
bu yolda rehberlik etmekte ve kervanı kollamaktadır. 

Romanda Osmanlı devletinin kuruluşunu gerçekleştiren insan unsuru 
abartılı vurgulara kaçmadan özsel, dinsel, ahlâkî, tarihî, coğrafî ve ilişkisel 
(tuz ve ekmek hakkı) boyutlarıyla dikkat çeker. Millî kimlik ile dinî kimlik, 
soy ile ülkü, ekonomik çıkarlar ile siyasal erdemler, töre ile strateji, coğrafî 
güzellikler ile insanın yurt edinme ihtiyacı bir topluluğun siyasetinde ve 
gündelik yaşamın kılavuzluğunda uyumlu hâle getirilir. Kurguların tarihsel 
ve sosyal gerçeklikle uyumu sorunu bir yana, yazarın anlatması gerekeni 
kendi perspektifinden anlatmış olduğu ve bunu da başarılı biçimde yaptığı 
söylenebilir. 

Osmancık romanının alt başlığı “Cihan Devletini Kuran İrâde, Şuûr ve 
Karakter”dir. Roman’da iki anlatı iç içe geçer. 

Birincisi, basitçe ifade edecek olursak, erdemli bir topluluğun yaşam 
tarzını hikâye eder. Bu topluluğun gündelik yaşantısı ile tarihsel misyonu 
ya da davası arasındaki ilişki büyük dram ve trajedi unsurlarından 
yararlanılmadan ve büyük kahraman figürleri oluşturulmadan anlatılır. 
Burada Bilecik yöresindeki Ertuğrul/Osmanlı Beyliği’nin veya Kayı 
Boyu’nun hikâyesi sembolik olarak büyük bir dinginlik içinde sunulur. Bu 
dinginliği sağlayan ise topluluğun insanlıkla, cihanla ve tarihle ilgili bir 
ülküsünün bulunduğuna dair kolektif şuûrdur. Gazilik ruhu, Türkmenleri 
Türkistan’dan diyarı Rum’a yöneltiyor.17 Burada herkes bu ülküye hizmet 
etmekte ve birbirine bu şuûru aşılamaktadır. Onlarınki bir soy davası 
değil, soy ülküsüdür. Dava ise hak davasıdır. İstedikleri hükümranlık değil, 
hadimliktir.18 Osmanlı Beyliği’nin büyüme sürecine, topluluğun ekonomik 
çıkarları ile sahip olduğu ülkü birlikte yön verir. Osmanlı Beyliği neden 
yayılmaktadır? Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi beyliğin nüfusu ve 
ekonomisi büyüdüğü için yerleşmiş bulundukları coğrafya dar gelmektedir 
ve çevrede “bomboş otlaklar” ve “işlenmemiş düzlükler” bulunmaktadır. 
Yani Domaniç ve Bilecik yöresi ne kadar dar ise dünya o kadar geniştir. 
Beyliğin yayılması, beyliğin çıkarları ile başkalarının çıkarları arasında 
zorunlu bir çatışma gerektirmemektedir. Yayılmanın ikinci nedeni soy 
ve îman ülküsüdür. “Doğu, Batı, Güney, Kuzey bomboş… Tanrı ışığından 
nasipsiz. Hak, adâlet ve insaf susuzu köy ve kentlerle dopdolu”dur.19 Bu 
ifadelerden beyliğin yayılmasının çevrede bir mânevî çatışmaya da neden 

16  Külahlıoğlu İslâm, Ayşe, “Kuruluştan Kurtuluşa; Dört Tarihi Roman”, Türkbilig, S. 8, 2004, s. 112.
17  Buğra, Tarık, Osmancık, İstanbul, Ötüken Yayınları, s. 27. 
18  Buğra, 2018, s. 314.
19  Buğra, 2018, s. 175.
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olmadığı, aksine yeni topraklardaki mânevî boşluğun doldurulduğu 
vurgulanmıştır. Osmanlı halkı, ulaştığı yerlere hak, adâlet ve merhamet 
götürmektedir. Bizans siyasal bir çöküntü sürecindedir ve Batı Anadolu’da 
Hıristiyanlık yozlaşmış, din adamlarının çoğu “cahil”, “ahlâksız”, “çıkarcı” 
hâle gelmiş; papazlar tekfurları zulümden alıkoyacak yerde, onlarla 
kötülük yarışına girmiştir.20 Bu durumda Bizans halkı, dışarıdan gelecek 
bir merhamet hareketini ve mânevî bir aşıyı beklemektedir.

Topluluğun coğrafyası yayılırken, yeni yerleşimlerde Gayri-Müslimlerle 
iyi komşuluk ilişkileri, yani bir komşuluk hukuku oluşur. Farklı inançların 
gündelik yaşam üzerinden ilişki kurması insanlık özünde bir eşitlenmeyi 
gösterir. Bu eşitlenme, Mihail Koses’in hikâyesinde olduğu gibi, “tuz 
ekmek hakkı, paylaşılan hoş/boş zamanlar hakkı ve söylenen güzel sözler 
hakkı için” Türklerin büyük fedakârlıklarda bulunuşuna şahitlik etmeye ve 
Türklüğün ve Müslümanlığın cazibesine kapılmaya neden olmaktadır.21

Romandaki ikinci anlatı Osman Bey’e aittir. Gündelik hazların, hırsların 
ve öfkenin tutsağı olan Osmancık’ın bu kişisel niteliklerinden kurtulup, 
kendini soyuna, dinine ve insanlığa adamış bir kurucu lidere, Osman Gazi 
Hân’a dönüşümünün hikâyesi anlatılır. Osmancık, delikanlılık döneminde 
görmüş olduğu bir rüyadan “bir soy, sop ülküsü” çıkarır.22 Ancak bu ülküyü 
taşımaya henüz hazır değildir. Bu yolda kendisine Şeyh Ede Balı rehberlik 
edecektir. Siyasî lider olan Ertuğrul Bey ve mânevî lider olan Ede Balı 
Kayı Boyu’nun ve diğer Oğuz boylarının Bizans coğrafyasındaki geleceğini 
Osmancık’ın “kara kuvvetinde”, “atılganlığında”, “hızlı savaşçılığında” ve 
“yol açıcılığında” bulur. Bu nedenle beyliğe daha bilgili, görgülü, saygılı ve 
hoş sohbet olan Gündüz değil Osmancık gelmelidir.23 Fakat Osmancık’ın 
beklentileri karşılaması için büyümesi, uslanması ve Osman olması gerekir. 
Osman’ın terbiye olmasını ve beklenen dönüşümün gerçekleşmesini 
Ertuğrul Bey, Ede Balı’dan bekler. Osmancık, Ede Balı’nın kimliğini ve 
misyonunu anlayıp, onu rehber edindiğinde Osman olacaktır. Ertuğrul’un 
Osmancık’a tek öğüdü vardır; Ede Balı’nın öğütlerini tutması:

“Dinle oğul… Ede Balı’nın terazisi doğru tartar, dirhem şaşmaz. 
Bana karşı gel; ona gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim; 
ona karşı gelirsen gözlerim bakmaz, baksa da görmez olur. Ede Balı 
soyumuzun ışığıdır”.24

Böylece Müslüman Türklerin Batı Anadolu’da yayılmasını çok katmanlı 
olarak okumak mümkün hâle geliyor. Coğrafî yayılmayla birlikte bir 

20  Buğra, 2018, s. 77.
21  Buğra, 2018, s. 281.
22  Buğra, 2018, s. 7.
23  Buğra, 2018, s. 61.
24  Buğra, 2018, s. 15.
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yandan Kayı Boyu’nun, Oğuz’un ekonomik sorunlarına çözüm imkânı 
bulunurken, öte yandan önceden Rum tekfurlarının hükmetmiş olduğu 
topraklar adâletli bir yönetime ve ahlâklı bir sivil yapıya kavuşuyor. 

Doksan yaşlarındaki Osman Gazi, oğlu Orhan’ın beyliği döneminde, 
“Allah’tan mehil diliyor: Bursa’ya gömülmek için”.25 Roman bu dilekle 
başlıyor ve bu dilekle bitiyor. Romanın sonunda Osman hasta yatağında 
âdeta Deli Dumrullaşıyor, Bursa alınana kadar Azrail’e direniyor, Allah’tan 
mehil diliyor: “Beni Bursa’ya gömün” diye ünlüyor, inliyor. İmkânsızı mı 
yoksa zor olanı mı istiyor? Bursa, “ötelere yol açmak, yön vermek” için bir 
kapı.26 Anlaşılıyor ki Osmanlı daha kuruluşunda, ne kadar uzun ömürlü 
olacağını öngörebilmiş. Roman’da altı asır sürecek olan devletin kuruluş 
ilkeleri ve onu kuranların kültürel özellikleri anlatılıyor. Kuruluş ilkeleri 
ve kültürel özellikler iki farklı kaynak değil birbiriyle bütünleşmiş olarak 
sunuluyor: Türklük ve İslâmlık veya Müslüman Türklerin siyaset pratiği… 

Osmanlı-Selçuklu İlişkisi

Tarık Buğra, devletin sürekliliğine önem verir. O, Osmanlı Beyliği’nin 
gelişimini Selçuklu’ya rağmen veya Selçuklu’nun dağılmasını müteakiben 
gerçekleşen bir olay olarak sunmaz. Beyliğin varlığını ve izlediği siyaseti 
Selçuklu’ya onaylatmak ister. Ertuğrul Bey, Selçuklu’nun uç beyidir. Söğüt 
çevresini kendisine Selçuklu yerleşim yeri olarak göstermiştir. Selçuklu’ya 
siyasî bağlılığı Osman Bey de devam ettirir. Osman Bey elde ettiği savaş 
ganimetlerinin beşte birini Konya’ya gönderiyor. İnegöl alındığında da 
aynısını yapıyor. İnegöl’ün alınışından sonra, Selçuklu’nun bir uç beyi 
olan Osman’ın durumu değişecektir.27 Osman Konya Sultanı’na savaş 
ganimetleriyle birlikte elçiler göndererek İznik, İnegöl ve Bursa’nın 
alınmasıyla Selçuklu’nun Marmara Denizi’ne kavuşacağını bildirip, 
destek ister. Sultan bu desteğin sağlanacağını bildirir ve Osman Bey’e 
Hz. Osman’ın Mısır’dan gelen kılıcını hediye eder.28 Hz. Osman’ın kılıcı, 
Osmanlı’da İslâmî kimliği ve dinî meşrûiyeti sembolize etmektedir. Kılıcın 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçmesi ise bayrak yarışına benzemektedir, 
yorulan veya misyonunu tamamlayan onu taşımaya layık birini bulunca 
tereddütsüz devrediyor. Neden diğer beylikler değil de Osmanlı? Buğra, 
bu soruyu gündemine alıp, cevap aramıyor. Osman Bey ve Osmanlılar bu 
kılıca lâyık olmaya çalışacaklardır. Buğra bu kılıç sembolüyle yetinmeyip, 
onun yanına bir de ney ilâve eder. Selçuklu Sultanı’nın (Romanda bu 
sultanın adı zikredilmiyor) kendisine verdiği Hazreti Osman’ın kılıcına 
lâyık olmaya çalışıyor. “Kılıç” ve “ney” Osman’da birbirini tamamlıyor. 

25  Buğra, 2018, s. 7.
26  Buğra, 2018, s. 369-370.
27  Buğra, 2018, s. 326.
28  Buğra, 2018, s. 313.
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Osman Bey, beyliğin meseleleriyle ilgilenmenin yanında zaman zaman ney 
üfleyerek tefekküre, mânâ âlemine dalar. 

“Ve, Osman Beğ, artık geceleri Sivrikaya’da, geç vakitlere kadar ney 
üflüyor. Neyi ile gelecek zamanlara, ufukların ve ıldızların ötesine 
seslenir, dilek iletir gibidir… benliğinden, kişiliğinden, kişisel 
duygu arzu ve hislerinden sıyrılmaya, tam bir kesinlikle arınmaya 
çabalamaktadır”. 

Osman Bey, Sivrikaya’dan ufka baktıkça kendi faniliğini, hiçliğini 
biliyor, “Göklerdeki ve yerlerdeki ordular”ın Allah’ın olduğunu biliyor ve 
her zaman “Osman Beğ Kayı’ya… Kayı Oğuz’a… Oğuz Hak yoluna” diyor.29 
Bu devlet mistisizmindeki alçak gönüllülüğün ve dinginliğin Osman’a 
yansıyan görünümü. 

Ney sembolü, Osmanlı’nın kuruluşundaki kimlik bileşenlerinden biri 
olarak tasavvufî kimliğe vurgu yaptığı gibi, Konya’nın mânevî iklimi ile bir 
sürekliliğin ifadesi de olabilir. Osman Bey’in ney üflemesi, diğer taraftan 
İslâm coğrafyasında mevcudiyeti bilinen tasavvuf-şeriat veya tasavvuf-
siyaset arasındaki tarihsel çatışmayı sonlandırma arzusunun bir kanıtı gibi 
görünmektedir. 

Osmanlı Beyliği bir yeniliği temsil ettiği kadar bir sürekliliği de temsil 
eder. Tarık Buğra, Osmancık romanında Osmanlı-Selçuklu karşılaştırması 
yapmaktan özenle kaçınır. Buğra’nın romanında Anadolu Selçuklu 
İmparatorluğu’nun yıkılışı herhangi bir iç nedene bağlanmaz. “İlhanlılar” 
faktöründen ve “talihten/bahttan” bahsedilir.

İnegöl’ün alındığını öğrenen Sultan, Osman’a bir fermanla “tuğ, sancak, 
kılıç, gümüş takımlı at ve mehteriyle birlikte talbhâne” gönderiyor. “Sancak 
ak idi”. “Sultan, gönderdiği fermanda, Osman Beğ için ‘Osman Şah Beğ’ 
deyimini kullanıyor, ve Söğüt’ü, aldığı hisarlara Eskişehir’i de katarak bir 
sancak hâlinde ve vergi dışı tutarak Osman Beğ’e bırakıyor”.30 

Sultan elçilerle Osman Bey’e bir de gizli mektup gönderiyor. Sultanın 
mektuptaki “Bütün alâmetler onu gösteriyor ki, Selçuklu sonu bilinmez 
günlerin arifesindedir, bahtımız karaya dönmek üzeredir” sözü âdeta 
bir devir-teslim belgesi gibi. Devredilen son demlerini yaşamakta 
olan Selçuklu devletinin siyasî varlığı değil. Selçuklunun yüzlerce yıl 
Anadolu’da yaydığı ülkü: “Sultan… Selçuklu’nun yapmayı planlayıp da 
yapamayacakları artık belli olan şeyleri Osman Beğ’in bütün soy adına 
üstlenmesini istemektedir”.31

29  Buğra, 2018, s. 314.
30  Buğra, 2018, s. 329.
31  Buğra, 2018, s. 329
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Osman Bey artık Osman Gazi Hân’dır. Adına hutbe okutulup 
okutulamayacağı gündeme gelir. Ede Balı “gereği ne ise o, yapıla” der. 
Töreyi iyi bilen Dursun Fakı “Sultan’dan izin gerekir” der. Osman Bey 
burada töre karşısında karizmayı konuşturur: “Ey Dursun Fakı ve ulu 
atam, şeyhim Ede Balı, size derim; Sultan bana sancak vermiştir, berât 
vermiştir ve dahi bu illeri ben kılıcımla almışımdır. Eğer hâlâ minnetim 
vardır sayarsanız, kabulüm değildir, çünkü izne bağlı hanlığım kabulüm 
değildir”. Ede Balı: “Töre değiştirmek çok tedbir ve çok düşünce ister. Var 
sen, bir de kardeş beğlerle görüş, onların da rızasını al” diyerek, sağduyu 
siyaseti izlemesini salık verir.32 

Soy

Osmancık romanı, bir bakıma Osman’ın Kayı Boyu’nun taşıdığı “soy, sop 
ülküsü”nü kavramasını,33 bu ülkünün gerekliliklerini yerine getirmesini, 
bu ülküyü oğlu Orhan’a miras bırakma sürecini anlatır: Roman Osman 
Bey’in cenazesi ile sona erer. Ölenin ardından mirasın dökümü yapılır. Bu 
mirasta altın, gümüş ve akça gibi şeyler yoktur; bir soyun ülküsü vardır. 
Buğra kapanış cümlelerinde metin boyunca defalarca vurguladığı soy 
ilkesini son kez hatırlatır. “Osman Gazi Hân, her şeyi Oğuz için edinmiş, 
Oğuz’a vermişti. Ve, Osman Gazi Hân, Oğuz’a ayrıca, oğlu Orhan ile 
Torunu Murat’ı bırakmıştı”.34 Bu hatırlatma ile okuyucu cenaze töreninin 
içine sokulmuş ve ondan helallik istenmiştir.

Kayı’nın temsil ettiği ülkü bir kabile ülküsü değil, tüm insanlığa karşı 
ahlâkî sorumlulukları olan ve daha sonraları nizam-ı âlem ülküsü veya cihan 
mefkûresi olarak adlandırılacak olan bir ülküdür. Romanda bu ülkünün 
tarihsel temelleri Nuh Peygamber’e kadar gider; Nuh Peygamber’den, 
Yafes’e, Türklere, Oğuzlara ve Kayı’ya geçer.35 Bu silsilenin bir üstünlüğü 
değil, bir sorumluluğu taşıyan çekirdek grubu ve onun yakın çevresinde 
bulunanları belirttiği yönünde okuyucu iknâ edilmeye çalışılmaktadır. 
Yine de bu silsilenin detaylı bir metafizik gerekçelendirmesi yapılmaz. Bu 
farklılık daha çok tarihî, coğrafî ve sosyolojik farklılıklarla izah edilmeye 
çalışılır. Romanda Osmancık’ın arkadaşı Hıristiyan Mihail Koses bu 
farklılığın en yakın tanığıdır. Türkler’deki erdemleri davranışları görüp 
takdir ettikçe, “Şu Türkler bizi bitirecek” diyecektir. Türklük ahlâkî 
içerimleri ve siyasî misyonu olan bir dünya görüşüne ve bir yaşam tarzına 
işaret eder.

32  Buğra, 2018, s. 333-4.
33  Buğra, 2018, s. 7.
34  Buğra, 2018, s. 376.
35  Buğra, 2018, s. 16.
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Ertuğrul Bey ve Ede Balı sıkça Kayı büyüğü Süleyman Şah’ı anar. 
Ancak bu anma oldukça soyut kalır.36 Süleyman Şah’ın tarihsel kimliği ve 
misyonu hakkında bilgi verilmez. Süleyman Şah’tan sanki Kayı şeceresini 
kanıtlamak için söz edilir.37

“Kayı Boyu, Ede Balı’ya göre, Tanrı görevlisidir; …gücünün ulaştığı 
yerlerde adâleti kurmakla görevlidir; …gücünün ulaştığı yörelerde 
insanlara güven, huzur, varlık ve hoş geçim sağlamakla görevlidir; 
… başta Oğuzlar, birleştirmekle, bütünleştirmekle, onarmakla, 
yüceltmekle görevlidir; ve Kayı Boyu bu görevi üstlenip başarmaya 
mecburdur”.38 

Buğra, Kayı göndermelerinin bir soy davası olmadığını romanda sıkça 
vurgular. Dava, hak davasıdır: Osman Gazi davasını “Osman Beğ Kayı’ya… 
Kayı Oğuz’a… Oğuz Hak yoluna” diyerek dile getiriyor.39 Selçuklu Sultanının 
kendisine verdiği Hazreti Osman’ın kılıcına lâyık olmaya çalışıyor. 

Soydan, Kayı’dan, soyun ülküsünden Osmancık’a ilk bahseden Ede 
Balı’dır. Osmancık delikanlılık döneminde… Domaniç yaylasında bir 
Temmuz gecesi Ertuğrul Bey’in adamları bir pınarın başında ateş yakmış 
eğleniyor.

“Osmancık, ne olduğunu bilmeden, başka bir şey istiyor, başka sözler 
istiyor, başka hikâyeler istiyor. Ve tedirginleşiyor, yerinde duramıyor. 
Usulca kalkıyor. Uzaklaşıyor onlardan ve vâdinin kıyısındaki Sivrikaya’ya 
gidiyor… karşıda el değmemiş hülyâlara açık bir sınırsızlık…” Osman 
hülyâlara dalmış hâldeyken Ede Balı geliyor yanına. Osmancık, dünyanın 
ne kadar büyük olduğunu düşünmekte. Ede Balı, onu tasdik ediyor, ancak 
dünyanın bir soyun benimsediği ülkü için küçüldüğü zamanlardan söz 
ediyor. “Ve, Dünya böyle bir dönemdedir. Ve, dünya öyle bir soy, öyle 
bir ülkü beklemektedir” diyerek, Osmancık’ın önüne tarihî bir misyon 
koyuyor.40

Bizans tekfurları iktidarlarını kişisel çıkarları için kullanırken, Ertuğrul 
Gazi ve Osman Gazi, kendi varlıklarını bir ülküye adıyor. Bu bir kişinin 
veya birkaç kuşağın üstleneceği bir görev değil. Bu ülküyü Kayı Boyu’ndan 
gelecek olan nesiller; Orhan, Murat ve daha başkaları daha geniş ve uzak 
coğrafyalarda gerçekleştirecektir.41 Kayı Boyu’nun bütünleştirici işlevi 
vardır, ancak Ertuğrul kimin bey olacağı, sefere çıkılıp çıkılmayacağı gibi 
konularda, hattâ Osman Bey adına hutbe okuturken diğer Türk boylarının 

36  Buğra, 2018, s. 129.
37  Buğra, 2018, s. 16.
38  Buğra, 2018, s. 105-6.
39  Buğra, 2018, s. 314.
40  Buğra, 2018, s. 12-3, 16.
41  Buğra, 2018, s. 376.
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da görüşlerine başvurur.42 Osman da önemli kararlar alınırken kendi 
beyliğinin ileri gelenleri ile diğer Türk beyliklerinin büyüklerini bir araya 
getirmeye çalışır ve onlara şöyle hitap eder:

“Hey benim ulu beylerim; size derim; ben izninizle Kayı beği olan, 
övülmüş, ululanmış Ertuğrul Bey Gazi’nin küçük oğlu Osman, size 
derim ki; Tanrı’yı şahit göstererek, Tanrı’nın üzerine and içerek 
derim ki, Kayı Boyu’nun boylarımızdan ayrısı gayrısı yoktur… 
yolum hepimizin yoludur… yücelik, ululuk cihad ganimetidir, ancak 
paylaşıla, tek kişinin olmaya”.43

Disiplin, yiğitlik ve fedakârlık özellikleriyle diğer Türk boyları 
arasında öne çıkan Kayı Boyu, inancını bir soy ülküsüne dönüştürmenin 
sorumluluğunu taşımakta.44 Romanda Kayı Boyu’nun diğer Türk 
boylarından özsel olarak üstünlüğüne dair açık bir vurgu bulunmamaktadır. 
Liderlik ona metafizik güçler tarafından verilmemiştir. Yukarıda belirtilen 
vasıflarından dolayı diğer boylar bu boyun etrafında toplanmıştır. Ama 
okuyucu yine de altı asırlık bir imparatorluğun kuruluşuna soy ve boy 
üzerinden açıklamanın bir yerlerinde örtülü de olsa bir özsellik, ereksellik 
ve seçilmişlik vurgusunun bulunduğunu hisseder.

Osmancık romanında soy teleolojisinin güçlü biçimde vurgulanmış 
olması, Türklüğün töre ile ilişkisini zayıflatan bir unsurdur. Ertuğrul Bey 
zaman zaman töreyi hatırlatsa da Köksal’ın tespit ettiği gibi, “Osman’ın 
aradığı yöneliş bir geriye dönüş ve eskiyi arayış değildir, ileriye doğru bir 
gelişimdir”. Ancak Osman Bey’in yeni politikası onun soyu ile ilişkisini 
zayıflatmaz. Bu yenilikçi politikanın temel ilkeleri/değerleri, “soyun 
taşıdığı kültürel özellikler”den, Türklere, Oğuzlara ve Kayı Boyu’na 
atfedilen teleolojik anlamdan beslenir. Törenin değişmiş olması, 
değerlerin değiştiğini göstermez: “Türklerin (Oğuzların) gösterdiği devlet 
kurma, âdil yönetim ve düzen sağlama yetenekleri soydan devralınan ve 
gelecek kuşaklara aktarılan özelliklerdir”.45 Romanda soy, sosyo-kültürel 
bir olguya değil verili bir ruha işaret eder. Değişen tarihî ve sosyolojik 
koşullara bağlı olarak soyun teleolojik ruhu açımlanır. Bahsi geçen soy, 
İlâhî değerleri ayakta tutmak için seçilmiş, yetkin kılınmıştır. Okuyucu 
dini “temsil yeteneği”nin (ancak) bu soyda olduğunu düşünecektir. Bu 
seçilmişlik, görevlendirilmişlik algısı yazarın milliyetçi kimliğinin olağan 
sonucu olan etnosentrik egoizmi göstermektedir. Buğra’da etnosentrik 
egoizmin yumuşatılmış hâlini buluruz. Ancak Türkler veya Kayı Boyu 
yapar ve yaptıkları tüm insanlık içindir. Türkler, bencil bir siyaseti değil, 

42  Buğra, 2018, s. 114, 333.
43  Buğra, 2018, s. 174.
44  Buğra, 2018, s. 262.
45  Köksal, Duygu, “Türk Edebiyatında İki Kuruluş Anlatısı ve Millî Kimlik”, Toplum ve Bilim, S. 81, 1999, 

s. 50-1, 57.
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özgeci bir siyaseti hayata geçirir. Ki değeri biline…

Kayı Boyu’nun “Tanrı görevlisi” olduğu düşüncesi, eğer bu Tanrı 
mesajı evrensel olan İslâm’ın Tanrısı ise, bu dinin “eşitlik” ilkesi dikkate 
alındığında kolay kabul edilebilir bir düşünce olmayacaktır. Tanrı 
tarafından politik konularda görevli kılınmış olmak ile politik üstünlük 
iddialarını Tanrı’ya dayandırmak arasında çok fazla mesafenin olmadığı 
bilinir. Bu durum, boy, kavim ve millet için aynıdır. Ancak bazı soyların, 
kavimlerin ya da milletlerin belli dönemlerde bazı inanç ve mânevî 
misyonların politik genişleme imkânına daha fazla sahip oldukları tarihsel 
ve sosyolojik olarak bilinen bir gerçekliktir. Bunun Nuh Nebî’den başlayıp 
ebede kadar süreceğini dile getirmek ise olsa olsa Türk-İslâm ülküsü gibi 
etnik-millî kimliklerde bir karşılık bulabilir. 

Dervişler

Kayı Boyu ülküsünü yayarken iki kaynaktan destek alır. Birinci Söğüt’teki 
Ertuğrul Beyliği’nin çevresinde bulunan yarı-göçebe diğer beyliklerdir. 
İkinci kaynak, çekirdeği Türkistan’da bulunan ve buradan Türklük ve 
İslâmlık ülküsünü tüm dünyaya yaymak için stratejik noktalara yayılan 
kadınıyla erkeğiyle göçebe dervişlerdir. Ertuğrul Beyliği’nde de bulunan 
bu göçebe dervişlerin en önemli işlevi muhaberat ve istihbarattır. Otacılık, 
kalaycılık vb. işleri yaparken Rum köyleriyle iletişim kurarak, hem kendi 
inançlarını, dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını tanıtırlar hem de bu 
bölgelerden bilgi toplarlar. 

Göçebe dervişler “Hak yolunda ve doğru bildikleri yolda fisebilillah 
çalışırlar, soylarına yararlı olmak dilerler”.46 Ömer Lütfi Barkan’ın 
adlandırmasıyla Kolonizatör Türk dervişleri diyebileceğimiz bu göçebeler, 
“hem savaşçı hem bilge” kişilerdir. Aşkın, aklın ve gücün billurlaşmış 
temsilcileridirler. Orta Asya Türk medeniyetinin madencilik, tarım, 
hayvancılık, dokumacılık, tıp alanındaki birikimlerini Anadolu’ya taşıma 
gibi uygarlaştırıcı işlevleri vardır. Bu dervişler sayesinde Türk töresi 
Anadolu’da bozulmadan varlığını koruyabilmiştir. Anadolu’daki Türk 
devletleri ve Türk beylikleri ile organik ve hiyerarşik olmayan, ancak 
sürekliliğe sahip bir bağı olan bu dervişlerin varlık alanı, Türklerin askerî 
ve siyasî egemen olarak hüküm sürdükleri yerlerin ötesine uzanır.47 Buğra, 
göçebe dervişlerin Ertuğrul Bey ve Osman Bey ile ve Kayı Boyu ile ilişkisini 
şöyle açıklar: 

“Gönül, kafa ve bilek erleri idi onlar. Hem savaşçı hem bilgili idiler. 
Kimi demir dövmesini, çeliğe su vermesini, kap kaçak kalaylamasını; 
kimi dikip dokumasını, kimi saraçlığı bilirdi; kimi hayvanların, 

46  Buğra, 2018, s. 38.
47  Buğra, 2018, s. 31.
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insanların hastalığından anlar, onları iyileştirirdi. Hepsi de çok, 
çok uzaklarda bırakılmış bir ocaktan, aynı törelerden, bir tek amaç 
için yetişmiş, o tek amaç için çok, çok uzaklardan gelmişlerdir… 
gönderilmişlerdir… Kayı boyunun geldiği yerlerdeki Kayı Boyu’nun 
güttüğü amaç için... Ve onlar yoktur, bu amaç vardır”.48 

Osmancık romanında göçebe dervişler, bir sivil hareket olarak karşımıza 
çıkar. Tarikatlar ve tekkeler ağı vasıtasıyla Orta Asya’nın mâneviyat 
merkezlerinden gelip, Türklerin ve Müslümanların yeni yurdu olan 
Anadolu’da mânevî liderlik hizmeti verirler; İslâm inancını ve Türk töresini 
saf tutmaya çalışırlar. Anadolu İslâm coğrafyasında topluma ekonomik 
olarak yük olan, merkezkaç kuvvet veya isyan unsuru olarak değil, sosyal 
ve ekonomik hayatla bütünleşmiş, meslekî bilgi ve beceri sahibi, siyasî 
otoritenin varlığını kabul eden ve gerektiğinde ona yardım etmeye çalışan 
bu göçebe derviş tipolojisi, dikkat çekicidir. Selçuklu devletinin yıkılışında 
göçebe dervişlerin rolü tarihsel bir gerçekliktir.49 Buğra’nın yaptığı 
betimleme, göçebe dervişler hakkındaki olumsuz imajı giderme çabası mı, 
yoksa Anadolu’daki tüm göçebe dervişlerin arasında farklılıklar olduğunu 
gösterme çabası mı, karar vermek okuyucunun yorumuna kalmaktadır. 

Buğra dervişlerin siyasetle ilişkisini egemenlik veya hiyerarşi 
kavramları üzerinden değil ülkü birliği ile açıklar. Uruz Derviş’in ağzından: 
“Dervişler Beylere gitmez, beyler dervişlere gider” denilecektir.50 Ancak 
Hanların/Padişahların/Devletin Başı’nın el öpmediği; şeyhlerin, hattâ 
anne-babaların istisna tutulmadığı belirtilecektir. Bunu Osman’a Ede Balı 
öğretecektir.51 Siyasî otorite dinî otoriten bağımsız olduğu gibi, dinî otorite 
de siyasî otoriteden bağımsızdır.

Siyasal Meşrûiyet

Ertuğrul Bey, onca çabadan sonra Osmancık’tan ümidini keserek siyasal 
mirasını Gündüz’e bırakmaya karar verir. Ancak Osmancık’ın Şeyh Ede 
Balı ile tanışması yavaş yavaş Osman’ın, Kayı’nın, Türklerin ve dünyanın 
kaderini değiştiren bir süreç başlatır. Osman’ı doğru yola koyacak “büyü, 
Ede Balı da gizliymiş”. Bu tanışmadan sonra Osmancık kişilik değiştirerek 
ufukta “el değmemiş hülyâlara açık bir sınırsızlık” görür. Ede Balı dünyanın 
“soyunu ülkü ile özdeşleştirmiş biri”ne ihtiyacı olduğunu hissettirmiştir 
Osmancık’a. Osman bir başlangıç olacaktır. Osman’ın ömrü cihan devleti 
için yetmese de onun soyunun benimsediği ülkü bunu gerçekleştirebilir.52

48  Buğra, 2018, s. 35.
49  Ocak, Ahmet Yaşar, Babaîler İsyanı, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1980.
50  Buğra, 2018, s. 40.
51  Buğra, 2018, s. 334-5.
52  Buğra, 2018, s. 11-4.



Osmancık Romanında Anka’nın Yeniden Doğuşu

157

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 29: 143-164

Osmancık romanı siyasetname geleneğinin izlerini barındırır. Ede Balı 
bilge kimliği ile her fırsatta Osmancık’ın hafızasına demirleyecek olan 
öğütler verir. Bu öğütlerde insanlık erdemleri ile Nuh’tan Yâfes’e, Süleyman 
Şah’tan Ertuğrul’a bir soyun bütün tarihi iç içe geçer: Ede Balı’nın bir 
devlet adamı olarak Osman’a öğütleri; öfkeyi yenmek, bağışlayıcı olmak, 
âdil olmak, bütünleştirici olmak, kin gütmemek, kısacası ılımlı bir politika 
izlemek üzerinedir.53

Romanda Ertuğrul Gazi’nin portresi ılımlı bir devlet adamı olarak 
çizilir. Osman ise kolay öfkelenen ve sertlik yanlısı bir eğilime sahiptir. 
Osman’ı dizginleyip doğru yola koyacak büyü/sır, Ede Balı’dadır. Ertuğrul 
Bey, Osman’a sürekli “adâletin ve bilginin rehberi” olarak gördüğü Ede 
Balı’ya saygılı olmasını tavsiye ve nasihat edecektir: “Ey oğul, Osmancık, 
şeyhim Ede Balı’nın sana diyecekleri var. Dinle. Eyi dinle. Beni dinlermiş 
gibi dinle. Deden Süleyman Şah’ı dinlermiş gibi dinle. Dedene söyleyenler 
söylermiş gibi dinle…”.54 Ede Balı Horasan’dan gelen bilgeliğin temsilcisi, 
siyaset adamına doğruyu gösterecek ölçü ve Kayı Boyu’nun ışığıdır.55 
Osmancık, Ede Balı’nın yol göstermesi ve öğütleri sayesinde zamanla 
Osman’a dönüşecektir. Osman, artık Ede Balı’nın öğüdü, bilgisi, ışığı 
sayesinde gücüne güç katıldığını bilir. Bu mânevî desteğin devam etmesini 
ister: “Öğüdünü, görgünü, bilgini benden esirgeme… Gücümü seninle 
tamamlanır görürüm”. Ede Balı’nın önemli öğütlerinden bir kısmı Osman’ı 
dizginleme yönündedir; “ululanma… düşmanını hor görme” olacaktır.56

Ede Balı öfkeli Osmancık’ın ağır başlı Osman’a dönüşmesini isterken, 
daha geleneksel, popüler bilgi kaynağının ve kadın duygusallığının 
billurlaşmış temsilcisi olan Gökçe Bacı’nın dileği Osmancık ile Osman’ın 
aynı bedende bütünleşmesidir: “Sen uslanman Osmancık; suyu gördün mü 
dalan… Bana sorarsan iyi de edersin. Ben, Osmancık, beğ olsun, Osmancık 
uslanmasın diye dua ederim”.57 Osman Bey, öncelikle Ede Balı’nın 
öğütlerini hatırlar, ikinci sırada Gökçe Bacı gelir.58

Epistemoloji Sorunu ve Rüya Meselesi

Osmancık romanında biri Ertuğrul Bey’e, diğeri Osman Bey’e ait “tebşir-i 
ilâhî” (İlahi müjde) niteliğinde iki rüya konu edilir. Her iki rüya da dinî ve 
siyasî içeriklidir ve Ertuğrul’un ve Osman’ın ve onların soyundan gelecek 
olanların politik eylemlerini kutsallaştırır. Her iki rüya da bir şekilde Ede 

53  Buğra, 2018, s. 16, 130, 138.
54  Buğra, 2018, s. 129.
55  Buğra, 2018, s. 17-8.
56  Buğra, 2018, s. 137.
57  Buğra, 2018, s. 117.
58  Buğra, 2018, s. 186-7.
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Balı ile de ilişkilidir. Ertuğrul rüyasını Ede Balı’nın dergâhında görmüştür, 
bu mekânsal bir ilişkidir. Osman’ın Sivrikaya’da gördüğü rüya ise Ede Balı, 
Ede Balı’nın kızı Malhun Hatun, Osman ile Malhun Hatun’un soyundan 
gelecek olan beyler ve padişahlar ve bu beyler ve padişahların devam 
ettireceği devletle, bu devletin yürüteceği siyasetle ilgilidir. 

Ertuğrul’un rüyasında bir ses ona şöyle demiştir: “Senin ve çocuklarının 
ve onların da çocuklarının ve bütün soyunun, sopunun şerefi ve kudreti 
ve yücelmesi Allah’ın Kelâmı’na gösterdiğin saygıdadır ve bu saygı 
sâyesindedir ve bu saygıya bağlıdır; çünkü hakkı ve hakikati, âdil olanı 
idrâk ediş bu saygıdadır”. Rüyayı yorumlayan Ede Balı, Ertuğrul’dan bu 
rüyayı “bir tebşir-i ilâhî” (ilâhî mesaj) saymasını istemiştir.59

Osman Bey’in rüyayı gördüğü Sivrikaya topluluk için kutsal bir mekân 
olmasa da, Osman için iç sesini aradığı, bulduğu, dinlediği bir tefekkür 
mekânıdır. Osmancık ile Ede Balı’nın ilk diyaloğu burada geçer. Osmancık, 
“Nerde çalgı, orda kargı” dönemindedir. Osmancık Ede Balı’ya dünyanın 
büyüklüğü karşısında duyduğu acziyeti anlatır. Ede Balı Osmancık’a 
bir kişi için küçük olan dünyanın, bir davanın, bir ülkünün ve bir soyun 
karşısında nasıl küçüleceğini anlatır. Dahası dünyanın “soyunu ülkü 
ile özdeşleştirmiş” birini beklediğini anlatır. Osman’a beklenen kişinin 
kendisi olduğunu söyler: “Sen onlardansın”. Konuşan sanki Ede Balı değil, 
Ertuğrul’dan, Süleyman Şah’dan Yefes’e ve Nuh Peygamber’e kadar uzanan 
bir soyun ışığı, aydınlığıdır. Osmancık bu karşılaşmadan sonra kendine 
“bambaşka bir yön” tutuveriyor. Buğra, “büyü Ede Balı’da gizliymiş” 
dese de, Osmancık’ın öfkesini dizginlemesi ve sabır nimetlerinden 
yararlanması anlık bir mesele değil.60 Ede Balı gerilimli geçen başka bir 
karşılaşmalarında Osmancık’a Ertuğrul’un mirasının, kılıcının kardeşi 
Gündüz’e değil kendisine layık olduğunu söylüyor. Osmancık’ın kafası 
karışmıştır. Ede Balı iki kardeşin arasına mı girmek istiyor? Gizemini 
bildiği bir şeyi Osmancık’a anlatmak mı istiyor? Osmancık’ın kendi kılıcı 
(öfke) ile Ertuğrul’un kılıcı (sabır, sağduyu, bağışlama) arasındaki zaman 
zaman nüksedecek olan muhasebesi başlamıştır.

Osmancık, Ede Balı’nın kızı Malhun Hatun’a ilk görüşte tutulmuştur. 
Ede Balı’dan onu ister, istetir. Ede Balı’nın cevabı olumsuzdur. Malhun 
Hatun Osmancık için Kaf Dağı’nın ardındadır artık. Oraya ulaşmak için 
Osmancık’a ya Zümrüd-ü Anka ya da bir rüya gerekir. Malhun Hatun 
Osmancık’ın tek düşüncesi hâline gelir. Bu düşünce sıkıntı demektir ve 
Osmancık sıkıntılı günlerden birinde kendini Sivrikaya’da oturur bulur. 
Kaf Dağı’na götüren Anka Kuşu ve rüya burada gelir:

59  Buğra, 2018, s. 52-3.
60  Buğra, 2018, s. 11-8.
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Osman rüyasında Ede Balı’yı görür. Ede Balı’nın göğsünden bir ay 
doğar. Ay Malhun Hatun’a dönüşerek Osmancık’ın göğsüne iner. “Osman 
bu sıcaklıkta, hayatın tek ve yaşamaktan değerli anlamını” kavrar.61 Osman 
böylesine mutluluğu daha önce deneyimlememiştir. Kendi mutluluğu 
ile evrenin mutluluğunun iç içe geçtiğini hisseder. Malhun Hatun bir 
ülküye dönüşür: “Şimdi uzaklardan, çok uzaklardan, bütün ülkelerin 
ırmaklarından ve bahçelerinden, ormanlarından su sesleri geliyor, bülbül 
sesleri geliyor…”.62 Bu Ertuğrul Bey’in mazhar olduğu tebşir-i ilâhînin 
ikinci perdesidir; Osmanlı Devleti’nin doğduğu andır. Ertuğrul’un soyu 
ile Ede Balı’nın bilgeliğinin, kılıç ile kitabın birleştiği andır; Osmanlı 
Çınarı’nın kök tuttuğu an. Sivrikaya’da başlayan doğum sancıları, yine 
burada gerçekleşen doğumla sona ermiştir. Osmancık Malhun Hatun 
sayesinde babası Ertuğrul’un ve kayın babası olacak Ede Balı’nın yoluna 
girmiştir. Benliğinden sıyrılıp, soyunun (Kayı Boyu’nun) ve insanlığın 
ülküsünde erimiştir:

“Onun [Malhun Hatun’un] ısıttığı yerde, tam kalbinin üstünde, şimdi 
bir çınar fidanı büyümektedir… çınar yıldızlara ve yayvan tepelere… 
ve dört bir yana dal, budak salıyor; dallar, budaklar tepeleri, 
dorukları aşıyor, ülkeleri gölgelendiriyor; rahmet yağdırıyor; nur 
yağdırıyor”.63 

Osman rüyasını yorumlayıp, kabul etmiştir: “Osman artık o’dur”. 
Bedensel aşkın ilâhî aşkla birleşmesi edebiyatta sıkça konu edilmiştir. 
Buğra bu iki aşkın yanına bir de siyasî aşkı yerleştirmiştir. Rüya bu üç 
aşkın Osman’ın şahsında uzlaşmasıyla Osmanlı’nın kuruluş sürecinde 
ortaya çıkan büyük sinerjiyi imler. Bu üçlünün içinde Malhun Hatun 
Osman için kendi mahreminde bulduğu, mutluluk, gurur ve övünçtür; 
bunlar aynı zamanda Osman Bey’in kamusal görevlerini başarılı biçimde 
yerine getirmesinin zeminini oluşturacaktır.64 Mahrem alan ve kamusal 
alan arasında kurulan bu ilişki, Türk siyasî kültür tarihinde sıkça 
vurgulanmaktadır. Bu rüyadan sonra Malhun Hatun’u Ede Balı’dan artık 
kendisi için değil, ülküsü için istemektedir. 

“Ben, Ede Balı, yıldızlara varacak gidecek yolu bildim. Ben, Ede Balı, 
o yolu açmak için ne gerektiğini bildim… O yollara Zümrüd Anka 
gerek, Ede Balı, Benim Zümrüd Anka’m Malhun Hatun’dur; ver ki 
bana, dünyayı küçülteyim… Ede Balı, Malhun Hatun’u bana ötesi 
için ver… Ver ki, Oğuzlar, ıldızlara gitsin ”.65

61  Buğra, 2018, s. 95.
62  Buğra, 2018, s. 95.
63  Buğra, 2018, s. 95-6.
64  Buğra, 2018, s. 103.
65  Buğra, 2018, s. 103.
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Buğra, rüyayı bir bilgi kaynağı olarak sunar ve Osman’ın rüyasını 
tarihî metinlerde yer alışı ile çelişmeden anlatır. Bu rüya ile Osmancık, 
bir yoruma göre ruhunun derinliklerinde bulunan ülküyü keşfeder.66 Bir 
başka yoruma göre, rüya bir inisiyasyon olayını, Osman’ın Ede Balı’dan 
“ruh alma”sını anlatır. Gücü temsil eden Osman, Ede Balı’dan aldığı ruh 
ile Osmanlı’nın varlığını Türk-İslâm Sentezi temeline oturtmuş olur.67 
Buğra’nın romanına göre Orhan Gazi ve diğer Osmanlı padişahları 
anne tarafından ve biyolojik olarak Şeyh Ede Balı’ya dayanır. Ezoterik 
yorumlarda ve İslâm tasavvufunda inisiyasyon biyolojik değil metafizik bir 
olgudur. Buğra’nın romandaki aşırı soy vurgusu, başka bir silsile zincirine 
yer bırakmayacak kadar katı görülmektedir. Tarih kaynakları Orhan’ın 
annesinin Malhun Hatun olduğunu rivayet eder, ancak Malhun Hatun’un 
babası Ede Balı değil Ömer ya da Umur adında bir başka kişidir.68

Osmancık romanında, topluluğun bilgi otoritesi olarak üç isim öne 
çıkar: Ertuğrul Bey, Ede Balı ve Gökçe Bacı (Deli Gökçe).69 Gökçe Bacı, 
Orta Asya’dan Bilecik/Domaniç civarına gelen son yerleşimcilerdendir. 
Türk kimliğinin, kültürünün ve bilgeliğinin esas taşıyıcıları Anadolu’da 
hep son gelenler olmuştur. Bunların daha önceden gelip yerleşik hayatın 
ve şehir hayatının dönüştürdükleri soydaşlarına özlerini hatırlatma gibi 
görevleri vardır. Osmancık’a “bey” olacağını açıktan ilk olarak Gökçe Bacı 
müjdeler (Sivrikaya diyaloğunda bunu önceden Ede Balı ima etmişti). 
Gökçe Bacı’nın sözleri bir temenni midir, uzgörü müdür, müneccimlik 
midir, pek açık değil. Osmancık “Beyliğim yoktur benim…” diye itiraz 
edince, o tek kelimeyle ve şeksiz ve şüphesiz “Olacaktır” cevabını verir.70 
Osman’ın bey olması, Gökçe Bacı’nın duasıdır, ama bu bilgeliğe dayalı bir 
duadır: “Ben Osman Beğ olsun, Osmancık uslanmasın, deye dua ederim… 
Bize bu duayı öğretenler de aklı erenlerdir”.71 Ertuğrul Bey ve Ede Balı, 
beyliğin ılımlı bir siyaset izlemesini ister ve sert eğilimleri olan Osman’ı 
uslandırmaya çabalar. Göçebe bozkır kültürünün temsilcisi olan Gökçe 
Bacı ise Osman’ın sertliğinden şikâyetçi değildir. Gökçe Bacı karakteri 
Osmanlı’da ataklığı, gözü pekliği ve grup asabiyetini temsil eder. Ede Balı 
ise sağduyuyu, sürdürülebilir siyaseti. Ertuğrul Gazi ise bu birbiriyle çatışır 
görünen siyaset tarzlarından, onları birbiriyle çatıştırmadan yararlanmayı, 
erdem ile çıkarı uzlaştırma siyasetini. Romanda Ede Balı’nın reel politik 
üzerindeki etkisi daha ön planda görünse de, onun soy üzerine yaptığı güçlü 
vurguların kolektif belleğin taşıyıcısı olan yeni gelenlerin ve dolayısıyla 

66  Külahlıoğlu İslâm, s. 113.
67  Belge, Murat, Genesis: Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008, s. 

89.
68  Belge, s. 72. 
69  Buğra, 2018, s. 186.
70  Buğra, 2018, s. 113.
71  Buğra, 2018, s. 117.



Osmancık Romanında Anka’nın Yeniden Doğuşu

161

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 29: 143-164

Gökçe Bacı’nın topluluk üzerindeki mânevî etkisini güçlendirme gibi bir 
işlevinin olduğu görülür. 

Sonuç

Buğra, farklı politik karakterleri aynı amaca hizmet eden sosyolojik 
faktörlerin yorum tarzlarını farklılaştırdığı kişiler olarak sunarak, 
Ertuğrul/Osman Beyliğini mütecanis bir topluluk olarak sunar. Başka 
kuruluş anlatılarında yeni gelenlerin din anlayışlarında (örneğin Tahir’in 
Devlet Ana’sında) Şamanist unsurlara çokça vurgu yapılırken, Osmancık’ta 
bu vurgular nerede ise hiç yoktur. Türkler, kültürel olarak ana akım 
İslâm kimliği ve kültürü ile tam olarak bütünleşmiş, sahip olduğu politik 
niteliklerini İslâm’ın hizmetine sunmaya oldukça gönüllüdür. Sadece 
“iyi yönetici”nin kimlerden/hangi soydan çıkağı konusu bir parantez 
oluşturur. Buğra her ne kadar, soylar ve kavimler arasında ötekileştirici 
söylemlere doğrudan yer vermese de, siyaset üzerinden yaptığı Türklük, 
Oğuzluk ve Kayılık övgüleri dolaylı olarak “kolektif egoizme” hizmet 
edebilir. Türk-İslâmcılar için bu durum, yorumla aşabilecekleri basit bir 
sorundur. Dışarıdan bakanlar ise sorunu bu kadar basit görmeyecekler 
ve İslâm kimliği ile tam olarak bütünleşememenin göstergesi olarak 
yorumlayacaklardır. 

Halbwachs’ın belirttiği gibi toplumlar “kurumları güçlü olan kolektif 
inançlara dayanırsa” varolabilir.72 Buğra Osmanlı’nın uzun ömürlü 
olmasını soy ülküsü ve dervişlik kurumu ile açıklama yoluna gider. Onun 
Osmancık romanındaki Kayı Boyu vurgusu, hak ve hakikat ülküsünün bir 
soy tarafından temsiline gönderme yapar. Bu boy için kullanılan “Tanrı 
görevlisi” sıfatı soya atfedilen bir karizmanın veya Weberyen ifadeyle 
karizmatik meşrûiyetin ifadesidir. Bu karizma, mevcut toplum tarafından 
bu boya atfedildiğinde, abartılı da olsa bir gerçeklik temelinin bulunduğunu 
hatırlatır. Osmanlı-Kayı Boyu ilişkisi, Buğra’nın icat ettiği bir yakıştırma 
değil, tarihsel metinlerde vurgulanmış olan ve Millî Edebiyatçılar 
tarafından da işlenmiş olan bir inançtır. 

Halide Edip Yeni Turan romanında Osmanlı Devleti’nin temellerinin 
atıldığı dönemi şöyle betimleniyor: “O dağılan Türk aşiretlerin ve 
Selçukların üzerine şayan-ı hayret surette esaslı bir hükümet bina 
ediyorlar... Kendilerinden olmayan şeyleri büyük bir tevazu ile Arap’tan, 
Acem’den, Selçuk’tan, Eski Roma’nın bakiyesinden, hülasa nereden 
buluyorlarsa alıyorlar. İlk defa teşkilat yapmakta bu kadar kavi ve yüksek 
bir kabiliyet gösteren Türkler etrafında Rumlar ve daha başka kavimler 
de toplanıyor… Bu kavi, adil ve binası sağlam hükümetin unsur-u asliyesi, 

72  Halbwachs, Maurice, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, Çev. Büşra Uçar, Ankara, Heretik Yayınları, 
2016, s. 364.
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temeli yekpare bir Türk ırkı, ötekiler o ırk, o temel etrafına, üzerine 
toplanıyorlar”.73 Halide Edip’in 1912 yılında Balkan savaşları esnasında 
millî kimliği canlandırmak maksadıyla yazdığı romanın kahramanlarının 
adları Oğuz ve Kaya (Kayı göndermesi). Halide Edip, Osmanlı’daki Türk 
ruhunun 1483’te İstanbul’un alınmasına kadar devam ettiğini, sonrasında 
ise amaçsız bir politika izlendiğini belirtiyor. Nizam-ı âlem veya cihan 
mefkûresi onun gündeminde değil. Ve soruyor: “Viyana kapılarına 
gitmekte, Moskof ve Macar’la kavgaya tutuşmakta ne yarar var?”.74 Adıvar 
biraz öfkeli, Osmanlı’nın sonradan elinizde tutamayacağı topraklara 
doğru genişlemesini anlamsız buluyor. Buğra ise tüm Osmanlı tarihini bir 
ülkünün hayata geçirilme hikâyesi olarak görüp, Kayı’nın soy ülküsünü 
evrensel ve ebedî olarak kurguluyor. O hâlde Osmanlı tarihinde soru işareti 
koyacağı herhangi bir sayfa yok. 

Buğra’nın romanda dervişlik kurumunu ön plana çıkardığı görülür. 
Dervişler Orta Asya’dan Anadolu’ya sürekli bir taze enerji akışını sağlar. 
Böylece uç bölgelerde “yabancı”larla bir arada yaşamak durumunda olan 
Anadolu Türkleri kültürel çözülmeden ve yerleşik hayatın konforundan 
korunmuş olur. Kendi işi ve aşı ile uğraşan dervişler kanaatkâr ve özgeci 
tutumlarıyla sosyal sorunların çözümünde sivil toplum işlevi görür. 
Topluma yük olmak bir yana topluma ekonomik destek sağlar. Halk 
bilgeliğinin temsilcisi olarak dervişler, meselelere pragmatik ve kısa süreli 
bakma eğiliminde olan devlet adamlarına uzgörü ve derinlikli bilgi sağlar. 
Dervişler ile devlet adamları arasında mesafeli ve saygılı bir ilişkinin 
olması, dervişlerin sahip olduğu bilgeliği sürdürülebilir kılmaktadır. 
Dervişler olağan zamanların değil, olağanüstü zamanların danışmanı 
olarak iş görür. Diğer taraftan Türkler gelecekte de tarih sahnesinde güçlü 
bir şekilde yer alacaksa, bu derviş tipolojisini yeniden hayata geçirmeleri 
gerekir.

Osmancık romanında Türk tarihinin özellikle de Kayı Boyu’nun kutsal 
bir misyonla ilişkilendirilme biçimi, Yeni Turan’da olduğu gibi açık ve net 
biçimde belirtilmese de “üstün” veya “seçilmiş” soy imajı oluşturmaktadır. 
Bu seçilmiş soy, her ne kadar politik icraatlarında diğer soylara karşı özgeci 
bir tutum sergilemiş olsa da, bu hiç de mütevazı bir soy/millet anlayışı 
değildir. Buğra bu sonucu amaçlamış olsun ya da olmasın Osmancık romanı 
son tahlilde soylar arasında hiyerarşi olduğu yönündeki anlayışı, soy kibrini 
besleyen bir metin görünümündedir. Bu, soy vurgusunun romanda diğer 
tüm ilkelerden ve değerlerden fazla vurgulanmış olması, soyun görünüşte 
tüm insanlık için yüce olan mefkûrenin/ülkünün/ideallerin tek aracı gibi 
sunulması değerler hiyerarşisinin bulanıklaşması diğer bir ifadeyle amaç 
ile aracın yer değiştirmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

73  Adıvar, Halide Edib, Yeni Turan, İstanbul, Can Yayınları, 2014, s. 36-7. 
74  Adıvar, s. 37-8.
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Bu çözümleme Osmancık romanında Osmanlı’nın kurucu değerleriyle 
ilgili son noktayı koyma iddiasına sahip değildir. Romanda değerlerin 
çoklu akıntısına dikkat çeken yeni çözümlemeler yapılması gerekir. Ancak 
naif bir farklı çözümleye burada yer verebiliriz.

Makalenin başında epigraf olarak kullandığımız alıntıya, Osman Bey’in 
Orhan Bey’e vasiyetine dönelim: “[K]imse sana Tanrı’nın buyurmadığı bir 
söz söylerse, sen onu kabul etme. Aslını bilmezsen Tanrı’nın ilmini bilenlere 
sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Hakkı gözet. İtibarın hep bilginlere, 
zanaatkârlara olsun. Askerin hep önünde git”.75 Bu cümleler okuyucuya 
Osmanlı’nın kuruluş gayesinin dini, îmanı ve hakkı temsil olduğunu 
söyler. Türklükle, Oğuzlukla, Kayılıkla ve Osmanlılıkla ilgili göndermeler 
özsel değildir. Nasıl Şeyh Ede Balı’nın kızı Malhun Hatun Osman için 
Zümrüdüanka oldu ise Yarhisar Tekfurunun kızı Holofira (Nilüfer Hatun) 
da Orhan Bey’in Zümrüdüanka’sı olacaktır. Buğra tarihsel Zümrüdüanka 
anlatısına küçük bir müdahalede bulunur. Masaldaki “Kaf Dağı” tek bir 
dağ olmaktan çıkıp, romanda bir sıradağa dönüşür: “Kaf Dağları uzar 
gider. Ve, her yolcusuna bir Zümrüdüanka gerektir”.76 Böylece Şeyh Ede 
Balı’nın kızı ile Yarhisar Tekfurunun kızı arasında fark kalmaz.

Buradan hareketle, Osmancık romanında Tarık Buğra’nın ancak 
dikkatli okuyucuların fark edebileceği zor bir işi başardığını söyleyebiliriz. 
Osmanlı, çekirdek insan unsuru Türk ve Müslüman olan, faklı milliyet ve 
inançları da bünyesinde bulunduran bir imparatorluktur. Her imparatorluk 
gibi Osmanlı İmparatorluğu da çoklu/çoğulcu kimlikler (dinî, millî, vs.) 
üzerine kurulmuştur. Bu çoğulcu yapıyı bir arada tutabilmek için de 
çoğulcu anlatılara ihtiyaç vardır. Yazar bu çoğulcu anlatıları karşı karşıya 
gelmekten kurtarmanın imkânını, çatışan anlatılara aynı sayfalarda yer 
vermemekte bulur. Bu durum bir strateji ya da bir samimiyetin göstergesi 
olarak okunabilir. Böyle konularda hüküm vermek, kolaya kaçmak olabilir. 
Buğra hakkında kolay hüküm verebileceğimiz bir edebiyatçı olmadığı 
notunu düşerek yazıyı sonlandırırken, yorumu açık bırakabiliriz. Edebiyatı 
kimlik inşa aracı gördüğü gibi, aynı zamanda edeplenme aracı olarak da 
gören Buğra’yı okumaktan bize düşen nasip belki de budur.

75  Buğra, 2018, s. 368.
76  Buğra, 2018, s. 290.
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Kırgız Şair Alıkul Osmonov’un 
Hayatı ve İlk Dönem 

Eserlerine Dair

About The Life And First Period Works Of Kyrgyz Poet Alıkul Osmonov 

Kemal GÖZ*

Öz

Kırgız yazar ve şairler 1934 Yazarlar Birliği Kurultayı’nda alınan kararlarla 
toplumcu gerçekçi ideoloji doğrultusunda halkın kendine gelecekle ilgili 
örnek bulabileceği eserler vermişlerdir. Kırgız edebiyat tarihi içinde kalemi 
kuvvetli birçok önemli şair yer almaktadır. Alıkul Osmonov bu şairler arasında 
yer alsa da onu diğer şairlerden ayıran farklılıklar şairin eserlerinde göze 
çarpmaktadır. Bu farklılıklar şairin içinde bulunduğu dönemin şartları 
itibariyle birçok eleştiriye maruz kalmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada 
Alıkul Osmonov’un Kırgız edebiyatında kendine yer bulan değişikliklerin 
oluşumuna sebep olan durumlar ve onun eserlerine yapılan eleştiriler ele 
alınmaktadır. Yazarın ortaya koyduğu eserler ve dönemin şiir anlayışı 
arasında yapılan kıyaslamalarla Alıkul Osmonov’un edebî görüşü gözler 
önüne serilmiştir. Osmonov’un eserlerinde yaşadığı dönemin sanat 
anlayışının dışında bir bakış açısının yer aldığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alıkul Osmonov, Kırgız edebiyatı, Aalı Tokombaev, 
Toplumcu Gerçekçiler, Sovyetler Birliği.

Abstract

Kyrgyz writers and poets, with the decisions taken at the 1934 Writers’ Union 
Congress, gave works that the public can find as an example for the future in 
line with the ideology of socialist realism. There are many important poets 
in the history of literature Kyrgyz. Although Alikul Osmonov is one of these 
poets, the differences that distinguish him from other poets stand out in 
the poet’s works. These differences caused the poet to be subjected to many 
criticisms in terms of the conditions he was in. In this study, the situations 
that caused the formation of changes in Alikul Osmonov’s Kyrgyz literature 
and the criticisms of his works are explained. The literary view of Alikul 
Osmonov was shown by comparisons between the works put forward by the 
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author and the poetry understanding of the period. In Osmonov’s works, it 
was observed that there was a point of view other than the art understanding 
of his period.

Key Words: Alikul Osmonov, Kyrgyz literature, Aali Tokombaev, Socialist 
realists, The Soviet Union.

Giriş

Alıkul Osmonov, günümüz Kırgızistan’ında ve Kırgız halkında karşılığı 
olan nadir kalemlerden biridir. Kırgız halkında bulduğu karşılık 
Osmonov’un sanatında neyi doğru yaptığının araştırılması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Alıkul Osmonov’la aynı dönemde yaşayan çağdaşı şair 
ve yazarların birçoğu unutulmuştur. Yine o dönem edebiyat dünyasında 
Kırgız edebiyatının klasiği olarak gösterilen yazar ve şairler de ortaya 
koydukları eserlerdeki sanat nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmektedir. 
Osmonov’un poetikasını değerli kılan ve Kırgızca konuşan kitlelerde 
şahsına yöneltilen teveccühün nedeni bu yüzden önemsenmelidir. 

1914 yılında Çüy bölgesine bağlı Kaptal-Arık’ta dünyaya gelen Alıkul 
Osmonov küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, yetimhaneye verilmiştir 
(Cigitov 2006a: 73). Yetimhanede büyüyen şairin bir kız kardeşinin olduğu 
bilgisi de vardır. Osmonov 1929-1933 yılları arasında Frunze Teknik Eğitim 
Okulunda eğitim almıştır. Öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlayan 
şairin 1935 yılında Tandagı Irlar, 1937 yılında Cıldızduu Caştık, 1937 
yılında Çolponstan, 1945 yılında Mahabat, 1946 yılında ise Cangı Irlar ve 
Baldar Üçün adlı şiir kitapları yayımlanmıştır (Sıdıkbekov 1954: 5). 

Osmonov’u çağdaşı yazarlardan farklı kılan ölümü üzerinden yıllar 
geçmiş olmasına ve birçok nesil değişimi yaşanmasına rağmen Kırgız 
halkı arasındaki bilinirliğini korumasıdır. Osmonov’un tamamı olmasa 
da kaleme aldığı şiirlerinden bazıları hâlâ ezberlerdedir. Şairin Kırgızca 
konuşan kitlelerde bulduğu karşılığın sebebi ne idi? Bunun anlaşılabilmesi 
için Osmonov’un yaşadığı devrin özel koşullarının altını çizmek 
gerekmektedir. 

1. Yaşadığı Dönemin Edebî Görüşü

Toplumcu gerçekçiliğin temel prensipleri resmî olarak 1934 yılında 
karara bağlanmıştır. Bu tarihten sonra kaleme alınacak eserleri 
derinden etkileyecek bir şablonun da yazarların önüne sürüldüğü kongre 
kararlarından sonra Sovyetler Birliği sınırları içindeki edebiyat tek bir 
merkeze bağlanmış ve sıkı bir devlet kontrolüne geçmiştir. Yapılmış birçok 
farklı tarif olsa da özetle toplumcu gerçekçilik “Olması gerekeni göstermek” 
şeklinde özetlenebilir. Var olan gerçekliğin bir şey ifade etmediği, asıl 
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olanın gelecekten gelen ışıkla aydınlatılacak olan gerçeklik olduğu savı, 
var olanın yerine olması gerekeni tarif eden bir gerçeklik anlayışını ortaya 
çıkarmıştır. Bu dönemde edebiyatla ilgili alınan bir diğer önemli karar da 
kişisel deneyimlerin değersizliği ve sanatın amacının ne olması gerektiğine 
verilen cevaptır. 

“Başından geçen deneyimlerin benim için ne anlamı var?”

“Bu eser hayatıma hangi yönde etki etti, beni ne açıdan zenginleştirdi?” 

Yukarıdaki iki soruyu kendisine soran toplumcu gerçekçi eleştirmenler 
birinci sorunun cevapları arasında yer alan ferdi edebiyata nefret 
derecesinde karşı çıkmıştır. Bireyin iç dünyası, bireyin şahsi deneyimleri, 
bireyin kendi geleceğine dair hayalleri vs. Bunların tamamı toplumcu 
gerçekçi eleştirmen tarafından topluma faydası olmayan burjuva kalıntısı 
gereksiz ayrıntı olarak görülmüştür. Doldurması gereken bir sürü boş 
zamanı olan burjuva ancak bu gereksiz ayrıntılarla ilgilenirken ve insanın 
kötü yanlarını bıkıp usanmadan işlerken merkezine toplumu alan 
toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk işi insanı yüceltmek olmalıydı. Ayrıca 
ferdiyeti merkeze alan edebiyat; insanın kötü yanlarını yansıtan, onu 
kurnaz, çıkarcı, yalancı vs. olarak gösteren bir yapıdaydı. İnsanoğlunun 
zayıf yönleri üzerine odaklanarak ortaya bir tiksinti edebiyatı çıkaran 
ferdiyetçi edebiyatın devrimin merkezine insanı alan Komünizme 
hizmet etmesi imkânsızdı. Devrim, işçi sınıfının üzerinde yükseliyordu. 
İnsanların devrimi sahiplenebilmeleri için örnek şahsiyetleri ön plana 
çıkarmak zaruriydi. İnsanın yalancılık, kurnazlık, bencillik, düzenbazlık ve 
benzeri özellikleri vardı, ama aynı zamanda inandığı değer uğruna ölüme 
koşmak, bir düşküne fedakârlıkla yardım etmek, ulvi bir amaç için gece 
gündüz çalışarak karşılığını beklememek gibi iyi özellikleri de vardı. Bu 
yüzden eleştirel gerçekçilik esasına dayalı edebiyat ve şahsi deneyimlerin 
yansıtıldığı sanata Sovyetlerde müsaade edilmemiştir. Alıkul Osmonov’u 
çağdaşlarından farklı kılan ise misal olarak:

“Doğrusu bu ya, ömür ne kadar kısa ne kadar az

Takdir bu süresinden fazla olamaz

Azlığına üzülüyorsun da neyse!

Başımı döndürüyor ok gibi hızlı gidişi

Daha dün karşıdaki kırda yok idi

Nereden çıktı boz at binmiş otuz yaş” (1944) (Osmonov 1984: 42). 

şeklinde şiirler yazmasıydı. Ortaya koyduğu eserlerin tamamında olmasa 
da misaldeki şiirine benzer yapı Osmonov sanatında vardı. Örneği verilen 
“Otuz Caş” şiiri 1945 yılında basılan Mahabat adlı şiir kitabına alınmıştı. 
Yani II. Dünya Savaşı’nda zaferle ayrılan Stalin’in gücünün dorukta 



168

Kemal GÖZ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

29
: 1

65
-1

87

olduğu, bütün Sovyet insanının “Babamız Stalin” dediği bir dönemde 
okurlarla buluşmuştu. Edebiyatta Jdanov’un doğruları bu şiirle temelden 
çelişiyordu. Bir Sovyet insanı gençliğin gidişinden, ölümün yaklaşmakta 
olduğundan ya da ömrün kısalığından çok bu ömrün Sovyet ülküsü 
doğrultusunda harcamak için motive edilmeliydi. Bu durumun Kırgız 
edebiyatından farklı yıllarda kaleme alınmış birçok örneği vardır. Aalı 
Tokombaev’in farklı yıllarda kaleme aldığı şiirlerinin muhtevası bahsi 
geçen konuya misal olarak gösterilebilir:

“Halk için yol cehennem de olsa geçmek gerek

Halk için dipsiz denizlerden geçmek gerek

Halk için kör, çolak, sağır olup 

Halk için su serpmiş gibi sönmek gerek” (1943) (Tokombaev 2015: 16).

***

“Yaşasın Leninizm yeniş yolu 

Yok olsun karanlığın kıskanç yüzü 

Yolunda Ekim’in fakir düşüp

Yetişsin muradına uzayan yolu…” (1924) (Tokombaev 2015: 6). 

***

“Çalkar1 benim koca göl gibi dalgalanan

Güç alırım ben emekçi halkımdan

Biz düşmanı yenip ileriye basacağız

Komünist partinin ardından” (1925) (Tokombaev 2015: 8). 

Bu tür şiirlerin sayısını olabildiğince çoğaltmak mümkündür. Osmonov’un 
üzerinde taşıdığı bazı özellikler ve kısa hayatında meydana gelen keskin 
dönemeçler şairin sanatının olgunlaştığı dönemde çağdaşlarından farklı 
bir kaleme sahip olmasına neden olmuştur. 

Bununla ilgili söylenebilecek en önemli hususiyet Osmonov’un 
çağdaşlarına göre Rusçayı çeviri yapacak kadar iyi bilmesidir. O dönemde 
Kırgız entelektüelleri arasında Rusçayı iyi derecede bilen kalem sayısı azdı. 
Yazarlar yeni yazı dili hâline getirilen Kırgızcada, çağdaş anlamda edebî 
türlerde eserler vermek için örnek alabilecekleri bir hafıza olmadığından 
dolayı Tatar, Kazak ve Özbek münevverlerinin eserlerini örnek almaları 

1  Aalı Tokombaev’in gazete muhabirliği yaptığı sırada kullandığı takma adı. Çalkar namlı muhabirin 
zenginler ve mollaların iş birliği ile çevirdiği bir işi gazetede yazması nedeni ile habere konu olan 
zenginler tarafından aranması üzerine saklanması için verilen tavsiyelere uymayarak gazeteye bu şiiri 
yazmıştır (Artıkbaev 2003: 68). 
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konusunda uyarılıyorlardı (Cigitov 1991: 109). Rusça Osmonov’a örnek 
alabileceği koca bir edebiyatın kapılarını açmıştır. Özellikle “üstadım” 
dediği ünlü Rus şair Puşkin’in sanatına hayran olan Osmonov, on beş 
yaşındayken Puşkin’in Zimniy Veçer: Kış Akşamı adlı şiirini Kırgızcaya 
çevirmiş, 22 yaşındayken ise V. V. Veresaeva’nın Puşkin’in Hayatı adlı 
eserini Rusçadan tercüme etmiştir (Osmonov 1965: 5; Osmonov 2014: 
584). Bununla ilgili altı çizilmesi gereken bir diğer hususiyet de büyük 
Rus şairini örnek almasının Osmonov’un lisanını, poetikaya bakışını 
ve sanatında yansıttığı düşünce ve hassasiyetleri etkilemiş olmasıdır. 
Osmonov’un şiirlerini yazdığı karalama defterleri birçok defa değiştirilmiş, 
üstü çizilmiş ve üzerinde ciddiyetle durulduğu belli olan şiir taslaklarıyla 
doludur. Ancak başlangıç dönemi Kırgız yazarları arasında edebiyatın 
ciddiyet isteyen bir iş olması ile ilgili bazı yazarların hatıraları tersini 
göstermektedir. Örneğin; Aalı Tokombaev, “Tutkun Marat” adlı poemasını 
Moskova yolunda trende yazdığını, iki üç gün içinde kaleme aldığı poemayı 
bir daha okumadan ve üzerinde bir düzeltme yapmadan baskıya verdiğini 
“İlk yazdığım hâliyle basıldı.” cümleleri ile anlatmaktadır (Cigitov 1991: 
112). 

Resim 1. Ölümünden sonra bulunan çalışma defterlerindeki şiir 
çalışmaları (Cusupov 1980: 97).
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Yine başlangıç dönemi yazarlarından Kubanıçbek Malikov yakın 
arkadaşı Coomart Bökönbaev’le ilgili hatıralarında Kızıl Kırgızstan 
gazetesinde çalışmaya başladıktan sonra her sayıda hızla karaladıkları 
yazıları kimsenin müdahalesi olmadan istedikleri gibi yayımladıklarını, 
Coomart Bökönbaev’in 8 Mart dünya kadınlar günü için yazdığı “Cibek 
Saamay” adlı bir poemayı iki saatte yazdığını ve üzerinde herhangi bir 
düzeltme yapmadan yayımlattığını anlatmaktadır (Cigitov 1991: 112).

Osmonov, edebiyata bakışı yönüyle çağdaşı olan birçok kalemden 
ayrılmaktadır. Ancak ortada toplumcu gerçekçi edebiyatın esasları varken 
şairin şahsi yaşantısını ve terennüm ettiği duyguları şiire yansıtmasının 
üzerinde durulması gereken iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi anne-
baba sevgisi olmadan yetimhanede büyüyen Osmonov’un yaşadığı dönemin 
vebası sayılan verem hastalığına yakalanmasıdır. Şair, 35 yaşında sanatının 
en verimli çağında verem nedeni ile ölecektir. İlk gençlik dönemlerinde ve 
Teknik Eğitim Fakültesinde okuduğu yıllarda bakımsızlık ve parasızlıktan 
dolayı zor günler geçiren Osmonov, hayatının ileriki yıllarında da kendisini 
derinden etkileyecek olan bu hastalığı sebebiyle geçirdiği zor günlere A. 
Tokombaev hatıralarında:

“Alıkul’u bu halde görünce çok üzüldüm, bu anı hiçbir zaman 
unutamam. Avurtları çökmüş, mazmun ve bedbaht bir yüz, üzerinde 
artık iyice eskidiği belli olan elbiseler... Bu hâldeki bir öğrenci... 
Açlıktan olsa gerek, boynu önüne eğilmiş... Hastalığından dolayı 
derslere katılamadığını söyledi. “Bana yardım edecek kimsem yok, 
Karakol’da uzaktan akrabalarım olacaktı, onların yanına gideyim 
demiştim...” dediği hâlâ aklımda. Aradan bir ay geçti geçmedi Alıkul 
yeniden geldi, durumu bir ay önceki halinden kötü olmasa da iyi 
de değildi. Yüzü daha da zayıflamış, gözleri içine çökmüştü. “Bana 
yardım edecek, elimden tutacak kimsem yokmuş, artık ne yaparım 
bilmiyorum” dedi... Biz, Kalim Rahmatullin, Mukambet Dögdurov, 
Ömürkul Cakişev aramızda anlaşıp Çabuul’da Alıkul’a yok yerden 
bir iş bulduk.” (Cigitov 2006a: 78).

satırlarıyla tanıklık etmektedir. Şair, “Cazuuçuluk Bayanım” adlı 
makalesinde Aalı Tokombaev’in kendisine yaptığı bu iyiliği asla 
unutamayacağını ve Çabuul dergisinde işe alınmasının hayatında bir 
dönüm noktası olduğunu yazacaktır (Osmonov 1990: 91).

2. Karşılıksız Aşkı, Mutsuz Evliliği ve Çocuğunun Ölümü

Türk edebiyatında da benzerlerine rastlanılan “şairin aşkı” konusuna 
verilebilecek en bilinen örnek Sezai Karakoç’un (1933) Muazzez Akkaya’ya 
duyduğu aşktır. Karşılıksız kalındığı bilinen bu aşk, şairin sanatına da etki 
etmiş ve Türk edebiyatı literatürüne giren efsanevi şiir “Monna Rossa”nın 
yazılmasına vesile olmuştur:
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“Ki ben, Monna Rosa, bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında.

Hayatla doldurur bu boş yelkeni

O mâsum bakışlar... Su kenarında

Ki ben, Monna Rosa, bulurum seni.” (Karakoç 1998: 17).

Yine Nazım Hikmet (1902-1963) ve Piraye Hanım arasında geçtiği 
bilinen aşk da edebiyat tarihlerinde çok anlatılan bir konudur. Piraye 
Hanım’la evlenen ancak hapishane hayatı yüzünden karısının yanında 
bulunamayan şair her akşam 21-22 saatleri arasını karısına şiir yazmaya 
ayırmış, ayrılığın ve aşkın “şair bir kalp” üzerinde oluşturduğu hisler “Saat 
21-22 Şiirleri”nde yerini bulmuştur:

“Ne güzel şey hatırlamak seni: 

Ölüm ve zafer haberleri içinden,

Hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken…” (Hikmet 2008: 46)

Nazım Hikmet’in üç dizede oluşturduğu bu duygu yoğunluğunu ve 
sarsıcılığı bir romanda ya da hikâyede sağlayabilmek için çok daha hacimli 
bir çalışma gerektiği açıktır.  

Resim 2. Bedri Rahmi Eyüboğlu

Çok bilinen örneklerden birisi de Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) ve 
Mari adındaki Ermeni bir kadın arasındaki aşktır. Mari’nin tüberkülozdan 
ölmesi Eyüboğlu’nun bu aşk esnasında evli olması gibi sebepler şairi 
ziyadesiyle sarsmıştır:
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“Daha nem olacaktın bir tanem

Gülen ayvam, ağlayan narımsın” (Çelik 1996: 76).

Şairlerin yoğun duyguları yaşama biçimleri sıradan insanlarınkinden 
farklı olmasa da bunu yansıtmada gösterdikleri maharet ortaya unutulmaz 
eserlerin çıkmasına vesile olmaktadır. 

Alıkul Osmonov’u gerçek hayatta gören çağdaşlarının anlatımı şairin 
yüzünün çirkin karakterinin ise sükûti olduğu yönündedir (Cigitov 2006a: 
80). Küçük yaşta verem hastalığına yakalanması ve yetimhane şartlarında 
kendine yeteri kadar bakamaması gibi hususlar bu durumun ortaya 
çıkmasında etkili olmuş olabilir. Ancak Osmonov’un üretkenliğinde tesirli 
bir dönüm noktası olması sebebiyle Ayday Cigitalieva adındaki genç kıza 
duyduğu aşk önemlidir. Genç kızın Osmonov’un aşkını cevapsız bırakması 
yazarın kendi kaleminden çıkan “Cazuuçuluk Bayanım” adlı makalesinde 
de yerini alacak kadar önemli bir ilham sağanağı sebebi olmuştur. Şair 1937 
yılında Moskova’ya gidiş ve dönüş yolunda Şoto Rustavelli’nin Colbors 
Terisin Kiygen Baatır (Kaplan Derisine Bürünmüş Kahraman) adlı 
destanını çevirme konusunu düşündüğünü, 1938 yılının mayıs ayından 
itibaren destanı çevirmeye başladığını anlatmaktadır. 

    

Resim 3: Ayday Cigitalieva  Resim 4. Alıkul Osmonov

“Bu ayın içinde ömrümdeki ilk aşkım Ayday Cigitalieva ile ayrıldım. 
Bu ayrılığın sebebini hâlâ bilmiyorum. Kendi kendime ‘Bu acıyı 
şiirle bastırmak gerek, kendimi bütün Kırgız halkına tanıtmam 
gerek…’ diye düşündüm ve bütün gücümle destanı çevirmeye 
koyuldum. Çevirme işinden ayrılamıyordum, geceler boyu bu çeviri 
ile uğraşıyordum.” (Osmonov 1990: 92).
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Neticede Şoto Rustavelli de bir kadına âşık olduğu için bu destanı 
kaleme almıştı. Osmonov’un destanda kendini anlatan duyguları bulduğu 
ve çevirmeye karar verdiği bilinmektedir. İki yıl boyunca uzun saatleri bu 
çeviriye hasreden şair 24 yaşındayken çeviriyi tamamlamıştır (Cusupov 
1980: 48). Ancak çevirinin yapılma sebebi olan Ayday Cigitalieva bu 
çeviriyi okuyamamıştır. Ailesinin kararı ile bir evlilik yapan genç kız, zor 
bir doğumdan sonra hastanede hayata gözlerini yummuştur:

“Çevir gözünü güzel aya

Sen de güzel olursun

Gülme bu gece bize 

Ayday2 güzel olursun.”

Nitekim Osmonov şiirinde ve çevirdiği eserlerde “Ayday” benzetmesini 
ziyadesiyle kullanmıştır. Ayrıca 1949 yılına ait el yazması günlüklerinde 
ölmeden bir yıl önce Ayday için kaleme almış olduğu bir şiir bulunmuştur 
(Cusupov 1980: 61). 

Resim 5.  Ayrıldığı karısı Zeynep Sooronbaeva

1941 yılında Moskova’da tanıştığı Zeynep Sooronbaeva ile evlenen 
Osmonov’un bu evlilikten dünyaya gelen kızı Cıpar hayata ancak on beş 
gün tutunabilmiştir Cıpar’ın dünyadan ayrılışı Osmonov’u derinden 
etkileyecek ve geçirdiği ağır üzüntü hastalığının nüksetmesine neden 

2  Day Kırgızcada eklendiği isme “gibi” anlamı katan bir ektir: Ay-day “Ay gibi”. 
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olacaktır. Hayata küsen şairin karısı ile arasına da soğukluk girmiştir. Çift, 
Cıpar’ın ölümden sonra 1942 yılında ayrılmıştır:

“Gitti bebek daha şimdi buradaydı, 

Işığı tanıyıp yenice uyanmıştı.

Dipsiz mezarın bir karış ucu gitmedi,

Arsızdır, ah mezar utanmaz bundan

Var olsa keşke yaşlanınca görecekleri,

Sağ olsa keşke gençliğin yeni sancakları.

Ömür önümüzde yarın için tevekkül,

Ölmese keşke başkalarının bebekleri!” (1944, Koysarı)3 (Kallimci 2002: 
182). 

Âşık olduğu kadının ölümü, mutsuz evliliği ve Cıpar’ın dünyaya ancak 
on beş gün tutunabilmesi gibi sebepler Osmonov’un kaleme aldığı şiirlerine 
de yansımıştır. Şairin bu dönemde yazdığı şiirler karamsar bir ruh hâlinin 
izlerini taşır: 

“Bahar bu, aman dikkat rüzgâr üşütmesin

Çok durmayacak bu kara bulutlar 

Bütün yükünü ben üzerime alayım

Sen dert çekme ben çekerim Ata Yurt.” (Osmonov 1984: 214)

dizeleri ile Kırgız insanı arasında en bilinen şiirlerin şairi olma özelliğine de 
sahip olan Osmonov, çağdaşı yazar ve şairlerin birçoğundan entelektüellik 
yönü, özellikle Rusçayı iyi bilmesi ve sanata bakış yönüyle de ayrılıyordu. 
Ölümünden beş yıl önce yayımlanan şiir kitabı Mahabat’da şairin Toplumcu 
gerçekçi edebiyatın esaslarını bir kenara bırakarak ölümün yaklaştığı son 
yıllarında hissettiği gibi yazmak istediği açıkça görülmektedir.

4. Şiirlerine Yapılan Eleştiriler

Sadece Kırgız edebiyat dünyasını değil Sovyetler Birliği bünyesindeki 
cumhuriyetlerin tamamında edebiyatı derinden etkileyecek olan “Zvezda 
ve Leningrad Dergilerine Dair Rapor” başlığıyla Pravda’da bir yazı 
yayımlanır (Göz 2020: 542). Stalin’in sağ kolu Sovyet ideoloğu Jdanov, 
Mihail Zoşenko’nun (1894-1958) 1946 yılında Zvezda dergisinde 
yayımlanan “Maymunun Serüvenleri” adlı kısa hikâye üzerine Zoşenko ve 

3  Böbökkö şiirinin orijinal metni için bk. Osmonov, Alıkul “Böbökkö” Çıgarmalar Cıynagının Üç 
Tomdugu I- Tom Irlar, Poemalar. Frunze: Kırgızstan Basma Evi s. 34.
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tanınmış Sovyet şairi Anna Ahmatova’yı (1899-1966) konu alan yazısında 
iki sanatçıyı da ağır bir şekilde eleştirecektir. Hiciv türündeki “Maymunun 
Serüvenleri” adlı hikâyeyi Sovyet insanını aşağılamak, yazarını da kimseye 
gereği olmayan küçük ayrıntıları sanatına konu etmekle suçlayan Jdanov, 
Anna Ahmatova’yı da şahsî deneyimlerini sanatına konu ettiği için ağır bir 
şekilde eleştirir (Jdanov 1996: 21).  

Jdanov’un bu yazısı birliğe bağlı cumhuriyetlerin edebiyatlarında 
hemen etkisini gösterir.

Kırgız eleştiri tarihine geçen ve ibretlik olarak sıkça atıfta bulunulan 
Midin Alıbaev (1917-1959) imzalı “Maanisi Cok Mahabat” (Alıbaev 1946) 
adlı tenkit makalesi, 1937-38 aydın kıyımından beri sakin bir dönem 
geçiren Kırgız edebiyatçıları arasında yaşanacak olan derin tartışmaların 
fitilini ateşler: 

“Maanisi Cok Mahabat

Geçenlerde ellerine aldıkları bir şiir kitabı hakkında tartışan iki 
gence tesadüf ettim. Birisi Kızıl Orduya yeni katılmış genç bir 
subay diğeri ise ortaokulda öğretmen olarak çalışıyormuş. 

Hararetle üzerinde tartıştıkları kitap Alıkul Osmonov’un 
“Mahabat” adlı şiir kitabı çıkmasın mı!

– Şair dediklerimizin hepsi böyle yazıyorsa şiir sanatının vah ki 
vah haline, dedi asker olan delikanlı.

– Gerçek anlamına bakmadan gözünü kapatarak kafiyeyle 
çiziktirip bir şeyler yazmak şiir mi oldu şimdi? 

‘Bu da doğru, akşamüstü, sabahleyin

Kusursuz sakinlik ile vakit geçiririm.

Yem arayıp dolaşan beyaz barçın gibi 

Evime iki-üç satır şiir bulup getiririm.”

diyor şair. Kendisini karanlık gecelere hapsediyor, kederli ve 
yapayalnız olduğunu söylüyor. Bizim şairlerimiz, yazarlarımız 
emekçi halkımızın içinde, onlarla beraber çalışıp onlarla beraber 
gülerken, Sovyet halkının emeklerini, kahramanlıklarını ve 
yaşayışlarını eserlerinde gösterirken, Osmonov ne yapıyor? 
Paltosunun yakalarını kaldırmış, beli bükülmüş, su kenarlarında 
keyifsizce oturmuş okuyucularımızın bir kulağından girip 
diğerinden çıkacak şiirler yazıyor. İçinde yaşadığı emekçi toplumun 
hayatından kendini tecrit edip kendi kendine mırıldanıyor, faydasız 
düşünceleri işte böyle gereksiz şiirlerde ortaya çıkıyor:   
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 “Suçu yok “aşk” gibi parlar

Gençlik benden ölünce ancak ayrılır

En sonunda ayrılığın silüeti

Ta uzaktan daha güzel görünür” ( “Sevgi” 17. sayfa, “Gençliğe”).

Bu şiirlerin Sovyet gençlerinin kulağına hoş gelmesinin imkânı var 
mı? Memleketteki ihtiyarları bile gençlik günlerine geri döndüren 
yaşadığımız Stalin döneminde, neşeyle dolu şu zamanda nedir bu 
karamsarlığın sebebi, ne olduğunu bilmiyorum ama bu şiirlerde 
kaygı, esef imgeleri ile dolu karamsar mesajlar vermek hayırlı bir 
düşünce değil.

“İnsana” adlı şiiri ise şöyle:

İnsanı insan misafir eder

Saygı duyarmışsın

Yakın dostları, arkadaşları

Toplarmışsın

İyi dileğe, temiz niyete

Kıyamazmışsın

Beyaz sofra üstünde

İçten gelerek eşini dostunu

Yiyin, aman için diye 

Zorlarmışsın 

Öyle yapsan da hayata 

Sığamazmışsın

Kara yerin dibine 

Birbirini gömüp 

Ağlarmışsın

 Nedir şimdi bu? İnsanın insana saygı göstermesinde hiçbir 
sıkıntı yok. Sovyetler Birliğinde insanların birbirine saygı 
göstermesi, iyi niyetle yardımlaşmaları yasadışı bir iş değil. Ama 
Osmonov bunları söyledikten sonra şiirinin sonuna: “Hayata 
sığamazmışsın”, ve: “Birbirinizi kara yere gömüp ağlarmışsın” 
dizeleriyle vermek istediği mesaj nedir? Osmonov “felsefesine” 
saplanıp kalıp kederden ve üzüntüden başka bir şey yazamaz mı…
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Bize Sovyetler Birliğini ve yaşadığımız devri güzel gösteren, 
görkemle betimleyen ve ideolojik açıdan düzgün eserler lazım. 

Sovyet edebiyatının gençlerimize moral vermesi, emeğimizi 
kutsallaştırması ve mücadelenin üzerine gençlerimizin cesaretle 
gitmesini sağlaması lazım.” (Alıbaev 1946).

Bir toplumcu gerçekçi eleştirmenin Stalin’in hayatta olduğu yıllarda 
yazının başında da belirttiğimiz iki soruyu sorması sıradandı:

“Başından geçen deneyimlerin benim için ne anlamı var?

Bu eser Sovyet insanının hayatına hangi yönde etki etti, Sovyet insanını 
ne açıdan zenginleştirdi?” 

Yukarıda sadece bir bölümü alınan “Maanisi Cok Mahabat” adlı 
yazısında Midin Alıbaev Osmonov’un şiir kitabını okuduktan sonra şaire 
şahsi tecrübelerinin, korkularının ve sevinçlerinin Sovyet toplumuna ve 
Sovyet insanına ne kattığını sormuş ve cevapları kendisi vererek Osmonov’u 
eserinde Jdanov doğrularına karşı çıkmakla suçlamıştır. 

1948 yılında Sovettik Kırgızstan gazetesinde Ceenbay Samaganov 
(1915-1980) imzalı “Bir Çıgarmaga Arnalgan Üç Makala Turaluu” (Bir 
Eser İçin Yazılan Üç Makaleye Dair) (Samaganov 1990: 64) adlı yazı ile 
Samagonov da tartışmaya dâhil olur. 

Samaganov yazısının başında Mahabat (Aşk) adlı şiir kitabının 
yayımlanmasıyla kitaba ve şairine dair üç makalenin künyelerini verir. 
Bunlar Temirkul Ümötaliev’in (1908-1991) kaleme aldığı “Alıkul Osmonov” 
adıyla Leninçil Caş (Leninci Gençlik) gazetesinde çıkan yazı, Yasir Şivaza 
(1906-1988) ve Kaysın Kuliev (1917-1985) imzası ile Sovestskaya Kirgiziya 
gazetesinde “Alıkul Osmonov” adıyla yayımlanan yazı ve nihayetinde Midin 
Alıbaev’in kaleme aldığı “Maanisi Cok Mahabat” adlı yazıdır. Samaganov bu 
yazılardan Ümötaliev ile Şivaza ve Kuliev’in ortaklaşa yazdıkları makaleleri 
aynı kalemden çıkmışçasına sadece Osmonov’u övmek için yazılmış diye 
eleştirirken duruşunun daha yakın olduğu Alıbaev’in makalesinde de 
Mahabat ve şairiyle ilgili az da olsa olumlu bir motif bulunmamasını tenkit 
eder. 

Bir Çıgarmaga Arnalgan Üç Makala Turaluu (Bir Eser İçin 
Yazılan Üç Makaleye Dair)

“Temirkul makalesinin hemen başında Osmonov’u bir yarış 
atı gibi içinde bulunduğu gruptan bir anda atağa çıkarak öne 
geçtiğini söyleyip şairin “Suluuga” (Güzele) adlı şiirini misal 
getiriyor:

Ey sevgili yalvarma ben giderken ne olur!

Sen iyiydin, ben seni sevmediğim anlarda
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Hasret, hüsran, ayrılık aşktan yana çok olur,

Otuz yaştan öteye geçilirken sonlarda.

 

Güvercindin gözünü sakınmayan budaktan, 

Unutulan bir anda uçar uçmaz meraktan.

Aşk dediğin elbette sevmek değil dudaktan,

Aşk dediğin ateş püskürtmektedir yürekten.”4 (Osmonov 2015: 
34). 

Temirkul’a göre bu şiir okurların gözlerini açacak, duygularını 
uyandıracakmış. Bu hangi duyguymuş, nasıl bir göz açmaymış? Ne 
duygusu ne görebilmesi! Beyaz güvercin boz şahini bir kere geceletmiş 
sonra da unutmak için uçurup göndermiş bu mu duygu uyandırmak? Böyle 
bir şiirin bizim özgür ve temiz aşkla eğitilmiş gençlerimize vereceği terbiye 
nedir? Şu aşağıdaki dizeye bakalım:

“Sen iyiydin, ben seni sevmediğim anlarda. (Seni yakından 
tanımadığım zamanlarda sen de neşe dolu, hayat doluydun).

Bu nasıl bir söz? Şair gençlerimize her gün başka bir kadına âşık 
olan bir çapkını mı örnek olarak gösteriyor?

Aynı şiirden dört dizeyi daha örnek olarak alalım.

Tatlısınız güzeller, acısınız kederde.

Üzersiniz kandırıp gönle döküp nice nar.

Senin sahip olduğun ipek giysin kadar da,

Tam o kadar kalbinde, yüreğinde bir aşk var.” (Osmonov 2015: 
34).

Alıkul’un şiirini okuduğumuzda “Güzeller” kelimesindeki çokluk eki bir 
kadını değil, birçok kadını işaret ediyor, bunu siz de görüyorsunuz. Peki, 
bu Sovyet kadınlarına iftira değil de nedir?

Görüleceği üzere dönemin eleştiri anlayışı Jdanov’un yazısının etkisiyle 
günümüzden bakıldığında bir hayli abartılı bir yapıdaydı. Bu eleştiri 
anlayışının hâkim olduğu edebiyat içinde “Mahabat” gibi bir şiir kitabı 
yayımlatması Osmonov’un sanatının ikinci dönemi açısından başlı başına 
önemsenmesi gereken bir durumdur. 

4  Şiirin çevirisi Kenan Çarboğa tarafından yapılmıştır. 
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5. Şiirleri

Şairin genç yaşta ölümü, hayatında kaleme aldığı bir eleştiri makalesi istisna 
tutulduğunda kimse ile kavga etmemesi ve içine kapanık bir hayat yaşaması 
zamanın Yazarlar Birliğindeki yazarlar tarafından hem şahsiyetinin hem 
de eserlerinin fazlaca övülmesine neden olmuştur. Ölümünden sonra 
hakkında birçok yayın yapılmış, bu yayınların tamamında şairin hem sanatı 
hem de insani özellikleri fazlaca övülmüştür. Bütün bunlar Osmonov’u 
bir halk kahramanı hâline getirmiş ve Kırgız edebiyatının klasiği olarak 
kabul edilmesine vesile olmuştur. Şairin yeni oluşan Kırgız yazı dilinin 
gelişmesine sağladığı katkı elbette yadsınamaz. Rusçadan ustalıkla 
yaptığı birçok çeviri Kırgızcanın ifade yeteneklerinin çeşitlenmesine katkı 
sağlamıştır. Türkiye’de yapılan yayınlarda da Osmonov çok övülmekte 
“Otuz Yaş” şiirinin Cahit Sıtkı Tarancı’nın “35 Yaş” şiirine benzerliği 
hatırlatılmaktadır. Osmonov’un ilk dönem şiirleri ve şiirlerin sanatındaki 
yeri ile ilgili en acımasız eleştiriler ise Salican Cigitov’un (1936-2006) 
kaleminden çıkan Akındın Eki Ömrü adlı eserde yer almıştır. Kendisi de 
usta bir şair ve Yazarlar Birliği üyesi olan Cigitov özellikle Osmonov’un 
Tandagı Irlar (1935), Cıldızduu Caştık (1937) ve Çolponstan (1937) adlı 
şiir kitaplarına giren şiirlerin birçoğunu eleştirmiştir. 

Tandagı Irlar 1935 yılında basılmıştır. Kırgız dil bilimi ve edebiyatının 
en önemli ismi Kasım Tınıstanov’un (1901-1938) Kırgız gazeteciliğinin 
kurucu isimlerinden Sıdık Karaçev’in (1900-1937), ünlü Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’un babası devlet adamı Törökul Aytmatov’un (1903-1938) Stalin 
dönemi mahkemelerinde işkence ile yargılanarak idam edilme tarihleri de 
1937-38 yıllarıdır. Yirmili yaşların başını yaşamakta olan genç bir şairin 
Sovyetlerin tarif ettiği edebiyatın dışına çıkarak şiirler kaleme alması o 
dönem için düşünülemezdi. Nitekim Kırgız edebiyatını kuran kalemler 
genellikle devlet tarafından belirlenen takvim günleri (8 Mart kadınlar 
günü), Aktüel propaganda konuları, devleti kuranların ya da önemli 
isimlerinin ölüm yıl dönümleri, Sovyetlerle gelen teknolojik yenilikler ve 
sınıflar arası mücadeleyi konu alan eserler kaleme alırdı.

Osmonov’un ilk şiir kitaplarına giren şiirler incelendiğinde yukarıda 
bahsi geçen muhtevada şiirlerin varlığı görülür. Örneğin, “Biz Leninbiz” 
Sovyetler Birliği’nin kurucu lideri V. İ. Lenin’in ölüm yıl dönümü, “Pravda” 
Sovyetler Birliği süreli basın yayın günü, “Bügün 8 Mart” Uluslararası 
8 Mart Dünya Kadınlar günü, “Milliondor” o dönemde her yıl kutlanan 
Uluslararası Gençler ve Çocuklar günü için kaleme alınmıştır (Cigitov 
1998: 33). Bunla beraber “Çong Küyüt” ve “Coldoş Kirov” şiirleri tanınmış 
Sovyet siyasetçileri Valerian Kuybışev (1888-1935) ve Sergey Kirov’un5 
(1886-1934) ölümleri üzerine ağıt türünde yazılmışlardı.

5  Sergey Kirov’un suikast sonucu öldürülmesi Stalin tarafından “büyük terör” olarak adlandırılan idam 
ve sürgün yıllarının başlatılması için bir bahane olarak kullanılacaktır. 
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Pravda şiiri (Osmonov 1935: 44).                 Coldoş Kirov şiiri (Osmonov 1935: 68).

Bahsi geçen dönem İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden 
hemen öncedir. Bu yüzden devletler savaşa hazırlık yapıyorlardı. Kızıl 
Ordu birliklerine katılımı çoğaltmak ve gençlerin askerlik hizmetine kendi 
rızalarıyla vatanlarını korumak için gitmelerini sağlamak edebiyatın önüne 
konulan amaçlardan birisi idi. Bu amaca Kırgız yazar ve şairler de dâhil 
olmuşlardır. Osmonov’un “Tündögü Ün”, “Kızıl Uçkuçtar”, “Cür Katarga”, 
Cangı Uul, “Tap Korgooçu Bolobuz”, “Çapaev (Kırgız Komandirine), 
“Komandir Kırgız”, “Açuuma” vb. Gençleri askere çağıran ve vatanlarını 
korumayı öğütleyen türde şiirlerdi (Cigitov 1998: 34).

Salican Cigitov’a göre Osmonov’un ilk şiir kitaplarına alınan şiirleri iyi 
bir şairden haber verse de sıradan, zaman zaman da kötüdür. Derinliği 
olmayan bazı fikirlerin, sarsıcılıktan uzak, basit kafiyelerle ve hatta bazen 
mantıkî bazı yanlışlıklarla yansıtıldığı bu şiirlerin şairinin 24 yaşından 
daha gün almadığını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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Kızıl Uçkuçktar Şiiri (Osmonov 1935: 19).       Milliondor şiiri (Osmonov 1935: 11). 

Edebiyatta oluşturuculuğun temeli, azığı ya da kaynağı, şairin özel 
hayat tecrübesi, hayattan aldığı dersler değil midir aynı zamanda? (Cigitov 
1998: 43). 

Osmonov’un hayatına yakından bakıldığında, devrin şartları 
değerlendirildiğinde ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda ilk 
dönem basılan şiir kitaplarına giren şiirlerin -partinin edebiyatın önüne 
koyduğu amaçlar dâhilinde yazılmış olsalar bile- istenen seviyede olmaması 
anlaşılabilir. Yeni yazı dili olan Kırgızca ile basılan ilk gazete Erkin Too’nun 
birinci sayısının çıktığı tarih 7 Kasım 1924’tür. Yeni yeni kurulmakta olan 
Kırgız mekteplerinde ders kitabı olarak okutulması için Kasım Tınıstanov 
tarafından kaleme alınan Okuu Kitebi (1924), Okuu Cazuu Bil (1927), Ene 
Tili (1928), Ene Tilibiz (1931) isimli kitapların basıldığı yıllar ile (Göz 2019) 
Osmonov’un ilk şiir kitaplarının basıldığı yıllar arasında kısa bir zaman 
aralığı vardır. Şair, Kırgızistan’da kurulan ilk eğitim kurumlarından birisi 
olan Teknik Eğitim okulunda yeni yazı dili olmuş bir dilde, yüksek eğitime 
sahip olmayan öğretmenlerden aldığı eğitimle mezun olmuştur. Ayrıca 
hastalığı sebebiyle eğitimini bir dönem yarıda bırakmak zorunda kalmış ve 
Çabuul dergisinde işe alındıktan sonra okula devamı mümkün olmuştur. 
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Bütün bu hususiyetlere ek olarak öğrencilik yıllarında basılmış olan şiir 
ya da hikâye kitabı sayısının sınırlı oluşu, kendinden önceki kurucu neslin 
de benzeri sorunlar nedeni ile istenen seviyede eserler kaleme alamaması 
Osmonov’un Rusçaya yönelmesine neden olmuştur. Ancak Osmonov’un 
yaşı itibariyle ilk dönem eserleri bağlamında Rus edebiyatının önemli 
yapıtlarını tam olarak sindirip kalemini güçlendirdiğini söylemek mümkün 
değildir (Cigitov 1998: 44).

Âşık olmadan “aşk” şiiri yazmak ancak kitaplardan öğrenilen ezber ve 
yüzeysel bir bilgiyle yapılabileceği için bu bilgiyle kaleme alınan eserin 
tesiri de biçim olarak mükemmel olsa bile içinde ihlaslı bir azabın getirdiği 
tecrübe olmadığından dolayı yüzeysel olur6.

Edebiyatta yaşanılan çevrede muazzam sosyal felaketler ve geniş halk 
kitlelerinde olağandışı bir hareketlilikle beraber bireyin iç dünyası ve 
düşüncelerinin bunlardan etkilenerek değişme sürecini yaşaması ve bu 
süreç sonunda ortaya çıkan “şey”in kişi tarafından benzersiz bir şekilde 
açılarak yansıtılması oluşturuculukla yakından ilgilidir (Borev 2002: 186). 
Bu mesele ile ilgili olarak Maksim Gorki, kendine tesir eden duyguları iç 
dünyasında işleyip bunu bütün insanlığın dikkatini çekebilecek bir forma 
sokabilen kişi eğer bu formu orijinal olarak kendine has bir kalıpta inşa 
edebilmişse ona oluşturucu denir, demektedir (Cigitov 1998: 45).

Konuya dair Aleksandr Tvordovskiy’in (1910-1961) “Soba Tamircileri” 
adlı hikâyesi altı çizilmesi gereken çığır açıcı bir ders niteliğindedir. 
Hikâyenin öyküsü kısaca şu şekildedir: Bir köy okulunda Rus Dili ve 
Edebiyatı hocası olarak çalışan hikâyenin başkahramanı yeni taşındığı 
apartman dairesindeki sobayı tamir ettirebilmek için usta aramaya başlar 
ve bu sırada ilçe askerlik şubesinde görevli bir subayla tanışır. Sohbet 
ilerledikçe subay öğretmene kanlı meydanda dört yıl savaştığını, vücudunda 
dört kurşun yarası olduğunu, beş çocuk sahibi olduğunu, işlerinden 
arta kalan zamanlarında şiir de yazdığını hatta yazdığı şiirlerin gazete 
ve dergilerde yayımlandığını anlatır. Subayın şiirleri ile ilgili öğretmen 
şunu söyler: Subay bana birkaç şiirini okudu, bunlar “Cesur askerler”, 
“Barış için savaş”, “Hidroelektrik santralleri” “Kadınlar”, “Komünizmle 
mutlu bir şekilde yaşayan gençler” hakkında idi. Hemen hepsi gazetelerde 
basılan aynı konulardaki şiirlere benziyordu. Şimdilerde bazı genç şairler 
şiirlerinin başkalarının şiirlerini andırmaması için özel gayret sarf ediyor, 
ama sanki subay şiirlerini özellikle aynı konudaki şiirlere benzetmek için 
uğraşarak yazmıştı. 

Şunu çok iyi anladım ki subayın savaşla ilgili şiirlerini yazmak için dört 
yıl savaş meydanında canını pazara çıkarmaya da ayrı ayrı dört kurşun 

6  Buna muhalif görüşlerin olması da doğaldır. Bu paragrafta daha çok izlenimci eleştirinin edebiyata 
bakışı yansıtılmıştır. 
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yarası almaya da hiç gerek yoktu (Cigitov 1998: 46).

Meselenin bu kısmı ilgili en kayda değer sorulardan birisini de Louis 
Aragon sormuştur. Aragon, yazıldığı yüzyılın klasikleri arasında yer alan 
Cemile basıldığında otuz yaşından gün almamış olan Cengiz Aytmatov’un 
(1928-2008) nasıl olup da şiire bu kadar yakın ve sarsıcı bir roman 
yazabildiğini ünlü giriş yazısında şu satırlarla ifade ediyordu7:

“Benim bildiklerim bunlardan ibaret. Bunlardan başka elimde, 
onu anlatan hiçbir şey yok. Maalesef bu bilgiler, Orta Asya’nın 
bilinmeyen bir köşesinde yaşayan genç adamın 20. yüzyılın ikinci 
yarısı başlarken “Dünyanın Aşkı Anlatan En Güzel Hikâyesi”ni -ben 
öyle olduğuna eminim- nasıl yazdığını bize açıklamaktan yoksun.” 
(Aragon 2004: 236).

Osmonov’un beş yaşında yetim kalması, yetimhanede büyümesi, 
zaman zaman ekonomik problemler yüzünden sıkıntıya düşmesi, çok 
sevdiği kadının başka bir adamla evlenmesi ve çocuğunu doğururken 
ölmesi, zamanın en ölümcül hastalığı tüberküloza yakalanması, mutsuz 
evliliği ve Cıpar adını koyduğu kız bebeğinin daha on beş günlükken hayata 
tutunamaması şairin oluşturuculuk için gerekli olan ilk zarureti fazlasıyla 
yaşamasına neden olmuştur. İkinci zaruret ise içinde oluşan duyguları 
kendine has orijinal bir kalıpta daha önce hiç söylenmediği şekliyle 
söyleme eylemidir. Cigitov (1998: 47) şairlerin bir kısmını güneş battıktan 
sonra ortaya çıkan aya benzetmekte ve ayın da bir ışık yayıcı olduğu 
bilgisinden hareketle şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Fakat bu ışığın 
kaynağı ay değildir. Ay ancak bir yansıtıcıdır. Demek ay başkalarından 
aldığı borçla etrafına ışık saçabiliyor. Tam da bu örnekteki gibi bizim şair 
dediklerimiz hayatlarının gençlik dönemlerinde (bazen tamamında) bir 
ışık kaynağı olmaktan çok başkalarının eserlerinden çıkan aydınlığı ancak 
yansıtabilmektedirler.” 

Osmonov (1990: 91) kendisi de Cazuuçuluk Bayanım adlı makalesinde 
1935 ve 36 yıllarında sanatının geride kaldığını, hayattan elini ayağını çekip 
şehrin dar çerçevesi içinde kaldığı için ancak okuduğu kitapların tesirinde 
yazabildiğini söylemiştir. 

Sonuç

Alıkul Osmonov’un sanatını bir makale içine sığdırmak elbette imkânsızdır. 
Şair kendi kendisini eleştirmek gibi önemli bir özelliği sayesinde başlangıç 
dönemi şiirinde gördüğü eksiklikleri gidermek amacıyla öncelikle halk 
söyleyişlerini derlemiş, vaktinin çoğunu yaylalarda ve özellikle çok 
sevdiği Issık Göl’de halk arasında geçirmiştir. Sanatının ikinci döneminde 

7  Bu soruyu Kırgız edebiyat eleştirmenleri de sormuştur. Konuya dair en dikkat çekici yazı Cigitov’un 
(2006b: 207) “Cengiz Nasıl Çıktı?” başlıklı makalesidir. 
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özellikle de Mahabat adlı şiir kitabına aldığı şiirler birinci dönemdeki 
sanatı ile karşılaştırıldığında şairin kendine has orijinal bir deyiş bulduğu 
ve bu deyişe uzun bir uğraş ve azap döneminde sonra ulaştığı sezilmektedir. 
Şoto Rustavelli ve Puşkin’den yaptığı çeviriler özellikle Kaplan Derisine 
Bürünmüş Kahraman geniş halk kitleleri arasında Osmonov’un isminin 
duyulmasına neden olmuş, bugün bile Kırgızistan’da kullanılan bazı kız 
ve erkek isimleri (Tariel, Nestan vs.) bu çeviri aracılığı ile halk arasında 
yayılmıştır. 

Edebiyat Jdanov doğrularına kayıtsız şartsız baş eğen ve sanat ortaya 
çıkarmaktan çok birbirinin tekrarı eserler kaleme alan ilk dönem Kırgız 
yazarları arasında Osmonov’un ikinci dönem sanatını ışığın kaynağı 
olarak değerlendirmek mübalağa olmaz. Onun sanatındaki değişimi 
Coldoş Kirov’a (1935) ve Bebeğe (1944) adlı şiirlerinden kısa alıntılılardan 
hareketle yapılacak basit bir karşılaştırmayla anlamak mümkündür. 

“Coldoş Kirovga

Can dilinsin çın tabına arnagan;

Eç kim anı mayıştıra albagan; 

Coldoş Kirov, Kirov anık Boşlevik;

Çıguu kıyın munday adam adamdan”

(Canını, ruhunu kendi ait olduğu sınıfa adamıştır; Kimse onu yenememiştir; 
Yoldaş Kirov gerçek bir Bolşeviktir; İnsanlar arasından böyle bir insanın 
çıkması çok zordur.)

Böbökkö    

Öldü böbök cürgön kanı toktogon.  

Bir cılt etip öçkön çırak okşogon 

Uçsuz cerdin bir uuç kunu ketken cok, 

Beti cok ay, cer uyalbayt oşondon. 

Bebeğe

Öldü bebek, dolaşan kanı durdu,

Bir kez parlayıp sönen çıra misali.

Sınırsız yerin bir avuç toprağı gitmedi,

Yüzsüzdür ah, yer utanmaz bundan. (Kallimci 2002: 182).
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Ölümünden kısa süre önce Issık Göl’e gitmek isteyen ve dostlarının 
bütün karşı çıkmalarına rağmen yola çıkan şair rahatsızlanarak Bişkek’e 
dönmüştür. Evine dönen şair 12 Aralık 1950’de hayata gözlerini yummuştur. 

Osmonov’un ismi Kırgızistan’daki çeşitli sokak, cadde ve kütüphanelere 
verilmiştir. Ayrıca şairin resmi iki yüz somluk kâğıt paraların üzerinde 
mevcuttur. 

Yaşadığı devrin sanat doğrularını bir kenara bırakarak kendi sanat 
doğrularını edebî hayatının ikinci döneminde eserlerine yansıtan şairin 
ismi Kırgız halkı arasında hafızlardaki yerini almışken Osmonov’u ağır 
bir şekilde eleştirenlerin isimleri sadece konuyla ilgili araştırmacılar ve 
edebiyat tarihçileri tarafından bilinmektedir. 
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Ahmet Mithat Efendi’nin 
Zübdetü’l-Hakayık’ı ve Kitabın 

Bilinmeyen İki Çevirisi

Ahmet Mithat Efendi’s Zübdetü’l-Hakayık And It’s Two 
Unknown Translations

Mert ÖKSÜZ*

Öz

Ahmet Mithat Efendi’nin Zübdetü’l-Hakayık adlı kitabı Türkçedeki ilk baskısını 
1878 yılında yapar. Kitap, 1879’da Rusçaya çevrilir. On dokuzuncu yüzyıl 
matbuat kültüründe Türkçe kitapların kısa süre sonra yabancı dillere çevrilmesi 
alışılmış bir durum değildir. Bir başka alışılmamış şey ise kitaba olan uluslararası 
ilginin bu çeviriyle sınırlı kalmamasıdır. Kitabın Rusça çevirisinden bir yıl 
sonra Almanca çevirisi de çıkar. Rusça ve Almancadaki hızlı çevirilerin nedeni, 
kitabın askerî ve siyasi tarih bakımından taşıdığı değerdir. Zübdetü’l-Hakayık, 
1877-78 Osmanlı-Rus savaşı hakkında Türkçede yayımlanmış ilk kitaplardandır 
ve daha önemlisi II. Abdülhamit’in isteği ve onayıyla yayımlanan kitabın 
neredeyse tamamı, Osmanlı Devleti’nin savaş sırasındaki resmî yazışmalarından 
oluşmaktadır. Bu makalede önce bir tarih kitabı olarak Zübdetü’l-Hakayık 
değerlendirilecek, sonrasında Türk, Rus ve Avrupa tarihi bakımından önemli 
bir kaynak olan Zübdetü’l-Hakayık’ın bugüne kadar Türk tarih, edebiyat ve 
çeviri incelemelerinde üstünde durulmamış iki çevirisi tanıtılarak Ahmet Mithat 
Efendi’nin hacimli bibliyografyasına katkı sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zübdetü’l-Hakayık, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Ahmet 
Mithat Efendi, Çeviri.

Abstract

Ahmet Mithat Efendi’s Zübdetü’l-Hakayık was first published in Turkish in 1878. 
The book was translated into Russian in 1879. In the nineteenth century Turkish 
printing culture it would be unusual to have books in Turkish translated into a 
foreign language the year after their first publication. What is also unusual is 
that international interest in the book was not just limited to this translation. 
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The following year, the book was printed in German. The reason for these rapid 
translations into Russian and German lies in the importance of the book in terms 
of military and political history. Not only is Zübdetü’l-Hakayık one of the first 
books published in Turkish about the Ottoman-Russian war of 1877-78, but, 
published with the request and permission of Sultan Abdulhamit II, it also almost 
entirely consists of official correspondence of the Ottoman Empire during said 
war. This article will first evaluate Zübdetü’l-Hakayık as a history book. Then, 
two previously unknown Russian and German translations of Zübdetü’l-Hakayık, 
which is considered an important resource in terms of Turkish, Russian and 
European history, will be introduced to the voluminous bibliography of Ahmet 
Mithat Efendi.

Key Words: Zübdetü’l-Hakayık, 1877-78 Ottoman-Russian War, Ahmet Mithat 
Efendi, Translation.

Giriş

3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın üzerinden henüz 
bir ay geçmişken Ahmet Mithat Efendi Zübdetü’l-Hakayık adlı kitabını 
yayımlar. Kitap bir yıl sonra da Rusçaya çevrilir. On dokuzuncu yüzyılda 
Türkçe kitapların kısa sürelerde yabancı dillere çevrilmesi alışılmış bir 
durum değildir. Daha ilginci ise kitaba olan uluslararası ilginin bu çeviriyle 
sınırlı kalmamasıdır. Rusçasından bir yıl sonra kitabın Almanca çevirisi de 
çıkar.

Kitabın kısa sürede iki dile çevrilmesinin nedeni, askerî ve siyasi tarih 
bakımından taşıdığı değerdir. Zübdetü’l-Hakayık, 1877-78 Osmanlı-Rus 
savaşı hakkında Türkçede yayımlanmış ilk kitaplardandır ve daha önemlisi 
kitabın neredeyse tamamı, Osmanlı Devleti’nin savaş sırasındaki resmî 
yazışmalarından oluşmaktadır.

Dört bölümden oluşan bu makalede önce Zübdetü’l-Hakayık içeriği 
açısından tanıtılacak, sonrasında “konum, hakikat ve mağlubiyet” 
kavramları bağlamında kitap yorumlanacaktır. Makalenin üçüncü ve 
dördüncü bölümündeyse Zübdetü’l-Hakayık’ın bugüne kadar Türk tarih, 
edebiyat ve çeviri literatüründe adı geçmemiş Rusça ve Almanca iki çevirisi 
tanıtılacaktır.

1. Mithat Efendi’nin Müverrihlikte İkinci Yılı: Zübdetü’l-Hakayık

Sultan Abdülaziz döneminde rejimle aynı dili konuşmayan, muhalif ve sürgün 
yazarlardan Ahmet Mithat Efendi, II. Abdülhamit’in cülusundan sonraysa 
genç sultana yakın olmuş ve onun teveccühünü kazanmıştır. Bunun sonucu 
olarak önce Takvim-i Vekayi sonrasında da Matbaa-i Amire müdürlüğüne 
getirilen Mithat Efendi, padişahın isteği ve onayı doğrultusunda iki tarih 
kitabı hazırlamıştır.
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Kitaplardan ilki Üss-i İnkılap (I. cilt 1877-II. cilt 1878) ikincisi de 
Zübdetü’l-Hakayık’tır1 (1878). Üss-i İnkılap, Ahmet Mithat Efendi’nin 
meşhur kitaplarındandır. “Yazar, iki cilt hâlinde neşrettiği bu çalışmasında 
Kırım Harbi’nden başlayarak Sultan II. Abdülhamit’in tahta geçtiği ilk 
seneye kadar olan dönemin manzarasını resmetmiş, bu çalkantılı dönemin 
siyasi olaylarını, ekonomik gelişmelerini ve bunların toplum hayatına 
yansımalarını kaleme almıştır.” (Uysal, 2013: 11). Üss-i İnkılap’ın ön 
sözü konuyla ilgili incelemelerde (Tanpınar, 2001: 452; Dayanç, 2012: 
846), Osmanlıcılık ideolojisinin II. Abdülhamit’in onayından geçmiş bir 
beyannamesi, dolayısıyla resmî devlet anlayışının bir tezahürü olarak da 
görülür.

Üss-i İnkılap’ın tanınmasının önemli nedeni, yeni rejimin isteğiyle 
yazılan kitabın uyandırdığı muhalif tepkilerdir. Güncel siyasi gelişmelerle 
ilgili metinler üretildiğinde yazanın ve yazdıranın tercihleriyle ilgili olarak 
çeşitli tepkilerin doğacağı kesindir. “Üss-i İnkılap vesilesiyle veyahut bu 
kitap bağlamında Ahmet Midhat Efendi de ağır eleştirilere maruz kalmıştır. 
Abdülhamid’i temize çıkarmak, binlik banknotlara dayanamayarak Saray’a 
yaranmak gibi zaman zaman eleştiri sınırlarını da aşan itham”larla (Karataş, 
2012: 313)2 karşılaşmıştır. Siyasi iktidara yakın durarak üstüne aldığı 
Üss-i İnkılap yazarlığının Mithat Efendi’ye geri dönüşü, Türk edebiyat 
tarihindeki etiketleme örneklerinden de biridir. Birey ya da grup bir şekilde 
etiketlendiğinde, ikincil statüsü konumundaki etiket (örneğin Üss-i İnkılap 
yazarlığı) ona dair en önemli şey, birinci statü (üstat, hâce-i evvel, yazar, vb.) 
yerine geçebilmektedir3. Hüseyin Cahit’in Ahmet Mithat Efendi ihtifalindeki 
sözleri, grubu rahatsız ve rencide etmiş davranışları nedeniyle (Üss-i İnkılap’ı 
yazmak) öteki konumundaki bireyin ikincil statüsünün karakteristik hâline 
nasıl getirildiğini gösterir:

“Ahmet Midhat Efendiye bu kadar hürmet ettiğimiz ve hizmetini 
bildiğimiz halde acaba edebiyat-ı cedide hareketiyle neden arasında 

1 Ahmet Mithat Efendi, 93 Harbi hakkında bir kitap yazma isteğini sultana açmış ve ondan yalnızca 
onay almamış, teşvik de görmüştür. Yazarın Mukaddime kısmında okurlarıyla paylaştığına göre 
yönetiminin bir asr-ı hürriyet olmasını arzulayan genç sultan, böyle bir kitabın yazılmasını haber 
alma özgürlüğü bakımından istemiştir: “Asr-ı celil-i şehriyarilerini bir asr-ı hürriyet olmak üzere 
küşat buyurmuş olan zat-ı sütude-sıfat-ı cenab-ı hilafet-penahi efkârıumumiye-i Osmaniye’nin 
semt-i hakayık-ı ahvale teveccüh ve husulü mecrası demek olan bu misilli âsârın yalnız teshil değil, 
tesri-i husullerini dahi fevka’l-had iltizamda bulundukları ve herkesi hakayık-ı ahvalden doğrudan 
doğruya haberdar etmeyi hürriyet-i Osmaniye’nin esbab-ı mütemmimesinden addeyledikleri 
münasebetle Zübdetü’l-Hakayık serlevhası altında olarak bu eser-i âcizanenin tab ve neşri emrinde 
mazhar-ı teshilat oldum.” (Ahmet Mithat, 1878: 7-8). Ayrıca yayımlandığı günlerde çıkan reklamında 
ve kapağında da metnin ba-irade-i seniye yayımlandığı ifade edilmektedir. Kitabı Latin harflerine 
aktaran Ömer Faruk Can (2015: 7) ise kaleme aldığı giriş bölümünde Midhat Efendi’nin kitabı yazma 
fikriyle saraya başvurup kitabın basılıp yayımlanması hususunda da saraydan izin aldığını belirtir.

2 Aynı yazıda Üss-i İnkılap’ın aldığı eleştiriler, Ahmet Mithat Efendi ve saray ilişkisi bağlamında daha 
geniş yorumlarla açıklanmıştır. Bunlar için bk. Karataş, 2012.

3 Hakkında geniş bir literatür bulunan etiketleme kuramı hakkında bu tespiti yapmamı olanaklı kılan 
kısa ve açıklayıcı pasaj için Becker’a (2013: 183-184) başvurulabilir. Yine Becker’ın (2015) diğer bir 
incelemesindeyse konuyla ilgili daha detaylı yorumlar bulunmaktadır.
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bir münaferet çıkmıştır? Ve Fikret neden onun hakkında “timsal-i 
cehalet” hicviyesini yazmıştır? Bunu edebiyat-ı cedidecilerin hürriyet 
aşklarında ve istibdada karşı besledikleri nefrette aramalıdır. 
Saraya temas eden ve ona taraftarlıkta bulunan her şey ve her 
adam edebiyatı cedideciler nazarında menfurdu, bir düşmandı. İşte 
Ahmet Midhat Efendi bu bakımdan az çok, haklı haksız tarafımızdan 
muaheze ediliyordu. Çünkü Ahmet Mithat Efendi Üss-i İnkılâp 
muharriri idi.” (Yalçın, 1955: 72)

Üss-i İnkılap’ın birinci cildinden sonra çıkmış Zübdetü’l-Hakayık ise 
Ahmet Mithat Efendi’nin tarih yazıcılığı mesleğindeki ikinci yılının ürünüdür. 
Kitap, Üss-i İnkılap kadar dikkat çekmemiş ama onun gibi ağır eleştirilere 
de maruz kalmamıştır. Yine de konuyla ilgili kişi ve araştırmacılar kitabın 
taraflı tutumuna dair ileriki bölümde örneğini görebileceğiniz eleştiriler 
yöneltmişlerdir.

Eleştirilerin yanında Jön Türklerin önde gelenlerinden bu kitabı beğenen 
de olmuştur. Örneğin Namık Kemal, Zübdetü’l-Hakayık’ı uykusuz kalıp 
yedi saatte okuduktan sonra damadına şöyle yazar: “Mübarek kitap bana 
uykuyu terk ettirdi. (…) Kitap beni Mithat’a bile ‘Allah razı olsun!’ demek 
zorunda bıraktı. Eğer Zübde’yi baştan aşağı okumamış isen, bu sözlerime 
tabii taaccüp edersin.” (Tansel, 1969: 147). Namık Kemal, o dönemde 
Üss-i İnkılap nedeniyle hiç hoşlanmadığı Mithat Efendi’nin kitabını neden 
beğendi? Bu gerekçeyi de damadına açıklama ihtiyacı duyar. Beğenisinin 
Mithat Efendi’den değil, kitaptaki belgelerden kaynaklandığını belirtir.

Namık Kemal’in beğendiği Zübdetü’l-Hakayık, günümüz diliyle 
“hakikatlerin özü” demektir. Ayastefanos Antlaşması’nın (3 Mart 1878) 
hemen ardından 1878’in Nisan ayı başında yayımlanmıştır4. 534 sayfalık 
kitap, bugün 93 Harbi adıyla bildiğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
hakkında savaşın sonunda sıcağı sıcağına hazırlanan ender çalışmalardan 
biridir. Kitap, Matbaa-i Amire’de basılmıştır. En önemli mesleği gazetecilik 
ve yayıncılık olan Mithat Efendi, kitaplarını genelde kendine ait matbaalarda 
bastırır. Pek az kitabını ise resmî matbaalarda bastırmıştır. Üss-i İnkılap ve 
Zübdetü’l-Hakayık da bu pek az kitabın arasındadır. Şüphesiz bunun bir 
sebebi de her iki kitabın siyasi rejimin isteği ve onayıyla yayımlanmasıdır. 
Bir “Mukaddime”yle başlayan Zübdetü’l-Hakayık’ta yedi ana bölüm vardır. 
Yazar bunların her birine “Hakikat” adını vermiştir. Yedi hakikatten 
sonra da “Zübdetü’l-Hakayık” adındaki son bölüm gelir. Ardından “Cüz-i 
Mütemmim”, başka bir deyişle tamamlayıcı bir bölüm görünür. Buraya, 

4  Fevziye Abdullah Tansel’in (1969: 147) tespitine göre kitabın çıktığını haber veren ilk ilan 5 Rebiülahir 
1295 (8 Nisan 1878) tarihli Ceride-i Havadis’te yayımlanmıştır. Gazetenin bu tarihli sayısındaki 
tanıtım metni şöyledir: “Zübdetü’l-Hakayık: Muharebe-i hazıranın menşeiyle akd-i muahedeye 
kadar sebkat eden ahval-i diplomatikiye ve askeriyede herkesin matlubu olan hakaik-i ahvali cami 
nüsha-ı mahsusadır. Muharriri Ahmet Mithat. Birkaç yüz parça asar u muharrerat-ı resmiyenin de 
zam ve ilavesiyle ba-irade-i seniye kaleme alınıp neşredilmiştir. Fiyatı 2 yirmilik kaime.” (İmzasız, 
1878: 4).
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“Asakir-i Mülkiye Nizamnamesi Layihası” ek olarak konmuştur. Son 
sayfada bir “Hatime” yani son söz bulunmaktadır, onun ardında da bir ihtar 
mevcuttur.

Mithat Efendi, Mukaddime’de kendi tarih yazıcılık serüveninden ve 
Zübdetü’l-Hakayık’ın ortaya çıkışından bahseder. Kısa süre önce yayımladığı 
Üss-i İnkılap’taki tarafsızlığı için övgüler almıştır. Bu övgüleri kendisine 
değil, belgelerin ve olayların ilgi çekiciliğine bağlar. Üss-i İnkılap’ın birinci 
cildinde II. Abdülhamit öncesinin tarihî olaylarına değinmiştir, ikinci ciltte de 
sultanın ilk yılını yazacaktır. Sonrasında aynı kitabın üçüncü cildi çıkacaktır. 
Orada da ikinci yılın olayları ele alınacaktır ama bu biraz uzun sürecektir, 
çünkü ikinci yılda hem ele alınması gereken belli başlı konular vardır hem 
de Osmanlı-Rus savaşı başlamıştır. Savaş hakkında herkesin farklı görüşleri 
olduğundan Mithat Efendi de üçüncü cildi beklemeden ayrı bir kitap 
olarak Zübdetü’l-Hakayık’ı hazırlayıp kamuoyunu belgelerle aydınlatmayı 
düşünmüştür. İşte kitap bu nedenle yayımlanmıştır. Daha sonra çıkacak 
Üss-i İnkılap’ın üçüncü cildine buradaki belgeler de eklenecektir (Ahmet 
Mithat, 1878: 2-8). Hatırlatılmalı ki Üss-i İnkılap’ın üçüncü cildi hiçbir 
zaman yayımlanmamıştır.

Zübdetü’l-Hakayık’taki yedi ana bölümün ilk dördü, savaşı hazırlayan 
olaylara kronolojik olarak değinir. Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris 
Barış Antlaşması’nın Rusya’yı Karadeniz’de sınırlandıran bazı maddelerinin 
1871 Londra Konferansı ile kaldırılması ile Rusya’nın güç kazanması, 
Balkanlar’daki karışıklıklar, Osmanlı Devleti’nin buralara müdahalesi 
sonucunda Rusya’nın ve Avrupa devletlerinin tutumları, Osmanlı Devleti’nin 
bunlara karşı almaya çalıştığı siyasi konumlar değerlendirilir. Kitabın 
girişinden bu bölümlerin sonuna kadarki yorumlarda Abdülaziz yönetimi 
eleştirilerek o sırada gerekli önlemler alınmadığından bunların başa geldiği 
belirtilir.

Beşinci bölüme geçildiğinde Rusya ile ilişkilerin kesilmesi ve savaş ilanı 
ele alınır. Savaşın başlangıcı hakkındaki altıncı bölümde öncelikle Doğu 
Cephesi’ndeki, sonrasındaysa Rumeli’deki gelişmelere değinilir. Burada 
savaşın ilk safhasındaki başarılardan da söz edilir. Yedinci ve son ana 
bölüm, savaşın ikinci kısmı hakkındadır. Burada daha çok yenilgilerden söz 
açılmaktadır. Bölümdeki en önemli konulardan biri ise Plevne savunmasıdır. 
En sondaki “zübdetü’l-hakayık” kısmında Ahmet Mithat Efendi belgelerin 
bir özetini yaparak kendi görüş ve yorumlarıyla kitabını tamamlar.

Bütün belge ve yorumlarıyla Zübdetü’l-Hakayık’ta büyük bir 
askerî, siyasi ve toplumsal facia daha sonra eleştirilere de konu olacak 
“hakikat”lerle yazılmıştır. Üstünden sadece haftalar geçtikten sonra büyük 
bir mağlubiyetin tarihini yazmak zordur. Hem nesnel değerlendirmeler için 
yaşananların üstünden biraz daha zaman geçmesi önemlidir hem de söz 
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konusu hakikatler, meclisi açıp feshetmek durumunda kalmış ve ağır bir 
mağlubiyetle karşılaşmış genç sultanın oluruyla yazılacaktır. Kitabın bu hızlı 
yazımı ve resmî bakış açısıyla yakınlığı onun tarafsızlığını tartışmaya açarken 
içeriğinin anlatımla değil resmî belgelerle -tabii ki belli seçimlerle- inşa 
edilmesi o günlerde metne merak duyulmasını sağlamıştır. İkinci bölümde 
kitabın niteliği ve aldığı eleştiriler bu bağlamda değerlendirilecektir.

2. Konumlar, Hakikatler ve Mağlubiyeti Yazmak

Mağlubiyeti kimse sevmez ama edebiyat sanatçısı destanlar, ağıtlar, türküler 
ve tarihî romanlarda mağlubiyeti de yazar. İmgesel düşünmeye ve kurmacaya 
dayalı edebî metinler hakikatin amaç doğrultusunda üretilmesiyle ortaya 
çıkar, tarih metinleri ise öyle ortaya çıkmaz. Mağlubiyet sonrasında 
padişahın isteğine uygun biçimde güncel bir tarih metni yazması gereken 
Ahmet Mithat Efendi, bu defa müverrih koltuğunda Zübdetü’l-Hakayık’ı 
hazırlarken “seçtiği” belgelerin nesnelliği ışığında hakikatleri bir araya 
getirmeyi amaçlamıştır. Onun seçtiği belgelerle inşa ettiği hakikatlerse, 
II. Abdülhamit’in savaşa etkisi ve görüşleri sınırlarındadır. Yazar olarak 
bulunduğu söz konusu konumun çerçevesini kitapta okurlarıyla şöyle 
paylaşmıştır:

 “[B]u eserde ahval-i harbiyeye dair şuunat tarzında malumat 
vermek planımızın haricinde olup yalnız saltanat-ı seniye-i 
Osmaniye’nin ve bilhassa zat-ı şevket-simat-ı hazret-i padişahinin 
ahval-i siyasiye ve harbiyeden her hâle mukabil ne gûne tertibat ve 
harekâtta bulunduğunu irae edeceğiz ki maksad-ı aslimiz hakayık-ı 
ahvalin zübdesini arz eylemek olduğuna göre o maksadı dahi bu 
tarik ile istihsal mümkün olacaktır.” (Ahmet Mithat, 1878: 228)

Ahmet Mithat, kitabını Ayastefanos Antlaşması’ndan bir ay sonra 
yayımlamıştır ve o günlerde savaş henüz kendi güncel politik anlamını 
yitirip tarih olmamıştır. Yaşananlar yerli ve yabancı gazete sayfalarında 
gazeteci rahatlığıyla ve güncel savaş propagandası biçiminde yayımlanırken 
mağlup tarafın halkı da muhacir olarak bulundukları şehirlerde, özellikle 
İstanbul’da, kayıplarını ve başlarına gelen felaketi düşünmektedir. Kuntay’ın 
(2014: 10) Üç İstanbul’unda, halkın ve muhacirlerin hissettikleri Adnan’ın 
yazmaya çalıştığı romanın sayfalarında şöyle geçer: “Alevde iki göz, demirde 
32 diş: Bu, Moskof ordusu, Moskof süngüsü idi! 93’te ölümün uykudan 
uyanmış gibi sersem bir hali vardı: Kudurmuş kurt bile, kazalaşan kader bile 
ölümü bu kadar haksız bir şekle koyamamıştır.”. Alıntıdaki sözler kurmaca 
da olsa o günlerdeki duyguları yansıtma iddiasındadır. Her şeyin henüz 
gerçekleştiği o günlerde Ahmet Mithat’ın resmî belgeleri kamuoyuyla “ba-
irade-i seniye” paylaşması bugünkü bakışla “acele” bir eylemken elinden 
geleni yaptığını düşünen bir hükümdarın yaşadıklarını da ifade etmek 
istediği görülmektedir.
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Marc Bloch, Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği adındaki kitabında 
“Birçok kez savaş ve muharebe hikâyeleri okumuş, anlatmıştım. Ama bu 
olayın iç bulandırıcı acımasızlığını bizzat hissetmeden önce, bir ordu için 
kuşatılmanın, bir halk için bozgunun ne anlama geldiğini, bilmek fiilinin 
gerçek manasında içeriden bilebilir miydim?” diyerek öz değerlendirmesini 
gerçekleştirdikten sonra tarih kitaplarındaki içeriğin o günlerde 
yaşanmışlıkların hesaba katılıp yorumlanması gerektiğini belirterek sorar: 
“Yok olmuş ruh hallerini, silinip gitmiş sosyal biçimleri nitelendirmek için 
kullandığımız isimler, eğer önce insanların yaşadığını görmemiş olsaydık, 
bizim için ne mana ifade ederlerdi?” (Bloch, 2013: 86). Bu alıntı ışığında 
görülmektedir ki siyasi otorite tarafından o günlerin bugün paylaşılması 
imkânsız duygu durumuyla yaşananlar kendi bakış açısıyla halka ve geleceğe 
gösterilmek istenmiştir.

Savaş sırasında yaşananları ve hakikatleri anlatma bağlamında 
Zübdetü’l-Hakayık dışında 93 Harbi’ne değinen kitaplardan önemli diğer 
ikisini hatırlamak gerekir: Mağlubiyetin sorumlularından görülen Süleyman 
Hüsnü Paşa’nın, Bağdat’ta sürgündeyken kaleme aldığı ama 1928’de birinci 
cildi yayımlanabilmiş Umdetu’l-Hakayık’ı ve Mahmut Celalettin Paşa’nın 
ölümünden sonra, 1908’de, yayımlanmış Mirat-ı Hakikat’i. Hemen hemen 
aynı konu hakkındaki bu üç kitapta da yaşanan trajedinin altındaki “hakikat” 
açıklanmaktadır. Yalnızca bu başlıklar ışığında bile rahatlıkla söylenebilir ki 
baş edilmesi ve kabullenilmesi güç bir trajediyle karşılaşıldığında kurumlar 
ve fertler bulundukları konumdan hakikati açıklama çabasına girmektedir. 
Ahmet Mithat Efendi de kendi günlerinin geleceğe kalacak tarihini hem bir 
gazeteci hem bir devlet memuru olarak bu şartlarda kaleme almıştır. Onun 
bu ikili yarı resmi kimliği akılda tutulmalıdır.

Mithat Efendi’nin hazırladığı kitap farklı çevrelerden yazar-iktidar 
ve hakikat ilişkisi dâhilinde eleştiriler almıştır. Onun sarayın yanında 
konumlanmış bir yazar olarak kişisel ve maddi çıkarları uğruna yaşananları 
çarpıttığı, II. Abdülhamit’in savaşa müdahalelerini haklı göstermeye 
çabaladığı belirtilmiştir. Bunları örneklemek için anılması gereken 
metinlerden biri Süleyman Hüsnü Paşa’nın Umdetu’l-Hakayık’ıdır. Paşa, 
kitabında her bakımdan kendini savunurken aleyhindeki metinlere cevap 
verir. Ona göre Ahmet Mithat, kişisel çıkar ve kazançları uğruna tarihî 
gerçekleri çarpıtmıştır:

[M]üelliflerden birtakımı, menafi-i zatiyye tamaıyla hakayık-ı 
tarihiyyeyi ketm ve tağyire cüretlendiler; Zübdetü’l-Hakâyık müellifi 
Mithat Efendi bu kabîl müellifin zümresindendir. Bir devletin, bir 
ümmet-i azîmenin tarihini, mesaisini, nihayet temin-i huzuzat-ı 
beşeriyyeye bir dereceye kadar hâdim olan bir menfaat-i hasise için 
tağlit ve tağyir etmek, hatırlanabilen cinayatın azamıdır. (Süleyman 
Hüsnü Paşa, 1928: 17)
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Zübdetü’l-Hakayık ve Mithat Efendi’nin Üss-i İnkılap sonrasında 
geliştirdiği iktidara yakın konum Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından da 
“Yeni Devrin Sözcüsü” başlığıyla ve eleştirilerle karşılanmıştır. Tanpınar 
(2001: 451), “Sarayın, Rus Muharebesinde orduların hareket serbestliğini 
men edecek şekilde müdahalelerini makbul ve yerinde bir iş gibi övecekti” 
diyerek Ahmet Mithat Efendi’yi Zübdetü’l-Hakayık’taki Mabeyn yazışmaları 
üzerinden inşa edilmiş taraflı tutum bakımından eleştirmiştir5.

Tarih’in yalnızca ideolojik tutum ya da siyasi kabul biçiminde yorumlandığı 
teoriler bir yana tarihle ilgili çalışmalarda hakikatin ne olduğu ve taraflılık 
çokça tartışma konusu olmuştur. Bu incelemede “haklılaştırma” ya da 
postmodernist bir inşa edilmiş “imkânsız hakikat” söylemini ileri sürmek 
amacında değilim ama konumların gerektirdiği kabul ve önyargıların varlığı 
da tarihçiler tarafından olağan hatta olması gereken bir özellik şeklinde 
kabul edilir. Örneğin meşhur tarihçi R. G. Collingwood, tarih metinlerinin 
yazımında önyargının varlığını kabul edici bir konumdadır:

“Tarihçiler önyargısız olabilirler mi? Tartıştıkları sorular pratik 
bir insan olarak ilgilendikleri şeylere dokunduğunda hatta bunları 
yansıttığında açık ki olamazlar. Aktif siyasi yaşamları ve kendilerine 
özgü siyasi görüşleriyle Grotius, Macaulay, Momsen gibi insanlar 
kendi siyasi deneyimlerini ve ideallerini yazdıkları tarihe yansıtırlar. 
Filozofların (bunun ileri sürüldüğüne tanık oldum) felsefe tarihi 
yazmaması gerekir, çünkü kendilerininkine benzeyen felsefelerin 
lehine peşin hükümlü davranırlar; ve benzeri. Bütün bunlardan 
çıkan ilke yeteri kadar açıktır. Önyargıdan sakınmak için, bir konuya 
kişisel olarak ilgi duyan birinin bu konunun tarihini yazamayacağı 
kuralı konmalıdır. Yegane önyargısız siyaset tarihçisi kendine ait 
siyasi görüşleri olmayan kimsedir; sanat tarihçisi sanatsal zevki 
olmayan bir kişi olmalıdır…” (Collingwood, 2005: 302)

Mithat Efendi’nin ön yargısız ve konumunun getirdiği kabullerin dışında 
davranmadığı görülmektedir. Örneğin kitabında başa gelenlerin sorumlusu 
olarak hemen her zaman Sultan Abdülaziz devrinin politikalarını gösterirken 
II. Abdülhamit’in elinden geleni yapması dışında bir sorumluluğu 
olmadığını belirtir. Bu yaklaşımına örnek olarak son bölümden şu pasaj 
değerlendirilebilir:

“Mesele-i Şarkiye’nin bir buçuk asırlığa varan kıdeminden kat-ı 
nazar fakat bu defa şu son sadmesinin meydana çıkışındaki 
mukaddime ve mebde bu devr-i Hamidî’nin vukuatından değildir. 
Mebde-i mezkûr devr-i Abdülaziz Hani’nin sonlarına tesadüf edip 
devr-i Hamidî ise tamam-ı kuvvetini derece-i gayesine iblağ eylemiş 

5  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 19uncu Asır Türk Edebiyat Tarihi’nde Ahmet Mithat’a karşı yönelttiği 
eleştiriler bu alıntıyla sınırlı kalmaz. Tanpınar’ın eleştiri ve yorumlarını tartışan bir yazı için bk. 
Köroğlu 2006: 329-337.
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olan işbu sadme-i şedideye karşı göğüs vermek nasibiyle küşad 
edilerek bu bapta olanca vüs’ ve kudretini sarf eylemiştir. Şu davayı 
yukarıdan beri derç edilegelen yüzlerce evrak-ı resmiye ispata kâfi 
olduğu cihetle burada keyfiyetin icmali emrinde ol kadar tatvil-i 
kelama ihtiyaç messetmeyecektir.” (Ahmet Mithat, 1878: 504)

Bu bölümde örneklenmeye çalışıldığı gibi Zübdetü’l-Hakayık’ta sarayın 
bakış açısının sınırlayıcılığı bulunmakla beraber savaş sonu paylaşılan 
belgeler, salt aklayıcı değil gerçekleşmiş yazışmalardır. Bu bakımdan 
Ahmet Mithat Efendi, doğru bir metin iskeleti seçmiştir. Kitabı kendi 
anlatıcı ağızından yazmamış, yalnızca belge başları ve sonlarında kendi 
yaklaşımı gereği açıklamalarda bulunmuştur. Bununla beraber kitabın 
sonuç kısmı niteliğindeki “Zübdetü’l-Hakayık” bölümünde yorumlar 
yaptığı görülmektedir. Kitapta yer alan üstlerinde herhangi bir tahrifat 
yapılmamış belgelerse içeriği nesnelleştirmektir. Kitap üstüne hazırlanmış 
önemli bir incelemede de (Can, 2015: 18) metindeki “seçme” belgelerin 
değerlendirilmesi yoluyla kitabın işlevli olduğu belirtilmiştir. İşte belgelere 
dayalı bu yapı, Ahmet Mithat’tan “nefret eden” Namık Kemal’i ona “Allah Razı 
Olsun!” dedirtirken sadece Osmanlı-Türk tarihi için değil aynı zamanda Rus 
ve Alman tarihleri için de kitabın ilgi çekici bir belge neşriyatı olarak önemli 
görülmesini sağlamıştır. Sarayın yaklaşımıyla yazılmış kitap taraflıdır ama 
belgeleriyle uluslararası bir ilgi görmüş ve farklı dillere çevrilmiştir. İlerideki 
bölümde bu çeviriler tanıtılacaktır.

3. 93 Harbi’nin Hemen Sonrasında Kitap Rusçada: Зубдетуль–
хакаик6

Savaşın galip tarafı Rusya’da da 93 Harbi’ne dair farklı değerlendirme 
ve yayınlar yapılırken Çarlık döneminin önemli askerî dergilerinden 
Voennıy sbornik (Askerî Mecmua) 1879 yılının 4 ve 5 numaralı sayılarının 
eki olarak Ahmet Mithat Efendi’nin Zübdetü’l-Hakayık kitabının 129 
sayfalık bir çevirisini yayımlar7. Dergide kitabın Rus okurları daha fazla 
ilgilendireceği düşünülen bölümlerinin yayımlanması tercih edilmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda savaşın öncesini anlatan bölümler atlanmış ve savaş 
hakkındaki hacimli bölümler olan 5, 6 ve 7. hakikatler çevrilmiştir. Rusça 
tercümede tercümanın ismi belirtilmemiştir. Bu baskının ön sözü savaşın 
galip tarafının 93 Harbi’ne ve Zübdetü’l-Hakayık’a yaklaşımları hakkında 
fikir vereceğinden aşağıya eklenmiştir:

Mukaddime

“Seçilen belgelerin derlenmesi” -Zübdetü’l-Hakayık, 
Konstantinopolis’te geçen 1878’in yazında yayımlandı. Bu 

6  Rusça çeviri için Maria Demirsoy ve Eda Peri Erbaş’a teşekkür ederim.
7  Ahmet Mithat Efendi (1879), Сборник турецких документов о последней войне. Пер. с турецк.

трех последних глав сборн. “Зубдетуль –хакаик” сост. Ахмед-Мидхатом -Эффенди. Спб. 1879.
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koleksiyonun derleyicisi, Mabeyn-i Hûmayun’un eski bir memuru ve 
daha sonra Konstantinopolis’teki İttihad gazetesinin muhabiri olan 
Ahmet Midhat Efendi’dir.

Yaptığı iş, belgelerin belirli bir sistematikleştirilmesinden, 
aralarındaki bağlantılar için kısa eklemelerden ve -kısmen belli ki- 
öznel küçük ön sözlerin veya son sözlerin eklemesinden oluşmaktadır.

Derlemenin ön sözünde, metnin Majesteleri Sultan’ın izniyle 
derlendiği söylenmektedir ve görülüyor ki hem ihtiva ettiği belgelere 
hem de yazarın eklerinden birine göre, koleksiyonun neredeyse 
tamamı savaş boyunca askerî düzenlere sürekli müdahale eden 
Sultan’ın Mabeyn arşivlerinden seçilen materyalleri içermektedir.

Hem bu son nedenle, hem de şüphesiz, şansölyenin tüm belgelerinin 
kamuya açıklanabilmesi olanak dışında bulunduğu için, Zübdetü’l-
Hakayık’ta önemli boşluklar bulunmaktadır. Ama her şeye rağmen 
bu derleme, bilindiği kadarıyla, son savaşın tüm sahnelerinin tarihi 
hakkındaki en eksiksiz ve ayrıca resmî Türk materyalidir. 

Bu derlemenin çevirisi sunulurken unutulmamalıdır ki, çeviriyi 
yapan kişinin geniş bilgi sahibi olmasına ve işine karşı sahip 
olduğu vicdani iyi niyetine rağmen, genel olarak Türk resmî dilini 
çevirmenin zorluğu göz önüne alındığında, çevirinin kusursuz 
doğruluğuna kefil olmak imkânsızdır.

Sonuçta, takdim edilen çeviride yer alan tüm belgeler 1877 olayları 
ile ilgili olduğu için yıl ibareleri atlanmış; buna ek olarak, ayların 
sayıları ve isimleri orijinalinde, bazen Gregoryen takvimine 
(çoğunlukla diplomatik belgelerde) ve bazen de Julyen veya 
Müslüman takvimine göre belirtilmiştir. İlk iki sayı basamağı, 
orijinalde belirtildiği gibi, yani eski veya yeni stilde bir işaret olmadan 
çevirideki biçimde bırakılmış; Müslüman takviminin numaraları 
ise çeviride her yerde eski stile karşılık gelen sayının yanında 
yazılmıştır.

Genel olarak, metindeki tarihler sık sık karıştırılmış ve karşılık 
gelen belgelere uymadığı için mümkün olan yerlerde gerekli itiraz 
ve açıklamalar yapılmıştır.

4. Almanca Çeviri: Subdetul-Chakaik8

Kitabın Voennıy sbornik’teki Rusça çevirisi, Berlin Konferansına ev sahipliği 
yapacak Almanya’da kısa süre sonra, 1880’de, Subdetul-Chakaik adıyla 
yayımlanır. Alman ordusu subaylarından, üsteğmen Albert Von Drygalski, 

8 Ahmet Mithat Efendi (1880), Subdetul-Chakaik, (Sammlung auserwählter Dokumente aus den 
türkischen Staats-Archiven), (Çev: A. von Drygalski), Berlin: Luckhardt’sche Verlagshandlung.
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hem Rusya hem de savaş tarihi ve metodolojisiyle ilgili telif ve tercüme 
kitapları bulunan bir araştırmacı olarak Almanca çeviriyi üstlenmiştir. 
Drygalski kitabı Rusçasından çevirmiş ve savaş hakkındaki aynı üç bölümü 
olduğu gibi yayımlamıştır. Fakat Rusça çeviriye ek olarak her kısmın başına 
detaylı içindekiler bölümleri koymuştur. Almanca ön sözde Rusça çeviriden 
bahsedilirken Zübdetü’l-Hakayık’tan yola çıkılarak Osmanlı Devleti’nin 
mağlubiyetine dair bazı yorumların yapıldığı görülmektedir:

Mukaddime9

Rus Voennıy sbornik’in yazdığı gibi son savaşla ilgili Türk 
vesikalarının oldukça kapsamlı bir külliyatı İstanbul’da 1878 yazında 
Subdetul-Chakaik adıyla yayımlandı. Bu külliyatı derleyen Ahmet 
Mithat Efendi, Divan-ı Humayun’un sabık bir memuru ve daha 
sonra İstanbul’da yayımlanan “İttihat” gazetesinin muhabiridir.

Kitabın mukaddimesinde, derlemenin sultan majestenin buyruğu 
üzerine bir araya getirildiğinden bahsedilmektedir. İhtiva ettiği 
vesikalardan anlaşılıyor ki külliyatın neredeyse tamamı savaş 
boyunca sürekli askeri meselelerin içine karışan Mabeyn’in 
arşivlerinden alınmıştır. Şüphesiz Mabeyn’in tüm vesikaları 
halka açıklanamadığı için Subtedul-Chakaik ufak tefek eksiklikler 
içermiyor değil. Yine de Süleyman Paşa davasının kamuya arz edilen 
dava dosyaları haricinde, bu külliyat son savaşın tüm sahnelerine 
kaynaklık edebilen bir tarih ve şimdiye kadarki en eksiksiz yarı 
resmî Türkçe dokümandır.

Biz burada yarı resmî niteliğini tamamen inkâr etmeyen külliyatın 
biraz kısaltılmış fakat neredeyse Rusçasından kelime kelime tercüme 
edilmiş hâlini sunmaktayız. Ama belirtmeliyiz ki Türk belgeleri Rus 
takvimiyle tam olarak örtüşmeyen bir takvimle tarihlendiği için 
tashih edilmelidir.

Yerden tasarruf sebebiyle ve daha önemlisi savaşla ilgili 
okuyucular olaylara başka kaynaklardan aşina oldukları için, 
burada uzun uzadıya yorumlamalardan kaçınılmıştır. Belgeler 
kendini anlatmaktadır, yine de genel bakışı kolaylaştırmak adına, 
her üç bölümün öncesinde dikkate değer noktaların koyu renkle 
vurgulandığı kısa bir içindekiler tablosu eklenmiştir.

Konuya vakıf okuyucu, derlemeden edindiği bilgiden sonra 
Türk ordu komutanının bazı anlaşılmaz görünen eylem ve 
kararlarını açıklanabilir, hatta kısmen haklı bulacak ve Türk ordu 
yapılanmasının son derece beceriksiz ve perişan organizasyonunu 
ve tüm yönetime geçici çarelerle daha çok askeri harekât gücü 
bahşetmek için Sultan’ın şahsen tereddüt etmeden giriştiği faydasız 

9  Almanca çeviri için Fırat Soysal’a teşekkür ederim.
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çabaları öğrenecektir. Bu faydasız çabaların neredeyse hepsinde 
eksik olan şey, Sultan tarafından atanan ve devamlı Mabeyn 
tarafından yönlendirilen bir savaş şurasına sahip koordineli bir 
merkezî üstyönetim, tabiri caizse sabit ve etkili bir sistemdir. 
Kısacası biz bu kaynaktan açık bir şekilde şu kıssayı çıkarıyoruz: 
“Savaşlar nasıl yönetilmemeli”.

A. von Drygalski

Sonuç

II. Abdülhamit yönetimiyle aynı düşünce hattını izleyen ve sultanın 
teveccühünü kazanmış Ahmet Mithat Efendi, sultanın olur ve isteğiyle iki 
tarih çalışması yayımlamıştır. Bunlardan ilki Üss-i İnkılap, ikincisi de bu 
makalenin konusu olan Zübdetü’l-Hakayık’tır.

Ahmet Mithat’ın 93 Harbi hakkındaki kitabı giriş niteliğindeki bölümleri 
hariç tutulursa savaşta yaşanan olaylardan çok, II. Abdülhamit’in savaşa 
yönelik bakış açısı ve tutumu doğrultusunda gerçekleşmiş yazışmalarla 
ilgilidir. Mithat Efendi bir yandan 93 Harbi’nde alınan mağlubiyetin 
sultan ve Mabeyn tarafındaki görünümünü belgelerle açıklayarak kitabın 
yayımlanmasında etkisi olan II. Abdülhamit’in tutumlarını gerekçelendirmiş 
bir yandan da kendisini sürgüne göndermiş Abdülaziz yönetimindeki zaaf ve 
hataları savaşın sebebi olarak göstermiştir. Fakat kitap bir II. Abdülhamit 
güzellemesi değildir. Yönetimdeki ikinci yılındaki sultanın oluruyla 
yayımlanmış belgeler savaşın arka planında nelerin yaşandığına dair pek 
çok noktaya da ışık tutmaktadır.

Zübdetü’l-Hakayık alışılmış bir tarih kitabı değildir. Zira çoğu 
devlet yöneticisi savaşın hemen bitiminde kendine bağlı makamlarla 
gerçekleştirdiği yazışmaları kamuoyuyla paylaşmayacağı için kitap türü 
ve dönemi itibarıyla merak uyandırıcı bölüm ve bilgilere sahiptir. Bu 
nedenle Namık Kemal gibi bu kitabı bir oturuşta bitirmiş başka okurların 
da bulunması kuvvetle muhtemeldir. Resmî yazışmalardan oluşan içeriğiyle 
kitabı sadece Osmanlılar merak etmemiş, sırasıyla Ruslar ve Almanlar da 
kendileriyle ilgili gördükleri ve savaşa dair kısımlar olan 5, 6.ve 7. bölümü 
dillerine aktarmışlardır.

Bu makalede çok hızlı yayımlanması ve sultanın devlet yazışmalarını 
paylaşması nedenleriyle döneminde ulusal ve uluslararası merak uyandırmış 
bir tarih kitabı öznelliği, taraflılığı ve eleştirileriyle yorumlandıktan sonra 
Ahmet Mithat Efendi’nin Türk tarih, edebiyat ve çeviri çalışmalarında 
bilinmeyen iki çevirisi tanıtılarak farklı alanlara katkılar sağlanmıştır.
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Türkçe’ye Dair Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Mülakat*

Sayın Bakanım, Öncelikle bu önemli konu ile ilgili mülakatı kabul ettiğiniziçin 
çok teşekkür ederim. TYB Akademi dergimiz ülkemizde 10 yılını geride bırakan 
nâdir hakemli dergilerdendir.  Mayıs 2020’de çıkaracağımız 29. sayımızın 
dosya konusunu “21. Yüzyılda Türkçe” olarak belirledik. Her sayımızla 
söylenmedik kalıcı ve değerli şeyler söylemenin derdindeyiz. 29. sayımızın da 
bu mânadasözümüzü taşımasını murat ederek, mülakata başlamak istiyorum.

20. Yüzyılımızın önemli düşünürlerinden Said Halim Paşa, maddî 
vatanla birlikte manevi vatandan bahseder. Manevîvatanın taşıyıcı 
kolanları da öyle görülüyor ki milli ve manevi değerlerimizin 
tamamıdır. Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı ve muhafaza 
edicisi ise en başta güzel Türkçemizdir. Türkçemiz sizin için ne 
anlam ifade ediyor?

Hiç şüphe yok ki Türkçemiz, dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri. 
Bunun en büyük ispatı, Orhun Yazıtları’dır. Yazıtlardaki gramer yapısına, sözcük 
çeşitliliğine ve anlatım zenginliğine baktığımızda görüyoruz ki Türkçemiz, tarihin 
en eski dillerinden... Milletçe İslamiyetle şereflenmemiz, Türkçemizde bir başka 
zenginlik merhalesi oluyor. Toplumlar birbiriyle bir al-ver ilişkisi içindeyse 
bundan ilk etkilenen kültür unsurlarından biri olan dil de bundan etkilenir. 
Dolayısıyla biz, Kur’an dilinin etkisiyle Arapçayla, Farsçayla bir etkileşim içinde 
olmuşuz. Bu da muazzam bir sözcük kapasitesi, anlatım zenginliği getirmiş 
dilimize. Ben Türkçe deyince işte bu dil ve edebiyat zenginliğini, Orta Asya 
steplerinden Anadolu’ya muhteşem bir tarih ve kültür göçünü algılıyorum. 

Tabii bir de Türkçenin ustaları, mimarları, gönüllü elçileri var. Bugün bile 
milletçe hâlâ bizi birbirimize bağlayan en kuvvetli mayalardan, en önemli 
birleştirici çimentomuz olan Yunus mesela... Bu gönüllü dil elçilerinin başında 
geliyor. 

Yunus’un dilimizi, kültürümüzü, inancımızı şekillendiren kurucu metinleri 
olarak ilahileri Türkçemizin tadının, anlatım zenginliğinin mihenk taşlarıdır. 
1300’lü yıllardan beri Yunus Türkçesidir bizim Türkçemiz. Anadolu’da her 
yaştan insanın anladığı, anlaştığı bir dildir Yunus Türkçesi. Din, tasavvuf, sanat, 
kültür dili olarak Türkçenin zeminini oluşturan ilahiler sanki bugün söylenmiş 
kadar sade, sağlam, açık ve içtendir. 

Yunus’un açtığı yoldan ilerleyen Mevlid’i de Türkçenin kurucu, esaslı metinlerden 
kabul ederiz. Çünkü o da ister ümmi olsun ister okuryazar, milletimizi bir çatı 
toplamayı başarmış bir dil ürünüdür.

*  Mülakatı gerçekleştiren Doç. Dr. Muhammed Enes Kala
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Arada tabii ki dönemine göre zenginleşen, zenginleştikçe renklenen, gittiği 
yerlere söz varlığı taşıdığı gibi, oralardan almaktan da geri durmayan bir ilim, 
bir kültür dilimiz var. Bu dil iledir ki Fuzuli, Baki, Nedim, Nef’i, Şeyh Galip gibi 
klasik şairlerimizin gazellerini terennüm eder halkımız. Divan şiiri; “Dili, söz 
varlığı sebebi ile anlaşılmıyor.” iddiasını çürütüyor Kazancı Bedih’in Fuzuli’den 
okuduğu gazeller.       

Tabii ki Mehmet Akif ve Safahat’ın Türkçesi var bir de saymadan geçemeyeceğim. 
Safahat’ın Türkçesi hem halk dilidir hem Ziya Gökalp’in bahsettiği İstanbul 
konuşmasıdır; hem ilim dilidir, hem devlet dilidir. Bu konuda Yahya Kemal’den 
daha güzel, daha derinlikli bir cevap vermek isterdim. Ancak buna gücümüzün 
yetmediğini itiraf ile, Yahya Kemal’in bu konudaki düşünceleri bizim de 
düşüncelerimizdir diyerek cevap vermek istiyorum. Diyorum ki “Bu dil ağzımda 
anamın ak sütüdür. Bizi ezelden ebede kadar bir millet hâlinde koruyan, 
birbirimize bağlayan bu Türkçedir, bu bağ öyle metîn bir bağdır ki vatanın 
hudutları koptuğu zaman bile kopmaz, hudutlar aşırı yine bizi birbirimize 
bağlı tutar. Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Vatanın gövde ve rûhu da 
Türkçedir.”

Sadece nesirle değil; Türkçe sevgisini, Türkçe hassasiyetini dile getiren 
şairlerimizin duyguları, terennümleri de bizim duygularımız, bizim 
terennümlerimizdir. Şairlerimiz tabiat, insan, vatan sevgisi gibi değerlerde 
olduğu gibi dil bahsinde de bizim sözcülerimizdir, bizim duygularımızı terennüm 
eder.  Meselâ, Ziya Gökalp’in Lisan manzumesinde söylediği gibi:

“Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize”

 Gökalp’in bu dörtlüğü bizim de düşüncemizi dile getirir. Tabii burada şairin 
“İstanbul konuşması” derken günümüz İstanbul’undan bahsetmediğini, 
Türkçemizi bütün incelikleri, güzellikleri, derinlikleri, telaffuzu ile yaşatan o 
geleneksel İstanbul’dan bahsettiğini hatırlatmama bilmem gerek var mı?  

Türkçe denilince tabii ki Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı da hatırlamalıyız. Çünkü onun:

        “Seslenir seni bana ovam, dağım
Nere gitsem bulur beni arınmış
Bir çağ ki akar ötelere
Bir ak ki yüce atalar, bir al ki ulu oğullar
Türkçem, benim ses bayrağım”

dizelerindeki düşünceleri, Türkçe sevgisi, bizim de düşüncelerimiz bizim de 
sevgimizdir. Türkçe sadece sevgimizi ifade ettiğimiz bir değer değildir, İstiklal 
Marşı’mız nasıl millî mutabakat metnimiz ise Türkçe de o mutabakatımızın 
esaslarındandır. Türkçemiz,  İstiklal Marşımız gibi sınır taşlarımızdan biridir. 
Çünkü biz istiklalimizi bu dil ile ilan ettik. Bu dil ile terennüm ediyoruz.
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Maddi ve manevi vatandan söz açtığımızda söz dolaşıp, cephelere 
geliyor. Güvenlik birimlerimiz olabildiğince tüm dikkatleriyle 
vatanımızın sınırlarını korumaya, mazlumları müdafaa etmeye 
ve Türkiye’mize gelebilecek tehlikeler karşısında cansiperane bir 
şekilde mücadele etmeye devam etmektedirler. Vatan savunması 
için maddi cephe son derece mühimdir ancak o, mütemmimi olan 
manevi cephedeki mücadeleyle tamama erer. Kuşkusuz manevi 
cephenin müdafileri ise ilim, sanat ve kültür insanlarımızdır, bu 
kişilerin elindeki en önemli azık ve sermaye ise Türkçemizdir. Siz, 
ilim, kültür ve sanat alanında Türkçemize olan katkıları nasıl 
görüyorsunuz? Var olan eksikler için daha neler yapılabilir?

Bilim, kültür, sanat alanlarında eser veren kişilerin kendilerince, idealleri 
doğrultusunda yaptıkları her türlü katkıya öncelikle teşekkür ediyorum. Bilindiği 
gibi bu alanlarda hizmet üretmek tamamen kişisel sorumluluk duygusu ile ilgili 
bir şeydir. Her bir yazarımız, şairimiz, kültür ve ilim insanımız yasal görevi 
olduğu için değil, kendini bu millete borçlu hissettiği için, kendinden önce bu 
sorumluluğu yerine getirmiş öncülerine sadakat adına, onlarla birlikte anılmak, 
öncülerin ürettikleri değerlere yeni değerler eklemek için eser veriyorlar.

Maddi bir beklenti içinde olmadan üretilen bu değerlere sahip çıkmak, bunun 
için şükranlarımızı ifade etmek bizim için bir bir zaruriyettir. Bizler, mümkün 
olduğu kadar öğrencilerimizi, öğretmen ve velilerimizi bu değerlerle tanıştırmaya 
çalışıyoruz. Okullara davet ediliyorlar. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, 
yöneticilerimizle iş birliği yapıyorlar; konferanslar, paneller, imza günleri 
düzenleniyor vs. İçerik olarak bizi ve insanı zenginleştiren, ufuk açan, maddi-
manevi irtifa kazandırmayı amaçlayan her esere, her isme duyarlıyız, açığız. 

Yeterlilik konusuna gelince... Bu konuyu ehline bırakmakta fayda var, derim. 
Eserlerin içerik olarak birebir yeterli olup olmadığını bu alanın yetkilileri 
söylemeli. Çünkü hemen her alanda yüzlerce, binlerce metin üretiliyor, topluma 
arz ediliyor. Sinemadan müziğe, çizgi filmden romana, bilgisayar oyunlarından 
modern masallara, spor türlerinden bilimsel çalışmalara kadar hemen her alanda 
kayda değer eserlerimiz var. Öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin; 
ufuklarını açacak, becerilerini ortaya koymalarına vesile olacak hemen her husus 
takibimizdedir.
 

Türkçemizin bir ilim dili olup olmayacağı konusunu hâlâ 
tartışanlar var. Türkçe devletin dilidir, bu öncelikle eğitim ve 
öğretim dili demek değil midir? Bu konuda Türkçenin konumunu 
nasıl değerlendirirsiniz?  

Türkçe bin yılı aşkın bizim konuşma dilimiz olduğu kadar, yazı dilimiz olduğu 
kadar, şiirlerde, türkülerde, masallarda, halk hikâyelerinde ruhumuzun bütün 
inceliklerini dile getirdiğimiz sanat dilimiz olduğu kadar, olay ve olgulardaki 
bütün nüansları ifade ettiğimiz, edebildiğimiz, dalı ne olursa olsun her gelişmeyi, 
keşfi, icadı ifade ettiğimiz, edebildiğimiz bir ilim dilidir.
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Bunun en güzel örneklerinden biri değerli ilim adamı İsmail Kara’nın “Bir 
Felsefe Dili Kurmak” adlı eseridir. Merhum Babanzâde Ahmet Naim’in 
Dâr’ülfünûn’da felsefe dersleri verdiği yıllarda Batı dillerinden yararlandığı 
felsefi kaynaklardaki terimleri, kavramları kendi öz dilimizde, Türkçemizle 
nasıl ifade ederiz, bu konuda geçmiş münevverlerimiz, ilim adamlarımız 
hangi kavramları kullanmışlar diyerek onları süzen, o eserlerden kelimeler ve 
kavramlar taşıyan Ahmed Naim Bey; eğer geçmişte o kavram yok ise hemen 
kavramları, terimleri olduğu gibi alma yolunu benimsemiyor, onlara Türkçe yeni 
karşılıklar teklif ediyor. Naim Bey’in talebesi olan Macit Gökberk hatıralarında 
bu olayı zikretmeden geçemez. Bu eser bize gösteriyor ki Türkçe, felsefe gibi 
soyut bir alanın hemen bütün kavramlarını karşılayabilecek bir esnekliğe, bir 
söz varlığına, bir imkâna sahiptir. Bütün mesele bunun farkında olmak ve bu 
hassasiyeti devam ettirmektir. Bilim adamlarımız, yazarlarımız, şairlerimiz, 
aydınlarımız bu hassasiyet çevresinde konuşup, yazıp eser verdikleri müddetçe, 
Millî Eğitim Bakanlığı ailesinin her bir öğrencisi, öğretmeni hayatın bir 
safhasında o eserlerle mutlaka tanışacaktır. Böylece Türkçenin üzerindeki bu 
şüphe bulutu kalkmış olacaktır diye düşünüyorum.

Şehir merkezleri, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri yerler 
olarak karşımıza çıkar. Oralarda özellikle ticaret merkezlerinin 
öbeklendiğini görürüz. Ancak ticarethanelerin tabelalarına 
baktığımızda kendimizi evimizde değil de yabancı bir memleketin 
sokaklarında dolaşıyor buluruz. Bu durumun kuşkusuz çok 
sayıda nedeni var. Ancak özellikle toplumumuzda bu konuya dair 
bir hissiyatın oluştuğundan söz edebilmek mümkün müdür? Bu 
soruyla bağlantılı olarak acaba toplumumuzda Türkçeye karşı bir 
dikkat ve hassasiyet solmasından söz edilebilir mi? Türkçemizin 
kuşkusuz diğer dillerle iletişime girmesi, dillerden kelime alıp 
kelime vermesi olağandır. Ancak bu konuda sanki bir dikkate ve 
özel bir hassasiyete ihtiyacımız var. Zira gelişigüzel, ıstılahlarından 
ve kendi dünyalarından kopartılarak giren yabancı kelimelerin 
dilimizi tahrip edebileceğini ifade edebiliriz. Dilimize giren yabancı 
kelimelerin dilimizi tahrip etmemeleri için neler yapılabilir? Bu 
konuda Millî Eğitim Bakanlığının bir çalışması var mıdır?

Bakanlık olarak bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Elbette kimi 
zaman biz de hatalı kullanımlar yapıyoruz. Ancak önemli olan istikamettir. 
Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin özel dikkat ve hassasiyet göstermeleri için 
gereken uyarı ve yönlendirmeler de yapılıyor. Türkçe öğretim programlarımız, 
buna yönelik kazanımlar içermekte. Ama ne var ki bu konu sadece eğitimin 
yetki alanında değil. Eğitimin bileşenleri olarak adlandırabileceğimiz, basın 
yayın organları olarak televizyonlar, yazılı basın kaynakları, sosyal medya 
vs. de bu konularda belirleyici, yönlendirici olabiliyor. Öğrencilerimiz sadece 
öğretmenlerin söz varlığından değil, evde anne-baba başta olmak üzere diğer 
aile bireylerinin de söz varlığına besleniyor. Sokakta ki günümüzde bunun adı 
sosyal medya oldu, izledikleri filmlerde, dinledikleri müziklerde toplumca aynı 
duyarlığı göstermeliyiz ki istediğimiz dil bilinci, Türkçe hassasiyeti gelişebilsin. 
Resmî yazışmalar dâhil olmak üzere ders kitaplarındaki ve diğer materyalkerdeki 
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dil tutumumuz  “Yaşayan Türkçe”dir. Bilindiği gibi bilim, teknoloji, sanat gibi 
her bir alan kendi kavramları, kendi terminolojisi ile geliyor, gelişiyor. Bu 
hususta Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarını, tekliflerini takip ediyoruz. Özel 
yayınevleri de aynı tutumu izliyor. Ders kitaplarında ve eğitim araçlarında din, 
tarih, fizik, biyoloji, kimya ve matematik gibi köklü bir ifade, imla ve telaffuz 
sistemi oturmuş olan disiplinlerin alanlarına müdahale etmiyoruz. Dönemsel 
olarak kullanıma girmiş, yazarın, şairin tercihi olarak yer alan imla, noktalama 
gibi hususlara da dokunmuyoruz. Bu durumdaki metinler için aslına sadık 
kalınmasını, ancak dipnot olarak bu tercihin döneme, yazara ait olduğunun 
belirtilmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz böylece dilin canlı 
bir varlık olduğunu, sentaksın, imlanın, noktalamanın zamanla değiştiğini, 
dönüştüğünü somut olarak görmüş oluyorlar.  
 

Kelam son derece önemlidir. Yunus Emre bu konuda da oldukça 
güzel şeyler söylüyor:

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ide bir söz

Sözün ehemmiyeti onu taşıyan kelimelerin gücünden ayrılamaz. 
Kelimeler ise bağlı oldukları dilin birikimi ve direnciyle hayat 
bulabilirler. Yahya Kemal, “Türkçe ağzımda annemin sütü gibidir.” 
der. Biliyoruz ki insan için en büyük maddi besin ana sütüdür. O, 
aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve direncimizi 
arttırır. O halde Yahya Kemal’den mülhem diyebiliriz ki, toplumlar 
için de ana sütünün yaptığı tesiri anadilleri yapar. Tüm bunlardan 
çıkaracağımız sonuç öyle görünüyor ki, kelamımızdaki tesiri ve 
anlam gücünü artırabilmek için kelimelerimize dönüp bakmamız 
gerektiğidir. Bu konuda kelime hazinemiz ise çok önemlidir. Takip 
edebildiğimiz kadarıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkçenin 
söz varlığına ilişkin çok önemli çalışmaları var. Bu konudaki 
görüşlerinizle birlikte çalışma hakkında bilgi verebilir misiniz?

Biz, eğitimi, bir millet ödevi olarak görüyoruz. Bu millet ödevimizin en önemli 
merhalesi, bizi millet yapan dilimizdir. Milletin tanımını yaparken “dil ve 
tarih birliği içinde olan” diye bir ifade kullanırız. İşte bu yüzden 2023 Eğitim 
Vizyonu’muzun en önemli basamaklarından biridir Türkçe Söz Varlığı Projesi. 

İlgililer hatırlayacaklardır, söz varlığımızı derleme çalışması ilk kez 21 Kasım 1932 
tarihinde kabul edilen Söz Derleme Talimatnamesi’nin gereği olarak başlatıldı 
ve halk ağzından yeni kelime derlenmesine ağırlık verildi. 1934’te bu bağlamda 
halk ağzından derlenen sözlerle ilgili fiş sayısı 130.000’dir. Bu derlemenin amacı 
öncelikle Türkçeye yeni kelimeler kazandırmaktı. Bizim yürüttüğümüz Türkçe 
Söz Varlığı Projesi bu amaçtan farklı olarak öğrencilerimizin söz varlıklarını 
tespit etmektir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılı dile dayalı olarak 
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kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin 
oluşturulması bize sadece bir söz varlığı haritası çizmeyecek, aynı zamanda 
gelişen teknolojiye bağlı olarak yapacağımız atılımla yapay zekâ uygulamalarına 
kaynaklık da edecek. Bu konuda akademisyenlerimiz dilbilimsel çözümlemelerini 
yapacaklar. 

Bunun için 200.000 öğrenciyi kapsayacak örneklem tablosu hazırlandı. Ana 
çalışmanın yapılacağı iller tespit edildi.  Bu illerimiz Adana, Ağrı, Ankara, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’tır. Bu projeyi 
gerçekleştirmek üzere üniversitelerimizden 40 araştırmacı ve akademisyen ile 
sahadayız.  Proje kapsamında Eskişehir’de pilot uygulama yaptık.

Şahsımı ve Bakanlığımızı heyecanlandıran bu projenin ilk verileri bize 
gösteriyor ki çocuklarımız hiç de sanıldığı gibi birkaç yüz kelime ile ömür 
geçirmiyor, oldukça zengin bir söz varlıkları var. Bütün veriler toplanınca daha 
somut göreceğiz fakat eldeki sonuçlardan hareketle söyleyebiliriz ki Türkçemiz 
nicelik olarak zenginleşmiştir ve bu zenginlik ilkokuldan itibaren kendini 
göstermektedir. Böylece 1930’lu yıllardan sonra Türkçemiz ile ilgili en önemli 
çalışmayı Bakanlığımız gerçekleştirmiş olacak ki bu benim için ayrı bir mutluluk 
ve gurur kaynağıdır, diyebilirim. 
 

Millî Eğitim Bakanlığında Türkçe hassasiyetini ne seviyede 
görüyorsunuz? Bir taraftan aşırı arıdilden kelimeler diğer taraftan 
yabancı dillerden alınan ve anlam alanı tam belirginleşmemiş 
kelimeler okul kitaplarında dolaşımda. Bu konuyu eğitimcilerin, 
dilcilerin ve edebiyatçıların katılacağı bir zeminde ele almayı 
düşünüyor musunuz? 

Daha önce de belirttiğim üzere Bakanlık olarak ders kitapları başta olmak üzere 
yazılı, sözlü diğer materyallerde ölçümüz “Yaşayan Türkçe”dir. Fakat takdir 
edersiniz ki her dönemin yaşayan Türkçesi farklıdır. Zamanın ruhu denilen bir şey 
varsa zamanın kelimeleri, kavramları da vardır. Yani zamanın ruhunu oluşturan 
katmanlardan biri de konuşulan dildir. Bilim, teknoloji, sanat, kültür gibi 
alanlarda ortaya çıkan yeni durumlar, olgular, aletler, icatlara göre, dil kendini 
devamlı yeniliyor, yenileme ihtiyacı hissediyor. Bizim bu konudaki tavrımız 
dilimizin gösterdiği tavırdır. Dilimiz bir kelimeyi, kavramı benimsiyor, dolaşıma 
sokuyor, hayatımıza alıyor ise biz de dilimizi takip ediyoruz. Artık Ataç Türkçesi 
ile konuşmuyoruz, yazmıyoruz. Bu konudaki ısrar da bitti takip edebildiğim 
kadarıyla. Ders kitaplarını sadece biz yazmıyoruz Bakanlık olarak. İçinde 
üniversitelerden akademisyenlerin de olduğu özel yayınevleri de ders kitapları 
yazıyorlar. Onların da kitaplarını okutuyoruz.  Yazarların, yayınevlerinin önüne 
bir söz varlığı listesi vermedik. Bir yönlendirme veya kısıtlama söz konusu değil. 
Onların da yaşayan Türkçemiz doğrultusunda bir dil kullanımını tercih ettikleri 
söylenebilir. Bazı kitaplarda “arı dil” dediğinizi örnekleyen bazı kullanımlar 
olabilir. Onları da bir zenginlik olarak görüyoruz. Ders kitabı yazarının iktibas 
ettiği metindeki bir kelimenin varlığı üzerinden bir tartışma açmanın yerinde 
olmadığını düşünüyoruz. Bir veya birkaç kelime sebebiyle güzel, öğrencimize 
yararlı olacak şekilde hazırlanmış bir çalışmanın diğer sayfalarındaki metinlere, 
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dil kullanımına halel gelsin istemeyiz.

Konunun tartışılacağı bir zemin tabii ki düşünülebilir. Bu zamana kadar bu 
ve benzeri konularda çalıştaylar, müzakereler yürüttük. Bundan böyle de 
yürütülebilir. Siz de takdir edersiniz ki bu tür zeminler yazarları, şairleri, 
akademisyenleri mekân olarak, ortam olarak bir araya getiriyor fakat düşünce, 
karar alma ve uygulama olarak bu birliktelik mümkün olmuyor. Herkesin ilmî 
olarak getirdiği bir birikim, bir bakış açısı,  kendince temellendirebildiği ilmî bir 
zemin var ve meseleye oradan bakıyor. Bakanlık olarak biz akademisyenlerin, 
yazarların tarafı veya karşı tarafı olmayız, olamayız. Söz varlığı, imlâ ve noktalama 
gibi temel dil kullanımımızda referans olarak Türk Dil Kurumu yayınları esas 
alınıyor. Belki işe buradan başlamak gerek.

Son yıllarda ülkemizde maddi alandaki kalkınma kendisini 
çok derinden hissettirmektedir. Özellikle savunma sanayiinde 
millileşme hamlelerini gıptayla takip etmekteyiz. Ancak tehlikelerin 
sadece maddi olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Zihinlerin 
ve gönüllerin tehlikeler karşısında zarar görmemesi için milli 
ve manevi alandaki her bir hamlenin de önemsenmesi gerekiyor. 
Dil eğitimi bu manada çok önemli. Çocuklarımızın dedelerinin 
yazdıkları metinleri okuyup anlayamaması oldukça acıklı bir 
duruma işaret ediyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Millî 
Eğitim Bakanlığı dil eğitimi konusunda, ilk ve orta kademelerde bu 
açığı kapatmak için çalışmalar yapacak mı? 

Çocuklarımızın dedelerinin yazdıkları metinleri okuyup anlayamaması olayını 
iki türlü değerlendirmek mümkün. Biri alfabe değişikliği ile ilgili. Bilindiği gibi 
bu kültürel kopmayı ortadan kaldırmak için okullarımıza Osmanlı Türkçesi dersi 
koyduk.  Sosyal bilimler liselerinde okuyan öğrencilerimiz zaten 2003 yılından 
bu yana Osmanlı Türkçesi dersleri alıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Erdoğan da ayrıca bir hassasiyet göstermişlerdir bu hususta. 2014’te, 19. 
Millî Eğitim Şurası’nda Osmanlı Türkçesinin ders olarak okutulması hususu 
benimsendi. 2016’dan beri de okul türü ayırmadan, isteyen tüm öğrencilerimize 
Osmanlı Türkçesi dersi veriyoruz. Böylece dede ile torunlarının arasına giren 
alfabe engeli kalkmış oldu. 

Dilin kullanımı, söz varlığının değişmesi ile ilgili olarak okuduklarını anlamamak 
tespitine gelince... Ülke genelinde yürüttüğümüz Türkçenin Söz Varlığı 
Projesi’nden elde ettiğimiz verilerin bu konuda da işimizi kolaylaştıracağını 
düşünüyoruz. Öğrencilerimiz hangi kelime dağarcığına sahipler, altmışlı yıllara 
kadar tesirini gösteren “Yaşayan Türkçe”nin söz varlığı dağarcıklarında ne 
kadar var, Türkçenin sadeleştirilme çalışmalarından sonraki söz varlığına ne 
kadar sahipler? Mesela, aynı sınıftaki öğrencilerden bazıları  “imkân”ı, “şart”ı 
kullanırken başka öğrenciler  “olanak”ı, “koşul”u kullanıyorsa;  bunu, birinin 
kullandığı Türkçeyi diğeri anlamıyor diye yorumlayabilecek miyiz?  Bazıları 
“imkân”ı bilmiyor bazıları da “olanak”ı bilmiyor mu demek gerek; yoksa 
başka tespitler mi yapma ihtiyacı doğacak. Bunu akademisyen arkadaşlarımız, 
araştırmacılar tespit edecek. 



212

Kitâbiyât, Mülakât ve Yorum / Literature, Interview and Commentary 
 

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ /
 2

02
0/

29
: 2

05
-2

12

Bütün bu sorular ülkemizde dil konusunda bir otoritenin, belirleyici 
bir yapının olmadığı noktasına kadar götürülüyor.  Bu otorite 
yokluğunun öncelikle eğitim-öğretim sistemimizi etkilediğini ifade 
etmek mümkündür. Bu konuda bazı adımlar atılması gerekir mi? 

Eğitimin bileşenleri diyebileceğimiz kurumlardan söz ediyorsunuz. Üniversiteler, 
basın yayın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Türk Dil Kurumu, Kültür 
Bakanlığı, TRT ve özel televizyonlar, internet dünyası vs. Bu ve benzeri kurum 
ve kuruluşlar zaman zaman ortak hizmet alanlarında birbirinden yararlanıyor, 
ortak projeler hazırlıyorlar,  iş birliği protokolleri vs. Bunları basından takip 
ediyor olmalısınız. Yeterli olmadığı açık. Bundan böyle ihtiyaç duyulan alanlarda 
benzer ve daha somut çalışmalar yapılacaktır. Yapılmalıdır.    

Son sorumuz, 21. Yüzyılda Türkçe nerede duruyor ve dünya 
insanlığına neler vaat ediyor? 

Ünlü düşünür Wittgenstein “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır›  der. Biz 
bir coğrafyada ikamet ediyoruz, burası bizim vatanımız. Vatanımızın sınırlarına 
karşılık bir de gönül coğrafyamız var ve dilimizin sınırları bu gönül coğrafyamızla 
ilgili. Üç kıtada kurduğumuz medeniyetin dilinden, kültüründen bir şeyler 
taşıyoruz onların dillerine. İletişim hâlindeki milletlerin sanatlarına, kültürlerine 
de tesirimiz olmuş. Günümüz iletişim çağında bu sınırların daha da genişlediği 
ve hatta sanallaştığı, ortadan kalktığı söylenebilir. Türkçenin dünyaya, insanlığa 
katkısı; üreteceğimiz bilim, sanat, teknoloji gibi artı değerlerle paralel olacaktır. 
Çünkü ürettiğimiz değerleri taşıyacak öncelikli vasıtamız dil olacaktır. Hem 
bölgesinde hem coğrafyasının dışında siyasi, kültürel, ekonomik olarak büyük 
atılımlar yapan bir ülkeyiz, bir Türkiye’yiz.  Bu vizyon bizi dünyanın en önemli 
ülkeleri arasındaki yerimize götürecektir. İşte o zaman Türkçe de Türk kültürü 
de olması gereken zirvede olacaktır. 

Ben çocuklarımızdan, gençlerimizden umutluyum. Yunusların, Karacaoğlanların, 
Bakilerin, Fuzulilerin, Mehmet Akiflerin, Yahya Kemallerin, Ziya Gökalplerin 
diliyle konuşacak; kendi zamanlarının ruhunu, manevi heybelerine bu 
gönüllerden koydukları çıkınlarla zenginleştirecekler, bundan asla şüphem yok. 

Biz, 2023 Eğitim Vizyonu’muzda tam da buna işaret ettik. Tek kanatla kuş 
uçmaz, dedik. Çocuklarımızı çift kanatlı yetiştirmek için bir merhale belirledik. 
Bir kanatta madde, bir kanatta mana olsun istedik. Bu denge için var gücümüzle 
çalışıyoruz. 

Çok değerli zamanınızı ayırıp, sorularımıza içtenlikle cevaplar 
verdiğiniz için en kalbi şükranlarımızı arz ediyorum.

Bu keyifli mülakat için bizi bir araya getiren Türkçemizin nice bin yıllar bilim, 
felsefe, sanat ve gönül dilimiz olması dileğiyle sizin şahsınızda, kuruluş ve varlık 
amacıyla bu temennimize pek çok katkı sunan Türkiye Yazarlar Birliği’nin her 
bir gönüllüsüne selam ve sevgilerimi iletiyorum.


